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บทบรรณาธิการ
วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับนี ้เป็ นฉบับแรกของปี 2563 ประจ�ำเดือน มกราคม -มิถนุ ายน
ซึง่ ทางกองบรรณาธิการได้ มีการปรับปรุงวารสาร โดยได้ ตีพิมพ์บทความที่สง่ มาจากสถาบันต่าง ๆ ซึง่
มีความหลากหลายของบทความวิชาการมากขึ ้น เพื่อตอบรับรูปแบบของการเรี ยนรู้และบูรณาการ
ข้ อมูลเชิงสหวิทยาการ แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงเป็ นวารสารวิชาการสายศิลปะที่รองรับบทความใน
ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นหลัก โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิภายนอกเฉพาะด้ านเป็ นผู้
ประเมินบทความตามความเหมาะสมของเนื ้อหานัน้ ๆ
ในฉบับนี ้มีผ้ สู ง่ บทความที่นา่ สนใจหลายเรื่ อง ทังแนวบทความวิ
้
ชาการเชิงวิเคราะห์ อาทิ
พิพธิ ภัณฑ์ประติมากรรม อาซากุระ ฟูมโิ อะ :  สุนทรียภาพใหม่แห่งการผสมผสานบ้ านญี่ปนและสตู
ุ่
ดโิ อ
ตะวันตก ของ ไพฑูรย์ ทองดี   และบทความสร้ างสรรค์ในงานศิลปะ เรื่ องการสร้ างองค์ความรู้ในการ
สร้ างสรรค์ลผลงานศิลปะการวาดภาพด้ วยทรายของ สมพงษ์ ลีระศิริ  และบทความการวิเคราะห์คติ
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Asakura Fumio Museum of Sculpture: A New Aesthetics of Blending Japanese Houses and
Western Studios

ไพฑูรย์ ทองดี 1

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละผลงาน
ประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยศึกษาผ่านรูปแบบการสร้าง
พิพิธภัณฑ์ ที่มีทั้งรูปแบบอาคารที่พักอาศัยแบบญี่ปุ่น ผสานกับสตูดิโอแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
อันเป็นการแสดงถึงแนวความคิดและสุนทรียภาพของศิลปิน ผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ประโยชน์ต่อผู้สนใจทั้งงานของการสร้างพิพิธภัณฑ์ ที่มีความ
สัมพันธ์ ระหว่างรสนิยมรูปแบบทางศิลปะ และวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีเอกลักษณ์ และมีคุณค่า
ทั้งนี้ จากการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ
และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ท�ำให้สรุปการศึกษาได้ 3
ประเด็นดังนี้
1) พิพิธภัณฑ์อาซากุระ ฟูมิโอะ มีรูปแบบเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์แบบผสมผสานทั้งรูปแบบ
ของอาคารแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น เนื่องจากใช้สถานที่เดิม ที่เป็นทั้งสตูดิโอและบ้านพักของ
ศิลปินเป็นที่จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ถึงแม้ว่าอาคารจะเคยมีการปรับปรุงแต่ก็ยังคงลักษณะโครงสร้าง
ของอาคารเดิม ท�ำให้ผู้เข้าชมรู้สึกสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตของศิลปิน และบรรยากาศความเป็นวัฒนธรรม
แบบญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ไม่ถูกปรุงแต่งแบบพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างในรูปแบบสมัยใหม่
2) การศึกษาผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ ผลงานของเขาจัดเป็นรูปแบบผล
งานประติมากรรมแบบสมัยใหม่ ซึ่งผลงานของเขาถูกสร้างขึ้นในช่วง 3 ยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะ
ญี่ปุ่น ได้แก่ 2.1) สมัยเมจิหรือเมจิอิ (Meijii) ค.ศ.1864-1912 2.2) สมัยไทโซ (Taisho) ค.ศ.19121926 และสมัยโชวะ (Showa) ค.ศ.1926-1989 โดยผลงานของศิลปินได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์
จาก ออกุสต์ โรแดง ประติมากรชาวฝรั่งเศส
3) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบที่มีส่วนในการผสมผสานรูปแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น ของ
พิพิธภัณฑ์รวมถึงงานประติมากรรมของศิลปิน โดยการวิเคราะห์ สุนทรียภาพแห่งการผสมผสาน
ของอาซากุระ ฟูมิโอะ ซึ่งท�ำให้เราได้เรียนรู้ในความสามารถของเขาในด้าน สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม และการจัดสวนญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในเชิงสหวิทยาการ
ค�ำส�ำคัญ : สุนทรียภาพใหม่, การผสมผสาน, สตูดิโอตะวันตก, บ้านญี่ปุ่น
1
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Abstract
The article aims to study the history of the museum and the sculpture of Akira Fumio in Tokyo, Japan. By studying through the form of building a museum Which has both
Japanese-style residential buildings Merged with a western style studio. Which represents
the concepts and aesthetics of the artist Influences on creating modern art in Japan Which
provides benefits to those interested in both the museum building work In relationship Between tastes, artistic forms And the way of life and culture Blend and live together uniquely
and with value.
According to the study, collected data from the field at the Arakami Fumio Sculpture Museum and collected data from books, articles, and other related information. Therefore can summarize the study into 3 issues as follows
1) The Arakura Fumio Museum has a museum structure that combines both Western and Japanese styles. Because using the same location Which is both the studio and
the artist’s residence building a museum Although the building used to be renovated, it still
retains the original structure of the building. Allowing visitors to feel the artist’s lifestyle And
the atmosphere of a traditional Japanese culture Not being decorated in a museum that
was built in a modern way
2) Studying the sculptures of Akira Fumio, his work is considered a modern sculpture. His works were created during the 3 periods of Japanese Art History, namely 2.1)
Meiji Period (Meijii) 1864-1912 2.2) Taisho Period 1912- 1926 and Showa Period 1926-1989
The artist’s work is influenced by the creation of Auguste Rodin, a French sculptor.
3) Study and analyze the forms that contribute to the integration of Western and
Japanese styles. The museum includes sculptures by artists. By analysis The aesthetic
aesthetic of the combination of Akira Fumio does, which allows us to learn about his ability
in architecture, sculpture and the arrangement of Japanese gardens. For interdisciplinary
interests
Keywords: Aesthetics, Blending, western studio, Japanese house

บทน�ำ
ประเทศญี่ปุ่น มีสถานที่ที่เต็มไปด้วยความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นดินแดนที่เต็มไป
ด้วยเอกลักษณ์ และจุดเด่นต่าง ๆ มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสถาน
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ที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ทั้งธรรมชาติและสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ญี่ปุ่นในปัจจุบัน เป็นประเทศ
ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นอย่างโดด
เด่นในระดับโลก อะไรเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถฟื้นตนเองได้อย่างรวดเร็ว หลังจาก
ความบอบช�้ำอย่างรุนแรงจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และอะไรเป็นสิ่งที่สามารถให้ค�ำตอบของ
พัฒนาการความเจริญก้าวหน้าที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาหาค�ำตอบ
ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่น ในปี ค.ศ.1998 ได้มีกรอบกฎหมายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่น (Cultural Promotion Master Plan 1998) เป็นกรอบกฎหมายทางวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อให้ตระหนักถึงการสร้างชาติที่มุ่งเน้นทางวัฒนธรรม โดยเป็นแผนแม่บทที่ประกอบด้วย
แผนงานที่ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงส�ำหรับการส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมียุทธศาสตร์หลักส�ำคัญ
6 ประการ คือ 1). การฟื้นฟูกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ 2). การต่อยอดและพัฒนาวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 3). การส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิภาคและวัฒนธรรมในชีวิตประจ�ำวัน 4).การปลูกฝังและสะสม
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนศิลปะ 5).การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและการสื่อสารวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นไปยังชุมชนทั่วโลก 6).การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยในข้อที่ 6
นี้จะมีความเชื่อมโยงในส่วนของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และการ
บูรณะอาคารสมัยโบราณเมืองหลวงเฮโจเกียวในนารา รวมถึงการส่งเสริมการสร้างสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกทางวัฒนธรรม ได้แก่ หอศิลป์แห่งชาติ, พิพิธภัณฑแห่งชาติคิวชู และโรงละครแห่งชาติ
Kumi-Odori (Agency for Cultural Affairs, 1998)
และในปี ค.ศ.2001 ญี่ปุ่นได้รับรองกฎหมายว่าด้วย “กฎหมายพื้นฐานส�ำหรับการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม” โดยหลักการส�ำคัญคือมาตรการทีก่ า้ วหน้าของชาติในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยมีการส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันที่หลากหลายระหว่างรัฐบาล องค์กรอิสระหรือภาคเอกชนที่
ประกอบการด้านธุรกิจศิลปะ เพื่อร่วมพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองและการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ นับเป็นการขับเคลือ่ นครัง้ ส�ำคัญของประเทศในการพัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ (Agency for Cultural Affairs, 2001)
กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีความส�ำคัญในระดับประเทศด้วยความ
เป็นศูนย์กลางของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกฝั่งตะวันออก เป็นศูนย์กลางที่เต็มไป
ด้วยสถานีรถไฟหลายเส้นทางที่มีเส้นทางออกไปทั่วประเทศ ท�ำให้การเดินทางในประเทศญี่ปุ่นเต็ม
ไปด้วยความสะดวกสบาย สิ่งหนึ่งอันเป็นจุดเด่นที่ส�ำคัญของกรุงโตเกียว คือการเป็นเมืองที่เต็มไป
ด้วยพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ อันเป็นสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดเก็บ ศิลปวัตถุ หรือผลงาน
ทางศิลปะทีม่ คี ณ
ุ ค่า เพือ่ ใช้ในการจัดแสดง น�ำเสนอต่อสาธารณชน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา
ให้ข้อมูลจากการค้นคว้าเรื่องราวที่ส�ำคัญอันมีคุณค่าและองค์ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ จากการ
เดินทางมาเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า รูปแบบในการแสดงผลงานศิลปะของหอศิลป์ในกรุงโตเกียว
ทั่วไป มี 2 รูปแบบ ได้แก่นิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว แต่มีพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่มีข้อมูล
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ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ของญี่ปุ่นรวมทั้งมีจุดเด่นทางศิลปวัฒนธรรมคือการผสมผสาน
บ้านญี่ปุ่นและสตูดิโอตะวันตก คือ พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ

หลักการและเหตุผล
องค์ความรูท้ างศิลปะ ย่อมปรากฏผ่านผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ซึง่ สะท้อนคุณค่าและ
ความหมายผ่านผลงาน คุณค่าของผลงานเหล่านีย้ อ่ มปรากฏผ่านกาลเวลาทีล่ ว่ งเลยไปพร้อมกับการ
เสื่อมสลายไปด้วย การจัดเก็บผลงานศิลปะจึงนับมีความส�ำคัญ อันเป็นการรวบรวมข้อมูลและองค์
ความรู้ไว้ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งเรียกว่าพิพิธภัณฑ์
จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ ความ
น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งที่พักอาศัยและสถานที่
ท�ำงานของศิลปิน มีการผสมผสานระหว่างรูปแบบอาคารแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่น ท�ำให้รู้สึกว่า
อาคารแห่งนี้เป็นมากกว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมดาทั่วไป อีกทั้งผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอ
มีความโดดเด่นและน่าสนใจ เขาเป็นศิลปินด้านประติมากรรมผู้บุกเบิกศิลปะสมัยใหม่ของญี่ปุ่น
เป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้เขียนจึงมีเหตุผลความส�ำคัญที่จะ
ศึกษาประเด็นร่วมเพื่อค้นหาความหมายและรูปแบบในการผสมผสาน องค์ความรู้ต่าง ๆ ในตัวของ
ศิลปิน อันเป็นการหาค�ำตอบของสุนทรียภาพเฉพาะตัวของเขาเพื่อประโยชน์ในการศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบของพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ การออกแบบพื้นที่
และลักษณะการผสมผสานของรูปแบบบ้านญี่ปุ่นและสตูดิโอตะวันตก
2. เพื่อศึกษาประวัติและผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ ที่มีบทบาทต่อศิลปะ
สมัยใหม่ของญี่ปุ่น
3. เพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพใหม่และการผสมผสานของพิพิธภัณฑ์และประติมากรรมของ
อาซากุระ ฟูมิโอะ

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาในพืน้ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมโิ อะ เขตไทโต กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
2. ศึกษาผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ
3.วิ เ คราะห์ สุ น ทรี ย ภาพใหม่ ใ นการผสมผสานรู ป แบบตะวั น ตกและแบบญี่ ปุ ่ น ผ่ า น
พิพิธภัณฑ์และผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ
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พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ
พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ ตั้งอยู่ที่เขต ไทโต กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดกลาง รวบรวมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม ของศิลปินชาวญี่ปุ่นท่าน
นี้ มีลักษณะภายนอกเป็นอาคารแบบยุโรปแต่ภายในเป็นทั้งบ้านและสตูดิโอของศิลปินเอง พื้นที่
บ้านและการตกแต่งภายในออกแบบโดยศิลปินเอง ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1935 จากระยะเวลา
ในช่วงดังกล่าว ลักษณะอาคารจึงเต็มไปด้วยรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบร่วมสมัย อาคารประกอบด้วย
สองปีกคือปีกสตูดิโอซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่มีการก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
และปีกที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่มีรูปแบบไม้ไผ่โรงน�้ำชา ผนังของสตูดิโอถึงแม้ว่าจะ
ท�ำจากคอนกรีตแต่จะถูกตกแต่งด้วยผ้าไหมขัดท�ำให้เกิดความนุ่มนวล
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่พักและสตูดิโอยังเคยเป็นโรงเรียนสอนประติมากรรม
ท�ำให้อาซากุระ ฟูมิโอะ มีลูกศิษย์มากมาย สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 2001 และสวนที่อยู่ภายในบ้าน ได้รับการยกย่อง ให้เป็นสถานที่
สวยงามระดับชาติ ในปี ค.ศ. 2008 ศิลปินอาศัยอยู่ในอาคารแห่งนี้เป็นเวลา 29 ปี และเสียชีวิตลงใน
ปี ค.ศ.1964 ในวัย 81 ปี และต่อมาในปี ค.ศ. 1967 ทางครอบครัวของเขา ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะ
ท�ำตามความปรารถนาของศิลปิน โดยการสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมของเขา
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกโอนให้เมือง ไทโตเป็นผู้ดูแล และได้ด�ำเนินการโดยเมือง ไทโต ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1986 จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
อาซากุระ ฟูมิโอะ เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1883 จบการศึกษาด้านประติมากรรมจาก
มหาวิทยาลัยวิจติ รศิลป์แห่งโตเกียว หลังจบการศึกษาเขาเปิดโรงเรียนสอนประติมากรรมของตนเอง ที่
ชื่อว่า “Asakura Choso Juku” (Asakura Museum of Sculpture, 2008) เขามีความโดดเด่นในการ
สร้างประติมากรรมรูปเหมือน (Portrait) แบบเหมือนจริง และผลงานประติมากรรมแบบลัทธิประทับใจ
(Impressionism) เขาเป็นประติมากรคนส�ำคัญของประเทศญีป่ นุ่ หรือกล่าวได้วา่ เขาคือบิดาของ
ประติมากรรมสมัยใหม่ของญีป่ นุ่ เขาจึงให้เวลาในการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์งานประติมากรรม
แบบตะวันตกโดยเฉพาะผลงานของ ออกุสต์ โรแดง จนได้รับสมญานามว่า “โรแดงแห่งดินแดน
อาทิตย์อทุ ยั ” เนือ่ งจากลักษณะงานประติมากรรมในประเทศญีป่ นุ่ ในยุคประวัตศิ าสตร์ มักสร้างเป็น
รูปเคารพอันมีรากฐานความเชื่อมาจากพุทธศาสนาลัทธิมหายาน โดยได้รับอิทธิพลมาจากจีน เขา
จึงนับเป็นผู้บุกเบิกส�ำคัญในการสร้างงานประติมากรรมสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ผลงานของเขาอยู่
ในช่วงคาบเกี่ยวของประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น 3 สมัย ได้แก่สมัย เมจิ (Meiji) ไทโซ (Taisho) และ
โชวะ(Showa) ซึ่งจะอธิบายถึงความส�ำคัญของยุคสมัยซึ่งสอดคล้องกับประติมากรรมของ อาซากุระ
ได้ดังนี้
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ภาพที่ 1: อาคารพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ
ที่มา : Ally Homma, 2019
สมัยเมจิ ค.ศ. 1864-1912 ตั้งชื่อตามพระนามของจักรพรรดิเมจิ เป็นช่วงระยะเวลาที่
อิทธิพลทางตะวันตกได้แพร่หลายในญี่ปุ่น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลงานศิลปกรรมของ
ศิลปินญี่ปุ่นรวมถึงอาซากุระ ฟูมิโอะด้วยแนวความคิดในสมัยนี้คือการสร้างศิลปวัฒนธรรมใหม่ ๆ
มิได้เกิดจากความต้องการแสวงหาความดีความงามตามอุดมคติแห่งจิตวิญญาณ หากแต่มุ่งเน้น
สร้างงานและผลผลิตเพื่อสนองนโยบายชาตินิยมมากขึ้น สมัยนี้ทางการญี่ปุ่นได้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน
สอนศิลปะแบบตะวันตก โดยท�ำการสอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ จิตรกรรม และ
ประติมากรรม โดยได้เชิญจิตรกรชาวอิตาลีมาเป็นครูสอน แต่ก็ยังมีศิลปินบางกลุ่มสนใจที่จะอนุรักษ์
รูปแบบสร้างสรรค์แบบดั้งเดิม ท�ำให้เกิดผลงานศิลปะ 2 แบบ คือ แบบแนวประเพณี (Ikka) และ
แบบแนวตะวันตก (Nikka) (มาลินี คัมภีรญาณนนท์, 2532) ผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิ
โอะ ในสมัยนี้เขาให้ความสนใจในการปั้น รูปเหมือนบุคคลส�ำคัญ และรูปสัตว์ โดยจุดเด่นในผลงาน
คือการทิ้งร่องรอยของความหยาบของดินเหนียว ที่ปรากฏในผลงานของเขา ต่อมาในสมัย ไทโซ
(ค.ศ. 1912-1926 ) เป็นพระนามของจักรพรรดิไทโซ สมัยนี้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.19141918) ญี่ปุ่นได้วางตัวเป็นกลาง จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม ประติมากรรมของอาซากุระ
ฟูมิโอะ ในยุคนี้ได้รับอิทธิพล จากศิลปะลัทธิประทับใจ (Impressionism) จากตะวันตกอย่างเห็นได้
ชัด ท�ำให้ผลงานของเขาเต็มไปด้วย อารมณ์ ความรุนแรงที่แสดงออกผ่านพื้นผิว ผลงานบางชิ้นมี
ความเรียบง่ายทางรูปทรงมากขึ้นแต่เน้นแสดงออกทางอารมณ์ และสมัย โชวะ (ค.ศ.1926-1989)
ญี่ปุ่นประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นฝ่ายแพ้สงคราม ญี่ปุ่นประสบความหายนะทั้ง
ทางเศรษฐกิจและเกียรติภูมิ แต่ด้วยความมีวินัย และขยันขันแข็งของชาวญี่ปุ่น ท�ำให้ประเทศกลับ
มาเป็นมหาอ�ำนาจอย่างรวดเร็ว ด้านศิลปกรรมมีทั้งการอนุรักษ์ และการสร้างงานศิลปะร่วมสมัย
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ภาพที่ 2 อาซากุระ ฟูมิโอะ
ที่มา: Asakura Museum of Sculpture. (2008)
ลักษณะโดยทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ประติมากรรม อาซากุระ ฟูมิโอะ คือ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากการใช้ไม้เป็นโครงสร้างท�ำให้ไม่สามารถรับน�้ำหนักอาคารที่ออกแบบ
เพื่อท�ำเป็นสตูดิโอประติมากรรมได้ อาคารแห่งนี้มีความน่าสนใจตรงที่การผสมผสานรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ด้วยสุนทรียภาพจากความเป็นศิลปินของเขา
ท�ำให้สภาพพื้นที่แห่งนี้มีความงามอย่างเป็นหนึ่งเดียวระหว่างอาคารและการจัดสวนทั้งภายนอก
และภายในบ้าน อาคารไม้เป็นสไตล์ “สุคิยะ” ซึ่งเป็นรูปแบบบ้านของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม บรรยากาศ
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จึงมีความแตกแต่งจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยทั่วไป โดยราวกับว่า
เหมือนไปเยี่ยมบ้านศิลปินชาวญี่ปุ่นเสียมากกว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ปิดเฉพาะวัน
จันทร์และวันศุกร์) ในระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. (Asakura Museum of Sculpture. 2008) ดัง
นั้น เพื่อให้มีเวลาในการเข้าชมงานอย่างไม่เร่งรีบ จึงควรเดินทางไปตั้งแต่เช้า โดยมีค่าตั๋วในการเข้า
ชมส�ำหรับบุคคลทั่วไป ในราคา 500 เยน และราคาพิเศษส�ำหรับนักเรียน ในการเริ่มเข้าสู่อาคาร ผู้
เข้าชมจะต้องถอดรองเท้า โดยจะมีถุงผ้าส�ำหรับใส่รองเท้าไว้บริการ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบไป
ด้วย พื้นที่จ�ำนวน 3 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น รวมเป็น 4 ชั้น ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขออธิบายส่วน
ส�ำคัญในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
พื้นที่ทางเข้า ในส่วนทางเดินเต็มไปด้วยการตกแต่งด้วยหินน�้ำตก และตัวอาคารด้าน
หน้าที่ตกแต่งด้วยหินแกรนิตด�ำ มีต้นไม้อันร่มรื่นอยู่รอบอาคาร โดยมีงานประติมากรรมจ�ำนวน 2
ชิ้น ติดตั้งอยู่หน้าทางเข้า โดยผลงานจะมีการติดตั้งผลงานชิ้นอื่นๆทั่วบริเวณทั้งภายในและภายนอก
ของพิพิธภัณฑ์
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ภาพที่ 3 ผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ หน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์
ที่มา: ถ่ายโดยผู้เขียน
ภายในห้องสตูดิโออยู่ในบริเวณชั้น 1 ปัจจุบันถูกปรับเป็นที่จัดแสดงผลงานประติมากรรม
โดดเด่นด้วยภายในอาคารที่มีลักษณะยกสูง และการก�ำหนดแสงให้เข้าทางผนังเพียงฝั่งเดียว โดย
ผนังด้านบนจะมีลักษณะโค้ง (Arch) เพื่อการรับแสงแดด เพราะแสงแดดจะส่องเข้ามาในระดับ 45
องศา เพื่อประโยชน์ในการท�ำงานประติมากรรม ในห้องจัดแสดงนี้รวบรวมผลงานของอาซากุระ ฟูมิ
โอะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปปั้นมนุษย์ มีทั้งรูปเหมือนบุคคลส�ำคัญ และรูปเปลือย (Nude) สตรี ผล
งานชิ้นที่โดดเด่นได้แก่ ผลงาน “ผู้เฝ้าหลุมศพ” (Grave Keeper) สร้างเมื่อ ค.ศ.1910 หนึ่งในผลงาน
ชิ้นเอกของเขาวางไว้ที่ทางเข้าสตูดิโอราวกับว่าเป็นประติมากรรมที่คอยปกป้องพิพิธภัณฑ์ ผลงาน
ชิ้นเอกอื่น ๆ ได้แก่ รูปปั้นของ “Shigenobu Okuma” (ค.ศ.1914) โอคูมะคือบุคคลส�ำคัญผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยวาเซดะ และผลงานชิ้นนี้ยังติดตั้งที่มหาวิทยาลัยวาเซดะด้วย และ “Tree Phases”
ประติมากรรมรูปเปลือย (Nude) ผู้หญิงสามคนยืนจับมือกัน ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ผลงาน
ชิ้นนี้ยังได้รับการท�ำซ�้ำและติดตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟอูเอโนะ ด้วยแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญในผลงาน
ของเขาที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะหลายแห่งในกรุงโตเกียว สิ่งที่น่าสนใจภายในห้องสตูดิโอแห่งนี้
คือแสงในห้องนิทรรศการนี้ ที่ไม่ได้ใช้แสงจากหลอดไฟเป็นหลัก แต่จะใช้แสงจากตัวอาคารที่ศิลปิน
ออกแบบไว้ในระดับท�ำมุมแบบ 45 องศา ท�ำให้บรรยากาศแสงเป็นห้องที่เหมาะสมส�ำหรับการ
ปฏิบัติงานประติมากรรม
นอกจากนี้ในสตูดิโอ มีจุดที่น่าสนใจคือ แท่นปั้นไฟฟ้าที่สามารถยกประติมากรรมในระดับ
สูงเท่าพื้น และลดระดับต�่ำกว่าพื้นดินได้ ท�ำให้ทราบว่าศิลปินท�ำงานประติมากรรมได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้นั่งร้านเมื่อต้องปั้นงานที่มีขนาดใหญ่ นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่สตูดิโอแห่งนี้ต้องใช้คอนกรีต
ในการก่อสร้าง เพื่อรับน�้ำหนักของเครื่องมือชนิดนี้ที่เขาออกแบบไว้นั้นเอง
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ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศภายในห้อง Studio ภายใน พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ
ที่มา: Taito city Culture guidebook. (2018)
ถัดจากห้องสตูดิโอ จะเป็นห้องอ่านหนังสือ มีหนังสือจ�ำนวนมากอยู่ในห้องนี้ จัดวางอยู่ใน
ชัน้ หนังสือไม้ตดิ ผนังจนติดเพดานห้อง หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
ตะวันตกโดยเป็นสมบัตขิ องศิลปิน แต่แท้จริงแล้วหนังสือภายในห้องนีส้ ว่ นใหญ่เดิมเป็นของอาจารย์
ของอาซากุระ ฟูมิโอะ ที่สอนศิลปะที่โรงเรียนวิจิตรศิลป์โตเกียว มีชื่อว่า อาจารย์อิวามุระ ท่านเป็นทั้ง
อาจารย์และนักวิจารณ์ศิลปะ หลังจากที่อาจารย์อิวามุระได้เสียชีวิตลง หนังสือเหล่านี้ได้ถูกขายไป
ยังร้านหนังสือมือสอง เมื่ออาซากุระ ฟูมิโอะ ทราบข่าว จึงซื้อหนังสือของอาจารย์อิวามุระคืนทั้งหมด
และน�ำมาเก็บไว้ในห้องหนังสือแห่งนี้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของอาจารย์อิวามุระ
ด้วย (Taito city Culture guidebook. 2018)

ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศภายในห้องหนังสือ ภายใน พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ
ที่มา: Taito city Culture guidebook. (2018)
อาซากุระ ฟูมิโอะ ได้ออกแบบสวนกลางบ้านแห่งนี้ มีชื่อว่า “โกเซน โน ซุยไท” มีลักษณะ
เป็นบ่อเลี้ยงปลา และการจัดสวนหินสไตล์ “ชิโฮ-ซูกูริ” อยู่ในส่วนตรงกลางของพิพิธภัณฑ์ สวนแห่งนี้
สามารถมองได้รอบ 4 ด้าน ราวกับว่าเป็นผลงานประติมากรรมชิ้นหนึ่ง เพราะผลงานประติมากรรม
ก็สามารถมองได้รอบด้านเช่นกัน จึงเป็นสวนที่มีลักษณะพิเศษ เพราะถูกออกแบบโดยประติมากร
บ่อเลี้ยงปลานี้มีจุดเด่นคือมีความลึกถึง 2 เมตร ซึ่งจริงๆแล้ว มีบันทึกในการท�ำสวนหินและบ่อเลี้ยง
ปลาในสมัย Heian ว่า ไม่ควรขุดให้ลึกมากนัก เพราะถ้าหากลึก ปลาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งใน
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ปัจจุบัน บ่อเลี้ยงปลาแห่งนี้ มีทั้งปลาคาร์ฟและปลากะพง รวมกันกว่า 180 ตัว หินเป็นตัวแทนของ
ขงจื้อ แทนความเมตตา กรุณา ความยุติธรรม ความถูกต้อง สติปัญญา และความภักดี ที่วางตกแต่ง
รายรอบบ่อเลี้ยงปลา “โกเซน โน ซุยไท” ในสวนมีการปลูกต้น ไมร์เทิลดอกสีม่วงแดง ท่ามกลางพืชสี
ขาว ราวกับว่าสีแดงถูกวาดลงบนผืนผ้าใบสีขาว การจัดสวนจึงเสมือนกับการสร้างประติมากรรม
ของเขา เพราะเป็นเรื่องขององค์ประกอบ รสนิยม และความเชื่อ จุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าเราสังเกต
จะเห็นว่า หินแต่ละก้อนมีขนาดใหญ่มาก จะสามารถยกเข้ามาภายในตัวบ้านได้อย่างไร อีกอย่าง
หนึ่งคือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้รายล้อมไปด้วยอาคาร ค�ำตอบคือหินขนาดใหญ่ถูกน�ำมาจัดวางพร้อมกับ
การสร้างอาคารซึ่งศิลปินได้ออกแบบการจัดวางหินพร้อมกับอาคารไว้แล้วตั้งแต่ต้น (Taito city Culture guidebook. 2018)

ภาพที่ 6 สวน “โกเซน โน ซุยไท” บ่อเลี้ยงปลาและสวนหินในพิพิธภัณฑ์อาซากุระ ฟูมิโอะ
ที่มา: Taito city Culture guidebook. (2018)
ในบริเวณชั้น 2 มีห้องที่ส�ำคัญอีกห้อง ได้แก่ ห้องกล้วยไม้ (Orchid room) หรือ ราโนมะ
สาเหตุที่ชื่อห้องกล้วยไม้ เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องที่ใช้ในการปลูกกล้วยไม้ของศิลปิน และปัจจุบัน
เป็นห้องที่เต็มไปด้วยประติมากรรมรูปปั้นแมวกว่า 10 ชิ้น เขาเป็นคนรักแมวและสนใจพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของมัน จึงถ่ายทอดอิริยาบถของแมว ผ่านงานประติมากรรม แสดงถึงความแม่นย�ำในเรื่อง
กายวิภาคทัง้ คนและสัตว์ซงึ่ แสดงออกผ่านผลงานของเขา ศิลปินเคยวางแผนทีจ่ ะจัดแสดงนิทรรศการ
ประติมากรรมรูปแมว แต่ทว่าเขาได้เสียชีวติ ก่อนทีม่ นั จะเกิดขึน้

ภาพที่ 7 ห้อง Orchid Room
ที่มา: ถ่ายโดยผู้เขียน
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ชั้นที่สาม มีห้องที่ชื่อว่าห้อง “แสงอาทิตย์” (Sunrise Room) หรือห้อง “โชโยนามะ” เป็น
ห้องที่ถูกออกแบบให้หน้าต่างอยู่ด้านทิศตะวันออกท�ำให้แสงแดดยามเช้าเข้ามาในห้องนี้ ด้วยการ
ออกแบบอย่างเรียบง่าย วัสดุส่วนใหญ่ที่ท�ำขึ้นจากไม้ซีดาห์ ตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่น มีโต๊ะทรงกลมที่
พื้นส�ำหรับนั่งดื่มน�้ำชา มีผลงานจิตรกรรมแบบเซ็นที่ฝาผนัง และงานประติมากรรมครุฑรูปแบบ
ศิลปะอินโดนีเซีย ท�ำให้เห็นว่าอาซากุระสนใจสะสมผลงานศิลปะเอเชียด้วย สีของห้องใช้ความคม
ชัดของสีที่ตัดกันได้แก่ สีขาวและสีแดง ผนังปูนในห้องมีการใช้วัสดุที่เป็นสีขาวเกิดจากส่วนผสมของ
เปลือกหอยมุก ดังนั้นเมื่อถูกแสงแดดก็จะเกิดการสะท้อนที่สวยงาม การออกแบบดังกล่าวไม่
สามารถพบได้ในพิพิธภัณฑ์อื่นในญี่ปุ่น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การแสดงออกถึงความงามในการ
ออกแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงเป็นฝีมือการตกแต่งเฉพาะตัวของอาซากุระ ฟูมิโอะ (Taito city
Culture guidebook. 2018)

ภาพที่ 8 ห้อง “แสงอาทิตย์” (Sunrise Room)
ที่มา: Taito city Culture guidebook. (2018)
ด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์คือดาดฟ้า ถูกดัดแปลงพื้นที่ให้เป็นสวน ส�ำหรับปลูกผัก ซึ่งได้
รับการดูแลเป็นอย่างดี สวนบนดาดฟ้าแห่งนี้ เคยเป็นพื้นที่เรียนรู้ในการท�ำการเกษตรแก่นักเรียน
ของเขานอกเหนือจากวิชาการด้านประติมากรรม อาซากุระ ฟูมิโอะ มีทัศนคติว่าการท�ำสวนเป็นหนึ่ง
ในศาสตร์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับศิลปิน ดังนั้นการท�ำสวนก็ต้องใช้ความพยายามและทักษะที่ไม่ต่างจาก
งานประติมากรรม อีกทั้งยังแสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบชาวญี่ปุ่น ไม่น่าเชื่อว่าถึงแม้ว่าศิลปินจะ
ล่วงลับไปแล้ว แต่สวนผักบนดาดฟ้านี้ ก็ยังได้รับการดูแลราวกับว่าศิลปินยังมีชีวิตอยู่ มุมนี้จึงนับ
เป็นมุมโปรดของศิลปิน เมื่อเขาต้องการผ่อนคลายจากการท�ำงานประติมากรรม เขาจึงมักขึ้นมา
ดูแลสวนบนดาดฟ้าแห่งนี้ นอกจากสวนผักแล้วยังมีผลงานประติมากรรมของเขา ตกแต่งอยู่บน
พื้นที่แห่งนี้ด้วย ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากด้านล่างของอาคาร
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ภาพที่ 9 สวนผักบนชั้นดาดฟ้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ อาซากุระ ฟูมิโอ
ที่มา: Taito city Culture guidebook. (2018)
ผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ
หากประเทศไทยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีที่เป็นผู้บุกเบิก วิชาประติมากรรม และการ
ปั้นอนุสาวรีย์ อาซากุระ ฟูมิโอะ ก็คือผู้เชี่ยวชาญการปั้นรูปคน ที่มีผลงานการปั้นอนุสาวรีย์มากที่สุด
คนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น นอกจากผลงานประติมากรรมรูปคน จะเป็นผลงานที่โดดเด่นของเขาแล้ว
ศิลปินยังสร้างประติมากรรมรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วย แมวคือสัตว์เลี้ยงที่เขาโปรดปรานเขาจึงปั้นรูป
แมวไว้จ�ำนวนมาก แมวยังแสดงอุปนิสัยถึงจิตใจที่อ่อนโยน สัญชาติญาณและความมีสมาธิ เขา
ถ่ายทอดอิริยาบทของแมวในท่าทางต่าง ๆ โดยการปั้นด้วยดินเหนียวและหล่อด้วยส�ำริด ลีลาและ
เทคนิคการปั้นในบางชิ้น ศิลปินใช้เทคนิคการปั้นอย่างรวดเร็ว จนทิ้งรอยหยาบไว้บนผิวดิน แสดงถึง
การถ่ายทอดความประทับใจของเขาจากการปั้นโดยฉับพลันแบบลัทธิประทับใจ (impressionism)
ประติมากรรมบางชิ้นก็ตัดทอนให้มีความเรียบง่ายแต่เน้นการแสดงออกของอารมณ์ผ่านปริมาตร
และพื้นผิวของดินเหนียว การปั้นรูปสัตว์เป็นการท�ำงานที่ศิลปินรู้สึกผ่อนคลาย หลังเหน็ดเหนื่อยจาก
การปั้นรูปคนขนาดใหญ่ อันเคร่งเครียดไปด้วยความถูกต้องทางกายภาพและสัดส่วน
โอกุสต์ โรแดง ถือเป็นประติมากรผู้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ อาซากุระ ฟูมิโอะ อย่างแรง
กล้า โรแดงมีอายุมากกว่า อาซากุระ ฟูมิโอะ ถึง 43 ปี นับ โรแดงเกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.
1840 และเสียชีวิตเมื่อ 17 พฤศจิกายน ค.ศ.1917 มีอายุรวม 77 ปี เขาเป็นประติมากรและจิตรกร
ชาวฝรั่งเศส โรแดงเริ่มศึกษาประติมากรรมที่ปารีส ผลงานของโรแดงเรียกได้ว่าแหวกวงล้อมมาจาก
ประติมากรรมแบบราชการ เขาคิดทฤษฎีแรงดลใจมาจากประติมากรรมกรีกโรมัน มาผสานกับรูป
แบบการแสดงเฉพาะตน ในงานชิ้นหลังๆ เขาได้รับแรงบันดาลใจจากดังเต ซึ่งเป็นกวีคนส�ำคัญ โดย
ผลงานชิ้นส�ำคัญได้แก่ “ประตูนรก” (The Gates of Hell) ค.ศ.1880 ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากฉากใน
กวีนิพนธ์ ไฟนรก (Inferno) ของดังเต ส่วนผลงานอื่นๆ ได้แก่ “สามเงา” (Three Shadow) สร้างขึ้นใน
ปีค.ศ. 1880 รูป “ความทุกข์ระทมของหญิง” (Crouching Woman) ในปี ค.ศ. 1885 รูป “จูบ” (The
Kiss) ในปี ค.ศ. 1886 “นักคิด” (The thinker) ในปี ค.ศ. 1888 ทุกชิ้นแล้วแล้วแต่ได้รับความดลใจ
จากรูปใน “ประตูนรก” ทั้งสิ้น (ก�ำจร สุนพงษ์ศรี. 2554 : 97)
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งานประติมากรรมของโรแดง มีลักษณะเป็นการปั้นรูปร่าง มนุษย์ในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งยัง
คงยึดหลักความถูกต้องทางกายวิภาค และผลงานมีความเป็นช่างประติมากรรมอย่างสูง เพียงแต่
ในงานของเขามีความพิเศษตรงที่สามารถดึงอารมณ์ แสดงจุดสนใจ สร้างความสะเทือนใจได้
มากกว่างานประติมากรรมโดยทั่วไปในสมัยนั้น เช่น การแสดงออกถึงความซับซ้อนและความปั่น
ป่วนภายในเนื้อดินที่ปั้น
ผลงานของโรแดง ซึ่งสร้างกระแสของการโต้แย้งอย่างกว้างขวางก็คือ The Age of Bronze
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1877 ผลงานชิ้นนี้ถูกแสดงครั้งแรกที่ศูนย์ศิลปะในบรัสเซลส์ ด้วยลักษณะรูปปั้นดู
เป็นธรรมชาติและมีความเหมือนจริงอย่างมาก ท�ำให้มีการตั้งข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์ว่า โรแดง
ใช้การถอดพิมพ์มาจากร่างกายมนุษย์จริงๆ ไม่ได้เกิดจากการปั้น ผลงานชิ้นนี้ถูกย้ายมาแสดงที่
ปารีสปีเดียวกัน ซึ่งก็ยังได้รับข้อกล่าวหาเดิมว่าเขาเป็นคนหลอกลวง ไม่ได้เป็นผลงานที่เกิดจากการ
ปั้น แต่ในเวลาต่อมาโรแดงก็ได้พิสูจณ์ต่อสาธารณชนว่า เขาเป็นผู้ปั้นงานชิ้นนี้ด้วยตนเอง ไม่ได้มี
การใช้เทคนิคการถอดพิมพ์จากร่างกายมนุษย์แต่อย่างใด พร้อมกับได้รบั รองจากรัฐบาลทีไ่ ด้ปกป้อง
งานชิน้ นีด้ ว้ ยการครอบครองและมอบเหรียญประติมากรชัน้ สามให้กบั เขา (ปกรณ์ รวีวร และศิรวิ รรณ
บัณฑิต. 2533 : 18)

ภาพที่ 10 The Age of Bronze 1877 ส�ำริด ผลงานประติมากรรมของ โรแดง
ที่มา : Metmuseum. (2000)
อาซากุระ ฟูมิโอะ ได้ศึกษาประติมากรรมอิตาลีและผลงานของโรแดงผ่านหนังสืออย่าง
จริงจัง ย่อมส่งอิทธิพลต่อการท�ำงานของอาซากุระ จนเกิดรูปแบบการสร้างงานประติมากรรมใน
ประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Rodinism” ซึ่งเป็นการแสดงออกทางประติมากรรมในสไตล์ของโรแดง ผล
งานประติมากรรมของอาซากุระ มีจ�ำนวนมากมายนับร้อยชิ้น ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงผลงานชิ้น
ส�ำคัญของศิลปินที่น่าใจมาศึกษาดังนี้
ผลงาน “the grave keeper” หรือ “ผู้รักษาหลุมศพ”เป็นผลงานประติมากรรมชิ้นเอกของ
อาซากุระ ฟูมิโอะ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1910 ซึ่งจัดแสดงผลงานที่ “Bunten” หรืองานนิทรรศการ
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ศิลปะของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีเดียวกันผลงานชิ้นนี้ก็ได้รับรางวัลใหญ่ นับเป็นผลงานที่เขา
สร้างขึ้นตั้งแต่วัยหนุ่มและประสบความส�ำเร็จอย่างสูง หลักการในการท�ำงานของเขาอีกอย่างหนึ่ง
คือการถ่ายทอดธรรมชาติของรูปทรง การศึกษาพฤติกรรมและการแสดงออกของมนุษย์เพื่อการ
ถ่ายทอดเป็นงานประติมากรรม มิใช่การนึกคิดเอาเองโดยปราศจากเหตุผล
ลักษณะของผลงานชิ้นนี้เน้นความสมจริง เป็นงานที่มีรูปร่างและรูปลักษณ์ของวัตถุที่
แสดงออกอย่างซื่อสัตย์ ที่มาของผลงานชิ้นนี้ เป็นประสบการณ์ตรงของอาซากุระ ฟูมิโอะ เมื่อครั้งที่
เขาเป็นนักศึกษาเขามักเห็นชายชราคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ดูแลหลุมฝังศพ ที่สุสาน “ยานาคะ” ใบหน้าและ
หน้าผากของชายชราแลดูน่าสนใจ และเต็มไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ดังนั้นเขาจึงได้เชิญชายชราไปที่
สตูดิโอของเขาเพื่อเป็นแบบปั้น อาซากุระถ่ายทอดผลงานชิ้นนี้ได้อย่างมีพลังและแลดูน่าเกรงขาม
เขาสามารถเน้นอารมณ์ ก�ำหนดท่าทางของรูปปั้น ได้สมจริง และแสดงพลังอย่างผลงานของโรแดง
(Taito city Culture guidebook, 2018)

ภาพที่ 11 ผลงานผู้รักษาหลุมศพ The Grave Keeper เทคนิค ปั้นหล่อส�ำริด ปี ค.ศ.1910
ผลงานของ อาซากุระ ฟูมิโอะ ที่มา: Taito city Culture guidebook. (2018)
นอกจากเทคนิคในการปั้นดินเหนียวแล้ว อาซากุระ ฟูมิโอะ ยังมีทักษะในการแกะสลัก ใน
ช่วงที่เขายังเป็นนักศึกษาศิลปะ ในปี 1900 เขาต้องเรียนการแกะสลักไม้เป็นวิชาบังคับ โดยมี
อาจารย์ โคอัน ทาคามูระ เป็นผู้ฝึกสอน ศิลปินจึงได้เรียนรู้การแกะสลักไม้อย่างละเอียด จากอาจารย์
ของเขา ชิ้นงานแกะสลักไม้ที่เขาสร้างขึ้นได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี เขายังมีทักษะในการแกะสลัก
หินขนาดเล็กอีกด้วย
รูปปั้น อนุสาวรีย์ “The Statue of Sigenobu Okuma in Waseda University” ลักษณะผล
งานเป็นอนุสาวรีย์ เป็นรูปผู้ชายใส่ชุดครุยวิทยฐานะ แบบปั้นคือ “โอกามุ” เขาเป็นบุคคลส�ำคัญผู้ก่อ
ตั้งมหาวิทยาลัยวาเซดะ อาซากุระ ฟูมิโอะ ได้ปั้นรูปเหมือนของโอกามุไว้หลายชิ้นแสดงถึงความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างศิลปินและบุคคลส�ำคัญผู้นี้ ผลงานชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่สมบูรณ์และโดดเด่นที่สุด
โดยถอดแบบจากปูนปลาสเตอร์ต้นแบบ แล้วหล่อเป็นส�ำริด ติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัย วาเซดะ (Japanesehistory, 2005)
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ภาพที่ 12 รูปปั้น อนุสาวรีย์ The Statue of Sigenobu Okuma in Waseda University
ที่มา : Japanesehistory. (2005).
รูปปั้นสัตว์ อาซากุระ ฟูมิโอะ ได้สร้างสรรค์ประติมากรรมรูปแมวไว้เป็นจ�ำนวนมากดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น ผลงานประติมากรรมรูปแมวของเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก็บรายละเอียดอย่างเด่นชัด
แต่ก็แสดงออกถึงอารมณ์และความถูกต้องของกล้ามเนื้อ เฉกเช่นผลงานที่แสดงออกกับการปั้นรูป
คน ศิลปินศึกษากล้ามเนื้อของแมวผ่านการอุ้ม และสัมผัสล�ำตัวของมัน เขาคิดว่ามันมีความน่า
สนใจ มีความนิ่ง และแสดงออกถึงสมาธิ ในขณะที่มันจับจ้องเหยื่อก่อนที่จะกระโจนจับ นอกจากรูป
ปั้นแมวเขาเขายังปั้นสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ สุนัข สิงห์ เป็นต้น

ภาพที่ 13 ผลงาน Tama ปี ค.ศ. 1930
ที่มา : Asian Art. (2018)
บทวิเคราะห์
จากการศึกษาพิพธิ ภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ท�ำให้ทราบถึงความเป็นมาของพิพธิ ภัณฑ์
ประติมากรรมสมัยใหม่ทมี่ เี อกลักษณ์เฉพาะ เป็นทีพ่ กั อาศัยและสตูดโิ อของศิลปิน เป็นสถานทีท่ เี่ ต็มไป
ด้วยประวัตคิ วามเป็นมาและให้แรงบันดาลใจแก่คนรุน่ หลังได้เป็นอย่างดี ผูเ้ ขียนจึงได้วเิ คราะห์รปู แบบ
ความส�ำคัญจากการศึกษาได้ 3 ประเด็น (แผนผังที่ 1 ) จากสาระสุนทรียภาพใหม่ในมิตแิ ห่งการผสม
ผสานของพิพธิ ภัณฑ์ประติมากรรมอาซากุระ ดังนี้
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แผนผังที่ 1 การวิเคราะห์สุนทรียภาพใหม่แห่งการผสมผสานของอาคารพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมอา
ซากุระ ฟูมิโอะ

1.รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบอาคารแห่งนี้เป็นส่วนผสมระหว่างสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตก และบ้านแบบญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงวิถีแห่งประติมากรสมัยใหม่ของญี่ปุ่น อาซากุระ ฟูมิ
โอะ มีความต้องการที่จะด�ำเนินวิถีชีวิตตามแบบคนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม แต่ด้วยอาชีพของเขาคือเป็น
ประติมากรที่สนใจสุนทรียภาพแบบตะวันตก ดังนั้นการออกแบบบ้านจึงต้องมีฟังค์ชั่นของสตูดิโอ
ด้วยการน�ำโครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของงานที่เขาได้รับ
เช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ กว่าคนจริง 3-4 เท่า รูปแบบจึงเป็นแบบอาคารยกสูง อาซากุระ
เป็นต้นแบบของศิลปินญี่ปุ่นที่ท�ำงานสมัยใหม่
แต่รูปแบบการด�ำเนินชีวิตยังเป็นคนญี่ปุ่นแบบ
ดั้งเดิม ดังนั้นอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนและรสนิยมของศิลปินเป็น
อย่างมาก
2.รูปแบบประติมากรรม ผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ เป็นผลงานที่มีรูป
แบบสมัยใหม่ส�ำหรับญี่ปุ่นในยุคเมจิ จากที่ยุคก่อนหน้านั้นที่รูปแบบผลงานประติมากรรมเป็นรูป
แบบประเพณีสร้างจากความเชื่อจากพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ด้วยการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยในยุค
เมจิ ญี่ปุ่นเปิดรับสุนทรียภาพทางตะวันตก ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ดู
เหมือนว่าศิลปินเริ่มมีอิสระในการสร้างสรรค์เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์รูปแบบเฉพาะบุคคล
มากขึ้น ผลงานประติมากรรมของอาซากุระ ฟูมิโอะ จึงเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบโรแดง ศิลปินชาว
ฝรั่งเศสที่ให้อิทธิพลต่อเขา ผลงานของเขาในยุคแรกมีความเป็นลัทธิสัจนิยม (Realism) อย่างสูง
ด้วยคติในการท�ำงานที่ต้องยึดหลักเหตุและผลและความถูกต้องจากต้นแบบ ต่อมาในยุคไทโซและ
โชวะ เขาเริ่มผ่อนคลายจากลัทธิสัจนิยม (Realism) มาเน้นแสดงอารมณ์แบบลัทธิประทับใจ (impressionism)
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3.รูปแบบสวนหิน การจัดสวนนับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญอย่างหนึ่งของชาวญี่ปุ่นที่ไม่ได้
มีไว้เพื่อการตกแต่งและความสวยงามทางกายภาพของอาคารสถานที่เท่านั้น แต่หมายถึงพื้นที่ที่มี
ความส�ำคัญทางจิตวิญญาณแบบเซนของชาวญี่ปุ่นด้วย ศิลปะการแต่งสวนแท้จริงแล้วเป็นการ
จ�ำลองธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่มาเป็นอาณาจักรขนาดย่อย ๆ โดยการขุดสระน�้ำ แทนทะเลสาบ
กลุ่มก้อนหินขนาดเล็กใหญ่แทนภูเขา และน�้ำตกก็แทนน�้ำตกในธรรมชาตินั้นเอง การออกแบบสวน
หินจึงเป็นความนิยมความงามแบบอสมมาตรของชาวญี่ปุ่น สวนหินเปรียบเหมือนสถานที่พิจารณา
ตนเอง เพื่อช�ำระจิตใจให้สะอาดเปรียบเสมือนโลกแห่งจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น สวนหินใน
พิพิธภัณฑ์อาซากุระ ฟูมิโอะ จึงมีคติในการสร้างที่ไม่แตกต่างจากการจัดสวนหินแบบญี่ปุ่น แต่มี
ความพิเศษตรงที่สวนแห่งนี้ สามารถดูได้รอบด้านเมือ่ มองจากอาคาร คือสวนหินสร้างตรงกลางและมี
อาคารล้อมรอบสีด่ า้ น ศิลปินต้องการให้สามารถมองสวนหินได้รอบด้านเฉกเช่นเดียวกับการสร้างงาน
ประติมากรรมของเขา สวนแห่งนีจ้ งึ เป็นสวนทีอ่ อกแบบโดยประติมากร

สรุป

สุนทรียภาพของมนุษย์สะท้อนถึงความงดงามของจิตใจของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของ
มนุษย์ตามประสบการณ์รับรู้ของแต่ละบุคคล การจะกล่าวว่ารูปแบบของศิลปะใครเป็นผู้คิดขึ้นก่อน
คงตอบได้ยาก เนื่องจากศิลปะมีการสั่งสม ถ่ายทอด มาอย่างยาวนาน การหยิบยืมรูปแบบแล้วน�ำ
มาปรั บ ใช้ กั บ วิ ถี ดั้ ง เดิ ม ของตนเองย่ อ มเป็ น แนวทางส� ำ คั ญ ที่ ป รากฏเฉกเช่ น กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประติมากรรมอาซากุระ ฟูมิโอะ ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวอันเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบของ
ตะวันตกและญี่ปุ่น การที่ศิลปินเป็นชาวญี่ปุ่น ที่เติบโตมากับวัฒนธรรมเดิมของตนถูกผสมผสานกับ
ความสนใจในศิลปะตะวันตก ท�ำให้เขามีสนุ ทรียภาพแบบผสมผสาน ซึง่ ปรากฏผ่านงานประติมากรรม
และงานสถาปัตยกรรมทีเ่ ขาได้สร้างขึน้ สุนทรียภาพแห่งการผสมผสานจึงมีความส�ำคัญไม่ใช่แค่เพียง
รูปนอก แต่หมายถึงรูปในทีเ่ ป็นภาพการพบกันระหว่างจิตวิญญาณแบบตะวันตกและตะวันออกทีเ่ คย
ถูกแบ่งแยกมานาน อาซากุระท�ำลายก�ำแพงทีก่ นั้ กลางระหว่างซีกโลกทัง้ สองโดยการผสานรวมกันผ่าน
ผลงานศิลปะของเขา ส่งสัญญาณไปสูโ่ ลกใบใหม่แห่งการเชือ่ มโยงวัฒนธรรมอันไร้พรหมแดน ถึง
แม้ว่ายุคสมัยของเขาจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความสูญเสียจากสงคราม จนเราอาจลืมไปว่า
แท้จริงแล้วศิลปะและความงามนั้นอยู่ใกล้ตัว ศิลปะสามารถให้เราเกิดปัญญา ท�ำลายอคติที่ขวาง
กั้นพรหมแดนทางความคิด นั้นคือสาระอันควรค่าแก่การสรุป ในสิ่งที่ได้จากสุนทรียภาพใหม่ ของอา
ซากุระ ฟูมิโอะ ความงดงามในงานของเขาถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงออกจากผลงานและวิถีชีวิต
ของศิลปินอันควรค่าแก่การศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
บทความวิชาการ “พิพิธภัณฑ์ประติมากรรม อาซากุระ ฟูมิโอะ : สุนทรียภาพใหม่แห่งการผสม
ผสานบ้านญี่ปุ่นและสตูดิโอตะวันตก” มีเป้าหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์และ
ผลงานของ อาซากุระ ฟูมิโอ โดยวิเคราะห์สุนทรียภาพผ่านผลงานของศิลปิน โดยผู้เขียนมีความคาด
หวังว่าบทความนี้คงจะให้สาระและประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่น้อยในด้านการวิเคราะห์การผสมผสาน
ของสุนทรียภาพแบบตะวันตกและตะวันออก
ท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของพิพิธภัณฑ์ศิลปะใน
ญี่ปุ่นที่มีระบบและการจัดการที่ดี ผู้เขียนมีข้อเสนอว่าการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญในการพัฒนาวงการศิลปะ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจหวงแหนศิลปกรรม
ของชาติ พิพิธภัณฑ์อาซากุระ ฟูมิโอะจึงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงอนุรักษ์อันเป็นตัวอย่างที่ดีในการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ของศิลปิน และรูปแบบการจัดการเพื่อการพัฒนาแวดวงศิลปกรรมร่วมสมัย ที่
ประเทศไทยของเราควรใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาและพัฒนา
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เส้นใยในงานศิลปะ
Fiber in Art
ผกามาศ สุวรรณนิภา 1

บทคัดย่อ
การใช้เส้นใยในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เรียกว่าศิลปะเส้นใย (Fiber Art) ในอดีตมี
รากฐานมาจากงานหัตถกรรม (Craft) เช่น การทอผ้า การเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่
แบบครัวเรือนและเกิดการสร้างงานหัตถกรรมของชุมชนสตรี จากงานประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้และ
ของประดับตกแต่งบ้านก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น การน�ำวัสดุเส้นใย
ไปใช้ไม่ได้มีคุณค่าเพียงงานหัตถกรรมเท่านั้นเนื่องจากขอบเขตของงานศิลปะในปัจจุบันเปิดกว้าง
ทางการแสดงออกด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ดังนั้นการจ�ำแนกศาสตร์ศิลปะเส้นใยจึงได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล จากการศึกษาพบว่าศิลปะจากเส้นใยมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความเชื่อ และสุนทรียภาพในการคิดสร้างสรรค์ มีคุณค่าในการสร้างสรรค์เทียบเท่าศาสตร์อื่น
ผู้สร้างงานศิลปะจากเส้นใยในระดับสากลได้รับการยอมรับในฐานะศิลปิน
ส่วนใน
ประเทศไทยก็มีศิลปินที่สร้างสรรค์งานประเภทนี้อยู่มาก ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรไฟเบอร์
อาร์ตในหลายสถาบันเพราะเปิดกว้างแนวทางใหม่ในการแสดงออกทางศิลปะ เช่น ศิลปะสิ่งทอ
(Textile Art) และศิลปะจากผ้า (Fabric Art) รวมถึงในงานออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
ศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์แนวคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการใช้เส้นใยที่มีเอกลักษณ์ ศิลปะ
เส้นใยในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบแต่ในทางศิลปะจะถูกจัดเป็น
เทคนิคของประเภทศิลปะสื่อประสม (Mixed Media) ไม่ว่าคุณค่าของงานศิลปะเส้นใยจะถูกจัดให้
มีคุณค่าอยู่ในศิลปะประเภทใดก็ตามอยู่ที่การตีความหมายในเชิงสุนทรียศิลป์ในงานแต่ละประเภท
หรือคุณประโยชน์ ในเชิงพาณิชยศิลป์
ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะเส้นใย, ศิลปะสิ่งทอ, ศิลปะจากผ้า, งานหัตถกรรม
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Abstract
The use of fibers in the creation of art, formerly known as fiber art, originally comes
from handicrafts since the past, such as weaving and embroidery, which is a way of life for
households and the creation of handicrafts in the women’s community. From utensils and
home decorative handicrafts, this has become a unique expression of local culture. The
use of fiber materials is not only valuable in handicrafts, since the scope of art is currently
open to express in a variety of styles; therefore, the classification of fiber arts has been
accepted internationally. From the study, it is found that fiber art is related to local culture,
beliefs and aesthetics in creativity and representing the same creative value as other
sciences.
Artists who create art from fibers in foreign countries are widely accepted. In Thailand, there are many artists who create this type of work. Currently, fiber arts courses are
offered at many institutions as they open up new approaches to artistic expression such as
textile art and fabric art including fashion design, artists, conceptual designer, form, styles
and techniques for using unique fibers. Most of the fiber arts in Thailand are applied to
design, but in the Art, it is classified as technique of the mixed media art, regardless of the
value of the fiber arts in any type of art depending on the artistic interpretation of each type
of work or benefit commercial art.
Keywords : Fiber Art, Textile Art, Fabric Art, Craft
วิวัฒนาการของวัสดุเส้นใย (Fiber) แต่เดิมเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก อยู่ในรูปแบบ
ของงานหัตถกรรม (Craft) และงานประดิษฐ์ เส้นใยสามารถแบ่งตามลักษณะของที่มาได้ 2 ประเภท
คือเส้นใยธรรมชาติ (Natural Fiber) เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber หรือ Artificial Fibers)
เส้นใยจากธรรมชาติแบ่งได้ 3 ประเภท เส้นใยจากพืช เส้นใยจากสัตว์ และเส้นใยจากแร่ธาตุ ส่วน
เส้นใยสังเคราะห์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมโมโนเม
อร์เพื่อสร้างโซ่ยาวหรือโพลิเมอร์ (Polymerization) โดยมีวิธีการน�ำเส้นใยไปใช้ที่หลากหลายรูปแบบ
ตามลักษณะของเส้นใยและตามลักษณะของประเภทของงาน เช่น การท�ำเป็นเส้นด้าย ถักเชือก การ
ย่อยเส้นใยให้เป็นเยื่อหยาบ และละเอียดเพื่อน�ำไปท�ำเป็นแผ่นกระดาษ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี
เทคนิคการขึ้นรูปแบบให้มีโครงสร้างและตกแต่งให้เกิดความสวยงามด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่นการทอ
การถัก การอัด การสาน การปักลูกปัด การย้อมสี การเขียนสีบาติก การเย็บ การฟอก การร้อย การ
ปั่นเส้นใย การออกแบบพื้นผิว การทอพรม ศิลปะเครื่องแต่งตัว สื่อผสม ประติมากรรมและอื่น ๆ อีก
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มากมาย รวมไปถึงการตกแต่งด้วยการย้อมสีเพือ่ สร้างลวดลายตามวิธธี รรมชาติและใช้สารสังเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นใย (Fiber) กับสิ่งทอ (Textile) มีอิทธิพลสืบต่อกันมาแต่สมัยศตวรรษที่ 19
เมื่อวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เจริญขึ้น จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัสดุเส้นใยในงานหัตถกรรม
แนวทางใหม่ และพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ศิลปะเส้นใยของกลุ่มศิลปะ
ในแบบของผู้หญิง (Feminine Art) หมายถึง ศิลปะแบบของผู้หญิงที่สะท้อนความเป็นสตรี อาจมี
ความเชื่อมโยงกับศิลปะสตรีนิยม (Feminist Art) ที่มาจากการเรียกร้องความเท่าเทียมในการ
แสดงออกของสตรี ซึ่งเป็นการเปิดตัวของศิลปะเส้นใย แสดงให้เห็นว่างานสิ่งทอจึงมิใช่เป็นเพียงแค่
งานฝีมือที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น แต่ได้ยกระดับคุณค่าให้ได้รับการยอมรับเทียบเท่า
งานศิลปะประเภทอื่น ๆ
ศิลปะเส้นใย (Fiber Art) หมายถึง ศิลปกรรมที่มีวัสดุประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติหรือ
เส้นใย สังเคราะห์และส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เส้นด้าย ผ้า สิ่งทอ เป็นต้น มุ่งเน้นความส�ำคัญที่แนว
ความคิดและการใช้สื่อวัสดุของศิลปินเพื่อแสดงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์
ประวัติศิลปะเส้นใย
ค�ำว่า ศิลปะเส้นใย (Fiber Art) ถูกน�ำมาใช้โดยนักภัณฑารักษ์และนักประวัติศาสตร์ศิลป์
เพื่ออธิบายถึงผลงานของศิลปินและช่างฝีมือที่ท�ำตามกันมาตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่
ผ่านมามีงานศิลปะและงานออกแบบที่ผลิต ศิลปะบนผ้า และศิลปะสิ่งทอ (Fabric Art, Textile Art)
เพิ่มขึ้นมาก ในปี ค.ศ. 1980 งานฝีมือได้รับการยอมรับมากขึ้น ไม่เพียง แต่งานที่ใช้สื่อจากเส้นใยแต่
รวมถึงสื่ออื่น ๆ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของศิลปินที่ให้ความสนใจ ศิลปะเส้นใยจึงได้รับการยอมรับ
ให้เป็นศิลปะที่ไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยดังที่ผ่านมา
ปี ค.ศ.1960 และปี ค.ศ. 1970 เป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติศิลปะเส้นใย เส้นใยไม่ได้ใช่
เพียงการทอผ้า โครงสร้างเส้นใยได้พัฒนาแปรรูปลักษณะให้เกิดการสร้างขึ้นในรูปแบบการถักทอ
เกลียว การถักไหมพรม การจีบ การพันและการผูก ศิลปินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ส�ำรวจ
คุณสมบัติของวัสดุเส้นใย เพื่อพัฒนาผลงานในลักษณะที่แตกต่างจากงานสิ่งทอทั่วไป สามารถ
แขวนหรือตั้งได้อิสระด้วยรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ แบบแบนเป็นระนาบหรือแบบมีปริมาตรสูงต�่ำ
หลายระดับชั้น
การเคลื่อนไหวของผู้หญิงในยุคเดียวกันมีความส�ำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของศิลปะเส้นใย จาก
ข้อมูลที่ผ่านมาพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่าศิลปะสิ่งทอมีส่วนสัมพันธ์กับสตรี
เพราะศิลปินเส้นใยทั้งหมดเป็นสตรี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 เป็นต้นมา การท�ำงานของเส้นใยมีจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ โดยได้รับอิทธิพลแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น นอกจากนี้การทดลองวัสดุและ
พัฒนาเทคนิคกระบวนการเฉพาะตัวก็เป็นสิ่งใหม่ในการสร้างผลงานที่ต้องเผชิญกับประเด็นทาง
วัฒนธรรมเช่น กลุ่มสตรีนิยม (Feminism) ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของสตรี การเมือง สังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น
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ด้วยแนวคิดเฉพาะด้านวัสดุของเส้นใยที่มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และคุณค่า ด้วยตัววัสดุเองแต่ยัง
สามารถเพิ่มคุณลักษณะพิเศษด้วยความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นโจทย์ให้ศิลปินต้องแสวงหาวิธีการ
แสดงออกและท้าทายความคิดในการทดลองค้นหาวิธีการถ่ายทอดด้วยวัสดุที่ตรงกับจริตของแต่ละ
บุคคล คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเส้นใยเป็นวัสดุที่นุ่มนวลบางเบาใช้เพียงเพื่อประดับตกแต่ง นอกจาก
รูปลักษณ์ที่มีความนุ่มนวลแล้วโครงสร้างการประสานตัวของเส้นใยแต่ละหน่วยได้สร้างมวลและ
ปริมาตรที่แสดงความแข็งแรงตามสถานะ นั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ความเป็นเพศหญิง
และด้วยบริบททางสังคมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายและคุณค่าของศิลปะจาก
เส้นใยและศิลปะสิ่งทอในอีกแง่มุมหนึ่ง
เทคนิคและรูปแบบงานศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุเส้นใย
การเคลื่อนไหวของศิลปะเส้นใย และศิลปะสิ่งทอในปัจจุบันมีความหลากหลายรูปแบบ
จากข้อมูลพื้นฐานทางด้านเทคนิคกระบวนการ พบว่าเทคนิคส่วนใหญ่มาจากงานหัตถกรรมหรือ
งานสิ่งทอตามแบบฉบับดั้งเดิมของแต่ละวัฒนธรรม ส่วนรูปแบบศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบันนั้น
เส้นใยท�ำหน้าที่เป็นวัสดุร่วมกับสื่อผสมอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลปินได้เปิดกว้าง
ทางความคิดในการเลือกวัสดุและรูปแบบที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล รูปแบบงาน
ศิลปะเส้นใยร่วมสมัยมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ทั้งงาน 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงศิลปะจัดวาง
(Installation Art) วัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติจากพืชและสัตว์ถูกน�ำมาแปรรูปเป็นวัสดุพื้นฐานคือ เส้น
ด้าย และเชือก ส่วนเส้นใยชนิดอื่นก็ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ปรับตามกระบวนการสร้างสรรค์ ศิลปินมีวิธี
การน�ำเสนอศิลปะเส้นใยในมิติใหม่ด้วยเทคนิควิธีการหลากหลายมากขึ้น
การศึกษานี้สามารถยกตัวอย่างกระบวนการทางเทคนิค การน�ำเส้นใยมาสร้างรูปแบบทาง
ศิลปะดังนี้
1. การใช้เส้นใยเป็นตัวสร้างงานบนผืนผ้า การเย็บ การปัก การสอย
2. การน�ำเส้นใยมาถักแบบต่าง ๆ การถักปม ถักโครเชต์
3. การน�ำเส้นใยมาทอ การทอมือ การทอด้วยเครื่องจักร
4. การน�ำเส้นใยไปสร้างสรรค์ด้วยการย้อมสี และฟอกสี การมัดย้อม การเขียนสีบาติก
5. การถอดแบบรูปทรงด้วยเส้นใย โดยใช้แบบพิมพ์
6. การใช้เส้นใยในการขึ้นรูป สร้างรูปทรง 3 มิติ
7. การใช้เยื่อของเส้นใยมาท�ำกระดาษ และใช้เทคนิคการตัดและการพับในการสร้างสรรค์
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เทคนิคการเย็บ

ภาพที่ 1 : เทคนิคการเย็บการปักด้วยมือ (1)
ศิลปิน : Kazuhito Takadoi
การใช้เส้นด้ายมาเย็บมือเดินเส้นถอยหลัง รูปแบบสองมิติ

ภาพที่ 2 : เทคนิคการเย็บ และการซ้อนชั้นของผ้า (2)
ศิลปิน : Rosie James. “Doris, Ingrid, Lara, Carole”. (2552).
การใช้เส้นด้ายมาเย็บมือเดินเส้นเป็นรูปทรงคน บนผ้าไหมแก้วซ้อนชั้น รูปแบบสองมิติ
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เทคนิคการถัก

ภาพที่ 3 : เทคนิคการถัก (1)
ศิลปิน : Ruth Asawa (2548)
การใช้เส้นลวดมาถักเป็นรูปทรงโปร่ง ใช้แสงและเงาประกอบการสร้างมิติของชิ้นงาน
รูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art)

ภาพที่ 4 (ซ้าย) : เทคนิคการถัก (2)
ศิลปิน : Sonja Baumel “Crocheted membrane”
แสดงการรับรูเ้ กีย่ วกับร่างกาย ความหมายของการเป็นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการทางการทดลอง
วิทยาศาสตร์สร้างเส้นใย การถักโครเชย์ เป็นรูปทรงทึบและโปร่ง รูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art)
ภาพที่ 5 (ขวา) : เทคนิคการถัก (3)
ศิลปิน : Vanessa Barragao “Life flow coral” (2561)
น�ำวัสดุเส้นใย เชือก ไหมพรมในการถักโครเชย์ สร้างรูปทรงธรรมชาติจากทะเล
ขึ้นรูปทรงอิสระและน�ำมาประกอบเป็นงานรูปแบบศิลปะสิ่งทอ
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เทคนิคการทอ

ภาพที่ 6 : เทคนิคการทอ (1)
ศิลปิน : Peter Collingwood. “Inspirational Weave” (2556).
การใช้เส้นด้ายมาทอเป็นผืน ขึงแนวสลับจังหวะเส้นและสีแสดงโครงสร้าง รูปแบบศิลปะสามมิติ

ภาพที่ 7 : เทคนิคการทอ และย้อมสี (2)
ศิลปิน : Magdalena Abakanowicz. “Abakan Red” (2512)
การใช้เชือกป่านศรนารายณ์มาทอและถักเป็นผืนขนาดใหญ่
รูปทรงอิสระใช้การแขวนด้วยการประกอบโครงสร้างเหล็ก รูปแบบประติมากรรม และศิลปะสิ่งทอ
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เทคนิคการย้อม

ภาพที่ 8 : เทคนิคการย้อม และการปัก (1)
ศิลปิน : Caroline Bell. “Eco Printing”.
การใช้สีย้อมผ้าธรรมชาติในการสร้างพื้นผิวและปักไหมประกอบรูปทรงเพื่อสร้างจังหวะ
และลวดลาย รูปแบบศิลปะสื่อผสม และศิลปะสิ่งทอ

ภาพที่ 9 : เทคนิคการย้อม การขึ้นรูปเส้นใย (2)
ศิลปิน : Martien Van Zuilen. “Standing Tall”. (2561).
การใช้เส้นเชือกมาถักขึ้นรูปทรง และการย้อมไล่ค่าน�้ำหนักสี รูปแบบศิลปะสามมิติ
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เทคนิคการตัด

ภาพที่ 10 : เทคนิคการตัด (1)
ศิลปิน : Karen Margolis. “Garden of Mutei”. (2560).
การใช้เส้นใยมาท�ำเยื่อกระดาษและน�ำมาตัดเป็นลวดลาย ใช้การทับซ้อนของพื้นผิวให้เกิดมิติ
และใช้เส้นด้ายประกอบ รูปแบบศิลปะจากกระดาษ (Paper Art)

ภาพที่ 11 : เทคนิคการตัด (2)
ศิลปิน : Tomoko Shioyasu. “Self Illusion”. (2558).
การใช้เส้นใยมาท�ำเยื่อกระดาษและน�ำมาตัดเป็นลวดลายให้เกิดการทับซ้อนของพื้นผิว เกิดมิติของ
รูปทรงอิสระ รูปแบบศิลปะจากกระดาษ (Paper Art)
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เทคนิคการถอดแบบ และ การขึ้นรูป

ภาพที่ 12 : เทคนิคการถอดแบบและขึ้นรูป (1)
ศิลปิน : Vally Nomidou. “Figures” (2544).
สร้างงานจากแนวคิดการเยียวยาตนเอง รูปทรงร่างกายมนุษย์ใช้เทคนิคการขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษ
การถอดแบบ รูปแบบประติมากรรม (Sculpture)

ภาพที่ 13 : เทคนิคการถอดแบบและขึ้นรูป (2)
ศิลปิน : Susan Grabel. “Venus inside and out”. (2551).
การใช้เยื่อธรรมชาติมาย่อยสลายเป็นวัสดุขึ้นรูปด้วยการถอดแบบ รูปแบบประติมากรรม
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เทคนิคการพับ

ภาพที่14 : เทคนิคการพับ (1)
ศิลปิน : Richard Sweeney. “Shell”. (2553).
การใช้กระดาษเป็นวัสดุในการสร้างรูปทรงด้วยเทคนิคการพับ รูปแบบประติมากรรมกระดาษ

ภาพที่ 15 : เทคนิคการพับ 2๒)
ศิลปิน : Matt Shilan. “Retina”. (2558).
การใช้กระดาษเป็นวัสดุในการสร้างรูปทรงด้วยเทคนิคการพับ รูปแบบประติมากรรมกระดาษนูนต�่ำ
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เทคนิคการขด

ภาพที่ 16 : เทคนิคการขด (1)
ศิลปิน : Raija Jokinen. “Papyruksen sini”. (2558).
การใช้เส้นใยจากเชือก ด้ายมาพัน ขด และขมวด เป็นวัสดุในการสร้างพื้นผิวให้เกิดจังหวะในรูปทรง
รูปแบบศิลปะสองมิติ

ภาพที่ 17 : เทคนิคการขด (2)
ศิลปิน : Valerie Buess. “Sea Creatures Art”. (2555).
การใช้เส้นใยจากเยื่อกระดาษมาขด เป็นวัสดุในการสร้างพื้นผิวให้เกิดจังหวะในรูปทรง
รูปแบบประติมากรรมกระดาษ ใช้การซ�้ำของปริมาณรูปทรงสร้างมิติ
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เส้นใย (Fiber) ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันนั้นอยู่ในกลุ่มสิ่งทอ (Textile) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม (Fabric) เป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีการออกแบบที่ข้องเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์เป็นหลัก เส้นใยจึง
เป็นเพียงวัสดุแปรรูปที่น�ำไปสร้างให้เกิดการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ต่อมาเมื่อศิลปะเปิดกว้าง
มากขึ้นศิลปินจึงมีโอกาสได้เปิดมุมมองความคิดในการถ่ายทอดศิลปะประเภทนี้ มีกลุ่มผู้สร้างงาน
แพร่หลายมากขึ้น จากการวิเคราะห์วัฒนธรรมของชนชาติตะวันตกและตะวันออก มีธรรมเนียม
จารีตประเพณีการแต่งกายที่ต้องใช้การประดับตกแต่งที่แสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ มีการสืบทอด
เทคนิคพิเศษและความเป็นจิตวิญญาณที่มากับกระบวนการท�ำ การสร้างให้เกิดความหมายที่ลึกซึ้ง
มิใช่เพียงภาพลักษณ์ที่งดงามภายนอก โดยกลุ่มคนที่ท�ำงานประเภทเย็บปักถักร้อยส่วนใหญ่เป็น
สตรีหรือช่างที่มีความประณีตละเอียดอ่อน ซึ่งบุรุษมองว่ามิใช่หน้าที่ของผู้น�ำครอบครัว ตามเกียรติ
และศักดิ์ศรีในการสร้างภาพของความเข้มแข็ง จากข้อสังเกตในการแสดงออกของศิลปะเส้นใย
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมบางอย่างทีส่ อดคล้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษา ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบงานศิลปะที่มีนัยยะแฝงซึ่งส่งผลต่อวิวัฒนาการของศิลปะจากเส้นใย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ราวทางสังคม สภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ความเชื่อและวัฒนธรรม อันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุเส้นใยของแต่ละชนชาติด้วย การศึกษารูปแบบวัสดุที่น�ำมาเป็นเส้นใยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในเขตเมืองร้อน
มีพื้นที่ส่วนใหญ่ในการท�ำ
กสิกรรม การเพาะปลูกพืชที่น�ำมาเป็นอาหารและยารักษาโรค เนื่องจากมีภูมิอากาศที่เอื้ออ�ำนวยใน
การเติบโตของพืช เส้นใยจากพืชมาจากส่วนประกอบของเซลลูโลส (Cellulose) การเรียนรู้ที่จะ
ประยุกต์ใช้พืชในแต่ละส่วนจึงมีกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ส่วนที่น�ำไปเป็นอาหาร ส่วนที่น�ำ
ไปท�ำเครื่องนุ่งห่ม ส่วนที่ใช้เป็นยารักษาโรค และส่วนที่น�ำไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ด้วยปัจจัยในการ
พึ่งพิงธรรมชาติของคนเอเชียจึงมีความใกล้ชิดกับพืช ดังนั้นการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติจากพืช
จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เกิดวิวัฒนาการของการใช้เส้นใยเพื่องานหัตถกรรมมาช้านาน ส่วนชาติตะวันตก
ที่อาศัยในดินแดนภูมิอากาศหนาวเย็น มีแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเหล็ก และ
ถ่านหิน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดในชีวิตประจ�ำวันก็คือการเลี้ยง
สัตว์ มีการปลูกพืชผักผลไม้บางชนิดที่เติบโตได้ในที่มีอุณภูมิหนาวเย็น ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
ได้วัสดุเส้นใยที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น เส้นใยจากสัตว์มาจากส่วนประกอบของโปรตีน (Protein)
ชาวตะวันตกมีวัฒนธรรมการปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ และใช้หนังสัตว์มาท�ำเครื่องนุ่งห่ม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม จึงกล่าวได้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ขึ้น
อยู่กับความเอื้ออ�ำนวยของแหล่งวัตถุดิบ วิถีชีวิตความเป็นอยู่สร้างกระบวนการพัฒนารูปแบบ
ข้อสังเกตว่าวัสดุจากเส้นใยได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่ม อาจเป็นเพราะวัสดุจากเส้นใยเป็น
วัสดุที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานบางประเภท แม้จะมีมวลเบา และอ่อนนุ่มแต่ก็มีความ
ยืดหยุ่นในการรองรับน�้ำหนักได้ดีเพราะการประสานตัวของปริมาตรเส้นใยท�ำให้เส้นใยมีความ
เหนียวแน่น อาจมีข้อจ�ำกัดเรื่องความคงทนและการเก็บรักษา สามารถน�ำเส้นใยมาดัดแปลงเพื่อ
เอื้ออ�ำนวยต่อประโยชน์การใช้งานในระดับครัวเรือนจนถึงงานระดับอุตสาหกรรม
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ผู้สร้างผลงานศิลปะเส้นใยเริ่มมาจากกลุ่มสตรีที่พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์จากวัสดุมวล
เบา ให้มีคุณค่าเทียบเท่าชิ้นงานอื่น โดยวัสดุเส้นใยที่ใช้มีการแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา ดังนั้นการ
เก็บสะสมหรือการรักษาให้คงสภาพจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ได้รับการสนับสนุนมากนัก ความ
ท้าทายในการผลักดันให้รูปแบบงานหัตถกรรมนี้ข้ามเส้นแบ่งไปสู่แนวทางศิลปะที่มีคุณค่าเช่นเดียว
กับศิลปะประเภทอืน่ ค�ำนึงถึงการอยูร่ อดของงานประเภทนีย้ งั อยูบ่ นความเชือ่ เดิมเพือ่ ประดับตกแต่ง
รูปแบบของศิลปะจากเส้นใยได้รับการยอมรับมากขึ้น
การศึกษาค้นคว้าของข้อมูลศิลปะเส้นใยของไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับแนวทางการพัฒนาความคิด รูปแบบและเทคนิควิธีการการใช้สื่อวัสดุ การสร้างงานด้วยวัสดุจาก
เส้นใย จากการศึกษาข้อมูลด้านรูปแบบ และเทคนิคศิลปะเส้นใยในการสร้างสรรค์ของศิลปินต่างชาติ
จึงพบว่ามีศิลปินไทยจ�ำนวนหนึ่งที่ใช้วัสดุสร้างศิลปะจากเส้นใย แต่อาจไม่ได้ระบุชัดเจนถึงประเภท
ของศิลปะเส้นใยนี้ในประเทศไทย
ตัวอย่าง ศิลปินที่สร้างงานด้วยวัสดุจากเส้นใย และศิลปะสิ่งทอ
น�้ำฝน ไล่ศัตรูไกล : การสร้างสรรค์งานศิลปะสิ่งทอร่วมสมัย ให้มีเอกลักษณ์
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ : สร้างงานศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่เกิดจากการถักทอเส้นผม
จักกาย ศิริบุตร
: สร้างงานด้วยเทคนิคการปักมือ แนวคิดสะท้อนสังคมและการเมือง
ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ : การใช้เส้นใยประกอบวัสดุอื่นมาสร้างเป็นงานศิลปะร่วมสมัย
มีชัย แต้สุจริยา : ศิลปะการทอผ้าและออกแบบลวดลายที่พัฒนารูปแบบจากลวดลายดั้งเดิม
ศักดิ์จิระ เวียงเก่า : สร้างสรรค์งานผ้าทอเขียนสีบาติก การย้อม และปักลาย

ภาพที่ 18 : น�้ำฝน ไล่ศัตรูไกล ศิลปิน และนักออกแบบ ศิลปะสิ่งทอร่วมสมัย
ทีม่ า : https://www.baanlaesuan.com/64878/design/design-update/designer-of-the-year-awards-2017
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น�้ำฝน ไล่ศัตรูไกล ศิลปิน และนักออกแบบสิ่งทอ (Artist and Textile Designer) และนัก
ออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Designer) ผลงานสร้างสรรค์เป็นงานออกแบบที่มีความเป็น
ศิลปะผสมผสานอยู่ น�้ำฝนใช้รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบลวดลายให้มีความร่วมสมัย มี
ลักษณะเฉพาะในการใช้มิติของสี และใช้การทับซ้อนของเส้นใย โดยศึกษาวัฒนธรรมลักษณะของ
ผ้าทอท้องถิ่น การสร้างสรรค์งานจากผ้าแก้ว ผ้าออแกนซ่า ทั้งเย็บ ทอ ขึ้นรูป สร้างแบรนด์รองเท้า
กระเป๋า และเป็น Designer of the year 2019 สาขา Textile and Fabric Design

ภาพที่ 19 : อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ใช้เส้นผมถักเป็นปลอกหมอนที่พ่อใช้ขณะรักษาโรคมะเร็งที่โรง
พยาบาลและน�ำมาจัดแสดงในนิทรรศการ DNA พ.ศ.2555
ภาพที่ 20 : อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ รูปปั้นขนาดครึ่งตัวของศิลปินโดยคลุมใบหน้าด้วยเส้นผมที่ถักเป็น
ตาข่าย ในนิทรรศการ “ออกเรือน” พ.ศ.2550
ที่มา : https://www.sarakadeelite.com/arts_and_culture/imhathai-unseen/
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ศิลปินหญิงร่วมสมัยที่ใช้เส้นผมในการสร้างผลงาน ถ่ายทอดความ
รู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต เส้นผมเป็นสื่อในการแสดงออกเสนอด้วย
เทคนิคการถักโครเชย์
การตั้งค�ำถามถึงชีวิตบทใหม่ของตัวเองและขนบธรรมเนียมประเพณีการ
แต่งงาน ในนิทรรศการชื่อ “ออกเรือน: Rebirth” เมื่อปี พ.ศ. 2557 ใช้สัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็น
ผู้หญิง เช่น ใบหน้าผู้หญิงที่ถูกคลุมตาข่าย และรูปทรงเชิงกรานของผู้หญิงที่ถูกคลุมด้วยตาข่ายที่ถัก
ด้วยเส้นผมเช่นกัน
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ภาพที่ 20 : จักกาย ศิริบุตร “Temple Fair” งานปักและใช้ลูกปัดบนผ้า ในการสร้างเรื่องราวที่
สะท้อนการเมือง พ.ศ.2551 ที่มา : https://readthecloud.co/jakkai-siributr/
จักกาย ศิริบุตร ศิลปินร่วมสมัยที่มีแนวคิดสร้างสรรค์สะท้อนสังคมและการเมือง ใช้
เส้นใยสร้างผลงานศิลปะสิ่งทอ มีสีสันที่เกิดจากการปักของเส้นด้ายและใช้ลูกปัดสร้างพื้นผิวที่ให้
ความเงามัน งานชุดที่วิพากษ์สังคมอย่างเห็นได้ชัดจากนิทรรศการชื่อ Temple Fair ที่หอศิลป์ Tyler
Rollins Fine Art (นิวยอร์ก) เมื่อปี พ.ศ.2551

ภาพที่ 21 : ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ การแปลค่าสิ่งทอ ด้วยวัสดุในชีวิตประจ�ำวันประกอบเป็นผืนที่ท�ำจาก
เข็มกลัดซ่อนปลายสีเงินขนาดสามเมตร สร้างมิติให้เกิดการเคลื่อนไหว แขวนห้อยบนผนัง
ภาพที่ 22: ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ สื่อสารวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยเส้นบะหมี่ส�ำเร็จรูปเกาหลีถอดแบบหัว
เป็นบุคคลในยุคปัจจุบัน ที่หลงใหลในวันธรรมอื่น ชอบการเปลี่ยนแปลงอื่นมาเป็นวัฒนธรรมตัวเอง
ที่มา : https://readthecloud.co/patipat-chaiwitesh/
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ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ นักออกแบบด้านสิ่งทอที่มีจินตนาการจากเส้นใยมาประกอบวัสดุอื่น
มาต่อยอดเป็นงานศิลปะร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์ งานของปฏิพัทธ์ท�ำมาจากสรรพสิ่งในชีวิตประจ�ำ
วัน ตั้งแต่เข็มกลัดไปจนถึงผลไม้ และไม่ใช่แค่จุดประสงค์ทางแฟชั่นอย่างเดียว แต่มันยังเติมเต็มเขา
ในด้านศิลปะ ผ่านการตั้งค�ำถามสะท้อนสังคมของเขาและงานออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างที่เคยอยาก
ท�ำมาเสมอ

ภาพที่ 23 : ศิลปะผ้าทอ ผลงานการออกแบบของ มีชัย แต้สุจริยา
ที่มา : https://readthecloud.co/meechai-taesujariya/
มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านผ้าทอมือ ออกแบบผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์
บ้านค�ำปุน จ.อุบลราชธานี และทอผืนผ้าที่สวยงามใช้การมัดย้อมเส้นใยไหมแล้วน�ำมาทอ ผลงานที่
มีชื่อเสียงชุด ผ้ากาบบัวแสงแรก พัฒนาผ้าทอแบบดั้งเดิมให้ยกระดับเป็นผ้าทอที่มีคุณค่าทางความ
งามตามแบบศิลปะแนวประเพณี

ภาพที่ 24 : ศิลปะผ้าทอ สร้างลวดลายด้วยการระบายสีบาติก ผลงานการออกแบบของศักดิจ์ ริ ะ เวียงเก่า
ที่มา : https://kullastreemag.com/lifestyle/แพร่-เมืองคราฟท์-phrae-craft-town/
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ศักดิ์จิระ เวียงเก่า ศิลปินสร้างสรรค์งานผ้าบาติก การย้อม และการปักลาย จากกลิ่นอาย
วัฒนธรรมเป็นงานศิลปะร่วมสมัย สร้างแบรนด์บายศรี จังหวัดแพร่ โดยใช้เส้นใยเป็นงานทอแล้วน�ำ
มาเขียนสีบาติกและต่อยอดตัดเย็บเป็นชุดแฟชั่น
การสร้างสรรค์งานของศิลปิน มีทั้งรูปแบบศิลปะจากเส้นใย และพัฒนามาจากการ
ออกแบบสิ่งทอ ศิลปินแสดงออกทางความคิด และถ่ายทอดเทคนิคจากทักษะเฉพาะตน การตีความ
ศิลปะเส้นใยและศิลปะสิ่งทอขึ้นอยู่กับบริบทและกระบวนการสร้างผลงาน มีการศึกษาวัสดุเส้นใย
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์) เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะแก่ประโยชน์
ใช้สอย และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่ง
เกษตรกรรม พืชสวน พืชไร่ พืชเศรษฐกิจ และพืชอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบเส้นใยธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆในโลก แม้วัสดุเส้นใยจะเป็นวัสดุพื้นฐานในงานหัตถกรรม
ท้องถิ่นแต่เส้นใยก็ได้ถูกพัฒนาเป็นวัสดุในงานออกแบบ แต่เมื่อขอบเขตของงานศิลปะได้ถูกเปิด
กว้างขึ้นจึงมิได้จ�ำกัดเฉพาะงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์เท่านั้น ศิลปะได้ถูกพัฒนา
เป็นสื่อสร้างสรรค์ในงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน
สรุปผลการศึกษาศิลปะเส้นใยและศิลปินที่สร้างศิลปะจากเส้นใย
การศึกษาวัสดุจากเส้นใยและเทคนิคในการน�ำเส้นใยไปสร้างสรรค์ ทั้งในงานหัตถกรรม
งานออกแบบ และงานศิลปะ พบว่าการใช้วัสดุจากเส้นใยจากธรรมชาติได้รับความนิยมในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะในประเทศไทยมีการใช้เส้นใยธรรมชาติจากเส้นไหม ฝ้าย ปอ ป่าน และเส้นผม
มาประยุกต์ใช้ในงานศิลปกรรม โดยพัฒนากระบวนการจากเทคนิคดั้งเดิมมาสู่เทคนิคร่วมสมัย อาจ
เนื่องมาจากรากฐานสุนทรียทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการ
เกษตร ส่วนวัสดุสังเคราะห์เส้นใยไนลอน และโพลีเอสเทอร์ ก็ถูกพัฒนาใช้ในงานออกแบบสิ่งทอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจไปสู่ระบบอุตสาหกรรม
คุณค่าของวัสดุจากเส้นใยในงานศิลปะ มีข้อจ�ำกัดของวัสดุที่มีการแปรเปลี่ยนตามกาล
เวลา การเก็บสะสมหรือการรักษาให้คงสภาพซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องใส่ใจ ดังนั้นการอยู่รอดของงาน
ศิลปะเส้นใย ศิลปะสิ่งทอ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายศิลปินและนักออกแบบ ให้งานประเภทนี้ได้รับการ
สนับสนุน และยกระดับคุณค่าทางศิลปะมากขึ้น
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลการท�ำงานศิลปะเส้นใยของศิลปินต่างชาติ และศิลปินไทย เป็นการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธกี าร รวมทัง้
ลักษณะเด่นในการเลือกใช้สอื่ วัสดุจากเส้นใยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการ
รวบรวมข้อมูลรูปแบบงานศิลปะเส้นใย และตัวอย่างศิลปินที่สร้างงานจากวัสดุเส้นใย แนวทาง
พัฒนารูปแบบในการแสดงออก พบว่าศิลปินและนักออกแบบไทย ให้ความส�ำคัญกับการคัดสรร
วัสดุที่สามารถสื่อสารความคิด และแสดงคุณค่าได้อย่างงดงามและประณีต ทั้งในงานศิลปกรรม 2
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มิติ และ 3 มิติ วัสดุเส้นใยแสดงคุณลักษณะที่มีความหมายบางอย่างด้วยตัววัสดุเอง ส่วนคุณค่า
ทางสุนทรียศาสตร์ก็เป็นส่วนที่ศิลปินและนักออกแบบใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถมาผสมผสาน
และถ่ายทอดออกมาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ
วิธีการน�ำวัสดุเส้นใยมาใช้ในการสร้างสรรค์ มีตัวอย่างดังนี้
1. วัสดุชนิดเดียว + ใช้เทคนิคเดียว :
		
ไหม + การทอ
		
ไหม + การถักขึ้นรูป 3 มิติ
		
ไหมพรม + การถักโครเชย์
2. วัสดุชนิดเดียว + หลายเทคนิค :
		
ไหม + การทอ + การปัก + การย้อม
3. วัสดุหลายชนิด + เทคนิคเดียว :
		
ไหม + ฝ้าย + ป่าน + การทอ
4. วัสดุหลายชนิด + หลายเทคนิค :
		
ไหม + ฝ้าย + ป่าน + การทอ + การปัก + การย้อม
คุณลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุเส้นใยชนิดเดียวหรือหลายชนิด รวมทั้งการผสมผสาน
ร่วมกับวัสดุอื่น สามารถสร้างแนวทางในการสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย การออกแบบวัสดุของ
นักสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้สร้างว่าต้องการสื่อสารอะไร ศิลปินและนักออกแบบในปัจจุบัน
ใช้วัสดุเส้นใยจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเป็นความท้าทายร่วมสมัยในการข้ามเส้นแบ่ง
ระหว่างงานหัตถกรรม(Craft) และเป็นแนวทางในการสร้างศิลปะร่วมสมัยด้วยวัสดุเส้นใย
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ดอกโบตัน๋ ดอกไม้มงคลจีนในงานศิลปะไทย

LIU SHUWEN 1

บทคัดย่อ
ในวัฒนธรรมจีนโบราณ ดอกโบตั๋นได้อยู่คู่กับการด�ำรงชีวิตและกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้คนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าด้านยารักษาโรคและยังมีคุณค่าด้านความงดงามอีกด้วย
ส�ำหรับชาวจีนที่ชื่นชอบสัญลักษณ์สิ่งอันเป็นมงคลนั้น ลวดลายดอกโบตั๋นยังแสดงถึงความคาดหวัง
และการแสวงหาชีวิตที่มีความสุข ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและติดกับประเทศจีน
เป็นศูนย์รวมทางศาสนา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายของพื้นที่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นับถือศาสนาพุทธเถรวาทเป็นหลัก พุทธศิลป์และมัณฑนศิลป์ในพระราชวังนั้นได้ประกอบ
เป็นรูปแบบศิลปะที่ส�ำคัญของไทย ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีคนจีนอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คนจีนเริ่มได้รับการยอมรับจากราชวงศ์ไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา และ
ด้วยความที่ไทย-จีนมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนาธรรมมายาวนานนับพันปี ศิลปวัฒนธรรมไทยได้
แสดงออกถึงความพิเศษของวัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขามัณฑนศิลป์ เราสามารถเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าดอกไม้ยอดนิยมในแผ่นดินจีนที่ไม่ใช่ดอกไม้เขตร้อนอย่างดอกโบตั๋น ดอกกุหลาบ
หนู ได้ถูกน�ำมาประดับตกแต่งในวัดวาอาราม สถาปัตยกรรม ภาพวาด และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของไทย
และในแง่สัญลักษณ์สิ่งอันเป็นมงคลของ “ดอกโบตั๋น” ก็ได้ถูกเผยแพร่ออกไปยังเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และได้หยั่งรากลงในการด�ำรงชีวิตของคนไทยมานาน
ค�ำส�ำคัญ: ความงดงามของวัฒนธรรม, การเผยแพร่วัฒนธรรม, ลวดลายดอกโบตั๋น,
ลวดลายการตกแต่ง, การหลอมรวมวัฒนธรรม
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Abstract
In Chinese traditional culture, peony has always been accompanied by people’s
production life and social activities regardless of its medicinal or ornamental value. For
Chinese people who love auspicious meanings, peony decoration also expresses the expectation and pursuit of a happy and beautiful life.Thailand, which is located on the China-India peninsula and adjacent to China.It is a gathering place of religions, cultures and
ethnicities in southeast Asia.In the interaction with Chinese culture for thousands of years,
Thai culture and art show many characteristics of Chinese culture, especially in the field of
decorative art. We can see that peony, rose and other non-tropical flower patterns popular
in China’s Han dynasty are also decorated on Thai temples, buildings, paintings and utensils.”Peony” and the beautiful implication of its design have taken root and sprouted in
southeast Asia and even integrated into the life of Thais.
Keywords: aesthetic culture, cultural communication, peony design, decorative design,
cultural integration

บทน�ำ
“สยาม” เป็นชื่อเรียกประเทศไทยในอดีต ตั้งอยู่กึ่งกลางคาบสมุทรอินโดจีน เป็นศูนย์รวม
ทางศาสนา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายของพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพ
แวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนและลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อน ด้วยความที่ประเทศไทยมีภูมิ
ทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามนี้ ท�ำให้ผู้คนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้ส่ง
เสริมให้คนไทยใช้ความคิดทางศิลปะก่อให้เกิดความเชื่อทางศาสนา วิธีการด�ำรงชีวิต และรูปแบบที่
แสดงออกทางศิลปะอันหลากหลาย ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชากรร้อยละ 95 นับถือพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท นอกจากพระไตรปิฎกและพระสงฆ์แล้ว ศิลปะงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม
และภาพวาดก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมชาวพุทธอินเดีย แล้วยังมีลักษณะบางอย่างของวัฒนธรรมจีน อาจ
สรุปได้ว่า รูปแบบการแสดงออกมาในด้านศิลปะอันงดงามของศาสนาที่มีความละเอียดและความ
ซับซ้อนนั้นถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา “ดอกไม้” มีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต
ของคนไทยเป็นอย่างมาก หากมองในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม ความชื่นชอบที่คนไทยมีต่อ
“ดอกไม้” นั้นไม่เพียงแต่ปรากฏให้เห็นในรูปแบบของพวงมาลัยและช่อดอกไม้เท่านั้น แต่ยังปรากฏ
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ให้เห็นในงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ภาพวาด เครื่องปั้นดิเผาและการเย็บปักถักร้อยอีกด้วย
“ดอกบัว” ถือเป็นตัวแทนของบรรดาพืชพรรณทั้งหมด เพราะความบริสุทธิ์ของดอกบัว บ่งบอกถึง
ความหมายของ “พระพุทธเจ้า” จึงเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย ลวดลาย “ดอกบัว” ได้กลายเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญของงานด้านมัณฑนศิลป์ เช่น วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลเจ้า และพระพุทธรูป นอกจาก
“ดอกบัว” แล้ว ผู้เขียนยังพบว่ามีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตกแต่งนั่นก็คือ
“ดอกโบตั๋น”
ดอกโบตั๋น ชื่อภาษาละติน Paeonia Sufffruticosa Andrews (Andr.) ชื่อภาษาอังกฤษ
Three Peony หรือ Mudan เป็นพืชที่เหมาะส�ำหรับการเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่ฝนตกน้อย
และแห้งแล้ง มีประวัติของการเจริญเติบโตตามธรรมชาติและการเพาะปลูกในประเทศจีนมาเป็น
เวลานานนับพันปี หรือที่รู้จักกันในนามของ “ดอกไม้จีน” ปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศจีนยังคง
รักษาไว้ซึ่งประเพณีการปลูกโบตั๋น การชมดอกโบตั๋น การร้องเพลงโบตั๋นและการวาดภาพดอกโบตั๋น
จากมุมมองของลวดลายการตกแต่ง ศิลปะดอกโบตั๋นได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ
ความงดงามของประเทศจีน และยังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนอีกด้วย หากมองใน
ด้านการเจริญเติบโตของพืชแล้วนั้น ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ร้อนและฝนตกชุกนั้นไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของดอกโบตั๋น จากการส�ำรวจ
ภาคสนามในสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้น มีลวดลายการตกแต่งคล้ายดอกโบตั๋นที่สามารถ
เห็นได้ตามวัด สถาปัตยกรรม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย หรือแม้กระทั้งการจัด
แต่งอาหาร ผ้เขียน จึงตั้งประเด็นในการศึกษาว่า เหตุใดลวดลายของดอกโบตั๋นที่คนจีนคุ้นเคยถึงได้
ปรากฏให้เห็นในดินแดนอันไกลโพ้นอย่างในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วลวดลายดอกโบตั๋น
ได้หล่อหลอมเข้ากับการด�ำรงชีวิตของคนไทยได้อย่างไร
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ดอกโบตั๋น” กับวัฒนธรรมจีน
ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเมื่อ 2000 ปีก่อนก็ได้มีบันทึกในหนังสือภาพวาด
“ลั่วเฉินฟู่ถู” ของศิลปินนามว่า กู้ข่ายจือ ( ศิลปินชาวจิ้นตะวันตก(ประมาณปี348-405) หรือฉางคัง
เป็นศิลปินและขุนนางชาวจิ้นตะวันออก รู้จักกันในผลงานภาพวาดที่มีชื่อเสียง ) เกี่ยวกับการใช้ดอก
โบตั๋นในการรักษาอาการ “เลือดคั่ง” อีกทั้งยังได้แสดงภาพดอกโบตั๋นที่บานสะพรั่งให้เห็นเป็นครั้ง
แรกอีกด้วย เมื่อมาถึงสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ดอกโบตั๋นได้กลายเป็นดอกไม้ยอดนิยมอันดับ
หนึ่งประจ�ำราชวงศ์ ศิลปะการตกแต่งลวดลายดอกโบตั๋นในยุคนี้ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ยิ่งไป
กว่านั้นในราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง ลวดลาย “ดอกเป่าเซียง” ( เป็นหนึ่งในลวดลายการตกแต่งแบบ
ดั้งเดิมของจีน ด้วยรูปทรง กลีบดอก กลีบใบของดอกไม้ที่ผ่านการเติมแต่งด้วยศิลปะจนกลายมา
เป็นลวดลายตกแต่งทางพุทธศาสนา ดอกเป่าเซียงได้มีการวิวัฒนาการมาจากดอกโบตั๋นและ
ดอกบัว ) ที่ได้รวมเอาดอกบัว ดอกโบตั๋น และดอกทับทิมเข้าด้วยกันซึ่งมีองค์ประกอบการแตกแฉกที่
มีความโดดเด่นและได้น�ำมาใช้แทนลวดลายของดอกบัวนั่นเอง ส่วนมากจะปรากฏให้เห็นในศิลปะ
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ถ�้ำพุทธศิลป์ของจีน และดอกบัว ดอกโบตั๋น และดอกทับทิมได้กลายเป็นสัญลักษณ์พิเศษของพุทธ
ศาสนาจีน ดอกโบตั๋นจีนได้ถูกเผยแพร่ไปยังญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 8 และได้เผยแพร่เข้าสู่ยุโรป
และสหรัฐอเมริกาในคริสศตวรรษที่ 17 - 19 และด้วยเหตุนี้ ดอกโบตั๋นจึงถูกขนานนามว่าเป็น
“ดอกไม้จีน”
1.ความหมายทางวัฒนธรรมของดอกโบตั๋นจีน
ดอกโบตั๋นได้อยู่คู่กับการด�ำรงชีวิตและกิจกรรมทางสังคมของชาวจีนมาโดยตลอด ไม่ว่า
จะเป็นคุณค่าด้านยารักษาโรคและยังมีคุณค่าด้านความงดงามอีกด้วย ส�ำหรับชาวจีนที่ชื่นชอบ
สัญลักษณ์สิ่งอันเป็นมงคลนั้น ลวดลายดอกโบตั๋นยังแสดงถึงความคาดหวังและการแสวงหาชีวิตที่
มีความสุข
ความหมายทั่วไปของดอกโบตั๋นจีน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
ชื่อลวดลาย
โบตั๋น (ลวดลาย
ดอกเดี่ยว)

หงส์และดอก
โบตั๋น

ดอกโบตั๋นที่พัน
กัน

รูปแบบลวดลาย

ความหมายลวดลาย
ด้วยความที่รูปทรงดอกไม้
มีความซับซ้อน กลีบใหญ่
สวยงาม เป็นสัญลักษณ์
ของ “ความเจริญรุ่งเรือง
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2. ลักษณะเฉพาะของการตกแต่งลวดลายดอกโบตั๋นจีน
ในประเทศจีน ได้มีการน�ำลวดลายพรรณพฤษามาใช้ในการตกแต่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว แต่เดิมลายเถาวัลย์ดอกไม้ได้รับอิทธิพลเข้ามาจากกรีก
โบราณและอียิปต์โบราณผ่านทางเส้นทางสายไหม ลวดลายการตกแต่งที่มีความแปลกใหม่นี้ถูกน�ำ
มาใช้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังสุสานและถ�้ำพุทธศิลป์ในยุคแรก ตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์
ถัง ด้วยความที่ลวดลายพืชพรรณต่าง ๆ มีความละเอียดและซับซ้อนในการตกแต่งท�ำให้เป็นที่นิยม
กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน และด้วยเหตุที่ผู้ปกครองราชวงศ์ถังมีความชื่นชอบ “ลวดลายดอก
โบตั๋น” จึงถูกน�ำมาใช้ในด้านการตกแต่งต่าง ๆ องค์ประกอบของลวดลายนั้นก็ได้ยึดเอาความงดงาม
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของประเพณีดั้งเดิมจีน ความสมดุล ความสมมาตรและความแตกต่างที่มี
ความงดงามตามธรรมชาติ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ความหมายเชิงเปรียบเทียบของลวดลายถูกยก
ระดับเชิงปรัชญา ลายเถาวัลย์ดอกไม้ ลายนกยูง และลายองุ่นซึ่งเป็นศิลปะตะวันตกนั้นค่อยๆหลอม
รวมเข้ากับลวดลายดอกโบตั๋น ที่น�ำมาซึ่งความหมายใหม่อันเป็นสิริมงคล
		
2.1 องค์ประกอบลวดลายต่อเนื่องแบบสมมาตร
		
ประเทศจีนได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์
เว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉา ลวดลายดอกบัวซึ่งแต่เดิมเป็นสัญลักษณ์ของ “ดินแดนอันบริสุทธิ์” ทางศาสนา
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พุทธค่อย ๆ ถูกแทนที่ด้วยดอกโบตั๋นจีนที่มีชีวิตชีวา เป็นผลให้องค์ประกอบการตกแต่งทางพุทธ
ศาสนาเริ่มมีความเป็น “จีน” มากยิ่งขึ้น เมื่อมาถึงสมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถัง การตกแต่งด้วย
ลวดลายดอกโบตั๋นได้ถูกน�ำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พบบ่อยที่สุดคือ
ลวดลายต่อเนื่องที่ตกแต่งบริเวณขอบของวัตถุหรือบนผิวผ้า รูปทรงเหล่านี้ยึดเอาองค์ประกอบความ
สมมาตรเป็นหลัก อีกทั้งยังมีจังหวะวิธีจัดเรียงการขยายในพื้นที่ราบ ตัวอย่างเช่นการแกะสลักดอก
โบตั๋นบนอิฐในวัดหยุนเฉิงมณฑลซานซี (ภาพที่ 1) โบตั๋นพับกลีบบนเจดีย์ยวู่กงเหอซ่าน (ภาพที่ 2)
ลวดลายดอกโบตั๋นบนชุดกีเพ้าราชวงศ์ชิง (ภาพที่ 3) เป็นต้น

ภาพที่ 1 การแกะสลักดอกโบตั๋นบนอิฐในวัดหยุนเฉิงมณฑลซานซี
ทีม่ า : https://www.fliggy.com/content/d-210171879502?ttid=seo.000000576&seoType=origin

ภาพที่ 2 โบตั๋นพับกลีบบนเจดีย์ยวู่กงเหอซ่าน
ที่มา : Lan Baoqing.สารพันดอกโบตั๋นของจีน[M], ปักกิ่ง:ส�ำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน,2002, p24

ภาพที่ 3 ลวดลายโบตั๋นบนชุดกีเพ้าราชวงศ์ชิง
ที่มา: https://auction.artron.net/paimai-art0001811127/
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2.2 การผสมผสานก่อเป็นการเปลี่ยนแปลงของลวดลายที่เหมาะสม
		
รูปทรงของวัตถุมักมีผลต่อการใช้ลวดลายของดอกโบตั๋น ด้วยความแตกต่างของ
รูปทรงวัตถุที่น�ำมาตกแต่ง การใช้ลวดลายดอกเดี่ยว แตกกิ่งหรืออาจใช้การผสมผสานกับลวดลาย
อื่น ๆ เช่นกระจกทองแดงลายดอกโบตั๋นสมัยราชวงศ์ถัง ลวดลายด้านหลังส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ
ของการกระจายจากจุดศูนย์กลาง ลายดอกโบตั๋นโดยรอบทั้งสี่ด้านประกอบกันเป็นวงกลม เป็นการ
ตกแต่งอันยอดเยี่ยม (ภาพที่ 4) อีกตัวอย่างหนึ่งคือกระถางลายดอกโบตั๋นสีน�้ำเงินขาวในราชวงศ์
หยวน สามารถแบ่งลวดลายการตกแต่งออกได้เป็นสองแบบตามความแตกต่างของรูปทรงกระถาง
แบบที่หนึ่งคือลวดลายต่อเนื่องที่ประสานรวมกัน ใช้ตกแต่งบริเวณส่วนไหล่ของกระถาง อีกแบบ
หนึ่งคือใช้ลายดอกโบตั๋นที่บานสะพรั่งสี่ดอกเป็นหลัก ใช้ตกแต่งบริเวณส่วนท้องกระถางทั้งสี่ด้าน
(ภาพที่ 5)
ในด้านของการผสมผสานลวดลาย ความหมายของลวดลายการตกแต่งดอกโบตั๋นได้รับ
การยกระดับปรัชญาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมา เริ่มมีการผสมผสานกับลวดลายอื่นๆ ท�ำให้มี
ความหมายและความหลากหลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อผสมผสานดอกโบตั๋นเข้ากับแจกัน จะ
แสดงถึงความมั่งคั่งและความสงบสุข ผสมผสานเข้ากับนกปรอดจีน หมายถึงจะมีความเจริญ
รุ่งเรืองและความมั่งมีตลอดไป ผสมผสานเข้ากับไก่ หมายถึงความสมหวังและความสมบูรณ์แบบ
เป็นต้น นอกเหนือจากของตกแต่งที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันแล้ว ภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนา ลวดลายที่น�ำเอาดอกโบตั๋นและเถาวัลย์ดอกไม้มาผสมผสานเข้าด้วยกันนั้น หมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองอันไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อผสมผสานลวดลายดอกบัวและดอกทับทิมเข้าด้วยกันจนประกอบ
เป็นดอกเป่าเซียงที่มีลักษณะพิเศษ เพราะด้วยสิ่งเหล่านี้ “ดอกโบตั๋น” จึงได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญ
ของลวดลายการตกแต่งในพุทธศาสนาจีน

ภาพที่ 4 กระจกทองแดงลายดอกโบตั๋นสมัยราชวงศ์ถัง
ที่มา: http://art.ifeng.com/2019/0513/3479556.shtml
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]
ภาพที่ 5 กระถางลายดอกโบตั๋นสีน�้ำเงินขาวในราชวงศ์หยวน
ที่มา:http://www.yadao8.com/qinghua/4029.html

ภาพที่ 6 ลวดลายดอกโบตั๋นในพุทธศาสนาจีน
ที่มา: https://599ku.com/sc/10452279.html
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ดอกโบตั๋น” กับวัฒนธรรมไทย
ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ลวดลายพืชพรรณมีความสัมพันธ์กับสังคม
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทยอย่างแน่นแฟ้น ลวดลายการตกแต่งดั้งเดิมของประเทศไทยมี
มากมาย แต่ด้วยความที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียและวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ ท�ำให้
ลวดลายส่วนใหญ่นั้นมีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนา นอกจากนี้ ในขณะที่คนไทยได้ซึมซับ
ศิลปะอินเดีย วัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตกนั้น ก็ได้ค่อย ๆ ผสมผสานสิ่ง
เหล่านี้เข้าด้วยกันจนพัฒนามาเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ลวดลายการตกแต่งที่เป็น
เอกลักษณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนส�ำคัญของวัฒนธรรมไทย
1. ต้นก�ำเนิดของลวดลาย “ดอกโบตั๋น” ในประเทศไทย
ลวดลายไทยส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยศิลปิน ส่วนใหญ่จะเป็นการวาดลายเส้นหรือการ
แกะสลัก จะปรากฏให้เห็นตามงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ภาพวาดและเครื่องแต่งกาย
ต่างๆ ลวดลายที่มาจากดอกไม้ตามธรรมชาติมีชื่อเรียกว่า “เพียวฮวา” และดอกไม้อื่น ๆ ที่เห็นได้
ตามธรรมชาตินอกเหนือจากดอกบัวที่ใช้เป็นลวดลายในการตกแต่งนั้นถูกเรียกว่า “ลายแตกกิ่ง”
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1.1 จากมุมมองของการอ้างอิงทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทย ย้อนกลับไปในสมัยทวารวดีก็เริ่มมีการวิจัยเกี่ยวกับลวดลายการตกแต่ง
และภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดีย ลวดลายการตกแต่งส่วนใหญ่จึงดึงเอารูปแบบศิลปะ
อินเดียเข้ามา ลวดลายพืชพรรณที่น�ำมาใช้นั้นมีความสัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้ง สมัยอยุธยา
เป็นช่วงเวลาที่ศิลปะการตกแต่งของไทยมีความเฟื่องฟูที่สุด ลายดอกไม้และลายทองม้วนได้ผสม
ผสานรวมเป็นหนึ่ง ภาพวาดลวดลายมีความวิจิตรงดงาม เมื่อมาถึงสมัยราชวงศ์จักรี สงครามเริ่ม
น้อยลงในสมัยรัชกาลที่ 2 บ้านเมืองเริ่มมีความเสถียรภาพ ประเทศไทยเริ่มให้ความส�ำคัญทางการ
ค้ากับประเทศจีนมากขึ้น ในช่วงเวลานี้ประเทศไทยได้ซึมซับศิลปะและผลงานทางวรรณกรรมจาก
ประเทศจีนมามากมาย ได้น�ำเอาลวดลายดอกโบตั๋น สี่สุภาพบุรุษเเห่งมวลบุปผา (ดอกเหมย ดอก
กล้วยไม้ ต้นไผ่ ดอกเบญจมาศ) มาใช้ในการตกแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังของรัชกาลที่ 3
การเรียนรู้เหล่านี้ได้มาถึงจุดสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม เจดีย์ หรืออาคารที่พักอาศัยก็ได้เรียนรู้
รูปแบบมาจากประเทศจีน และลวดลายที่มีต้นแบบมาจากจีนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นรูปแบบลวดลาย
หลักของราชวงศ์จักรี
1.2 จากมุมมองของผู้อพยพ
ประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่มากที่สุด
การหลอมรวมชาวไทยเชื้อสายจีนให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นถือเป็นความส�ำเร็จของการรวมกลุ่มทาง
ชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “คนจีน” ในประเทศไทยมีอยู่สองความหมาย หนึ่งคือคนจีนที่มี
สัญชาติจีนและตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย สองคือคนไทยเชื้อสายจีนที่มีสัญชาติไทย คนสองกลุ่มนี้
มีประชากรรวมกว่า 7.3 ล้านคน พวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย และยังรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมจีนบางส่วน ถือเป็น “สะพาน” ที่มีความส�ำคัญต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนไทยอีกด้วย ตั้งแต่สมัย
โบราณ คนจีนที่เข้ามายังประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1864 เพื่อร�ำลึกถึงเจิ้ง
เหอที่เคยมาเยือนประเทศไทย เฉพาะที่ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแห่งนี้เป็นศาลเจ้าในรูปแบบจีน
ทีย่ งั หลงเหลืออยูจ่ ากสงครามไทย - พม่า อีกทัง้ ยังคงรักษาไว้ซงึ่ รูปแบบความเป็นจีนโบราณ สามารถ
เห็นองค์ประกอบลวดลายการตกแต่งแบบจีนดัง้ เดิมได้ นอกจากนีย้ งั ปรากฏดอกโบตัน๋ หรือ“ดอกไม้
จีน” ของภาพจิตรกรรมภายในวิหารอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นลวดลายการตกแต่งที่ใช้กันมากที่สุดของวัด
พนัญเชิง (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 ลวดลายการตกแต่งด้วยดอกโบตั๋นภายในวิหารของวัดพนัญเชิง
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน ณ วัดพนัญเชิง
1.3 จากมุมมองของศาสนา
ในประเพณีทางศาสนาพุทธ การถวายดอกไม้เป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ส�ำคัญทางพระพุทธ
ศาสนา หรือเรียกอีกอย่างว่าดอกไม้บูชา ก็คือการน�ำดอกไม้สดใส่ในภาชนะที่เหมาะสม แล้วตั้งวาง
ตรงหน้าพระพุทธรูป การถวายดอกไม้แสดงถึงความเคารพ ความทุ่มเทและความกตัญญูต่อ
พระพุทธเจ้า รวมไปถึงการเรียนรู้ทางศาสนาที่สามารถบรรลุธรรมได้ คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลัก จะใช้ “ดอกบัว” ในการสักการะ ดอกบัวด�ำรงอยู่มาตั้งแต่มีการ
บันทึกทางพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ขอพรความเป็นสิริมงคลต่อพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ และด้วยเหตุนี้ คนไทยจึงนิยมแกะสลักและท�ำลวดลาย
ดอกบัวลงบนเครื่องสักการะต่าง ๆ ลวดลายการตกแต่งด้วยดอกบัวจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของศิลปะการตกแต่งทางพุทธศาสนาของคนไทย
ในประเทศจีน นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังเป็นต้นมา ลวดลาย “ดอกเป่าเซียง”
ที่หลอมรวมเอาดอกบัว ดอกโบตั๋น และดอกเบญจมาศเข้าด้วยกันอันมีลักษณะเฉพาะทางพุทธ
ศาสนาได้ถูกน�ำมาตกแต่งถ�้ำพุทธศิลป์กันอย่างแพร่หลาย “ดอกเป่าเซียง” ที่แฝงด้วยความงามของ
ดอกบัวและดอกโบตั๋นเป็นสัญลักษณ์ของความงดงามแห่งมวลบุปผา และยังเป็นดอกไม้ที่ใช้ในการ
สักการะบูชาของพุทธศาสนาจีนอีกด้วย ในวิวัฒนาการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนและศิลปะ
ทางพุทธศาสนานั้น ไม่ว่าจะเป็น “ดอกบัว” หรือ “ดอกโบตั๋น” ก็ได้ค่อยๆกลายเป็นลวดลายที่มีความ
ส�ำคัญในพิธีกรรมทางศาสนา และด้านในของวัดอัมพวาเจติยาราม ก็มีการตกแต่งด้วยลวดลาย
“ดอกบัว” และ “ดอกโบตั๋น” ที่มีความพิเศษไว้บนผนังเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 8-9)
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ภาพที่ 8-9 ลวดลายบนฝาผนังของวัดอัมพวา
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน วัดอัมพวา
2. ลวดลายดอกโบตั๋นและการด�ำรงชีวิตของคนไทย
2.1 ดอกโบตั๋นและการตกแต่งวัตถุ
คนไทยชอบงานศิลปะที่มีความสร้างสรรค์ และความซับซ้อน สามารถเห็นลวดลายการ
ตกแต่งของพืชต่าง ๆ ได้ในด้านงานด้านสถาปัตยกรรม ไม้แกะสลัก เครื่องทองและเครื่องลายคราม
นอกจากความเชื่อทางศาสนาแล้วยังแฝงไปด้วยความรักในการใช้ชีวิต ด้วยรูปแบบลวดลายที่มี
ความอิ่มเอิบ หมายถึงความสมบูรณ์แบบ จึงได้รับความนิยมจากคนไทยจ�ำนวนมาก ดังนั้นใน
บริเวณขอบประตูหน้าต่างของสิ่งก่อสร้าง การแกะสลักบนกะลาซออู้ การตกแต่งหีบไม้ และส่วน
ประกอบของเรือนไทยที่ประดับอยู่ในพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สันก็มีดอกโบตั๋นจีนปรากฎให้เห็น

ภาพที่ 10 กะลาซออู้
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน,
วัดอัมพวา

ภาพที่ 11 หย่องหน้าต่าง
แกะสลักบ้านจิมทอมป์สัน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน,

ภาที่ 12 ประตูไม้แกะสลัก
บ้านจิมทอมป์สัน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน,
บ้านจิมทอมป์สัน
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2.2 ดอกโบตั๋นและการด�ำรงชีวิตของผู้คน
ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด
มาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังมีคนไทยเชื้อสายจีนจ�ำนวนมากอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของประเทศจีน ผู้คนยังคงรักษาไว้ซึ่งการใช้ดอกโบตั๋นเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและ
ความเป็นสิริมงคล นอกเหนือจากวัฒนธรรมทางศาสนาแล้ว พิพิธภัณฑ์จีนภูเก็ต Nyonya รองเท้า
ลวดลายบน (ภาพที่ 13) แล้วยังมีเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งด้วยลวดลายดอกโบตั๋นที่มีความงดงาม
เป็นอย่างมาก (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 13 Nyonya รองเท้าลวดลายบน
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน , พิพิธภัณฑ์จีนภูเก็ต

ภาพที่ 14 ลวดลายการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาห้าสี
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้เขียน, ตลาดน�้ำอัมพวา
2.3 การแสดงออกมาในลวดลายดอกโบตั๋นที่มีความพิเศษของประเทศไทย
		
1) การแสดงออกมาในรูปแบบแนวราบ การที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะการ
ตกแต่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศิลปะการตกแต่งทางพุทธศาสนา ดอกโบตั๋นที่ปรากฏให้เห็น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นจะน�ำไปใช้ในด้านการตกแต่งทางศาสนาเป็นหลัก ลวดลายส่วนใหญ่จะ
ปรากฏให้เห็นในลักษณะของการแรเงา ใช้สีสันที่ตัดกันเป็นหลัก ใช้สีเขียวที่มีความสว่างน้อยคู่กับสี
แดงขาวที่มีความสว่างมากให้ความรู้สึกถึงสีสันอันงดงามของลวดลาย ลวดลายโครงสร้างบริเวณ
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กรอบนั้นใช้กรอบโครงที่ดูแล้วมีความซับซ้อนเป็นหลัก อันที่จริงแล้วมีกฎเกณฑ์และความเข้มงวดที่
ให้ความรู้สึกมีเป็นระเบียบเรียบร้อย
		
2) การแสดงออกมาในรูปแบบสามมิติ ลวดลายดอกโบตั๋นที่แสดงออกมาในรูป
แบบผลงานศิลปะของไทยนัน้ เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีม่ คี วามโดดเด่น นัน่ ก็คอื การแกะสลักสามมิติ เนือ่ งจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยมีความร้อนชืน้ และฝนตกชุก ท�ำให้พชื พรรณมีความอุดม
สมบูรณ์ การด�ำเนินชีวิตของผู้คนคลุกคลีกับไม้เป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ศิลปะการแกะสลักได้
มาตรฐานระดับสูง ลวดลายการแกะสลักไม้ส่วนใหญ่จะเป็นการแกะสลักสามมิติ การแกะสลัก
กลวง หรือศิลปะกลวงเป็นหลัก วิธีการน�ำเสนอรูปแบบนี้ มองแล้วจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันขึ้น
อยู่กับวัสดุ แสงและมุมมอง ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะแก่การตกแต่งในวัตถุที่ให้ความรู้สึกลึกลับทาง
ศาสนา

สรุป

ดอกโบตั๋น ในทางรูปธรรมวัฒนธรรมจีน หมายถึงดอกไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติกลุ่มพรรณไม้
ดอก อันปรากฏรูปดอก รูปทรงและส่วนประกอบกิ่งก้านใบและท่วงท่ามีความเป็นธรรมชาติที่งดงาม
ยิ่ง จึงกอบก่อเกิดแรงบันดาลใจแก่หมู่เหล่าช่างเป็นยิ่งนัก บรรดาช่างศิลปะจึงได้น�ำลักษณะงามเด่น
มาเขียนประดิษฐ์ขึ้นลักษณะเหมือนจริงในมุมมองด้านต่างๆอย่างหลากหลาย ได้แก่ ด้านตรง ด้าน
ข้าง ด้านบน ด้นล่าง นอกจากนี้ยังน�ำไปใช้กับงานช่างศิลปะด้านอื่นอีกมาก เช่น ช่างแกะ ช่างวาด
ช่างเย็บปักถักร้อยและช่างศิลปะประยุกต์อื่น ๆ ซึ่งต่อมาบรรดาช่างศิลปะเหล่านี้ต่างได้ออกแบบ
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์พัฒนาลดเพิ่ม ดัดแปลงไปอย่างไม่รู้จบจนทุกวันนี้
ส่วนดอกโบตั๋นในทางนามธรรมนั้น หมายถึงดอกไม้ซึ่งหมายถึงสิ่งอันเป็นมงคล ปกป้อง
คุ้มครองรักษา สง่างาม ล�้ำค่า ช่างศิลปะจึงน�ำไปตกแต่งประกอบการอันสื่อถึงความยกย่องเหมาะ
สม บ้างก�ำหนดไว้ในเรือน ในวัด ในศาลเจ้า ในสิ่งสรรพวัตถุที่มีมาตามล�ำดับ และด้วยคุณลักษณะ
พิเศษดังกล่าวนี้จึงได้ถ่ายทอดไปยังชนชาติต่างๆในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้าสู่ชาติไทย
เริ่มแต่ในหมู่ชาวจีนและซึมซับรับรู้ขยับขยายเข้าสู่งานศิลปะไทยสาขาต่าง ๆ ในเวลาต่อมา
จากการศึกษาดอกโบตั๋น อันเป็นดอกไม้มงคลในงานศิลปะไทย พบว่า ดอกโบตั๋นสามารถ
ประดิษฐดัดแปลงสรรสร้างในรูปแบบของเชิงข่างได้หลากหลายวิธี เช่น แบบสมมาตร แบบแนวราบ
แบบสามมิติ แบบสลักทะลุ แบบนูนต�่ำ แบบจิตรกรรม แบบประสมประสาน ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปตกแต่ง
ประกอบอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมอันหมายถึงเป็นของสูงของควรเคารพ กราบไว้ หรือแสดงความ
หมายของผู้เป็นขุนนางเป็นเจ้านาย และหมายถึงพื้นที่ของวัดวาอาราม
ดังจะพบได้ในวิจัยครั้งนี้ คือ ดอกโบตั๋นได้น�ำไปประประดาประกอบอยู่ที่ในงานศิลปะไทย
คือ งานสถาปัตยกรรม เช่น บานประตูซึ่งแกะสลักอย่างวิจิตร อันหมายคุณค่าอันอุดมของพื้นที่ หรือ
การแกะสลักหย่องใต้บานกรอบหน้าต่างอันเป็นเรือนของขุนนาง เจ้านาย แม้แต่ในงานงานจิตรกรรม
ฝาผนังในโบสถ์ วิหาร ศาลเจ้า ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังปรากฏในภาพวาดของเครื่อง
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อิทธิพลศิลปะลายรดน�ำ้ แบบประเพณีตอ่ ศิลปะลายรดน�ำ้ ร่วมสมัย : กรณีศกึ ษา
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The Influence of Thai traditional lacquer works to Thai contemporary lacquer works :
A case study analysis of forms, content, concepts, and creative works of art students

ธนากรณ์ อุดมศรี 1

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณี
โดย
วิเคราะห์ รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิดของผลงานศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีที่ส่งอิทธิพลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัยซึ่งแสดงอัตลักษณ์ด้านความงาม สุนทรียภาพเฉพาะตน
ของนักศึกษาศิลปะ จากการศึกษาพบว่า ศิลปะลายรดน�้ำของกลุ่มนักศึกษาศิลปะ มีรูปแบบการ
สร้างสรรค์ที่พัฒนาร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยบางส่วนยังน�ำกระบวนการของ
ศิลปะลายรดน�ำ้ มาประยุกต์กบั กระบวนการสร้างสรรค์รว่ มสมัย ท�ำให้ภมู ปิ ญ
ั ญาของศิลปะลายรดน�ำ้ มี
ความคุณค่าส�ำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านศิลป
วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ ด้านวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะ
ลายรดน�้ำรูปแบบไทยประเพณีและรูปแบบลายรดน�้ำร่วมสมัยที่เป็นศิลปะประจ�ำชาติชั้นสูงของไทย
ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะลายรดน�้ำ ศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย สุนทรียภาพ

1

อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this article is to study the history of the traditional Thai lacquer art
by analyzing the forms, content, and concepts of the traditional Thai lacquer arts that influence the creation of a contemporary Thai lacquer art pattern expressing an aesthetic identity of art students. The results of this study found that Thai lacquer art of art students’ group
are developed more contemporary in the creation of works. Some of them also apply Thai
lacquer art process with the contemporary creative process to create art works which make
the wisdom of Thai lacquer art have more important value to the creation of visual arts.
Moreover, this provides benefits in art and culture including conservation, academic, economic and social aspect. It is also the dissemination of the values of Thai lacquer art patterns, Thai style, tradition and contemporary Thai lacquer pattern which is the highest national art of Thailand.
Keywords : Thai traditional Lacquer Works, Thai Contemporary Lacquer Works, Aesthetics

บทน�ำ
ศิลปะลายรดน�้ำ เป็นศิลปะประจ�ำชาติชั้นสูงของไทยที่มีความประณีตแสดงสุนทรียภาพ
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมา คือมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้ำค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึง วัฒนธรรม
ความเชื่อ ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เทคนิควิธีการของศิลปะลายรดน�้ำ
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธีการเขียนด้วยน�้ำยาหรดาร บนพื้นรักสีด�ำหรือแดงแล้วปิดทองรดน�้ำ โดยมี
แรงบันดาลใจจากเรื่องราวพุทธประวัติ ชาดก วรรณคดี เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา และภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สอนทางด้านศิลปะได้เล็งคุณค่าความส�ำคัญของศิลปะลายรดน�้ำ
โดยมีการเปิดสอนรายวิชาศิลปะลายรดน�ำ้ เพือ่ ให้นกั ศึกษารูถ้ งึ ความเป็นมา กรรมวิธกี ารท�ำลายรดน�ำ้
อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะลายรดน�้ำที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม
ประจ�ำชาติ อิทธิพลจากงานศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีได้มีอิทธิพลต่อนักศึกษาศิลปะหลายด้าน
เช่น ด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด อารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการ อิทธิพลเหล่านั้นส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ที่พัฒนาแตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน แต่ยังแสดงความงาม คุณค่าและสุนทรียภาพของศิลปะลายรดน�้ำที่สมบูรณ์
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วัตถุประสงค์

วิธีการศึกษา

1. เพื่อศึกษาความเป็นมา ของศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย
2. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ ด้านรูปแบบ เนือ้ หา แนวความคิด ของศิลปะลายรดน�ำ้ แบบประเพณี
ที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัยของนักศึกษาศิลปะ
3. เพือ่ เผยแพร่คณ
ุ ค่าศิลปะลายรดน�ำ้ รูปแบบไทยประเพณีและรูปแบบศิลปะลายรดน�ำ้ ร่วมสมัย
1. ก�ำหนดขอบเขตการศึกษา และก�ำหนดประเด็นหัวข้อ
2. รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร หนังสือ ต�ำรา งานวิจัย บทความ สูจิบัตรผลงานศิลปะ
เกี่ยวกับ ศิลปะลายรดน�้ำ และการน�ำศิลปะลายรดน�้ำมาประยุกต์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ลายรดน�้ำร่วมสมัย
3. เก็บข้อมูลภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเครื่องมือ ถ่ายภาพ ผลงานทัศน
ศิลป์ของนักศึกษาศิลปะ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4
จ�ำนวน 3 คน และภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิยาลัย
ศิลปากร ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 4 คน และชั้นปีที่ 5 จ�ำนวน 3 คน ที่น�ำศิลปะลายรดน�้ำมาประยุกต์กับการ
สร้างสรรค์
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมด เพื่อท�ำการสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ทาง
วิชาการ
ความเป็นมาของศิลปะลายรดน�้ำ
งานศิลปะลายรดน�้ำลงรักปิดทองเป็นงานประณีตศิลป์ของไทยจัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ มี
วิวัฒนาการตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 – 23 เป็นช่วงงานศิลปะลาย
รดน�้ำลงรักปิดทองเจริญรุ่งเรืองที่สุด และได้รับการยกย่องว่าเป็นฝีมือชั้นบรมครู ดังปรากฏหลักฐาน
ชัดเจน เช่น ตู้พระธรรมฝีมือช่างเชิงหวาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ( สนั่น รัตนะ, 2545 )
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ภาพที่ : 1 ตู้พระไตรปิฎกลายรดน�้ำ วัดเซิงหวาย
ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2549 : 22
ศิลปะลายรดน�้ำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลายทองหรือลายกระหนก กระหนกแปลว่าทอง ลาย
กระหนกโดยสามัญส�ำนึกเรามักจะนึกถึงลายที่เราเรียกอย่างชินปากว่า ลายไทย แบ่งได้หลาย
ประเภท เช่น กระหนกก้านขด กระหนกเครือเถา กระหนกผักกูด กระหนกเปลว กระหนกหางหงส์
และกระหนกกินรี ซึ่งจะดูเหมือนว่าเป็นชื่อลาย คือ แบบแผนของลายโดยตรงจากต�ำราของครูลาย
ไทย บางท่านได้แยกประเภทของสิ่งที่จะมาเป็นลายในศิลปะไทย โดยท่านให้ชื่อว่า “กระหนกโกศล”
คือ เกี่ยวกับลายกระหนก “มนุษย์โกศล” จะเขียนเกี่ยวกับภาพมนุษย์ เช่น ตัวพระ คือ พระลักษณ์
พระราม นางสีดา และยักษ์ “ลิงโกศล” คือ การเขียนเกี่ยวกับยักษ์และลิงในเรื่องรามเกียรติ์ ( น. ณ
ปากน�้ำ, 2543 ) ทั้งนี้ภาพศิลปะลายรดน�้ำอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ ภาพเรื่องราว ภาพบุคล และ
ภาพลวดลายประดิษฐ์
1. ภาพเรื่องราว เรื่องราวและลวดลายในงานศิลปะลายรดน�้ำส่วนมากน�ำมาจากวรรณคดี
ที่พบมากที่สุดคือ เรื่องรามเกียรติ์ และเรื่องราวทางพุทธศาสนา ได้แก่ ชาดกและพุทธประวัติ เรื่อง
ชาดกและพุทธประวัตินั้นน่าจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิพร้อมกับพุทธศาสนาและเป็นที่รู้กันแพร่
หลายในหมู่พุทธศาสนิกชนมาช้านาน ดังพบหลักฐานในภาพจ�ำหลักศิลาสมัยทวารวดีจากหลาย
แห่ง เช่น ภาพจ�ำหลักใบเสมาศิลาบริเวณแหล่งโบราณคดีภูพระบาท อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
จ�ำหลักเป็นเรื่องชาดก ภาพจ�ำหลักบนผนังถ�้ำพระโพธิสัตว์ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จ�ำหลัก
เป็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ท่ามกลางทวยเทพของศาสนาฮินดู ภาพจ�ำหลักใบเสมาศิลา เมืองฟ้าแดด
สูงยาง อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำหลักเป็นภาพพระพุทธ ตอนพิมพาพิลาป เป็นต้น
2. ภาพบุคคล เป็นภาพที่ไม่ได้เขียนเป็นเรื่องราว เช่น เทวดา ทวารบาล เสี่ยวกางแบบจีน
กินนร กินรี รวมทั้งภาพอื่น ๆ เช่น กระบวนกองทัพช้าง กองทัพม้า เป็นต้น ภาพเหล่านี้บันทึกให้เรารู้
ถึงสังคมและวัฒนธรรมในอดีต เช่น ลักษณะการแต่งกายของกษัตริย์ ขุนนาง ทหาร การจัดกระบวน
ทัพราชรถ เป็นต้น
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3. ภาพลวดลายประดิษฐ์ ภาพศิลปะลายรดน�้ำที่เป็นลายไทยที่พบมาก คือลายกระหนก
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายดอกไม้ ลายเครือเถา เป็นต้น ซึ่งลวดลายประดิษฐ์เหล่านี้จะเป็นลายของพื้น
ภาพ ที่โดดเด่น คือ ลายกระหนกแบบต่างๆ การผูกลายกระหนกบางภาพจะมีการเว้นช่องไฟ แต่ง
ลายแซมด้วยสัตว์ตัวน้อย เช่น นก กระรอก ได้ลงตัว แสดงความช�ำนาญของช่างในการผูกลาย และ
การสร้างสรรค์จินตนาการ ( อภิวันทน์ อดุยพิเชฏฐ์ , 2555 )
แนวทางการน�ำศิลปะลายรดน�ำ้ แบบประเพณีมาประยุกต์ใช้กบั ผลงานศิลปะลายรดน�ำ้ ร่วมสมัย
จากเหตุผลที่สังคมไทยมีรากฐานทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผู้คนมีความผูกพันกับ
เรื่องราวในพระพุทธศาสนา และมีปรัชญาในการด�ำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธา
ทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ โดยผู้สร้างสรรค์พยายามค้นคว้าหากระบวนการสร้างสรรค์ที่
สอดคล้องกับธรรมชาตินิสัย รสนิยมของตนเองให้มากที่สุดท�ำให้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4
จ�ำนวน 3 คน และภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิยาลัย
ศิลปากร ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 4 คน และชั้นปีที่ 5 จ�ำนวน 3 คน ศิลปะ น�ำเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อหาและ
จินตนาการที่เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว ผลงานจึงมีคุณค่าโดดเด่นในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่
แสดงออกมาจากจิตวิญญาณและปัจเจกส่วนบุคคล
จากสิง่ ทีก่ ล่าวมาแสดงให้เห็นว่าศิลปะลายรดน�ำ้ ของกลุม่ นักศึกษาศิลปะ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 3 คน และภาควิชาศิลปไทย คณะ
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 4 คน และชั้นปีที่ 5
จ�ำนวน 3 คน มีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่พัฒนาร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นในผลงาน ผลงานบางส่วนยังน�ำ
กระบวนการของศิลปะลายรดน�้ำมาประยุกต์กับกระบวนการสร้างสรรค์ร่วมสมัย ท�ำให้ภูมิปัญญา
ของศิลปะลายรดน�้ำมีความคุณค่าส�ำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น
ถ้าจะ
วิเคราะห์อิทธิพลที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย ของนักศึกษาศิลปะ
ตามโครงสร้างสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์ ดังนี้
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อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะ

ศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานลายรดน�้ำร่วม
สมัยของนักศึกษาศิลปะ

						

ภาพที่ : 2 แผนภาพแสดงอิทธิพลศิลปะลายรดน�ำ้ แบบประเพณีสกู่ ารสร้างสรรค์ศลิ ปะลายรดน�ำ้ ร่วมสมัย
ที่มา : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)
จากการศึกษาอิทธิพลของการน�ำศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย อาจจ�ำแนกอิทธิพลที่ได้รับจากศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีออกได้ 3
ประเภทนี้
ประเภทที่ 1 ศิลปะลายรดน�้ำรูปแบบงานอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ โดยมีการเขียนตาม
ลักษณะของงานประเพณีที่ยังรักษาแนวเรื่อง รูปแบบ เทคนิค ตามวิธีการแสดงออกแบบประเพณี
หลัก แต่มีวิธีการแสดงออกโดยน�ำศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีมาประยุกต์กับการสร้างสรรค์ ซึ่งไม่
จ�ำกัดให้ตอ้ งเขียนตามแบบประเพณีดงั้ เดิมเกินไปนัก โดยผูเ้ ขียนได้วเิ คราะห์จากผลงานของนักศึกษา
ศิลปะสร้างสรรค์ผลงานประเภทศิลปะลายรดน�้ำแนวอนุรักษ์นี้ ได้แก่ สมพร ป้องนาค ในชุด “ยมก
ปาฏิหาริย์” ( ภาพที่ 4 ), มนพัทธ์ สัจจาสัย ในชุด“พระเวสสันดรชาดก” ( ภาพที่ 6 ), บุญต้อม สัน
ประภา ในชุด “รามเกียรติ์ ตอนพาลีรบกับทรพี” ( ภาพที่ 8 ), และ นัสวี ฉิมยศ ในชุด “ คชสีห์” ( ภาพ
ที่ 9 ) เป็นต้น สามารถอธิบายแนวทางการวิเคราะห์แบ่งออกเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 1
การวิเคราะห์อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะลายรดน�้ำรูป
แบบงานอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ ประเภทที่ 1
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ลายรดน�้ำแบบประเพณี

- ด้านเนื้อหา น�ำเนื้อหาเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก
วรรณคดี สัตว์หิมพานต์ มาสร้าง
สรรค์ในศิลปะลายรดศิลปะน�้ำแบบ
ประเพณีในกรอบของลายรดน�้ำ
แบบประเพณีตามขนบนิยม ผสม
ผสานกับจินตนาการส่วนตน
- ด้านรูปแบบ โดยน�ำรูปแบบจาก
เนื้อหา ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
ลายรดน�้ำแบบประเพณีเป็นแรง
บันดาลใจ โดยการพัฒนารูปทรง
องค์ประกอบภาพ ให้ผลงาน
ภาพที่ : 3 ยมกปาฏิหาริย์
สร้างสรรค์มีความงามและ
ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายประมวล
สุนทรียภาพทางอารมณ์ที่มีความ
เอกสารและจดหมายเหตุ, 2549 :
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
211
- ด้านแนวความคิด ได้น�ำความรู้
และประสบการณ์จากศิลปะลาย
รดน�้ำแบบประเพณีสอดประสานกับ
เนื้อหาของความดี ความศรัทธาใน
พุทธธรรมและบุคลิกภาพมา
แสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงาน
สรุป จากอิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำ
แบบประเพณีเปรียบตัวอย่างผล
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้ง 4
ชิ้น จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาทาง
ด้านเนื้อหา รูปแบบ และแนวความ
คิดที่เด่นชัดแต่ยังอยู่ในกรอบของ
ภาพที่ : 5 ภาพชาดกลายรดน�้ำ
ศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณี
ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุ, 2549 :
41

ลายรดน�้ำร่วมสมัยแบบประเพณี

ภาพที่ : 4 ยมกปาฏิหาริย์ ผลงาน
ของ สมพร ป้องนาค, นิทรรศการ
36 ปีแห่งการเรียนรู้ สู่การ
สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปไทย
ที่มา: ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

ภาพที่ : 6 พระเวสสันดรชาดก ผล
งานของมนพัทธ์ สัจจาสัย
ที่มา : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)
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อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะ

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ลายรดน�้ำแบบประเพณี

ลายรดน�้ำร่วมสมัยแบบประเพณี

ภาพที่ : 7 หีบพระธรรมรูปสัตว์
หิมพานต์
ที่มา : ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ภาพที่ : 8 รามเกียรติ์ ตอน พาลี
รบกับทรพี ผลงานของ บุญต้อม
2555 : 134
สันประภา
ที่มา : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

ภาพที่ : 9 คชสีห์ ผลงานของ
นัสวี ฉิมยศ
ที่มา : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

ประเภทที่ 2 ศิลปะลายรดน�้ำ รูปแบบด้านการแสดงออกของเรื่องราว สาระส�ำคัญ
และคตินิยม โดยน�ำวิธีการบางส่วนจากงานศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณี มาใช้เป็นแนวคิด และ
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ผู้เขียนวิเคราะห์จากผลงานนักศึกษาศิลปะที่สร้างสรรค์
ผลงานประเภทศิลปะลายรดน�้ำ ประเภทนี้ ได้แก่ สิโรจน์ พวงบุพผา ในชุด “นารีผล 2” ( ภาพที่ 11 ),
จักรชัย เพ็ชรปานกัน ในชุด “พื้นที่ความอุดมสมบูรณ์” ( ภาพที่ 13 ) , อัจฉราภรณ์ กล�่ำกลืน ในชุด
“สัญลักษณ์แห่งมงคลชีวิต1/2557” ( ภาพที่ 15 ) เป็นต้น โดยอธิบายแนวทางการวิเคราะห์แบ่งออก
เป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อการสร้างสรรค์ศิลปะลายรดน�้ำ
รูปแบบด้านการแสดงออกของเรื่องราว สาระส�ำคัญ และคตินิยม ประเภทที่ 2
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ลายรดน�้ำแบบประเพณี

- ด้านเนื้อหา น�ำเนื้อหาเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก สัตว์
หิมพานต์ มาสร้างสรรค์ในผลงาน
ศิลปะลายรดน�้ำแนวประเพณี มี
เนื้อหารายละเอียด สอดแทรกเรื่อง
ราวอุดมคติ และสิ่งแวดล้อมความ
เป็นจริงในผลงาน มีเนื้อหาที่พัฒนา
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากทัศนคติของผู้
สร้างสรรค์สามารถแสดงอัตลักษณ์
ของผู้สร้างสรรค์อย่างเด่น
- ด้านรูปแบบ การสร้างสรรค์
ศิลปะลายรดน�้ำรูปแบบแนว
ประเพณีมีการเปลี่ยนแปลงมาก มี
ภาพที่ : 10 ต้นนารีผล
ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การ
ที่มา : สิปปวิชญ์ บุญยพรภวิษย์,
สร้างองค์ประกอบภาพ เนื้อหา เรื่อง
2559 : 280
ราว มิติในผลงาน และโครงสีของ
ภาพ มีลักษณะเป็นภาพเล่าเรื่อง
การใช้รูปทรงเชิงสัญลักษณ์ และ
ภาพทิวทัศน์สิ่งแวดล้อมจริงใน
ปัจจุบันผสมผสานเทคนิควิธีการ
ของศิลปะลายรดน�้ำมาประยุกต์ใช้
กับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
เอกภาพ
- ด้านแนวความคิด การสร้างสรรค์
ลายศิลปะรดน�้ำรูปแบบแนว
ประเพณี มีอิสระทางความคิด
จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก และ
เนื้อหาเรื่องราว จากองค์ความรู้
ภาพที่ : 12 กระหนกรวงข้าว
ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ ทั้งนี้
ที่มา : ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ,
มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทาง
การสร้างสรรค์และแสดงลักษณะ
2555 : 44
เฉพาะตน

ลายรดน�้ำร่วมสมัยแบบประเพณี

ภาพที่ : 11 นารีผล 2 ผลงานของ
สิโรจน์ พวงบุพผา, นิทรรศการ
จิตรกรรมบัวหลวงครัง้ ที่ 29, 2550
ที่มา : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

ภาพที่ : 13 พื้นที่ความอุดม
สมบูรณ์ ผลงานของ จักรชัย
เพ็ชรปานกัน
ที่มา : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)
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อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะ

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ลายรดน�้ำแบบประเพณี

สรุป จากตัวอย่างผลงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้ง 4 ชิ้น
จะเห็นได้ว่ายังคงได้รับอิทธิพล
ศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณี
บางส่วน และมีการพัฒนา
เนื้อหา รูปแบบ เทคนิควิธีการ
ภาพที่ : 14 พระพุทธบาทลายรดน�ำ้
แนวความคิด ในผลงาน
ที่มา : สิปปวิชญ์ บุญยพรภวิษย์,
สร้างสรรค์ผลที่ปรากฏเด่นชัด
2559 : 25
เป็นผลงานศิลปะลายรดน�้ำมี
ลักษณะร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น

ลายรดน�้ำร่วมสมัยแบบประเพณี

ภาพที่ : 15 สัญลักษณ์แห่งมงคล
ชีวติ 1 / 2557 ผลงานของ
อัจฉราภรณ์ กล�ำ่ กลืน, นิทรรศการ
จิตรกรรมบัวหลวงครัง้ ที่ 36
ทีม่ า : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

ภาพที่ :16 ตู้พระธรรมขาหมู
สมัยธนบุรี
ที่มา : สิปปวิชญ์ บุญยพรภวิษย์,
2559 : 181

ภาพที่ : 17 ตูจ้ ติ รกรรมลายทอง
ผลงานของ สิโรจน์ พวงบุพผา
ทีม่ า : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

ประเภทที่ 3 ศิลปะลายรดน�้ำในแนวงานศิลปะร่วมสมัย เป็นงานศิลปะลายรดน�้ำที่มี
การแสดงออกอย่างอิสระด้วยเรื่องราว รูปแบบ ความคิด และกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยมีการประยุกต์ลักษณะของศิลปะลายรดน�้ำให้มีความเป็นงานร่วม
สมัยมากขึ้น ในด้านเทคนิค รูปทรงและกระบวนการ แต่ยังคงคุณค่าและสุนทรียภาพของศิลปะลาย
รดน�้ำไว้ ซึ่งผู้เขียนวิเคราะห์จากงานของนักศึกษาศิลปะที่สร้างสรรค์ผลงานประเภทศิลปะลายรดน�้ำ
แนวศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ อรวรรณ สุทธัง ในชุด “น�้ำทอง” ( ภาพที่ 19 ), ทิพย์สุดา บุญแก้ว ในชุด
“บ้านไม้ยางสร้างฝัน” ( ภาพที่ 21), อัจฉราภรณ์ กล�่ำกลืน ในชุด “กลับ-กลาย” ( ภาพที่ 23 ) โดยแบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 3 วิเคราะห์อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อการสร้างสรรค์ลายรดน�้ำในแนวงาน
ศิลปะร่วมสมัย ประเภทที่ 3
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ลายรดน�้ำแบบประเพณี

- ด้านเนื้อหา การเลือกเนื้อหา
เรื่องราวเป็นเพียงแรงบันดาลใจ
เท่านั้น โดยมีเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะลาย
รดน�้ำร่วมสมัย เพื่อต้องการแสดง
เนื้อหาศิลปะที่เป็นสากล ภาพที่
ปรากฏไม่มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราว
ชัดเจนเป็นเพียงภาพเล่าเรื่อง
ภาพเชิงสัญลักษณ์ โดยใช้
ภาพที่ : 18 ภาพธรรมชาติ ตูพ้ ระ
แนวคิดการพัฒนาแบบก้าว
ธรรม สมัยอยุธยาตอนปลาย
กระโดด ผู้วาดมีอิสระในการ
ทีม่ า : สิปปวิชญ์ บุญยพรภวิษย์,
สร้างสรรค์เนื้อหาโดยบูรณาการ
2559 : 84
กับลักษณะของงานศิลปะที่เป็น
สากล

ลายรดน�้ำร่วมสมัยแบบประเพณี

รูปที่ : 19 น�ำ้ ทอง ผลงานของ
อรวรรณ สุทธัง,
นิทรรศการ 36 ปีแห่งการเรียนรู้
สูก่ ารสร้างสรรค์และพัฒนา
ศิลปไทย
ทีม่ า : ธนากรณ์ อุดมศรี
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อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะ

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

ลายรดน�้ำแบบประเพณี

- ด้านรูปแบบ ใช้กระบวนการ
ในการพัฒนารูปทรงที่ซับซ้อน
จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัตถุสิ่งของ ส่งผลให้เกิดรูปทรงที่
เรียบง่ายด้วยทัศนธาตุทางศิลปะ
โดยมีทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
มาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์
ผลงาน ผ่านกระบวนการเทคนิค
วิธีการปฏิบัติของลายรดน�้ำแบบ ภาพที่ : 20 รูปทรงสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิม เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่มี
ในงานลายรดน�ำ้
การผสมผสานของความเป็น
ทีม่ า : คณะกรรมการฝ่ายประมวล
สากลและร่วมสมัย
เอกสารและจดหมายเหตุ,2549 :
- ด้านแนวความคิด ได้รับแรง
143
บันดาลใจจากเรื่อง
ประสบการณ์หรือเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง สร้างสรรค์
แสดงออกมาในผลงานเป็นแนว
ความคิดที่หลากหลายซึ่งเปิด
กว้างและไม่จ�ำกัดของแต่ละ
บุคคล โดยแนวคิดอิสระนี้
สามารถน�ำมาหลอมรวมกับทัศน
ธาตุทางศิลปะและเทคนิควิธีการ
ของศิลปะลายรดน�้ำ เกิดเป็นรูป
แบบ รูปทรงและ ความหมาย
รวมถึงรูปลักษณ์แบบใหม่
สรุป จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่าง
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ทั้ง 4 ชิ้น ได้มีการพัฒนา ทั้งการ
ประยุกต์เรื่องราวเนื้อหา รูปแบบ
เทคนิควิธีการ กระบวนการแนว
ความคิด ในผลงานสร้างสรรค์
โดยมุ่งเน้นสู่ศิลปะที่มีความเป็น
สากลและร่วมสมัย แต่ยังคงมี
ความเป็นศิลปกรรมไทยที่ทรง
คุณค่าและสุนทรียภาพของ
ศิลปะลายรดน�้ำไว้

ลายรดน�้ำร่วมสมัยแบบประเพณี

ภาพที่ : 21 บ้านไม้ยางสร้างฝัน
ผลงานของทิพย์สดุ า บุญแก้ว
ทีม่ า : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

ภาพที่ : 22 รักบนระนาบแปรผัน
/ 2562 ผลงานของ อัจฉราภรณ์
กล�ำ่ กลืน
ทีม่ า: ธนากรณ์ อุดมศรี(2563)

ภาพที่ : 23 (ใน-นอก) / 2562 ผล
งานของ อัจฉราภรณ์ กล�ำ่ กลืน
ทีม่ า : ธนากรณ์ อุดมศรี (2563)

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

สรุป

ในการศึกษาศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีที่ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะลายรดน�้ำ
ร่วมสมัยของนักศึกษาศิลปะ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ของรูปแบบงานสร้างสรรค์ทั้ง 3 ประเภท
ดังนี้
ประเภทที่ 1 ศิลปะลายรดน�้ำรูปแบบงานอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ ยังคงมีลักษณะของ
งานประเพณีที่สืบทอดในด้านการรักษาแนวเรื่อง น�ำเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก
วรรณคดี สัตว์หิมพานต์ ตามขนบนิยมมาสร้างสรรค์ผลงานในกรอบของศิลปะลายรดน�้ำแบบ
ประเพณี ด้วยอิทธิพลของงานศิลปะไทยแบบดั้งเดิม แต่มีการพัฒนารูปทรง องค์ประกอบภาพให้
ผลงานสร้างสรรค์มีความงาม และสุนทรียภาพทางอารมณ์ นักศึกษาใช้เรื่องราวที่เพิ่มคติ ค�ำสอน
โดยสอดแทรกแนวความคิดเกี่ยวกับความดี ความศรัทธาในพุทธรรมเชิงพุทธปรัชญา ประสานและ
บุคลิกภาพของผู้สร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เกิดรูปลักษณ์เป็นผลงานศิลปะ
ลายรดน�้ำที่ผสมผสานเป็นรูปแบบของงานอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์
ประเภทที่ 2 ศิลปะลายรดน�้ำ รูปแบบด้านการแสดงออกของเรื่องราว สาระส�ำคัญ
และคตินิยม งานสร้างสรรค์ประเภทนี้มักมีเนื้อหารายละเอียด สอดแทรกเรื่องราวอุดมคติ และสิ่ง
แวดล้อมความเป็นจริงในผลงานโดยมีทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยการจัดองค์ประกอบของภาพ
มีการใช้เนื้อหา เรื่องราว โดยมีลักษณะเป็นภาพเล่าเรื่อง รูปทรงเชิงสัญลักษณ์ และหยิบน�ำภาพ
ทิวทัศน์สิ่งแวดล้อมจริงในปัจจุบันมาใช้บูรณาการองค์ความรู้ สร้างความเป็นมิติภาพ และโครงสี
ของภาพที่แตกต่างไปจากเดิม
แต่ยังคงน�ำเทคนิควิธีการบางส่วนจากงานศิลปะลายรดน�้ำแบบ
ประเพณี มาใช้เป็นแนวคิด และแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่
ประเภทที่ 3 ศิลปะลายรดน�้ำในแนวงานศิลปะร่วมสมัย เป็นการสร้างสรรค์งานที่
ต้องการแสดงเนื้อหาการแสดงออกของศิลปะที่เป็นสากล ด้วยเหตุผลการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ
ทัศนธาตุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ศิลปินน�ำมาประกอบกันเข้าให้เกิดรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตาม
แนวเรื่องหรือแนวความคิดที่เป็นจุดหมายนั้น ( ชลูด นิ่มเสมอ, 2557 ) ท�ำให้ผลงานที่ถ่ายทอดมานั้น
เป็นศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัยที่มีการแสดงออกอย่างอิสระมากกว่าแบบอื่น ๆ ทั้งการน�ำเรื่องราว รูป
แบบ ความคิด และกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะโดยมีทั้งรูปแบบงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยยัง
คงคุณค่าและสุนทรียภาพของความเป็นงานศิลปะลายรดน�้ำไว้ในมิติใดมิติหนึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าศิลปะลายรดน�้ำของไทย เป็นงานสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า และเป็นองค์
ความรู้ที่ไม่เคยสูญหาย เมื่อถูกพัฒนาด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด อารมณ์ความรู้สึก และ
จินตนาการ การให้ประยุกต์และใช้แนวคิดอิสระน�ำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่เป็นสากล
และมีความร่วมสมัย ท�ำให้เกิดคุณค่า ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ การศึกษา ด้านวิชาการ
เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง และเป็นประจักษ์ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซึ่งการทดลองและการ
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อิทธิพลศิลปะลายรดน�้ำแบบประเพณีต่อศิลปะลายรดน�้ำร่วมสมัย : กรณีศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ เนื้อหา แนวความคิด การสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาศิลปะ

สร้างสรรค์งานในรูปแบบนี้ถือเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของศิลปะลายรดน�้ำ โดยมี
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนเกี่ยวกับศิลปะ มหาวิทยาลัย หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์รวมถึงภาครัฐและ
เอกชน ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพทางการสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปะในประเทศไทย
เป็นการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติเป็นทีป่ ระจักษ์สสู่ าธารณชนในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
และมีการประยุกต์ให้เกิดแนวคิดที่แสดงออกได้อย่างมีมิติมากขึ้น
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การศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากผลงานปลายภาคการศึกษาจากการเรียนการสอนวิชาการ
ออกแบบสือ่ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
The study of creativity from the final project work from the instructing of Time-based media design for the
second year students in Communication Design Department.

นิจจัง พันธะพจน์ 1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์จาก
ผลงานปลายภาคการศึกษาในรายวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ และเพื่อศึกษาผลการสอนวิชาการ
ออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชากรในการวิจัยได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา อน.283
การออกแบบสื่อ 4 มิติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ 1)
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานปลายภาคเรียนของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ
สถิติเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลแสดงการวัดผลในรูปของค่ากลางได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดและประเมินผลโดยผู้สอนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 2) สัมภาษณ์
เจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อเป็นกรณีศึกษา แบ่งประเด็นดังนี้ เนื้อหาของการ
เรียน ลักษณะการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบัติและการวัดผล พฤติกรรม ทัศนคติต่อการเรียน ข้อคิด
เห็นอื่น ๆ จากนั้นน�ำข้อสรุปมาอภิปรายผลร่วมกับข้อมูลทางสถิติที่วิเคราะห์แล้วต่อไป ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดสร้างสรรค์จากผลงานปลายภาคการศึกษาจากการเรียนการสอนวิชาการออกแบบ
สื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
(x̅= 3.55) สูงกว่าสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้ ผลการสอนและความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ รายวิชาค่อนข้างดี
นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
ค�ำส�ำคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานปลายภาคเรียน การออกแบบสื่อ 4 มิติ

1
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Abstract
This research is a mixed method research with the objective to study the creativity
from final project work in time-based media design course and to study the results of learning achievement in time-based media design course for the 2nd year students in the communication design department, School of Fine and Applied Arts, Bangkok University. A
population in the research consisted of 2nd year students enrolled in Subject CD283: Timebased media design. A sample of 30 subjects were obtained by simple random sampling.
The duration of the experiment was the second semester of the academic year 2019. The
research instruments were 1) Creative evaluation form from student final project. The statistics used in the research is descriptive statistics, which is an analysis of the data characteristics showing measurement results in the form of the mean values are mean, percentage and standard deviation. Measurement and evaluation by teachers together with
expert’s person. 2) In-depth interviews with a sample group providing primary information
as a case study divided issues as follows knowledge content of study teaching features
assignments and evaluation of behavior, attitude towards learning other comments. After
that, the conclusion will be discussed together with the statistical data analyzed. The research results were found that creativity from the final project work in time-based media
design course for the 2nd year students in the communication design department was at
the high level (x̅ = 3.55) higher than the set hypothesis. The instructing results and learners’ opinions on the course are quite good. Most students have a good attitude towards
teaching and learning.
Keywords: Creativity, Final project work, Time-based media design

บทน�ำ
ค�ำอธิบายรายวิชา อน.283 การออกแบบสื่อ 4 มิติ ตามหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงปีพ.ศ.2560 อธิบายไว้ว่า เป็นการศึกษา
ประวัติ ความหมาย เทคนิค วิธีการและท�ำความเข้าใจกับสื่อ 4 มิติ ที่มีพื้นฐานและข้อจ�ำกัดด้าน
เวลา เช่น ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) วิดีโอ ภาพยนตร์สั้น เสียง การสร้างแอนิเมชัน
(Animation) ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถน�ำแนวคิดในการท�ำงานไปดัดแปลงสร้างสรรค์เป็นภาพ
เคลื่อนไหวและสื่อแขนงอื่น ๆ ได้ต่อไป
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ความส�ำคัญของการเรียนวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ ในหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์คือเป็น
รายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนในสาขาวิชาต้องเรียน เป็นวิชาที่ช่วยปรับพื้นฐานความรู้เพื่อน�ำไป
ต่อยอดในสาขาวิชาเอก-เลือกและโครงการศิลปนิพนธ์ มีลักษณะการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหมด 15 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยการ
บรรยายเนื้อหาความรู้ 1 ชั่วโมง ปฏิบัติผลงาน 4 ชั่วโมง การบ้านหรืองานที่มอบหมายอื่น ๆ 4 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ การประเมินผลการเรียนการสอนประกอบด้วย คะแนนจากแบบฝึกปฏิบัติ (Assignment) ด้านทักษะ 6 ด้านจ�ำนวน 13 ผลงาน คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ คะแนนผลงานกลางภาคเรียน 20
เปอร์เซ็นต์ คะแนนผลงานปลายภาคเรียน 20 เปอร์เซ็นต์ คะแนนความตั้งใจและการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 10 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์
เนื้อหารายวิชาประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อ 4 มิติ ได้แก่ ประวัติความ
เป็นมาของสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น องค์ประกอบทางศิลปะของภาพยนตร์และวิดีโอ ระบบ
โทรทัศน์ วิดีโอและภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ความเข้าใจเรื่องขนาดของภาพและการตั้งค่าขนาดงาน
(Output size) จ�ำนวนเฟรมต่อวินาที (Frame Rate) การประมวลผลงาน (Rendering) เพื่อน�ำไปใช้
ในลักษณะต่าง ๆ ความหมายและประโยชน์ของการเขียนสตอรี่บอร์ด เข้าใจคุณลักษณะของการ
ท�ำงานของแต่ละโปรแกรมที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่อ 4 มิติ ด้านทักษะประกอบด้วยการปฏิบัติงาน
ใน 6 หัวข้อคือ 1.ทักษะการเขียนสตอรี่บอร์ด 2. การตัดต่อและล�ำดับภาพ 3.การสร้างแอนิเมชั่น
4.การตัดต่อและบันทึกเสียงเบื้องต้น 5. การสร้างภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 6.การสร้างภาพเทคนิค
พิเศษ และความคิดสร้างสรรค์จะวัดจากผลงานสุดท้าย (Final Project) ปลายภาคการศึกษา
เนื่องจากเป็นผลงานเดี่ยวที่สรุปเทคนิค องค์ความรู้และทักษะ ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา
ผลงานสุดท้ายปลายภาคการศึกษา คือผลงานที่นักศึกษาเลือกทักษะใดทักษะหนึ่งหรือ
ผสมผสานหลากหลายทักษะน�ำมาพัฒนาเป็นหัวข้อและเรือ่ งราวทีน่ กั ศึกษาสนใจ โดยการตัง้ สมมุติฐาน
ทดลอง วิเคราะห์และสรุปผล จนพัฒนามาสู่งานออกแบบที่สามารถเผยแพร่ได้ อาทิ มิวสิควิดีโอ
Vlog รีวิว ภาพยนตร์สั้น แอนิเมชั่น โฆษณา สารคดี กราฟิกเคลื่อนไหว ความยาว 30 วินาทีขึ้นไป
การน�ำเสนอประกอบด้วย ชื่อผลงาน สื่อที่ใช้ วัตถุประสงค์ของงานและกลุ่มเป้าหมาย เนื้อเรื่องย่อ
พร้อมแบบร่างตัวละคร สตอรี่บอร์ดมากกว่า 8 ช่องขึ้นไป และแสดงภาพ Art Direction ของงาน
(ลักษณะการลงสี ตัดเส้น การใช้ตัวอักษร หรือภาพประกอบ) จากนั้นจึงส่งความคืบหน้าและการน�ำ
เสนอผลงานในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ใช้ระยะเวลาการด�ำเนินงานทั้งหมดประมาณ
4 สัปดาห์
ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ในวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิตินั้นไม่สามารถ
วัดผลได้จากคะแนนสอบ การส่งแบบฝึกหัด การท�ำงานกลุ่มหรือการท�ำรายงาน จึงเป็นที่มาของงาน
วิจัยในครั้งนี้ ค�ำถามส�ำหรับงานวิจัยคือ นักศึกษาสามารถแสดงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ออก
มาเป็นผลงานปลายภาคที่มีคุณภาพหรือไม่ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทราบทัศนคติ
แนวคิด อุปนิสัย เพื่อสรุปผลน�ำไปพัฒนารายวิชาต่อไป
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ค�ำจ�ำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
สื่อ 4 มิติ หมายถึงสื่อที่มีพื้นฐานข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือสื่อที่มีความสัมพันธ์กับ
ช่วงเวลา Juliao. D. (2020) โดยน�ำเสนอผ่านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารได้ อาทิ โทรทัศน์ วิดีโอ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น กราฟิกเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยที่
ผู้รับสารสามารถเข้าใจเรื่องราวและเนื้อหาที่นักออกแบบต้องการสื่อสารผ่านการล�ำดับของเวลาใน
การน�ำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ คือกระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลาก
หลายและแปลกใหม่จากเดิม Palmisano, S.(2004) โดยสามารถน�ำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการ
ได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนน�ำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูป
แบบความคิดใหม่รวมถึงการจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากผลงานปลายภาคการศึกษาจากการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
2. เพื่อศึกษาผลการสอนวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมมุติฐานของงานวิจัย
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ จ ากผลงานปลายภาคการศึ ก ษาจากการเรี ย นการสอนวิ ช าการ
ออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์อยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 ยังเรียนรู้กระบวนการออกแบบจากรายวิชา
อื่น ๆ ในหลักสูตรไม่มากนัก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงความคิดสร้างสรรค์จากผลงานออกแบบของนักศึกษา เพื่อน�ำมาใช้พัฒนา
รายวิชาและหลักสูตรต่อไป
2. ได้ทราบถึงผลการสอนและความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ รายวิชาการออกแบบสือ่ 4 มิติ
เพื่อผู้สอนน�ำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจาก
ความทันสมัย ความเป็นต้นฉบับและความถูกต้องของเอกสารว่าเหมาะที่จะใช้อ้างอิง ตลอดจน
สามารถชี้น�ำในการศึกษาข้อมูลงานวิจัยได้ และเอกสารเหล่านั้นได้เสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์
ต่อผู้วิจัย โดยตรวจสอบจากชื่อเอกสารงานวิจัย ตัวแปร และวิธีการด�ำเนินการวิจัย
การให้นิยามความหมายของแอนิเมชั่นคือการบันทึกภาพของสิ่งที่เคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง
เมื่อน�ำมาฉายผ่านระบบการฉายของเครื่องฉายภาพยนตร์ ภาพที่ปรากฏจะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว
ตามที่บันทึกไว้ ซึ่งผู้ชมสามารถมองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย Layboune,K.(1998, 5) กล่าว
ว่าเป็นหลักการภาพติดตา (Persistence of Vision) หรือหลักการของการสร้างแอนิเมชันนั่นเอง ดัง
นั้นเพื่อเล่าเรื่องราว สามารถสื่อความหมายและมีความสวยงามได้นั้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมี
การล�ำดับเรื่องรวมถึงการจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) อย่างมีศิลปะ ประเภทของสื่อ 4
มิติ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิดีโอ แอนิเมชั่น ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว เสียง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเวลา (Media Art) ศิลปะดิจิทัล (Digital Art) ซึ่งกระบวนการสร้างผลงานประกอบด้วยขั้นตอนเตรียมงานสร้าง
(Pre-production) ได้แก่การเขียนบท สคริปต์ สตอรี่บอร์ด ขั้นตอนการผลิตการถ่ายท�ำ (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) ได้แก่การตัดต่อภาพวิดีโอและเสียง สร้างภาพ
เทคนิคพิเศษ ผลิตกราฟิกประกอบ เป็นต้น
นิยามความหมายของทักษะ (Skill) คือความสามารถในการท�ำสิ่งที่มาจากการฝึกฝน
(Söylemez, S.and Güneş, F, 2018, 3-5) หรือความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อท�ำงานให้ส�ำเร็จ
และสามารถแก้ปัญหาทางการปฏิบัติได้ในระดับที่ท�ำได้อย่างคล่องแคล่วหรือช�ำนาญ อันเกิดจาก
การท�ำหรือปฏิบัติบ่อย ๆ ปัจจุบันการประเมินผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning outcomes) มักจะ
ก�ำหนดตัวบ่งชี้ส�ำคัญ คือความเข้าใจใช้เป็นและทักษะ (literacy and skill) เช่น ความเข้าใจใช้เป็น
ในด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา ทักษะในการจัดการ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะในการท�ำงานร่วมกัน ฯลฯ
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) Palmisano, S.(2004) คือกระบวนการ
คิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถน�ำไป
ประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนน�ำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่รวมถึงการจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ วิชัย วงษ์
ใหญ่ (2533, 7)ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ดังนี้ 1.ความคิดริเริ่ม หมายถึงความ
คิดที่แปลกแตกต่างไปจากบุคคลอื่น 2. ความว่องไว หรือความพรั่งพรู ปริมาณการคิดพรั่งพรูออกมา
มากกว่าบุคคลอื่น ๆ 3. ความคล่องตัวชนิดของความคิดที่ปรากฏออกมาจะแตกต่างกันออกไปไม่ซ�้ำ
กันเลย 4. ความคิดละเอียดลออประณีต ความคิดที่แสดงออกมานั้นละเอียดลออ สามารถที่จะน�ำ
มาท�ำให้สมบรูณ์และปราณีตต่อไป 5. การสังเคราะห์ความคิดคือการรวบรวมสิ่งที่คิดได้ มาท�ำให้มี
ความหมายและน�ำมาพัฒนาต่อไปให้สมบรูณ์เป็นจริงได้ ดร.อี.พอล.ทอร์แรนซ์ (1962, p.16 อ้างถึง
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ใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553, หน้า 111-112) กล่าวถึงองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ว่าประกอบ
ด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) หมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการคิดหาคาตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และสามารถสร้างค�ำตอบได้มากในเวลาที่
จ�ำกัด 2. ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาตอบ
ได้หลายประเภท หลายทิศทาง และหลายรูปแบบ 3. ความคิดริเริ่ม(Originality) หมายถึง ลักษณะ
ความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาและไม่ซ้ากับความคิดที่มีอยู่ทั่วไป
ฉลอง สุนทรนนท์ (2558, 9-11) จ�ำแนกองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการ
สร้างงานศิลปะ (Art production) ดังนี้ 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดย
ต้องอาศัยความกล้าแสดงออกทางการคิด แล้วพัฒนาให้มีความแตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 2. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) เป็นการคิดที่เกิดจากความมีอิสระในการ
คิดอย่างสม�่ำเสมอ สามารถน�ำความคิดมาทดลองและปฏิบัติได้ ซึ่งการคิดคล่องไม่ใช่การคิดเชิง
เหตุผล แต่เป็นการพัฒนารูปแบบของการคิดที่มีความหลากหลาย 3. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
เป็นการคิดบนพื้นฐานของความมีอิสระเสรี ไม่ยึดติดกับรูปแบบใดโดยเฉพาะ ไม่มีก�ำหนดเป็นกฏ
เกณฑ์ตายตัว ท�ำให้เกิดความหลากหลายในการคิดซึ่งสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
ได้ตลอดเวลา 4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นการคิดลงไปในรายละเอียดในทุก ๆ ส่วน
อาจเป็นการคิดแบบขยายความ หรือแยกคิดเฉพาะด้าน โดยมีกระบวนการคิดแบบวิเคราะห์อยู่ด้วย
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาเครื่องมือการวิจัยและการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบอนิเมชั่น 2 มิติ (สุมินตรา แก่นท่าตาล
,2560 ,บทคัดย่อ) โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระดับชั้น ปวส.1/15A สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลอง เพื่อน�ำผลมาปรับปรุงแบบเรียน โดยแบ่ง
การทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ ทดลองรายบุคคล 3 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างเจาะจง ทดลองกลุ่ม
เล็ก 5 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 2.) กลุ่มใช้ในการหาประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จ�ำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกพฤติกรรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใช้
ในการศึกษา โดยแสดงการวัดผลในรูปของ ค่ากลาง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายความถี่ของพฤติกรรมการเข้า
เรียน ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิผลการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .90 เช่นเดียวกับ ธร เห็น
ประเสริฐและดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2558, บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์วิธีการ
เรียนรู้ของนักเรียนและแนวการสอนของครูวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ต่างกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ�ำแนกตามสาระ 2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
แนวการสอนของครูวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต่างกันในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ�ำแนกตามสาระ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวการสอนตาม
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การรับรู้ของนักเรียนกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ�ำแนกตาม
สาระ วิธีการวิจัยเป็นแบบผสมวิธีประเภทแบบแผนการส�ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจ�ำแนกชนิดข้อมูล การเปรียบเทียบ
ข้อมูล และการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ใช้สถิติบรรยาย ความถี่และร้อยละ
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2546, บทคัดย่อ) กล่าวไว้ในงานวิจัยการพัฒนาแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์โครงการศิลปะ ‘Art for All’ ว่าการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างเกณฑ์การวัดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมศิลปะเป็นสื่อ ขั้นตอนการด�ำเนินการสร้างแบบทดสอบ แบ่งออก
เป็น 4 ด้านได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดรอบคอบ
ละเอียดลออ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของบุคคลทุกประเภทและบุคคลที่มี IQ ทุกระดับ เป็นวิธี
การที่เป็นหนทางหรือเครื่องมือในการดึงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ หรือความสามารถพิเศษ
ที่มีอยู่ของบุคคลทุกประเภทให้ปรากฏอย่างเด่นชัด
สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ สามารถน�ำวิธีการวิจัยเชิงปริมาณคือค่าสถิติมาใช้
ด้านการวัดความคิดสร้างสรรค์ได้มีผู้สร้างไว้หลายลักษณะ แต่มีลักษณะร่วมกันคือเน้นที่ผลผลิต
ของการคิดจะต้องเป็นความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ�้ำ คิดได้หลากหลายแนวทาง และส่วนใหญ่จะสร้าง
ตามแนวคิดของ ดร.อี.พอล.ทอร์แรนซ์ (Dr. E. Paul Torrance)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (A mixed method research) โดยการใช้
วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านผล
การสอนของวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและหาข้อมูล ออกแบบพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับใช้แบบเป็นประเมิน 1 ชุด
2. น�ำแบบประเมินที่สร้างขึ้นน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
หลังจากนั้นน�ำมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เลือกข้อดัชนี
ที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ระดับ 0.5 ขึ้นไป ออกมา 11 ข้อ จากจ�ำนวน 13 ข้อ โดยใช้เกณฑ์ในการ
เลือกผู้เชี่ยวชาญคือเป็นผู้สอนในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ไม่ต�่ำกว่า 10 ปีขั้นไป มีประสบการณ์การ
ท�ำงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่า 5 ปี
3. ชี้แจงจุดประสงค์และขั้นตอนในการท�ำวิจัยจากนั้นชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชากับกลุ่มเป้าหมาย
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนงานวิจัยคือภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5. วิเคราะห์ผลงานของนักศึกษาเพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ ประเมินผลงาน 30 ชิ้น
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โดยอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน จากนั้นท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนน
6. สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key person) เพื่อเป็นกรณี
ศึกษา(case study) เพื่อทราบทัศนคติ แนวคิด อุปนิสัยทางการเรียน
7. สรุปผลการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณคือแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานปลายภาคเรียนของ
นักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์
ลักษณะข้อมูลทั่วไป โดยแสดงการวัดผลในรูปของ ค่ากลาง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบาย
1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมัชฌิมเลขคณิต ( Arithmetic Mean or Mean or Average; )
สุทิน ชนะบุญ (2549, 8-9) เป็นค่ากลางที่ได้จากการน�ำเอาข้อมูลแต่ละตัวของหน่วยสังเกตมารวม
กัน แล้ว น�ำผลรวมที่ได้มาหารด้วยจ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด ค่าเฉลี่ยของประชากร แทนด้วย สัญลักษณ์
คือ μ(มิว) ส่วนสัญลักษณ์ของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง x̅

∑X

∑X

สูตร ค่าเฉลี่ยของประชากร μ =
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( x̅)
N
N
เมื่อ
		
x̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
		
∑ X แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
		
N
แทน จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง

1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D. หรือ S.) สุทิน ชนะบุญ (2549,
11)เป็นค่าเฉลี่ย ของความแตกต่างของข้อมูลแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ย (Mean) หรือ หมายถึง โดยเฉลี่ยๆ
แล้ว ข้อมูลแต่ละตัวมี ความแตกต่าง(ห่าง)จากค่าเฉลี่ย มากน้อยเพียงใด ถ้าห่างมากแสดงว่าข้อมูล
มีการกระจายมาก ถ้าห่าง น้อยแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร แทนด้วย สัญลักษณ์ คือ σ (ซิกม่า) ส่วนสัญลักษณ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง S.D. หรือ s.
		

S.D. =
เมื่อ S.D.

N ∑ x 2 − (∑ x )2
N(N −1)

		

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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∑x

แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม
		
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก�ำลังสอง
N
แทน จ�ำนวนในกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างแบบประเมินเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษาจ�ำนวน 30 คน จากผลงาน
ปลายภาคเรียนจ�ำนวน 30 ชิ้นงาน เนื่องจากเป็นผลงานเดี่ยวของนักศึกษาที่สรุปเทคนิค องค์ความรู้
และทักษะ ตลอดจนสามารถเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์นอกเหนือจากโจทย์ที่ก�ำหนด ถือเป็นการ
สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับจากวิชานี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความคิดสร้างสรรค์ที่
สรุปจากวรรณกรรมและวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ำไปตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและวิเคราะห์ดัชนี
ความสอดคล้องจ�ำนวน 5 ด้าน 11 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ความคิดริเริ่ม (Originality) พิจารณาจากลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างไป
จากความคุ้นเคย ประกอบด้วย 3 ข้อย่อยดังนี้
		
1.1. ระดับของความแปลกใหม่/เป็นต้นแบบ
		
1.2. ด้านความมีประโยชน์
		
1.3. ด้านการเผยแพร่ได้
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) พิจารณาจากความสามารถในการคิดได้หลายประเภท
และหลายทิศทาง หรือความคิดอเนกนัย ประกอบด้วยข้อ 2 ข้อดังนี้
		
2.1. ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที
		
2.2. ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง
3. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) พิจารณาจากความสามารถในการคิดได้คล่องแคล่ว
รวดเร็ว และมีปริมาณมากภายใต้กรอบของเวลาที่จ�ำกัด ประกอบด้วย
		
3.1. ความคล่องแคล่วในการคิด
4. ความคิดรอบคอบละเอียดลออ (Elaboration) พิจารณาจากความละเอียด ประณีต
พิถีพิถัน ประกอบด้วยข้อ 2 ข้อย่อยดังนี้
		
4.1. ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน
		
4.2. สามารถอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพชัดเจน
5. ด้านการปฏิบัติงาน พิจารณาจากการน�ำเสนอ พัฒนาผลงานโดยมีระยะเวลาด�ำเนิน
งาน 1 เดือนคือ 1.น�ำเสนอแนวความคิด แบบร่างและสตอรี่บอร์ด 2. การพัฒนาผลงาน 3. น�ำเสนอ
ผลงานสุดท้ายแบ่งเป็นข้อย่อยดังนี้
		
5.1. การพัฒนาผลงาน /ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
		
5.2. เลือกวิธีการท�ำงานเหมาะสมกับเนื้อหา
		
5.3. การน�ำเสนอข้อมูลและผลงาน
ทั้ง 5 ด้านจะมีระดับคะแนน 0 ถึง 5 ได้แก่ มากที่สุด (5คะแนน) มาก (4คะแนน) ปานกลาง
(3คะแนน) น้อย(2คะแนน) น้อยที่สุด(1คะแนน) ไม่มี (0คะแนน)
2
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การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียน อ่อน ปานกลาง และดี จาก
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 3 คนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key person) เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Case study) โดย
ใช้วิธีสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth interview) โดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ ด้านเนื้อหาของการเรียน
ลักษณะการเรียนการสอน แบบฝึกปฏและการวัดผล พฤติกรรม ทัศนคติต่อการเรียน ข้อคิดเห็นอื่นๆ
จากนั้นน�ำข้อสรุปมาอภิปรายผล ร่วมกับข้อมูลทางสถิติที่ท�ำการวิเคราะห์แล้วต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยได้แก่นักศึกษาอายุระหว่าง 18-21 ปี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ทลี่ งทะเบียนเรียนวิชา อน.283 การออกแบบสือ่ 4 มิติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2562 จ�ำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนทัง้ หมด 103 คน เพิกถอนวิชา 9 คน คงเหลือจ�ำนวน 94 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง 30 คน ได้มาโดยวิธีการใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่า
จะเป็น (Probability sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับ
ฉลากจากรายชื่อประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 1 สรุปเครื่องมือวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์
ล�ำดับ

หัวข้อ

1
1.1
1.2
1.3

ด้านความคิดริเริ่ม
ระดับของความแปลกใหม่/เป็นต้นแบบ
ด้านความมีประโยชน์
ด้านการเผยแพร่ได้

2
2.1
2.2

ด้านความยืดหยุ่นในการคิด
ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที
ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง

3
3.1

ด้านความคล่องแคล่วในการคิด
ความคล่องแคล่วในการคิด

4
4.1
4.2

ด้านความละเอียดลออ
ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน
สามารถอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพชัดเจน

5
5.1
5.2
5.3

ด้านการปฏิบัติงาน
การพัฒนาผลงาน /ปรับแก้ไขตามข้อเสนแนะ
เลือกวิธีการท�ำงานเหมาะสมกับเนื้อหา
การน�ำเสนอข้อมูลและผลงาน
วิจัยเชิงปริมาณ

พฤติกรรมและทัศนคติ
วิธีการประเมิน

หัวข้อ

ใช้แบบประเมินการวัด
ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างผลงานจาก
นักศึกษาจ�ำนวน
30 คน จากผลงานปลาย
ภาคเรียนจ�ำนวน 30
ชิ้นงาน ประเมินโดย
อาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน
และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน

พฤติกรรมใน
การเรียน

วิธีการประเมิน
วิธีสัมภาษณ์
เจาะลึก จาก
กลุ่มตัวอย่าง
3 คน

ทัศนคติต่อการ
เรียนรู้
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
เกี่ยวกับ
รายวิชา

วิจัยเชิงคุณภาพ

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลงาน

ภาพที่ 1 : ตัวอย่างภาพผลงานของนักศึกษาชื่องาน Birds of Prey
ที่มา : น.ส.ภาสินี เนียมหอม พ.ศ.2563
การวิเคราะห์ผลงานของน.ส.ภาสินี เนียมหอม ใช้เทคนิคโรโตสโคป (Rotoscope Animation) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของตัวละครฮาร์ลีย์ ควินน์ ในฉากต่อสู้จากภาพยนตร์
เรื่อง ทีมนกผู้ล่า กับฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด (Harley Quinn: Birds of Prey,2020) โดยใช้วิธีการวาด
ทีละเฟรม (frame by frame animation) ความยาว 0.30 วินาที ลงสีและวาดลายเส้นด้วยโปรแกรม
Adobe photoshop
ด้านความคิดริเริ่มภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.66) แบ่งได้เป็น 1.ระดับของความแปลก
ใหม่ และเป็นต้นแบบระดับมาก (4) พิจารณาจากผลงานมีลักษณะเปลี่ยนแปลงสไตล์การออกแบบ
ด้ ว ยลั ก ษณะของการเคลื่ อ นไหวที่ ไ ด้ ดั ด แปลงจากต้ น ฉบั บ และได้ อ อกแบบผู ้ ร ้ า ยในเรื่ อ งให้ มี
ลักษณะเหมือนของเหลวสีม่วงที่ยืดหยุ่น ด้านความมีประโยชน์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
(3) ด้านการเผยแพร่ได้ในระดับมาก (4) ด้านความคิดยืดหยุ่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) แบ่งได้
เป็น 1.ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันทีระดับมาก (4) ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลงในระดับ
มากที่สุด (5) ด้านความคล่องแคล่วในการคิดในระดับมาก (4) ด้านความละเอียดลออภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (3.5) แบ่งได้เป็น 1.ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอนระดับมาก (4) สามารถอธิบาย
เนื้อหาให้เห็นภาพชัดเจนในระดับปานกลาง (3) เนื่องจากยังคงใช้เนื้อหาของเรื่องเดิม ด้านการ
ปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4) แบ่งได้เป็น 1. การพัฒนาผลงานและปรับแก้ไขตามข้อเสนอ
แนะระดับมาก (4) 2. เลือกวิธีการท�ำงานเหมาะสมกับเนื้อหาระดับมาก (4) 3. การน�ำเสนอข้อมูล
และผลงานระดับมาก (4) นักศึกษาได้น�ำเสนอเหตุผลที่เลือกภาพยนตร์ ตัวละคร ฉากและสไตล์ใน
การออกแบบ สรุปภาพรวมของความคิดสร้างสรรค์ของภาสินีอยู่ในระดับมาก (3.93)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ความ
คิดสร้างสรรค์ ผลงานปลายภาคเรียนจ�ำนวน 30 ชิ้นงานแบ่งเป็นเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคถ่ายท�ำ
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และตัดต่อวิดีโอ จ�ำนวน 14 ชิ้นงานคิดเป็น 46.67 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเฉลี่ย 2.50 นาที เทคนิคสร้าง
แอนิเมชั่น 2 มิติด้วยโปรแกรม Adobe After Effect จ�ำนวน 9 ชิ้น งานคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ความ
ยาวเฉลี่ย 1.30 นาที เทคนิคสร้างแอนิเมชั่นแบบโรโตสโคป (Rotoscope Animation) จ�ำนวน 4 ชิ้น
งานคิดเป็น 13.33 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเฉลี่ย 1 นาที ผสมหลากหลายเทคนิค จ�ำนวน 3 ชิ้นงานคิด
เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเฉลี่ย 2 นาที
ด้านเนื้อหาและเรื่องราวของงานสรุปได้ดังนี้ นักศึกษาสร้างสรรค์รายการท�ำอาหาร 6 ชิ้น
งาน คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารที่สามารถท�ำตามได้ไม่ยากอาทิ กระเพราหมูสับ ข้าวแกง
กะหรี่ญี่ปุ่น ย�ำปลากระป๋อง ข้าวผัด ช็อคโกแลตบอล นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักสามารถท�ำได้
โดยใช้เตาไฟฟ้า รีวิวชีวิตประจ�ำวันของตนเองในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน 3 ชิ้นงาน คิดเป็น 10
เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้มุมกล้อง การตัดต่อ ใส่กราฟิกและการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ อธิบายสถานการณ์
และวิธีการรับมือกับโควิด19 จ�ำนวน 4 ชิ้นงาน คิดเป็น 13.33 เปอร์เซ็นต์ รีวิววิธีการรับมือการใช้ชีวิต
การป้องกันตัวจากเชื้อโรค โดยอธิบายเป็นการตูนแอนิเมชั่นหรือถ่ายวิดีโอเล่าเรื่องเป็นสารคดี
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง สร้างสรรค์มิวสิควิดีโอขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เทคนิค 5 ชิ้นงาน คิด
เป็น 16.67 เปอร์เซ็นต์ หากใช้เพลงเดิมประกอบจะท�ำให้ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ต้องใช้เสียงที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์ประกอบแทน เทคนิคการท�ำงานมีทั้งการท�ำโรโตสโคป สร้างตัวละครขยับ ถ่ายวิดีโอโดยใช้
ภาพเทคนิคพิเศษ และตัดต่อภาพและเสียงให้ไปในทางเดียวกัน มีทั้งตัดบางส่วนของเพลงและท�ำ
จนจบเพลง รีวิวสินค้า มีทั้งเครื่องส�ำอาง หูฟัง หุ่นยนต์กันดั้ม 3 ชิ้นงาน คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้กา
รพากษ์เสียงตนเองประกอบดนตรี ตัดต่อใส่กราฟิกให้สวยงาม ส่วนใหญ่นักศึกษาจะถ่ายตอนกลาง
คืนท�ำให้แสงน้อย ภาพจึงไม่ค่อยชัดและควรใช้ขาตั้งกล้องเสมอ การสร้างแอนิเมชั่นโดยแต่งเรื่อง
ราวขึ้นมาใหม่ 4 ชิ้นงาน คิดเป็น 13.33 เปอร์เซ็นต์ เทคนิคนี้น่าสนใจ แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ค่อย
เลือกใช้เทคนิคนี้ เพราะเรื่องราวที่แต่งใหม่ต้องมีความแตกต่างและแปลกใหม่ พร้อมวิธีการท�ำงาน
ที่ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลานานกว่าการถ่ายและตัดต่อวิดีโอ ผลงานทดลองที่ตั้งสมมุติฐานขึ้นเอง มี
ผลงานที่น่าสนใจ 3 ชิ้น คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ หัวข้อวาดรูปตัวละครจากอาหารในที่นี้นักศึกษาเลือก
ต้มบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ แต่นักศึกษาไม่ได้เพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆลงไป
เท่าที่ควร การทดลองอีก 1 ผลงานคือใช้ภาพ 2 มิติ ผสมกับภาพ 3 มิติเล่าเรื่องเป็นแอนิเมชั่นที่มีจุด
หักมุมในการเล่าเรื่อง การสร้างแอนิเมชั่นจากผลงานการ์ตูนที่มีชื่อเสียง 2 ชิ้นงาน คิดเป็น 6.67
เปอร์เซ็นต์ สร้างจากหนังสือการตูน ตัวละครจากเกมส์ น�ำมาขยับและเล่าเรื่อง อาจจะเป็นฉากใน
หนังสือหรือเป็นการประชาสัมพันธ์เกมส์แบบสั้น ๆ สร้างภาพยนตร์สั้นที่แต่งเรื่องเอง 1 คิดเป็น 3.33
เปอร์เซ็นต์ ผลงานเล่าเรื่องวันสิ้นโลก ประชากรบนโลกก็เลยต้องแย่งอาหารกันประเด็นของเรื่องน่า
สนใจ แต่เป็นผลงานเดี่ยวนักศึกษาจึงต้องท�ำงานคนเดียวท�ำให้คุณภาพของวิดีโอออกมาไม่ค่อย
สมบรูณ์มากนัก
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ภาพที่ 2 : ตัวอย่างภาพผลงานของนักศึกษาประเภทถ่ายท�ำและตัดต่อวิดโี อ เรือ่ ง Quarantine Mood
ที่มา : น.ส.ภาณิศา เล็กทับ พ.ศ.2563

ภาพที่ 3 : ตัวอย่างภาพผลงานของนักศึกษาประเภทสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติ
ด้วยโปรแกรมAdobe After Effect เรื่อง Moth Man
ที่มา : นายธนกร เลิศโกมลสุข พ.ศ.2563

ภาพที่ 4 : ตัวอย่างภาพผลงานของนักศึกษาประเภทแอนิเมชัน่ แบบโรโตสโคปชือ่ งาน Sweetest Life
ที่มา : น.ส.เอกปวีร์ วิเชียรทอง พ.ศ.2563

ภาพที่ 5 : ตัวอย่างภาพผลงานของนักศึกษาประเภทผสมหลากหลายเทคนิค ชื่องาน Siam square
ที่มา : นายกษิดิศ นันทนสิริวิกรม พ.ศ.2563
การแปลความหมายของคะแนน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนโดยก�ำหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้บุญชม ศรีสะอาด (2543 : 104)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
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ตาราง 2 ด้านความคิดริเริ่ม (Originality)
ล�ำดับ

รายการประเมิน

x̅

S.D.

ระดับผลการประเมิน

1

ด้านความคิดริเริ่ม (Originality)

1.1

ระดับของความแปลกใหม่/เป็นต้นแบบ

3.40

0.67

ระดับปานกลาง

1.2

ด้านความมีประโยชน์

3.20

0.81

ระดับปานกลาง

1.3

ด้านการเผยแพร่ได้

3.83

0.75

ระดับปานกลาง

ผลรวม

3.48

0.06

ระดับปานกลาง

x̅

S.D.

ตารางที่ 3 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)
ล�ำดับ

รายการประเมิน

ระดับผลการประเมิน

2

ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility)

2.1

ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที

3.53

0.68

ระดับมาก

2.2

ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง

3.67

0.88

ระดับมาก

3.60

0.14

ระดับมาก

x̅

S.D.

3.53

0.63

ระดับมาก

3.53

0.63

ระดับมาก

x̅

S.D.

ผลรวม
ตารางที่ 4 ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
ล�ำดับ

รายการประเมิน

3

ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)

3.1

ความคล่องแคล่วในการคิด
ผลรวม

ระดับผลการประเมิน

ตารางที่ 5 ด้านความละเอียดลออ (Elaboration)
ล�ำดับ

รายการประเมิน

ระดับผลการประเมิน

4

ด้านความละเอียดลออ (Elaboration)

4.1

ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน

3.57

0.68

ระดับมาก

4.2

สามารถอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพ
ชัดเจน

3.67

0.55

ระดับมาก

3.62

0.61

ระดับมาก

x̅

S.D.

ผลรวม
ตาราง 6 ด้านการปฏิบัติงาน
ล�ำดับ
5

รายการประเมิน
ด้านการปฏิบัติงาน

ระดับผลการประเมิน
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5.1

การพัฒนาผลงานและปรับแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะ

3.60

0.77

ระดับมาก

5.2

เลือกวิธีการท�ำงานเหมาะสมกับเนื้อหา

4.23

0.57

ระดับมาก

5.3

การน�ำเสนอข้อมูลและผลงาน

3.77

0.57

ระดับมาก

ผลรวม

3.87

0.11

ระดับมาก

ความเห็นของนักศึกษาต่อรายวิชา
ด้านพฤติกรรมในการเรียน ความคิดเห็นต่อแบบฝึกปฏิบัติและการวัดผลในรายวิชามี
ความชัดเจน แต่บางครั้งนักศึกษาอยากให้มีการสอบถามหรือวัดระดับความรู้ของผู้เรียนก่อนเสมอ
เนื่องจากพื้นฐานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือเรียนรู้ให้ถูกด้าน
การสั่งงานมีความชัดเจนของค�ำสั่งในแต่ละชิ้นงานนักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้ จ�ำนวนแบบ
ฝึกหัดและผลงานทั้งหมดมีความเหมาะสม
สามารถน�ำไปต่อยอดท�ำวิดีโอสะสมผลงานของ
นักศึกษาเอง ระยะเวลาการท�ำงานของแต่ละแบบฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม งานกลุ่มหรืองาน
เดี่ยวมีจ�ำนวนครั้งและจ�ำนวนสมาชิกในกลุ่มที่เหมาะสมกับแบบฝึกปฏิบัติ ผู้สอนเปิดโอกาสให้เลือก
ว่าจะท�ำงานเป็นกลุ่ม คู่หรืองานเดี่ยว มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ด้านของการสอนวิธีใช้งานของแต่ละโปรแกรมส�ำหรับสร้างสรรค์ผลงาน ปัจจุบันมีการ
อธิบายการใช้โปรแกรมที่หลากหลายในอินเทอร์เนต นักศึกษาให้ความเห็นว่าควรจะมีวิดีโออธิบาย
การใช้งานทุกโปรแกรมที่เรียนและควรแนบงานวิจัย งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับหัวข้อที่สอนไว้ ส�ำหรับ
นักศึกษาที่ตามการสอนไม่ทันสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม เพราะแต่ละคนเรียนรู้ไม่เท่ากัน เป็นไป
ไม่ได้ที่จะสอนซ�้ำจนกว่าทุกคนจะเข้าใจ เวลาเรียนในห้องเรียนควรเน้นไปที่การสอนเทคนิคการตัด
ต่อหรือเทคนิคในการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานให้กับนักศึกษาจะเป็นประโยชน์
มากกว่า โดยเฉพาะประสบการณ์ของอาจารย์พิเศษที่คลุกคลีกับการท�ำงานจริง ด้านการปฏิบัติงาน
นักศึกษามีความเห็นว่าควรปฏิบัติงานให้เสร็จในชั่วโมงเรียนซึ่งเป็นห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
มากกว่ากลับไปท�ำเป็นการบ้าน ซึ่งในชั่วโมงเรียนสามารถสอบถามเพื่อนหรืออาจารย์ผู้สอนได้หาก
พบปัญหา และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเทอร์เนตในมหาวิทยาลัยมีความเร็วมากพอจึง
ท�ำให้สะดวกในการท�ำงานและหาข้อมูล
ด้านทัศนคติต่อการเรียนรู้ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจเนื้อหาของการตัดต่อและล�ำดับภาพ
มากที่สุด และคิดว่าทักษะการเขียนสตอรี่บอร์ดมีความส�ำคัญส�ำหรับการออกแบบสื่อ 4 มิติมาก
ที่สุด โดยรวมมีทัศนคติที่ดีกับรายวิชา ท�ำให้นักศึกษาค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ในการเรียนออกแบบ
และสามารถน�ำไปต่อยอดพัฒนากับรายวิชาอื่น ๆ ได้ต่อไป
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วิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

การอภิปรายผลการวิจัย
สรุปภาพรวมของความคิดสร้างสรรค์จากผลงานปลายภาคการศึกษาจากการเรียนการ
สอนวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์อยู่ใน
เกณฑ์ระดับระดับมาก (x̅= 3.55) มีเพียงด้านความคิดริเริ่มในส่วนของระดับของความแปลกใหม่
ความเป็นต้นแบบ ความมีประโยชน์ และการเผยแพร่ได้อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ด้านอื่นๆอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงานและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เลือกวิธีการท�ำงานเหมาะสมกับเนื้อหาการน�ำเสนอข้อมูลและผลงาน แสดงให้เห็นว่านักศึกษามี
ความเข้าใจในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ และต้องไปพัฒนาทางด้านแนวความคิด
สร้างสรรค์อื่น ๆ อาทิ การเล่าเรื่อง ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลปะ การออกแบบบุคลิกลักษณะตัว
ละคร ภาพประกอบ การจัดตัวอักษร เป็นต้น ด้านการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับระดับมาก (3.87)
แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีการพัฒนาผลงานและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอน รวมถึงเลือก
วิธีการท�ำงานที่เหมาะสมกับเนื้อหา สามารถน�ำเสนอข้อมูลและผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการสอนและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อรายวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ เพื่อผู้สอน
น�ำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในอนาคตมีดังต่อไปนี้ ผู้สอนควรสอบถามความต้องการของ
ผู้เรียนก่อนเสมอ มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีการแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียนทราบ
เอกสารการสั่งงานควรชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีจ�ำนวนชิ้นงานที่เหมาะสมกับระยะเวลา
เน้นการสอนให้คิดมากกว่าสอนให้ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะการสอนด้านการใช้งานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ควรเน้นทีแ่ นวคิดและหลักการท�ำงานของโปรแกรม ส�ำหรับวิธกี ารอืน่ ๆ นักศึกษาสามารถ
ดูได้ทางอินเทอร์เนต ควรเพิม่ เติมการเล่าเรือ่ ง แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน การวิจารณ์
ผลงาน การพัฒนานักศึกษารายบุคคล

สรุป
ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ผลจากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากผลงานปลายภาคการศึกษาจากการเรียนการ
สอนวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มีการประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้านประกอบด้วย
1) ด้านความคิดริเริ่ม 2) ด้านความคิดยืดหยุ่น 3) ความคิดคล่องแคล่ว 4) ด้านความคิดละเอียดลออ
โดยมีระดับผลการประเมินที่ 3.48 ระดับปานกลาง ถึง 3.62 ระดับมาก สรุปผลรวมด้านความคิด
สร้างสรรค์ทุกด้าน 3.55 อยู่ในเกณฑ์ระดับระดับมาก
ด้านที่มีระดับการประเมินสูงที่สุดคือด้านความละเอียดลออ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามี
ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอน และสามารถอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพชัดเจน ชี้ให้เห็นว่าระยะ
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เวลาของการท�ำงานที่เหมาะสมและการแบ่งเนื้องานออกเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการคิด
การตรวจแบบร่าง การเขียนสตอรี่บอร์ด วิจารณ์และสอบถามถึงปัญหาของการท�ำงานรายบุคคล
ท�ำให้ผลงานออกมามีคุณภาพกว่าการส่งงานที่เสร็จสมบรูณ์เพียงครั้งเดียวและไม่มีการติดตามผล
ด้านที่มีระดับผลการประเมินต�่ำที่สุดคือ ด้านความคิดริเริ่มในส่วนของระดับของความแปลกใหม่
ความเป็นต้นแบบ ความมีประโยชน์และการเผยแพร่ได้ยังน้อยกว่าด้านอื่นๆเนื่องจากนักศึกษายัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนที่ต้องฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบให้
หลากหลาย ผลจากการวิจัยควรมีการเรียนการสอนที่เปิดกว้างและช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มขึ้นในห้วข้ออื่นๆนอกเหนือจากการสอนโปรแกรม อาทิการวิเคราะห์
ตัวอย่างผลงานของนักออกแบบที่หลากหลาย การยกตัวอย่างทันสมัยหรืออภิปรายปัจจัยต่าง ๆ ที่
ส่งผลให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น
2. ผลการสอนวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการสอนและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี
ต่อรายวิชาค่อนข้างดี นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. สามารถน�ำแนวทาง เครื่องมือ วิธีวิจัยไปใช้กับวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนารายวิชาส�ำหรับ
นักศึกษารุ่นต่อไป
2. การเรียนการสอนวิชาที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่ควรเน้นการสอนวิธีการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากเกินไปควรเน้นที่แนวคิดและหลักการท�ำงานของโปรแกรม ส�ำหรับวิธี
การอื่น ๆ นักศึกษาสามารถดูได้ทางอินเทอร์เนต ซึ่งผู้สอนอาจจะรวบรวมไว้เป็นเนื้อหาส�ำหรับ
ทบทวนนอกเวลาเรียน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสร้างแบบทดสอบและการวัดผลด้านความคิดสร้างสรรค์
แบบอื่นๆร่วมกับการประเมินจากผลงานของนักศึกษา
2. ควรมีการท�ำการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับการท�ำการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา
ข้อมูลเชิงลึกของปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบของนักศึกษา
3. ควรมีการท�ำวิจัยเพื่อหาผลลัพธ์การเรียนรู้ให้หลากหลายรอบด้าน เพื่อน�ำไปพัฒนาผู้
เรียน ผู้สอนและหลักสูตรในอนาคต
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สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยกับการเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งอารยธรรมอินคา
ผ่านนิทรรศการและพิพธิ ภัณฑ์ในประเทศไทย
Embassy of Peru in Thailand and The Dissemination of the Knowledge on Inca Civilization in
by Exhibition and Museums in Thailand

เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง 1

บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า 1) สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยมีรูป
แบบการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาผ่านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างไร
2) วัตถุจัดแสดงในนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แสดงออกถึงความส�ำคัญของแหล่งอารยธรรมอินคา
ในประเทศเปรูอย่างไร ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยด้านระยะเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 อันเป็นปี
เฉลิมฉลองการค้นพบ มาชู ปิกชู โบราณสถานในแหล่งอารยธรรมอินคาของเปรู จนถึงพุทธศักราช
2562 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการจากบุคลากรของสถานทูตเปรูจำ� นวน 2 คน นักวิชาการด้านละตินอเมริกนั ศึกษาจ�ำนวน 2 คน
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาอารยธรรมตะวันตกและรายวิชาละตินอเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 100
คน ผลการวิจัยพบว่า สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
จัดนิทรรศการพิเศษและนิทรรศการชั่วคราวในพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา และศูนย์การค้า ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับแหล่งอารยธรรมอินคาเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง โดยใช้วัตถุจัดแสดงและสื่อประกอบการ
เรียนรู้ทั้งที่น�ำเข้ามาจากประเทศเปรูและที่เป็นทรัพย์สินของสถานทูต ซึ่งวัตถุจัดแสดงสะท้อนให้เห็น
ถึงความส�ำคัญของอารยธรรมอินคาด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครือ่ งแต่งกาย และ
อาหารเป็นหลัก
ค�ำส�ำคัญ : อารยธรรมอินคา, นิทรรศการ, พิพธิ ภัณฑ์
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Abstract
This Qualitative Research aimed to study 1) How to Embassy of Peru in Thailand
was disseminated of the knowledge on Inca Civilization by Exhibition and Museums in
Thailand. 2) How to Exhibition and Museums objects were indicated that importance of
Inca Civilization in Peru. Timing Scope of this research since 2001 AD as year has celebrated the 100th anniversary of the discovery of Machu Picchu until 2018.Data collectived by
documentary research and In-depth Interview there are 2 personals of Embassy of Peru in
Thailand with Purposive sampling. Research result showed that Embassy of Peru in Thailand joined hand together with government and private sectors were created special exhibition and temporary exhibition in museums, educational institution and department stores
on content of Inca Civilization average 2 time per a year. The exhibition objects were imported from Peru and also part of the property of embassy of Peru that showed the importance of architecture, sculpture, living, clothes and food of Inca Civilizatio
Keywords: Inca Civilization, Exhibition, Museum

ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
อารธรรมอินคา (Inca Civilization) สถาปนาขึ้นขึ้นบริเวณที่ราบสูงของประเทศเปรูระหว่าง
ปีพุทธศักราช 1743-2075 รวมระยะเวลา 332 ปี เทียบเคียงกับประเทศไทยคืออยู่ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา (พ.ศ. 1894-2310) เกิดขึ้นภายหลังแหล่งอารยธรรมการัล อันเป็นสังคมเก่าแก่ที่สุดในเปรู
เจริญขึ้นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่าง 2,500-1,300 ปีก่อนพุทธศักราช ขยายอาณาจักร
จนสามารถปกครองดินแดนส่วนใหญ่ทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งในปัจจุบันคือประเทศ
เปรู เอกวาดอร์ ตอนใต้ของโคลอมเบีย ภาคตะวันตกและภาคใต้ของโบลิเวีย ตอนเหนือของชิลี และ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินา ส�ำหรับประเทศเปรูมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย
มาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน เริม่ ต้นสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2508 ทั้งนี้ ไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2549 ขณะที่เปรู
ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยเมื่อปี 2535 และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ�ำอ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น (กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ,
2550) อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนด้านอเมริกาใต้ศึกษา หรือ “ละตินอเมริกาศึกษา” ในสถาบัน
การอุดมศึกษาของไทยยังมีอยู่เป็นจ�ำนวนน้อยมาก ได้แก่ ศูนย์ละตินอเมริกาศึกษา คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาโทสเปนและละตินอเมริกาศึกษา คณะศิลปศาสตร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดการเรียนการสอน
รายวิชาอารยธรรมตะวันตก ซึ่งมีเนื้อหาของแหล่งอารยธรรมอินคา มายา และแอ็ชเท็ค อันเป็น
รายวิชาบังคับของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และรายวิชาละตินอเมริกนั ศึกษาอันเป็นรายวิชาเลือกเสรี
ซึ่งได้บรรจุเนื้อหาสาระด้านประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาและแหล่งอารยธรรมอินคาไว้ในรายวิชาดัง
กล่าวด้วย จากการทบทวนวรรณกรรมผ่านเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั พบว่า มีวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอารยธรรมอินคาเพียงเล่มเดียวของ ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ นักศึกษาคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การศึกษาประเพณีการบูชายัญเด็กของชาวอินคา (Inca)
ระหว่างคริสตศตวรรรษที่ 15 - 16 บริเวณเทือกเขาแอนดิสตอนกลางในเขตภาคใต้ของประเทศเปรู”
นอกจากนั้นเป็นการเขียนบทความทางวิชาการทั่วไปโดยไม่ได้มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึก
ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้เรื่องละตินอเมริกา
ศึกษาและอารยธรรมอินคา ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย ได้เผยแพร่ความรู้
ผ่านการจัดนิทรรศการทั้งในพิพิธภัณฑสถานและแหล่งเรียนรู้มากที่สุด เนื่องจากนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑสถานท�ำหน้าที่เสมือนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและ
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐเปรูและลงนามความตกลงระหว่างสถาบันว่าด้วย
ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของไทย
และเปรู ระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ของการ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เปรู ส่งผลให้คนไทยเกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอารยธรรม
อินคาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปรูกับประเทศไทยในฐานะกัลยาณมิตรประเทศมากยิ่งขึ้น
สอดรับกับค�ำกล่าวของนายโอยันตา อุมาลา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเปรู ในหนังสือ “50ปี ความ
สัมพันธ์ ไทย - เปรู” ความว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปรูมี
การลงนามความตกลงด้วยมากที่สุด ได้ท�ำความตกลงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน อัน
เป็นความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือทาง
วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะท�ำเรามีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและ
กันทัง้ ในระดับทวิภาคีและระดับภูมภิ าค” (กรมอเมริกาและแปซิฟกิ ใต้ กระทรวงการต่างประเทศ,
2558: 7) จึงน�ำมาซึง่ ความสนใจในการศึกษาบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย
ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องแหล่งอารยธรรมอินคาผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในแหล่ง
เรียนหรือหรือพิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาของสถานเอกอัครราชทูต
เปรูประจ�ำประเทศไทยผ่านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาวัตถุจัดแสดงของแหล่งอารยธรรมอินคาในนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทย

ค�ำถามการวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาผ่าน
นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างไร และวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์บ่ง
บอกถึงภูมิปัญญาของแหล่งอารยธรรมอินคาในประเทศเปรูอย่างไร

แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่
โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange’, 1916-2002) ได้น�ำแนวแนวความคิด 9 ประการ มาใช้
ประกอบในการออกแบบบทเรียน โดยยึดหลักการน�ำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
มีปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนเริ่มการน�ำเสนอเนื้อหาบท
เรียนควรจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน 2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective)
วัตถุประสงค์ของบทเรียน นับว่าเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะได้ทราบถึง
ความคาดหวังของบทเรียนจากผู้เรียน นอกจากผู้เรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของตนเอง
หลังจบบทเรียนแล้ว จะยังเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงประเด็นส�ำคัญของเนื้อหา รวมทั้ง
เค้าโครงของเนื้อหาอีกด้วย 3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้
เดิมก่อนที่จะน�ำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการประเมิน ความรู้
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับบทเรียนใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ 4. น�ำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) กาเย่ให้ความส�ำคัญกับสื่อประกอบการเรียนรู้ซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจได้ดีกว่ากว่าการท่องจ�ำเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ว่าสามารถวิเคราะห์ เชื่อม
โยงหรือต่อยอดทางความคิดได้ 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) พยายามค้นหา
เทคนิคในการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนน�ำความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ ทั้งยังต้องพยายาม
หาวิถีทางที่จะท�ำให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีความกระจ่างชัดเท่าที่จะท�ำได้ 6. กระตุ้น
การตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนทีเ่ กีย่ ว
กับเนือ้ หา และร่วมตอบค�ำถาม จะส่งผลให้มคี วามจ�ำดีกว่าผูเ้ รียนทีใ่ ช้วธิ อี า่ นหรือคัดลอกข้อความจาก
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ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้
เรียนอยู่ที่ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การ
ทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง นอกจาก
นี้จะยังเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดหรือไม่ และ 9.) สรุปและน�ำไปใช้
(Review and Transfer) เป็นการประมวลสาระส�ำคัญของเนื้อหาทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการน�ำไป
ปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจ�ำวันต่อไป

แนวคิดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑสถานจ�ำเป็นต้องขั้นตอนของการบริหารจัดการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนเพื่อก�ำหนดเป้าหมาย (Target Group) อย่างชัดเจนว่าพิพิธภัณฑสถานดังกล่าว
จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนกลุ่มใด และอัตราผู้เข้าชมในแต่ละปีจะต้องไม่ต�่ำกว่าค่ามวลรวมของ
จ�ำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน หรือตามอัตราเฉลี่ยของจ�ำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมที่เป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ ที่ส�ำคัญของก�ำหนดเนื้อหาสาระในการจัดแสดง
อย่างชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัวของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้น ๆ ส�ำหรับขั้นตอนในการ
รวบรวมวัตถุจัดแสดง ทุกชิ้นจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของวัตถุจัดแสดง
นั้นอย่างถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลซึ่งสะดวกในการสืบค้น ต่อมาคือองค์
ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาและความรู้ด้านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ เช่น ขั้นตอนการ
เก็บรักษาวัตถุจัดแสดงไม่ให้เสื่อมสภาพหรือได้รับความเสียหาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยังประสบปัญหาในเรื่องบุคลากรผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา จคงต้องส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท�ำหลักสูตรด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาในสถาบันการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น หรือสนับสนุน
การศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องมีการตรวจสอบประเมินผล
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ทุกครั้ง เพื่อน�ำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยว
กับการจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ศึกษา ละตินอเมริกาศึกษา และอารยธรรมอินคา ทั้งจากหนังสือ
วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และรายงานการวิจัย มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) แบ่งเป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Par-
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ticipant Observation) ด้วยการเข้าร่วมนิทรรศการด้านอารยธรรมอินคาที่สถานเอกอัครราชทูตเปรู
ประจ�ำประเทศไทยจัดขึ้น ควบคู่กับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) ได้แก่ พิจารณาเนื้อหา วัตถุจัดแสดง นิทรรศการ และส่วนจัดแสดงทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา (Descriptive Analysis)

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพืน้ ที่ : สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย ชัน้ ที่ 16 อาคารกลาสเฮาส์ 1
ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้านระยะเวลา : ก�ำหนดขอบเขตการวิจยั ด้านระยะเวลาตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช 2554
อันเป็นปีเฉลิมฉลองการค้นพบ มาชู ปิกชู โบราณสถานในแหล่งอารยธรรมอินคาของเปรู จนถึง
พุทธศักราช 2562

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำนวน 104 คน จ�ำแนกเป็น
บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยจ�ำนวน 2 คน ประกอบด้วย คุณศศิชา ครุ
วรรณพัฒน์เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และคุณสิทธิรัช รุจิโชค เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า
จากโครงสร้างบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยจ�ำนวนทั้งหมด 5 คน นอก
เหนือจากคุณสุพินดา ช้อยเครือ เลขานุการเอกอัครราชทูต คุณชญานี เชื้อไทย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และกงสุล และคุณกวิสรา ชโนเมธาภรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและการบัญชี ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท�ำเอกสารขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลประกอบการวิจัยไปยังสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำ
ประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูต เฟรนันโด กิโรส, หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ได้พิจารณาให้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 คนดังรายชื่อข้างต้นท�ำหน้าที่ให้ข้อมูล เนื่องจากมีภาระหน้าที่ด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยตรง ขณะที่นักวิชาการด้านละตินอเมริกันศึกษาจ�ำนวน 2 คน
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์ และอาจารย์ผ่องพรรณ ไกรนรา อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปนและละตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมละตินอเมริกัน
โดยตรง โดยพิจารณาจากรายวิชาที่สอนและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับละตินอเมริกันศึกษา โดย
ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอารยธรรมตะวันตกและรายวิชาละตินอเมริกัน
ศึกษาจ�ำนวน 100 คน ซึ่งตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่
ความรู้เรื่องแหล่งอารยธรรมอินคาผ่านนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานเอกอัครราชทูต
เปรูประจ�ำประเทศไทย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถาน, ละตินอเมริกันศึกษา และพิพิธภัณฑสถานศึกษา
แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาจ�ำแนกเป็นหมวดหมู่ ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน�ำมาวิเคราะห์เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในงานวิจัยแต่ละประเด็น ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ (Primary Data) ได้
มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยออกแบบสอบถามไว้ล่วงหน้า โดยประเด็นค�ำถามเป็นไปเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ รายงานการวิจัย
บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถาน,
ละตินอเมริกันศึกษา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านละตินอเมริกันศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา
และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย
ถือเป็นแหล่งสืบค้นชั้นดีที่ท�ำให้ผู้วิจัยได้ทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมอินคาและประเทศเปรูได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก เว็บไซต์
และสื่อสิ่งพิมพ์ของสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย 3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

ผลการศึกษา

สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาผ่าน
นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2545 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สุริยเทพ หรือเทพอินติในภาษาเกชัวของประเทศเปรู อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่าสถาน
เอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ
ดังกล่าวไว้ ข้อมูลที่ได้จึงเกิดจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของสถานเอกอัครราชทูต
เปรูประจ�ำประเทศไทย ต่อมาระหว่างปีพุทธศักราช 2554 อันเป็นปีเฉลิมฉลองการค้นพบ มาชูปิกชู
โบราณสถานในแหล่งอารยธรรมอินคาของเปรูครบรอบ 100 ปี จนถึงพุทธศักราช 2562 พบว่า
เป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition) หรือนิทรรศการ
พิเศษในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่าย (Photo Exhibition) ถึงร้อยละ 60 ของรูปแบบกิจกรรมทั้งหมด
เนื่องจากที่รูปภาพสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องอารยธรรมอินคาซึ่ง
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คนไทยส่วนใหญ่ยังมีองค์ความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างน้อย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “หนึ่งภาพ
แทนร้อยความความหมาย” ประกอบกับวัตถุจัดแสดงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสมบัติของสถานทูตเปรูประจ�ำ
ประเทศไทยและน�ำเข้าโดยตรงมาจากประเทศเปรูกับกิจกรรมประกอบนิทรรศการ ได้แก่ การแสดง
ดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้านของเปรู เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้
นิทรรศการได้จัดใน 3 สถานที่หลักเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา
ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาสเปนและก่อตั้งศูนย์ละตินอเมริกาศึกษา
หรือเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ตั้งของกงสุลกิตติมศักดิ์ประจ�ำอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดขอนแก่น เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยภาพเขียนสีน�้ำมันบนผ้าใบ “ โลกลึกลับแห่งอาณาจักรเปรู ” โดย
ศิลปิน เปโดร คาบาลเลโร) เป็นต้น ต่อมาคือ ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสุดท้ายคือ พิพิธภัณฑ์
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กและเยาวชน ผ่านเนื้อหาและส่วนจัดแสดงใน
นิทรรศการเกี่ยวกับอารยธรรมอินคาในประเทศเปรู ดังจ�ำแนกพิจารณาได้ตามล�ำดับเวลาต่อไปนี้
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
นิทรรศการภาพถ่าย มาชู ปิกชู เนือ่ งในโอกาสเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบ
รอบปีที่ 197
		
สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย มาชู ปิกชู เนื่องในโอกาสการ
เฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบปีที่ 197 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ไลฟ์
สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยนิทรรศการภาพถ่ายแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก
เป็นการถ่ายทอดการเดินทางครั้งส�ำคัญของศาสตราจารย์ไฮแรม บิงแฮม เพื่อค้นหาอาณาจักร อิน
คาส่วนที่สองเป็นการแสดงภาพถ่ายการเดินทางของคนไทยผู้โชคดีทั้ง 6 คนจากแคมเปญ “Machu
Picchu Ultimate Peru” โดย “ยูเบียร์” ระหว่างวันที่ 1-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเปรียบ
เทียบระหว่างการผจญภัยในยุคอดีตและยุคปัจจุบัน อันเป็นเสน่ห์ของมาชู ปิกชู ซึ่งสามารถสร้าง
ความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เยี่ยมชมโบราณสถานได้เสมอในทุกยุคทุกสมัย ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุค
ใหม่ที่คนไทยไม่ควรพลาด พร้อมร่วมชมวงดนตรีพื้นเมือง APU INKA ซึ่งบินลัดฟ้ามาสร้างความสุข
ให้กับพี่น้องชาวไทย และอีกทั้งยังมี กิจกรรมลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ลิมา จ�ำนวน 1 ที่นั่งให้
ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการได้เกิดแรงจูงใจในการมาเข้าร่วมกิจกรรมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต
เปรูประจ�ำประเทศไทยยังได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา น�ำวงดนตรีพื้นบ้านจากประเทศเปรูที่มุ่งมั่นในการเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านลาติน
อเมริกาไปจัดแสดงให้นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในวัฒนธรรมดนตรีของแหล่ง
อารยธรรมอินคาได้ท�ำความรู้จักกับวัฒนธรรมการดนตรีของประเทศที่อยู่กันคนละทวีป เพื่อรักษา

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

เอกลักษณ์การแสดงดนตรีพื้นเมืองของชาวเทือกเขาแอนดีส ด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น เกร์นาส
ซัมโปนาส ชารานโก้ และเครื่องดนตรีประเภทเคาะกระทบของท้องถิ่น ทั้งยังน�ำชุดนิทรรศการ
ชั่วคราวดังกล่าวไปจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน เพื่อให้ผู้เข้าชม
และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมาชูปิกชูและแหล่งอารยธรรมอินคา พร้อมจัดการ
แสดงคอนเสิร์ต การแสดงคอนเสิร์ต Concert of Peruvian Folk Music By APU INKA ที่ห้องออดิ
ทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอีกด้วย
นิทรรศการฉลองครบรอบ 100 ปีการค้นพบ มาชู ปิกชู (100 Years of Machu Picchu World Revelation)
		
สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม
ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 100 ปีการค้นพบ มาชู ปิกชู (Emporium - Peru:
100 Years of Machu Picchu World Revelation) โบราณสถานแห่งอารยธรรมของชาวอินคาที่
สาบสูญ อันเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ผ่านผลงานภาพถ่ายทัศนียภาพอันสวยงามแห่งมาชู
ปิกชูกว่า 30 ภาพ โดยเบียทริซ เบ-ราล-เด (Beatrice Velarde) ช่างภาพหญิงชาวเปรู เป็นครั้งแรกใน
ทวีปเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งนิทรรศการได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องมา
ชูปกิ ชู โบราณสถานทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ธรรมชาติสร้างงานสถาปัตยกรรมอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจทีส่ ดุ ในอเมริกาใต้
สัญลักษณ์อันเลื่องชื่อของยุคเอ็มไพร์ อินคา (Inca 1438–71) ชุมชนพื้นเมืองที่มีความเจริญแห่ง
เทือกเขาแอนดีสกลุ่มสุดท้ายของชาวอินคา (Incas) ก่อนที่ยุโรปจะเข้ามา มาชูปิกชูประกอบไปด้วย
อาคารประมาณ 200 แห่ง มีทั้งบ้านเรือน วัง วิหาร หอดูดาว และโรงเก็บของ ทว่าทั้งหมดที่น่าทึ่งก็
คือ การวางผังเมือง วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณครึ่งตาราง
ไมล์ แบ่งออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนได้สามเขตคือ เขตเกษตรกรรม เขตเมือง และเขตศาสนสถาน
ทั้งนี้ มาชูปิกชู ได้สาบสูญไปนาน 400 กว่าปีก่อนที่ถูกค้นพบอีกครั้งในปี ค.ศ. 1911 โดยนัก
โบราณคดี ฮีรัม บิงกัม (Hiram Bingham) นักโบราณคดีชาวอเมริกัน ผู้อ�ำนวยการคณะส�ำรวจเปรู
แห่งมหาวิทยาลัยเยล ซึ่งผู้น�ำทางบิงกัมไปยังโบราณสถานแห่งนี้ คือ ชาวไร่พื้นเมืองชื่อ “เมลชอร์
อาร์เตียกา” (Melchior Arteara) ต่อมาคณะส�ำรวจบิงแฮมยังได้ค้นพบนครอินคาที่สาบสูญอีกแห่งที่
ชื่อ “วิลกาบัมบา” (Vilcabamba) ที่เคยไว้บันทึกในจดหมายเหตุของสเปนในศตวรรษที่ 16” (Hidden History “ไขปริศนาอารยธรรมโลก” Brian Haughton, ประสิทธิ์ ตั้งมาหาสถิตกุล แปล 2010)
บิงแฮมถือเป็นคนแรกที่กล่าวถึงมาชูปิกชูว่าเป็น “นครสาบสูญของชาวอินคา” แล้วเป็นชื่อหนังสือ
เล่มแรกของเขาชื่ออินคาแลนด์ Inca Land : Explorations in the Highlands of Peru (1922) เป็น
หนังสือขายดีท�ำให้ทั่วโลกรู้จักโบราณสถานแห่งนี้ กระทั่งนิตยสาร เนชั่นแนลจีโอกราฟิก อุทิศหน้า
กระดาษทั้งเล่มให้กับเรื่องราวของมาชูปิกชู จนกระทั่งได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1983 ยูเนสโก (unesco) ด้วยคุณสมบัติของสถาปัตยกรรมและโบราณคดีที่ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งใน
ตัวอย่างที่ดีของโลกของการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อให้สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นซึ่งเป็นทั้งหมดที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมพื้นที่ (เนติ โชติช่วงนิธิ, 2554)
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ภาพที่ 1 นิทรรศการ “ลายเส้นนาซก้าแห่งแหล่งอารยธรรมโบราณเปรู”
(Nazca Lines Live The Legend Exhibition)
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย, 2556.
		
ต่อมาคือนิทรรศการ “ลายเส้นนาซก้าแห่งแหล่งอารยธรรมโบราณเปรู” (Emporium – Embassy of Peru: Nazca Lines Live The Legend Exhibition) ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย กับศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม ผ่านภาพถ่าย
วัฒนธรรมนาซก้า และความลึกลับในแหล่งก�ำเนิดของลายเส้นนาซก้าที่มีชื่อเสียง พร้อมชมการ
แสดงวีดีทัศน์และแบบจ�ำลองของเซรามิคโบราณส่งตรงจากประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 16 - 22
พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยนิทรรศการดังกล่าวได้ให้ความรู้เรื่องลายเส้นนาซก้าอันมีชื่อเสียงก้องโลก
คือหนึ่งในอารยธรรมโบราณที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เพราะได้สร้างความฉงนใจแก่นักโบราณคดี
ถึงที่มาและเทคนิคที่ชาวนาซก้าโบราณใช้ในการสร้างภาพลายเส้นขนาดมหึมานี้ ลายเส้นนาซก้ามี
ลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต รูปต้นไม้ และรูปร่างของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ แมงมุม ลิง สุนัข สัตว์เลื้อย
คลาน และสัตว์ปีกจ�ำพวกนกต่าง ๆ โดยวัฒนธรรมนาซก้าตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเปรู
ชาวนาซก้ามีความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ พวกเขาบูชาธรรมชาติและมีเทพเจ้าที่แตกต่างกันออก
ไป อาทิ ภูเขา ทะเล ท้องฟ้า พื้นดิน ไฟ และน�้ำ มีความเชื่อเรื่องการฝังศพและความเชื่อเรื่องหลัง
ความตาย ซึ่งร่างของผู้ตายจะถูกห่อด้วยผ้าคอตตอนที่ปักด้วยลวดลายและทาด้วยยางสน เพื่อ
ป้องกันศพจากแมลงและเชื้อแบคทีเรีย สุดท้ายศพจะถูกเก็บในโรงศพที่ท�ำขึ้นเฉพาะจากอิฐที่ท�ำ
จากดินโคลน โดย ฯพณฯ มร. โฆรเฆ่ กาสตาเญด้า เอกอัครราชทูตประเทศเปรูประจ�ำประเทศไทย
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “นับเป็นอีกครั้งที่ได้น�ำเสนออีกหนึ่งวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชาวเปรูเวียนในสมัยโบราณสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยจัดแสดงภาพถ่ายอัน
ลึกลับของลายเส้นนาซก้ากว่า 16 ภาพ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุโบราณจ�ำลองที่มาจากวัฒนธรรมนา
ซก้าอีกมากมาย ซึ่งความลึกลับของลายเส้นนาซก้าถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์และเป็นที่ยอมรับกันว่าคือ
สิ่งที่สะท้อนอารยธรรมเก่าแก่ของชาวนาซก้าได้ดีที่สุด โดยใน พ.ศ. 2537 องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของประเทศเปรู” นอกจากนี้ เครื่องปั้นดินเผาของชาวนาซก้ายัง
มีการใช้สีมากกว่า 11 สี มีรูปร่างเป็นทรงกลมมีจุดยอด 2 จุด ยึดติดกับด้ามจับที่มีรูปทรงต่าง ๆ อาทิ
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จาน ถ้วย หม้อ ตกแต่งด้วยรูปวาดสัตว์ รูปเรขาคณิต และรวมไปถึงภาพในวิถีชีวิตประจ�ำวันต่างๆ ซึ่ง
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนาซก้าได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการ
ครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายนกพิราบที่เกาะอยู่บนรัง (Vessel representing a pigeon
on nest) เครื่องปั้นดินเผาลายสาวชาวนาซก้าก�ำลังเขี้ยวใบโคค่า “ชักชา” ซึ่งเป็นการฝึกฝนดั้งเดิมที่
มีความหมายทางด้านจิตวิญญาณ และเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิตที่ท�ำให้พวกเขามีพละก�ำลัง
ในการท�ำงานในท้องทุ่ง ทั้งยังมีเครื่องปั้นดินเผาลวดลายร่างกายมนุษย์ (Vessel decorated with
anthropomorphic figure) รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งด้วยตัวละครในต�ำนานซึ่งก�ำลังเล่นเครื่อง
ดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่า “อันตารา”(Vessel decorated with mythical character playing “antara”
(wind musical instrument) (ชมวง พฤกษาถิ่น,2556)
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาในสถาบันการศึกษา
นิทรรศการภาพถ่ายทางประวัตศิ าสตร์สสุ านกษัตริยส์ ปิ าน (Exhibition on The Royal
Tombs of Sipan)
		
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย
จัดนิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์สุสานกษัตริย์สิปาน (Exhibition on The Royal Tombs of
Sipan) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอารยธรรมอินคาของเปรู ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2555 ผ่านมุมมอง
การเล่าเรือ่ งของ ดร.อัลวา วอลเตอร์ นักโบราณคดีชอื่ ดังชาวเปรู ผูท้ ศี่ กึ ษาโบราณดีและค้นพบเรือ่ งราว
ทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมอันเก่าแก่อย่างมากมาย พร้อมพบกับวัตถุโบราณอันทรงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ของโลกที่หาชมได้ยาก ผลงานที่น�ำมาจัดแสดงแสดงล้วนเป็นศิลปะวัตถุที่มีตั้งแต่
ในอารยธรรมโมชิกาซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศเปรู อีกทั้งประเทศเปรูและประเทศไทยมี
ระยะทางห่างไกลกันทางด้านภูมิศาสตร์ แต่ว่าทั้งสองประเทศกลับมีความคล้ายคลึงกันในด้าน
วัฒนธรรมและอารยธรรมที่เก่าแก่และยาวนาน หากเปรียบเทียบอารยธรรมโมชิกาในช่วงนั้น
ประเทศไทยจะอยู่ในสมัยอารยธรรมบ้านเชียง โดยสุสานกษัตริย์สิปานนี้ถูกค้นพบทางตอนเหนือ
ของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าแก่นอารยธรรมของเปรูนอกเหนือจากอารยธรรมอินคาที่เรารู้จัก
กันดี ในนิทรรศการนี้จัดแสดงภาพถ่ายทั้งหมด 33 ชิ้น และศิลปะวัตถุอีก 4 ชิ้น ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยว
หนึ่งของอารยธรรมทั้งหมดของเปรู ฯพณฯ ท่าน โฆรเฆ่ กัสตาเญด้า เอกอัครราชทูตเปรู ประจ�ำ
ประเทศไทย ได้ระบุถึงเหตุผลของการเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
ว่าเล็งเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาให้ก้าวสู่ระดับชั้นน�ำของประเทศได้ใน
อนาคต นอกจากนิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์สุสานกษัตริย์สิปาน ยังมีนิทรรศการอื่นๆ
ของเปรูจะมาร่วมจัดแสดงในอนาคต ทั้งนี้ นายสมชาย ณ นครพนม นักวิชาการจากกรมศิลปากร ได้
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนิทรรศการเพิม่ เติมว่า อารยธรรมโมชิการุง่ เรืองก่อนอารยธรรมอินคาเกือบ 1,000 ปี
เมื่อเทียบกับไทยก็เกิดขึ้นในสมัยอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น
มาใช้ จึงใช้ภาพพร้อมกับสีสันต่างๆแทนการเล่าเรื่องทั้งหมด สุสานแสดงให้เห็นถึงผู้คนส่วนใหญ่ใน
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สมัยนั้นท�ำอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และมีร่องรอยของระบบชลประทานที่ดี ถือเป็นโอกาสที่ดีที่
ชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมนิทรรศการครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นเพียงภาพถ่ายและ
ศิลปะวัตถุจ�ำลอง แต่ก็ได้เห็นความรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งมีความเชื่อในการเคารพผู้น�ำเป็นอย่างยิ่ง
นิทรรศการสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมโมชิกามากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรม
ของทั้งไทยและเปรู รวมไปถึงกรมศิลปากร ได้มีการแลกเปลี่ยนอารยธรรมซึ่งกันและกัน โดยได้ส่ง
โบราณวัตถุบ้านเชียงไปจัดแสดง ณ ประเทศเปรู อีกทั้งยังได้มีการท�ำบันทึกข้อตกลงการปกป้อง
ศิลปะวัตถุ และเฝ้าระวังการซื้อขายศิลปะวัตถุข้ามชาติอีกด้วย (ณัฐวุฒิ จารุวงศ์, 2555)
นิทรรศการ“ลายเส้นนาซก้าแห่งแหล่งอารยธรรมโบราณเปรู” (Nazca Lines Live
The Legend Exhibition)
		
นอกจากนิทรรศการลายเส้นนาซก้าแห่งแหล่งอารยธรรมดบรารเปรูจะจัดขึ้นที่
ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานครเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวแล้ว
ยังได้ขยายผลมายังสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาใน
ฐานะแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านแหล่งอารยธรรมโบราณของเปรูอีกด้วย โดยหอนิทรรศการศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ จัด
นิทรรศการ“ลายเส้นนาซก้าแห่งแหล่งอารยธรรมโบราณเปรู” (Nazca Lines Live The Legend Exhibition) ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลายเส้นนาซก้า โดย
การค้นพบลายเส้นเริ่มในช่วงปลาย พ.ศ. 2463 เมื่อมีการบินพาณิชย์เปิดเส้นทางบินระหว่างกรุง
ลิมากับอาเรกีปา ในช่วงนั้นสร้างความฉงนสงสัยให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง กระทั่ง มาเรีย ไรเชย์
นักส�ำรวจชาวเยอรมัน ได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าและสันนิษฐานไว้ว่าเป็นพิธีกรรมการบูชาพระเจ้าอัน
หมายถึงธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่แห้งแล้ง เป็นอุปสรรคต่อการท�ำเกษตร ที่เรียกได้ว่ายุคนั้นนาซก้า
เป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมขั้นสูง จึงต้องมีการท�ำพิธีกรรมเพื่อให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล และยังมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องราวดาราศาสตร์เข้าไว้ด้วย ซึ่งต่อมานักส�ำรวจดังกล่าวก็ได้
ท�ำการอนุรักษ์ลายเส้นนี้เป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษ จนเมื่อ พ.ศ. 2537 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานนี้ให้เป็นมรดกโลกที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งมีการสะท้อนอารยธรรมเก่าแก่ของชาว
นาซก้าได้ดีที่สุด (ณัฏฐ์ สินันตา, 2556)
นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยภาพเขียนสีน�้ำมันบนผ้าใบ โลกลึกลับแห่งอาณาจักร
เปรู โดย เปโดร คาบาลเลโร (Pedro Caballero) จิตรกรผู้มีชื่อเสียงชาวเปรู
		
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ร่วมกับสถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย และโรงแรมซี. เอส. ปัตตานี จัดนิทรรศการภาพ
เขียนสีน�้ำมันบนผ้าใบ หัวข้อ “โลกลึกลับแห่งอาณาจักรเปรู” โดยศิลปินชาวเปรู ระหว่างวันที่ 23
กุมภาพันธ์- 8 มีนาคม พ.ศ.2547 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นประธานเปิด โดย เปโดร คาบาล
เลโร (Pedro Caballero) เป็นผลพวงของการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ สี และภาพวาดโบราณที่หลง
เหลือไว้ เขาได้เปิดเผยความลี้ลับของวัฒนธรรมและประเพณีโบราณของเปรู และได้ปลุกจิตส�ำนึก
ทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเปรู ในภาพเขียนของเขาจะสดสวยด้วยความหลากหลายของเสื้อผ้า
อาภรณ์ เชือก กระดาษยับ มัดเส้นใย และผ้าห่อศพมัมมี่ ทุกสิ่งเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย
ถือเป็นหนึง่ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศให้มีมากยิ่งขึ้น เพราะศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้มีคุณค่าในการ
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ ความเข้าใจต่อกันอย่างลึกซึ้ง จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้โลก
ใบนี้เกิดสันติสุขที่ยั่งยืนนานตลอดไป (สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2547)
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณภาพ (Photos Wonderland)”
		
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์
พรรณภาพ (Photos Wonderland)” ประจ�ำ พ.ศ. 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(BACC) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งภายในงานได้
จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ราว 400 ภาพ ที่ทรงบันทึกระหว่างเสด็จพระราชด�ำเนินไปปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ช่วง พ.ศ. 2561-2562 ประกอบด้วย ภาพ
แขวนผนัง จ�ำนวน 173 ภาพ ภาพอาหาร (ภาพเล็ก) จ�ำนวน 216 ภาพ และ Art wall จ�ำนวน 12 ภาพ
ภาพถ่ า ยฝี พ ระหั ต ถ์ ที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ในนิ ท รรศการนี้ คื อ ครั้ น เมื่ อ ทรงเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปยั ง
สาธารณรัฐเปรู ในเดือนเมษายน เยือนกรุงลิมา กุสโก และปูโน ทรงพระราชทานภาพถ่ายที่บันทึก
ด้วยพระองค์เอง และระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาจัดแสดงในนิทรรศกาลนี้ด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ภาพโบราณสถานมาชูปกิ ชูขนาดมหึมา เนือ่ งด้วยทรงพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
จัดแสดงนิทรรศการเป็นประจ�ำทุกปี จึงมีการจัดจ�ำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณ
ภาพ (Photo Wonderland)” ซึ่งลายปกเป็นรูปที่ทรงฉายพระรูปร่วมกับเจ้าลามะในเมืองกุสโก
พร้อมด้วยพื้นหลังโบราณสถานมาชูปิกชู ซึ่งการจัดท�ำหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อ
การกุศลของสมเด็จพระเทพฯ โดยไม่แสวงผลก�ำไร
นิทรรศการภาพถ่ายเปรูในห้วงความทรงจ�ำ (A memoire of Peru)
		
เอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
กรมศิลปากร จัดนิทรรศการภาพถ่าย “A memoire of Peru (1890 - 1950)” หรือ “เปรูในห้วงความ
ทรงจ�ำ (ค.ศ. 1890 -1950)” ระหว่างวันที่ 12-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (The National Gallery) ของช่างภาพชั้นครู ได้แก่ Max T. Vargas, Martin
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สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคา
ผ่านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

Chambi, Carlos และ Miguel Vargas, Juan Manuel Figueroa Aznar, และ Walter O. Runcie
และอีกหลายท่าน ซึ่งภาพถ่ายที่น�ำมาจัดแสดงนั้นเป็นการตกผลึกทางด้านวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง การ
ถ่ายภาพสมัยนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมากที่สุดประการหนึ่งของความทันสมัย ทั้งยังเป็นวิธี
การถ่ายทอด เข้าถึงและตีความหมายประเทศเปรูผ่านทางภาพถ่ายออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด ซึ่ง
ในวันเปิดนิทรรศการ ฯพณฯ เฟลิกซ์ ริกาโด้ อาเมอร์ริโก้ แอนโตนิโอ เดเนกรี โบซ่า เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเปรูประจ�ำประเทศไทย (H. E. Mr. Felix Ricardo Americo Antonio Denegri Boza,
Ambassador of Peru) เป็นผู้แทนสาธารณรัฐเปรู มอบแบบจ�ำลองส�ำริด เสาหินชาวิน แด่ราช
อาณาจักรไทย โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบ เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งนี้ เสาหินชาวิน สร้างขึ้นเมื่อ
ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว แสดงถึงสิ่งมีชีวิตในต�ำนานของวัฒนธรรมชาวินของเปรูโบราณ ซึ่งเจริญ
รุ่งเรืองในพื้นที่จังหวัดอูอาริ ระหว่าง 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 100 ปีก่อนคริสตกาล นับเป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของทวีปอเมริกา เสาหินต้นแบบ สูง 198
เซนติเมตร กว้าง 74 เซนติเมตร หนา 17 เซนติเมตร แกะสลักด้วยฝีมือช่างอันละเอียดอ่อน แสดง
เทพเจ้าส�ำคัญของวัฒนธรรมชาวิน คือ เทพเจ้าแมวที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ โดยรวมคุณลักษณะของ
แมวและนกล่าเหยื่อเข้าด้วยกัน เชื่อว่าเสาหินรูป “แมวบิน” นี้ เกี่ยวข้องกับการบูชาน�้ำและเพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่ออารยธรรมการเกษตรของเปรูโบราณ (กลุ่มเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร,2559)

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
รูปแบบการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาของสถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยได้ใช้
นิทรรศการชั่วคราวหรือนิทรรศการพิเศษเป็นสื่อกลางส�ำคัญในการถ่ายทอดความรู้ เมื่อน�ำหลักการ
ออกแบบนิ ท รรศการและแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การนิ ท รรศการมาใช้ วิ เ คราะห์ นิ ท รรศการเรื่ อ ง
อารยธรรมอินคาและอารยธรรมโบราณในประเทศเปรูระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ผู้วิจัยพบว่า ด้าน
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยและหน่วยงานความร่วมมือ
ได้ใช้ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ โดย
ส่วนใหญ่เน้นการเผยแพร่ข่าวสารภายหลังจัดนิทรรศการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ก�ำหนด
แผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อเพิ่มความรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
หลากหลายช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสังคมออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้คนใน
ยุคปัจจุบัน ขณะที่ด้านเนื้อหาสาระในนิทรรศการ ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของแหล่ง
อารยธรรมอินคาและอารยธรรมโบราณที่ส�ำคัญอื่น ๆ ในประเทศเปรูร่วมด้วย โดยสะท้อนภูมิปัญญา
ด้านเครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย อาหาร และศิลปะการแสดง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
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เสนอแนะให้ก�ำหนดเนื้อหาของนิทรรศการในอนาคตมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
นิทรรศการมัมมี่ในประเทศเปรู นิทรรศการพิธีบูชายัญในอารยธรรมอินคา นิทรรศการชนพื้นเมือง
แถบทะเลสาบติติกากา เป็นต้น ส�ำหรับด้านสื่อประกอบการจัดนิทรรศการส่วนใหญ่มักใช้รูปถ่าย
เป็นสื่อกลางในการน�ำเสนอ ประกอบกับวัตถุจัดแสดงอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะให้น�ำ
เทคโนโลยีหรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่นมาประกอบการน�ำชมร่วมด้วย ได้แก่ วีดิทัศน์หรือวีดีโอ
แสดงเรื่องราวของอารยธรรมอินคาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน มีผู้น�ำชมพิเศษจาก
สถานทูตเปรูหรือเป็นนักศึกษา นักวิชาการด้านละตินอเมริกาศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียน
การสอนในสาขาดังกล่าวมาช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
จัดงานกับผู้เข้าชมได้เปิดโอกาสในการถามตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ต่อมาคือ
“ด้านระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ”
ผู้วิจัยพบว่านิทรรศการที่จัดในห้างสรรพสินค้าหรือ
ศูนย์การค้ามีก�ำหนดจัดงานสั้นกว่าการจัดนิทรรศการในสถาบันการศึกษาหรือพิพิธภัณฑ์ ทั้งที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นจ�ำนวนมาก อาจด้วยเหตุผลของประโยชน์ทางการค้าหรือความสะดวกในการ
ด�ำเนินงาน ผู้วิจัยจึงเสนอให้สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยขยายความร่วมมือไปยังองค์กรเครือ
ข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ได้น�ำนิทรรศการชุดต่าง ๆ ไปจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ
เคลื่อนที่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับภูมิภาคซึ่งประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวได้
จึงอาจขายผลไปยังสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์การค้าในส่วนภูมิภาคอื่น ๆ หรือพื้นที่อื่น
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสนใจ เพื่อให้การจัดนิทรรศการด้านอารยธรรมอินคา
ของประเทศเปรูเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้, 2550)
นอกจากนี้ “ด้านกิจกรรมประกอบนิทรรศการ” ผู้วิจัยเสนอให้ริเริ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมนิทรรศการได้เกิดกระบวนการเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมเปรู โดยแบ่งเป็นฐานวัฒนธรรมอาหาร
เปรู ที่ผู้ชมสามารถทดลองปรุงอาหารหรือท�ำเครื่องดื่มอย่างง่ายแบบชาวเปรูเวียน ฐานวัฒนธรรม
การแต่งกายแบบชาวอินคา ที่ให้ผู้ชมสามารถทดลองสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องกายแบบชาวอินคา
เพื่อถ่ายรูปและส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นต้น ทั้งนี้ สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยถือเป็น
องค์กรส�ำคัญที่มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคาให้คนไทยได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ถือ
เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านละตินอเมริกาศึกษาซึ่งยังมีการศึกษาวิจัยเป็นจ�ำนวนน้อยมากใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม นับเป็นแนวโน้มอันดีที่หน่วยงานแห่งอื่นนอกเหนือจากสถานทูตเปรู
ประจ� ำ ประเทศไทยได้ หั น มาจั ด นิ ท รรศการหรื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งแหล่ ง
อารยธรรมอินคา เช่น ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ได้จัดงาน “Seacon Pet Planet : We’re from Machu
Picchu” สัมผัสความมหัศจรรย์ของสัตว์แห่งนครโบราณมาชู ปิกชู ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 2
เมษายน 2560 โดยจ�ำลองนครโบราณ มาชู ปิกชู แห่งชนเผ่าอินคา บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรูซึ่ง
แวดล้อมไปด้วยสัตว์พื้นถิ่น ได้แก่ ลามา สัตว์สายพันธุ์ที่มีอายุกว่า 40 ล้านปี ที่ได้อพยพจากที่ราบ
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ตอนกลางของอเมริกาเหนือ มาสู่อเมริกาใต้มานานกว่า 3 ล้านปีที่ผ่านมา และได้กลายเป็นสัตว์
เลี้ยงเพื่อการขนสัมภาระข้ามภูเขาของชนเผ่าอินคา ยืนยันตามบันทึกของชาวอินคาที่ระบุว่า กษัตริย์
และขุนนางนิยมน�ำมาเป็นสัตว์เลี้ยง ขณะที่ชาวบ้านที่มีความร�่ำรวยก็จะมีไว้ใช้งานกันเป็นส่วนใหญ่
คู่กับ “อัลปาก้า” ที่ชนเผ่าอินคาเลี้ยงไว้เพื่อน�ำขนมาท�ำเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ขณะที่บริษัทบุญ
รอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ยูเบียร์ (U Beer) ได้จัดกิจกรรม “Machu Picchu Ultimate
Peru” เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสนใจเดินทางไปศึกษาอารยธรรมของชนเผ่ามายาถึงมาชู ปิกชู ประเทศ
เปรู ในเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้น (กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, 2558)
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูได้ได้
ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการออกแบบ
นิ ท รรศการระหว่ า งกระทรวงวั ฒ นธรรมแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและกระทรวงวั ฒ นธรรมแห่ ง
สาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และได้หารือทวิภาคีเกี่ยวกับการขยายและเพิ่มพูน
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ตามแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมไทย - เปรู ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา
และการออกแบบนิทรรศการระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐเปรู โดยเฉพาะการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านพิพิธภัณฑ์
และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ และข้อแนะน�ำ รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันพิจารณาร่างความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือในด้านการ
คุ้มครอง การอนุรักษ์ การติดตามคืนและการส่งคืนซึ่งทรัพย์สิน ทางวัฒนธรรม โบราณคดี ศิลปะ
และประวัติศาสตร์ที่ถูกปล้น โจรกรรม ส่งออก หรือถ่ายโอนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อน�ำข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 9 ขั้นตอนจะพบว่า ขั้นที่
1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง
สื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อกระตุ้นความสนใจให้กลุ่มเป้าหมายมาเข้าชมนิทรรศการ
– ขั้นที่ 2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยมีการแจ้ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด นิ ท รรศการหรื อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมในแต่ ล ะครั้ ง ว่ า ริ เ ริ่ ม ขึ้ น มาเพื่ อ อะไร
ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมอินคาและประเทศเปรูให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน ขั้นที่ 3) ทบทวนความรู้เดิม
(Activate Prior Knowledge) ผู้มาเข้าชมนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะมีความรู้พื้น
ฐานเดิมจากการเรียนการสอนเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมอินคาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือ
อุดมศึกษาในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม หรือรายวิชามนุษย์
กับอารยธรรมซึ่งเปิดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาพื้นฐานในหลายมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เจาะลึก
องค์ความรู้เฉพาะทางเหมือนที่ปรากฏในนิทรรศการของสถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย ขั้นที่ 4)
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น�ำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) นิทรรศการหรือกิจกรรมในแต่ละครั้งจะให้ความรู้
ใหม่หรือเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมอินคามากยิ่งขึ้น ได้แก่ วัฒนธรรม
อาหาร เครื่องดื่ม การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ศิลปะ เป็นต้น ขั้นที่ 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
(Guide Learning) นอกจากการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว สถานทูตเปรู
ประจ�ำประเทศไทยยังชี้แนะช่องทางการเรียนรู้อื่นให้แก่กลุ่มเป้าหมายด้วย ตัวอย่างเช่น ให้ติดตาม
สื่อสังคมออนไลน์ของสถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย ทั้ง
เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บไซต์ และสื่อสิ่ง
พิมพ์ เป็นต้น –ขั้นที่ 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการ
จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยจะน�ำสื่อประกอบการเรียนรู้มา
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เทคโนโลยีด้านภาพ
เสียง สือ่ ผสม ระบบจอสัมผัส เกมการศึกษา เป็นต้น ขัน้ ที่ 7) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Provide Feedback)
สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยได้รับฟังข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
นิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เรื่องแหล่งอารยธรรม
อินคาให้ดียิ่งขึ้น ขั้นที่ 8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) สถานทูตเปรูประจ�ำ
ประเทศไทยได้ติดต่อสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับความรับรู้หรือความเข้าใจในแหล่ง
อารยธรรมอินคาว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเป้าหมายได้
รับประโยชน์อย่างแท้จริง และขั้นที่ 9) สรุปและน�ำไปใช้ (Review and Transfer) สถานทูตเปรู
ประจ� ำ ประเทศไทยตั้ ง เป้ า หมายให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มนิ ท รรศการและกิ จ กรรมสามารถน� ำ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียน การท�ำงาน และในชีวติ ประจ�ำวันอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ พบว่า การวางแผนเพื่อ
ก�ำหนดเป้าหมาย (Target Group) สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยมีการก�ำหนดแผนด�ำเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยก�ำหนดกลุ่มเป้า
หมายให้กระจายในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ได้แก่ เด็กและเยาวชนซึ่งสนใจด้านเกมและสื่อประกอบ
การเรียนรู้ที่น�ำเทคโนโลยีทางการศึกษามาเป็นสื่อกลาง ขณะที่กลุ่มวัยท�ำงานมักมุ่งเน้นเนื้อหาสาระ
ในเชิงวิชาการเพื่อสามารถน�ำข้อมูลไปปรับใช้ในการศึกษาหรือการท�ำงาน และกลุ่มเป้าหมายที่มา
ชมนิทรรศการกันเป็นครอบครัว มักก�ำหนดสถานที่จัดงานเป็นศูนย์การค้าหรือสถาบันการศึกษาที่
อยู่ใจกลางเมืองเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีการก�ำหนดเนื้อหา
สาระในการจัดแสดงอย่างชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแหล่งอารยธรรมอินคาหรือ
แหล่งอารยธรรมโบราณอื่นในประเทศเปรู ส�ำหรับขั้นตอนในการรวบรวมวัตถุจัดแสดง สถานทูตเปรู
ประจ�ำประเทศไทยได้น�ำเข้าวัตถุจัดแสดงมาจากประเทศเปรูโดยตรงกับบางส่วนเป็นสมบัติของ
สถานทูตเองอยู่แล้ว โดยทุกชิ้นจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของวัตถุจัดแสดงนั้น
อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลซึ่งสะดวกในการสืบค้น ต่อมาคือองค์ความ
รู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาและความรู้ด้านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ เช่น ขั้นตอนการเก็บ
รักษาวัตถุจัดแสดงไม่ให้เสื่อมสภาพหรือได้รับความเสียหาย กระบวนการขนย้ายที่ค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยของวัตถุจัดแสดงและผู้เข้าชมให้ได้มากที่สุด
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จึงกล่าวได้ว่า สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยถือเป็นต้นแบบของการริเริ่มจัดนิทรรศการที่
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมอินคาและละตินอเมริกาศึกษาในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีพื้นที่
ตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมาก และคนไทยส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่ง
อารยธรรมดังกล่าวค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาภูมิภาคอื่นในประเทศไทย เช่น
ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย เป็นต้น ที่ส�ำคัญในประเทศไทยยังมีแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอยู่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ�้ำ ดังนั้น กลุ่มบุคคลหรือ
องค์กรกลุ่มแรกที่สามารถน�ำความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องแหล่งอารยธรรมอินคาของประเทศเปรูไปต่อยอดในการริเริ่มโครงการหรือจัดนิทรรศการเรื่อง
แหล่งอารยธรรมอินคา ได้แก่ สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับรายวิชาอารยธรรม
อินคาหรือภาษาสเปนซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นเองภายใน
สถาบันการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอารยธรรมอินคา
ระหว่างกัน ทั้งยังควรส่งเสริมการด�ำเนินกิจกรรมทั้งในเชิงวิชาการและสันทนาการเกี่ยวกับ
อารยธรรมอินคาและวัฒนธรรมโบราณของประเทศเปรูให้ได้เป็นที่รู้จัก เพื่อให้คนไทยมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ต่อมาคือพิพิธภัณฑ์ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนสามารถริเริ่ม
การจัดแสดงหรือน�ำวัตถุจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอารยธรรมดังกล่าวมาน�ำเสนอให้แก่ประชาชน
ทั่วไปได้เข้าชมทั้งในรูปแบบการแสวงหาผลก�ำไรหรือเป็นวิทยาทานก็ได้ เพื่อให้หัวข้อในการจัด
นิ ท รรศการมี ค วามแตกต่ า งหลากหลายและเปิ ด มิ ติ ใ หม่ ใ นการจั ด แสดงนิ ท รรศการภายใน
พิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่ต้องการให้กลุ่มเป้า
หมายได้รับความรู้ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในการเข้าถึงสินค้าและบริการอาจจัดกิจกรรมหรือ
นิทรรศการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
แหล่งอารยธรรมอินคามากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในประเทศไทยเริ่มมีการจัด
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวแปลกใหม่ที่คนไทยไม่เคยรู้หรือเข้าใจมาก่อนบ่อยครั้งยิ่งขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมระหว่ า งกั น ในฐานะพลเมื อ งของโลกไม่ ใ ช่ เ ฉพาะเปิ ด รั บ เฉพาะวั ฒ นธรรมไทยหรื อ
วัฒนธรรมอันเป็นที่นิยมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข (กลุ่มเผย
แพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร, 2559)
เสนอแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแหล่ง
อารยธรรมอินคา
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแหล่ง
อารยธรรมอินคา ผู้วิจัยได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาอารยธรรมตะวันตกและรายวิชาละตินอเมริกันศึกษาจ�ำนวน 100 คน คิดเป็น
นักศึกษาชายร้อยละ 45 และนักศึกษาหญิงอีกร้อยละ 55 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19-22 ปี ศึกษาใน

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 15 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 60 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 20 และชั้นปีที่ 4 อีกร้อยละ 5 มีภูมิล�ำเนา
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ 60 และมีภูมิล�ำเนาอยู่ในต่างจังหวัดอีกร้อยละ 40
และจากแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิชาการด้านละตินอเมริกันศึกษาจากหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาละตินอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำนวน
2 คน สามารถจ�ำแนกประเด็นค�ำถามออกเป็นทั้งหมด 5 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย 1) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้สถาน
เอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมอินคา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม
เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รองลงมาคือ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ภาษาที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ภาษาสเปนซึง่ เป็นภาษาราชการทีใ่ ช้ตดิ ต่อสือ่ สารกันในประเทศเปรู โดยเข้าใจว่าสถานเอกอัครราชทูต
เปรูประจ�ำประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารสองทางคือการสื่อสารในพื้นที่ตั้งของสถาน
เอกอัครราชทูตกับการสื่อสารไปยังพลเมืองชาวเปรูและภูมิภาคละตินอเมริกาในต่างประเทศที่
สื่อสารด้วยภาษาสเปนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ควรมีการประชาสัมพันธ์ควบคู่กันเป็น 3 ภาษา
ประกอบด้วย ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จะท�ำให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น (เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 2555)
ต่ อ มาคื อ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความสนใจในนิ ท รรศการชั่ ว คราวและกิ จ กรรมเรื่ อ งแหล่ ง
อารยธรรมมายา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 ให้ความสนใจวัฒนธรรมการบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มของชาวอินคา เนื่องจากในปัจจุบันสถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยได้สนองต่อนโยบาย
ด้านการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่มาจากแหล่งอารยธรรมอินคา จะเห็นได้ว่าอาหารที่คนไทย
บริโภคกันอยู่ในปัจจุบันหลายอย่างล้วนน�ำเข้ามาจากแหล่งอารยธรรมอินคาหรือจากประเทศเปรู
ตัวอย่างเช่น มันส�ำปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง และมันหวาน ถือเป็นเพียงไม่กี่ชนิดจากจ�ำนวนสายพันธุ์
ที่มีความแตกต่างหลากหลายในแหล่งอารยธรรมอินคามากกว่า 4,000 สายพันธุ์ ข้าวโพดซึ่งใน
ประเทศไทยแต่เดิมเคยรับประทานเฉพาะข้าวโพดสีเหลืองและข้าวโพดสีขาวเป็นหลักเท่านั้น แต่
ปัจจุบันได้มีการน�ำข้าวโพดสีม่วงที่เรียกว่า “ข้าวโพดทับทิมสยาม” หรือในแหล่งอารยธรรมอินคา
เรียกว่า มาอิส เดอ โมราดา เข้ามาเป็นทางเลือกในการบริโภคมากขึ้น จากจ�ำนวนความหลากหลาย
ทางสายพันธุ์ของข้าวโพดในแหล่งอารยธรรมอินคามากกว่า 2,000 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีพืช
เศรษฐกิจใหม่ที่คนไทยนิยมทานเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ถั่วดาวอินคา อันเป็นพืชที่ปลูกใน
แหล่งอารยธรรมอิคามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เมล็ดสามารถน�ำมาสกัดเป็นน�้ำมันที่ช่วยลดความ
ดันโลหิตและบ�ำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีกระบองเพชรหูกระต่ายที่เรียกว่า “โนปาล” สามารถ
รับประทานได้ทั้งผลและใบ ซึ่งเกษตรกรไทยได้น�ำเข้ามาเพาะปลูกเพื่อสร้างวัฒนธรรมการกินใหม่
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สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคา
ผ่านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

ในประเทศไทย มีการน�ำธัญยพืชจ�ำพวกควินัวร์และคามู คามู มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพซึ่งนิยมรับประทานกับสลัดหรือสกัดเป็นผงส�ำหรับผสมน�้ำดื่ม ในขณะที่เครื่องดื่ม ได้มี
การน�ำเข้าเบียร์ข้าวโพดบรรจุกระป๋องเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการบริโภคใน
แหล่งอารยธรรมอินคา จึงมีความน่าสนใจหากน�ำเรื่องราวและสาระความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหาร
เหล่านี้มาเผยแพร่ให้คนไทยได้ท�ำความรู้จักกับแหล่งอาหารในทวีปอเมริกาใต้มากยิ่งขึ้น (ชลวิทย์
ทองเจริญชัยกิจ, 2542)
ขณะที่ร้อยละ 25 ให้ความสนใจวัฒนธรรมด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวอินคา ซึ่งใช้
ขนจากสัตว์ประจ�ำถิ่นอย่างอัลปาก้าและญามาอันเป็นอูฐสายพันธุ์หนึ่งที่ชาวอินคาใช้ประโยชน์ใน
การขนส่งสินค้าบนพื้นที่สูง ใช้เนื้อเพื่อการบริโภค และใช้ขนในการถักทอเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ทั้ง
ยังมีภูมิปัญญาในการย้อมสีผ้าที่ได้มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของแหล่งอารยธรรมอินคาอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ใบชิลล์กาให้สีเขียว ไลเคนให้สีน�้ำตาล กลีบดอกโกเญ่ให้สีเหลือง และแมลงโกชินิล
ญาที่เกาะตามต้นกระบองเพชรให้สีแดง สามารถเปลี่ยนแปลงสีได้ตามส่วนผสม ตัวอย่างเช่น สีส้ม
อ่อนได้มาจากการบีบมะนาวลงไป สีม่วงแก่ได้มาจากการผสมเกลือเข้าไป และสีชมพูอ่อนได้มา
จากการผสมน�้ำส้มสายชู เป็นต้น โดยใช้รากไม้จากต้น “ซาชาปาราไกย” ที่มีคุณสมบัติเหมือนสบู่
ท�ำความสะอาดเส้นใย ซึ่งก่อนหน้านี้กรมหม่อนไหมของไทยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานทูต
เปรูประจ�ำประเทศไทยเรื่องการใช้ประโยชน์จากเส้นขนตัวอัลปาก้าในแหล่งอารยธรรมอินคา แต่ไม่
ได้มีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบนิทรรศการหรือแหล่งเรียนรู้อื่นเพิ่มเติม ดังนั้น หากมีการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทั่วไป ย่อมท�ำให้เสื้อผ้า
เครื่องกายของชนเผ่าอินคาเป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกในการพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และแฟชั่นของไทยได้ดียิ่งขึ้น (ชมวง พฤกษาถิ่น, 2556)
ส่วนอีกร้อยละ 20 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้สถานทูตเปรูประเทศไทยจัดนิทรรสการเผยแพร่
ความรู้เรื่องวัมนธรรมด้านที่อยู่อาศัยของชาวอินคา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างที่อยู่อาศัยบนเกาะ
ลอยน�้ำของชาวอูรอสในประเทศเปรู ท�ำจากฟางของพืชพวกต้นกกหรืออ้อที่เรียกว่า โทโทรา (totora)
ขึ้นแถวทะเลสาบติติกากา โดยฝีมือของชาวอูรอส (Uros tribe) ชนเผ่าโบราณก่อนยุคอินคา ทั้งนี้
ฟางต้นอ้อโทโทโทราในส่วนที่เป็นพื้นที่สัมผัสกับผิวน�้ำจะเน่าเร็วมาก ชาวอูรอสต้องน�ำฟางต้นอ้อมา
วางทับซ้อนกันเพื่อเสริมความแข็งแรง ชาวอูรอสจะตัดทุ่นลอยน�้ำจากพงกกเป็นก้อนแล้วลากมารวม
กัน มัดเป็นแพ แล้วใช้ต้นกกปูสลับไปมาหลายชั้น เหยียบให้กกแน่น ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งจึงสร้าง
เสร็จ เกาะจะลอยอยู่บนน�้ำที่ลึกประมาณ 40 เมตร ใต้น�้ำมีหลักปักช่วยยึดเกาะไม่ให้ลอยไปมาไร้
ทิศทาง ชาวอูรอสจะเติมต้นกกอยู่เสมอเพื่อรักษาเกาะให้มีอายุการใช้งานได้นาน บางเกาะอยู่ได้
นานถึง 25-30 ปี เกาะขนาดเล็กอาศัยได้ 2-3 ครอบครัว ส่วนเกาะขนาดใหญ่มีถึง 10 ครอบครัว (เนติ
โชติช่วงนิธิ, 2554)
ขณะที่ร้อยละ 15 ของกลุ่มตัวอย่าง ให้ความสนใจกับภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมของ
ชาวอินคา ที่เรียกว่า โมราย (Morai) เป็นแหล่งปลูกพืชขั้นบันไดแบบวงกลมลดหลั่นตามความสูง
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เพือ่ ทดลองปลูกพืชและท�ำให้พชื ปรับตัวตามความสูงระดับต่างๆของชาวอินคา เป็นระบบการเกษตร
ขั้นบันไดแบบวงกลมไล่ระดับขึ้นไปตามไหล่เขา สูงประมาณ 100 เมตร มีก�ำแพงกั้นและเชื่อมต่อกับ
ระบบชลประทาน พบว่าหินแนวตั้งเรียงบนระเบียงขั้นบันได วางอยู่ตรงกับแนวเงาพระอาทิตย์ตก
ระหว่างวันวิษุวัตและครีษมายัน ชาวบ้านเรียกหินเหล่านี้ว่า “ญูสตาส” แต่ละขั้นของระเบียงขั้น
บันไดที่โมรายจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน โมรายจึงเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านการเกษตรของชาวอิน
คา ใช้ทดลองปลูกพืชในระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ตรงกลางของวงอุณหภูมิจะสูงที่สุด ในวงถัด
ออกไปอุณหภูมิจะลดต�่ำลง สามารถจ�ำลองอุณหภูมิได้มากกว่า 20 แบบ ที่ระเบียงขั้นบันไดแต่ละ
ชั้นจะใส่ดินเพาะปลูก ด้านล่างของแต่ละขั้นมีพื้นที่กับเก็บน�้ำฝน สามารถปลูกพืชพันธุ์ได้มากกว่า
250 สายพันธุ์ (ณัฏฐ์ สินันตา, 2556)
และสุดท้ายอีกร้อยละ 10 กระจัดกระจายกันไปในหมวดเบ็ดเตล็ดที่มีทั้งความสนใจด้าน
วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องเทพเจ้าหลากหลายองค์ของชาวอินคา สนใจเรื่องวัฒนธรรมการท�ำมัมมี่
และความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกับแหล่งอารยธรรม
อียิปต์อย่างไร สนใจความรู้เรื่องสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พีระมิดที่มีความคล้ายคลึงกันกับ
แหล่งอารยธรรมอียิปต์ สนใจพิธีกรรมการบูชายัญมนุษย์ สัตว์ และสิ่งของมีค่า เป็นต้น ขณะที่นัก
วิชาการด้านละตินอเมริกันศึกษาให้ข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันเกี่ยวกับโรคระบาดที่เข้ามาพร้อมกับการชาวสเปนที่
เข้ามาแสวงหาอาณานิคมโดยเป็นมูลเหตุให้ชนพื้นเมืองอินคาเสียชีวิตอย่างรวดเร็วอันน�ำไปสู่การ
ล่มสลายของอาณาจักรอินคาในที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทวีป
อเมริกาใต้อันเป็นพื้นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมอินคาหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเปรู
อันเป็นที่ตั้งของเมืองกุซโกเมืองหลวงเก่าของอารยธรรมอินคามียอดผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับที่ 2 ของ
ทวีปอเมริกาใต้ จึงสามารถน�ำความรู้เชิงสุขภาพมาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (ณัฐวุฒิ จารุวงศ์, 2555)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนานิทรรศการเกีย่ วกับแหล่งอารยธรรมอินคา กลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 60 เสนอความคิดเห็นให้มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ที่หลายพิพิธภัณฑ์ต้อง
ปิดด�ำเนินการชั่วคราวเพื่อป้องกันการรวมตัวกันของผู้คนจ�ำนวนมากอันมีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค ดังนั้น การแสวงหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบออนไลน์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในหลายสถาบันการศึกษาที่เริ่มมี
การปรับตัวจากอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยจึงควรใช้ช่อง
ทางนี้ในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เรื่องแหล่งอารยธรรมอินคาสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดย
อาจแนะน�ำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอินคาในประเทศเปรูหรือประเทศอื่นในอเมริกาที่มีการ
เผยแพร่ช่องทางการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือน โดยอ�ำนวยความสะดวกในการแปลจากภาษาสเปน
มาเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยได้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อาจน�ำเสนอในรูปแบบของการ
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สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องอารยธรรมอินคา
ผ่านนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

เผยแพร่ภาพสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางสถานทูต เพื่อให้คนเข้าไปติดตามและมีการอธิบาย
เพิ่มแพร่ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่าง
ดี (ศศิชา ครุวรรณพัฒน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย,
สัมภาษณ์: ธันวาคม 2562)
ขณะที่อีกร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์แบบ
เคลื่อนที่ (Mobile Museum) เพื่อบริการทางวิชาการไปสู่ชุมชน โดยสถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย
อาจน�ำรถพิพิธภัณฑ์ที่ภายในบรรจุสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมอินคา ที่มีสื่อ
มัลติมีเดียช่วยให้ผู้คนเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น ทั้งยังน�ำวัตถุจัดแสดงเกี่ยวกับ
อารยธรรมอินคาจริงมาจากประเทศเปรูมาให้ได้ชม เนื่องจากมีคนไทยเป็นจ�ำนวนน้อยมากที่จะมี
โอกาสเดินทางไปยังทวีปอเมริกาใต้เพื่อสัมผัสประสบการณ์ตรงในแหล่งอารยธรรมอินคา ดังนั้น
การน�ำของจริงมาให้ชมถือเป็นการเปิดโลกกว้างและเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจแหล่งอารยธรรมอินคาหรือผู้ศึกษาด้านละตินอเมริกัน
ศึกษาได้เกิดประโยชน์ในการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของประเทศทีอ่ ยูห่ า่ งไกลออกไปมากยิง่ ขึน้ ถือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ในเชิงรุกมากกว่าการตั้งรับโดยการจัดนิทรรศการแล้วรอให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามา
เยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์หรือห้างสรรพสินค้าแค่เพียงอย่างเดียว (สิทธิรัช รุจิโชค เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า
สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทย, สัมภาษณ์: ธันวาคม 2562) ส่วนอีกร้อยละ 10 เสนอว่า ควรมีการ
จัดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น เปิดสอนภาษาสเปนให้เป็นภาษาที่สามเพื่อก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในแหล่งอารยธรรมอินคามากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีการใช้
กันมากที่สุดเป็นล�ำดับที่ 3 ของโลก ถือเป็นหนึ่งในภาษาราชการที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันของ
องค์การสหประชาชาติ จึงมีความส�ำคัญในระดับสากล ซึ่งประเทศไทยยังมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารด้วยภาษาสเปนและความรู้ด้านละตินอเมริกันศึกษาค่อนข้าง
น้อยอยู่ สถานทูตเปรูประจ�ำประเทศไทยในฐานะหน่วยงานที่เป็นสื่อกลางส�ำคัญในการเผยแพร่
ภาษาและวัฒนธรรมของแหล่งอารยธรรมอินคาให้เป็นที่รู้จักสามารถบริการความรู้สู่สังคมโดยใช้
การเรียนภาษาสเปนเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจศึกษา
แหล่งอารยธรรมอินคามากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนภาษาจ�ำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของผู้คนที่ใช้ภาษานั้นควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ นักวิชาการด้านละตินอเมริกันศึกษายังเสนอให้มี
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ให้ความรู้เรื่องแหล่งอารยธรรมอินคาโดยตรง หลังจากที่ก่อนหน้านี้
กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในละตินอเมริกาเพื่อให้
คนไทยรู้จักภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของสถานทูตจากอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และ
ทะเลแคริเบียนหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น
และมีประโยชน์ส�ำหรับน�ำมาใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย (นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์ และผ่องพรรณ ไกรนรา, สัมภาษณ์: ธันวาคม 2562)
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ข้อเสนอแนะ

สามารถขยายขอบเขตการวิจัยไปยังสถานทูตอื่นที่มีบทบาทในการจัดนิทรรศการชั่วคราว
หรือกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของแหล่งอารยธรรมอินคา
เช่น
สถานทูต
อาร์เจนตินา สถานทูตโคลอมเบีย สถานทูตเอกวาดอร์ สถานทูตชิลี สถานทูตโบลิเวีย เป็นต้น หรือ
สามารถขยายขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยจากภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในละตินอเมริกาไป
เป็นภูมิภาคอื่นของโลก ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา โอเชเนียและแปซิฟิค เป็นต้น
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การสร้างองค์ความรูใ้ นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย
The Knowledge management process to create Sand Art
สมพงษ์ ลีระศิริ 1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาค้นคว้า องค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การวาดทราย (2) สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะการวาดทราย เพื่อน�ำความรู้ความเข้าใจไปสู่ การ
พัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะการวาดทราย โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อน�ำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะการวาดทราย ผลที่ได้จากวิจัย (1) ค้นพบขั้นตอนใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดทราย (2) ได้ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะด้วยการวาดทราย
ค�ำส�ำคัญ: องค์ความรู้ / การสร้างสรรค์ผลงาน / ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย

1

ดร., อาจารย์ประจ�ำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract
The objective of this research is (1) To study knowledge of creative Sand Art (2)
Creative work of Sand Art To bring knowledge and understanding to development of creative art of Sand Art By using the knowledge management process to create Sand Art. The
results of the research (1) Discover the steps in creative Sand Art (2) Get creative Sand Art
work
Keywords: Knowledge / Creative Work / Sand Art

บทน�ำ
ศิลปะมีการพัฒนารูปแบบและแนวความคิดที่แตกต่างหลากหลายออกไปหลากหลาย
แขนง ส�ำหรับประเภทของศิลปะนั้น ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้มากมายหลายประเภท ซึ่ง
เราสามารถแบ่งประเภทของศิลปะ สามารถออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) วิจิตรศิลป์ (Fine
Art) และ (2) ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) วิจิตรศิลป์ คือ ศิลปะที่อ�ำนวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้น
ความงดงาม และความพึงพอใจ มากกว่าประโยชน์ใช้สอย หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบ
สนองความต้องการ ทางด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นส�ำคัญ แบ่งออกเป็น 6 แขนง คือ 1. จิตรกรรม
(ภาพเขียน) 2. ประติมากรม(ภาพปั้น) 3. สถาปัตยกรรม(งานก่อสร้าง) 4. วรรณกรรม(บทประพันธ์)
5. ดุริยางศิลป์ หรือ ดนตรี (การขับร้อง,การบรรเลง) 6. นาฏศิลป์ (การ่ายร�ำ,การละคร) และ ประยุกต์
ศิลป์ (Applied Art) คือ ศิลปะที่อ�ำนวยประโยชน์ทางกายมุ่งเน้นประโยชน์ทางการใช้สอยมากกว่า
ความงาม หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางร่างกาย แบ่งออกเป็น 5
แขนง คือ 1. พาณิชย์ศิลป์ (ศิลปะเพื่อประโยชน์ทางการค้า) 2. มัณฑนศิลป์ (ศิลปะการตกแต่ง) 3.
อุตสาหกรรมศิลป์ (ศิลปะออกแบบผลิตภัณฑ์) 4. หัตถศิลป์ (ศิลปะที่ใช้ฝีมือ) 5. ประณีตหัตถศิลป์
(ศิลปะการช่างฝีมือชั้นสูง) จากความหมาย ความงาม และประเภทของศิลปะ สามารถสรุปได้ว่า
ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อความงามและความพอใจ ความงามและความพึงพอใจของ
ศิลปะมี 2 ประเภท คือ (1) ประเภทความงามทางกาย และ (2) ประเภทความงามทางใจ ความงาม
ทางกายเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเรา เราสัมผัส และเห็นคุณค่า ได้อย่าง เป็นรูปธรรม ส่วน
ความงามทางใจเป็นศิลปะที่มีคุณค่าทางนามธรรม ท�ำให้เรามีความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ สามารถ
ด�ำเนินวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุข (ภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์,2546)
ในปัจจุบันศิลปินมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างกว้างขวาง ลักษณะของผลงาน
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น มีการสร้างสรรค์ผลงานตามสมัยนิยม
เลียนแบบอย่างศิลปินที่น่าสนใจจากโลกตะวันตก ผลงานและการด�ำรงชีวิตของศิลปินส่วนใหญ่มี
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ลักษณะพึ่งพิงตัวเอง ปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและปัจจัยอื่นๆอยู่เสมอ จึงท�ำให้
รูปแบบผลงานศิลปะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง ท่ามกลางความหลากหลาย
ของรูปแบบการสร้างสรรค์ ศิลปะการวาดภาพด้วยทรายเป็นรูปแบบการสร้างสรรค์หนึ่งที่เกิดขึ้น
และถูกเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง การแสดงวาดทราย (Sand Art) น�ำเสนอศิลปะผ่านเรื่องราว
จากเม็ดทราย โดยศิลปินจิตรกรผู้ถ่ายทอดน�ำเสนอเล่าเรื่องราว ตามแนวความคิดที่ตนเองต้องการ
ได้อย่างน่าสนใจ และหาชมได้เฉพาะในโอกาสพิเศษ เป็นการเล่าเรื่องราวที่ถูกสร้างสรรค์ผ่านเม็ด
ทรายที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ศิลปินวาดทรายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกและเป็นคนแรกที่คนไทยรู้จัก คือ ซิมโมโนวา
ชาวยูเครน ที่คนไทยรู้จักศิลปินวาดทรายท่านนี้เพราะผลงานเรื่องเล่าจากเม็ดทรายเพื่อร่วมเฉลิม
ฉลองครบรอบ 84 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่
5-6 มกราคม 2555 ณ ศาลาศรัทธาศรม งานบีโอไอแฟร์ กรุงเทพมหานคร ต่อเบื้องพระพักตร์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และคณะรัฐบาลไทย ซิมโมโนวา ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะจากเม็ดทราย ได้กล่าวถึงการท�ำงานไว้วา่ เนือ้ หาของการแสดงดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดเรือ่ งราว
พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุก ๆ ด้าน เช่น การประดิษฐ์สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ความห่วงใยที่ทรงมีต่อสิ่งแวดล้อม และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรและ
ประเทศของพระองค์ ในประเทศไทย จากการเผยแพร่ผลงานวาดทราย ท�ำให้ผชู้ มเกิดความประทับใจ
และได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และศิลปินไทยจนเกิดการฝึกฝน
และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบนี้เกิดขึ้น (ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์, 2562: ออนไลน์)
ศิลปะวาดทรายหรือ Sand Art ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย มีเพียงศิลปินจ�ำนวนน้อยที่มีผลงาน
เผยแพร่ เนื่องจากศิลปะวาดภาพทรายนั้น ยังไม่มีผู้สอนโดยตรง รวมถึงต�ำราเอกสาร ศิลปินจึง
ฝึกฝนด้วยตนเองผ่านการดูผลงานของศิลปินต่างชาติผ่านทางสื่อออนไลน์ ศิลปะวาดภาพทราย
เป็นการวาดภาพด้วยมือ ลงน�้ำหนัก แสง และเงา ระยะใกล้ ไกล ซึ่งการวาดรูปด้วยเม็ดทรายต้อง
เข้าใจการใช้มือในลักษณะต่าง ๆ และต้องมีทักษะด้านการวาดรูป แต่อาจไม่จ�ำเป็นต้องวาดรูปได้ดี
ลักษณะงานศิลปะรูปแบบนี้เป็นศิลปะที่แสดงสดบนเวทีเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสทันที บางครั้งเสนอไป
กับบทกวีหรือการด�ำเนินเรื่องแบบภาพยนตร์ บางแห่งมีนักดนตรีแสดงประกอบ ในปัจจุบันแม้
ศิลปะวาดทราย จะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วแต่ยังไม่มีผู้ใดได้รวบรวม องค์ความรู้ การจัดการ
ความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากค�ำว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้า
ถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิควิธีการ
ท�ำงานศิลปะวาดทราย เอาไว้อย่างเป็นระบบเลย ซึ่งถ้ามีการจัดท�ำให้จะสามารถสร้างคุณประโยชน์
ต่อการศึกษา การท�ำงานศิลปะ การสร้างอาชีพ และการพัฒนาคนได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมาก
ผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญที่จะท�ำการศึกษาค้นคว้า องค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การวาดทราย รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ สร้างสรรค์ผลงานของ ศิลปิน เพื่อน�ำความ
รู้ความเข้าใจไปสู่ การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะการวาดทรายต่อไปในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพ
ด้วยทราย
2. เพื่อน�ำองค์ความรู้ไปเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
วิธีการศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ด�ำเนิน
การตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การก�ำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ศิลปินที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะวาดภาพด้วยทราย
อย่างน้อย 3 ปี และ เป็นผู้มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับด้านศิลปะวาดภาพด้วยทราย
ที่เป็นที่ยอมรับมีความน่าเชื่อถือ
1.2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ซีเนีย ซิมโมโนวา (Kseniya Simonova) ศิลปินวาดทรายชาว
ยูเครน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ประเภท
2.1. เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสรรค์ คือ แบบร่างภาพผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการจัดแสดง
ศิลปะวาดทราย จ�ำนวน 8 นาที
2.2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
		
2.2.1 เอกสาร บทความวิจัย ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่ค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร
และหนังสือ
		
2.2.2 วัตถุเทปวีดีโอผลงานศิลปะวาดทราย ศึกษาองค์ความรู้ ด้านเนื้อหาและ
กระบวนการสร้างสรรค์รปู แบบผลงานศิลปะการวาดทราย โดยใช้กระบวนการการจัดการองค์ความรู้
KM และวิเคราะห์ผลโดยการเขียนบรรยาย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : สมพงษ์ ลีระศิริ, 2563

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดําเนินการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเรื่อง “ศิลปะการวาดทราย” จากเอกสาร งานวิจัย บทความ
และศึกษาผลงานของศิลปิน ซีเนีย ซิมโมโนวา (Kseniya Simonova) ศิลปินวาดทรายสาวชาว
ยูเครน
2. ดําเนินการจัดท�ำแบบร่างผลงานสร้างสรรค์ศิลปะวาดทรายจ�ำนวน 1 ชุด โดยมีขอบเขต
เวลา 8 นาที
3. ดําเนินการทดลองผลงานสร้างสรรค์การวาดทรายตามแบบร่างที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้น
และแก้ไขปัญหาที่พบ ทดลองซ�้ำจนได้ผลตรงตามแบบร่างผลงานที่ได้สร้างสรรค์ไว้
4. น�ำผลงานสร้างสรรค์การวาดทรายชุด “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์” เข้าร่วมแสดงในงาน
นิทรรศการ ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต วันที่ 13 ตุลาคม 2562
5. นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์และรายงานผลการศึกษา โดยการบรรยาย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และผลงานศิลปินวาดทรายทั้งไทยและต่าง
ประเทศ และผลงานที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้นและได้เผยแพร่ผลงานในงานนิทรรศการ ธ สถิตในใจ ไทย
นิรันดร์ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. สังเคราะห์องค์ความรู้โดยใช้ การจัดการองค์ความรู้ KM ด้านการสร้างสรรค์ผลงานและ
เทคนิคศิลปะวาดภาพด้วยทราย

ขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์การวาดทรายชุด “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์” ได้ร่วมแสดงในงาน
นิทรรศการ ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต วันที่ 13 ตุลาคม 2562
โดยนิทรรศการ จัดขึน้ เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวาดภาพด้วย
ทราย ซึ่งเป็นผลงานที่มีรูปแบบทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ แนวการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย มี
ขั้นตอนท�ำงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ท�ำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหนังสือ รายงานวิจัย
บทความ เพือ่ เป็นข้อมูลในการสร้างเนือ้ เรือ่ ง สอดคล้องกับเนือ้ หานิทรรศการ ธ สถิตในใจ ไทยนิรนั ดร์
ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2. ท�ำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือแสดงผลงาน สื่อบันทึกผลงาน นิทรรศการ
แสดงงาน เอกสารที่แสดงถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก�ำหนดรูป
แบบที่น�ำมาใช้แสดงให้สอดคล้องกับตัวผลงาน
3. ท�ำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย รวมทั้งเนื้อหา
ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการท�ำงาน เพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์
และสรุปผลเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะการวาดภาพด้วยทรายขึ้นมาใหม่
4. ท�ำการสร้างแบบร่างผลงานสร้างสรรค์ศิลปะวาดทรายจ�ำนวน 1 ชุด โดยมีขอบเขตเวลา
8 นาที
5. ท�ำการปรึกษาคัดเลือกดนตรีที่เข้ากับรูปแบบเนื้อหา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี
โดยใช้เพลงทั้งสิ้น 6 เพลง
6. ท�ำการทดลองสร้างผลงานการวาดทรายตามแบบร่างที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้น และแก้ไข
ปัญหาที่พบ ทดลองซ�้ำจนได้ผลตรงตามแบบร่างผลงานที่ได้สร้างสรรค์ไว้
7. ท�ำการทดลองแสดงผลงานการวาดทรายพร้อมกับดนตรี และแก้ไขปัญหาที่พบ ทดลอง
ซ�้ำจนได้ผลตรงตามแบบร่างผลงานที่ได้สร้างสรรค์ไว้
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8.) น�ำผลงานสร้างสรรค์การวาดทรายชุด “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์” และแสดงเผยแพร่ผล
งานในงานนิทรรศการ ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต วันที่ 13
ตุลาคม 2562

ภาพที่ 2 กรอบความคิดในการสร้างสรรค์
ที่มา : สมพงษ์ ลีระศิริ, 2563

ผลการวิจัย
การสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์การวาดทรายชุด “ธ สถิตในใจ ไทยนิรันดร์” พบว่า องค์
ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย และ การสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์
ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย มีดังนี้
1.) องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย
- ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย มีลักษณะในการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท�ำงานที่ใช้สื่อ
แบบ บูรณาการร่วมกันระหว่างธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยการใช้แสงน�ำมาสร้างสรรค์ผลงาน ถือ
เป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (Originality) เพราะศิลปินต่างก็
ต้องมีแนวความคิด แรงบันดาลใจ ต้องอาศัยข้อมูลภายนอก จากนั้นจึงน�ำข้อมูลเหล่านั้น ผสมผสาน
ระบบการค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ ออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ (“การเขียนเนื้อหาสาระทาง
วิชาการจากการสร้างสรรค์ศิลปะ,วิชาการสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์,ศิลปะ-วิจัย,การวิจัยศิลปะ.”,
2560: ออนไลน์)
- การท�ำงานและอิทธิผลที่ได้รับ จากการศึกษาผลงานของ ซีเนีย ซิมโมโนวา (Kseniya Simonova) ศิลปินวาดทรายสาวชาวยูเครน พบว่า ปัจจัยส�ำคัญในการท�ำงานศิลปะวาดทรายที่ส�ำคัญ
คือช่วงเริ่มฝึกฝนศิลปะวาดทราย ในตอนแรก ปัญหาอยู่ที่การฝึกหัดและทดลองการใช้วัสดุ “ทราย”
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ทั้งทรายจากแหล่งทรายในธรรมชาติอาทิ ทรายทะเล ทรายบก ทรายภูเขาไฟ ที่มีคุณสมบัติทาง
กายภาพแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ที่ต่างๆบนโลก ภูมิล�ำเนาของศิลปินจึงถือได้ว่าส่งผลไม่น้อย
ต่อวัสดุที่เลือกใช้ในการท�ำงาน ที่มีทั้งเรื่องของราคา และความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งวัสดุนั้นๆ
การฝึกฝนอย่างหนักโดยต้องใช้เวลายาวนาน อาจจะพบกับอุปสรรคและปัญหาอาทิ การต้องยืนเป็น
เวลานาน และการต้องปรับสายตา ฝึกฝนการมองเห็นใหม่เนื่องจากต้องจ้องมองพื้นแสงสีขาวอยู่
เป็นเวลานาน เป็นต้น (Kseniya Simonova, 2562:ออนไลน์)
- เนื้อหาภายในศิลปะการวาดภาพด้วยทราย สามารถเป็นสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
แรงบันดาลใจในชีวิต โดยการใช้การเล่าเรื่องผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะ วรรณกรรม หรือ
บทละคร อาทิ ตัวละคร หนุ่มสาว ลูกชายและพ่อแม่ ฉากพื้นหลัง สัญลักษณ์ที่เป็นสากล ที่สื่อสาร
เป้าหมายของเรื่อง ที่ต้องการกระตุ้นเตือน เน้นย�้ำ ปลุกเร้า ความทรงจ�ำ ความรู้สึก นึกคิดของทุก ๆ
คนให้คิดถึงสิ่งที่มีความส�ำคัญในช่วงเวลาในเวลาปัจจุบันหรือแม้แต่อดีต ช่วยให้เราไม่ลืมหรือ
ปล่อยทิ้งสิ่งที่มีความหมายต่อเรา และกระตุ้นให้กลับไปดูแลใส่ใจสิ่งเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นความ
เฉียบแหลมในการน�ำเสนอเนื้อหาที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะ หรือที่เรียกว่า Soft Power
- วัสดุ “ทราย” ในมิติของสังคมและวัฒนธรรม ประเพณีของไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ
ทรายมาอย่างช้านาน อาทิ การขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อพระเจดีย์ทราย ที่แฝงคติความเชื่อในการด�ำรง
ชีวิตผ่านประเพณีไทยช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ทรายในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
โดยการแปรรูปหรือการกะเทาะแบ่งส่วนมาจากหินและกรวดทรายที่ขุดได้บนพื้นดินเรียกว่า “ทราย
บก” นั้นเหมาะสมและให้ผลตรงตามความต้องการในการสร้างสรรค์มากกว่าชนิดอื่น การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทรายจึงเลือกใช้ทรายในลักษณะนี้เท่านั้น ส่วนที่เกิดจากล�ำธารแม่น�้ำ
เรียกว่า “ทรายแม่น�้ำ” ที่เกิดจากทะเลเรียกว่า “ทรายน�้ำเค็ม” ทรายจากจังหวัดอ่างทอง ราชบุรี และ
ต�ำบลบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี และทรายที่อ่างทองคุณภาพไม่ค่อยดี ส่วนทรายราชบุรีถือว่ามี
คุณภาพดี ซึ่งขุดมาจากแม่น�้ำราชบุรี ทรายบ้านแป้งเป็นทรายที่ดีแต่ขาดอนุภาคที่ละเอียด ส่วน
ทรายละเอียดมาจากต�ำบลบางพูด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งทรายที่ขุดแล้วส่งมา
จ�ำหน่ายในกรุงเทพมหานคร ส่วนที่อื่น ๆ ในประเทศไทยนั้นยังมีอีกมากมาย ส่วนใหญ่แหล่งทราย
ก่อสร้างจะมีอยู่ตามบริเวณทางน�้ำใหญ่ ทางภาคเหนือจะมีอยู่ตามแม่น�้ำ ปิง วัง ยม น่าน แม่น�้ำลาว
แม่น�้ำกก แม่น�้ำกวง แม่น�้ำทา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี แม่น�้ำโขง แม่น�้ำมูล แม่น�้ำชี ทางภาค
กลางมีแอ่งที่ลุ่ม ทรายอยู่ลึกมาก เป็นแอ่งรับตะกอนแม่น�้ำมาจากภาคเหนือ ทั้งสี่สายที่รวมกันเป็น
แม่น�้ำเจ้าพระยา และยังมีแม่น�้ำป่าสัก และอื่นๆ อีกหลายสาขามาจากภูเขาทั้งทางขอบแอ่งด้าน
ตะวันออกและตะวันตก ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวไทย และยังมีบริเวณที่ราบลุ่มที่มีแหล่งทรายอยู่
ในส่วนภาคกลางตอนล่าง ในส่วนของภาคตะวันตกมีสายน�้ำจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
สายน�้ำอื่น ๆ ส่วนทางภาคใต้มีทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็มีแหล่งทรายแม่น�้ำต่าง ๆ เช่นกัน
(วิชัย วรยศอ�ำไพ,2542)
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- วัสดุ “ทราย” ในมิติของการเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ศิลปะนั้น พบว่า ในปัจจุบันการใช้
ทรายเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ นั้นมีอยู่อย่างกว้างขวางและหลากหลายรูปแบบอย่าง
“ทราย” ถูกน�ำมาเป็นสื่อในกิจกรรมทางศิลปะอาทิ “เทคนิคเขียนทราย” เพื่อผ่อนคลายความเครียด
เพราะ “ทราย” นั้นมีสีสัน สดใส สะดุดตา ให้ความรู้สึกที่นิ่มนวล ละเอียดอ่อน เมื่อได้สัมผัสท�ำให้เกิด
มีความสุข ความอิสระ ท�ำให้จิตใจที่สงบ ร่มเย็นลง และยังปลดปล่อยจินตนาการ ความคิดในใจ
รวมทั้งระบายความเคร่งเครียดหรือปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างใน นั้นคือ การบ�ำบัดจิตใจ
ท�ำให้จิตใจสงบมีความสุข และก็ได้ผ่อนคลายบ�ำบัดไปในตัว รวมทั้งพบว่ามีการน�ำเสนอผลงาน
ศิลปะด้วย “ทราย” ในลักษณะ “ศิลปะสตรีทอาร์ต” ใช้ทรายสีสีต่าง ๆ ใส่ขวดคล้ายขวดซอสพลาสติก
ให้ผู้ชมและผู้สนใจมาร่วมกันระบายทรายสีบนพื้นถนนนอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ท�ำความสะอาด
ได้ง่าย เพียงแค่กวาดทรายสีให้เรียบร้อยอีกด้วย
- การวาดทรายและภาพเคลื่อนไหวทราย (Sand Art and Animation) ถือเป็นเพียง 1 ใน
จ�ำนวนรูปแบบงานที่หลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นที่รู้จักและได้รับการฝึกฝนจากศิลปิน
หลายคนทั่วโลก ศิลปะการวาดภาพด้วยทรายนั้น มีความพิเศษที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ใน
หลากหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบหนังสั้น หรืองานภาพเคลื่อนไหวแบบจับภาพทีละเฟรม หรือศิลปะ
แสดงสดพร้อมกับการฉายภาพ จนถึงการประยุกต์การท�ำงานร่วมกับโปรแกรมการสร้างภาพ การ
ตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์จัดเก็บบันทึกเอาไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลท�ำให้สามารถด�ำรงรักษาผลงาน
ไว้ได้อย่างยาวนาน เพื่อสื่อสารแนวความคิดต่าง ๆ ศิลปินใช้การเคลื่อนไหวของมือและท่าทาง เพื่อ
ควบคุมทราย บนโต๊ะ ตู้ หรือ กล่องไฟ ที่มีแหล่งก�ำเนิดแสงอยู่ด้านล่างอย่างระมัดระวัง เพราะงาน
ลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด โดยภาพแต่ละภาพ เฟรม
แต่ละเฟรม ถูกวาดออกมาเป็นภาพทิ้งไว้เพียงชั่วครู่ไม่กี่วินาทีจะถูกเปลี่ยนหรือลบ เพื่อให้เกิดมีพื้นที่
ว่างใหม่ ส�ำหรับการวาดภาพหรือเฟรมถัดไป และผลงานจึงไม่สามารถเก็บเป็นรูปธรรมได้เหมือน
อย่างศิลปะรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้งหากสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่สามารถสร้างใหม่ในแบบเดิมได้เหมือนเดิม ผู้
สร้างและผู้ชมต่างต้องใช้สมาธิ ความสนใจ พินิจ พิจารณาภาพแต่ละภาพในขณะที่ภาพเหล่านั้น
ปรากฏไปพร้อม ๆ กับการมองและคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกเล่าผ่านความเงียบ ถือเป็นเสน่ห์และ
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ชั้นสูงที่เป็นเสน่ห์ที่ซ้อนเร้นในงานศิลปะรูปแบบนี้โดยเฉพาะ ศิลปินต้อง
อาศัยเพียงการใช้ มือ นิ้วหรืออุปกรณ์เพียงเล็กน้อยอย่างเช่น พู่กัน หรือไม้ขนาดเล็ก ในการสร้างรูป
ร่างเพื่อให้ทรายปรากฏกลายเป็นรูปร่าง รูปทรง 2มิติสีด�ำ หรือสีน�้ำตาลเข้ม
- วัสดุและอุปกรณ์ในการท�ำงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย กล่องไฟหรือตู้ไฟคือสิ่ง
ส�ำคัญ และต้องสร้างจากวัสดุที่มีความแข็งแรงคงทนสามารถรับน�้ำหนักได้ดี อาทิ ไม้หรือวัสดุ
จ�ำพวกของแข็งอาทิ อลูมิเนียม เหล็ก หรือท�ำจากไฟเบอร์ เป็นต้น พื้นที่ส�ำหรับวาด มักนิยมท�ำจาก
กระจกตัดแสง และอะคริลิคแบบขุ่น มีควรมีความหนา 5 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่านั้น
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ขึ้นไป ลักษณะที่โปร่งแสงไม่มาก คือ มีความขุ่นเพื่อให้ปริมาณของแสงลอดผ่านได้พอสมควร สีส่วน
ใหญ่เกือบทั้งหมดที่นิยมใช้มักเป็นสีขาว เรื่องของขนาดของตู้หรือกล่องไฟส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจัย
เรื่อง รูปร่าง ร่างกาย ขนาดของอวัยวะของผู้สร้างสรรค์แต่ละคนว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็ก การก�ำหนด
ความกว้าง ยาว สูงจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลที่จะตั้งค่าขนาดตามแต่ที่แต่ละคนถนัดหรือ
ต้องการ ดวงไฟ – หลอดไฟ พบว่าการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของตู้ ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งไฟ
กับกระจก ขนาดพื้นที่ในการท�ำงานทั้งแบบที่เป็นหลอดชนิดไส้วัสดุเป็นแก้วหรือหลอดแบบใหม่
อย่างเช่นหลอดไฟ Led ที่สามารถใช้ได้ดีไม่แตกต่างกัน โดยข้อควรระวังนั้นคือความปลอดภัยของ
ความทดทานของหลอดไฟในการใช้งานเป็นระยะเวลานานๆติดต่อกันว่าจะไม่ร้อนมากจนเกิด
ประกายไฟหรือการลุกไหม้ขึ้น โปรเจ็กเตอร์และกล้องเหนือศีรษะไฟ รวมทั้งกระบวนการในการจัด
เก็บ หรือบันทึกผลงานเอาไว้หลังจากที่ท�ำงานเสร็จ ส่วนใหญ่พบว่าเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือผลงานอะนิเมชั่น นิยมใช้กล้องถ่ายภาพ
คุณภาพสูงติดตั้งไว้ในต�ำแหน่งเหนือศีรษะ เพื่อแสดงภาพที่เกิดและด�ำเนินตลอดระยะเวลาที่แสดง
ผลงานไปพร้อมๆกับการบันทึกผลงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน ชนิดหรือระบบสัญญาณที่แตกต่าง
กันไปตามลักษณะของพื้นที่ เช่น เอเชีย ยุโรป หรือ อเมริกาเป็นต้น (Phani Tetali, 2560:ออนไลน์)
2.) การสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย
- เนื้อหา ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ในฐานะ “สื่อ”ในยุคปัจจุบันที่ท�ำหน้าที่ในการ
สื่อสารความคิดระหว่างมนุษย์ “ภาพหนึ่งภาพแทนค�ำนับพัน” ผู้วิจัยพบว่า “ศิลปะ” เป็นหนึ่งในรูป
แบบการเล่าเรื่องรูปแบบหนึ่ง ปรากฏอยู่ในลักษณะของภาพเขียนบนผนัง งานศิลปะประเภทต่าง ๆ
รวมทั้งมุขปาฐะและนิทานปรัมปรา เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ภาพยนตร์ และไม่เว้นแม้แต่กระทั่งใน
ความฝัน การเล่าเรื่อง คือ กระบวนการสื่อสารระหว่างมนุษย์ อันประกอบไปด้วย “ศิลปะ” การพูด
การตีความหมาย การประเมินคุณค่า ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่อง คือ การชวนเชิญ การโน้มน้าว
การชักจูงให้เกิดความสนใจ มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ดังนั้น การเล่าเรื่องจึงมีลักษณะที่เป็นปฏิสัมพันธ์ มี
โครงสร้าง มีรูปแบบ และมีขั้นตอนในการด�ำเนินการ รวมถึงศิลปะในการแสดงออกอื่น ๆ ของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวใจหรือการแสดงรวมอยู่ด้วย ศาสตร์ใน“การเล่าเรื่อง (Story telling)” ซึ่ง
เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ความรู้ต่างๆที่อยู่กับตัวบุคคล (Tacit knowledge) จากประสบการณ์การ
ด�ำเนินชีวิต เรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ มุมมองการเล่าเรื่อง (Point of View) ที่น�ำมาใช้เรื่องเล่าในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทรายนี้ ยึดทฤษฎีมุมมองการเล่าเรื่อง โดยอาศัยหลักการ
เล่าเรื่องแบบ “การไม่ปรากฏผู้เล่าเรื่อง” เพื่อประสงค์ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเสมือนยืนมองดู
เหตุการณ์อยู่ด้วยระยะห่าง ๆ เพื่อให้ความรู้สึกเป็นอิสระจากเรื่องที่ก�ำลังได้พบเห็น โดยจุดมุ่งหมาย
ในการเล่าเรื่องตามทฤษฎีดังกล่าวนี้ เป็นกลวิธีในการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่
จากเดิมตามคุณลักษณะของศิลปินในยุคปัจจุบันที่แสวงหากลวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ ๆ และยังสื่อ
สิ่งที่เป็นนามธรรมที่ซ่อนอยู่ภายในใจของมนุษย์ทุกคน ให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้และ
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เกิดความซาบซึ้ง สะเทือนอารมณ์ (Emotional Art) มีความรู้สึกปิติ ยินดี อิ่มเอิบใจ ผ่านการสัมผัส
ผลงานศิลปะ รวมทั้งประโยชน์ที่มีต่อความคิดในระดับลึก ด้านปัญญา (Intellectual Art) รวมทั้งใน
แบบ (Perceptual art) มีส่วนช่วยการพัฒนา จินตนาการ และประสบการณ์ ทางความคิดให้กับผู้ชม
ได้ในเชิงประจักษ์ ในด้านแนวความคิดตามลักษณะศิลปะในแบบ (Conceptual Art) ที่มีผลสรุปใน
เนื้อหาสาระที่เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการแฝงอยู่ทั้งในกระบวนการท�ำงานและตัวผลงานศิลปะ
ความเป็นศิลป์ในการให้ประโยชน์ต่อด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเป็นการพัฒนาบทบาทใหม่ให้
กับศิลปินและการสร้างสรรค์ผลงาน ในการขยายขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการที่มิได้จ�ำกัดแค่เพียงเวที
ทางศิลปะ ยังสามารถข้ามพรหมแดนในเชิงบูรณาการในรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ หรือ
การสร้างสรรค์ศิลปะ –วิจัย และการวิจัยทางศิลปะตามลักษณะงานวิชาการ ในแวดวงวิชาการระดับ
ชาติได้อีกด้วย (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2555)
- รูปแบบ เป็นการใช้รูปร่างแบบภาพเงาด�ำ (silhouette) หมายถึงรูปที่เกิดจากเส้นรอบ
นอกที่คมชัดและมีสีทึบของศีรษะ ร่างกาย หรือกลุ่มคน เกิดจากการตัดกระดาษเป็นรูปเงาด�ำ และ
กลายเป็นนิยมอย่างสูงในศตวรรษที่ 19 ได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงละครเงาของจีนและญี่ปุ่น
จนต้นคริสต์ศักราชที่ 1840 รูปถ่ายเริ่มเข้ามาแทนที่ ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ภาพเงาด�ำก็ยังได้รับ
ความสนใจอยู่ไม่น้อยในกลุ่มคนที่นิยมภาพแบบย้อนยุค เพราะไม่เพียงแต่มีความเชื่อมโยงกับ
ประวัติความเป็นมาของการเล่นละครเงา แต่ยังเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิลปะของมนุษยชาติด้วย
ภาพตัดกระดาษเป็นรูปเงาด�ำเป็นทั้งการเปิดช่องว่างและจ�ำกัดพื้นที่ว่างในเวลาเดียวกัน มีลักษณะ
ที่ลึกลับและชวนให้เกิดจินตนาการได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเทพนิยาย ภาพเงาด�ำ
จึงได้ถูกน�ำมาใช้เป็นภาพประกอบเทพนิยายอันโด่งดังหลายเรื่องด้วยกัน (ศิริชนา สว่างเนตร, 2557)
สอดคล้องกับการใช้แสดงควบคู่กับกับการฉายแสงไฟ
- เทคนิค ความต่อเนื่องหรือความลื่นไหลของภาพนั้นมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการรักษา
สมดุลขององค์ประกอบทุก ๆ อย่าง รวมถึงความเป็นเอกภาพ และความกลมกลืนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ในแต่ละเฟรม แต่ละภาพ แต่ละนาทีที่เชื่อมต่อเรียงร้อยประสานกันกับค�ำบรรยายหรือดนตรีที่ลงตัว
เป็นอย่างมาก ซึ่งนั้นคือความพิเศษ เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ศิลปินแต่ละคนย่อมมีเอกลักษณ์เป็น
ของตัวเองและมีศิลปินในด้านนี้ที่เป็นที่ยอมรับในความสามารถ รวมทั้งท่าทางและการเคลื่อนไหว
ในการท�ำงานศิลปะวาดทรายนั้น มีความสอดคล้องกับลักษณะ ศิลปะการแสดงสด (Performance
Art) ที่เป็นศิลปะเกี่ยวกับการใช้ร่างกาย ในฐานะเป็นสื่อทางศิลปะร่างกาย และเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน ในช่วงปี ค.ศ. 1960 การใช้ร่างกายร่วมกับผลงานจิตรกรรม
ถูกนิยามลักษณะผลงานอีกชื่อหนึ่งว่า แอ็คชั่นเพนติ้ง (Action Painting) ช่วงเวลาปีค.ศ. 1980 นับ
เป็นช่วงเวลาที่เกิดศิลปะในลักษณะที่เรียกว่า “สหวิทยาการ” มีวิธีการแสดงออกอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
สื่อศิลปะได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความเด่นชัด ศิลปะการแสดงสดได้พัฒนาควบคู่กับ
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การสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย

เทคโนโลยีมาโดยตลอด มีการน�ำสื่อหลากหลายและสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้จนสามารถเรียกได้
ว่า มัลติมีเดียการแสดงสด (Multimedia Performance) มัลติมีเดียการแสดงสด มีการเพิ่มจ�ำนวน
การใช้สื่อในการฉายละครการเต้น และศิลปะการแสดงสด โดยใช้ทั้งหน้าจอภาพยนตร์และจอวิดีโอ
มอนิเตอร์ เป็นต้น (จารุพัฒน์ นาคพันธ์, 2558)
- เสียงดนตรีประกอบ ศิลปะการวาดภาพด้วยทรายถือว่าเป็นศิลปะร่วมสมัย ที่บูรณาการ
ใช้สื่อวิธีการและวัสดุทางศิลปะร่วมกับศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น นักดนตรี นักแสดง ศิลปินด้านทัศน
ศิลป์ เป็นต้น การแสดงศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ระยะเวลาในการชมงานในแต่ละนาที มีการ
เคลื่อนไหว ผันแปร เปลี่ยนแปลงทุกช่วงจังหวะเวลา เช่นเดียวกับดนตรี ในการแสดงศิลปะการวาด
ภาพด้วยทรายลักษณะแสดงสด จึงนิยมแสดงควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการบรรเลงดนตรี โดยผลงานชื้น
นี้ใช้บทเพลงที่น�ำมาประกอบในการวาดภาพครั้งนี้ทั้งหมด 6 เพลง คือบทเพลง “ต้นไม้ของ
พ่อ,ในหลวงในดวงใจ, พระราชาในนิทาน, เหตุพลของพ่อ, รูปทีม่ ที กุ บ้าน, ในหลวงของแผ่นดิน” เพราะ
มีเนือ้ หาสอดคล้องกับภาพทีป่ รากฏ

สรุปผล
ผู้วิจัยพบว่า องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ลักษณะใน
การสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท�ำงานที่ใช้สื่อแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างธรรมชาติ และ
เทคโนโลยี วัสดุ “ทราย” ใช้ชนิดของทรายที่ขุดได้บนพื้นดินหรือดูดจากใต้พื้นดิน เรียกว่า “ทรายบก”
ซึ่งเหมาะสมและให้ผลตรงตามความต้องการในการสร้างสรรค์มากกว่าชนิดอื่น การสร้างสรรค์ผล
งานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ใช้ทรายในลักษณะนี้เท่านั้น กล่องไฟหรือตู้ไฟสร้างจากวัสดุที่มี
ความแข็งแรงคงทนสามารถรับน�้ำหนักได้ดี อาทิ ไม้หรือวัสดุจ�ำพวกของแข็งอาทิ อลูมิเนียม เหล็ก
หรือท�ำจากไฟเบอร์ เป็นต้น พื้นที่ส�ำหรับวาด มักนิยมท�ำจากกระจกตัดแสง และอะคริลิคแบบขุ่น มี
ควรมีความหนา 5 มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่านั้นขึ้นไป ลักษณะที่โปร่งแสงไม่มาก คือ มี
ความขุ่นเพื่อให้ปริมาณของแสงลอดผ่านได้พอสมควร สีส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่นิยมใช้มักเป็นสี
ขาว เรื่องของขนาดของตู้หรือกล่องไฟส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่อง รูปร่าง ร่างกาย ขนาดของ
อวัยวะของผู้สร้างสรรค์แต่ละคนว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็ก การก�ำหนดความกว้าง ยาว สูงจึงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยของแต่ละบุคคลที่จะตั้งค่าขนาดตามแต่ที่แต่ละคนถนัดหรือต้องการ ดวงไฟ – หลอดไฟ พบ
ว่าการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของตู้ ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งไฟกับกระจก ขนาดพื้นที่ในการ
ท�ำงานทั้งแบบที่เป็นหลอดชนิดไส้วัสดุเป็นแก้วหรือหลอดแบบใหม่อย่างเช่นหลอดไฟ Led ข้อควร
ระวังนั้นคือความปลอดภัยของความทดทานของหลอดไฟในการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อ
กันว่าจะไม่ร้อนมากจนเกิดประกายไฟหรือการลุกไหม้ขึ้น โปรเจ็กเตอร์และกล้องเหนือศีรษะไฟ รวม
ทั้งกระบวนการในการจัดเก็บ หรือบันทึกผลงานเอาไว้หลังจากที่ท�ำงานเสร็จ ส่วนใหญ่พบว่าเก็บไว้
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ในรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือผลงานอะนิเมชั่น นิยม
ใช้กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงติดตั้งไว้ในต�ำแหน่งเหนือศีรษะ เพื่อแสดงภาพที่เกิดและด�ำเนินตลอด
ระยะเวลาที่แสดงผลงานไปพร้อม ๆ กับการบันทึกผลงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน ชนิดหรือระบบ
สัญญาณที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ เช่น เอเชีย ยุโรป หรือ อเมริกาเป็นต้น ลักษณะผล
งานเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบทีละเฟรม โดยใช้การเคลื่อนไหวของมือและท่าทาง การใช้ มือ นิ้วหรือ
อุปกรณ์เพียงเล็กน้อยอย่างเช่น พู่กัน หรือไม้ขนาดเล็ด ในการสร้างรูปร่างเพื่อให้ทรายปรากฏกลาย
เป็นรูปร่าง รูปทรง 2 มิติ สีด�ำ หรือสีน�้ำตาลเข้ม เพื่อควบคุมทราย บนโต๊ะ ตู้ หรือ กล่องไฟ ที่มีแหล่ง
ก�ำเนิดแสงอยู่ด้านล่าง งานลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
โดยภาพแต่ละภาพ เฟรมแต่ละเฟรม ถูกวาดออกมาเป็นภาพทิ้งไว้เพียงชั่วครู่ไม่กี่วินาทีจะถูกเปลี่ยน
หรือลบ เพื่อให้เกิดมีพื้นที่ว่างใหม่ ส�ำหรับการวาดภาพหรือเฟรมถัดไป และผลงานจึงไม่สามารถเก็บ
เป็นรูปธรรมได้เหมือนอย่างศิลปะรูปแบบอื่น ๆ ผู้สร้างและผู้ชมต่างต้องใช้สมาธิ ความสนใจ พินิจ
พิจารณาภาพแต่ละภาพในขณะทีภ่ าพเหล่านัน้ ปรากฏไปพร้อม ๆ กับการมองและคิดถึงเรือ่ งราวต่าง ๆ
ที่ถูกเล่าผ่านความเงียบ ถือเป็นเสน่ห์และคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ชั้นสูงที่เป็นเสน่ห์ที่ซ้อนเร้นใน
งานศิลปะรูปแบบนี้โดยเฉพาะ
การสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย เนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความยาวกว่า 8 นาที เช่น การ
ประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ความห่วงใยที่ทรงมีต่อสิ่งแวดล้อม และความรักที่พระองค์ทรงมี
ต่อพสกนิกรและประเทศของพระองค์ เป็นต้น ปรับปรุง ประยุกต์เป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ ด้านเทคนิคการวาดเน้นความพิถีพิถัน น�้ำหนัก ความลงตัว สมบูรณ์อย่างมากตาม
หลักการขององค์ประกอบทางศิลปะแบบวิจติ รศิลป์ อันถูกกับจริตและรสนิยมทางศิลปะในประเทศไทย ที่
ผลงานส่วนใหญ่มักเป็นผลงานในแนวทาง “สัจนิยม” เหมือนจริง ด้านรูปแบบใช้ลักษณะภาพเงาด�ำ
ที่เป็นทั้งการเปิดช่องว่างและจ�ำกัดพื้นที่ว่างในเวลาเดียวกัน มีลักษณะที่ลึกลับและชวนให้เกิด
จินตนาการได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเทพนิยาย เช่น เรื่องราวของวีรบุรุษ เป็นต้น รูป
แบบใช้รูปร่างแบบภาพเงาด�ำ (silhouette) ลักษณะเสมือนจริง ที่อาศัยการใช้น�้ำหนัก ระยะ เส้นรอบ
นอกที่คมชัดและมีสีทึบสอดคล้องกับการใช้แสดงควบคู่กับกับการฉายแสงไฟ
บทเพลงที่น�ำมา
ประกอบในการวาดภาพครั้งนี้ทั้งหมด 6 เพลง คือบทเพลง “ต้นไม้ของพ่อ, ในหลวงในดวงใจ, พระ
ราชาในนิทาน, เหตุพลของพ่อ, รูปที่มีทุกบ้าน, ในหลวงของแผ่นดิน” เพราะมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ภาพที่ปรากฏ
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ภาพที่ 3 ภาพการแสดงสดศิลปะการวาดทราย
ที่มา : สมพงษ์ ลีระศิริ, 2562

อภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจยั การสร้างองค์ความรูใ้ นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย เพือ่
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ผลงานชุด “ธ สถิตในใจ ไทยนิรนั ดร์” ความยาว 8 นาที
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย รูปแบบ ความหมาย
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนเทคนิควิธีการ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
- การวาดภาพด้วยทราย มีลักษณะในการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท�ำงานที่ใช้สื่อแบบ
บูรณาการร่วมกันระหว่างธรรมชาติ และเทคโนโลยี สอดคล้องกับบทความของ Professor Phani
Tetali และ Manisha Swarnkar ว่า การใช้ทรายเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นอีกมิติ
หนึ่งของศิลปิน ศิลปะที่เกิดจากทรายร่วมกับการใช้กล่องไฟหรือตู้ไฟ มีพื้นที่ส�ำหรับวาด มักนิยมท�ำ
จากกระจกตัดแสง และอะคริลิคแบบขุ่น และต้องใช้โปรเจ็กเตอร์และกล้องเหนือศีรษะไฟ ส่วนใหญ่
พบว่าเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับวีดีโอ ภาพยนตร์ หรือผลงานอะนิ
เมชั่น นิยมใช้กล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงติดตั้งไว้ในต�ำแหน่งเหนือศีรษะ เพื่อแสดงภาพที่เกิดและ
ด�ำเนินตลอดระยะเวลาที่แสดงผลงานไปพร้อม ๆ กับการบันทึกผลงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน ชนิด
หรือระบบสัญญาณที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ เช่น เอเชีย ยุโรป หรือ อเมริกาเป็นต้น
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- รูปแบบในการเล่าเรื่อง พบว่าสอดคล้องกับปิยะฉัตร วัฒนพานิช (2559) เรื่อง การเล่า
เรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล อันเป็นแนวความคิดหลักของเรื่องที่ต้องการ
สื่อสารให้กับผู้ชม ฉาก(Setting) หรือพื้นหลังที่ใช้เสริมในการเล่าเรื่อง มีความหมายในการสร้างสรรค์
ไม่ต่างจากพื้นหลังในงานจิตรกรรมที่ถือเป็นองค์ประกอบด้านเวลา(Time) และพื้นที่(Space) ซึ่งมี 4
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ยุคสมัย (period) (2) ระยะเวลา (duration) ที่เป็นลักษณะเหนือความจริง
กล่าวคือ ระยะเวลาในภาพเพียง 1 วินาทีที่เกิดขึ้นขณะชมภาพ อาจจะก�ำลังเล่าเรื่องราวในระยะ
เวลาเป็น เดือน เป็น ปี หรือทั้งชีวิตของตัวละครตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นต้น (3) สถานที่ (location) (4)
ความขัดแย้ง สิ่งส�ำคัญที่ปรากฏในตัวงานเพื่อสื่อความหมายมีอีก 2 สิ่ง คือ สัญลักษณ์ทางภาพ คือ
องค์ประกอบหนึ่งของเรื่องที่เป็นวัตถุ สถานที่ หรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกนําเสนอซ�้ำ ๆ และ สัญลักษณ์ทาง
เสียง คือเสียงต่าง ๆ ที่ถูกใช้เพื่อแสดงความหมายอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความหมาย หรือเพื่อแสดง
วัตถุประสงค์ของตัวละคร เช่น เสียงปรบมือ ใน Conjuring (2013) เป็นต้น พบว่าผู้ชมมีสมาธิและนั่ง
ขมตลอดเวลาที่ท�ำการแสดงนั้นหมายถึง ผู้ชมมีสมาธิและความสนใจต่อเนื้อหาในผลงานอย่างมาก
สอดคล้องกับผลการศึกษาศิลปะการวาดทรายและภาพเคลื่อนไหวทราย (Sand Art and Animation) ของ ซีเนีย ซิมโมโนวา ศิลปินวาดทรายชาวยูเครน
- ลักษณะผลงาน เป็นการใช้พื้นที่ว่าง ในแบบโมโนโทน ที่เป็นลักษณะขัดแย้งแบบ ขาวจัด
ด�ำจัด เพื่อสร้างสรรค์ภาพ หรือรูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงาม สอดคล้องกับงานวิจัย “ศิลปะภาพเงาด�ำของ
คาร่า วอล์คเกอร์ : การพลิกคตินิยมที่มีต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกัน” ของ ศิริชนา สว่างเนตร ว่า ภาพ
เงาด�ำ (silhouette) หมายถึง รูปที่เกิดจากเส้นรอบนอกที่คมชัดและมีสีทึบของศีรษะ ร่างกาย หรือ
กลุ่มคน เพื่อสื่อสารแนวความคิดต่าง ๆ ตามความต้องการของศิลปินแต่ละคน โดยใช้การเคลื่อนไหว
ของมือและท่าทาง การใช้ มือ นิ้วหรืออุปกรณ์เพียงเล็กน้อยอย่างเช่น พู่กัน หรือไม้ขนาดเล็ด ในการ
สร้างรูปร่างเพื่อให้ทรายปรากฏกลายเป็นรูปร่าง รูปทรง 2 มิติสีด�ำ หรือสีน�้ำตาลเข้ม
การสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย กระบวนการสร้างสรรค์ผล
งานศิลปะวาดภาพด้วยทราย มีดังนี้ โดย 1.) การเตรียมท�ำแบบร่าง 2.) เตรียมอุปกรณ์ และการเผย
แพร่ภาพผลงาน 3.) ทดลองฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวาดภาพด้วยทราย 4.) การแสดง
ผลงานศิลปะวาดภาพด้วยทราย ผลทีไ่ ด้จากการสร้างสรรค์ผลงานและใช้องค์ความรูด้ า้ นการท�ำงาน
ศิลปะด้วยทราย ทีเ่ ป็นแนวทางสิง่ ใหม่เกิดขึน้ ได้ผลส�ำเร็จอย่างเด่นชัดดังนี้
- เนื้อหา สอดคล้องกับ ปวีณอร พรหมณี (2554) เรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่อง ที่ผู้วิจัยน�ำไป
ใช้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวด้วยศิลปะการวาดภาพด้วยทรายว่า “การเล่าเรื่อง (Story telling)” ซึ่ง
เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่กับตัวบุคคล (Tacit knowledge) จากประสบการณ์การ
ด�ำเนินชีวิต เรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ มุมมองการเล่าเรื่อง (Point of View) ที่น�ำมาใช้เรื่องเล่าอาศัย
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มุมมองการเล่าเรื่องแบบ ไม่ปรากฏผู้เล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้ชมเสมือนยืนมองดูเหตุการณ์ได้เกิดระยะห่าง
เป็นต้น โดยจุดมุ่งหมายในการเล่าเรื่องตามทฤษฎีดังกล่าว เป็นกลวิธีในการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบที่
สร้างความแปลกใหม่จากเดิมตามคุณลักษณะของศิลปินในยุคปัจจุบันที่แสวงหากลวิธีการเล่าเรื่อง
แบบใหม่ ๆ พบว่าท�ำให้ผ ลงานสร้างสรรค์ส ามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ตามที่ ไ ด้ ตั้ง เป้ า หมาย
ด้ าน“สัญ ลั กษณ์ ” ทีใ่ ช้ในผลงานสร้างสรรค์ ผ่านต�ำแหน่งต่าง ๆ ของพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้
ซึ่งพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมไปตลอด ณ ขณะที่ชมผลงาน มีการแสดงความรู้สึก
ออกมา อาทิ การหลั่งน�้ำตา รอยยิ้ม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ กฤตยา เอกฉมานนท์.(2558) เรื่อง การ
สร้างสรรค์และการใช้สัญญะเพื่อตีความหมายภาพถ่ายของ สุรียพล ศรีอ�ำไพ ที่พบว่าสัญลักษณ์ที่
ถูกน�ำมาใช้ผ่านภาพต่าง ๆ ที่บรรจุในแก่นเรื่อง (Theme) โดยงานสร้างสรรค์ในวิจัยนี้มุ่งหมายที่จะ
เสนอพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศพระวรกาย
เพื่อราษฎรและพสกนิกรของพระองค์ ผ่านพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ หลักปรัชญาความพอ
เพียง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนแก่คนไทย ตามเศรษฐกิจพอเพียงที่ถ่ายทอดไปสู่ชุมชน รวมถึงแสดงแนว
พระราชด�ำริ และหลักการทรงงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ “น�้ำ” เรื่องราวแสดงถึงอิทธิพลของน�้ำที่มีต่อมนุษย์ ที่ต้องศึกษา เรียนรู้และเข้าใจ รวมถึง
การน�ำเสนอทฤษฎีและแนวพระราชด�ำริในการแก้ปญ
ั หา ผ่านโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่น การประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ความห่วงใยที่ทรงมีต่อสิ่งแวดล้อม
และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศของพระองค์ เป็นต้น ปรับปรุง ประยุกต์เป็น
ผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
- เทคนิคการวาดเน้นความพิถีพิถัน น�้ำหนัก ความลงตัว สมบูรณ์อย่างมากตามหลักการ
ของ องค์ประกอบทางศิลปะแบบวิจิตรศิลป์ อันถูกกับจริตและรสนิยมทางศิลปะในประเทศไทย ที่
ผลงานส่วนใหญ่มักเป็นผลงานในแนวทาง “สัจนิยม” เหมือนจริง ด้านรูปแบบใช้ลักษณะภาพเงาด�ำ
ที่เป็นทั้งการเปิดช่องว่างและจ�ำกัดพื้นที่ว่างในเวลาเดียวกัน มีลักษณะที่ลึกลับและชวนให้เกิด
จินตนาการได้ไม่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของเทพนิยาย เช่น เรื่องราวของ วีรบุรุษ เป็นต้น
รูปแบบใช้รูปร่างแบบภาพเงาด�ำ (silhouette) ลักษณะเสหมือนจริง ที่อาศัยการใช้น�้ำหนัก ระยะ เส้น
รอบนอกที่คมชัดและมีสีทึบสอดคล้องกับการใช้แสดงควบคู่กับกับการฉายแสงไฟ
- บทเพลง หรือการบรรเลงเสียงเพลง หรือการประกอบกับค�ำบรรยาย ที่ใช้ในการแสดงไป
พร้อม ๆ กัน ศิลปินสามารถเลือกเพลงที่มีแนวเพลงต่าง ๆ หรือลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เพื่อ
ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก พร้อม ๆ กับเพิ่มความน่าสนใจในการถ่ายทอดเนื้อหา ในรูปแบบศิลปะ
การแสดงสดอย่างมีชีวิตชีวา บทเพลงที่น�ำมาประกอบในการวาดภาพครั้งนี้ทั้งหมด 6 เพลง คือ
บทเพลง “ต้นไม้ของพ่อ, ในหลวงในดวงใจ, พระราชาในนิทาน, เหตุพลของพ่อ, รูปที่มีทุกบ้าน,
ในหลวงของแผ่นดิน” เพราะมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาพที่ปรากฏ
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- พื้นที่ สถานที่จัดแสดงงาน มีลักษณะเป็นพื้นที่กลางแจ้งไม่ใช่ภายในตัวอาคาร มีเพียง
วัสดุกันแดดและฝนเท่านั้น ไม่มีผนังหรือก�ำแพง หรือพื้นที่กันลม แมลง หรืออุปสรรค์ทางธรรมชาติ
เป็นต้น ดังนั้นการแสดงงานที่จบลงด้วยความราบรื่นผู้วิจัยพบว่า เป็นหลักฐานและเครื่องมือตรวจ
สอบ ประเมินที่สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความรู้และ
ความเข้าใจอย่างสูงในรูปแบบศิลปะการวาดภาพด้วยทราย จนสามารถวางแผนจัดการ และ
ควบคุมแก้ปัญหาต่าง ๆ จนสามารถท�ำให้ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทรายนั้น เสร็จสมบูรณ์
และส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
- การเผยแพร่ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ได้ใช้ช่วง “เวลา” ที่ตรงกับการระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นช่วงจัดแสดงผลงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
พิมพร สุนทรวิริยกุล (2551) ที่ได้กล่าวโดยสรุปว่าการเล่าเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทาง
สังคม และยังช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในการด�ำรงชีวิตให้กับตนเอง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อสรรพสิ่งในโลก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน�ำไปพัฒนาใช้สร้างสรรค์ผลงานด้วยองค์
ความรู้ และสอดคล้องกับ รัตนา ประยูรรักษ์ (2545) เรื่อง วิธีการด�ำเนินงานของการเล่าเรื่อง ที่ใช้ใน
การถ่ายทอดเรื่องราวด้วยศิลปะการวาดภาพด้วยทราย โดยใช้รูปแบบในการเล่าใช้กระบวนการเล่า
เรื่องตามทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narative Theory) ที่พบว่าทั้งภาพยนตร์หรือละคร แม้แต่ในด้าน
นิเทศศาสตร์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ หรือแม้แต่งาน
สร้างสรรค์ การแสดงทางทัศนศิลป์ในปัจจุบันก็ล้วนต้องใช้ “เล่าเรื่อง” ด้วยกันทั้งสิ้น และถือเป็นการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีนี้กับงานวิจัยนี้ที่มีจุดประสงค์เกี่ยวข้องการการรับรู้ของมนุษย์ พบว่าได้ผล
ตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ บารนี บุญทรง (2552) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ชีวิตและ
คุณูปการของ โจเซฟ แคมพ์เบลล์ (Joseph Campbell) ต่อการศึกษาเทพปกรณัม ที่พบว่า แนวคิด
ของ โจเซฟ แคมพ์เบลล์ ทีเ่ สนอแนวคิดการเล่าเรือ่ งแบบการเดินทางของวีรบุรษุ (The Hero’s Journey)
มาเป็นโครงสร้างในการเล่าเรื่องมาใช้วางแผนการในการออกแบบแบบร่างในการเล่าเรื่องและ
ด�ำเนินการสร้างสรรค์ โดยใช้รูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาเป็นตัวละครเอก (Protagonist) สอดคล้องกับ พนธกร วรภมร (2559) ที่ได้ท�ำการวิจัย
เรื่อง รูปที่มีทุกบ้าน: ชีวิตทางสังคมของพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยผู้วิจัยเจตนาไม่ใช้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เต็มพระพักตร์ทั้งใบหน้า เพื่อ
สะท้อนความเชื่อมั่นถึงความเลื่อมใสและศรัทธาต่อพระองค์ท่าน รวมทั้งเพื่อขับเน้นความทรงจ�ำ
ผ่านการพบเห็นของผู้รับชมให้ดึงเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหัวใจออกมา พบว่าได้ผลเป็นอย่างดี
สร้างผลการรับรูใ้ นวงกว้าง รวมทัง้ ได้เผยแพร่ศลิ ปะการวาดภาพด้วยทรายเป็นภาพเคลือ่ นไหว
ในพื้นที่สังคมออนไลน์ อีกครั้งในช่วงหลังเวลาที่แสดง ท�ำให้เพิ่มจ�ำนวนการรับรู้และการเข้าถึงผล
งานเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีก มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าชมอันเป็นเหมือนการถูกประเมินผล
งานโดยผูช้ มอย่างเป็นรูปธรรมน่าเชือ่ ถือ ซึง่ ผลก็ปรากฏว่า สอดคล้องกับข้อความทีป่ รากฏในสือ่ ต่าง ๆ
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อาทิ “นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ แห่ชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมน้อมร�ำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ในงาน “ ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” ส่วนใหญ่ทั้งหมดให้การชื่นชมและตอบรับเป็น
อย่างดี ซึ่งเป็นผลดีต่อวงการศิลปะและก่อให้เกิดกระแสทางสังคมในทางที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย

ภาพที่ 4 ภาพการแสดงสดศิลปะการวาดทราย
ที่มา : สมพงษ์ ลีระศิริ, 2562)

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการส่งเสริมและศึกษา พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านศิลปะการวาด
ภาพด้วยทราย
2. ควรน�ำองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพด้วยทราย มาใช้สร้างประโยชน์ให้กับ
วงการศิลปะ
3. ส่งเสริมการน�ำองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ไป
ประยุกต์ในงานประเภทอื่น ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ อาทิ ศิลปะบ�ำบัด
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ควรท�ำต่อเนื่องและค้นหา
กระบวนการในการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และแนวทางประยุกต์ใช้กับสื่อใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถ น�ำไป
ปรับใช้หรือประยุกต์ให้สามารถอยู่ร่วมกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้
2. ศึกษารูปแบบ กระบวนการ ความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ในการถ่ายทอดและเกิดการ
รับรู้ในลักษณะสื่อหลายสื่อ ที่สร้างการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยภาพเคลื่อนไหวกับ
เสียง ดนตรีหรือการบรรยายไปในเวลาเดียวกัน
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3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการวาดภาพด้วยทราย ให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนของจิตใจและสัมผัสทั้ง 5 (Mine & Sensation) ให้มากขึ้น
4. สนับสนุนให้มีการใช้วัสดุธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ในด้าน
เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงสุขภาพของผู้สร้างสรรค์เองด้วย ซึ่งจะท�ำให้การสร้างสรรค์ผล
งานศิลปะเกิดประโยชน์
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การวิจยั สร้างสรรค์ในการพัฒนานาฏศิลป์พนื้ บ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก
Creative Research for Development of Thai Folk Dance ‘Rabam Kluay Tak
กัลยาณี เจ็กท่านา 1
ชนัดดา ภูหงษ์ทอง 2

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการท�ำกล้วยตาก การแสดงระบ�ำ
กล้วยตาก(เดิม) และข้อเสนอแนะในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก และ 2) พัฒนา
นาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากด้วยกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เก็บข้อมูล
จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�ำนวน 18 คน โดยมีผู้ร่วม
การวิจัย จ�ำนวน 8 คน ในการพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการท�ำกล้วยตากมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ตั้งแต่การบ่มกล้วย
จนถึงการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ โดยการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) เป็นการแสดงที่น�ำเสนอเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการท�ำกล้วยตาก และข้อเสนอแนะประกอบการพัฒนาการแสดงส่วนใหญ่คือ เรื่ององค์
ประกอบของการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบการแสดง และ 2) การพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้น
บ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการของการวิจัยสร้างสรรค์ ประกอบด้วย (1)
การก�ำหนดแนวคิด (2) การออกแบบร่าง (3) การพัฒนาแบบ (4) การประกอบสร้าง (5) การเก็บราย
ละเอียด (6) การน�ำเสนอผลงาน และ (7) การประเมินผล จนได้การแสดงระบ�ำกล้วยตากที่เป็นรูป
แบบนาฏศิลป์พื้นบ้าน แบ่งออกเป็น 3 ช่วงการแสดง โดยมีการพัฒนาองค์ประกอบของดนตรี
ท่วงท่าร�ำ ชุดการแสดง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : นาฏศิลป์พื้นบ้าน, การวิจัยสร้างสรรค์, ระบ�ำกล้วยตาก

1
2

นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาตราจารย์, ดร.,อาจารย์ที่ปรึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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Abstract
The results found that 1) there are 6 steps of the dried banana production, the
previous Ra-Bam Kluay Tak performance present about process for making banana died,
and the recommendations mostly are about element of costume and materials; and 2)
Using creative research through 7 steps: design conception, design exploration, design
development, design construction, design refinement, design presentation, and design
evaluation to create ‘Ra-Bam Kluay Tak’ performance has 3 parts: lifestyle part, the process
of dried banana production part, and amusement part. The development of dance elements consisted of sound, chorography dance, costume, and materials.
Keyword : Thai folk dance, Creative research, Rabam Kluay Tak.

ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
นาฏศิลป์ เป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ พัฒนา และสืบทอดกันมาเป็น
เวลานาน โดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์ของการแสดงที่ชัดเจน และถูกเลือก
น�ำมาพัฒนาและสร้างสรรค์การแสดงใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านการแสดง ไม่
ว่าจะเป็นความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านดนตรีและนาฏศิลป์
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน และเพื่อร่วมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชุมชน (เรขา อินทรก�ำแหง, 2555, 99-100) เมื่อกล่าว
ถึงการสร้างสรรค์นาฏศิลป์แล้ว ในปัจจุบันสามารถแบ่งหลักการในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ออกเป็น
4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจารีตเดิม 2) การสร้างสรรค์ที่ให้มีการผสมผสาน
หลายจารีต 3) การสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์จากจารีตเดิม และ 4) การสร้างสรรค์ให้อยู่นอกจารีต
เดิม (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2547, 231-233) ดังนั้น การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านที่ควบคู่กับ
การศึกษาชุมชนในลักษณะนี้จึงถือเป็นหลักการการสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจารีตเดิมและการ
สร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์จากจารีตเดิม โดยในการวิจัยครั้งนี้ มีชุมชนที่เป็นพื้นที่ในการศึกษา คือ
อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นในเรื่องการเป็นแหล่งของฝาก
ชื่อดัง คือ กล้วยตากบางกระทุ่ม
นอกจากนี้ในชุมชนบางกระทุ่มนั้นยังเคยมีการเผยแพร่นาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วย
ตาก มาเป็นระยะเวลาหลายปีสืบเนื่องกัน โดยผู้สร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ คือ ครูนาฏศิลป์ท่านหนึ่ง
ของโรงเรียนศึกษาลัย อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งชุดการแสดงดังกล่าว
เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชุมชนบางกระทุ่มและยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและ
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โรงเรียนให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การแสดง
ชุดนี้ได้เลือนหายไปและไม่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี ดัง
นั้น ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำ
กล้วยตาก ขึ้นมาอีกครั้ง ผ่านการวิจัยที่เรียกว่า “การวิจัยสร้างสรรค์” นอกจากนี้ การพัฒนานาฏศิลป์
พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก ในครั้งนี้ ยังได้รับการประดิษฐ์คิดค้นองค์ประกอบต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ด้วย
การมีส่วนร่วมของหลากหลายฝ่าย ภายใต้รูปแบบการสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์จากจารีตเดิม
ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการท�ำกล้วยตากในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และรูปแบบความ
สนใจในการแสดงนาฏศิลป์ของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผู้วิจัยเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุดการแสดงในครั้งนี้ ดังนั้น ใน
เบื้องต้น การวิจัยครั้งนี้จึงเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนด้วย โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ที่เคย
ชมการแสดงเดิมและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท�ำกล้วยตาก เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาชุดการ
แสดงโดยกลุ่มนักเรียน ครูนาฏศิลป์ และผู้บริหารของโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมในขั้นต่อไป
การวิจัยสร้างสรรค์ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นกระบวนการวิจัยที่มีความนิยมในการน�ำมาใช้
ร่วมกับการสร้างสรรค์ผลงานที่มีลักษณะทางด้านศิลปกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์งาน
ด้านทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์งานด้านดนตรี การสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์) เนื่องจาก
กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ (ศิริมงคล นาฏยกุล,
2562, ออนไลน์) คือ มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา และมุ่งหาผลลัพธ์ของการศึกษา ผ่าน
กระบวนการหาค�ำตอบที่มีขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นั้นมี
ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การก�ำหนดแนวคิด 2) การออกแบบร่าง 3)
การพัฒนาแบบ 4) การประกอบสร้าง 5) การเก็บรายละเอียด 6) การน�ำเสนอผลงาน และ 7) การ
ประเมินผล (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2556, ออนไลน์) ด้วยลักษณะของการวิจัยสร้างสรรค์ดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงเห็นว่าการวิจัยประเภทนี้มีความสอดคล้องและสามารถน�ำไปสู่การพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด
ระบ�ำกล้วยตาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วย
ตาก ผ่านการวิจัยสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อ
ให้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก นี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเอกลักษณ์ของ
ชุมชน รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียนอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการท�ำกล้วยตาก และการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) และข้อเสนอ
แนะหรือความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนบางกระทุ่ม
2. เพื่อพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากด้วยการวิจัยสร้างสรรค์
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการด�ำเนินการวิจัย โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับพื้นที่ในการวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มีดัง
ต่อไปนี้
พื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ต�ำบลบางกระทุ่ม อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วย
พื้นที่นี้เป็นถิ่นก�ำเนิดของระบ�ำกล้วยตากฉบับดั้งเดิม ซึ่งได้เลือนหายไป 7 ปีมาแล้ว เหตุที่ระบ�ำกล้วย
ตากได้ถือก�ำเนิดขึ้นในพื้นที่นี้ เนื่องด้วยว่าต�ำบลบางกระทุ่ม เป็นแหล่งผลิตกล้วยตากที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก และกล้วยตากถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจ�ำจังหวัดพิษณุโลก ดัง
ปรากฏในค�ำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกที่ว่า “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นก�ำเนิดพระนเรศวร สองฝั่ง
น่านล้วนเรือนแพ หวานฉ�่ำแท้กล้วยตาก ถ�้ำและน�้ำตกหลากตระการตา” ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้
วิจัยจึงต้องเก็บข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายฝ่ายในพื้นที่การวิจัยนี้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและมีผู้ร่วมวิจัย โดย
ขอจ�ำแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ท�ำกล้วยตากบ้านเกาะคู
เนื่องจากชุมชนบ้านเกาะคูเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำกล้วยตากในต�ำบลบางกระทุ่ม อ�ำเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้ ดังนี้
		
1) เป็นบุคคลในท้องถิ่น
		
2) เป็นผู้ที่มีความสะดวกด้านเวลาในการให้ข้อมูล
3) เป็นผู้ที่สมัครใจในการให้ข้อมูล
2. กลุ่มผู้ท�ำกล้วยตากบ้านบึงล�ำ
เนื่องจากชุมชนบ้านบึงล�ำเป็นชุมชนอยู่ใกล้กับชุมชนบ้านเกาะคู และมีสถานที่ในการท�ำ
กล้วยตากจ�ำนวนมาก โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้ ดังนี้
1) เป็นบุคคลในท้องถิ่น
2) เป็นผู้ที่มีความสะดวกด้านเวลาในการให้ข้อมูล
3) เป็นผู้ที่สมัครใจในการให้ข้อมูล
3. นักเรียนที่เคยท�ำการแสดง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ผู้วิจัยได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เคยท�ำการแสดงชุด ระบ�ำ
กล้วยตาก ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นนักเรียนที่เคยศึกษาที่โรงเรียนศึกษาลัย
		
2) มีประสบการณ์การในแสดงการแสดงชุดระบ�ำกล้วยตาก อย่างน้อย 1 ครั้ง
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3) ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
4) เป็นผู้ที่สมัครใจในการให้ข้อมูล
4. ผู้ที่เคยชมการแสดง
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการวิ จั ย ต้ อ งการให้ ค นในชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการออกแบบการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เคยชม
การแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลไว้ ดังนี้
		
1) เป็นบุคคลในท้องถิ่น
		
2) มีประสบการณ์ในการรับชมการแสดงระบ�ำกล้วยตาก อย่างน้อย 1 ครั้ง
		
3) มีความชื่นชอบหรือความสนใจในการแสดงนาฏศิลป์
		
4) เป็นผู้ที่สมัครใจในการให้ข้อมูล
5. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์
ในการด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ถือเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีความรู้
และความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ในการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และเป็นผู้
ร่วมการวิจัยในขั้นตอนของการสร้างสรรค์การแสดง ผู้วิจัยจึงก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ร่วมการวิจัยไว้
ดังนี้
		
1) เป็นนักเรียนที่มีภูมิล�ำเนาในอ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
		
2) ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
		
3) เป็นนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์มากกว่า 5 ปี
		
4) มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
		
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
		
5) มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมนุม		
		
นาฏศิลป์ โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา
ประเด็นข้อมูลที่ต้องการศึกษา

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

จ�ำนวน

จุดประสงค์ที่ 1 ศึกษากระบวนการท�ำกล้วยตาก และการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) และข้อเสนอแนะ
หรือความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชนบางกระทุ่ม
1. ข้อมูลด้านวิธีการท�ำกล้วยตาก - กลุ่มสตรีกล้วยตากบ้านเกาะคู
บางกระทุ่ม
- กลุ่มผู้ท�ำกล้วยตากบ้านบึงล�ำ

4 คน

2. ข้อมูลด้านการแสดงระบ�ำ
กล้วยตาก(เดิม)

- นักเรียนที่เคยท�ำการแสดง

2 คน

- ผู้ที่เคยชมการแสดง

6 คน

6 คน
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ประเด็นข้อมูลที่ต้องการศึกษา

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

3. ข้อมูลด้านข้อเสนอแนะเพื่อ - กลุ่มสตรีกล้วยตากบ้านเกาะคู
ประกอบการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ - กลุ่มผู้ท�ำกล้วยตากบ้านบึงล�ำ
พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก
- นักเรียนที่เคยท�ำการแสดง
- ผู้ที่เคยชมการแสดง

จ�ำนวน
4 คน
6 คน
2 คน
6 คน

จุดประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากด้วยการวิจัยสร้างสรรค์
4. การพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้าน
ชุดระบ�ำกล้วยตาก

- นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์

6 คน

- ครูดนตรี

1 คน

- ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน

1 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
ในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบบันทึกการสังเกตการณ์ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประเด็นในการสังเกตเกี่ยวกับวัตถุดิบใน
การท�ำกล้วยตาก อุปกรณ์ในการท�ำกล้วยตาก และขั้นตอนการท�ำกล้วยตากบางกระทุ่ม
2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพการท�ำกล้วย
ตากบ้านบึงล�ำ และกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพการท�ำกล้วยตากบ้านเกาะคู เกี่ยวกับวัตถุดิบในการท�ำ
กล้วยตาก อุปกรณ์ในการท�ำกล้วยตาก และขั้นตอนในการท�ำกล้วยตาก รวมไปถึงประเด็นที่สามารถ
น�ำไปสู่การพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากได้ อันประกอบด้วย แนวคิดในการ
แสดง รูปแบบท่าร�ำ ท่าทางหลักในการท�ำกล้วยตาก ดนตรีประกอบการแสดง และการแต่งกาย
ชุดที่สอง ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยชมการแสดงระบ�ำกล้วยตาก
(เดิม) และผู้ที่เคยเป็นนักแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างสรรค์การแสดง รูป
แบบท่าร�ำ รูปแบบดนตรี รูปแบบของเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง พร้อมทั้ง
ประเด็นที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากได้ ซึ่งประกอบ
ด้วย แนวคิดในการแสดง รูปแบบท่าร�ำ ท่าทางหลักในการท�ำกล้วยตาก ดนตรีประกอบการแสดง
และการแต่งกาย
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบ
อุปนัย ด้วยการสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา จาก
นั้นจึงใช้การเขียนพรรณนาตามประเด็นที่ศึกษา อันประกอบด้วย ขั้นตอนการท�ำกล้วยตาก
บางกระทุ่ม รูปแบบของการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) และข้อเสนอแนะที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุดระบ�ำกล้วยตาก โดยข้อมูลเหล่านี้มาจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 18 คน จากนั้นผู้
วิจัยจึงน�ำข้อมูลชุดนี้ไปพัฒนาต่อในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งเป็นกระบวนการการพัฒนาการ
แสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ชุด ระบ�ำกล้วยตาก ในขั้นตอนต่อไป
ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ให้ผู้ร่วมวิจัยจ�ำนวน 8 คน ร่วมกันพัฒนา
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก โดยการน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ 1 มาใช้ในการพัฒนาประกอบกับการด�ำเนินตามขั้นตอนของการวิจัยสร้างสรรค์ทั้ง 7
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการก�ำหนดแนวคิด 2) ขั้นตอนการออกแบบร่าง 3) ขั้นตอนการ
พัฒนาแบบ 4) ขั้นตอนการประกอบสร้าง 5) ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 6) ขั้นตอนการน�ำเสนอผล
งาน และ 7) ขั้นตอนการประเมินผล ทั้งนี้ ชุดการแสดงที่พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นเรื่อง
การถ่ายทอดวิถชี วี ติ และขัน้ ตอนการท�ำกล้วยตาก ผ่านแนวคิดการแสดง ดนตรีประกอบ ท่วงท่าการร�ำ
การแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารผ่านการ
แสดงได้อย่างไม่ซับซ้อน เรียบง่าย และมีความสวยงาม

ผลการวิจัย

การวิจัยสร้างสรรค์ในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก สามารถสรุปผลการ
ศึกษาได้ 2 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากระบวนการท�ำกล้วยตาก และการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) และ
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก
จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในชุมชนบางกระทุม่ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการสรุปผลการวิจยั ออกเป็น 3 ประเด็น
ย่อยตามขอบเขตของเนือ้ หา ดังนี้
กระบวนการท�ำกล้วยตาก
ส�ำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนในการท�ำกล้วยตากมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ เมื่อผู้ประกอบ
การท�ำกล้วยตากได้รับกล้วยจากแหล่งเพาะพันธุ์กล้วย จะด�ำเนินการบ่มกล้วยด้วยการคลุมด้วย
แผ่นพลาสติกไว้ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 วัน ขึ้นอยู่กับกล้วยที่ได้รับมา โดยเมื่อท�ำการบ่มจน
เปลือกมีสีเหลืองแล้ว จึงเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการปอกกล้วย และน�ำกล้วยไปตากแดด โดยในขั้น
ตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 วัน กล้วยที่ตากจะค่อย ๆ เปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีน�้ำตาล ต่อมาหาก
ทางโรงงานส่งออกต้องการกล้วยในลักษณะกลมก็สามารถเตรียมตัดจุกกล้วยเพื่อส่งให้กับทาง
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โรงงานส่งออกได้เลย แต่ส่วนใหญ่กล้วยตากที่เป็นที่นิยมมักเป็นกล้วยที่มีลักษณะแบน จึงต้องน�ำ
กล้วยที่ผ่านการตากแดดแล้ว 2 วัน มาท�ำการกดให้แบน โดยในขั้นตอนนี้จะมีรูปแบบการท�ำ 2 รูป
แบบ คือ 1) การแบนกล้วยด้วยมือ คือการวางกล้วยลงบนแผ่นไม้ แล้วใช้ฝ่ามือทับไปกับกล้วย แล้ว
ใช้แรงกดลงบนกล้วย ให้กล้วยมีลักษณะแบน ซึ่งจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า การแบนกล้วยด้วย
มือ จะส่งผลให้กล้วยที่แบนนั้นมีรูปร่างที่สวยงาม บริเวณผิวกล้วยไม่แตก น่ารับประทาน ส่วนรูป
แบบที่ 2 คือการแบนกล้วยด้วยไม้ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้ 2 แผ่นที่มีข้อต่อตรงกลาง สามารถเปิดและ
กดลงให้สนิทได้ วิธีนี้หากไม่เชี่ยวชาญจะท�ำให้กล้วยมีลักษณะแบนบาง ผิวของกล้วยอาจมีรอย
แตก จึงท�ำให้ไม่น่ารับประทาน ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“ก็ถ้าแบนมือนี่นะ มันจะสวย น่ากิน เพราะเรากะได้ว่าแรงประมาณนี้ลูกจะสวย แต่ถ้าเป็น
ไม้ก็ง่าย กดปุ๊บแบนเลย แต่ถ้าไม่รู้จังหวะนะ เสียเลย เขาไม่ค่อยชอบกัน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ประกอบ
อาชีพการท�ำกล้วยตาก คนที่ 8, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
หลังจากแบนกล้วยเสร็จแล้ว กล้วยที่แบนจะถูกน�ำไปตากแดดต่อเป็นเวลา 1 วัน โดยใน
ระหว่างวันต้องมีการกลับด้านของกล้วย เพื่อให้กล้วยนั้นสัมผัสกับแดดอย่างทั่วถึง เมื่อครบก�ำหนด
กล้วยจะถูกน�ำมาตัดจุก หรือการใช้มีดขนาดเล็กตัดส่วนหัวและส่วนท้ายที่เริ่มมีสีด�ำออก ซึ่งถือว่า
เป็นขัน้ ตอนในการตกแต่งกล้วย ก่อนทีจ่ ะท�ำการบรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ส่งต่อให้โรงงานกล้วยตาก
ท�ำการอบฆ่าเชือ้ และด�ำเนินการเคลือบรสชาติให้กบั กล้วยตาก โดยมีตงั้ แต่กล้วยตากรสธรรมชาติ
กล้วยตากอบน�้ำผึ้ง กล้วยตากเคลือบช็อคโกแลต และกล้วยตากเคลือบชาเขียว เป็นต้น
การแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม)
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) ผู้วิจัยได้สรุป
ข้อมูลตามองค์ประกอบในการพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์ได้ ดังนี้
1) แนวคิดในการแสดง
การแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม)มุ่งสื่อสารขั้นตอนในการท�ำกล้วยตากแต่ละขั้นตอนตั้งแต่
การแบกกล้วย การตากกล้วย การแบนกล้วย การเก็บกล้วย การตัดจุกกล้วย จนถึงการบรรจุกล้วย
โดยชุดการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม)นั้น ส่วนใหญ่จะแสดงในงานส�ำคัญของโรงเรียนศึกษาลัยที่
ครูผู้สร้างสรรค์การแสดงได้ปฏิบัติงานอยู่ และยังมีการน�ำชุดการแสดง(เดิม) มาแสดงในพื้นที่อ�ำเภอ
บางกระทุ่มด้วย เช่น ในงานของดีเมืองกล้วยตาก ซึ่งเป็นงานประจ�ำปีของอ�ำเภอบางกระทุ่ม เป็นต้น
2) ท่วงท่าการร�ำ
ลักษณะท่าร�ำของการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) เป็นการแสดงที่มีลักษณะของการแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยมีการสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนในการประกอบอาชีพการท�ำกล้วยตาก (ดัง
ภาพที่ 1 การแสดงระบ�ำกล้วยตากในปี 2538) โดยน�ำท่าทางในระหว่างการท�ำกล้วยตากในแต่ละ
ขั้นตอนมาถ่ายทอดผ่านท่าร�ำและบทเพลง ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“เขาก็จะเอาท่าทางของการท�ำกล้วยตากอะนะ มาประดิษฐ์เป็นท่าร�ำ แล้วก็เอามาแสดง
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กัน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยชมการแสดง คนที่ 6, ผู้ให้สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2563)
3) ดนตรีประกอบการแสดง
บทเพลงที่ใช้ในการแสดงมีลักษณะเป็นเพลงบรรเลง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่าใช้ท�ำนอง
ค้างคาวกินกล้วยเป็นเพลงประกอบการแสดง โดยที่ไม่มีเนื้อร้องประกอบ แต่ผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 1
รายให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพากย์ประกอบการแสดงด้วย ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ว่า
		
“ไม่นะ มีแต่ท�ำนองกับจังหวะ ใช้ท�ำนองค้างคาวกินกล้วย ตอนที่หนูร�ำนะ” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ที่เคยแสดงระบ�ำกล้วยตาก คนที่ 2, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
		
“อ่อ แล้วบางทีเขาก็มีแบบพากย์ไปด้วยว่าท�ำอะไรกัน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคย
แสดงระบ�ำกล้วยตาก คนที่ 2, ผู้ให้สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2562)
4) การแต่งกาย
การแต่งกายในการแสดงระบ�ำกล้วยตากนั้นมีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการแต่งกาย
ส่วนบนสามารถจ�ำแนกออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ (1) การสวมเกาะอกสีเขียว (2) การสวมกระโจมอกสี
เขียว มีลักษณะขอบเป็นยางยืด (3) การใช้ผ้าสีเขียวพันอกแล้วท�ำชายผ้าให้ห้อยลงมาจากอกข้าง
ซ้าย และ (4) การสวมเสื้อแขนกระบอกซึ่งมีการคละสีของชุดการแสดง ส่วนการแต่งกายในช่วงล่าง
นั้น มีการนุ่งผ้าที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน คือการนุ่งผ้าถุงสีด�ำ ที่มีระดับความยาวอยู่ที่ใต้หัวเข่าของผู้
สวมใส่

ภาพที่ 1 : การแสดงระบ�ำกล้วยตากในปี 2538
ที่มา : ส�ำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (2562)
5) อุปกรณ์ประกอบการแสดง
การแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม)ใช้กระจาดประกอบการแสดง
การตากกล้วย

โดยใช้ประกอบในท่าทาง

แนวทางในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก
1) แนวคิดในการแสดง
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่อยากให้การแสดงระบ�ำกล้วยตากที่พัฒนาขึ้นนั้น
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เป็นรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านเช่นเดิม และอยากให้การแสดงชุดใหม่นั้นสามารถสะท้อนถึงวิถีชุมชน
ได้มากที่สุด เพื่อให้การแสดงนั้นเป็นเสมือนตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวของบางกระทุ่ม และ
แสดงให้ผู้ชมเห็นกระบวนการท�ำกล้วยตากที่ชัดเจน
2) ท่วงท่าการร�ำ
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ต้องการให้ใช้ท่าทางในการท�ำกล้วยตากแทบทุกขั้นตอนมา
ออกแบบเป็นท่าทางในการแสดงดังเดิม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้ชมการแสดงได้เห็นขั้นตอน
การท�ำกล้วยตากอย่างครบถ้วน ส่วนค�ำถามในประเด็นที่ว่าท่าทางที่ส�ำคัญที่สุดของการแสดง ผู้ให้
ข้อมูลสัมภาษณ์น�ำเสนอว่า ไม่มีท่าทางใดที่ส�ำคัญที่สุด เพราะขั้นตอนการท�ำกล้วยตากนั้นมีความ
ต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอนอยู่แล้ว ไม่ได้อยากให้เน้นหรือตัดท่าทางใดออกจากการแสดงเลย อีกทั้งยัง
เป็นความน่าสนใจในการออกแบบการแสดงว่าจะน�ำท่าทางในการท�ำกล้วยตากทั้งหมด ไปอยู่ใน
การแสดงได้หรือไม่ ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ว่า
		
“พี่ว่านะ ท่าร�ำน่ะก็ใช้ท่าการท�ำกล้วยตากแบบเดิมนั่นแหละ มันจะได้ดูออกว่า
เป็นระบ�ำกล้วยตาก” (ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เคยชมการแสดง คนที่ 5, ผู้ให้สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2562)
3) ดนตรีประกอบการแสดง
ในประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับดนตรีผู้ให้สัมภาษณ์มักกล่าวถึง 2 แนวทาง คือ (1) ใช้ท�ำนอง
เพลงเดิม ไม่มีเนื้อร้องเช่นเดิม และ (2) ให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ตัดสินใจและพัฒนาดนตรีประกอบการ
แสดงได้ตามความเหมาะสมของยุคสมัย
4) การแต่งกาย
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการแสดงไว้หลากหลายประเด็น
อย่างน่าสนใจ โดยทีข่ อ้ เสนอแนะในการพัฒนาชุดการแต่งกายของนักแสดงนัน้ มีขอ้ เสนออยู่ 3 รูปแบบ
(1) เสนอให้มกี ารใช้ผา้ ลักษณะเป็นริว้ ยาวแทนลักษณะของใบตอง ในการตกแต่ง
เกาะอกหรือเป็นเครือ่ งประดับเหมือนเข็มขัด
(2) เสนอให้นกั แสดงสวมเสือ้ ทีเ่ ป็นรูปแบบของเสือ้ แขนกระบอก หรือเสือ้ แขน 5 ส่วน
		
(3) เสนอให้มีการห่มสไบแทนการใส่เกาะอกเพียงอย่างเดียวในการแสดง เพื่อให้
มีความเหมาะสมกับนักแสดงและยุคสมัย
5) อุปกรณ์การแสดง
ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุปกรณ์การแสดงไว้เป็นประเด็นต่าง ๆ ที่หลาก
หลาย โดยส่วนใหญ่คือการน�ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำกล้วยตากขึ้นไปร่วมแสดงด้วย เพื่อใช้ในการ
สื่อสารท่าทางขั้นตอนการท�ำกล้วยตากที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ดังข้อมูลการให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“กะละมังใส่กล้วย แล้วก็มีแผงกล้วย แล้วก็มีไม้แบนกล้วยอันหนึ่ง แล้วก็
กะละมังน�้ำ เออ เอาของเบา ๆ อ่ะ แล้วก็เอากล้วยสุกไปสักหวีสองหวีไปนั่งปอกเข้า” (ผู้ให้สัมภาษณ์
ที่ประกอบอาชีพการท�ำกล้วยตาก คนที่ 4, ผู้ให้สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2562)
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ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนานาฏศิลป์พนื้ บ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากด้วยกระบวนการวิจยั สร้างสรรค์
ในการด�ำเนินการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก ในครั้งนี้ ได้มีพัฒนาการ
แสดงตามกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การก�ำหนดแนวคิด
ในกระบวนการของการก�ำหนดแนวคิด ผู้ร่วมวิจัยได้ลงความเห็นว่า ในการแสดงควรแบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงการแสดง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การแสดงสื่อสารแค่เพียงขั้นตอนในการท�ำกล้วยตาก แต่
ควรมีการเพิ่มส่วนการแสดงที่เสนอวิถีชีวิตหรือจุดเด่นที่น่าสนใจ และเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้
กับการแสดง โดยแบ่งช่วงการแสดง ดังนี้
		
ช่วงที่ 1 วิถีชีวิตประจ�ำวัน
		
ช่วงที่ 2 ขั้นตอนการท�ำกล้วยตาก
		
ช่วงที่ 3 บรรยากาศรื่นเริง
2) การออกแบบร่าง
ในขั้นตอนการออกแบบร่างการแสดงนี้ ได้แบ่งกลุ่มผู้ร่วมวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
ออกแบบท่าทางที่น�ำเสนอวิถีชีวิตก่อนไปท�ำกล้วยตาก กลุ่มที่ 2 ออกแบบท่าทางการท�ำกล้วยตาก
โดยมีนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการท�ำกล้วยตากเข้าร่วมเพิ่มเติมในกลุ่มด้วยอีก จ�ำนวน 2 คน
และกลุ่มที่ 3 ออกแบบเครื่องแต่งกายของนักแสดง

ภาพที่ 2 : นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ระหว่างการก�ำหนดแนวคิดและการออกแบบร่าง
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563
3) การพัฒนาแบบ
กระบวนการพัฒนาแบบ มีการแก้ไขในหลายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์ประกอบด้านเพลง
ประกอบการแสดง ส�ำหรับเพลงที่ออกแบบในครั้งแรก กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้เสนอให้มีการเปลี่ยนรูป
แบบเพลงใหม่ โดยใช้ท�ำนองเพลง “รากไทย” ในการแสดงช่วงที่ 1 เพื่อน�ำเสนอวิถีชีวิต และผสาน
ด้วยท�ำนองเพลง “ค้างคาวกินกล้วย” ที่มีท�ำนองทั้งช้าและเร็ว โดยท�ำนองเพลงช้า ใช้กับการแสดง
ช่วงที่ 2 เพื่อน�ำเสนอขั้นตอนการท�ำกล้วยตาก และท�ำนองเพลงเร็ว ใช้กับการแสดงช่วงที่ 3 เพื่อน�ำ
เสนอบรรยากาศอันรื่นเริง 2) องค์ประกอบด้านการแต่งกาย เมื่อผู้ร่วมวิจัยได้ท�ำการเลือกเครื่องแต่ง
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กายที่ออกแบบไว้ จึงได้ตัดสินใจน�ำจุดเด่นของแต่ละแบบผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยปรับแบบเครื่อง
แต่งกายเป็นการสวมเสื้อแขนกระบอก สีขาวงาช้าง นุ่งโจงกระเบนสีเขียว เพื่อให้เหมาะสมกับ
ท่าทางที่ต้องการน�ำเสนอ อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์การแต่งกายของภาคกลาง และ
แสดงถึงความกระฉับกระเฉงในการท�ำงาน และ 3) องค์ประกอบด้านท่วงท่าลีลา ผู้ร่วมวิจัยได้
ออกแบบท่วงท่าในการร�ำแต่ละท่าให้ลงจังหวะของเพลง และมีความสวยงาม เพื่อให้ภาพของการ
แสดงออกมาเป็นเอกภาพกับบทเพลง เช่น ท่าปอกกล้วย นักแสดงกลุ่มชาวบ้านใช้มือซ้ายจีบหงาย
ที่บริเวณสะโพกด้านขวา และใช้มือขวาจีบคว�่ำแล้วคลายมือออกปลายนิ้วชี้ลงพื้นบริเวณด้านขวา 1
ครั้ง ด้านหน้า 1 ครั้ง และ ด้านซ้าย 1 ครั้ง แทนลักษณะการปอกเปลือกกล้วย และคลายมือออกด้าน
ขวาอีก 1 ครั้งแทนลักษณะการบิดกล้วยลงในกะละมัง ส่วนนักแสดงกลุ่มที่แสดงเป็นกล้วยปฏิบัติท่า
เช่นเดียวกับกลุ่มชาวบ้าน และในจังหวะที่กลุ่มชาวบ้านบิดกล้วยลงในกะละมัง นักแสดงกลุ่มกล้วย
จะหมุนรอบตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการถูกบิดลงในกะละมัง

ภาพที่ 3 : ท่าทางการปอกกล้วย
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 4 : ท่าทางการแบนกล้วย
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพที่ 5 : ท่าทางการตัดจุกกล้วย
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2563
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4) การประกอบสร้าง
ขั้นตอนในการประกอบสร้างการแสดง ผู้ร่วมวิจัยได้น�ำท่าทางที่ออกแบบมาฝึกซ้อมให้กับ
สมาชิก เพื่อล�ำดับท่าทางและจัดต�ำแหน่งการแสดงให้กับนักแสดง โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันใน
การคัดเลือกและปรับเปลี่ยนท่าให้มีความเหมาะสม และสื่อสารได้ตามที่ต้องการ เช่น ท่าทางการ
แบนกล้วย ที่มีการจัดต�ำแหน่งนักแสดงเป็นวงกลม ตามลักษณะของการนั่งล้อมวงในการแบน
กล้วย และท่าทางการตัดจุกกล้วย ที่มีการหันล�ำตัวไปทางซ้าย 45 องศา ด้วยแถวเฉียง เพื่อให้ผู้ชม
ได้เห็นท่าทางของมือที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในขั้นนี้ ผู้วิจัยในฐานะครูนาฏศิลป์ได้มีบทบาทในการช่วย
ปรับท่าทางให้สามารถสื่อความหมายและสอดคล้องไปตามจังหวะของเพลง
5) การเก็บรายละเอียด
ในขั้นตอนนี้ ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพลงประกอบการแสดงที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และ
ได้มีการปรับเปลี่ยนท่วงท่าให้เหมาะสมตามจังหวะของเพลง ด้วยการลดและเพิ่มจ�ำนวนท่า การ
เพิ่มท่าเชื่อมระหว่างท่าหลัก พร้อมทั้งฝึกซ้อมการเปลี่ยนต�ำแหน่งของนักแสดงในแต่ละท่าเพื่อการ
สื่อสารและความสวยงาม
6) การน�ำเสนอผลงาน
การน�ำเสนอผลงาน ผู้ร่วมวิจัยได้ท�ำการฝึกซ้อม และน�ำเสนอการแสดง โดยมีผู้วิจัยและ
นักเรียนในชุมนุมบางส่วนรับชม เพื่อร่วมสะท้อนผลการพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำ
กล้วยตาก รวมทั้งได้น�ำชุดการแสดงไปร่วมแสดงในงานวัดผลประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 28

		

ภาพที่ 6 : การแสดงระบ�ำกล้วยตากในงานวัดผลประเมินผล
และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

7) การประเมินผล
ในการสะท้อนผลการน�ำเสนอการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก ระหว่างผู้
วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักเรียนในชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ด้วยการวิเคราะห์การ
แสดงตามองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์ พบว่า
(1) แนวคิดในการแสดง มีรูปแบบที่แปลกใหม่ การเพิ่มช่วงการแสดงให้เป็น 3 ช่วงการ
แสดง ส่งผลให้การแสดงมีความน่าสนใจมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
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(2) ท่วงท่าการร�ำ มีความสวยงาม ชวนให้ รู้สึกติดตามการแสดงว่าชุดการแสดงต้องการ
สื่อสารเรื่องราวกับผู้ชมอย่างไร เช่น ในท่าตื่นนอนนั้น นักแสดงค่อย ๆ เคลื่อนไหวพร้อมกับลืมตาขึ้น
มา โดยรูปแบบการร�ำที่แบ่งนักแสดงกลุ่มหนึ่งเป็นชาวบ้าน และนักแสดงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกล้วย
ท�ำให้เห็นถึงขั้นตอนการท�ำกล้วยตากที่ชัดเจน เช่น ท่าปอกกล้วย ที่มีนักแสดงกลุ่มหนึ่งท�ำท่าปอก
กล้วย และนักแสดงกลุ่มหนึ่งแสดงท่าทางเป็นกล้วยที่ก�ำลังถูกปอกเปลือก และท่าเกลี่ยกล้วย ที่มี
นักแสดงกลุ่มหนึ่งท�ำท่าเกลี่ยกล้วย และนักแสดงอีกกลุ่มหนึ่งขยับตัวตามจังหวะเหมือนกล้วยที่โดน
เกลี่ย ส�ำหรับสิ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงคือท่าเชื่อมที่เป็นการเดินแถวมีมากเกินไป หากลดลงจะ
ท�ำให้ภาพการแสดงสวยงามมากขึ้น
(3) ดนตรีประกอบการแสดง การใช้ท�ำนองเพลง “รากไทย” ที่เป็นเสียงขลุ่ยในช่วงการ
แสดงที่หนึ่ง ช่วยสร้างบรรยากาศการแสดงให้เหมือนการใช้ชีวิตยามเช้าได้ดี เมื่อตัดเข้าท�ำนองเพลง
“ค้างคาวกินกล้วย” ที่มีจังหวะเร็วขึ้น จึงช่วยส่งให้รู้สึกกระฉับกระเฉง เหมาะส�ำหรับการถ่ายทอดขั้น
ตอนในการท�ำกล้วยตาก
(4) การแต่งกาย โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการแต่งกายมีการผสมผสานระหว่างการแต่ง
กายแบบพืน้ บ้าน และมีการผสมผสานลูกเล่นตามยุคสมัยได้ดี เครือ่ งแต่งกายแสดงถึงความเรียบร้อย
แต่มคี วามกระฉับกระเฉง เหมาะส�ำหรับบริบทของการออกมาท�ำงาน โดยเฉพาะการท�ำกล้วยตาก
(5) อุปกรณ์การแสดง ในการแสดงชุดนี้ได้เพิ่มเติมอุปกรณ์เข้าไป ทั้งงอบของนักแสดงชาย
ที่ใช้ตอนออกไปตัดกล้วย ผ้าโทเรที่ใช้แทนผ้ายางส�ำหรับการคลุมกล้วย กระจาดใบเล็กส�ำหรับการ
แบกกล้วย รวมถึงตะแกรงไม้ส�ำหรับการตากกล้วย ทั้งนี้เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงใน
ขั้นตอนต่าง ๆ จึงส่งผลให้การสื่อความหมายมีความชัดเจนมากขึ้นเช่นกัน

ภาพที่ 7 : อุปกรณ์ประกอบการแสดงชุด ระบ�ำกล้วยตาก

สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก เป็นรูปแบบการศึกษาค้นคว้าที่
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาการแสดง
นาฏศิลป์ที่มาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนบางกระทุ่มที่มีมุมมองที่หลากหลายสอดคล้องตาม
วรรณดี สุทธินรากร (2556, 27) ที่กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการที่สามารถเข้าถึง
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ข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์การใช้ค�ำพูดหรือพฤติกรรมที่ต้องการศึกษาได้ อีกทั้งมุมมองข้อเสนอ
แนะจากกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพการท�ำกล้วยตาก กลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ในการชมการแสดงระบ�ำ
กล้วยตาก(เดิม) และกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นนักแสดงชุดระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) ซึ่งข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านนั้น ผู้วิจัยได้สอบถามตามองค์ประกอบ
ของการแสดง เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการน�ำไปพัฒนาการแสดง โดยแยกประเด็นตามองค์ประกอบ
ของการแสดงนาฏศิลป์ คือ แนวคิดในการแสดง ท่วงท่าการร�ำ และดนตรีประกอบ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ให้ข้อมูลมักเป็นการบอกให้คงเดิมเหมือนการแสดงต้นฉบับ แต่ในองค์ประกอบของการแต่งกาย
และอุปกรณ์ประกอบการแสดง ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอความคิดเห็นไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบแรกเป็นองค์ประกอบที่ผู้คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจาก
เป็นองค์ประกอบที่ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในองค์ประกอบนั้น
ๆ จึงไม่ค่อยให้ข้อเสนอแนะกับผู้วิจัย แต่เมื่อเป็นองค์ประกอบของการแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบ
การแสดงที่มีลักษณะของสิ่งใกล้ตัว สามารถพบเห็นอยู่ผ่านการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ผู้ให้ข้อมูลต่างให้
ข้อเสนอแนะที่หลากหลายและน่าสนใจ จนสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสามารถสะท้อนได้ว่า การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านนั้น ควร
แบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพนั้น ๆ หรือผู้ที่
อยู่ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อศึกษาข้อมูลของขั้นตอนในการประกอบอาชีพ และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์และการแสดง เพื่อศึกษาข้อมูลขององค์ประกอบในการแสดง ซึ่งข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบและสร้างสรรค์การแสดง
มากขึ้น
โดยข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ได้ถูกน�ำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาการแสดงผ่าน
นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ผ่านการวิจัยสร้างสรรค์ด้วยการเลียนแบบ
การเคลื่อนไหวท่าทางต่าง ๆ จากวิถีชีวิตประจ�ำวัน เลียนแบบขั้นตอนการท�ำกล้วยตาก และเลียน
แบบอารมณ์ที่สนุกสนานเพื่อเฉลิมฉลอง ซึ่งสอดคล้องกับนิศารัตน์ สิงห์บุราณ กาญจนารัศมิ์ แจ่ม
ฟ้า และศริยา หงส์ยี่สิบเอ็ด (2560, 309-310) ตามลักษณะการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ที่มีการ
ปรับปรุงใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น โดยใช้ลักษณะของการเลียนแบบธรรมชาติในการ
ออกแบบท่าทางการร�ำ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาการแสดงในครั้งนี้ เปรียบเสมือนเป็นตัวแทน
ชุมชนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์และมีประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์มา
มากกว่า 5 ปี ซึ่งเมื่อท�ำการเปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุดระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) และ
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากที่ถูกพัฒนาขึ้น จะพบว่ารูปแบบและองค์ประกอบใน
การแสดงหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1) แนวคิดในการแสดง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยออกแบบแนวคิดในการแสดงให้สื่อสารวิถี
ชีวิตของชุมชนเพิ่มเติมในการแสดง โดยการแสดงระบ�ำกล้วยตาก(เดิม) น�ำเสนอขั้นตอนของการท�ำ
กล้วยตาก ส่วนการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตากที่พัฒนาขึ้นได้แบ่งการแสดงออกเป็น
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การวิจัยสร้างสรรค์ในการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก

3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 วิถีชีวิตประจ�ำวัน ช่วงที่ 2 ขั้นตอนการท�ำกล้วยตาก และช่วงที่ 3
บรรยากาศรื่นเริง
2) ท่วงท่าการร�ำ ผู้ร่วมการวิจัยได้ออกแบบท่วงท่าที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและบรรยากาศ
รื่นเริงไปในการแสดงตามช่วงของการแสดงที่เพิ่มขึ้น และมีการออกแบบท่าทางของขั้นตอนในการ
ท�ำกล้วยตากใหม่ โดยใช้การเลียนแบบท่าทางในการท�ำกล้วยตาก มาออกแบบผ่านนาฏยศัพท์และ
ต�ำแหน่งการแสดงที่แปลกใหม่
3) ดนตรีประกอบการแสดง จากเดิมที่มีการบรรเลงท�ำนองค้างคาวกินกล้วยด้วยดนตรีปี่
พาทย์ ผู้ร่วมการวิจัยได้ออกแบบให้มีการเพิ่มท�ำนองเพลงรากไทยเพิ่มในช่วงการแสดงที่ 1 เพื่อให้
เหมาะสมกับช่วงการแสดงที่ 1 ที่ต้องการสื่อสารถึงวิถีชีวิต และได้บรรเลงด้วยขลุ่ย เพื่อสื่อสาร
บรรยากาศยามเช้า ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านออกมาประกอบอาชีพการท�ำกล้วยตาก
4) การแต่งกาย ผู้ร่วมการวิจัยได้ออกแบบการแต่งกายให้มีความเหมาะสมตามยุคสมัย
มากขึ้น โดยออกแบบเป็นเสื้อแขนกระบอกสีขาวแทนสีของกล้วยพันธุ์มะลิอ่อง ซึ่งมีชายระบาย
บริเวณเอว เพื่อให้เสื้อเข้ารูปตามสัดส่วนของร่างกาย และเปลี่ยนการแต่งกายจากผ้าถุงเป็นการนุ่ง
โจงกระเบนสีเขียว ซึ่งสะท้อนถึงความคล่องตัวในการท�ำงานของชาวบ้านและเป็นสีของเปลือก
กล้วยก่อนผ่านกระบวนการการท�ำกล้วยตาก
5) อุปกรณ์ประกอบการแสดง ผู้ร่วมการวิจัยได้น�ำอุปกรณ์ในการท�ำกล้วยตากขึ้นไปร่วม
แสดงในท่าทางต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารที่มีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบด้วย เครือกล้วยส�ำหรับการ
ตัดกล้วย กระจาดส�ำหรับการแบกกล้วย ผ้าคลุมส�ำหรับการบ่มกล้วย ตะแกรงส�ำหรับการตากกล้วย
ทั้งนี้ การแสดงที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพราะการพัฒนาการแสดงในครั้งนี้มีระยะเวลาห่างจาก
การสร้างสรรค์การแสดงเดิม 25 ปี ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงมี
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพของสังคม โดยในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น บริบทของชุมชนบางกระทุ่มมี
การเปลีย่ นแปลงจากเดิม วัฒนธรรมในชุมชนมีการขับเคลือ่ นไปข้างหน้าและการรับรูห้ รือประสบการณ์
ทีม่ ตี อ่ การแสดงนาฏศิลป์มคี วามหลากหลายมากขึน้ ท�ำให้กระบวนการคิด การออกแบบ และการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์มีความแตกต่างจากเดิม สอดคล้องกับพิมพ์พรลภัส ลักษณะวิเชียร (2562, 69)
ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ และการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้านั้น
จะท�ำให้วัฒนธรรมมีเสถียรภาพมากขึ้น ต่อมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป จะส่งผลให้ฐานความคิดก็
เปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งจะสะท้อนผ่านการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุด ระบ�ำกล้วยตาก ที่นักเรียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ได้ร่วมพัฒนาขึ้นจากข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการแสดง ซึ่งมาจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนบางกระทุ่มในระยะเวลาที่ต่างกัน ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ทีม่ คี วามแตกต่างจากการแสดงชุดเดิมทัง้ เรือ่ งของแนวคิด
ในการแสดง ท่วงท่าการร�ำ ดนตรีประกอบการแสดง การแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง
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ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

1. งานวิจัยเรื่องนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการน�ำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผ่านการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ในบางส่วนเท่านั้น ผู้วิจัยอาจมีการปรับปรุง
และพัฒนาองค์ประกอบเพื่อเพิ่มความเหมาะสมในการแสดงให้มากขึ้นได้ตามบริบท
2. ในกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์เรื่องนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการออกแบบร่าง ขั้นตอน
ในการพัฒนาแบบ และขั้นตอนในการเก็บรายละเอียด ดังนั้น ในการพัฒนาการแสดง ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจยั ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการชมหรือประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ เพือ่ ให้การ
ออกแบบองค์ประกอบแต่ละส่วนสามารถน�ำมาร้อยเรียงเป็นการแสดงนาฏศิลป์ทสี่ มบูรณ์ได้ โดยยังคง
ไว้ซง่ึ ความประณีต งดงาม และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ได้
3. แนวทางการด�ำเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ สามารถน�ำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรูไ้ ด้ โดยการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้รว่ มน�ำเสนอภูมิปัญญาท้องถิน่
กระตุ้นความสนใจในการด�ำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการกับข้อมูลในกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบการแสดงที่มีความแปลกใหม่ ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับรู้เพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้นี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและชุมชนอีกด้วย
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จตุโลกบาล: คติความเชื่อเดิม รูปแบบทางความงามทางสุนทรียภาพที่แตกต่าง
ในประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้
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จตุโลกบาล: คติความเชือ่ เดิม รูปแบบทางความงามทางสุนทรียภาพทีแ่ ตกต่าง
ในประเทศอินเดีย จีน ญีป่ นุ่ ไต้หวัน และเกาหลีใต้
Four Guardians of the World: Ancient Belief and the Form of Unique Aesthetic Beauty in India,
China, Japan, Taiwan and South Korea.

วันชัย แก้วไทรสุ่น 1

บทคัดย่อ
ความงามทางสุนทรียภาพของรูปจตุโลกบาล ที่นักออกแบบหรือช่างได้สร้างผลงานตั้งแต่
เริ่มในศิลปะอินเดีย ส่งอิทธิพลให้กับจีน เกาหลีใต้ จีนและเกาหลีใต้ส่งผ่านให้กับญี่ปุ่น จีนส่งผ่านให้
กับไต้หวัน นักออกแบบหรือช่างต่างยึดคติความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ในอินเดีย เชื่อว่าทั้งสี่จตุโลกบาล
เป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาทั้งสี่ทิศ ปกป้องพระพุทธศาสนาและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะประเทศที่นับถือพุทธมหายาน ยึดพระสูตรสุวรรณประภาโสตตมสูตร แต่ในเชิงการ
ออกแบบแต่ละประเทศสร้างสี่จตุโลกบาลที่มีรูปแบบทางความงามที่ต่างกันไป ตามความเหมาะสม
ของสถานที่ วัสดุ ช่าง ปัจจัยของผู้มีความศรัทธารวมทั้งฐานะของผู้สร้าง ในศิลปะอินเดีย จีน
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ระยะเริ่มแรกการเรียกชื่อยังไม่ก�ำหนด มาก�ำหนดในชั้นหลัง สัญลักษณ์ที่ถือก็ไม่
ก�ำหนดตายตัว ใบหน้าส่วนใหญ่แสดงหน้าตาดุ สวมชุดเกราะทหาร รูปแบบของปีศาจก็แตกต่าง
ตามความนิยมของช่าง ถ้ามีการลงสีก็ต่างกันออกไปไม่ตายตัว อีกทั้งการเลือกใช้วัสดุก็ขึ้นกับพื้นที่
ในวัดถ�้ำมีการใช้วัสดุเป็นดินเขียนสีเป็นรูปแบบประติมากรรมลอยตัว บางแห่งเป็นภาพสลักหิน ไม่
ลงสี ถ้าเป็นการสลักหินตามหน้าผาเป็นภาพนูนสูง ในระยะหลังประมาณราชวงศ์หยวนลงมา ช่าง
สร้างจตุโลกบาลในอาคาร และมีการก�ำหนดวิหารของจตุโลกบาล พบว่าใช้ดินเขียนสี ปูน หิน จนพบ
ว่ามีการใช้แผ่นเหล็กสร้างจตุโลกบาล ไม่เขียนสี เน้นชุดเกราะทหาร ถือสัญลักษณ์ สามารถที่จะ
เคลื่อนย้ายในการตั้งรูปจตุโลกบาลไว้ประตูทางเข้าของวัด เป็นการจ�ำกัดพื้นที่ของวัดท�ำให้เกิด
ความงามของรูปแบบศิลปะแนวใหม่เกิดขึ้น ดังนั้นแล้วนักออกแบบหรือช่างจะต้องอาศัยข้อมูลทาง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรูปแบบจตุโลกบาล คติความเชื่อ ความเข้าใจ
แผนผังของวัด การเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการสร้างงานเพื่อให้เกิดความงามตามยุคสมัยของสังคม
ค�ำส�ำคัญ : จตุโลกบาล คติความเชื่อ ความงามทางสุนทรียภาพ

1

อาจารย์พิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract
Aesthetic beauty of the image of Four Guardians of the World created by designers or craftsmen since the early period of Indian art influenced China and South Korea.
Then, both countries transferred the belief to Japan while China transferred it to Taiwan.
Designers and craftsmen adhered to the ancient belief obtained from India. It is believed
that Four Guardians of the World are the guardian of four directions in Buddhism, protect
Buddhism and faithful believers in Buddhism. The countries where Mahayana sect of Buddhism was strongly established would rely heavily on Phrasutra Suwanprapha Sottamasutra. However, Four Guardians of the World could be differently designed in each country,
depending on appropriateness of the place, materials, craftsmanship, and funds of the
believers who are creators. In Indian, Chinese, South Korean, and Japanese art, the name
was not determined until years later. The symbols were not fixed. Most of the images had
austere faces, wore armour and the evil forms were different according to the craftsmen’s
preferences. If the plaints were applied, colors were chosen differently, and materials used
depended on where the images were located. At cave temples, painted earth was used to
create sculpture in the round while paintless stone carving was preferred in some other
places. In the later periods from Yuan Dynasty, Four Guardians of the World was built indoor with its specific building. Painted earth, cement, stone, and metal sheet were used for
creating Four Guardians of the World. The image itself was paintless, wore armour and
carried symbol, and it could be moved to the temple entrance which helped limit the temple
area and reflected the new form of decorative arts. Therefore, designers or craftsmen would
have to rely on knowledge and understanding of history of Four Guardians of the World,
belief, understanding of the temple layout, material selection, and artistic technique to create contemporary fineness of the sculpture.
Keywords: Four Guardians of the World, Belief, Aesthetic Beauty
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ที่มาและความส�ำคัญ
รูปแบบจตุโลกบาลของวัดโจเกซา กรุงโซล มีความแปลกกว่ารูปจตุโลกบาลที่อื่น ๆ ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบหาความเป็นมาของจตุโลกบาล ความงามของรูปแบบจตุ
โลกบาลที่นักออกแบบหรือช่างทางวัฒนธรรมจะต้องให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ ต้องอาศัยข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรูปแบบจตุโลกบาล คติความเชื่อ ความเข้าใจ
แผนผังของวัด และจะต้องมีความรู้เรื่องของความงามทางสุนทรียศาสตร์ของรูปจตุโลกบาล ผ่าน
กระบวนการศึกษาทางศิลปะมาช่วยอธิบาย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่นักออกแบบหรือช่างจะละเลย
ไม่ได้
ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความสนใจและน�ำเสนอข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางกับนักออกแบบทาง
วัฒนธรรม จะได้น�ำแนวคิดของผลที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้ในการออกแบบต่อไป ส�ำหรับขั้นตอน
การศึกษาเริ่มจากการน�ำเสนอข้อมูลด้วยการยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพ โดยมิได้ล�ำดับ
พัฒนาการทุกยุคสมัยแต่จะเน้นงานประติมากรรมเป็นหลัก จากรูปแบบจตุโลกบาลที่เกิดขึ้นใน
ประเทศอินเดีย ส่งอิทธิพลเปลี่ยนผ่านให้กับประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และเพื่อให้การศึกษาใน
ครั้งนี้ได้เห็นความงามทางสุนทรียภาพของจตุโลกบาลที่แตกต่างกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงน�ำรูป
แบบจตุโลกบาลในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไต้หวัน น�ำมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นรูปแบบ
ความแตกต่างได้มากและเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
คติความเชื่อการสร้างจตุโลกบาล
จตุโลกบาลหมายถึง เทพผู้ปกป้องทั้ง 4 ทิศ เป็นเทพในชั้นจตุมหาราชิกา ถือเป็นเทพชั้นรอง
ในศาสนาพุทธ สถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีหน้าที่ดูแลทางเข้าสวรรค์
ในประเทศเกาหลีถูกเรียกว่า Sach On Wang ในประเทศจีนเรียกว่า Ssu Tlen-Wang และใน
ประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า Shi-tenno (ผาสุข อินทราวุธ, 2543, หน้า 203,221 และดูใน อ้อมพร ตันกิติ
ภิญโญ, 2546, หน้า 4 ) จตุโลกบาลมี 4 องค์คือ เวสสวัน เป็นเทพประจ�ำทิศเหนือ วิรูฬหก คือเทพ
ประจ�ำทิศใต้ ธตรฐ เป็นเทพประจ�ำทิศตะวันออก และวิรูปักษ์ เป็นเทพประจ�ำทิศตะวันตก เทพจตุ
โลกบาลนี้ เดิมเป็นเทพในศาสนาฮินดู ที่ศาสนาพุทธยืมเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในพุทธประวัติ (อ้อม
พร ตันกิติภิญโญ, 2546, หน้า 5) สามารถสรุปความส�ำคัญกล่าวได้ดังนี้
ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร คัมภีร์นี้ต้นฉบับน่าจะมีอายุไม่ต�่ำกว่าพุทธศตวรรษที่ 6 บทที่ 1
กล่าวถึงจตุโลกบาลว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา (Sookjai, online) และในบทที่
7 ว่าด้วยนิทานเปรียบเทียบเรื่องเมืองเนรมิต กล่าวว่าจตุโลกบาลตีกลองสวรรค์ (ก่ง ฮุก, online)
ในคัมภีรล์ ลิตวิสตระ เป็นคัมภีรว์ า่ ด้วยพุทธประวัติ ไม่ทราบปีทแี่ น่นอนในการแต่ง แต่มหี ลักฐาน
ในการแปลเป็นภาษาจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 (จิรัสสา คชาชีวะ, 2549, หน้า 76) กล่าวถึงจตุ
โลกบาลดังนี้
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อัธยายที่ 2 สมุตสาหปริวรรต กล่าวว่า จตุโลกบาลรอคอยที่จะถวายบาตรแก่พระพุทธเจ้า
ซึ่งก�ำลังจะเสด็จลงมาจุติยังโลกมนุษย์
อัธยายที่ 7 ชนมปริวรรต กล่าวว่า จตุโลกบาลมาลากรถทรงของพระนางสิริมหามายา ขณะ
เสด็จกลับกรุงเทวทะหะเพื่อรอประสูติกาล ครั้นผ่านสวนลุมพินี พระนางสิริมหามายาทรงเจ็บพระ
ครรภ์และประสูติพระราชโอรสเจ้าชายสิทธัตถะ จตุโลกบาลและเทพองค์อื่นๆ ได้สรงพระองค์ด้วย
น�้ำหอมและโปรยดอกไม้ไข่มุก
อัธยายที่ 15 อภิเนษกรมณปริวรรต กล่าวว่าจตุโลกบาลสั่งให้ยักษ์รองรับเท้าม้ากัณฑกะ
ขณะเจ้าชายเสด็จออกภิเนษกรมณ์ และจตุโลกบาลพร้อมด้วยบริวารนาค คนธรรพ์ ยักษ์กุมภัณฑ์
ได้รอนมัสการในทิศของตน
อัธยายที่ 24 ตระปุษะภัลลิกะปริวรรต กล่าวว่าจตุโลกบาลน�ำบาตรท�ำด้วยทองค�ำ 4 ใบมา
ถวายพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้ว แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยอมรับ จตุโลกบาลจึงน�ำบาตรเงิน บาตร
แก้วไพฑูรย์ บาตรแก้วผลึก บาตรแก้วทับทิม บาตรเพชร จ�ำนวน 4 ใบ มาถวายตามล�ำดับแต่
พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยอมรับ ในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงยอมรับบาตรศิลา (เช่นเดียวกับพระอดีตพุทธ )
4 ใบจากจตุโลกบาล แล้วทรงอธิษฐานให้บาตรกลายเป็นบาตรใบเดียว โดยพระพุทธเจ้าได้ตรัส
อ�ำนวยพรแก่จตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ (อ้อมพร ตันกิติภิญโญ, 2546, หน้า 5)
ในพระสูตรสุวรรณประภาโสตตมสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่มีความนิยมมากในประเทศที่
นับถือพุทธมหายาน มีนักวิชาการที่ค้นพบหลักฐานที่เก่าก่อนพุทธศตวรรษที่ 10 ที่กาฐมาณฑุ
ประเทศเนปาล (สุวิไล บุญธวัชชัย, 2561, หน้า 9) กล่าวถึงเกี่ยวกับจตุโลกบาลดังนี้
บทที่ 7 จตุมหาราชปริวรรต ว่าด้วยมหาราชสี่พระองค์ มีข้อความส�ำคัญคือ มหาราชทั้งสี่
พระองค์จะท�ำการคุ้มครอง ป้องกันและปลดเปลื้องแว่นแคว้นให้รอดพ้นจากภัยอันตรายและ
อุปสรรคทั้งปวง หากมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ไม่ให้ความเคารพในพระสูตรนี้ มหาราชทั้งสี่ก็จะละทิ้ง
แว่นแคว้นไปมหาภัยหายนะก็จะเกิดขึ้น (สุวิไล บุญธวัชชัย, 2561, หน้า 8) บทที่ 15 ยักษาศรยรักษา
ปริวรรต ว่าด้วยการอารักขาของยักษ์ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของผู้ท�ำการเผยแผ่และผู้ฟัง
สุวรรณประภาโสตตมสูตรว่าจะได้รับการอารักขาจากเทพเทวดาและยักษ์ เช่น พระมหาพรหม
มหาเทพในไตรตรึงษ์ พระสรัสวดี พระอินทร์ ท้าวมหาราชทั้งสี่ เป็นต้น ถึงแม้ยักษ์และเทพอสูรจะ
เป็นที่หวาดกลัวของสรรพสัตว์ เพราะมีฤทธิ์ก�ำลังมากแต่ส�ำหรับผู้เผยแผ่และผู้ฟังสุวรรณประภาโสต
ตมสูตรนี้ ยักษ์และเทพอสูรเหล่านี้จะเข้าไปให้การคุ้มครองและอารักขาพวกเขา จากภัยอันน่ากลัว
ต่าง ๆ (สุวิไล บุญธวัชชัย, 2561, หน้า 21)
รูปแบบความงามทางสุนทรียภาพจตุโลกบาลในศิลปะอินเดีย
ในศิลปะอินเดียเป็นพื้นที่เริ่มคติความเชื่อในการสร้างจตุโลกบาล ซึ่งนักวิชาการพบว่าเป็น
หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ดุ คือทีร่ วั้ สถูปสมัยอินเดียโบราณและต่อมาพบทีภ่ าพพุทธประวัตสิ มัยอมราวดี ผูเ้ ขียน
จึงน�ำมาเป็นต้นแบบแนวคิดของการสร้างรูปจตุโลกบาลเริ่มแรก

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2563

รูปประติมากรรมจตุโลกบาลที่เก่าที่สุดอยู่ที่ประตูรั้วสถูปภารหุต ในรัฐมัธยประเทศ จัดเป็น
ศิลปะแบบอินเดียโบราณตรงกับราชวงศ์โมริยะ ราวพุทธศตวรรษที่ 3 - 6 จตุโลกบาลรูปนี้นักวิชาการ
ก�ำหนดว่าราวพุทธศตวรรษที่ 5 (อ้อมพร ตันกิติภิญโญ, 2546, หน้า 9,37) เป็นรูปชายอยู่ในท่ายืน
บนคนแคระ ขาซ้ายตึงขาขวายกส้นเท้าขึ้น พนมมือ นุ่งผ้าสั้นเหนือเข่าต�่ำกว่าสะดือ โพกผ้ารัดเอว
ชายผ้าตกลงมาด้านหน้า ไม่ใส่เสื้อแต่มีสไบเฉียงพาดจากไหล่ซ้ายเฉียงมาทางเอวขวา มือทั้งสองใส่
ก�ำไล ที่ต้นแขนมีเครื่องประดับทั้งซ้ายขวา ที่คอห้อยเครื่องประดับ ส่วนหัวประดับ ผ้าโพกหัวและ
ห้อยต่างหูทั้งสองข้าง นักออกแบบสร้างเป็นประติมากรรมแบบนูนสูงสลักหิน เป็นความงามที่ช่าง
สร้างเป็นภาพเหมือนจริงยกมือวันทา ใบหน้าคนพื้นเมือง ตามองมาด้านหน้า ไม่แสดงอาการดุร้าย
แต่ประการใด แต่องค์ประกอบที่แสดงให้อยู่ในอ�ำนาจ ควบคุมปีศาจความชั่วร้ายได้อยู่คือรูปคน
แคระที่ถูกเหยียบอยู่ด้านล่างของภาพ นอกจากนั้นพบภาพด้านข้างเป็นรูปสตรียืนคู่เหยียบปีศาจ
สลักหินนูนสูงคู่ประกอบ (เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาต่อไป) ส�ำหรับรูปจตุโลกบาลนี้ช่างนักออกแบบยึด
ถึอคติความเชื่อตามคัมภีร์ที่ว่า จตุโลกบาลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา (ดูภาพที่ 1 ประกอบ)
มีตัวอย่างที่น่าสนใจอีกรูปหนึ่งจากคติความเชื่อการสร้างรูปจตุโลกบาลในศิลปะอินเดียสมัย
อมราวดี เป็นภาพประวัติตอนพระพุทธเจ้าประสูติ พบที่เมืองนาคารชุนโกณฑะ ในรูปเป็นการแสดง
สัญลักษณ์ด้วย “รอยพระบาท” บนผืนผ้าที่ถือโดยจตุโลกบาลทั้งสี่ (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558, หน้า 84)
จากในรูปของจตุโลกบาล สุนทรียภาพของภาพนี้เป็นการแสดงภาพที่เป็นเรื่องราว มีองค์ประกอบที่
ส�ำคัญคือ สัญลักษณ์รูปพระพุทธเจ้า 3 แห่งคือฉัตรและแส้ หม้อน�้ำ ส่วนที่สามคือรอยพระบาทบน
ผืนผ้า เป็นภาพแกะสลักเหมือนจริง ภาพจตุโลกบาลแสดงเป็นภาพชายทั้ง 4 อยู่ในท่ายืนถือผืนผ้า ที่
มีรอยพระพุทธบาท ซึ่งนักวิชาการกล่าวว่ารอยพระพุทธบาทนี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ผืน
ผ้ามีความยาวห้อยตกลงมาทางด้านหน้าและทางด้านหลัง ชายผ้าตกลงมาต�่ำกว่าเข่าเล็กน้อย การ
นุ่งผ้าของจตุโลกบาลทั้งสี่องค์ นุ่งผ้ารัดเอวยาวลงมาถึงข้อเท้า ชายผ้าด้านหน้าตกลงมาเป็นวงโค้ง
ไม่สวมเสื้อ ประดับเครื่องประดับที่ต้นแขนที่คอประดับห้อยกรองศอ บนศีรษะโพกผ้า ที่หูห้อยต่างหู
ต�่ำลงมาถึงไหล่ ใบหน้าทุกองค์หันมาทางพระนางสิริมหามายา เป็นภาพที่แสดงลักษณะเหมือนจริง
จากภาพนี้ท�ำให้เราเข้าใจได้ว่าจตุโลกบาลนั้นคติความเชื่อแรก ๆ ไม่ได้สร้างรูปจตุโลกบาลยืนเฝ้า
ประตูรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเดียว ภาพนี้อาจยึดคติความเชื่อตามคัมภีร์ลลิตวิสตระ อัธยายที่ 7
ที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าประสูติ จตุโลกบาลและเทพองค์อื่น ๆ ได้สรงพระองค์ด้วยน�้ำหอมและ
โปรยปรายด้วยดอกไม้ เป็นภาพที่แสดงพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า (ดูภาพที่ 2 ประกอบ)
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ภาพที่ 1 จตุโลกบาลประดับที่รั้วภารหุต
ที่มา : http://buddhistart.arthistory.northwestern.edu/arthistory
			

		

ภาพที่ 2 ภาพการประสูติพระพุทธเจ้า ศิลปะอมราวดี
ที่มา : เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2558 , หน้า 84

รูปแบบและความงามทางสุนทรียภาพจตุโลกบาลในศิลปะจีน
ในประเทศจีนจตุโลกบาลมีฐานะเป็นเทพธรรมบาล เป็นเทพที่มีหน้าที่ปกป้องพระพุทธ
ศาสนา โดยเฝ้าประตูทางเข้าวิหารหรือยืนเคียงข้างพระประธานในวิหาร เทพธรรมบาลมี 24 องค์
เทพธรรมบาลจะมีลักษณะหน้าตาดุร้าย น่ากลัว เพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจ ไม่ให้มารบกวนพระศาสนา
รวมถึงผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย เมื่อเทพธรรมบาลอยู่เป็นคู่และท�ำหน้าที่เฝ้าประตูวัดหรือ
เป็นเทพบริวารเคียงข้างพระประธานในวัดจะเรียกว่าทวารบาล (ผาสุข อินทราวุธ, 2543, หน้า 7) คติ
การสร้างรูปทวารบาลก็มีมาแล้วในศิลปะอินเดียที่โคนเสาซุ้มประตูโตรณะ (Torana) ของสถูปสาญ
จี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 6 (ดิษฐพงศ์ เนตรล้อมวงศ์, 2546, หน้า 2)
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หลักฐานทางด้านเอกสารฉบับเก่าสุดที่พบขณะนี้แปลพระสูตรสุวรรณประภาโสตตมสูตร ชื่อ
ว่า “จินกวงหมิงจิง” เมื่อปีพ.ศ. 955-960 (สุวิไล บุญธวัชชัย, 2561, หน้า 12) จตุโลกบาล ในประเทศ
จีน เป็นอิทธิพลเผยแผ่พระพุทธศาสนามหายานมาจากประเทศอินเดีย ผ่านเส้นทางเอเชียกลาง
เตอกีสถาน ตามหลักฐานอย่างเป็นทางการในสมัยของพระเจ้ามิ่งตี่ แห่งราชวงศ์ฮั่นตอนปลาย (พ.ศ.
601-619)
จตุโลกบาลในประเทศจีนพบว่ามีการสร้างเป็นจ�ำนวนมาก ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างจตุโลกบาล
ที่สร้างด้วยวัสดุต่างกัน วัสดุที่ใช้ดินระบายสี จตุโลกบาลที่เขียนลงบนผ้าไหม จตุโลกบาลที่ใช้
เทคนิคสลักหิน และเลือกการสร้างจตุโลกบาลในวิหารที่วางเป็นคู่ เพื่อให้เห็นรูปแบบที่ต่างกันโดย
ล�ำดับ
ตัวอย่างรูปจตุโลกบาลในถ�้ำตุนหวงถ�้ำที่ 45 สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ราวพ.ศ. 1148-1323
ทั้งหมดเป็นรูปปั้นดินเผาระบายสี การจัดวางองค์ประกอบสมดุลเป็นรูปบุคคลซ้ายขวาเท่ากัน มีพระ
ศากยมุนีเป็นประธานของภาพ ประดิษฐานบนฐานบัวยกสูง ขนาบด้วยพระสาวกทางขวาคือ พระ
อานนท์ยืนบนฐานบัว ซ้ายมือพระกัสสปะยืนบนฐานบัว ถัดจากพระสาวกทั้งสององค์เป็นพระ
โพธิสัตว์ และถัดจากพระโพธิสัตว์รูปด้านหน้าทั้งสององค์เป็นโลกบาล (lokapala) รวมเรียกว่าราชา
สวรรค์ (heavenly king) (Roderick , Susan & Neville, 2016 : 51) (ในสมัยราชวงศ์ถังนี้พบว่า
เอกสารยังไม่เรียกชื่อเฉพาะของจตุโลกบาล เรียกรวมว่าโลกบาลหรือราชาสวรรค์ เพื่อความชัดเจนผู้
เขียนจึงขอเรียกจตุโลกบาลแทน) จตุโลกบาลประทับยืนบนบัว ขวามือคือวิรุฬหก ราชาแห่งทิศใต้
เวสสวัณราชาแห่งทิศเหนือ รูปของจตุโลกบาลทั้งสององค์ยืนเท้าเอวเหยียบมนุษย์ตัวเล็กที่สื่อถึงสิ่ง
ชั่วร้าย อีกมือหนึ่งของทั้งสององค์ ยกขึ้นก�ำถือสัญลักษณ์ประจ�ำองค์(หักช�ำรุด) จตุโลกบาลทั้งสอง
สวมชุดทหารเขียนสี ใบหน้าหน้าตาดุดัน ตาโปน ขมวดคิ้ว ไว้หนวด ผมเป็นลอนมัดจุกชูขึ้นเหนือ
ศีรษะ ในขณะที่เหล่าพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนี มีพระพักตร์ที่สื่อถึงความเมตตา สงบนิ่ง ความ
งามทางสุนทรียภาพ ของจตุโลกบาลจะขัดกับเหล่าพระโพธิสัตว์ พระสาวก แสดงทิศทางมองออกมา
สู่เบื้องหน้า ท�ำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนา ยืนต�ำแหน่งหน้า ตามคติเมื่อผ่านจตุโลกบาลเข้ามาแล้ว
จะเข้าถึงวิหารหลักที่พระศากยมุนีเป็นประธาน (ดูภาพที่ 3 ประกอบ)

ภาพที่ 3 ถ�้ำตุนหวง ถ�้ำที่ 45
ที่มา : Roderick , Susan & Neville, 2016 , p.51
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ในถ�้ำตุนหวงยังมีหลักฐานที่พบในจิตรกรรม ที่วาดรูปจตุโลกบาลลงบนผ้าไหม จัดอยู่ใน
สมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บริติช ประเทศอังกฤษ ซึ่งการสร้างภาพจิตรกรรมรูป
จตุโลกบาลมีการท�ำมาก่อนแล้วในสมัยราชวงศ์สุย (Fan, 2010 : 51) ท�ำให้เราเข้าใจได้ว่าการสร้าง
รูปจตุโลกบาลไม่ได้ท�ำในรูปแบบประติมากรรมเท่านั้น ยังสามารถสร้างรูปแบบในผลงานจิตรกรรม
ด้วย ยกตัวอย่างภาพเวสสวัณกับวิรูปักษ์ ทั้งสองภาพอยู่ในชุดนักรบ อยู่ในท่ายืนเหยียบปีศาจ เวสส
วัณถือสัญลักษณ์เจดีย์ด้วยมือขวา มือซ้ายถือกระบี่ วิรูปักษ์ถือกระบี่มือซ้าย มือขวาจับด้านบนของ
กระบี่ ทั้งสององค์รูปร่างอ้วน ใบหน้าทั้งสองไว้หนวดเครา หน้าดุตาโต บนศีรษะมีกระบังสวมมัดจุก
ผม ด้านหลังศีรษะมีประภามณฑลวงกลมประดับ (ดูภาพที่ 4-5 ประกอบ)

ภาพที่ 4 เวสสวัณ (Tamonten) (เหนือ)
ภาพที่ 5 วิรูปักษ์ (Komokuten) (ตะวันตก)
ที่มา: https://www.onmarkproductions.com/htmll ที่มา: https://www.onmarkproductions
ถ�้ำหลงเหมิน มีถ�้ำเฟิงเซียนซื่อ (Fengxiansi) เป็นถ�้ำที่ใหญ่ที่สุด ถ�้ำนี้สร้างเสร็จในปีพ.ศ.
1218 ในรัชสมัยของพระนางบูเช็คเทียน ราชวงศ์ถัง (Longmen Grottoes, 2000 : 14) ช่างใช้เทคนิด
วิธีการสลักหินที่หน้าผาของภูเขา เป็นการจัดภาพที่มีองค์ประกอบทางศิลปะที่มากกว่าในถ�้ำโมเกา
ตุนหวง (ถ�้ำที่ 45) และมีขนาดที่ใหญ่กว่ามาก จากในถ�้ำตุนหวงที่ 45 วางบุคคลจ�ำนวน 7 องค์ เป็น
ประติมากรรมลอยตัว แต่ที่เฟิ่งเซียนซื่อวางบุคคลถึง 9 องค์ ซึ่งการวางบุคคล 9 นี้มีการสร้างมาก่อน
ในราชวงศ์สุยแล้ว (Fan, 2010 : 51) วัดเฟิ่งเซียนเป็นประติมากรรมสลักนูนสูง เริ่มจากประธานของ
ภาพองค์พระไวโรจนประทับนั่งบนฐานบัว ถัดออกมาทางขวาขององค์ประธานเป็นพระสาวกพระ
อานนท์ พระกัสสปะประทับยืน ถัดจากพระสาวกเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับยืนทั้งซ้ายขวา ถัดจาก
พระโพธิสัตว์ เป็นจตุโลกบาล องค์ทางขวาช�ำรุด (สันนิษฐานว่าควรเป็นวิรุฬหก เทพทางทิศใต้) ส่วน
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องค์ทางซ้ายของพระประธานเป็นรูปของเวสสวัณ ยืนเท้าเอวด้วยแขนซ้าย ยืนเหยียบอยู่บนคนแคระ
(สิ่งชั่วร้าย) แขนขวายกแบมือรองรับพระเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ประจ�ำพระองค์ เป็นเทพทิศเหนือ จตุ
โลกบาลสวมชุดเกราะทหาร ที่ศีรษะมีเกล้ารัดผม หน้าตาหันมองออกมาด้านหน้า ถัดออกมาหน้าสุด
เป็นทวารบาลทั้งสององค์ (วัชรปาณี) องค์ทางขวาพระประธานช�ำรุด องค์ทางซ้ายสมบูรณ์ ถือวัชระ
(ในศิลปะสร้างเป็นคู่องค์ขวาจะหุบปาก องค์ซ้ายอ้าปากของพระประธาน) ทวารบาลมีหน้าที่เฝ้า
ประตูด่านแรกของวัด
ดังนั้นภาพที่ถ�้ำเฟิ่งเซียนซื่อ จึงจัดว่าเป็นภาพประติมากรรมที่มีสุนทรียภาพครบที่สุด น�ำเอา
คติความเชื่อมาจัดองค์ประกอบได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ของวัด 1 วัด ผู้ผ่านเข้า
มาในวัดต้องผ่านทวารบาล จตุโลกบาล พระโพธิสัตว์ และพระไวโรจนะ ตามคติความเชื่อว่าพระองค์
เป็นศูนย์กลางของจักรวาล และยังแสดงถึงขนาดใหญ่เพื่อสื่อสัญลักษณ์ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น พระ
ไวโรจนะทรงเป็นใหญ่และศูนย์กลางในจักรวาล (ดูภาพที่ 6-8 ประกอบ)

ภาพที่ 6 ถ�้ำหลงเหมิน (วัดเฟิ่งเซียนซื่อ)
ที่มา : http://www.xinhuanet.com/english/2019-

ภาพที่ 7 ถ�้ำหลงเหมิน วิรุฬหก (ช�ำรุด)
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้เขียน
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ภาพที่ 8 ถ�้ำหลงเหมิน ซ้ายมือเวสสวัณ ขวามือทวารบาล (วัชรปาณี)
ที่มา: https://en.wikivoyage.org/wiki/Longmen_National_Park
พัฒนาการการสร้างจตุโลกบาลในประเทศจีนนี้ มีนักวิชาการได้กล่าวว่า ท้าวจตุโลกบาล
เริ่มปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยมาก่อนแล้ว ส่วนในเรื่องของสิ่งที่ถือของจตุโลกบาลใน
สมัยราชวงศ์ถังไม่สามารถน�ำมาก�ำหนดได้ว่าหมายถึงท้าวจตุโลกบาลองค์ใด (จากรูปจตุโลกบาลที่
วัดเฟิ่งเซียน) เรียกรวม ๆ ว่า “เทียนหวัง” โดยไม่แยกว่าเป็นองค์ใด แต่ภายหลังมีการก�ำหนดชื่อ(ตาม
ภาพที่ 8) ว่าท้าวจตุโลกบาลประจ�ำทิศเหนือ (อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, 2562, หน้า 154) ตามผู้เขียน
ก�ำหนดในรูปคือเวสสวัณ
วัดซีซินชาน (Xixin chan) เป็นวัดในพุทธศาสนาสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีการสร้างรูป
จตุโลกบาลไว้ในวิหารจตุโลกบาล จัดวางเป็นคู่ทั้งสองคู่หันหน้าเข้าหากัน ตรงกลางของวิหาร
ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรยและสกันทะ หันหลังชนกัน พระศรีอริยเมตไตรยประดิษฐานอยู่ด้าน
หน้า รูปสกันทะประดิษฐานอยู่ด้านในด้วย
จตุโลกบาลวัดซีซินชานทั้งสี่องค์ ประทับนั่งอยู่ในชุดนักรบ รูปแบบของชุดมีรายละเอียด
ของลวดลายที่ต่างกัน ที่เท้าของจตุโลกบาลทั้งสองเท้าทุกองค์มีคนแคระที่ถูกเหยียบไว้ ส่วนอีกเท้า
หนึ่งอยู่ในท่าลักษณะแบกเท้าจตุโลกบาลไว้บนบ่าอยู่ เป็นลักษณะภาพที่มีความสวยงามที่ช่างสร้าง
ขึ้นให้ดูน่าสนใจ ต่างไปจากเดิม ปีศาจถูกเหยียบมีตนเดียว วัดนี้เราพบสองตน ตนหนึ่งถูกเหยียบอีก
ตนหนึ่งอยู่ในท่าแบกเท้าของจตุโลกบาลไว้ การสร้างความงามที่เด่นวัดหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วการ
แสดงสีของใบหน้าให้สีที่ต่างกัน บางองค์แสดงสีหน้าดุขมวดคิ้วตั้ง บางรูปแสดงใบหน้าปกติ มีราย
ละเอียดดังนี้ รูปเวสสวัณถือไข่มุกมือขวา มือซ้ายถือมังกรคู่กับ วิรูฬหกถือร่มมือขวา ส่วนธตรฐมือ
ซ้ายสัมผัสคอร์ด มือขวาดีดสายพิณกับวิรูปักษ์ถือกระบี่มือขวา (ดูภาพที่ 9-10 ประกอบ)
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ภาพที่ 9 เวสสวัณ กับวิรูฬหก วัดซีซินซาน
ที่มา: https://www.asiaculturaltravel.co.uk/shuanglin-temple/

ภาพที่ 10 ธตรฐกับวิรูปักษ์ วัดซีซินซาน
ที่มา: https://www.asiaculturaltravel.co.uk/shuanglin-temple/online
จตุโลกบาลที่มีความเชื่อ มีรูปแบบให้เราได้ศึกษามีชื่อเรียก สัญลักษณ์ สรุปได้จากนัก
วิชาการดังนี้ (ผาสุข อินทราวุธ, 2543, หน้า 203,221) และดูใน (Heo Gyun, 2005, p.278)
1.เวสสวัณ (จีน = To Wen), (ญี่ปุ่น= Tamon-ten), (เกาหลี = Damun-Cheonwang) คือ
ผู้ได้ยินมากหรือผู้ได้ยินทุกแห่งหน ราชาผู้รักษาทิศเหนือ ประจ�ำฤดูใบไม้ร่วง กายสีด�ำ สัญลักษณ์
ไข่มุก งู บัญชาการกองทัพยักษ์และปีศาจชั้นดี บางรูปถือเจดีย์ งู หมายถึงความราบเรียบหรือราบรื่น
ชีวิตเหมือนทะเล
2.วิรูฬหก (จีน = T’seng chang),(ญี่ปุ่น = Zojo-ten), (เกาหลี = Jeugjang) แปลว่า
เพิ่มพูนความสง่างาม ราชาแห่งทิศใต้ เทพแห่งฤดูใบไม้ผลิ สีกายแดงสัญลักษณ์ถือร่ม และเมื่อชูร่ม
ขึ้น จะท�ำให้เกิดพายุฝนอย่างรุนแรง มีกองทัพของ Kubhandas และปีศาจเป็นบริวาร การถือร่ม
หมายถึงความชุ่มชื้นของฝนที่หลั่งชโลมพื้นโลก
3.ธตรฐ (จีน = Chi’h kuo), (ญี่ปุ่น = Jikoku-ten), (เกาหลี = Jiku-Cheowang) แปลว่าผู้
ปกครองของอาณาจักรปกครองทิศตะวันออก เป็นเทพแห่งฤดูร้อน กายสีฟ้า มือขวาสัมผัสคอร์ด
พิณอยู่ในมือซ้าย ควบคุมกองทัพ Gandharas นักดนตรีปีศาจ และผีดูดเลือดที่มีอ�ำนาจ การถือพิณ
หมายถึงธรรมชาติที่ถูกต้องตามฤดูกาล

181

182

จตุโลกบาล: คติความเชื่อเดิม รูปแบบทางความงามทางสุนทรียภาพที่แตกต่าง
ในประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้

4.วิรูปักษ์ (จีน = Kuang- Mu), (ญี่ปุ่น = Komoku-ten), (เกาหลี = Gwangmok-Cheonwang) แปลว่าตาใหญ่ ปกครองทิศตะวันตก เทพแห่งฤดูหนาว สีกายขาว เป็นผู้น�ำ นาคหรืองู ถือ
กระบี่มือซ้าย ถือกระบี่หมายถึงลม ถือว่าการยกกระบี่ฟันท�ำให้เกิดลม
อาวุธสัญลักษณ์ที่ถือ สีใบหน้าก็อาจแตกต่างกันไม่แน่นอนชัดเจน ผู้เขียนสันนิษฐานว่าการ
เรียกชื่อเฉพาะองค์ มาเริ่มก�ำหนดเรียกตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หยวนลงมา เมื่อมีการสร้างวิหารของจตุ
โลกบาลแล้วโดยศึกษาได้จากวัดซวงหลิน (Shuanglin) ซึ่งมีหลักฐานว่าวัดนี้ สร้างมาตั้งแต่สมัยถัง
ส่วนรูปจตุโลกบาลมีการสร้างในสมัยหยวนนั่งเป็นคู่ในวิหาร (Zhenguo : Shounglin Temple, online) ส่วนที่วัดซีซินชานตามที่กล่าวข้างต้น การจัดวางจตุโลกบาลที่วางเป็นคู่เป็นพัฒนาการใน
ราชวงศ์หมิงที่ยังรักษาระเบียบสมัยราชวงศ์หยวน
รูปแบบความงามทางสุนทรียภาพจตุโลกบาลในศิลปะญี่ปุ่น
พระพุทธศาสนาเริ่มเจริญขึ้นจากจีนสู่เกาหลีก่อน จากนั้นใน พ.ศ. 1095 พระเจ้าชูยอง-มู
ยอง แห่งอาณาจักรเพกเจ ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาน�ำรูปพระพุทธรูปทองค�ำ พระคัมภีร์ ให้กับจักร
พรรดิคิมเมอิ (ก�ำจร สุนพงษ์ศรี, 2541, หน้า35)มีการสร้างวัดแห่งแรกชื่อวัด โฮโกจิ ราว พ.ศ. 1131
ส�ำหรับรูปแบบจตุโลกบาลศิลปะญี่ปุ่น ขอยกตัวอย่างวัดโฮริวจิ สร้างสมัยเจ้าชายโชโตกุ สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 1150 มีการสร้างจตุโลกบาลทั้งสี่องค์แกะสลักจากไม้การบูรยืนอยู่ตามทิศทั้งสี่ เป็น
ประติมากรรมลอยตัว สร้างตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศ ล้อมองค์พระประธานในวัดนี้คือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรย
ประภา (Yakushi Nyorai) จตุโลกบาลเป็นรูปมนุษย์สวมชุดนักรบลักษณะเหมือนกันทั้งสี่องค์ เพียง
แต่ลวดลายของชุดแตกต่างกัน ใบหน้าแสดงคิ้วขมวดเล็กน้อย ใบหน้านี้มีนักวิชาการกล่าวว่าเป็น
ลักษณะเคร่งขรึม กระด้าง หยุดนิ่ง (มาลินี คัมภีรญาณนนท์, 2532, หน้า 77 ) ศีรษะสวมมงกุฎ ด้าน
หลังแกะสลักประภามณฑลทุกองค์ ยืนบนหลังปีศาจ หน้าตาของปีศาจแตกต่างกันเป็นการผสมรูป
สัตว์กับรูปมนุษย์อยู่ในท่าหมอบ ส่วนหน้าชันข้อศอกรับน�้ำหนักยกแขนก�ำมือขึ้นทุกตน ส�ำหรับ
สัญลักษณ์ที่ถือของแต่ละองค์มีรายละเอียดดังนี้ วิรูปักษ์ (Komokuten) มือขวาถือพู่กัน มือซ้ายถือ
พระสูตร วิรูฬหก (Zochoten) มือขวาถือกระบองเล็กสั้น มือซ้ายถืออาวุธยาวบางรูปเราจะพบมือขวา
ถือดาบ มือซ้ายท้าวสะเอว เวสวัณ(Tamonten) มือขวาถือเจดีย์ มือซ้ายถืออาวุธหรือวัตถุ (jimotsu)
หรือ ง้าว (hogo) ธตรฐ (Jikokuten) มือขวาถือกระบองเล็กสั้น (ส่วนใหญ่จะถือดาบ) มือซ้ายถือ
สามง่ามด้ามยาว (ดูภาพที่ 11 ประกอบ)
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ภาพที่ 11 จตุโลกบาลวัดโฮริว จิ เริ่มจากซ้ายธตรฐ วิรูฬหก วิรูปักษ์ และเวสสวัณ
ที่มา: https://smarthistory.org/japan-jomon-heian/
รูปแบบจตุโลกบาลในศิลปะไต้หวัน
จตุโลกบาลในประเทศไต้หวัน มีความเชื่อสืบเนื่องจากประเทศจีน ต่อมาภายหลังได้เกิด
การสร้างวัดขึ้นใหม่ที่ยึดแนวคิดเดิมแต่รูปแบบนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ผู้เขียนจึง
น�ำตัวอย่างจตุโลกบาลวัดจงไถซานเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาของประเทศไต้หวัน
พุทธศาสนามหายานในไต้หวัน เริ่มขึ้นเมื่อพ.ศ. 2204 หลังจากจอมพลเจิ้ง ได้ชัยชนะเหนือ
ชาวฮอลันดาที่มาปกครองไต้หวัน ตั้งเมืองไถหนานเป็นเมืองหลวงและหลังจากนั้นได้เริ่มมีการสร้าง
วัด ซึ่งเป็นอิทธิพลจากแผ่นดินใหญ่ ต่อมาพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมีการออกแบบสร้างวัด
สมัยใหม่ที่ยึดในคติเดิม วัดจงไถซาน เป็นวัดขนาดใหญ่ออกแบบโดยนายซีวาย ลี เริ่มสร้างในปีพ.ศ.
2533 เสร็จในปี พ.ศ. 2544 (Chung Tai Chan Monastery , online) พบว่ามีการสร้างรูปจตุโลกบาล
ประติมากรรมหินแกรนิตลอยตัว ขนาดใหญ่สูงถึง 12 เมตร จัดวางไว้ในวิหารจตุโลกบาลที่ยึดคติ
การวางผังในวิหารหน้า ที่ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรยและพระสกันทะ
การวางรูปจตุโลกบาลจัดวางไว้ทั้งสี่มุม (ดูแผนผังรูปที่ 12 ประกอบ)ในวิหารเดียวกันพบว่า
มีการวางจตุโลกบาลองค์ใหญ่แนวใหม่ต่างไปจากเดิม เริ่มจากประตูทางเข้าวิหารขวามือรูปวิรูปักษ์
สัญลักษณ์ถือกระบี่ ธตรฐถือพิณ วนมาที่รูปเวสสวัณมือซ้ายถือเจดีย์ มือขวาถือมังกร และวิรุฬหก
ถือร่ม เนื่องจากวัดจงไถชานเป็นวัดขนาดใหญ่และเป็นวัดสมัยใหม่มีการออกแบบที่ยึดคติเดิม สิ่งที่
มีความงามและแตกต่างจากวัดอื่น ๆ ก็คือที่ฐานไม่ปรากฏรูปปีศาจความชั่วร้ายทั้งสี่องค์ และตรงที่
ศีรษะของจตุโลกบาลทั้งสี่องค์สวมหมวกเบญจพุทธและมีใบหน้า 4 หน้า สลักเป็นใบหน้าคู่ ๆ หนึ่ง
แสดงไว้หนวด อีกคู่หนึ่งไม่ไว้หนวด ทั้งสี่องค์สลักเหมือนกัน แน่นอนที่สุดรูปของจตุโลกบาลขนาด
ใหญ่ทั้งสี่องค์ถึงแม้ไม่เหยียบปีศาจความชั่วร้าย แต่ก็แสดงขนาดใหญ่ของจตุโลกบาล ถือ
สัญลักษณ์ประจ�ำกาย ใบหน้าที่มีทุกทิศที่จะแสดงความสามารถในการปกป้องพระพุทธศาสนาและ
ประชาชนที่นับถือศาสนาให้ปลอดภัย ความทันสมัยของนักออกแบบที่ยึดถือคติเดิมแต่มีการสร้าง
รูปแบบศิลปะให้เกิดความงดงามที่แตกต่างจากที่อื่นได้อย่างสมดุลและงดงามได้อีกวัดหนึ่ง (ดูภาพ
ที่ 12-13 ประกอบ)
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ภาพที่ 12 แผนผังจ�ำลองวิหารจตุโลกบาลวัดจงไถชาน
ที่มา : ผู้เขียน

รูปที่ 13 วิหารจตุโลกบาลวัดจงไถชาน ไต้หวัน
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Chung_Tai_Chan_Monastery
รูปแบบจตุโลกบาลในศิลปะเกาหลีใต้
พระพุทธศาสนามหายานจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์จิ้น น�ำโดยพระภิกษุซุนเถา ได้น�ำ
พระพุทธรูปและพระไตรปิฎก เข้ามายังอาณาจักรโคกูรยอ ต่อมาพระภิกษุอาเต๋า เข้ามาเผยแพร่
พุทธศาสนา กษัตริย์โซซูริม ได้สร้างวัดขึ้นสองแห่งคือวัด โชมุนซาและวัดอีบุลลันซา หลังจากนั้น 12
ปี พุทธศาสนาแพร่เข้าสู่อาณาจักรเพกเจในปีพ.ศ. 927 กษัตริย์ชิม รยู ทรงโปรดให้สร้างวัดบนภูเขา
นัมฮั่น ต่อมาช่วงพ.ศ. 960 พระภิกษุอาเต๋าเผยแพร่พุทธศาสนาที่เมืองอิลซอน แต่ประชาชนยังมี
ความเชื่อเดิมอยู่จนถึงปีพ.ศ. 1071 กษัตริย์ผอบฮึง เริ่มมีการสร้างวัดและเจดีย์ ทรงอุปถัมภ์ให้พระ
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ภิกษุเกาหลี ไปศึกษายังประเทศจีน พระชาจังก่อตั้งวัดทงโดซา พระอึยซังสร้างวัดพูซอกซาและมีการ
สร้างวัดรอบเมืองคยองจู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซิลลา (ไพบูลย์ ปีตะเสน, 2545, หน้า 5356) ในบริเวณพื้นที่อาณาจักรซิลลานี้ยังพบการสร้างจตุโลกบาลสลักหินที่สถูปเจดีย์สีเหลี่ยม และ
ยังมีการหล่อรูปเป็นวัสดุแผ่นทองส�ำริดสมัยซิลลา (Leena, 2009, p. 51)
พระพุทธศาสนาในเกาหลีได้รับอิทธิพลจากจีนเป็นส่วนใหญ่ และส่งต่อให้ญี่ปุ่นตามที่
กล่าวข้างต้น ส�ำหรับการสร้างจตุโลกบาลในเกาหลีใต้มีวัดที่น่าสนใจน�ำเสนอเป็นตัวอย่างความงาม
สองวัดเพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบ
วัดถ�้ำซอกคูรัม (Seokguram) สร้างขึ้นโดยคิม แดซอง (Kim Daeseong) เมืองคยองจู วัด
สร้างด้วยหินแกรนิต แล้วปกคลุมด้วยดิน (Yoo , 2009 ,p. 14) รูปแบบเป็นอาคารสี่เหลี่ยมด้านหน้า
เป็นห้องโถง ผนังประดับด้วยภาพสลักนูนสูงรูปธรรมบาล เชื่อมด้วยห้องจตุโลกบาลทางเข้าสู่วิหาร
หลักทรงกลมประดิษฐานพระศากยมุนีเป็นประธาน ประดับด้วยสาวก พระโพธิสัตว์ ส�ำหรับรูปจตุ
โลกบาลสี่องค์ ประดับอยู่ตรงทางเข้าเชื่อมระหว่างส่วนหน้าธรรมบาลกับวิหารหลัก เป็นภาพสลักหิน
นูนสูง (ดูภาพที่ 14-15 ประกอบ)

ภาพที่ 14 รูปตัดด้านข้างวัดซอคคูรัม แสดงต�ำแหน่งจตุโลกบาลใต้
ที่มา: Kang Hyejeong and Pyo Seonghoon, 2007 : 25 ดัดแปลงโดยผู้เขียน

ภาพที่ 15 แสดงวิหารจตุโลกบาล วัดซอคคูรัม เกาหลีใต้
ที่มา : https://www.koreaetour.com/product/1-day-gyeongju-private-tour/
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พระศากยมุนีหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก การวางจตุโลกกบาลทั้งสี่องค์เป็นงาน
ประติมากรรมนูนต�่ำ ก�ำแพงทิศเหนือเป็นคู่ของ ธตรฐกับ เวสสวัณ ก�ำแพงทางด้านทิศใต้ วิรุฬหกกับ
วิรูปักษ์ ทั้งสี่องค์สวมชุดเกราะอยู่ในท่ายืนอยู่บนปีศาจ ปีศาจมีลักษณะคนแคระ ใบหน้าจตุโลกบาล
แสดงหน้าตาดุร้าย ด้านหลังศีรษะทุกองค์สลักมณฑลเป็นรูปวงกลม สิ่งที่น่าสนใจในวัดทั้งหมดเป็น
งานประติมากรรม โดยช่างวางองค์พระศากยมุนีเป็นประธาน สร้างเป็นประติมากรรมลอยตัว เป็นสิ่ง
ส�ำคัญของวัดประดิษฐานไว้ในวิหารหลัก(ทรงกลม) วิหารโถงด้านหน้าทางเข้าช่างสลักเป็นรูป
ธรรมบาล 16 องค์สลักเป็นภาพนูนสูงด้วยขนาดห้องที่ใหญ่มีพื้นที่กว้าง ส่วนต�ำแหน่งของสี่จตุ
โลกบาล เป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็ก เป็นทางเดินเชื่อมที่จะเข้าสู่วิหารหลัก วิหารนี้มีขนาดเล็กช่างจึง
ออกแบบรูปประติมากรรมของจตุโลกบาลเป็นภาพนูนต�่ำ ในเรื่องขนาดแล้วจะมีความสูงเท่ากันแต่
ด้ ว ยพื้ น ที่ วิ ห ารจตุ โ ลกบาลมี พื้ น ที่ ที่ แ คบช่ า งจึ ง เน้ น สลั ก ภาพนู น ต�่ ำ จะได้ ไ ม่ กิ น เนื้ อ ที่ ท างเดิ น
นอกจากนั้นเป็นการลดความเด่นของจตุโลกบาลไม่ให้เด่นกว่าองค์ศากยมุนี อย่างไรก็ตามช่างก็ยัง
ยึดคติความเชื่อในการวางธรรมบาล จตุโลกบาลไว้ส่วนหน้าตามโบราณ เป็นการให้ความงามตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ ให้ความนูนไม่กินเนื้อที่ในอากาศมาก เป็นการน�ำเสนอรูปแบบใหม่ให้
ความงามอีกเทคนิคหนึ่งและยังพบว่ามีการจัดวางจตุโลกบาลเป็นคู่ ซึ่งจะส่งผลให้อิทธิพลในสมัย
ต่อมาโดยเฉพาะวัดที่มีการสร้างอาคารเป็นอาคารไม้ (ดูภาพที่ 16-17 ประกอบ)

ภาพที่ 16-17 แสดงวิหารจตุโลกบาล วัดซอคคูรัม เกาหลีใต้
ที่มา : https://elwood5566.net/tag/kwon-yong-guk/
วัดทงโดซา (Tongdosa) เป็นวัดขนาดใหญ่ ตั้งขึ้นโดยพระภิกษุจาจาง(Jajang) หลังจากท่าน
กลับจากประเทศจีนพ.ศ.1189 ได้น�ำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในวัดของอาณาจักรซิลลา
วัดทงโดซามีอาคารหอบูชาธรรมหนึ่งหลังรอดพ้นจากสงครามญี่ปุ่น ที่เหลือเป็นอาคารที่สร้างขึ้น
ใหม่ในพุทธศตวรรษที่ 20 (Myeong-joung Yoo, 2009, pp. 64-66)
ส�ำหรับรูปจตุโลกบาลในวัดมีการสร้างไว้ที่วิหารสี่จตุโลกบาล ในวัดเกาหลีจะมีประตูที่ส�ำคัญ
3 ประตู ประตูหน้าเรียกประตูเสาเดียว อิลจูมุน (Iljumun Gate) มองด้านข้างของประตูจะเห็นเสา
ของประตูเพียงเสาเดียว เป็นประตูที่กั้นระหว่างโลกียะกับพระพุทธศาสนา ประตูที่สองคือประตู
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จตุโลกบาล ชอนวางมุน (Cheonwangmun) เป็นประตูขั้นกลางระหว่างสี่กษัตริย์กับพระพุทธเจ้า
และประตูที่สามเรียกว่าประตูบูลิมุน (Bulimun Gate) เป็นประตูด้านในสุดของการตรัสรู้ ประตูแห่ง
การปลดปล่อยจิตวิญญาณเข้าสู่อาณาจักรพระพุทธเจ้า บางครั้งถ้าวัดใหญ่จะมีอีกหนึ่งประตูเรียก
ประตูสองผู้พิทักษ์ กึมกัง(Geumgang) เป็นประตูของพระวัชรปาณี
รูปแบบความงามของจตุโลกบาลทั้งสี่องค์ เป็นประติมากรรมลอยตัว อยู่ในชุดนักรบท่านั่ง
ทุกองค์ถือสัญลักษณ์ เวสสวัณถือเจดีย์กับอาวุธหอกยาว วิรุฬหกถือมังกร ไข่มุก ธตรฐถือพิณ วิรู
ปักษ์ถือกระบี่ ทั้งสี่องค์อยู่ในท่านั่งเท้าเหยียบมารปีศาจ ปั้นเป็นรูปมนุษย์ รูปเด็กตาเหลือกโปน
ใบหน้าจตุโลกบาลทั้งสี่องค์แสดงหน้าตาดุ ขมวดคิ้ว ไว้หนวดเครา ศีรษะสวมมุงกุฎประดับลายดอก
หลากสี และลายเพลิงสีแดง ทั้งชุดเกราะและลายมงกุฎทั้งสี่องค์ลวดลายแตกต่างกัน
จตุโลกบาลวัดทงโดซา ยึดคติความเชื่อ จัดไว้ที่วิหารจตุโลกบาลแบ่งเขตอาณาจักรมนุษย์
อาณาจักรของพระพุทธเจ้า สร้างไว้เป็นคู่รวมสี่องค์ แสดงใบหน้า ชุดเกราะ เหยียบปีศาจ ลวดลาย
เขียนสีที่แตกต่างกัน สัญลักษณ์ที่ถือจะต่างกัน พร้อมที่จะท�ำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนา (ดูภาพที่
18-21 ประกอบ)

ภาพที่ 18 ธตรฐ กับวิรูปักษ์ วัดทงโดซา
ที่มา: https://busy.org/@slowwalker

ภาพที่ 19 วิรุฬหก กับ เวสสวัณ วัดทงโดซา
ที่มา: https://busy.org/@slowwalker
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ภาพที่ 20 รูปปีศาจมาร ท�ำเป็นรูปมนุษย์เด็กไว้จุก
ที่มา: https://busy.org/@slowwalker

ภาพที่ 21 ผังวัดทงโดซา
ที่มา : Tongdasa Temple, และผู้เขียน
วัดโจเกซา (Jogyesa) เป็นวัดศูนย์กลางของศาสนาพุทธ เป็นที่ตั้งของส�ำนักงานใหญ่ส่วน
กลาง ตั้งในเมืองหลวงกรุงโซล เป็นวัดที่อยู่ใกล้พระราชวังคย็องบอกคุง (Gyeongbokgung)
ราชวงศ์โชซอน (1935-2453) วัดโจเกซาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.1938 เดิมมีชื่อว่าวัดคาวังซาและได้
เปลี่ยนชือเป็นวัดโจเกซา เมื่อปีพ.ศ. 2497
วัดโจเกซา ได้สร้างรูปจตุโลกบาลที่ประตูจตุโลกบาล ที่มีรูปแบบและวัสดุที่แตกต่างจาก
วัดอื่นๆ ถือว่าเป็นรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดตามที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือเป็นงานประติมากรรมเหล็ก
น�ำเอามาจัดวางซ้อนกันเป็นรูปมนุษย์ในชุดเกราะนักรบ อยู่ในท่ายืนอยู่บนปีศาจซึ่งท�ำเป็นฐานหิน
รองรับรูปทั้งสี่องค์ จัดวางเรียงเป็นแถวหน้ากระดานเว้นช่องว่างทางเข้าประตู มีเสาเป็นฉากหลัง
เรียงรูปจากซ้ายมาขวามือคือ วิรุฬหกมือขวาถือไข่มุก มือซ้ายถือมังกร เวสสวัณมือขวาถืออาวุธหอก
ยาวปลายสามแฉก มือซ้ายถือเจดีย์ ธตรฐถือพิณเมือซ้ายกดสายพิณ มือขวาดีดพิณ และวิรูปักษ์ถือ
กระบี่ (ดูภาพที่ 22-24 ประกอบ)
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นอกจากการจัดวางรูปจตุโลกบาลดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าบางครั้งมีการจัดวางจตุโลกกบาล
เป็นคู่ โดยให้วิรุฬหกคู่กับเวสสวัณ ธตรฐคู่กับวิรูปักษ์ ท�ำให้เข้าใจได้ว่าช่างสร้างรูปจตุโลกบาลให้
สามารถเคลือ่ นทีย่ า้ ยต�ำแหน่งได้ แต่กย็ งั ยึดคติเดิมทีย่ ดึ ความเชือ่ มาก่อนแล้ว (ดูภาพที่ 25 ประกอบ)
การน�ำเสนอรูปจตุโลกบาลที่วัดโจเกซา ยึดตามคติความเชื่อเดิม เป็นต�ำแหน่งที่แบ่งโลก
มนุษย์กับโลกสวรรค์ มีความงามใช้รูปแบบศิลปะที่แตกต่างไปจากเดิม เมื่อเรายืนมองความงาม
ของจตุโลกบาลตรงทางเข้า เราจะเห็นจตุโลกบาลเป็นภาพ 3 มิติแสดงความนูนของลวดลายประดับ
ท�ำให้เกิดตื้นลึก แต่แท้จริงท�ำเป็นแผ่นเหล็กแบนเท่านั้น ต่างจากการออกแบบเดิมที่ผ่านมา แต่ก็
ท�ำให้ประติมากรรมแบนนี้แสดงความงามและเน้นความรู้สึกว่าแต่ละองค์สามารถที่จะคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาได้ด้วยความแข็งแกร่งของวัสดุ น�้ำหนักของวัสดุที่กดบนปีศาจความชั่วร้าย การใช้
วัสดุรูปแผ่นบางของโลหะ อาจเป็นข้อจ�ำกัดด้วยพื้นที่ เนื้อที่ของวัดที่แคบ ซึ่งวัดโจเกซาเป็นวัดใน
เมืองหลวง ประตูเข้าวัดจึงลดทอนสร้างเป็นประตูเดียวแล้ววางต�ำแหน่งตามคติความเชื่อ ถ้าสร้าง
วิหารจตุโลกบาลด้วยแล้วจะกินพื้นที่มาก ท�ำให้วิหารปิดบังดูทึบตันท�ำให้วัดดูแคบ ความงามก็จะ
ลดลง

ภาพที่ 22-24 รูปจตุโลกบาล ภาพจากซ้ายวิรุฬหก เวสสวัณ ธตรฐและวิรูปักษ์ วัดโจเกซา
ที่มา: https://busy.org/@slowwalker

ภาพที่ 25 การวางรูปจตุโลกบาลเป็นคู่ วัดโจเกซา
ที่มา : https://pantip.com/topic/35282458
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สรุปผล
ความงามทางสุนทรียภาพของรูปจตุโลกบาล ที่นักออกแบบหรือช่างได้สร้างผลงานตั้งแต่
เริ่มในศิลปะอินเดีย ส่งอิทธิพลให้กับจีน เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ส่งผ่านให้กับญี่ปุ่น จีนให้กับทางไต้หวัน
นักออกแบบหรือช่างต่างยึดคติความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ในอินเดีย เชื่อว่าทั้งสี่จตุโลกบาลเป็นผู้ดูแล
พระพุทธศาสนาทั้งสี่ทิศ ปกป้องพระพุทธศาสนาและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะยึด
พระสูตรสุวรรณประภาโสตตมสูตร แต่ในเชิงการออกแบบแต่ละประเทศสร้างสี่จตุโลกบาลที่มีรูป
แบบทางความงามที่ต่างกันไป ตามความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุ ช่าง ปัจจัยของผู้มีความศรัทธา
รวมทั้งฐานะของผู้สร้าง
ในศิลปะอินเดีย พบสร้างที่เสาโตรณะ วัสดุเป็นหิน สถานที่กลางแจ้ง เป็นภาพมนุษย์ ยืน
บนปีศาจที่แสดงความมีพลังในการรักษาพระพุทธศาสนา
ในศิลปะจีน พบว่าถ้าสร้างในวัดถ�้ำ สร้างจตุโลกบาลด้วยวัสดุเป็นดินเขียนสี เป็นภาพ
มนุษย์ ยืนบนปีศาจ แสดงพลังอ�ำนาจ ถ้าพบที่หน้าผามีหลังคาคลุม สลักหิน มีขนาดใหญ่ เป็นภาพ
มนุษย์สวมชุดเกราะทหาร แสดงพลังอ�ำนาจ นิยมสลักรูปจตุโลกบาลข้างละหนึ่งองค์ เป็นการแสดง
สัญลักษณ์ตามคติความเชื่อ ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างให้ครบทั้งสี่ทิศและยังไม่มีหลักฐานการเรียกชื่อ
แต่ละองค์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสร้างจตุโลกบาลในรูปของงานจิตรกรรมเขียนสี ซึ่งวิธีการนี้เรา
พบมีการเขียนสีในระยะหลังตามวัดเป็นจ�ำนวนมาก วัดที่มีการสร้างวิหารพบว่ามีการสร้างวิหาร
เฉพาะของสี่จตุโลกบาล ร่วมกับรูปพระศรีอาริยเมตไตรย พระสกันทะ เป็นประติมากรรมลอยตัว วาง
จตุโลกบาลเป็นคู่ รวมสี่องค์ ต่อมาในชั้นหลังมีการก�ำหนดชื่อภายหลัง
ในศิลปะญี่ปุ่นช่วงแรกของพระพุทธศาสนานิยมสร้างรูปจตุโลกบาลลอยตัว นอกจากยึด
คติเดิมแล้ว ยังบวกความเชื่อทางการเมืองการปกครองอย่างเห็นได้ชัด วัสดุท�ำด้วยไม้ สามารถสลัก
ลวดลายละเอียดมีความงามละเอียดช่างรับใช้สถาบันกษัตริย์ สร้างจตุโลกบาลขนาดเล็กสี่องค์วาง
ต�ำแหน่งสี่ทิศตามคติความเชื่อ
ในไต้หวันได้รับอิทธิพลจากจีน วัดสมัยใหม่ยึดคติเดิมแต่ออกแบบรูปแบบจตุโลกบาล
ขนาดใหญ่ และหน้าแต่ละองค์สี่ใบหน้าที่สื่อการดูแลพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึง ความงามใน
วิหารเกิดจุดเด่นที่จตุโลกบาลด้วยขนาด และรูปแบบลวดลาย ใบหน้า ศีรษะที่แสดงใบหน้าสี่หน้า ๆ
ละทิศ
ในประเทศเกาหลีใต้ วัดที่สร้างในสมัยซิลลาเป็นวัดที่ยึดคติเดิมสร้างในส่วนที่เรียกว่าประตู
จตุโลกบาล ชอนวางมุน(Cheonwangmun) รูปแบบจตุโลกบาลสี่องค์ พบสลักหินที่สถูปเจดีย์ ภาพ
นูนสูง ในวัดถ�้ำวางเป็นคู่ แต่วัดโจเกซา สี่จตุโลกบาลเป็นการสร้างความงามทางสุนทรียภาพแนว
ใหม่ รูปจตุโลกเป็นเหล็กฐานเป็นรูปปีศาจวัสดุเป็นหิน น�ำมาวางซ้อนกันให้เกิด 3 มิติ วางต�ำแหน่ง
ประตูทางเข้าของวัด เห็นด้านหน้าทั้งสี่องค์ เคลื่อนย้ายการวางเป็นคู่ได้ วัดโจเกซามีเนื้อที่น้อยจึง
เกิดแนวการสร้างรูปแบบประติมากรรมแนวใหม่
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รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิตมิ มุ มองเมือง
The Appearance of Human, The Reflection Art image Dimensional Illusion of City
อดิสรณ์ สมนึกแท่น 1
ภานุ สรวยสุวรรณ 2 และ สุชาติ เถาทอง 3

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง รูปลักษณ์มนุษย์การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมือง มีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยคือ 1. ศึกษาผลงานศิลปินและงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์จากรูปลักษณ์มนุษย์ที่ใช้เทคนิค
ของทัศนมิติลวงตา จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะที่หลากหลายประเภท เพื่อให้เข้าใจ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งเทคนิค วิธีการ และแนวความคิด ศึกษาลักษณะกายวิภาคกับบริบท
ของคนที่อาศัยในสังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งทบทวนสาเหตุการเกิดภาพลวงตาลักษณะ
ของการเกิดภาพลวงตาแบบต่าง ๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อน�ำประโยชน์จากรูปแบบความรู้ที่ได้
มาใช้ประกอบกับแนวคิดของการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2. น�ำข้อมูลที่ศึกษาจากองค์ความรู้มา
วิเคราะห์ ส�ำหรับสร้างภาพร่างของการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางศิลปกรรมเพื่อให้ได้ตามแรง
บันดาลใจของแนวความคิด 3. สังเคราะห์ผลงานภาพร่างที่ได้จากการทดลอง แล้วน�ำมาสร้างสรรค์
งานศิลปกรรม ให้ตรงกับแนวความคิดและเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปได้รับรู้
ซึ่งผลงานสร้างสรรค์จะแบ่งเป็น 2 ระยะโดยระยะแรกของผลงานใช้เทคนิคจิตรกรรมบน
ผ้าใบเน้นความเคลื่อนไหวของรูปทรงมนุษย์อยู่ภายในกรอบภาพที่แยกออกจากกัน 2 กรอบ ส่วนผล
งานในระยะที่ 2 ผู้วิจัยใช้โครงสร้างบนระนาบที่มีระดับสูงต�่ำแตกต่างกัน เพื่อท�ำให้เกิดการรับรู้ทาง
สายตาต่อรูปทรง และเนื้อหาในลักษณะของการลวงตา
ผลสรุปของการวิจัยสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า 1. การน�ำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูป
แบบใหม่ที่ไม่ต้องอยู่แต่เพียงรูปแบบของเฟรมสี่เหลี่ยมบนพื้นระนาบ 2. รูปลักษณ์ของมนุษย์ได้
แปรเปลี่ยนรูปทรงไปตามสภาพของโครงสร้างลวงตาที่สร้างขึ้น 3. ได้ออกแบบลักษณะทาง
กายวิภาคของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ โดยใช้ข้อมูลจากบริบททางสภาพแวดล้อมของสังคม
เมือง
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์เรื่องนี้อาจจะท�ำให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและเห็นถึง
สถาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของสังคมเมืองทุกวันนี้
ค�ำส�ำคัญ : รูปลักษณ์มนุษย์ , มิติเชิงลวง , มุมมองเมือง
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Abstract
The objectives of The Appearance of Human, Reflection Art Image Dimensional
Illusion of City are 1. to study the works of artists and fine arts created from the appearance
of human that use illusionary techniques from the past to the present with various types of
characteristics in order to understand the history, techniques, methods and concepts. To
study the anatomy and context of people living in Bangkok’s urban society and to review
the causes of illusions, the characteristics of different types of illusions according to science in order to take advantage of the knowledge model comprises the concept of creating
Visual arts 2. To analyze the data from the knowledge that has been analyzed in order to
create the sketch of the creation as a fine art process to achieve the inspiration of the concepts 3. To synthesize the sketch work from the experiment, then create a fine art work to
match the concept and be shared with the general public.
The creative works are divided into two phases; the first phase of the painting
technique is used canvas focusing on the movement of the human form in two separated
frames. The second phase, the researcher uses the plane structure with the different
heights of surfaces to define the boundaries of vision and creates stories that fantasize by
using people’s shapes to express their intentions and creating illusion.
The research found that 1. the presentation of creative work in a new way that
does not have to be in the form of a rectangular frame on the plane 2. the appearance of
human attached to the oblique or inclined surface of the volumetric structure 3. discovery
the pattern of the appearance of human Who lives in a big city that is burdened with tension, fatigue and makes society realize the value of life and see the current state of society
today. This research is a description of human behavior in big cities such as Bangkok, in
order to let the audiences be aware of the current problems and apply it in daily life.
Keywords : Figurative Painting/ Optical Illusion/ Urban Perspective
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บทน�ำ

การสร้างสรรค์งานศิลปะมีประวัติความเป็นมายาวนานจากอดีตในยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุคกรีกโรมัน ยุคฟื้นฟูศิลปะเรื่อยมาจนถึงยุคศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งศิลปะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งแนวความคิดตลอดจนเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ ทั้งนี้ศิลปินในแต่ละยุคสมัยได้รับอิทธิพลมาจาก
หลากหลายปัจจัย เช่น สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ท�ำให้มีรูปแบบการสร้างสรรค์
อย่างหลายหลากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละยุคสมัย จุดเริ่มต้นของศิลปะ คือ การที่มนุษย์ต้อง
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย ส�ำหรับการด�ำรงชีพ
และความอยู่รอด ได้แก่ ที่พักอาศัยอย่างง่าย ๆ อาวุธที่สร้างขึ้นอย่างหยาบ ๆ สร้างภาชนะท�ำจาก
เครื่องปั้นดินเผาอย่างง่าย ๆ ล้วนเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ในการด�ำรงชีวิต ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่แตกต่างจากธรรมชาติ ในระยะต่อมาเมื่อ
มนุษย์ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งบางเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เหนือค�ำอธิบายได้ในยุคนั้น
ด้วยความเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อ�ำนาจของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ จึงได้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ พัฒนามา
เป็นลัทธิความเชื่อจนกลายเป็นศาสนาในปัจจุบัน ศิลปะจึงได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อประกอบใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ด้วยการสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นรากฐานและแรงบันดาลใจให้มนุษย์ในสมัยต่อ ๆ มา
ได้สร้างงานที่มีลักษณะแปลกแตกต่างและพัฒนาให้เกิดผลงานที่ดีขึ้นต่อไป ดังที่ ก�ำจร สุนพงษ์ศรี
(2554 : 1) กล่าวไว้ว่า
“ศิลปกรรมเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของวิวัฒนาการอย่างหนึ่งและยังกลายเป็นปัจจัยใน
การแสดงออกซึ่งมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยได้สะท้อนถ่ายทอดให้เห็นถึงเหตุการณ์ในชีวิตความเป็น
อยู่ การดิ้นรนต่อสู้ ในสังคม ความรู้สึกนึกคิดต่อความงามต่อความเชื่อในลัทธิปรัชญาหรือศาสนา
เพื่อความรื่นรมย์บันเทิงใจหรือคลายความทุกข์ยากของชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณคดีหรือดนตรี”
ซึ่งศิลปินในยุคปัจจุบันแต่ละคนจะน�ำสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของตนเอง
แสดงออกถึง
แนวคิดในรูปแบบต่าง ๆ กัน และสื่อความหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเปรียบเสมือนเป็นการบันทึก
ในรูปแบบการสร้างสรรค์ของตนเอง
ปัจจุบันสภาพสังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จากการ
ศึกษาถึงสภาพสังคมในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีอัตราอยู่
อาศัยที่แออัดมากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ เมื่อปริมาตรประชากรที่เข้ามามากขึ้น ก็ท�ำให้เกิดปัญหาตาม
มา คือ มลภาวะเป็นพิษ ปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม เกิดชุมชนแออัด จนกลายเป็นวัฏจักร
ของชีวิตคนในกรุงเทพมหานคร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ยังเป็นปัญหาท�ำให้คนกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
ต้องต่อสู้กับโรคภัยที่ตามมา เช่น โรคความเครียด โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น จากปัญหาดัง
กล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนสังคมผ่านการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยทางศิลปะ โดยผู้วิจัยจะศึกษารูปลักษณ์ของมนุษย์ในบริบทของผู้คนในสังคมเมือง ผ่าน
การแสดงออกของท่วงท่าต่าง ๆ ตามรูปทรงทางกายวิภาคและมีการสร้างมุมมองของการลวงตา
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โดยใช้ทั้งมุมมองจากสถาปัตยกรรมและพื้นผิวต่างระดับของโครงสร้าง มีการสร้างเนื้อหาลักษณะ
ของบรรยากาศ น�้ำหนัก เส้น สี และแสงเงาให้ใกล้เคียงสภาพแวดล้อมของสังคมได้สมบูรณ์ที่สุด
ตามแรงบันดาลใจ แล้วน�ำผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะมาน�ำเสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้ผู้ชม
ผลงานเกิดความรู้สึกตระหนักถึงปัญหาที่มีอยู่ในบริบทของสังคมเมือง อีกทั้งนี้ผู้วิจัยยังสามารถน�ำ
แนวคิดจากการวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ต่อยอดในการท�ำงานศิลปะเพื่อสะท้อนสังคมของเมืองหลวง
และเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของผู้วิจัยต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัจจัยเพื่อให้สามารถน�ำองค์ความรู้ของรายละเอียดต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ตาม
หลักทัศนศิลป์ซึ่งมีดังนี้
		
1.1 ศึกษาผลงานศิลปินและงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์จากรูปลักษณ์มนุษย์ที่
ใช้เทคนิคของทั ศ นมิติล วงตา จากอดีต จนถึงปัจจุ บันมี ลักษณะที่ หลากหลายประเภท เพื่ อให้
เข้ า ใจประวั ติ ศ าสตร์ค วามเป็นมาทั้งเทคนิค วิธีการ และแนวความคิ ด
		
1.2 ศึกษาลักษณะกายวิภาคกับบริบทของคนทีอ่ าศัยในสังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร
		
1.3 ทบทวนสาเหตุการเกิดภาพลวงตาลักษณะของการเกิดภาพลวงตาแบบต่าง ๆ
ตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อน�ำประโยชน์จากรูปแบบความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบกับแนวคิดของการ
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
2. น�ำข้อมูลที่ศึกษาจากองค์ความรู้มาวิเคราะห์ ส�ำหรับสร้างภาพร่างของการสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการทางศิลปกรรมเพื่อให้ได้ตามแรงบันดาลใจของแนวความคิด
3. สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้ตรงกับแนวความคิดและเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปได้รับรู้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. สามารถน�ำข้อมูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั น�ำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปกรรม
2. ทราบถึงสาเหตุและลักษณะของการเกิดภาพลวงตา ซึ่งสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้จาก
ข้อมูลการวิจัยมาผสมผสานกับรูปลักษณ์ทางกายวิภาคของมนุษย์ในงานจิตรกรรมได้อย่างลงตัว
กลมกลืนกัน
3. ได้รูปแบบของการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว และสามารถน�ำไป
พัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในศาสตร์ทางศิลปะแขนงอื่นได้
4. ให้ผู้ชมผลงานสร้างสรรค์ได้รับรู้และรู้สึกตระหนักถึงปัญหาในสังคมของเมืองของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน
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กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิด
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)

ภาพที่ 2 : กรอบแนวคิด
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)
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ขอบเขตของงานวิจัย
พื้นที่ (Area)
การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาลักษณะกายวิภาคและบริบทของคนในสังคมเมือง
ของกรุงเทพมหานครดังนั้นจึงมีการก�ำหนดพื้นที่โดยศึกษาพื้นที่ชุมชนเมือง 3 พื้นที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิจัยได้แก่
1. พื้นที่ย่านธุรกิจของแขวงสีลม เขตบางรักที่เป็นพื้นที่ที่เน้นหาข้อมูลของประชาชนที่เป็น
พนักงานท�ำงานในบริษัท
2. พื้นที่ย่านการคมนาคมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี ที่เป็นพื้นที่ที่เน้นหา
ข้อมูลของประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
3. พื้นที่ย่านชานเมือง เขตมีนบุรี ที่เป็นพื้นที่ที่เน้นหาข้อมูลของประชาชนที่ท�ำงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
เนื้อหา (Content)
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์นี้ จะมีการใช้รูปแบบลักษณะกายวิภาคของมนุษย์ที่อาศัยในสังคม
เมือง ในอากัปกิริยาท่วงท่าต่าง ๆ จะเน้นเฉพาะในส่วนของประเด็นที่ส�ำคัญที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่
ศรีษะของมนุษย์ที่มีลักษณะไร้ผม กล้ามเนื้อใบหน้า กล้ามเนื้อมือ แขน ขา ล�ำตัว ของกลุ่มเป้าหมาย
โดยถ่ายทอดให้มีลักษณะเหมือนจริง ส่วนโครงสร้างของสีและบรรยากาศของผลงานจะศึกษา
ลักษณะของสี โดยการวิเคราะห์สีของสถานที่แวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาชุดสีที่ใกล้เคียง
ที่สุด โดยค�ำนึงถึงแหล่งที่มาของแนวความคิดพื้นฐาน และใช้หลักองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านรูปทรง อารมณ์ของสี ลักษณะพื้นผิว ฯลฯ โดยจะมีการใช้ลักษณะโครงสร้างของ
ระนาบที่ต่างระดับกันเพื่อให้เกิดมิติของการลวงตาในบางส่วน
เพื่อให้ตรงกับแนวความคิดที่
สามารถสะท้อนถึงบริบทของการด�ำเนินชีวิตภายในสังคมกรุงเทพมหานครของยุคปัจจุบัน
เทคนิค (Technique)
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์นี้มีเทคนิคเป็นงานจิตรกรรม โดยใช้สีอะคริลิกวาดบนผ้าแคนวาสปู
บนโครงสร้างไม้ที่มีความสูงต�่ำไม่เท่ากัน
ผลงานศิลปะและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ศึกษาผลงานที่มี
รูปแบบของศิลปะที่สะท้อนสังคมที่มีการใช้รูปทรงกายวิภาคของมนุษย์มาใช้ในการสร้างสรรค์เป็น
ผลงานยกตัวอย่างเช่น ผลงานศิลปินชาวเยอรมนีที่ชื่อ ออตโต ดิก (Wilhelm Heinrich Otto Dix) โดย
เขาจะถ่ายทอดวิถีชีวิตของผู้คนในช่วงหลังสงครามโลกที่โหดร้าย และเรื่องความอยุติธรรมในสังคม
การเมืองในประเทศ ส่วนผลงาน ศิลปะฟิกเกอร์เรตีฟ (Figurative Art) ศิลปินอีกคนที่มีความโดดเด่น
คือ ลูเซียง ฟรอยด์ (Lucien Freud) ศิลปินชาวอังกฤษที่มักจะสร้างสรรค์ผลงานโดยการวาดผู้คนใน
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แบบเดียว ๆ ไร้เสื้อผ้า และผลงานเขาจะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งผล
งานของเขาจะลดการใช้เส้นภายในงานและมีการใช้ฝีแปรงในการแสดงอารมณ์เป็นรายละเอียดที่
เด่นชัด จากผลงานตัวอย่างการสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ง ออตโต ดิกซ์ และ ลูเซียง ฟรอยด์ ที่ผู้วิจัยยก
มานั้น พอจะเป็นตัวอย่างของการน�ำภาพ ของรูปลักษณ์มนุษย์ที่ศิลปินได้ใช้เทคนิค ปรับปรุง ตัด
ทอน และ ดัดแปลงรูปทรง เพื่อเสนอให้เป็นไปตามแนวความคิดของเขา โดยรูปทรงลักษณะของ
ผู้คนมีพื้นฐานของกายวิภาคที่ถูกต้องอยู่ในเบื้องต้น แต่ในส่วนของรายละเอียดบางส่วนก็ถูกปรับ
ลด ยืด ขยาย เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแนวความคิดในการสร้างสรรค์ของศิลปินอีกด้วย
ภาพลวงตามนุษย์ การรับรู้ภาพของคนเรานั้นเกิดจากการท�ำงานร่วมกันระหว่างตาและ
สมอง เมื่อภาพตกกระทบที่เรตินาของดวงตา กระแสประสาทก็จะถูกส่งไปยังสมองซึ่งท�ำให้เกิดการ
รับรู้ภาพขึ้น สมองจะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นแล้วน�ำเอาไปเทียบกับข้อมูลภาพที่มีอยู่ในความทรง
จ�ำ ท�ำให้เรารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร รวมไปถึงการตีความตัวชี้น�ำด้านภาพตัวอื่น ๆ ที่เราเห็น เพื่อท�ำให้รู้ว่า
สิ่งนั้นตั้งอยู่ ณ ต�ำแหน่งใด แต่ถ้าสิ่งที่เรามองเห็นส่งผลให้การตีความของสมองท�ำงานผิดพลาด
ภาพที่เห็นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงของสิ่งนั้น เราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า ภาพลวงตา (Optical Illusion)พอได้ยินว่าภาพลวงตาท�ำให้กระบวนการการมองเห็นของสมองเกิดความผิดพลาด อาจฟังดู
เหมือนภาพลวงตานั้นส่งผลเสียต่อสมอง แต่ความจริงแล้วการรับรู้ที่ผิดพลาดนี้ถือเป็นธรรมชาติ
อย่างหนึ่งในการท�ำงานของสมอง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ได้เป็นภาวะที่อันตราย
แต่อย่างใด (จุฬาลักษณ์, 2562)
ทฤษฎีลวงตาด้วยการสร้างลูกบาศก์เนกเกอร์ (Necker Cube) เมื่อศึกษาเทคนิคลวงตาผู้
วิจัยได้น�ำเทคนิคลวงตา ลูกบาศก์เนกเกอร์ (Necker Cube) ซึ่งเป็นภาพลวงตาชนิดหนึ่ง ที่คิดค้น
โดย ลุยส์ อัลเบิร์ต เนกเกอร์ นัก “ผลิกศาสตร์” Crystallography ชาวสวิตเซอร์แลนด์ใน พ.ศ.2375
เป็นภาพโครงสร้างของลูกบาศก์ ภาพนี้สามารถมองให้ด้านหน้าของลูกบาศก์เป็นด้านหน้าหรือด้าน
หลังของภาพก็ได้ โดยใช้เส้นต่าง ๆ ของลูกบาศก์เป็นจุดเริ่มต้น แล้ววาดภาพร่างเป็นเส้นต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กันไปมาหลายรูปแบบเมื่อได้รูปแบบที่ลงตัวจนน�ำมาใช้เป็นโครงสร้างของงาน
ทฤษฎี 6 ประการของเกสตัลท์ (Gestalt) เกสตัลท์ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และอธิบายออก
มาเป็นหลักทั้ง 6 ประการ ในหลักทั้ง 6 ประการจะมีแก่นของมันอยู่ ซึ่งน�ำมาปรับใช้กับเรื่องของการ
จัดองค์ประกอบภาพโดยประยุกต์ใช้กับรูปทรงกายวิภาคของมนุษย์ร่วมกับพื้นหลังหรือบริบทโดย
รอบของเรื่องราวได้ ดังข้อสรุปในเรื่องของ Figure/Ground, Similarity, Proximity, Closure, Continuity และ Symmetry (Richard Garvey–Williams, 2018, หน้า 24) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการจัด
องค์ประกอบภาพให้เกิดความสมบูรณ์
วิถีชีวิตชุมชนในภาพรวม เวธกา เสวครบุรี, 2554 (อ้างใน พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2542, น.
50-51) กล่าวว่า วิถีชีวิตชุมชนเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม หมายถึง วัฒนธรรมในทาง
สังคมศาสตร์นั่นเอง ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งก�ำหนดพฤติกรรม ตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นนอน
จนเข้านอน พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์กระท�ำล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ วัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรม
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รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมือง

เป็นตัวก�ำหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนา เป็นต้น วัฒนธรรม
ก�ำหนดว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด รวมทั้งเป้าหมายในชีวิตว่าควรเป็นอย่างไร ฉะนั้น
กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม การพูด การอ่าน การเขียน การคิด การ
ท�ำงาน การเล่น การติดต่อสัมพันธ์กัน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมจึงเป็น
วิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม สังคมหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง ๆ จะต้องมีวิถีการด�ำเนินชีวิตเป็นลักษณะ
เฉพาะของสังคม วิถีชีวิตจึงเป็นเสมือนเอกลักษณ์หรือตราประจ�ำสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุดังนี้ (อ้างใน พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2542, น.53-54)
นิยามศัพท์
รูปลักษณ์มนุษย์ หมายถึง ศิลปกรรมที่แสดงรูปทรงลักษณะของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
สามารถใช้ได้กับศิลปะที่สร้างให้มีรูปทรงของมนุษย์เหมือนจริงตามธรรมชาติ
หรือรวมไปถึง
ศิลปกรรมที่ศิลปินเปลี่ยนแปลงหรือบิดผันรูปทรงธรรมชาติของมนุษย์บางส่วนด้วยก็ได้
มิติเชิงลวง หมายถึง การเขียนภาพทัศนมิติ (Perspective) ให้มีลักษณะภาพในการมอง
บางอย่างแปลกไปจากธรรมชาติที่เรามองเห็นจริง การมองเห็นอาจจะมีความหมายที่บิดเบี้ยวไป
จากภาพเดิมเมื่อมองแล้วจะเห็นเป็นภาพที่หลอกตาผิดสัดส่วน
มุมมองเมือง ในที่นี้หมายถึง มุมมองของสภาพสังคมหรือชุมชนเมืองที่มีรายละเอียดของ
เรื่องราวคนที่หลากหลายรวมกัน เช่น มุมมองสภาพเศรษฐกิจ การคมนาคม อาคารบ้านเรือนที่มีใน
ปัจจุบันประกอบเข้าด้วยกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1.หาข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศึกษา
ผลงานศิลปินและงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์จากรูปลักษณ์มนุษย์ที่ใช้เทคนิคของทัศนมิติที่ลวงตา
ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาทั้งเทคนิค วิธีการ และแนวความคิด ศึกษาลักษณะ
กายวิภาคและบริบทของคนที่อาศัยในสังคมกรุงเทพมหานคร การศึกษาทบทวนสาเหตุ การเกิด
ภาพลวงตา ลักษณะการเกิดภาพลวงตาแบบต่าง ๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อน�ำประโยชน์จากรูป
แบบความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบกับแนวคิดของการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อก�ำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
2.ก�ำหนดพื้นที่ และขอบเขตของข้อมูลที่ผู้วิจัยจะออกภาคสนามในการศึกษา และติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้เตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นเพื่อการเก็บข้อมูลดังนี้ สมุดจด
บันทึก ปากกา เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว ส�ำหรับการเก็บข้อมูล
แต่ละครั้งผู้วิจัยต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยที่ท�ำการศึกษาให้มากที่สุด
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4. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิด
5. สร้างกรอบแนวคิดและรูปแบบจากการศึกษาวิเคราะห์ การตีความ ลักษณะกายวิภาค
บรรยากาศที่ปราศจากเนื้อหาเรื่องราวของสภาพแวดล้อม และมุมมองทัศนมิติที่มีลักษณะลวงตา
เพื่อน�ำมาทดลองเป็นภาพร่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางศิลปกรรมให้ได้ตามแรงบันดาลใจของ
แนวความคิด ตลอดจนการศึกษาเพื่อสังเคราะห์ผลงานที่ได้จากการทดลองน�ำมาสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม ให้ตรงกับแรงบันดาลใจจากการน�ำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา และน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อเผย
แพร่ต่อบุคคลทั่วไปได้รับรู้และศึกษาด้วยการจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์
6. สร้างเครื่องมือ พัฒนาเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือเพื่อจะใช้ในการเก็บข้อมูล
และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากข้อมูลภาคสนาม สรุปทบทวนความแตกต่างของลักษณะข้อมูล
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
8. สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบร่างผลงานตามแรงบันดาลใจของแนวความคิด
9. สร้างผลงานสร้างสรรค์วิจัยในระยะที่ 1 และน�ำผลงานมาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา และ
แนวการพัฒนาผลงานในระยะต่อไป
10. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยในระยะที่ 2
11. เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนด้วยการจัดนิทรรศการ
12. ประเมินผลงานจากนิทรรศการ และวิเคราะห์ผล
13. เผยแพร่บทความวิจัยสร้างสรรค์ทางวารสารวิชาการ
14. สรุปผล อภิปรายผล และ แสดงข้อเสนอแนะ
การสร้างภาพร่างในงานวิจัย
การวางแผนการด�ำเนินงานสร้างสรรค์ผู้วิจัยแบ่งออกเป็นดังนี้
1. เก็บข้อมูลผู้คนด้วยการถ่ายภาพท่วงท่าในบริเวณพื้นที่ศึกษาได้แก่
• ย่านธุรกิจที่มีผู้คนท�ำงานบริษัทอยู่หนาแน่นของย่านสีลม
• ย่านที่มีการคมนาคมขนส่งหนาแน่นอย่างย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
• ย่านชานเมืองของมีนบุรี
ซึ่งจะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ช่วง คือ ช่วงเช้าถึงเที่ยง ช่วงบ่าย และช่วงหัวค�่ำ
2. การเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรม เพื่อให้ผลงานมีความสมจริงในงานสร้างสรรค์ข้อมูลส่วนนี้
มีประโยชน์และท�ำให้รู้สึกถึงบรรยากาศของมุมมองเมืองใหญ่มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะเก็บรายละเอียด
ของส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการสร้างสรรค์ เช่น บันไดของสะพานลอย เสา ป้าย มุมอาคาร หรือ
พื้นผิวของสถาปัตยกรรม
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ภาพที่ 3 : ภาพคนและสถาปัตยกรรมในพื้นที่ศึกษาวิจัย
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)

3 สรุปแนวความคิดของผลงานสร้างสรรค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสังเกต ด้วยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย
นั้น ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการออกแบบแนวความคิดของผลงาน เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งาน
วิจัย โดยจะมีการใช้รูปทรงกายวิภาคของคนที่อยู่ในบริบทของสังคมเมือง ซึ่งผู้วิจัยมีการออกแบบ
เพิ่มเติมในรายละเอียดของรูปทรงคนเพื่อจะใช้เป็นสื่อในการบอกเล่าเรื่องราวของบริบทผู้คนใน
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เมืองใหญ่ว่ามีบรรยากาศ และความรู้สึกแบบไหน มีท่วงท่าของผู้คนเป็นแบบใด และมีการใช้รูปทรง
ของสถาปัตยกรรมจากสถานที่จริงในมุมมองของเมือง โดยจะมีการตัดทอนและเพิ่มเติมรูปทรงเพื่อ
น�ำมุมมองบางส่วนมาใช้ประกอบกัน แล้วสร้างเป็นเรื่องราวภายในผลงานโดยใช้หลักการขององค์
ประกอบศิลป์และทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มให้เกิดความงามภายในผลงาน เช่น รูปทรงของบันไดทาง
เดินขึ้นลงของสะพานลอย บันไดทางเดินเข้าออกตัวอาคาร เพื่อใช้สื่อถึงทิศทางของการเดิน และ
เป็นการสื่อถึงสัญลักษณ์ของเวลาในการเข้าท�ำงานเลิกท�ำงานอีกด้วย และส่วนประกอบที่ส�ำคัญใน
แนวความคิดอีกประการหนึ่งในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย คือ จะมีการใช้เทคนิคของการลวงตา
ภายในผลงานด้วย ซึ่งการใช้เทคนิคนี้ผู้วิจัยต้องการที่จะผสมผสานรูปทรงต่าง ๆ ให้กลมกลืนกัน เช่น
รูปทรงคนที่อยู่ภายในอาคารของสถาปัตยกรรมภายในงานให้รวมกันเป็นมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยมีการใช้ลักษณะโครงสร้างของพื้นที่ของระนาบสูงต�่ำที่ไม่เท่ากันมาใช้เพื่อให้เกิดผลของเทคนิค
ลวงตานี้ด้วย
4. การสร้างรูปลักษณ์มนุษย์ในงานวิจัย
จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและการสัมภาษณ์ประชาชน ศิลปิน และนักวิชาการศิลปะ
ได้มีแนวทางที่ได้องค์ความรู้ในงานศิลปะ เพื่อใช้ประกอบเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์ เพื่อให้เป็นรูป
แบบที่เป็นเฉพาะตัวผู้วิจัย ดังนี้
		
4.1 การออกแบบในส่วนของศีรษะและใบหน้า จะมีความส�ำคัญกับงานวิจัย
เพราะเป็นส่วนที่แสดงออกถึงการสื่ออารมณ์ เพื่อให้ผู้ชมงานได้เข้าใจบรรยากาศของบริบทผู้คน
ภายในภาพ ผูว้ จิ ยั จะมีการหาข้อมูลและศึกษากล้ามเนือ้ ใบหน้ารวมถึงโครงสร้างกระดูกบนใบหน้าบาง
ส่วน เพือ่ ใช้ประกอบกับการร่างรูปแบบของสีหน้าตัวละครโดยตัวละครทุกตัวจะมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กัน
หลักการที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยคือ รูปทรงของผู้คนใน
ผลงานจิตรกรรมจะมีการตัดทอน (Distortion) ในส่วนของเส้นผมของมนุษย์ทุก ๆ คนจะไม่มีเส้นผม
ทุกคนจะดูศีรษะล้านกันหมด ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้หลักองค์ประกอบศิลป์เข้ามาใช้ในภาพ คือการ
ซ�้ำ เราจะรู้สึกได้ทันทีว่ารูปทรงมนุษย์ในผลงานจะมีความเหมือนกันและมีศีรษะที่เป็นจุดเด่นซ�้ำ ๆ
กันทั้งภาพ จากการซ�้ำในผลงานสร้างสรรค์นี้นั้นมีความหมายที่แฝงไว้นั้นคือ มนุษย์ทุกคนในสังคมมี
บริบทของการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่เช้าจรดเย็น และท�ำให้ผู้ชมงานรู้สึกถึงความผิดปกติของ
คนในภาพ
ในส่วนใบหน้าของบุคคล ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากองค์ความรู้ และข้อมูลบริบทของผู้คนใน
พื้นที่ ต่างมีความเห็นที่ใกล้เคียงกัน ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง ความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน และ
การเดินทางในเมือง หรือสภาพการอยู่อาศัยในสภาพของสังคมที่แออัด ผู้วิจัยจึงออกแบบลักษณะ
รูปลักษณ์ของใบหน้าผู้คน ให้มีอาการเหนื่อยล้า คิ้วของคนจะมีลักษณะปลายคิ้วตกลงมาจากเดิม
ดวงตาจะมีลักษณะปิดเล็กน้อย กล้ามเนื้อระหว่างคิ้วทั้งสองข้างจะขมวดเข้าหากันท�ำให้เกิดรอยย่น
ซึ่งเมื่อประกอบกับส่วนศีรษะที่มีลักษณะขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากปกติแล้วนั้น จะท�ำให้เกิดความรู้สึก
เหนื่อยล้า และมีความรู้สึกถึงความกังวลใจของตัวละครนั้นอยู่ตลอดเวลา
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4.2 การออกแบบส่วนของล�ำตัวของผู้คนในงานวิจัย ต่อเนื่องจากศีรษะจะมีชิ้น
ส่วนของกระดูกคอลงมาถึงกระดูกสันหลัง ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เหนื่อย
ล้า ของตัวละคร จึงออกแบบให้แผ่นหลังของตัวละครในงานวิจัยมีลักษณะโค้งเล็กน้อย เพราะ
ประกอบกับการออกแบบศีรษะที่มีลักษณะใหญ่กว่าปกติ จึงท�ำให้ส่วนศีรษะมีน�้ำหนักที่มากขึ้น ตัว
ละครจึงมีลักษณะก้มหน้าและแผ่นหลังโค้งเล็กน้อย ในส่วนของเสื้อผ้าที่สวมใส่ ผู้วิจัยออกแบบให้
ตัวละครในงานสร้างสรรค์สวมเสื้อเชิ้ต มีลักษณะรูปแบบของพนักงานในบริษัทและมีเสื้อทั้งแขน
ยาวและแขนสั้นหรือมีการพับแขนเสื้อ ให้มีการคละเคล้ากันไป

ภาพที่ 4 : ภาพร่างรูปลักษณ์ของมนุษย์ในงานวิจัย
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)
		
4.3 การออกแบบส่วนของแขนและมือ ผู้วิจัยน�ำข้อมูลจากภาพถ่ายที่ได้จากการ
ลงพื้นที่วิจัยมาจัดท่วงท่าในสตูดิโอเพื่อถ่ายภาพของต�ำแหน่งแขนและมือ ให้ได้ท่าทางที่กลมกลืน
กับส่วนล�ำตัวและส่วนหัว โดยมีการก�ำหนดท่วงท่าในอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถือของ การ
แกว่งแขน ยกหรือจับสิ่งของต่าง ๆ เมื่อได้ข้อมูลภาพถ่ายในส่วนของท่วงท่าตัวละครครบถ้วนแล้ว ผู้
วิจัยจะน�ำรายละเอียดต่าง ๆ ไปถ่ายทอดเป็นงานสร้างสรรค์ โดยเขียนเก็บรายละเอียดของน�้ำหนัก
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แสงเงา และลักษณะกล้ามเนื้อที่ใกล้เคียงกับรูปถ่าย เพื่อให้ผลงานมีลักษณะเหมือนจริง และ
กลมกลืนกับส่วนอื่นของล�ำตัวมากที่สุด
5 สร้างภาพร่างผลงานในระยะที่ 1 ผลงานภาพร่างในระยะที่นี้ เป็นการเน้นความ
เคลื่อนไหวของรูปทรงมนุษย์อยู่ในกรอบภาพที่แยกออกจากกันเป็น 2 กรอบ ซึ่งความเด่นชัดของการ
แสดงออกยังอยู่ที่จินตภาพจากผู้คนในอริยบทต่าง ๆ ร่วมกับโครงสร้างของสถานที่ในระนาบแบน
โดยก�ำหนดเส้นร่วมกับรูปทรงสร้างทิศทางการมองให้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน ยังขาดในเรื่องของ
มิติลวงตา

ภาพที่ 5 : ภาพร่างผลงานในระยะที่ 1
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)
		
5.1 ภาพร่างผลงานในระยะที่2 ชิ้นที่ 1 ผลงานในระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 นี้เริ่มมีการใช้
โครงสร้างของสถาปัตยกรรมร่วมกับทฤษฎีลวงตาของลูกบาศก์เนกเกอร์เพื่อให้เกิดความน่าสน บน
ระนาบของพื้นภาพที่มีความเป็น 3 มิติ โดยใช้เส้นในแต่ละด้านเชื่อมต่อเข้ากันเป็นโครงสร้างใหญ่
เพื่อก�ำหนดขอบเขตในการมอง และสร้างเรื่องราวให้เกิดจินตภาพด้วยการใช้รูปทรงของผู้คน เพื่อ
แสดงออกตามจุดมุ่งหมาย
		
5.2 ภาพร่างผลงานในระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 ในส่วนของภาพร่างผลงานระยะที่ 2 ชิ้น
ที่ 2 นี้ก็ยังคงคล้ายกับภาพร่างผลงานในระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 แต่มีความแตกต่างกันตรงระนาบของพื้น
ผลงานที่มีความสูงต�่ำเป็น 3 มิติมากขึ้น จึงท�ำให้เกิดความลวงตามากขึ้นตามไปด้วย หากมองจาก
ด้านข้างผลงานก็จะเห็นเรื่องราวของผู้คนบนความแตกต่างของระนาบอย่างชัดเจน
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ภาพที่ 6 : ภาพร่างผลงานในระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1และ 2
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)
ขั้นตอนการสร้างสรรค์
1. การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 แนวความคิดงานสร้างสรรค์ชิ้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
การท�ำงานของคนในสังคมโดยจะมีผลงานอยู่ด้วยกัน 2 ชิ้น วางต่อกัน ด้านซ้ายบรรยากาศสีจะเป็น
ช่วงเวลาเช้าจะเป็นสีในโทนน�้ำเงิน ร่วมกับองค์ประกอบของภาพเป็นกลุ่มรูปทรงคนก�ำลังเดินขึ้น
บันได ส่วนผลงานด้านขวาบรรยากาศของภาพจะเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ผู้วิจัยจึงใช้สีเป็นโทนแดง
เข้มขึ้น องค์ประกอบของภาพก็จะเป็นกลุ่มรูปทรงคนก�ำลังเดินลงบันได เมื่อจัดวางรูปทั้ง 2 เชื่อมต่อ
กัน จะแสดงเรื่องราวที่สอดคล้องกัน เป็นวงกลมเหมือนวัฏจกรของชีวิตผู้คน

ภาพที่ 7 : ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ระยะที่ 1
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)
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2. สรุปผลงานเพื่อพัฒนา ในผลงานระยะที่1นี้ ยังมีเทคนิคลวงตาไม่มากนักเพราะเป็น
เพียงการใช้หลักองค์ประกอบหมุนเป็นวงกลมบนพื้นของผ้าใบและวาดลงบนเฟรมซึ่งจะไม่สามารถ
ท�ำให้เทคนิคลวงตามีผลต่อการรับรู้มากนัก ผู้วิจัยจึงคิดรูปแบบเพื่อพัฒนากรรมวิธีการลวงตาเพิ่ม
เข้าไปในผลงานระยะต่อไป ด้วยการเพิ่มระยะสูงต�่ำของโครงสร้างให้มีระนาบที่ไม่เท่ากันและผสม
กับจิตรกรรม 2 มิติ เพื่อให้มีความตรงกับจุดมุ่งหมายมากยิ่งขึ้นและจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจ
ของผลงานได้มากขึ้นอีก
3. การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 2 หลังจากวิเคราะห์ผลงานในระยะแรกแล้วจะเห็นได้
ว่ายังมีลักษณะการลวงตาไม่มากนัก ผู้วิจัยจึงก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้
		
3.1 ก�ำหนดหลักการจัดวางองค์ประกอบภาพในส่วนของรูปทรงคนตามหลัก
ทฤษฎีของเกสตัลท์ที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของการสร้างภาพร่างกายวิภาคมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วย
ความคล้ายคลึง (Similarity) กฎความใกล้ชิด (Proximity) และ ความต่อเนื่อง (Continuity) เพื่อ
สร้างผลงานให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น
		
3.2 น�ำทฤษฎีความลวงตามาใช้ร่วมกับโครงสร้างสถาปัตยกรรมในมุมมองเมือง
ตามจุดมุ่งหมายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นในการสร้างภาพร่าง นั่นคือการใช้ ลูกบาศก์เนกเกอร์
(Necker Cube) เป็นภาพลวงตาโครงสร้างของลูกบาศก์ จะสามารถท�ำให้เกิดมุมมองและจินตภาพ
ได้หลายมุม สร้างความน่าสนใจให้กับผลงานมากยิ่งขึ้น
		
3.3 การเพิ่มภาพค่าน�้ำหนักแสงและเงา เพื่อสร้างมิติลวงตาควบคู่กันไปกับ
โครงสร้างลูกบาศก์ ดังที่นักวิชาการศิลปะได้น�ำเสนอไว้ในเรื่อง รูปทรงและพื้น (Figure and
Ground) และจะท�ำงานร่วมกันได้ก็ต้องมีทัศนธาตุ (Elements) เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดมิติภาพ
ภาพลวงตาต่าง ๆ

ภาพที่ 8 : แสดงขั้นตอนการผสมของเส้นและรูปทรงจนเกิดเป็นโครงสร้างของผลงาน
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)
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3.4 ด�ำเนินการร่างลายเส้นภาพด้วยดินสอลงบนโครงสร้างของงาน โดยจะร่าง
รูปทรงของคนลงไปในภาพก่อนในขั้นแรก ต่อจากนั้นจึงร่างพื้นหลังในส่วนที่เป็นสถาปัตยกรรม เช่น
บันไดและมุมก�ำแพง เพื่อให้ภาพสมบูรณ์ขึ้น
		
3.5 เมื่อร่างภาพด้วยดินสอเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยเริ่มระบายสีอะคริลิกบริเวณ
กางเกงของคนก่อน โดยใช้สีน�้ำเงินเข้ม ผสมกับน�้ำบาง ๆ ซึ่งคุณลักษณะของสีอะคริลิกสามารถ
ระบายได้ทั้งแบบทึบแสงถ้าใช้แบบเข้มข้น และสามารถระบายแบบโปร่งแสงได้ถ้าผสมน�้ำใน
ปริมาณมาก ผู้วิจัยเลือกใช้การระบายแบบโปร่งแสงท�ำให้สามารถสร้างเทคนิคเป็นพื้นผิวได้ง่าย
และยังคงมีบรรยากาศของสีแสดงให้เห็นเด่นชัด เมื่อระบายสีในส่วนของน�้ำหนักอ่อนบนกางเกง
ครบจึงลงน�้ำหนักที่สอง และน�้ำหนักเข้มที่สุดมากขึ้นตามล�ำดับ โดยจะเน้นและแสดงรอยยับเสื้อผ้า
ของตัวรูปทรงคนที่อยู่ในระยะหน้าให้เด่นชัดกว่าส่วนอื่น
		
3.6 ท�ำการระบายสีของเสื้อโดยจะมีกรรมวิธีคล้ายคลึงกับการลงสีกางเกงจะ
มีการใช้น�้ำหนักของสีที่บางเบากว่าแต่จะแสดงร่องรอยความยับของผ้าที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว
ในลักษณะ ต่าง ๆ มากกว่าในส่วนของกางเกง
		
3.7 ในส่วนของการควบคุมกลุ่มสีในผลงานเพื่อที่จะระบายสีผิวของผู้คน เสื้อผ้า
รวมถึงพื้นหลัง สถาปัตยกรรมนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีสีในแบบสีตรงข้ามข้างเคียงทั้ง 2 ด้าน (Tetradic) โดยจะใช้สีส้มแดงระบายลงบนผิวของคนด้านหน้าเพื่อสร้างความเป็นเด่น และอยู่คู่กับสีเขียว
อ่อน ในสีของคนที่อยู่ใกล้เคียงกัน และสีส้มบนผิวของผู้คนที่อยู่ระยะไกลออกไป และท�ำการลด
ทอนค่าน�้ำหนักตามระยะความใกล้เข้มไกลอ่อน รวมถึงสีฟ้าแทรกอยู่ในส่วนของเสื้อผ้าและพื้นผิว
ของสีพื้น ในปริมาณสีร้อน 20% และสีเย็น 80%
		
3.8 การสร้างพื้นผิวเพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างผู้คนกับพื้นผิวอาคาร
ก�ำแพงและบันได ด้วยใช้เทคนิคการระบายแบบแต้มด้วยสีบาง ๆ จนเกิดเป็นชั้นสีทับซ้อนขึ้นมา
แสดงให้เห็นถึงความหยาบของผิววัตถุ และรอยยับของเสื้อผ้าบนร่างกายผู้คน
		
3.9 พิจารณาความสมบูรณ์ของผลงาน ในเรื่องของสี น�้ำหนักต่าง ๆ รายละเอียด
จุดเด่น จุดรอง ลักษณะผิว และทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงผู้คน เพื่อแต่งเพิ่มเติมด้วยการคัด
เน้นให้ผลงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์และสรุปผลที่เกิดขึ้นจากผลงาน
สร้างสรรค์ ได้แก่ การใช้ทัศนธาตุ (Elements) โครงสร้างและทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรง
คุณค่าของผลงานสร้างสรรค์และการใช้วัสดุและเทคนิควิธีการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
วิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อน�ำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
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ภาพที่ 9 : ขั้นตอนการระบายสีและการเน้นค่าน�้ำหนักสีแต่ละขั้นตอน
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)

ภาพที่ 10 : ผลงานชิ้นที่ 1 ที่เสร็จสมบูรณ์
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)

ภาพที่ 11 : ผลงานชิ้นที่ 2 ที่เสร็จสมบูรณ์
(ที่มา : อดิสรณ์ สมนึกแท่น 2563)
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วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์
จาการศึกษาและวิเคราะห์ทัศนธาตุโครงสร้างทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงและองค์
ประกอบของผลงานมีพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นอย่างมาก และผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
รูปทรง (Form)
ผลงานในระยะที่ 2 ของผู้วิจัยใช้โครงสร้างของรูปลักษณ์มนุษย์เป็นสัญลักษณ์ในการ
แสดงแนวความคิดของคนเมืองยุคปัจจุบัน จะมีลักษณะของท่วงท่าที่ใกล้เคียงกันในบางส่วนคือ
ศีรษะจะก้ม รูปทรงของศีรษะจะมีการตัดทอน ท�ำให้ทุกคนไม่มีเส้นผม จากการที่ผู้วิจัยออกแบบให้
ผู้คนในผลงานมีลักษณะบางส่วนที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของรูปทรงต่าง ๆ เช่นกระเป๋า มือถือ
แสดงวัตถุสิ่งที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สิ่งต่าง ๆ นี้ล้วนเป็นลักษณะที่ผู้วิจัยออกแบบไว้เพื่อให้
สอดคล้องกันทั้งหมดในผลงาน
เส้น (LINE)
ในผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้จะมีการใช้เส้นอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ เส้นของโครงสร้างที่มีความสูง
ต�่ำต่างกันเส้นโครงสร้างนี้จะใช้เป็นความรู้สึกของส่วนของสถาปัตยกรรมของมุมมองเมือง เราจะ
เห็นความชัดเจนของส่วนต่าง ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน เป็นเส้นที่ผู้วิจัยเอามาใช้ก็คือ เส้นจาการเส้น
ลวงตาของลูกบาศก์เนกเกอร์ ซึ่งเส้นลวงตานี้จะท�ำให้เกิดมุมของห้องขึ้นมา และการเกิดการทับซ้อน
ของรูปทรงคนให้ดนู า่ สนใจยิง่ ขึน้ และ เส้นรอบนอกของโครงสร้างจะแสดงโครงสร้างของสถาปัตยกรรม
ของเมืองซึง่ จะมีรปู แบบเป็น (Free Form) ซึง่ มีรปู แบบทีจ่ ะท�ำให้โครงสร้างของงานมีความรูส้ กึ ของมุม
มองเมืองได้มากกว่าทีจ่ ะสร้างสรรค์งานบนเฟรมสีเ่ หลีย่ มทีเ่ คยท�ำมาในผลงานที่ 1
พื้นผิว (TEXTURE)
พื้นผิวในงานวิจัยจะมีส่วนส�ำคัญในการแสดงออกของงานทั้งพื้นผิวของพื้นหรือก�ำแพง ผู้
วิจัยได้ถ่ายภาพเพื่อหาข้อมูลและใช้การลงสีให้เป็นแบบไม่เรียบ เพื่อให้สีเกิดร่องรอยของที่แปรงใน
หลายจุดของภาพ ซึ่งการท�ำพื้นผิวให้เหมือนบรรยากาศจริงต้องผสมโดยใช้สีในโทนออกสีเทา เพื่อ
ให้สีของพื้นผิวใกล้เคียงกับของจริงตามข้อมูลมากที่สุด
แสงและเงา (LIGHT & SHADE)
การที่จะวาดแสงและเงาในงานวิจัยให้ได้ใกล้เคียงของจริง ผู้วิจัยต้องเริ่มจากการจัดหุ่น
ของคนแล้วใช้แสงฉายเพื่อให้ได้รูปแบบเหมือนของจริง เมื่อได้ภาพตามที่ผู้วิจัยร่างไว้ จึงน�ำภาพ
ต้นแบบนั้นมาวาดลงบนผลงาน ซึ่งตัวละครของคนในภาพนั้นมีการถ่ายเป็นข้อมูลไว้ก่อนทุกตัว
ละครทั้งรูปแบบของส่วนที่โดนแสง ส่วนของเงา เสื้อผ้า จุดที่เงาตกกระทบบนพื้น เพื่อสร้างให้มิติ
ของรูปทรงของคนประสานและกลมกลืนกัน
กายวิภาค (ANATOMY)
ในผลงานการวิจัยชุดส่วนส�ำคัญยิ่งในงานคือรูปแบบของลักษณะรูปลักษณ์ของมนุษย์ นั่น
คือกายวิภาคของคนเมืองที่ประกอบกันในผลงาน ซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาหาข้อมูลในงานวิจัยพบ
ว่าผู้คนจะมีความเครียดในการท�ำงาน อีกทั้งในช่วงเวลาเช้าจะมีการรีบเร่งในการเดินทาง ท�ำให้ช่วง
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เวลาดังกล่าวสีหน้าและท่วงท่าจะมีความตึงเครียด เช่น การดูนาฬิกาข้อมือบ่อยครั้งในช่วงก�ำลังเดิน
ทางไปท�ำงาน ส่วนช่วงเวลาเย็นหรือหัวค�่ำจะมีอาการตึงเครียดน้อยลง แต่จะมีการแสดงอารมณ์
ของการเหนื่อยล้าออกมาให้เห็น เช่น ตอนยืนรอรถประจ�ำทาง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท�ำให้ผู้วิจัยจับท่วงท่า
ของคนในสังคมเมืองแล้วร่างภาพ เพื่อหารูปแบบของรูปทรงคนเพื่อน�ำมาใช้ในการแสดงความรู้สึก
ของผลงานวิจัย ซึ่งจะเห็นกายวิภาคของคนในผลงานมีท่วงท่าที่เหนื่อยล้า ขาของรูปทรงกายวิภาคมี
การย่อเพื่อรับกับการเดินในแบบช้า ๆ หลังจะมีอาการโค้งเล็กน้อยเพื่อรับกับการย่อของขา ส่วน
ศรีษะบางคนในผลงานและมีลักษณะการก้มศีรษะลง และใบหน้าจะมีการแสดงอาการเหนื่อยล้า
ด้วยการแสดงออกของคิ้วและการหลับตา ในส่วนของเสื้อผ้าที่สวมใส่ผู้วิจัยจะออกแบบเป็นเสื้อเชิ้ต
แบบชุดท�ำงานและไม่บง่ บอกเพศ แต่ใช้รปู ลักษณ์ของมนุษย์เพือ่ บอกว่าเป็นตัวแทนของคนทีท่ ำ� งาน
ในเมือง
การลวงตา (OPTICAL ILLUSION)
ในผลงานการสร้างสรรค์ระยะที่ 2 การใช้เทคนิคของโครงสร้างกับผลงานมากขึ้น คือมีการ
ต่อเป็นโครงสร้างไม้ให้มีเหลี่ยมและมุมตามแบบภาพร่างของรูปทรงปริมาตรแล้ว ผู้วิจัยวาดรูปทรง
ของรูปลักษณ์มนุษย์บนโครงสร้างรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ เมื่อดูผลงานจริงจะเห็นว่ารูปทรงของ
มนุษย์จะเกิดระนาบที่เอียงไปตามโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพราะเมื่อมองจากภาพด้านหน้าใน
ระยะที่ไกลออกไปจะเห็นว่าภาพจะเสมือนวาดอยู่บนพื้นระนาบปกติ แต่เมื่อเข้าไปในระยะที่ใกล้ผล
งานนั้น จะเห็นว่ารูปทรงของมนุษย์มีความเอียงและบิดเบี้ยวไปตามโครงสร้าง ซึ่งภาพมนุษย์ในบาง
จุดอาจจะอยู่ระยะลึกเข้าไปแต่บางจุดจะอยู่ในระยะผลักออกมา โครงสร้างหลักของผลงานชิ้นนี้จะ
เห็นว่าคือโครงสร้างของห้องที่เป็นรูปทรงลูกบาศก์สี่เหลี่ยมมีน�้ำหนักที่ต่างกัน 3 ด้าน คือน�้ำหนักที่
โดนแสง น�้ำหนักกลาง และน�้ำหนักเข้มที่อยู่ในมุมมืดของอาคาร ซึ่งจากที่กล่าวมานั้นน�้ำหนักทั้ง
3 ด้าน คือการสื่อถึงช่วงเวลาใน 1 วัน และที่ผู้วิจัยสร้างโครงสร้างปริมาตรซึ่งสื่อถึงอาคารและ
สถาปัตยกรรมโดยวาดรูปลักษณ์มนุษย์ลงบนโครงสร้างเพื่อสื่อให้เห็นถึงการติดตึงของภาระหน้าที่
ที่ต้องติดอยู่กับหน้าที่การงาน การเดินทางที่หนาแน่น ภาระอันตึงเครียดและความเหนื่อยล้าที่ติดอยู่
ในจิตใจผสมผสานกันอย่างลงตัว

สรุปผลการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยเรื่อง รูปลักษณ์มนุษย์ การสะท้อนจินตภาพในมิติมุมมองเมือง เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานขึ้นจากแรงบันดาลใจ ซึ่งมีทั้งจากประสบการณ์ของผู้วิจัยต่อสังคมเมือง การได้
เห็ น และได้ รั บ ฟั ง ข่ า วสารในปั จ จุ บั น เกิ ด ความรู ้ สึ ก สะเทื อ นใจและเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อจะสะท้อนสังคมของเมืองใหญ่ ประกอบกับการได้ศึกษาและทดลองใช้หลัก
การของทฤษฎีภาพลวงตาเพื่อให้ผลงานมีมิติมากยิ่งขึ้นจนท�ำให้เกิดรูปแบบเฉพาะตัวที่ชัดเจน ซึ่ง
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นการใช้เทคนิค ทั้งแบบจิตรกรรมที่ใช้รูปลักษณ์ของมนุษย์ผสม
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ผสานกับโครงสร้างของวัตถุซึ่งเป็นพื้นที่ต่างระดับ ท�ำให้รูปลักษณ์ของมนุษย์เกิดความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้นและจากการท�ำงานในระยะแรกผลงานยังเป็นการสร้างสรรค์บนเฟรมผ้าใบในรูปแบบเดิมและ
เมื่อผู้วิจัยพัฒนาแนวคิดด้วยการผสมเทคนิคลวงตา ท�ำให้เกิดการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลเพื่อจะพัฒนา
แบบร่างภาพผลงานสร้างสรรค์โดยมีการใช้เส้นที่ลวงตาของลูกบากศ์มาใช้เป็นโครงสร้าง ท�ำให้เกิด
การน�ำรูปทรงเรขาคณิตมาประยุกต์สร้างโครงสร้างได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งท�ำให้การท�ำงาน
สร้างสรรค์เกิดความสนุกมากยิ่งขึ้นในงานระยะที่ 2 ซึ่งจากการสร้างสรรค์และน�ำเสนอในรูปแบบดัง
กล่าว ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยสร้างสรรค์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ได้น�ำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ�้ำรูปแบบเดิมของสี่เหลี่ยมบนเฟรมในพื้น
ระนาบ ซึ่งโครงสร้างของพื้นระนาบที่สูงต�่ำเป็นมุมเหลี่ยมต่างระดับกัน ท�ำให้ผลงานจิตรกรรมดูน่า
สนใจ และเป็นมิติสูง ต�่ำ ลึกมากกว่าเดิม
2. ได้ค้นพบถึงแนวความคิดของมุมมองเมืองผ่านจากการเล่าเรื่องของช่วงเวลา โดยใช้
แผ่นพื้นของมุมที่ใช้โครงสร้างปริมาตรที่สื่อถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรม และสัมพันธ์กับรูปลักษณ์
ของมนุษย์ได้แปรเปลี่ยนรูปทรงไปตามสภาพของโครงสร้างลวงตาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. ได้ออกแบบลักษณะทางกายวิภาคของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ โดยใช้ข้อมูลจาก
บริบททางสภาพแวดล้อมของสังคมเมือง ผลงานวิจัยสร้างสรรค์เรื่องนี้อาจจะท�ำให้สังคมได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของชีวิตและเห็นถึงสถาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของสังคมเมืองทุกวันนี้
ผลงานวิจัยชุดนี้ยังเป็นการบอกเล่าแง่มุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเมืองใหญ่อย่าง
กรุงเทพมหานคร และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคมที่ยังมีอยู่เพื่อจะให้ผู้ชมเกิดความ
ตระหนักถึงแง่มุมปัญหาในสังคม ซึ่งปัญหานั้นยังคงมีอยู่ในสภาพสังคมของเมืองใหญ่
อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ได้ก่อให้เกิดการค้นหาแนวทางเฉพาะด้านขึ้นมา
ใหม่ตามแนวความคิดที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งลักษณะของโครงสร้างในลักษณะมุมเหลี่ยมที่ได้จากการ
ออกแบบรูปทรงของปริมาตร อาจจะยังท�ำให้ลวงตาได้ไม่มากนักถ้าโครงสร้างยังมีระนาบไม่สูงต�่ำ
มาก ดังนั้นการจะท�ำให้มีเทคนิคที่ลวงตาจะต้องมีระนาบที่สูงต�่ำมากขึ้น และต้องมีการวางแผนใน
การวาดรูปของมนุษย์บนพื้นโครงสร้างเพื่อให้ประสานกลมกลืนกัน จึงต้องทดลองเพื่อให้รูปทรงและ
วัสดุลงตัวอันจะเป็นประโยชน์ในการท�ำงานเพื่อพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต
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ซึ่งถือเป็นหนึ่งของการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
บทความในวารสารศิลปกรรมบูรพานี้จะมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเป็น
ผู้พิจารณากลั่นกรองโดยมีก�ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับภาคต้น (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน)
ฉบับภาคปลาย (ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - 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
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