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ที่ี�ปรึกษาและคณะกรรมการกลั�นกรองบูที่ความที่างวชิาการ

ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ ดร.สนัต ิ เล็ก็ีสขุุมุ ราชบัณัฑิิต สำานกัีศลิ็ปกีรรม ราชบัณัฑิิตย์สภา
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ อรศิร ิปาณินท์ ์ คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เกีษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ เสรมิศกัีดิ�  นาคุบัวัิ ศลิ็ปินแหง่ชาต ิสาขุาท์ศันศิล็ป์
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ สชุาต ิเถาท์อง นกัีวิิชากีารอิสระ
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ พิิษณ ุศภุนิมิตร ภาคุวิิชาภาพิพิิมพิ ์คุณะจิตรกีรรม ประตมิากีรรม
     แล็ะภาพิพิิมพิ ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุ ปรญิญา ตนัตสิขุุ ศลิ็ปินแหง่ชาต ิพิทุ์ธศกัีราช ๒๕๖๑ 
     สาขุาท์ศันศลิ็ป์  ประเภท์วิิจิตรศิล็ป์ (จิตรกีรรม)
ศาสตราจารย์กิ์ีตตคิุณุ วิฒันะ  จฑูิะวิิภาคุ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ธรุกิีจบัณัฑิิต
ศาสตราจารย์ ์ดร.พิรสนอง  วิงศส์งิหท์์อง ภาคุวิิชานฤมิตศลิ็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์  
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
ศาสตราจารย์ ์ดร.ศกัีดิ�ชยั์  สาย์สงิห ์  ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ 
     คุณะโบัราณคุดี  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์ ์ดร.ศภุกีรณ ์ ดษิฐพินัธุ ์  ภาคุวิิชานฤมิตศลิ็ป์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
ศาสตราจารย์ ์ดร.ชาญณรงคุ ์ พิรรุง่โรจน ์ นกัีวิิชากีารอิสระ
ศาสตราจารย์ ์เดชา วิราชนุ   ศิล็ปินแหง่ชาต ิพิทุ์ธศกัีราช 2550 สาขุาท์ศันศิล็ป์
ศาสตราจารย์ป์รชีา  เถาท์อง   ภาคุวิิชาศิล็ปะไท์ย์  คุณะจิตรกีรรม ประตมิากีรรม  
     แล็ะภาพิพิิมพิ ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์ส์วุิิท์ย์ ์ ธีรศาศวิตั  คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ศาสตราจารย์เ์อกีชาต ิ จนัอไุรรตัน ์  คุณะมณัฑินศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ศาสตราจารย์พ์ิรรตัน ์ ด ำารุง   ภาคุวิิชาศิล็ปกีารล็ะคุร 
     คุณะอกัีษรศาสตร ์จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
ศาสตราจารย์ ์วิา่ที์�รอ้ย์โท์ พิิชยั์  สดพิิบัาล็ ภาคุวิิชาคุรุศาสตรส์ถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั
     คุณะคุรุศาสตรอ์ตุสาหกีรรม    
     สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์ พิระจอมเกีล็า้เจา้คุณุท์หารล็าดกีระบังั
รองศาสตราจารย์ ์ดร.สาธิต  ทิ์มวิฒันบัรรเทิ์ง สาขุาวิิชาศิล็ปะจินตท์ศัน ์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรนีคุรนิท์รวิิโรฒประสานมิตร
รองศาสตราจารย์ ์ดร.ชยั์ย์ศ อิษฎ์ว์ิรพินัธุ ์ คุณะจิตรกีรรม ประตมิากีรรม แล็ะภาพิพิิมพิ ์  
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
รองศาสตราจารย์ ์ดร.วิรล็ญัจกี ์บัณุย์สรุตัน ์ คุณะวิิจิตรศิล็ป์  มหาวิิท์ย์าล็ยั์เชีย์งใหม่
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รองศาสตราจารย์ ์ดร.สมพิร  ธรุ ี  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ 
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ธญับัรุี
รองศาสตราจารย์ ์ดร.นิย์ม  วิงศพ์ิงศด์ ำา คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร.รุง่โรจน ์ ธรรมรุง่เรอืง ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ คุณะโบัราณคุดี
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เฉล็มิศกัีดิ� พิิกีลุ็ศร ี คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร. ณรงคุช์ยั์  ปิฎ์กีรชัต ์ ภาคุวิิชาดนตรวีิิท์ย์า
      วิิท์ย์าล็ยั์ดรุยิ์างคุศลิ็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์มหิดล็ 
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เนื �อออ่น ขุรวัิท์องเขีุย์วิ คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัสวินดสุติ
รองศาสตราจารย์ ์ดร.รงคุกีร อนนัตศานต ์ คุณะวิิจิตรศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์เฃีีย์งใหม่
รองศาสตราจารย์ ์ดร.สกีนธ ์ภูง่ามดี  คุณะดจิิท์ลั็มีเดีย์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรปีท์มุ
รองศาสตราจารย์ ์ดร.พิดัชา  อทิุ์ศวิรรณกีลุ็ ภาคุวิิชานฤมิตศลิ็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร์
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
รองศาสตราจารย์จิ์ระพิฒัน ์ พิิตรปรชีา  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ภาคุวิิชาท์ศันศิล็ป์
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
รองศาสตราจารย์ก์ีมล็  เผ่า่สวิสัดิ�  ภาคุวิิชาท์ศันศิล็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร์
     จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
รองศาสตราจารย์เ์ท์พิศกัีดิ�  ท์องนพิคุณุ นกัีวิิชากีารอิสระ
รองศาสตราจารย์ภ์ารดี  มหาขุนัธ ์  นกัีวิิชากีารอิสระ
รองศาสตราจารย์ป์รชีา  ปั�นกีล็ำ�า  คุณะมณัฑินศิล็ป์  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
รองศาสตราจารย์ส์ถาพิร  ดีบัญุมี ณ ชมุแพิ คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เกีษมบัณัฑิิต
รองศาสตราจารย์แ์สงอรุณ  กีนกีพิงษช์ยั์ คุณะศลิ็ปศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์หวัิเฉีย์วิ
รองศาสตรจารย์อ์ดุมศกัีดิ�  สารบิัตุร  ภาคุวิิชาคุรุศาสตรส์ถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั
     คุณะคุรุศาสตรอ์ตุสาหกีรรม สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์
     พิระจอมเกีล็า้เจา้คุณุท์หารล็าดกีระบังั
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.อภิสกัีกี ์ สนิธภุคัุ ภาคุวิิชาคุรุศาสตรส์ถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั
     คุณะคุรุศาสตรอ์ตุสาหกีรรม สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์
     พิระจอมเกีล็า้เจา้คุณุท์หารล็าดกีระบังั
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.วิฒันพินัธุ ์ คุรุฑิะเสน คุณะมณัฑินศิล็ป์  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.นงนชุ  ภูม่าล็ี  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร. อชิรชัญ ์ไชย์พิจนพ์ิานิช ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ คุณะโบัราณคุดี   
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
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ผูู้�ที่รงคุณวุฒิภิายในมหาวทิี่ยาลัย

ศาสตราจารย์ ์พิงษเ์ดช ไชย์คุตุร  สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะกีารออกีแบับั
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ศาสตราจารย์ภ์รดี  พินัธภุากีร  สาขุากีารออกีแบับัเซรามิกีส์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ ์ดร.พิิมพิท์์อง  ท์องนพิคุณุ คุณะอญัมณี  
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา วิิท์ย์าเขุตจนัท์บัรุี
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เสกีสรรคุ ์ ตนัย์าภิรมย์ ์ สาขุากีารออกีแบับัเซรามิกีส ์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ปิ์ติวิรรธน ์ สมไท์ย์  สาขุากีราฟิิกีอารต์แล็ะกีราฟิิกีมีเดีย์ 
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.จนัท์นา คุชประเสรฐิ คุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เกีรยี์งศกัีดิ� เขีุย์วิมั�ง สาขุากีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ภาน ุสรวิย์สวุิรรณ สาขุาจิตรกีรรม  
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.บัญุช ูบัญุล็ขิิุตศริ ิ สาขุานิเท์ศศลิ็ป์ 
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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บูรรณาธิิการที่ี�ปรึกษา
ศาสตราจารย์ภ์รดี  พินัธภุากีร  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รองศาสตราจารย์ ์ดร. เสกีสรรคุ ์ ตนัย์าภิรมย์ ์ สาขุากีารออกีแบับัเซรามิกีส ์
     คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
บูรรณาธิิการ
ผ่ศ. ดร.ภวูิษา  เรอืงชีวิิน   คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 
 
กองบูรรณาธิิการ
ผ่ศ.ดร.ผ่กีามาศ  สวุิรรณนิภา  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ผ่ศ.ดร.ภาน ุสรวิย์สวุิรรณ   คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
รศ.ดร.ฉล็องเดช คุภูานมุาต   คุณะวิิจิตรศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์เชีย์งใหม่
รศ. กีญัจนา ดำาโสภี   คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์
     สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์พิระจอมเกีล็า้ ล็าดกีระบังั
ผ่ศ ดร.เขุมพิทั์ธ ์พิชัรวิิชญ ์   คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์
     สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์พิระจอมเกีล็า้ ล็าดกีระบังั
ผ่ศ.ดร.ธนธร กิีตติกีาญจน ์   คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์กีรุงเท์พิ
ผ่ศ.ดร.ไธพิตัย์ ์ภชิูสสช์วิกีรณ ์  คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศิล็ปากีร
ผ่ศ.ดร. นฤมล็  ศิล็ปชยั์ศร ี   วิิท์ย์าล็ยั์เพิาะชา่ง 
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็รตันโกีสนิท์ร์
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บูที่บูรรณาธิิการ

 วิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิาฉบับัันี �เป็นฉบับััแรกีขุองปี 2564 ซ่�งหล็งัจากีกีารไดร้บัักีารพิิจารณา

ใหว้ิารสารย์งัคุงอย์ูใ่นฐาน 2 ในกีารประเมินตามเกีณฑิม์าตรฐานขุองศนูย์ด์ชันีกีารอา้งอิงวิารสารไท์ย์ 

(TCI) ซ่�งเราย์งัอย์ูใ่นชว่ิงขุองกีารพิย์าย์ามปรบััปรุงขุอ้มลู็โดย์เฉพิาะขุอ้มลู็ในระบับั Thaijo ที์�ย์งัคุง

เป็นปัญหาอย์ูพ่ิอสมคุวิร ท์ั�งในดา้นขุองกีารรบััสง่บัท์คุวิามแล็ะตอบักีล็บััผ่า่นระบับัออนไล็น ์จากีกีาร

ตอบัรบััขุองผู่ท้์รงคุุณวิุฒิในกีารพิิจารณาบัท์คุวิามนั�นเนื�องจากีผู่ท้์รงคุุณวิุฒิหล็าย์ท์่านอาจไม่

สะดวิกีในดา้นกีารตรวิจประเมินบัท์คุวิามผ่า่นระบับั จง่ท์ำาใหก้ีารท์ำางานในรูปแบับัขุองกีารจดักีารย์งั

ไมส่มบัรูณ ์ แตท่์างกีองบัรรณาธิกีารก็ีไดพ้ิย์าย์ามใชว้ิิธีประสานงานเพืิ�อใหไ้ดผู้่ว้ิิจยั์ไดท้์ราบัผ่ล็กีาร

ประเมินที์�ท์นัตอ่กีารตีพิิมพิ ์ในกีำาหนดระย์ะเวิล็าขุองกีารเผ่ย์แพิรว่ิารสาร 

 ในฉบับัันี �เป็นฉบับััที์�ท์างกีองบัรรณาธิกีารไดร้บัักีารตอบัรบััจากีผู่วิ้ิจยั์สง่บัท์คุวิามเขุา้มากีนั

คุอ่นขุา้งมากีแล็ะมีคุวิามหล็ากีหล็าย์ขุองบัท์คุวิาม ท์างเราจง่ไดเ้รง่ดำาเนินกีารเพืิ�อใหว้ิารสารไดเ้ผ่ย์

แพิรต่ามกีำาหนด โดย์คุรั�งนี �มีบัท์คุวิามที์�ผ่า่นกีารประเมินจากีผู่ท้์รงคุณุวิฒิุตีพิิมพิร์วิม 10 บัท์คุวิาม 

แล็ะบัางบัท์คุวิามไดมี้กีารปรบััปรุงแกีไ้ขุตามที์�ไดร้บััคุำาแนะนำาเรยี์บัรอ้ย์  แล็ะย์งัมีอีกีหล็าย์บัท์คุวิาม

ที์�ไมส่ามารถตีพิิมพิใ์นฉบับัันี �ได ้ ท์างกีองบัรรณาธิกีารจง่จะนำาบัท์คุวิามนั�นไปตีพิิมพิใ์นวิารสารฉบับัั

ถดัไป แล็ะไดแ้จง้กีล็บััไปย์งัผู่เ้ขีุย์นแล็ะผู่ว้ิิจยั์ท์กุีท์า่นตามล็ำาดบัั ซ่�งท์างกีองบัรรณาธิกีารขุอขุอบัคุณุ

ท์กุีท์า่นในกีารใหคุ้วิามสนใจสง่บัท์คุวิามเพืิ�อมาล็งตีพิิมพิใ์นวิารสารศิล็ปกีรรมบัรูพิามา ณ โอกีาสนี� 

แล็ะจะขุอเป็นสื�อกีล็างในกีารเผ่ย์แพิรคุ่วิามรูด้า้นวิิชากีารตอ่ไปอย์า่งมีคุณุภาพิ

           

                  บัรรณาธิกีาร  
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กะลาดูดูู ี: การสร�างสรรคง์านหตัถุกรรมเคร่�องประดูบัูจากกะลามะพร�าว

ภาณุพงศิ ์ จงชานสิที่โธิ  1 

ไพโรจน ์วรพจนพ์รชัย 2

Kala Doo Dee : Creative Handicrafts and Jewelry from Coconut Shells

บูที่คัดูย่อ

 บัท์คุวิามวิิชากีารเรื�อง “กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็า

มะพิรา้วิ” เป็นกีารนำาเสนอเรื�องกีารใชคุ้วิามคุิดสรา้งสรรคุใ์นกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััจากีกีะล็า

มะพิรา้วิซ่�งจดัอย์ูใ่นประเภท์ขุองเคุรื�องประดบััเที์ย์ม (Costume Jewelry) ขุองผู่ป้ระกีอบักีารราย์

หน่�ง ที์�ใชชื้�อแบัรนดเ์นม“กีะล็าดดีู” ซ่�งมีสาระสำาคุญั 3 ประเดน็หล็กัีเกีี�ย์วิกีบัั 1) กีารนำากีะล็ามะพิรา้วิ

มาสรา้งสรรคุรู์ปแบับัเคุรื�องประดบัั ซ่�งเป็นล็กัีษณะกีารนำาวิสัดเุหล็ือใชม้าสรา้งมลู็คุา่เพิิ�ม ใหเ้กิีดเป็น

รูปแบับัเคุรื�องประดบััเที์ย์มที์�หล็ากีหล็าย์ 2) รูปแบับัเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ “กีะล็าดดีู” ซ่�ง

ส่วินใหญ่เป็นรูปแบับัสรอ้ย์คุอ ซ่�งเป็นที์�นิย์มแล็ะเป็นท์างเล็ือกีหน่�งขุองผู่บ้ัริโภคุในกีารใชเ้คุรื�อง

ประดบัันอกีเหนือจากีเคุรื�องประดบััเงินแล็ะท์องคุำา 3) คุณุคุา่ ขุองงานหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากี

กีะล็ามะพิรา้วิ ซ่�งเป็นกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััที์�เนน้กีารท์ำาดว้ิย์มือ มีคุณุคุา่มีคุวิามสวิย์งามขุอง

เนื �อวิสัด ุ(กีะล็ามะพิรา้วิ) แล็ะมีคุวิามประณีตในกีารผ่ล็ติชิ �นงาน  รวิมถง่เป็นกีารออกีแบับัที์�เป็นมิตร

ต่อสิ�งแวิดล็อ้ม (Eco Design) ประเภท์หน่�ง ผู่ป้ระกีอบักีารเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิราย์นี� 

เป็นท์ั�งผู่ผ้่ล็ติแล็ะจำาหนา่ย์ ที์�อาจไมมี่คุวิามรูพื้ิ �นฐานท์างดา้นกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััมากีนกัี แต่

สามารถนำาแรงบันัดาล็ใจจากีกีารสั�งสม เรยี์นรู ้จากีสภาพิแวิดล็อ้ม มาประย์กุีตก์ีบััคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ์

ที์�อย์ูใ่นตวัิเอง แล็ว้ิออกีแบับั ผ่ล็ติ ชิ �นงานเคุรื�องประดบััไดอ้ย์า่งประณีต จนเป็นที์�ย์อมรบััท์ั�งระดบััใน

ประเท์ศแล็ะตา่งประเท์ศ บัท์คุวิามวิิชากีารนี � จะท์ำาใหเ้กิีดคุวิามรูแ้ล็ะคุวิามเขุา้ใจเกีี�ย์วิกีบัักีารสรา้งสรรคุ์

เคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ รูปแบับัเคุรื�องประดบััต่าง ๆ ที์�สามารถเป็นแนวิท์างประย์ุกีตใ์ช้

สรา้งสรรคุรู์ปแบับัเคุรื�องประดบััเที์ย์มรูปแบับัอื�น ๆ ที์�หล็ากีหล็าย์

คำาสำาคัญ : กีะล็าดดีู  สรา้งสรรคุ ์หตัถกีรรม เคุรื�องประดบัั กีะล็ามะพิรา้วิ

1 ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์,์ สาขุาวิิชาสิ�งท์อแล็ะเคุรื�องประดบัั คุณะศิล็ปกีรรมแล็ะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ล็า้นนา เชีย์งใหม่
2 ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์,์ สาขุาวิิชาสิ�งท์อแล็ะเคุรื�องประดบัั คุณะศิล็ปกีรรมแล็ะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ล็า้นนา เชีย์งใหม่
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 The academic paper titled in “Kala Doo Dee: Creative Handicrafts and Jewelry 

from Coconut Shells” presents the creativity in designing the jewelry from coconut shells 

categorized as costume jewelry of one entrepreneur bearing the brand name of “Kala Doo 

Dee”. It contains three main aspects: 1) an application of coconut shells for creative jewel-

ry regarded as the value creation from waste; 2) the jewelry patterns from coconut shells 

“Kala Doo Dee”, which are popular and serve as another option for consumers in favor of 

jewelry other than silver and gold jewelry; 3) the value of jewelry handicrafts from coconut 

shells designed and made by hand so that they are valuable and have beautiful features 

based on their materials (coconut shells) along with refined production. This entrepreneur 

for such coconut shell jewelry is both a manufacturer and a distributor. Despite having not 

much basic knowledge of designs, this entrepreneur can apply his own inspiration from 

individual perceptions toward the surroundings together with his own creativity before de-

signing and manufacturing the beautifully decorative items, both internationally and nation-

ally acclaimed. This paper will generate the knowledge and understanding on creative 

jewelry from coconut shells and other decorative patterns which can be further applied for 

making a wide range of costume jewelry.   

Keywords : Kala Doo Dee, creative, handicrafts, jewelry , coconut shells 

 งานหตัถกีรรม (Handicraft) เป็นผ่ล็งานที์�เกิีดจากีกีารคุดิคุน้หรอืสรา้งสรรคุ ์ ขุองบัคุุคุล็

หรือช่างฝีีมือที์�มีท์กัีษะ คุวิามสามารถเฉพิาะตวัิ ส่วินใหญ่เป็นผ่ล็งานที์�ท์ ำาขุ่ �นดว้ิย์มือ เนน้คุวิาม

ประณีตแล็ะคุณุคุ่าในตวัิวิสัด ุ วิิธีกีาร เท์คุนิคุ เพืิ�อตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารใชส้อย์ คุวิามพิ่งพิอใจ 

แล็ะเพืิ�อคุณุภาพิชีวิิตที์�ดีขุ่ �น งานหตัถกีรรมบัางประเภท์มีกีารใชคุ้วิามคุิดสรา้งสรรคุที์์�พิฒันาขุ่ �นไป

อีกีระดบััหน่�งจนเกิีดเป็นล็กัีษณะขุองภมิูปัญญาท์อ้งถิ�น  สามารถสื�อถง่คุวิามสามารถขุองผู่ส้รา้งผ่ล็

งานแตล่็ะชิ �น ท์ำาใหเ้หน็ถง่คุวิามหล็ากีหล็าย์ท์ั�งรูปแบับั แล็ะวิตัถปุระสงคุใ์นกีารใชส้อย์ เป็นงานที์�

อาจใชร้ะย์ะเวิล็ากีารท์ำาคุอ่นขุา้งย์าวินาน อาจใชเ้คุรื�องจกัีรเขุา้มาเป็นสว่ินชว่ิย์ในขุั�นตอนกีารผ่ล็ติ

เพีิย์งบัางขุั�นตอนเท์า่นั�นเพืิ�อล็ดระย์ะเวิล็ากีารผ่ล็ติ แตท่์ั�งนี �ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ผ่ล็ติออกีมาเป็นจำานวินมากี 

หรอืผ่ล็ติดว้ิย์เคุรื�องจกัีรเป็นสว่ินใหญ่ ไมเ่รยี์กีวิา่หตัถกีรรม  บัรษัิท์ไท์ย์ประกีนัชีวิิต จำากีดั (2545, 

4-8) กีล็า่วิถง่งานหตัถกีรรมไท์ย์ในหนงัสือหตัถกีรรมไท์ย์วิา่ คุวิามรูใ้นกีารสรา้งงานหตัถกีรรมมกัีได้

Abstract

บูที่นำา

     กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ
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รบัักีารถ่าย์ท์อดสืบัตอ่กีนัมาภาย์ในคุรอบัคุรวัิ หรอืแล็กีเปล็ี�ย์นกีนัระหวิา่งเพืิ�อนบัา้น กีารผ่ล็ติงานซำ�า

รูปแบับั เพืิ�อตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารในกีารใชส้อย์ขุองผู่คุ้นในชมุชน ท์ำาใหช้า่งเกิีดคุวิามชำานาญใน

กีารสรา้งสรรคุง์าน  

 จงัหวิดัเชีย์งใหมเ่ป็นจงัหวิดัหน่�งในภาคุเหนือตอนบัน ที์�มีงานหตัถกีรรมหล็ากีหล็าย์ชนิด 

เช่น หตัถกีรรมผ่า้ เคุรื�องปั�นดินเผ่า เคุรื�องเงิน  ไม ้ฯล็ฯ เป็นตน้ งานหตัถกีรรมแต่ล็ะชนิดมีรูปแบับั

แตกีต่างกีนั ตามคุวิามคุิดสรา้งสรรคุข์ุองช่างแล็ะตามคุวิามตอ้งกีารขุองผู่ใ้ช ้ คุวิามสำาคุญัขุอง

หตัถกีรรมดงัที์�กีล็า่วิมานี� หตัถกีรรมไมที้์�ท์ ำาจากีกีะล็ามะพิรา้วิ เป็นสิ�งหน่�งที์�มีกีารท์ำาอย์า่งแพิรห่ล็าย์ 

เชน่ โคุมไฟิ ภาชนะ สิ�งขุองเคุรื�องใช ้ ขุองตกีแตง่ ฯล็ฯ เนื�องจากีเป็นวิสัดทีุ์�หาไดง้า่ย์ในท์อ้งถิ�นแล็ะ

เป็นวิสัดเุหล็ือใชจ้ากีกีารบัริโภคุมะพิรา้วิในวิิถีชีวิิตประจำาวินัขุองผู่คุ้นท์กุีภาคุขุองประเท์ศไท์ย์  ใน

ท์างธรุกิีจที์�เป็นผู่ป้ระกีอบักีารกีล็ุม่ OTOP บัางกีล็ุม่นิย์มนำากีะล็ามะพิรา้วิมาสรา้งมลู็คุา่เพิิ�มโดย์กีาร

ออกีแบับัแล็ะผ่ล็ิตชิ �นงานเป็นผ่ล็ิตภณัฑิเ์พืิ�อจำาหน่าย์อย์่างต่อเนื�อง อีกีท์ั�งกีล็ุ่มผู่บ้ัริโภคุส่วินหน่�งมี

คุวิามนิย์ม ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีะล็ามะพิรา้วิเชน่กีนั รูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามสวิย์งามประณีตแตกีตา่งกีนั 

ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีะล็ามะพิรา้วิมีจดุเดน่ในเชิงขุองคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ ์ เนื�องจากีเป็นกีารออกีแบับัโดย์

ใชว้ิสัดธุรรมชาติที์�หาไดง้่าย์ในท์อ้งถิ�นมาออกีแบับัหรอืผ่ล็ิตชิ �นงานใหมี้จดุเดน่ดา้นคุณุคุา่แล็ะคุวิาม

สวิย์งามขุองวิสัดเุป็นหล็กัี นอกีจากีนี�แล็ว้ิย์งัมีผู่ป้ระกีอบักีารอีกีกีล็ุม่หน่�งนำากีะล็ามะพิรา้วิมาออกีแบับั

แล็ะผ่ล็ติเป็นชิ �นงานเคุรื�องประดบััเพืิ�อจำาหนา่ย์ใหผู้่บ้ัรโิภคุไดส้วิมใสเ่พืิ�อประดบััตกีแตง่รา่งกีาย์คุวิบัคุู่

กีบััเสื �อผ่า้ 

 เคุรื�องประดบัักีบััคุนไท์ย์นั�นนบััเป็นสิ�งคุวิบัคุูก่ีนัตั�งแตอ่ดีตถง่ปัจจบุันั โดย์เฉพิาะภมิูภาคุ

ต่าง ๆ ขุองไท์ย์นั�น มีกีารใชรู้ปแบับัเคุรื�องประดบััที์�แตกีต่างกีนั คุวิามสำาคุญัขุองเคุรื�องประดบััโดย์

ท์ั�วิไปนั�น รสชง  ศรลี็โิกี (2557, 113-125) ไดอ้ธิบัาย์คุวิามหมาย์ขุองเคุรื�องประดบััไวิใ้นสารานกุีรม

ไท์ย์สำาหรบััเย์าวิชน เล็ม่ 34  เรื�องที์� 4  วิา่ เคุรื�องประดบัั หมาย์ถง่ สิ�งที์�มนษุย์อ์อกีแบับั สรา้งสรรคุ ์

แล็ะผ่ล็ติขุ่ �นเพืิ�อใชป้ระดบััตกีแตง่รา่งกีาย์ใหส้วิย์งาม ใชไ้ดท้์ั�งผู่ช้าย์แล็ะผู่ห้ญิง เชน่ แหวิน ตา่งห ู

กีำาไล็ขุอ้มือ สรอ้ย์คุอ ฯล็ฯ เคุรื�องประดบััขุองแตล่็ะประเท์ศย์อ่มมีรูปรา่งล็กัีษณะแตกีตา่งกีนั ขุ่ �นอย์ู่

กีบััคุวิามเชื�อ รสนิย์ม ศิล็ปวิฒันธรรม ประเพิณี แล็ะภมิูประเท์ศ  คุวิามสำาคุญัขุองเคุรื�องประดบััใน

ประเดน็ขุองเศรษฐกิีจนั�น ย์งัเป็นสนิคุา้สง่ออกีที์�ส ำาคุญัขุองประเท์ศไท์ย์ ดงัที์� สถาบันัวิิจยั์แล็ะพิฒันา

อญัมณีแล็ะเคุรื�องประดบััแหง่ชาต ิ (องคุก์ีารมหาชน) (2563, ออนไล็น)์ ระบัวุิา่มีมลู็คุา่กีารสง่ออกี

เคุรื�องประดบััรวิมท์กุีประเภท์ ระหวิา่งเดือนมกีราคุม - สงิหาคุม 2563 มากีถง่ 15,206.06 ล็า้น

ดอล็ล็ารส์หรฐั เคุรื�องประดบััที์�ท์ ำาจากีกีะล็ามะพิรา้วินี �จดัอย์ูใ่นประเภท์เคุรื�องประดบััเที์ย์ม (Cos-

tume Jewelry)  เป็นรูปแบับัเคุรื�องประดบััที์�สามารถออกีแบับัใหมี้รูปแบับัที์�หล็ากีหล็าย์เชน่เดีย์วิกีบัั

เคุรื�องประดบััจรงิ คุณุคุา่ขุองเคุรื�องประดบััสว่ินใหญ่เกิีดจากีเนื �อขุองวิสัด ุ (กีะล็ามะพิรา้วิ) คุวิาม

ประณีต แล็ะกีารจดัองคุป์ระกีอบัขุองกีารออกีแบับัที์�สวิย์งาม ล็งตวัิ เคุรื�องประดบััเที์ย์มย์งัเป็นสรา้ง

ท์างเล็ือกีใหก้ีบััผู่บ้ัรโิภคุในกีารใชเ้คุรื�องประดบัันอกีเหนือจากีโล็หะมีคุา่ดงัเชน่ ท์องคุำา แล็ะเงิน ซ่�งมี

ราคุาสงูขุ่ �นอย์่างต่อเนื�อง ดงัขุอ้มลู็ขุองสถาบันัวิิจยั์แล็ะพิฒันาอญัมณีแล็ะเคุรื�องประดบััแห่งชาต ิ
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(องคุก์ีารมหาชน) (2563,ออนไล็น)์ ที์�ระบัวุิา่ เคุรื�องประดบััเที์ย์ม (เคุรื�องประดบััแฟิชั�น) เป็นสนิคุา้

แฟิชั�นท์างเล็อืกีที์�ขุ่ �นอย์ูก่ีบััคุวิามพิง่พิอใจขุองผู่บ้ัรโิภคุ แล็ะมกัีเป็นที์�นิย์มในชว่ิงภาวิะเศรษฐกิีจชะล็อตวัิ 

เพิราะผู่บ้ัรโิภคุมีกีำาล็งัซื �อล็ดล็ง จง่ระมดัระวิงักีารใชจ้า่ย์ซื �อสนิคุา้ที์�มีราคุาสงู รวิมถง่ราคุาโล็หะมี

คุา่ที์�ปรบััตวัิเพิิ�มสงูขุ่ �น ท์ำาใหผู้่บ้ัรโิภคุหนัมาซื �อเคุรื�องประดบััเที์ย์มมากีขุ่ �น  ซ่�งในปี 2019 ตล็าดเคุรื�อง

ประดบััเที์ย์มขุองโล็กีมีมลู็คุา่ 32.9 พินัล็า้นดอล็ล็ารส์หรฐั สภุาพิสตรมีีสว่ินแบัง่กีวิา่คุร่�งหน่�งขุองกีาร

ใชเ้คุรื�องประดบััเที์ย์มท์ั�งหมด แล็ะคุาดกีารณว์ิา่มลู็คุา่เคุรื�องประดบััเที์ย์มขุองโล็กีจะเพิิ�มเป็น 59.7 

พินัล็า้นดอล็ล็ารส์หรฐัในปี 2027 โดย์ระหวิา่งปี 2020-2027 เคุรื�องประดบััเที์ย์มจะมีอตัราเติบัโต

เฉล็ี�ย์รอ้ย์ล็ะ 7.8 ตอ่ปี นอกีจากีนี�หากีพิิจารณาในดา้นรูปแบับัเคุรื�องประดบััเที์ย์มนั�น สรอ้ย์คุอแล็ะ

สรอ้ย์ขุอ้มือมีสดัส่วินรวิมกีนัราวิ รอ้ย์ล็ะ 41.4 แล็ะมีแนวิโนม้ขุย์าย์ตวัิมากีขุ่ �นในกีล็ุ่มผู่บ้ัริโภคุท์ั�ง

หญิงแล็ะชาย์ ดงัภาพิที์� 1

ภาพที่่� 1 : ตัวัอย่า่งเครื่่�องปรื่ะดับัเที่ย่่มรูื่ปแบบตัา่งๆ

ที่่�มา : ผลงานนกัศึกึษาวชิาเอกออกแบบเครื่่�องปรื่ะดับั  วนัที่่� 15 กนัย่าย่น 2563

 เคุรื�องประดบััเที์ย์มเป็นสิ�งสนองตอบัต่อคุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัริโภคุแล็ะเศรษฐกิีจไดเ้ป็น

อย์า่งดี ถง่แมคุ้ ำาวิา่“เคุรื�องประดบััเที์ย์ม” อาจมองดเูป็นขุองดอ้ย์คุณุคุา่ แตท่์ั�งนี �ในกีารดำาเนินธรุกิีจ

ขุองประกีอบักีารท์า่นหน่�งไดมี้กีารออกีแบับั พิฒันา สรา้งสรรคุห์รอืย์กีระดบััรูปแบับัใหมี้คุณุคุา่ขุอง

วิสัด ุ รวิมถ่งจดุเด่นในดา้นรูปแบับั คุวิามสวิย์งามแล็ะคุวิามประณีต อนัเกิีดจากีคุวิามเป็นงาน

หตัถกีรรมโดย์ใชว้ิสัดธุรรมชาติคืุอกีะล็ามะพิรา้วิ จนไดร้บัักีารย์อมรบััชื�อเสีย์งท์ั�งระดบััในแล็ะต่าง

ประเท์ศ คืุอ เคุรื�องประดบััที์�มีตราสินคุา้วิ่า “กีะล็าดดีู” ซ่�งบัท์คุวิามวิิชากีารนี �ผู่เ้ขีุย์นจ่งนำาเสนอ

เรื�อง กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ จากีกีารสมัภาษณ์

ผู่ป้ระกีอบักีารแล็ะศก่ีษาขุอ้มลู็ภาคุเอกีสาร ซ่�งท์ำาธรุกิีจดา้นนี� ซ่�งมีสาระสำาคุญัเกีี�ย์วิกีบัั กีารนำากีะล็า

มะพิรา้วิมาสรา้งสรรคุรู์ปแบับัเคุรื�องประดบัั เป็นกีารนำาวิสัดเุหล็อืใชใ้นชีวิิตประจำาวินัขุองผู่คุ้นมาสรา้ง

มลู็คุา่เพิิ�ม  รูปแบับัเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ “กีะล็าดดีู” เป็นรูปแบับัเคุรื�องประดบััเที์ย์มใน

ย์คุุปัจจบุันัที์�ไดร้บััคุวิามนิย์มแล็ะเป็นท์างเล็ือกีขุองผู่บ้ัรโิภคุ  คุณุคุา่ขุองงานหตัถกีรรมเคุรื�องประดบัั

จากีกีะล็ามะพิรา้วิ เป็นกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััที์�เนน้กีารท์ำาดว้ิย์มือ คุณุคุา่ คุวิามสวิย์งามขุอง

เนื �อวิสัด ุ(กีะล็ามะพิรา้วิ) แล็ะคุวิามประณีตในกีารผ่ล็ติชิ �นงาน “กีะล็าดดีู” เป็นกีารดำาเนินธรุกิีจราย์

     กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ
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ย์อ่ย์ขุองผู่ป้ระกีอบักีารชื�อนางย์พุิาพิร  วิอ่งวิิกีย์ก์ีาร  ปัจจบุันัอาย์ ุ71  ปี   มีภมิูล็ ำาเนาเดมิอย์ูที่์� อ ำาเภอ

ตาคุล็ี จงัหวิดันคุรสวิรรคุ ์ไดอ้ธิบัาย์วิา่ ไดเ้ริ�มท์ำาธรุกิีจเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ ตั�งแตปี่ 2545 

(ท์ะนพุิงศ ์กีสุมุา ณ อย์ธุย์า, 2560 :1-4) โดย์ในชมุชนนั�นท์ำาธรุกิีจเกีี�ย์วิกีบััผ่ล็ติภณัฑิที์์�ท์ ำาจากีกีะล็า

มะพิรา้วิ เชน่ สรอ้ย์คุอ ภาชนะ เคุรื�องใชต้า่ง ๆ ฯล็ฯ  โดย์เฉพิาะเคุรื�องประดบัันั�น เป็นสิ�งที์�ชมุชนนิย์ม

ผ่ล็ติมากี ตนเองจง่รบััชิ �นงานมาจำาหนา่ย์ แล็ะพิฒันารูปแบับัเคุรื�องประดบััใหมี้คุวิามสวิย์งามขุ่ �น 

โดย์ออกีแบับัดว้ิย์ตนเองแล็ว้ินำาไปจำาหนา่ย์ที์�ถนนคุนเดนิในจงัหวิดัเชีย์งใหม ่ เป็นระย์ะเวิล็า 5 ปี 

จากีนั�นเริ�มมีล็ูกีคุา้ท์ั�งในแล็ะต่างประเท์ศเริ�มเห็นคุวิามสำาคุญัแล็ะตอ้งกีารมากีขุ่ �น เนื�องจากีเหน็

วิา่เป็นงานหตัถกีรรม มีกีารพิฒันาระบับัจำาหนา่ย์ในเวิป็ตไ์ซตที์์�ชื�อ โนวีิกีา้ (Novica) ซ่�งเป็นเวิป็ตไ์ซต์

ที์�เ ป็นตัวิกีล็างกีารจำาหน่าย์ผ่ล็งานหัตถกีรรมชนิดต่าง ๆ ผู่้ประกีอบักีารราย์นี� เ ป็นท์ั�ง 

ผู่้ผ่ล็ิตแล็ะจำาหน่าย์ ที์�อาจไม่มีคุวิามรูพื้ิ �นฐานท์างดา้นกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััมากีนักี แต่

สามารถนำาแรงบันัดาล็ใจจากีกีารสั�งสม เรีย์นรู ้ จากีสภาพิแวิดล็อ้ม มาประย์ุกีตก์ีับัคุวิามคุิด

สรา้งสรรคุที์์�อย์ูใ่นตวัิเอง แล็ว้ิออกีแบับั ผ่ล็ติ ชิ �นงานเคุรื�องประดบััไดอ้ย์า่งประณีต ไดร้บัักีารย์อมรบัั

ดา้นคุณุภาพิระดบัั OTOP 4  ดาวิ รวิมถง่เคุรอืขุา่ย์กีารจำาหนา่ย์ท์ั�งระดบััในประเท์ศแล็ะตา่งประเท์ศ 

เนื �อหาในบัท์คุวิามวิิชากีาร จะท์ำาใหเ้กิีดคุวิามรูแ้ล็ะคุวิามเขุา้ใจเกีี�ย์วิกีบัักีารสรา้งสรรคุเ์คุรื�องประดบัั

จากีกีะล็ามะพิรา้วิ รูปแบับัเคุรื�องประดบััตา่ง ๆ ที์�เป็นแนวิท์างประย์กุีตใ์ชส้รา้งสรรคุรู์ปแบับัเคุรื�อง

ประดบััเที์ย์มรูปแบับัอื�น ๆ ที์�หล็ากีหล็าย์ 

1. การนำากะลามะพร�าวมาสร�างสรรครู์ปแบูบูเคร่�องประดูบัู 

 กีารนำากีะล็ามะพิรา้วิมาสรา้งสรรคุรู์ปแบับัเคุรื�องประดบัันั�น จำาเป็นตอ้งใชคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุ ์

(Creative Thinking) เป็นพืิ �นฐาน คุวิามคิุดสรา้งสรรคุเ์ป็นสิ�งที์�อย์ูจิ่ตใจขุองมนษุย์ล์็ะคุน แล็ะอาจถกูีดง่

ออกีมาใชส้รา้งสรรคุส์ิ�งตา่ง ๆ โดย์ไมรู่ต้วัิดงัที์� จระกีฤตย์ ์ โพิธิ�ระหงส ์ (2563 :1-3) อธิบัาย์ถง่เรื�อง

คุวิามคุิดสรา้งสรรคุว์ิ่า คุวิามคุิดสรา้งสรรคุเ์ป็นคุวิามสามารถขุองมนุษย์ที์์�จะคุิดแกีปั้ญหาแล็ะ

พิฒันาจนสามารถประดษิฐ์ผ่ล็ติผ่ล็ใหม ่ กีารคุดิรเิริ�มในสิ�งที์�แปล็กีใหม ่ เพืิ�อสนองคุวิามตอ้งกีารขุอง

ตนเองแล็ะสงัคุม ดงันั�นกีารรเิริ�มสรา้งสรรคุจ์ง่เป็นกีารกีระท์ำาใหก้ีา้วิหนา้แปล็กีจากีเดิมใหดี้ สวิย์งาม 

หรอืมีคุณุคุา่ยิ์�งขุ่ �น กีารที์�มนษุย์รู์จ้กัีกีารสรา้งสรรคุท์์ ำาใหโ้ล็กีไดร้บัักีารพิฒันาในดา้นตา่ง ๆ มีคุวิาม

เจรญิกีา้วิหนา้จนถง่ปัจจบุันั จดุเริ�มตน้ขุองกีารสรา้งสรรคุ ์ เกิีดจากีคุณุสมบัตัพิิิเศษขุองมนษุย์ ์ จง่มี

กีารศก่ีษาแล็ะพิฒันาคุวิามคุดิสรา้งสรรคุข์ุองคุนเราใหเ้จรญิงอกีงาม เพืิ�อเป็นพืิ �นฐานนำาไปสูคุ่วิาม

เจรญิกีา้วิหนา้ เนื�องจากีคุวิามคุดิสรา้งสรรคุส์ามารถฝ่ีกีฝีน ท์ดล็อง ปฏิบัตัจินเกิีดเป็นประสบักีารณ ์

แล็ะนำาไปสูก่ีารคุน้พิบัแนวิท์างใหม ่ เพืิ�อสรา้งงานตอ่ไป มนษุย์ท์์กุีคุนมีคุวิามคุดิสรา้งสรรคุม์าตั�งแต่

กีำาเนิด ตา่งกีนัตรงที์�มีมากีหรอืนอ้ย์ แล็ะมีสภาพิแวิดล็อ้มที์�สนบััสนนุคุวิามคุดิสรา้งสรรคุน์ั�นหรอืไม ่

ศกัีย์ภาพิขุองคุวิามคุดิสรา้งสรรคุส์ามารถเกิีดขุ่ �นไดท้์กุีงาน เชน่ ผ่ล็ติภณัฑิ ์วิิธีกีารท์ำางาน วิสัด ุฯล็ฯ 

ซ่�งหากีปราศจากีคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ ์ก็ีจะสง่ผ่ล็ไมเ่กิีดผ่ล็งานใหมขุ่่ �น  ผู่เ้ขีุย์นเหน็วิา่ผู่ป้ระกีอบักีารราย์

นี�มีระดบััคุวิามคุดิสรา้งสรรคุค์ุอ่นขุา้งคุรบัถว้ิน ที์�สามารถออกีแบับัแล็ะสรา้งชิ �นงานเคุรื�องประดบัั
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จากีวิสัดุที์�มีอย์ู่ในท์อ้งถิ�นที์�อาจมองดูไม่มีมูล็คุ่ามากีนักี เนื�องจากีเป็นสิ�งขุองเหลื็อใช ้ แต่ท์ั�งนี �

สามารถนำามาสรา้งมลู็คุา่เพิิ�มเพืิ�อตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุไดเ้ป็นอย์า่งดี โดย์มีจดุเดน่ที์�

รูปแบับัซ่�งมีคุวิามแตกีตา่งจากีเคุรื�องประดบััเที์ย์มโดย์ท์ั�วิไป ซ่�งแสดงใหเ้หน็วิา่เคุรื�องประดบัักีะล็า

มะพิรา้วิจ่งเป็นผ่ล็ผ่ล็ิตจากีคุวิามคุิดสรา้งสรรคุข์ุองผู่ป้ระกีอบักีารในกีารเลื็อกีใชว้ิัสดุคุวิบัคุู่กีับั

จินตนากีารในกีารออกีแบับั

 กีะล็ามะพิรา้วิเป็นสว่ินหน่�งที์�เหล็ือใชจ้ากีผ่ล็มะพิรา้วิ เป็นสิ�งที์�ผ่กูีพินัธก์ีบััวิิถีชีวิิตขุองผู่คุ้น

ชาวิไท์ย์เกืีอบัท์กุีภาคุ โดย์เฉพิาะวิฒันธรรมกีารรบััประท์านอาหาร มะพิรา้วิเป็นพืิชที์�มีคุวิามสำาคุญั

ไมเ่พีิย์งแตก่ีารบัรโิภคุ  แตท่์กุีสว่ินขุองตน้มะพิรา้วิมีประโย์ชนต์อ่มนษุย์ใ์นดา้นกีารท์ำาสิ�งขุอง เคุรื�องใช้

ตา่ง ๆ โดย์เฉพิาะสมยั์อดีต ชาวิบัา้นนิย์มนำากีะล็ามะพิรา้วิมาผ่ล็ติเป็นขุองใชใ้นคุรวัิเรอืน เพิราะมี

คุวิามท์นตอ่สภาพิกีารใชง้านในระดบััหน่�ง แล็ะไมเ่กิีดอนัตราย์ จงัหวิดัในภาคุใตบ้ัางจงัหวิดันั�นนิย์ม

ปล็กูีมะพิรา้วิเป็นจำานวินมากีเพืิ�อนำาเนื �อมะพิรา้วิไปใชป้ระโย์ชนรู์ปแบับัขุองกีะทิ์ ที์�ผู่คุ้นคุุน้เคุย์กีนั

เป็นอย์า่งดี เศษกีะล็าที์�เหล็ือใชนี้ �มีปรมิาณมากี ชาวิสวินมะพิรา้วิจะนำาไปเผ่าทิ์ �งแล็ะมกัีก่ีอมล็ภาวิะ

ตอ่สภาพิแวิดล็อ้ม กีะล็ามะพิรา้วิที์�น ำามาท์ำาชิ �นงานเคุรื�องประดบัันี � มี 2 ชนิดคืุอ กีะล็าสีนำ�าตาล็ออ่น

ไดจ้ากีผ่ล็มะพิรา้วิออ่น แล็ะกีะล็าสีนำ�าตาล็เขุม้ ไดจ้ากีผ่ล็มะพิรา้วิแก่ี (สมัภาษณ ์ย์พุิาพิร  วิอ่งวิิกีย์์

กีาร, 2 พิฤศจิกีาย์น 2563) กีารคุดัเล็ือกีกีะล็ากีารที์�ผู่ป้ระกีอบักีารนำากีะล็ามะพิรา้วิมาสรา้งมลู็คุา่

เพิิ�มนี �นบััเป็นรูปแบับักีารสรา้งสรรคุที์์�เนน้คุณุคุา่ขุองกีารใชว้ิสัด ุ เนื�องจากีกีะล็ามะพิรา้วิมีล็วิดล็าย์

บันพืิ�นผิ่วิที์�สวิย์งาม ดงัภาพิที์� 2

ภาพที่่� 2 : กะลามะพรื่า้วแก่  ซึึ่�งเป็นวสัดัหุลกัสำาคญัในการื่สรื่า้งสรื่รื่ครู์ื่ปแบบเครื่่�องปรื่ะดับั

ที่่�มา :  ภาพถ่า่ย่โดัย่ผูเ้ขีย่่น  วนัที่่� 23 ตัลุาคม 2563

 กีารนำากีะล็ามะพิรา้วิซ่�งเป็นแผ่น่หนาแล็ะมีคุวิามแขุ็ง อีกีท์ั�งมีระนาบัผิ่วิโคุง้มาปรบััเปล็ี�ย์น

รูปท์รงใหเ้ป็นชิ �นสว่ินที์�มีขุนาดเล็ก็ีนั�น เป็นสิ�งที์�ตอ้งอาศยั์ท์กัีษะเชิงชา่ง คุวิามประณีต สาย์ตา แล็ะ

สมาธิอย์ูใ่นระดบััดี โดย์ชิ �นสว่ินกีะล็ามะพิรา้วิที์�น ำามาประกีอบัเป็นชิ �นงานเคุรื�องประดบัันั�น สว่ินใหญ่

เป็นรูปท์รงขุองเมด็กีระดมุวิงกีล็มขุนาดเล็ก็ี มีรูท์ะล็ตุรงกีล็างเม็ด คุล็า้ย์กีบััวิงแหวินหรอืขุนมโดนทั์ 

(Ring-Shaped) ขุนาดเสน้ผ่า่นศนูย์ก์ีล็างประมาณตั�งแต ่ 3-10 มิล็ล็เิมตร  แล็ว้ินำามาประกีอบัเป็น

ชิ �นสว่ินเคุรื�องประดบััโดย์วิิธีกีารรอ้ย์ดว้ิย์เสน้เชือกีไนล็อ่นขุนาดเล็ก็ี รูปท์รงขุองเมด็กีระดมุดงักีล็า่วินี �

     กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ
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เกิีดจากีเท์คุนิคุในกีารเจาะบันเนื �อกีะล็ามะพิรา้วิมากีถง่ 2 คุรั�ง (สมัภาษณ ์ย์พุิาพิร  วิอ่งวิิกีย์ก์ีาร, 2 

พิฤศจิกีาย์น 2563) เคุรื�องมือสำาคุญัในกีารเจาะเนื �อกีะล็ามะพิรา้วิคืุอ ดอกีสวิา่น ซ่�งมีขุนาดเสน้ผ่า่น

ศนูย์ก์ีล็างเท์า่กีบััเมด็กีระดมุ ขุนาดเสน้ผ่า่นศนูย์ก์ีล็างขุองเมด็กีระดมุกีะล็ามะพิรา้วิที์�แตกีตา่งกีนันี �

เกิีดจากีขุนาดเสน้ผ่า่นศนูย์ก์ีล็างขุองดอกีสวิา่นที์�แตกีตา่งกีนัดว้ิย์ แล็ะดอกีสวิา่นที์�ใชเ้จาะเป็นชนิด

สำาหรบััเจาะไม ้ซ่�งมีจำาหนา่ย์ท์ั�วิไปในท์อ้งตล็าด แตส่ิ�งที์�เป็นจดุเดน่ก็ีคืุอผู่ป้ระกีอบักีารตอ้งมีกีารปรบัั

แต่งส่วินปล็าย์ขุองดอกีสวิ่านใหมี้ล็กัีษณะเฉพิาะเป็นรูปคุล็า้ย์เหล็็กีสามง่าม เพืิ�อใหส้ามารถเจาะ

เนื �อกีะล็าเป็นรูปวิงแหวินได ้ นอกีจากีนี�กีารเจาะรูปท์รงวิงแหวินไมส่ามารถเจาะเสรจ็ไดใ้นคุรั�งเดีย์วิ 

ตอ้งพิล็กิีอีกีดา้นหน่�งขุองกีะล็าเพืิ�อเจาะใหว้ิงแหวินมีคุวิามเหมือนกีนั แล็ะใหว้ิงแหวินหล็ดุออกีมา

เป็นชิ �น สิ�งเหล็า่นี �นอกีจากีแสดงใหเ้หน็เท์คุนิคุในกีารขุ่ �นรูปท์รงแล็ว้ิ  ย์งัเป็นสิ�งแสดงถง่กีระบัวินกีาร

ขุองคุวิามคุดิสรา้งสรรคุใ์นเรื�องคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งเคุรื�องมือแล็ะรูปแบับัชิ�นงาน เพืิ�อกีารแกีปั้ญหา

ในงานที์�ท์ ำาไดอ้ย์่างชาญฉล็าดแล็ะเหมาะสม (ดงัภาพิที์� 3-4)  สิ�งเหล็่านี �ผู่เ้ขีุย์นวิิเคุราะหไ์ดว้ิ่า 

นอกีจากีกีารใชคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุส์รา้งชิ �นงานเคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิที์�สวิย์งาม ประณีตแล็ว้ิ 

ย์งัตอ้งอาศยั์วิิธีกีารแกีปั้ญหาคุวิบัคุูก่ีนัดว้ิย์ เพืิ�อใหเ้ป็นไปตามจดุมุง่หมาย์ที์�ตอ้งกีาร ซ่�งกีระบัวินกีาร

นี � ปิย์ะวิฒิุ ปัญญาพีิ� (2563: 47) อธิบัาย์วิา่สิ�งส ำาคุญั 2 ประกีารที์�ท์ ำาใหเ้กิีดคุวิามคุดิสรา้งสรรคุใ์นตวัิ

บัคุุคุล็คืุอ 1) คุวิามเชี�ย์วิชาญ (Expertise) เป็นคุวิามรูด้า้นเท์คุนิคุ กีระบัวิน คุวิามฉล็าด แล็ะ 2) 

ท์กัีษะในกีารคุิดอย์า่งสรา้งสรรคุ ์(Creative -Thinking Skill) เป็นวิิธีที์�ใชใ้นกีารแกีปั้ญหา มกัีเกิีดจากี

บัคุุล็กิีภาพิแล็ะวิิธีกีารท์ำางานขุองแตล่็ะบัคุุคุล็ ซ่�งมีวิิธีกีารท์ำางานที์�ไมล่็ดล็ะคุวิามพิย์าย์ามในกีารแกี้

ปัญหา ถง่แมจ้ะเผ่ชิญกีบััอปุสรรคุก็ีตาม

ภาพที่่� 3:  ชิ�นสว่นขีองกะลามะพรื่า้วรูื่ปกรื่ะดัมุหรื่อ่วงแหวนขีนาดัตัา่ง ๆ ที่่�ใชท้ี่ำาชิ�นงานเครื่่�องปรื่ะดับั

ที่่�มา :  ภาพถ่า่ย่ขีองย่พุาพรื่ วอ่งวกิย่ก์ารื่ วนัที่่� 2 พฤศึจิิกาย่น 2563
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ภาพที่่� 4: ลกัษณะการื่ปรื่บัแตัง่ปลาย่ดัอกสวา่นใหม้ล่กัษณะเฉพาะเพ่�อใชเ้จิาะเน่ �อกะลามะพรื่า้วให้

เป็นรูื่ปวงแหวน

ที่่�มา :  ภาพถ่า่ย่และภาพลาย่เสน้โดัย่ผูเ้ขีย่่น  วนัที่่� 31 ตัลุาคม 2563

2. รูปแบูบูเคร่�องประดูบัูจากกะลามะพร�าว “กะลาดูดูู”ี

 กีารท์ำารูปแบับัเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ “กีะล็าดดีู” นั�นล็ว้ินเป็นกีารออกีแบับัจากี

คุวิามคุดิสรา้งสรรคุ ์ หรอืจินตนากีารในตวัิบัคุุคุล็ แล็ะเนน้กีารท์ำาดว้ิย์มือ อาจมีบัางขุั�นตอนเท์า่นั�นที์�

ตอ้งใชเ้คุรื�องมือเชน่ สวิา่นไฟิฟิา้ ฯล็ฯ เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามรวิดเรว็ิ ผ่ล็งานเคุรื�องประดบััท์กุีชิ �นที์�น ำาออกี

จำาหนา่ย์ ไดร้บัักีารย์อมรบััจากีผู่บ้ัรโิภคุที์�มีรสนิย์มในกีารตกีแตง่รา่งกีาย์อย์ูใ่นระดบััดี คุวิามคุดิ

สรา้งสรรคุข์ุองบัคุุคุล็ท์า่นนี� เป็นสิ�งที์�อย์ูใ่นตวัิเอง โดย์ไมจ่ ำาเป็นตอ้งพิ่�งต ำารา หรอืศก่ีษาเล็า่เรยี์นท์าง

ดา้นกีารออกีแบับัในสถานศก่ีษา ประกีอบักีบััคุวิามสามารถเฉพิาะตวัิจากีกีารสงัเกีตสิ�งรอบัขุา้ง กีาร

ไดเ้หน็ผ่ล็งานศลิ็ปะจากีสถานที์�ตา่ง ๆ แล็ว้ิจดจำานำามาประย์กุีตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกีบััรูปแบับัที์�มีอย์ูใ่น

ปัจจบุันั ผู่เ้ขีุย์นมีคุวิามคุดิเหน็วิา่กีารเรยี์นรูง้านออกีแบับันี�เป็นล็กัีษณะกีารเรยี์นรูคุ้วิบัคุูก่ีบัักีารปฏิบัตัิ

จากีประสบักีารณต์รง ที์�เกิีดจากีแรงจงูใจภาย์ใน (Intrinsic Motivation) อนัเกิีดจากีคุวิามสนใจตอ่สิ�ง

หน่�งสิ�งใดขุองบัคุุคุล็ ซ่�งเป็นองคุป์ระกีอบัหน่�งขุองคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ์

 กีะล็ามะพิรา้วิที์�ใชท้์ ำารูปแบับัเคุรื�องประดบัั “กีะล็าดดีู” ขุองนางย์พุิาพิร วิอ่งวิิกีย์ก์ีาร นั�น

จำาแนกีตามคุณุสมบัตัิขุองกีะล็ามะพิรา้วิ ได ้2 ล็กัีษณะ คืุอ 1) กีะล็าเนื �อหนา เหมาะสำาหรบัังานเจาะ

ดว้ิย์สวิ่านเป็นรูปท์รงกีระดมุเม็ดกีล็ม เนื�องจากีตอ้งกีารใหชิ้ �นส่วินมีคุวิามแขุ็งแรงขุณะเจาะดว้ิย์

สวิา่น รูปแบับัสว่ินใหญ่ขุองเคุรื�องประดบัันิย์มออกีแบับัแล็ะท์ำารูปแบับัสรอ้ย์คุอ แล็ะ 2) กีะล็าเนื �อ

บัาง เหมาะสำาหรบัังานฉล็ดุว้ิย์ใบัเล็ื�อย์ฉล็ ุ เนื�องจากีตอ้งกีารใหง้า่ย์ตอ่กีารฉล็ผิุ่วิโคุง้ขุองกีะล็า แล็ะ

เนน้คุวิามสวิย์งามขุองล็วิดล็าย์ฉล็รูุปแบับัส่วินใหญ่ขุองเคุรื�องประดบัันิย์มออกีแบับัแล็ะท์ำาเป็นชิ �น

สว่ินที์�มีล็วิดล็าย์ฉล็ซุ่�งเป็นสว่ินประกีอบัหน่�งในเสน้สรอ้ย์นั�น  (สมัภาษณ ์ ย์พุิาพิร  วิอ่งวิิกีย์ก์ีาร, 2 

     กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ
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พิฤศจิกีาย์น 2563) นอกีจากีนี�ผู่เ้ขีุย์นในฐานะที์�เป็นผู่ส้อนท์างดา้นกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบัั

วิิเคุราะหว์ิา่รูปแบับัเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ สามารถแบัง่ตามล็กัีษณขุองวิสัดไุด ้2 ประเภท์

คืุอ 1) รูปแบับัที์�ใชก้ีะล็าเป็นวิสัดหุล็กัี ซ่�งจำาแนกีได ้2 รูปแบับัคืุอ กี) เคุรื�องประดบััจากีกีะล็าเนื �อหา 

ขุ) เคุรื�องประดบััจากีกีะล็าเนื �อบัาง  แล็ะ 2) รูปแบับัที์�ใชว้ิสัดอืุ�นเป็นสว่ินประกีอบั 

 นอกีจากีนี�ในกีารท์ำาสีผิ่วิขุองกีะล็าใหมี้สีเขุม้ขุ่ �นนั�น ใชว้ิิธีนำาไปท์อดดว้ิย์นำ�ามนัพืิช เพืิ�อให้

เนื �อกีะล็าไหมเ้ล็ก็ีนอ้ย์แล็ว้ิเปล็ี�ย์นสีเป็นสีด ำาหรอืนำ�าตาล็เขุม้ จากีนั�นจง่เคุล็ือบัพืิ �นผิ่วิดว้ิย์แล็ค็ุเกีอรใ์ส

อีกีคุรั�ง เพืิ�อเพิิ�มคุวิามสวิย์งามแล็ะตอ้งกีารใหเ้ห็นล็วิดล็าย์ที์�เป็นธรรมชาติขุองเนื �อกีะล็ามะพิรา้วิ

อย์า่งเดน่ชดัซ่�งนบััเป็นคุวิามคุิดสรา้งสรรคุด์า้นวิิธีกีารสรา้งคุวิามแตกีตา่งขุองสีเนื �อวิสัดหุรอืล็กัีษณะ

สีตดักีนั (Contrast) รูปแบับัเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ สว่ินใหญ่ เนน้รูปแบับัสรอ้ย์คุอ ซ่�งเป็น

สรอ้ย์คุอที์�ใชเ้มด็กีระดมุกีะล็ามะพิรา้วิออ่น แล็ะมะพิรา้วิแก่ี เป็นหล็กัี มารอ้ย์เรยี์งดว้ิย์เสน้เชือกีไน

ล็อ่นขุนาดเล็ก็ี โดย์กีระดมุกีะล็ามะพิรา้วิออ่นมีสีคุรมี แล็ะกีระดมุกีะล็ามะพิรา้วิแก่ีมีสีนำ�าตาล็เขุม้ 

นำามาจดัองคุป์ระกีอบัตามจินตนากีารขุองผู่อ้อกีแบับั เมด็กีระดมุกีะล็าเหล็า่นี � เมื�อนำามาจดัวิางองคุ์

ประกีอบัแล็ว้ิมองในองคุป์ระกีอบัโดย์รวิมนั�น จะเกิีดเป็นล็วิดล็าย์ที์�สวิย์งาม บัางรูปแบับัมีกีารนำา

วิสัดอืุ�น ๆ เชน่ ล็กูีปัด หินสี  เชือกีสี ฯล็ฯ มาประกีอบัเพืิ�อสรา้งคุวิามสวิย์งามมากีขุ่ �น ซ่�งหากีพิิจารณา

ในเชิงขุองกีารออกีแบับันั�น ผู่เ้ขีุย์นวิิเคุราะหว์ิา่เป็นล็กัีษณะกีารออกีแบับัที์�ใชห้ล็กัีกีารเรื�องกีารเนน้ 

(Emphasis) ใหเ้กิีดจดุเดน่บันตวัิผ่ล็ติภณัฑิห์รอืชิ �นงานเคุรื�องประดบัั แตอ่ย์า่งก็ีตาม ถง่แมจ้ะใชว้ิสัดุ

อื�นเป็นสว่ินประกีอบั แตส่ว่ินที์�เป็นชิ �นสว่ินขุองกีะล็ามะพิรา้วิย์งัถือเป็นวิสัดหุล็กัีที์�มีคุณุคุา่ในเชิงงาน

หตัถกีรรม ซ่�งนางย์พุิาพิร อธิบัาย์เพิิ�มเตมิวิา่ “กีารออกีแบับัชิ�นงานแตล่็ะชนิด นอกีจากีใชก้ีะล็า

มะพิรา้วิแล็ว้ิ อาจนำาวิสัดชุนิดอื�นมาเป็นสว่ินประกีอบัตกีแตง่รว่ิมดว้ิย์ ท์ั�งนี � เพืิ�อเป็นกีารผ่สมผ่สาน

ใหมี้คุวิามสวิย์งาม อีกีท์ั�งเป็นกีารเพิิ�มมลู็คุา่ แล็ะในปัจจบุันันี � สิ�งที์�ไดร้บััคุวิามนิย์มคืุอหินสี คุรสิตลั็ 

แล็ะหย์กี  รูปแบับัเคุรื�องประดบััที์�ล็กูีคุา้นิย์มมากีคืุอสรอ้ย์กีะล็าที์�ประกีอบักีบััหินคุาเมเล็ี�ย์น เป็นผ่ล็

งานสรา้งสรรคุที์์�มีคุวิามโดดเดน่ มีคุวิามล็ะเอีย์ด ประณีต ผ่า่นกีารออกีแบับัไดอ้ย์า่งล็งตวัิ เป็นที์�

นิย์มขุองชาวิตา่งประเท์ศ เนื�องจากีบัคุุคุล็เหล็า่นี �เหน็วิา่เป็นกีารออกีแบับัที์�ผ่สมผ่สานระหวิา่งวิสัด ุ2 

ชนิด ไดอ้ย์า่งล็งตวัิ เนน้กีารท์ำาดว้ิย์มือ แล็ะเป็นสนิคุา้ที์�มีคุวิามแปล็กีใหม่

 นอกีจากีนี�สรอ้ย์คุอบัางรูปแบับัมีท์ั�งชิ �นสว่ินที์�เป็นเมด็กีระดมุแล็ะแผ่น่ล็วิดล็าย์ฉล็ ุโดย์เฉพิาะ

แผ่น่ล็วิดล็าย์ฉล็นุั�น เป็นล็วิดล็าย์ที์�มีคุวิามสมัพินัธส์อดคุล็อ้งกีนัตล็อดท์ั�งชิ �น ล็วิดล็าย์ฉล็นีุ � ท์ ำาหนา้ที์�

เป็นท์ั�งโคุรงสรา้งแล็ะสว่ินตกีแตง่ขุองชิ �นงานเคุรื�องประดบัั ซ่�งตอ้งอาศยั์คุวิามเพีิย์รพิย์าย์าม ท์กัีษะ 

แล็ะคุวิามประณีตมากี เมื�อวิิเคุราะหใ์นเชิงขุองหล็กัีกีารออกีแบับันั�น สรอ้ย์คุอเป็นล็กัีษณะกีาร

สรา้งสรรคุที์์�เดน่ชดัในเรื�องรูปท์รงที์�ซ ำ�ากีนั (Repetition)  คุวิามกีล็มกีล็ืน (Harmony) แล็ะคุวิามสมดลุ็

แบับั 2 ขุา้งเท์า่กีนั (Symmetrical Balance) ดงัตวัิอย์า่งภาพิที์�  5 
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ภาพที่่� 5 : ตัวัอย่า่งผลงานสรื่า้งสรื่รื่คส์รื่อ้ย่คอกะลามะพรื่า้วรูื่ปแบบตัา่ง ๆ ขีองนางย่พุาพรื่  วอ่งวกิย่ก์ารื่

ที่่�มา : ภาพถ่า่ย่ขีองย่พุาพรื่ วอ่งวกิย่ก์ารื่  วนัที่่�  20 ตัลุาคม 2563

3. คุณค่า ของงานหตัถุกรรมเคร่�องประดูบัูจากกะลามะพร�าว

 คุณุคุา่ ขุองงานหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิในบัท์คุวิามนี� ถง่แมเ้ป็นเคุรื�อง

ประดบััที์�จดัอย์ูใ่นกีล็ุม่ขุองเคุรื�องประดบััเที์ย์ม (Costume Jewelry) ซ่�งหากีมองจากีคุวิามหมาย์ขุอง

คุำาวิา่ “เที์ย์ม” แล็ว้ิ ผู่คุ้นท์ั�วิไปอาจมองดเูป็นสิ�งขุองดอ้ย์คุณุคุา่ เนื�องจากีเป็นเคุรื�องประดบััที์�ไมใ่ช้

วิสัดมีุคุา่สงูดงัเชน่ เงิน ท์องคุำา เพิชร ท์บััทิ์ม ฯล็ฯ ในกีารท์ำาตวัิเรอืน  แตใ่นสภาพิเศรษฐกิีจปัจจบุันันี �

เคุรื�องประดบััเงินแล็ะท์องคุำาเป็นสิ�งที์�มีราคุาสงูขุ่ �นอย์า่งตอ่เนื�อง เคุรื�องประดบััเงินแล็ะท์องคุำาอาจ

ตอบัสนองตอ่คุวิามตอ้งกีารรสนิย์มขุองกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุที์�มีกีำาล็งัซื �อสงู แล็ะอาจมีขุอ้จำากีดับัางประกีาร

ในกีารผ่ล็ติแล็ะในกีารสวิมใส ่โดย์สามารถใชส้วิมใสไ่ดใ้นบัางโอกีาสเท์า่นั�น เนื�องจากีเป็นสิ�งขุองที์�มี

มลู็คุา่สงูแล็ะอาจมีคุวิามเสี�ย์งดา้นคุวิามปล็อดภยั์  แตเ่คุรื�องประดบััเที์ย์มดงัเชน่ สรอ้ย์กีะล็ามะพิรา้วินี � 

ผู่เ้ขีุย์นเหน็วิา่ เป็นเคุรื�องประดบััท์างเลื็อกีใหก้ีบััผู่บ้ัรโิภคุอีกีกีล็ุม่หน่�ง ซ่�งมีกีำาล็งัซื �อรองล็งมา โดย์ในวิิถี

สงัคุมปัจจบุันัพิบัวิา่ มีผู่บ้ัรโิภคุอีกีกีล็ุม่หน่�ง มีรสนิย์มในกีารแตง่กีาย์ดว้ิย์เสื �อผ่า้ที์�มีรูปแบับัเฉพิาะ แล็ะ

มกัีสรรหาหรอืใหคุ้วิามสำาคุญักีบััรูปแบับัเคุรื�องประดบััเที์ย์มที์�ท์ ำาจากีไมม้าประดบััตกีแตง่ใหเ้หมาะสม

กีบััเสื �อผ่า้ที์�ตนเองสวิมใส ่ เนื�องจากีเคุรื�องประดบััเที์ย์มเหล็า่นี �สามารถสวิมใสไ่ดห้ล็ากีหล็าย์โอกีาส

มากีกีวิา่เคุรื�องประดบััจรงิ แล็ะย์งัอาจเหมาะสมกีบััผู่ที้์�ตอ้งกีารรสนิย์มคุวิามเป็นธรรมชาต ิ เคุรื�อง

ประดบัักีะล็ามะพิรา้วินอกีจากีถูกีจัดประเภท์เป็นเคุรื�องประดบััเที์ย์มแล็ว้ิ หากีมองในมิติขุอง

     กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ
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ธรรมชาตหิรอืสิ�งแวิดล็อ้มนั�น เคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ เป็นล็กัีษณะขุองกีารนำาวิสัด ุ (กีะล็า

มะพิรา้วิ) กีล็บััมาใชใ้หม ่ (Recycle) เพืิ�อใหเ้กิีดประโย์ชนส์งูสดุ แล็ะย์งัเกิีดมลู็คุา่เพิิ�มท์างเศรษฐกิีจ

ซ่�งในปัจจบุันักีระแสกีารอนรุกัีษธ์รรมชาติที์�ย์งัคุงเป็นสิ�งที์�ผู่คุ้นใหคุ้วิามสำาคุญัหรอืรบััรูอ้ย์่างตอ่เนื�อง

ในกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุกีล็ุม่หน่�ง แล็ะย์งัเป็นล็กัีษณะขุองกีารออกีแบับัที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม (Eco De-

sign) ประเภท์หน่�ง ซ่�ง ตระกีลู็พินัธ ์พิชัรเมธา (2557,119-134) ไดอ้ธิบัาย์วิา่ “Eco Design” หรอืชื�อ

เตม็คืุอ “Ecological Design” คืุอกีารออกีแบับัที์�นำาท์รพัิย์ากีรธรรมชาติมาใช ้ โดย์กีารใชน้ั�น ท์ำาให้

เกิีดมล็ภาวิะกีล็บััเขุา้สูร่ะบับันิเวิศนน์อ้ย์ที์�สดุ ในหล็กัีกีารแล็ว้ิหากีท์รพัิย์ากีรที์�ถกูีใชแ้ล็ว้ินั�น สามารถ

ย์อ่ย์สล็าย์โดย์ธรรมชาตเิชน่เดีย์วิกีบััวิงจรชีวิิตขุองสิ�งมีชีวิิตท์ั�งหล็าย์ได ้ เป็นสิ�งที์�ดีที์�สดุ แตใ่นคุวิาม

เป็นจรงิ หากีท์รพัิย์ากีรเหล็า่นั�นสามารถนำากีล็บััมาใชซ้ ำ�าใหมไ่ดห้รอืย์อ่ย์สล็าย์ตามธรรมชาตไิด ้ก็ีถือวิา่

ไดบ้ัรรล็วุิตัถปุระสงคุข์ุอง Eco Design แล็ว้ิ สว่ินจะไดม้ากีหรอืนอ้ย์ขุ่ �นอย์ูก่ีบััเงื�อนไขุหล็ากีหล็าย์

ประกีาร  แตห่ล็กัีกีารสำาคุญัประกีารหน่�งขุองกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้มคืุอ 

กีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่ (Recycle) หมาย์ถง่ กีารใชว้ิสัดทีุ์�สามารถนำากีล็บััมาใชใ้หม ่ โดย์นำามาผ่า่น

กีระบัวินกีารผ่ล็ติใหม ่ใชเ้ป็นวิสัดใุนกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์เคุรื�องประดบััแล็ะขุองใชต้า่ง ๆ ไดอี้กีคุรั�ง

หน่�ง  เชน่ กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิโ์ดย์ใชว้ิตัถดุบิัพิล็าสตกิีประเภท์ เท์อรโ์มพิล็าสตคิุ (Thermoplastic) 

กีระดาษ แกีว้ิ เป็นตน้ ซ่�งเป็นวิสัดทีุ์�งา่ย์ตอ่กีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่ หรอืกีารนำาเศษวิสัดเุหล็ือใชจ้ากี

ธรรมชาตแิล็ะนำาวิสัดสุงัเคุราะหม์าใชเ้ป็นวิตัถดุิบัในกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ เชน่ กีารนำาเศษขีุ�เล็ื�อย์

ไมย้์างพิาราในโรงงานอตุสาหกีรรมแปรรูปไมย้์างพิารา นำามาท์ดล็องเป็นวิสัดผุ่สมเพืิ�อใชเ้ป็นวิสัดใุน

กีารผ่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิ ์เป็นตน้ (ดงัภาพิที์� 6) 

ภาพที่่� 6 : สรื่อ้ย่คอที่ำาจิากไมแ้ละกะลามะพรื่า้ว ซึึ่�งเป็นที่่�นยิ่มขีองผูบ้รื่โิภคอก่กลุม่หนึ�งและย่งัเป็น

ลกัษณะการื่ออกแบบที่่�เรื่ย่่กวา่ Eco Design  

ที่่�มา : https://www.pinterest.com/pin/479985272786724850/ และhttps://www.novica.

com/p/wood-and-coconut-shell-beaded-necklace/307342/
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 เคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิ เป็นเคุรื�องประดบััที์�สามารถใชคุ้วิามคุิดสรา้งสรรคุใ์นกีาร

ออกีแบับัใหมี้คุวิามหล็ากีหล็าย์ ท์ั�งเรื�องขุองรูปแบับัแล็ะกีารผ่สมผ่สานขุองวิสัดตุา่งชนิด ผู่เ้ขีุย์นใน

ฐานะที์�เป็นผู่ส้อนท์างดา้นกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััในระดบััอดุมศก่ีษา จง่ขุอนำาเสนอคุวิามคุดิ

เหน็ในเชิงวิิเคุราะหง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ “กีะล็าดดีู” ขุองนางย์พุิาพิร วิอ่ง

วิิกีย์ก์ีาร  ในประเดน็ตอ่ไปนี�คืุอ

 1.เคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิ ซ่�งหากีมองในเชิงล็่กี เป็นรูปแบับัที์�เกิีดจากีคุวิามคุิด

สรา้งสรรคุ ์ เนน้กีารใชว้ิสัดแุล็ะเท์คุนิคุกีารท์ำามากีกีวิา่รูปล็กัีษณะภาย์นอกี หากีมีกีารย์กีระดบััคุวิาม

คุดิสรา้งสรรคุที์์�รูปล็กัีษณะภาย์นอกี เชน่ รูปแบับัสมยั์ใหม ่(Modern Style ) หรอืรว่ิมสมยั์ (Contem-

porary Style)  อาจสนองตอบัตอ่คุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุที์�หล็ากีหล็าย์ขุ่ �น

 2. เคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิเป็นกีารเนน้คุณุคุา่วิสัดธุรรมชาตเิพีิย์งอย์า่งเดีย์วิ ดงันั�นคุวิร

ออกีแบับัแล็ะผ่ล็ติชิ �นงานเคุรื�องประดบััใหมี้คุวิามหล็ากีหล็าย์รูปแบับัมากีขุ่ �น นอกีเหนือจากีสรอ้ย์

คุอ เชน่ กีำาไล็ แหวิน ฯล็ฯ เพืิ�อตอบัสนองตอ่รสนิย์มขุองผู่บ้ัรโิภคุที์�หล็ากีหล็าย์เชน่กีนั

 3.ชิ �นงานเคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิ เป็นชิ �นงานมีขุนาดเล็ก็ี ตอ้งใชคุ้วิามประณีตในกีาร

ประกีอบั มีระย์ะเวิล็ากีารผ่ล็ติตอ่ชิ �นคุอ่นขุา้งย์าวินาน หากีมีกีารใชเ้ท์คุโนโล็ยี์ชว่ิย์ในกีารผ่ล็ติใหไ้ด้

ปรมิาณมากีในระย์ะเวิล็าสั�น แตย่์งัคุงคุณุภาพิขุองชิ �นงานไวิ ้ ก็ีย์อ่มสง่ผ่ล็ตอ่คุวิามตอ้งกีารขุองผู่้

บัรโิภคุ

 4.อาจออกีแบับัแล็ะผ่ล็ติชิ �นงานเคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิ ใหมี้รูปแบับัสำาหรบััตล็าดหรอื

ผู่บ้ัรโิภคุที์�เป็นวิยั์รุน่ 

 5.คุวิรออกีแบับัเคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิใหมี้รูปแบับัที์�เป็นอตัล็กัีษณท์์อ้งถิ�นภาคุเหนือ 

เพืิ�อตอบัสนองตอ่ผู่บ้ัรโิภคุที์�ตอ้งกีารรูปแบับัเคุรื�องประดบััที์�มีอตัล็กัีษณท์์อ้งถิ�น

 6.เคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิเป็นล็กัีษณะกีารออกีแบับัที์�เนน้คุวิามเป็นธรรมชาติขุองวิสัด ุ

หรอืกีารนำาท์รพัิย์ากีรมาใชใ้หเ้กิีดประโย์ชนส์งูสดุ ซ่�งถือเป็นล็กัีษณะกีารออกีแบับัที์�เรยี์กีวิา่ Eco De-

sign หรอื Ecological Design ประเภท์หน่�ง  งานออกีแบับัล็กัีษณะนี�เป็นสิ�งที์�ผู่คุ้นท์ั�วิโล็กีใหคุ้วิามสำาคุญั  

หรอืเป็นผ่ล็งานออกีแบับัโดย์ใชว้ิสัดธุรรมชาตผิ่า่นกีารรบััรูห้รอืกีารมองผ่า่นรูปแบับัเคุรื�องประดบัั

 7.อาจนำาเศษกีะล็ามะพิรา้วิเหล็ือทิ์ �งมาสรา้งรูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิอื์�น ๆ ที์�เป็นขุองใชห้รอืขุอง

ตกีแตง่ในบัา้น โดย์เนน้ใหชิ้ �นงานมีคุณุภาพิมากีขุ่ �นในดา้นคุวิามประณีต

 8. คุวิรส่งเสริมหรอืสนบััสนนุใหผู้่ป้ระกีอบักีารราย์นี�เป็นคุรูภมิูปัญญาเชิงชา่งดา้นหตัถกีรรม

พืิ�นบัา้นดา้นเคุรื�องประดบััจากีวิสัดธุรรมชาต ิ

 9.ในอนาคุตอาจนำาเท์คุโนโล็ยี์หรือนวิัตกีรรมมาประย์ุกีตใ์ช้ในกีารผ่ล็ิตชิ �นงานเคุรื�อง

ประดบัักีะล็ามะพิรา้วิ ใหเ้ป็นรูปแบับัสนิคุา้เชิงนวิตักีรรม

     กีะล็าดดีู : กีารสรา้งสรรคุง์านหตัถกีรรมเคุรื�องประดบััจากีกีะล็ามะพิรา้วิ



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

23

 งานหตัถกีรรมเคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิ “กีะล็าดดีู” จดัอย์ูใ่นประเภท์เคุรื�องประดบััเที์ย์ม 

(Costume Jewelry) เป็นงานสรา้งสรรคุที์์�มีคุณุคุา่ในฐานะงานหตัถกีรรมท์อ้งถิ�นขุองผู่ป้ระกีอบักีาร

ราย์ย์อ่ย์ วิสัดสุ ำาคุญัที์�ใชท้์ ำาชิ �นสว่ินเคุรื�องประดบััคืุอกีะล็ามะพิรา้วิ ที์�เหล็ือทิ์ �งจากีวิิถีกีารดำาเนินชีวิิต

ประจำาวินัขุองผู่คุ้น กีะล็ามะพิรา้วิเหล็ือทิ์ �งเหล็า่นี �เป็นวิสัดธุรรมชาต ิ มีปรมิาณกีารทิ์ �งที์�คุอ่นขุา้งมากี 

ผู่จ้ ำาหน่าย์มะพิรา้วิจะกีำาจดักีะล็าเหล็ือทิ์ �งดว้ิย์วิิธีกีารเผ่า ซ่�งก่ีอใหเ้กิีดมล็ภาวิะขุองคุวินัแล็ะกีล็ิ�น  

กีารที์�ผู่ป้ระกีอบักีารเคุรื�องประดบััราย์นี�ไดน้ ำาเศษกีะล็าเหล็อืทิ์ �งมาใชใ้หเ้กิีดประโย์ชน ์ หรอืนำามาสรา้ง

มลู็คุา่เพิิ�มโดย์กีารนำามาออกีแบับัแล็ะผ่ล็ติเป็นชิ �นงานเคุรื�องประดบััดว้ิย์กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ ์ วิิธี

กีาร เท์คุนิคุ ตา่ง ๆ จะเป็นแนวิท์างหน่�งที์�ชว่ิย์ล็ดมล็ภาวิะที์�เกิีดจากีกีารเผ่า  แตท่์ั�งนี �สิ�งส ำาคุญัอีกี

ประกีารหน่�งนอกีเหนือจากีนี� คืุอเศษกีะล็าเหล็ือทิ์ �งเหล็า่นี � สามารถนำามาสรา้งมลู็คุา่เพิิ�มในรูปแบับั

ขุองเคุรื�องประดบััสำาหรบััตกีแตง่รา่งกีาย์ขุองผู่บ้ัรโิภคุใหเ้กิีดคุวิามสวิย์งาม หรอือาจกีล็า่วิอีกีนยั์หน่�ง

คืุอ กีารนำาสิ�งขุองที์�ดอ้ย์คุา่มาสรา้งใหเ้กิีดคุณุคุา่ เคุรื�องประดบัักีบััเสื �อผ่า้เป็นสิ�งคุวิบัคุูก่ีนั ถง่แม้

เคุรื�องประดบััเป็นสิ�งที์�นอกีเหนือปัจจยั์ 4 หรอืสิ�งจำาเป็นพืิ �นฐานขุองมนษุย์ ์ แตเ่คุรื�องประดบััย์งัคุงมี

คุวิามสำาคุญัในฐานะสิ�งขุองตกีแตง่รา่งกีาย์ใหส้วิย์งาม หากีกีล็า่วิถง่เคุรื�องประดบััผู่คุ้นท์ั�วิไปอาจรบัั

รูเ้พีิย์งกีารใชว้ิสัดมีุมลู็คุา่สงูดงัเชน่ ท์องคุำา หรอืเงิน ซ่�งเป็นเคุรื�องประดบััจรงิ เท์า่นั�น  แตใ่นบัรบิัท์

สงัคุมปัจจบุันัวิิถีกีารดำาเนินชีวิิตขุองผู่คุ้นไดเ้ปล็ี�ย์นแปล็งไป โดย์ที์�ผู่คุ้นสว่ินหน่�งนิย์มสวิมใสเ่คุรื�อง

ประดบััเที์ย์ม แตห่ากีพิิจารณาในเรื�องคุวิามหล็ากีหล็าย์ขุองรูปแบับันั�น เคุรื�องประดบััเที์ย์มสามารถ

ซื �อหาสวิมใสไ่ดห้ล็ากีหล็าย์โอกีาสมากีกีวิา่เคุรื�องประดบััจรงิ แล็ะเคุรื�องประดบัักีะล็ามะพิรา้วิเป็น

ท์างเล็ือกีหน่�งขุองผู่บ้ัรโิภคุ นอกีเหนือจากีเคุรื�องประดบััท์องคุำาแล็ะเงิน ซ่�งมีราคุาสงู จดุเดน่ขุอง

เคุรื�องประดบัั “กีะล็าดดีู” อย์ูที่์�คุณุคุา่ขุองวิสัดแุล็ะวิิธีกีารเจาะเนื �อกีะล็ามะพิรา้วิเป็นเมด็กีระดมุ

ขุนาดเล็ก็ี สิ�งเหล็า่นี �สะท์อ้นใหเ้หน็วิา่ผู่ป้ระกีอบักีารราย์นี�เป็นผู่ที้์�มีคุวิามคุดิสรา้งสรรคุอ์ย์ูใ่นตวัิเอง 

แล็ะสามารถนำามาใชเ้ล็ือกีวิสัดแุล็ะวิิธีกีารผ่ล็ติ เพืิ�อสรา้งจดุสนใจแล็ะย์กีระดบััคุณุภาพิขุองชิ �นงาน 

ใหส้อดคุล็อ้งกีับัคุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัริโภคุแล็ะขุองตล็าดอย์่างต่อเนื�อง  เคุรื�องประดับักีะล็า

มะพิรา้วิจดัอย์ูใ่นกีารออกีแบับัที์�นำาวิสัดเุหล็ือใชก้ีล็บััมาใชใ้หม ่ (Recycle) หรอืกีารออกีแบับัที์�นำา

ท์รพัิย์ากีรธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิีดประโย์ชนส์งูสดุ ซ่�งเป็นสิ�งที์�ผู่คุ้นสว่ินใหญ่ใหคุ้วิามสำาคุญั 

บูที่สรุป
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     แนวิท์างกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น 

     : กีรณีศก่ีษาผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นจงัหวิดันา่น
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แนวที่างการพฒัินาตราสินค�าและการสร�างสรรคผ์ู้ลิตภณัฑ์จ์ากสิ�งที่อทีุ่นวัฒินธิรรมพ่�นถุิ�น 

: กรณีศิกึษาผูู้�ประกอบูการสิ�งที่อพ่�นถุิ�นจงัหวัดูน่าน1

ศิมสิสร สุที่ธิิสังข์

The method of product creation from local cultural textile and brand development: 

based on the case study of the local textile entrepreneur in Nan province

บูที่คัดูย่อ

 ประเท์ศไท์ย์มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ในเรื�องสิ�งท์อ ท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�นที์�กีระจาย์อย์ูท่์ั�วิประเท์ศ 

ซ่�งเป็นสินคุา้ที์�มีบัท์บัาท์สำาคุัญในเชิงเศรษฐกิีจกีารท์่องเที์�ย์วิท์ั�งนี �จากีกีารสำารวิจปัญหาขุองผู่้

ประกีอบักีาร สิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�นไท์ย์ในพืิ�นที์�จงัหวิดันา่นนั�นพิบัวิา่ผู่ป้ระกีอบักีารระดบััชมุชน

ย์งัขุาดแนวิท์างกีาร พิฒันาสรา้งตราสินคุา้แล็ะแนวิท์างในกีารออกีแบับัสินคุา้ที์�สรา้งมลู็คุ่าเพิิ�มให้

กีบััสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น 

 บัท์คุวิามนี�เป็นบัท์คุวิามวิิจยั์ เรื�อง “กีารพิฒันาผ่ล็ิตภณัฑิส์ิ�งท์อแฟิชั�นไล็ฟ์ิสไตล็จ์ากีท์นุ

วิฒันธรรมพืิ�นถิ�นจงัหวิดันา่นเพืิ�อกีารท์อ่งเที์�ย์วิเชิงสรา้งสรรคุ”์ โดย์บัท์คุวิามนี�มุง่นำาเสนอถง่ แนวิท์าง

ในกีารพิฒันาตราสินคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ิตภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�นขุองผู่ป้ระกีอบั 

กีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นในจงัหวิดันา่น กีรณีศก่ีษารา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ โดย์ใชก้ีรอบัแนวิคุดิกีารสรา้งตราสนิ

คุา้แล็ะกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุส์นิคุา้แฟิชั�น ซ่�งเป็นกีารคุดิวิิเคุราะหต์ราสินคุา้ กีารกีำาหนดจดุยื์น

ขุองตราสินคุา้ แล็ะกีารประย์กุีตใ์ชแ้นวิโนม้กีระแสแฟิชั�น เพืิ�อหาแนวิท์างกีารสรา้งสรรคุต์ราสนิคุา้

แล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิใ์หต้รงกีบััคุวิามตอ้งกีารขุองตล็าดแล็ะกีล็ุม่เปา้หมาย์

คำาสำาคัญ : สิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น / ตราสนิคุา้สิ�งท์อ

1 บัท์คุวิามนี�เป็นสว่ินหน่�งขุองกีารวิิจยั์ “กีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิส์ิ�งท์อแฟิชั�นไล็ฟ์ิสไตล็จ์ากีท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�นจงัหวิดันา่นเพืิ�อกีารท์อ่งเที์�ย์วิเชิงสรา้งสรรคุ”์        

  โดย์ไดร้บัักีารสนบััสนนุจากี หนว่ิย์ปฏิบัตัิกีารวิิจยั์แฟิชั�นแล็ะนฤมิตศิล็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
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Abstract

   Thailand is greatly associated with a local cultural textile diversity spreading all 

over the country which is a crucial factor in the tourism industry. Regarding the research 

approach from the cultural textile business in Nan province, the local entrepreneurs are still 

lack of know-how in branding and product development to alleviate the value of the local 

cultural textile. This article is a part of academic research of “The development of textile 

fashion and lifestyle products form Nan province’s cultural capital for creative tourism” This 

article aims to narrate the method of branding and product development from the local 

cultural textile of local entrepreneurs in Nan province throughout the case study of ‘Wara-

porn Mueangnan’ clothing shop. By applying the branding framework and creative design 

for fashion products including brand analysis and positioning to find the best brand crea-

tion guidelines for perfectly fit to the needs of the target market.

Keywords: Local cultural textile / Textiles brand 

การพฒัินาผู้ลิตภณัฑ์วั์ฒินธิรรม

 สินคุา้หรือผ่ล็ิตภัณฑิว์ิฒันธรรม (Cultural Products)  หมาย์ถ่งสินคุา้แล็ะบัริกีารที์�มี

วิฒันธรรมฝัีงตวัิเป็นสว่ินหน่�งขุองสนิคุา้หรอืบัรกิีารนั�น ในฐานะผู่บ้ัรโิภคุที์�ซื �อสนิคุา้หรอืบัรกิีาร ผู่บ้ัรโิภคุ

มิไดเ้พีิย์งแคุส่ินคุา้หรอืบัรกิีารเท์่านั�น หากีแตย่์งัไดว้ิฒันธรรมที์�ฝัีงอย์ู่ในตวัิสินคุา้ดว้ิย์ ท์ั�งนี �นยั์ขุอง

วิฒันธรรมที์�ปรากีฏในสนิคุา้แล็ะบัรกิีารแตป่ระเภท์นั�น จะมีระดบัักีารใชว้ิฒันธรรมที์�ไมเ่ท์า่กีนั สนิคุา้

บัางประเภท์อาจแสดงนัย์เกีี�ย์วิกีับัวิฒันธรรมอย์่างเด่นชัด แต่บัางประเภท์อาจแสดงนัย์เกีี�ย์วิกีับั

วิฒันธรรมอย์า่งไมเ่ดน่ชดั  จากีแนวิคุิดขุองกีระท์รวิงวิฒันธรรม พิ.ศ. 2560 ผ่ล็ติภณัฑิว์ิฒันธรรมไท์ย์ 

(Cultural Product of Thailand : CPOT) หมาย์ถง่ ผ่ล็ติภณัฑิที์์�พิฒันาตอ่ย์อดมาจากีวิฒันธรรมไท์ย์ 

มีคุณุคุา่คุวิามหมาย์ เรื�องราวิ ดา้นวิฒันธรรม อนัเป็นรากีเหงา้ที์�ไดร้บัักีารสืบัสานสืบัท์อดมาจากี 

บัรรพิบัรุุษ บัง่บัอกี อตัล็กัีษณ ์ แล็ะสามารถเพิิ�มมลู็คุา่ท์างเศรษฐกิีจ สรา้งเป็นสนิคุา้เชิงพิาณิชย์ไ์ด ้ 

ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีท์นุวิฒันธรรม สามารถแบัง่ไดเ้ป็นสองประเภท์ ไดแ้ก่ี (1) ประเภท์อนรุกัีษ ์ โดย์

ผ่ล็ติภณัฑิว์ิฒันธรรมไท์ย์ประเภท์อนรุกัีษ ์หมาย์ถง่ ผ่ล็ติภณัฑิที์์�พิฒันาหรอืสรา้งสรรคุ ์จากีหล็กัีฐาน

ท์างวิฒันธรรมไท์ย์ โดย์ย์งัคุงรกัีษารูปแบับัเดมิไวิ ้ เพืิ�อตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารขุองคุนสงัคุม แล็ะมี

มลู็คุา่เพิิ�มท์างเศรษฐกิีจ (2) ประเภท์สรา้งสรรคุ ์ โดย์ผ่ล็ติภณัฑิว์ิฒันธรรมไท์ย์ประเภท์สรา้งสรรคุ ์

หมาย์ถง่ ผ่ล็ติภณัฑิที์์�สรา้งขุ่ �น โดย์นำารูปแบับั หล็กัีฐานท์างวิฒันธรรมมาออกีแบับั ประย์กุีต ์พิฒันา 

ตอ่ย์อด สรา้งสรรคุ ์ ใหไ้ดผ้่ล็ติภณัฑิใ์หมต่ามสมยั์นิย์ม สอดคุล็อ้งกีบััคุวิามตอ้งกีารขุองคุนในสงัคุม 

แล็ะมีมลู็คุา่ท์างเศรษฐกิีจ(กีระท์รวิงวิฒันธรรม อา้งถง่ใน ศมิสสร, 2563)

     แนวิท์างกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น 

     : กีรณีศก่ีษาผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นจงัหวิดันา่น
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 ท์ั�งนี �กีล็า่วิไดว้ิา่ผ่า้ท์อเป็นสิ�งท์อท์างวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น มีอย์ูใ่นท์กุีภมิูภาคุขุองประเท์ศไท์ย์ 

โดย์กีรรมวิิธีในกีารท์อผ่า้เป็นกีารกีระท์ำาใหเ้กิีดล็วิดล็าย์บันผื่นผ่า้ในรูปแบับัตา่ง ๆ ตั�งแตก่ีารใชว้ิตัถดุบิั 

เช่น เสน้ใย์ไหมหรือฝีา้ย์กีารย์อ้มสีท์ั�งสีที์�เกิีดขุ่ �นตามธรรมชาติแล็ะสีสงัเคุราะหร์วิมไปถ่งกีารท์ำาให้

เกิีดล็วิดล็าย์ที์�ปรากีฏบันผื่นผ่า้ ล็วิดล็าย์ตา่ง ๆ นั�นเกิีดจากีภมิูปัญญาขุองผู่ท้์อแล็ะสภาพิแวิดล็อ้ม

ท์างธรรมชาตจินกีล็าย์เป็นเอกีล็กัีษณข์ุองท์อ้งถิ�น(พิดัชา แล็ะคุณะ, 2563)  กีารสรา้งล็วิดล็าย์ในสิ�ง

ท์อท์ุนวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นมักีเริ�มตน้จากีสิ�งที์�พิบัเห็นในธรรมชาติแล็ะนำามาประย์ุกีตเ์ป็นล็วิดล็าย์

เรขุาคุณิต ซ่�งล็วิดล็าย์สว่ินใหญ่มกัีเป็นล็วิดล็าย์ที์�จดจำาแล็ะไดร้บัักีารถ่าย์ท์อดจากีบัรรพิบัรุุษท์ั�งสิ �น  

แต่จากีกีารสำารวิจสินคุา้สิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�นพิบัวิ่าส่วินใหญ่ไม่ไดถ้กูีนำามาต่อย์อดเป็นสินคุา้

หรือผ่ล็ิตภัณฑิอื์�น ๆ เพืิ�อเพิิ�มมูล็คุ่าท์างเศรษฐกิีจ อีกีท์ั�งผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อท์ุนวิฒันธรรมมีกีาร

กีำาหนดกีล็ุ่มเป้าหมาย์ผู่บ้ัริโภคุที์�ซ ำ�าซอ้นกีัน แล็ะไม่ไดส้รา้งหรือพิฒันาตราสินคุา้ตามระบับัขุอง

อตุสาหกีรรมแฟิชั�น ซ่�งเป็นแนวิท์างในกีารแสวิงหาชอ่งวิา่งท์างกีารตล็าดเพืิ�อสรา้งคุวิามเติบัโตแล็ะ

มลู็คุา่ท์างเศรษฐกิีจที์�เพิิ�มขุ่ �น ดงันั�นจง่เกิีดกีารพิฒันาเพืิ�อสรา้งตราสนิคุา้แฟิชั�นใหก้ีบััผู่ป้ระกีอบักีาร

เพืิ�อใหผ้่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามเฉพิาะเจาะจงแล็ะตรงตอ่คุวิามตอ้งกีารขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์

การสร�างตราสินค�าแฟชั�นกับูการวเิคราะหก์ลุ่มผูู้�ประกอบูการสิ�งที่อทีุ่นวัฒินธิรรมพ่�นถุิ�น

 กีารพิฒันาสรา้งตราสินคุา้จำาเป็นอย์่างยิ์�งที์�ผู่พ้ิฒันาจะตอ้งวิิเคุราะหต์ราสินคุา้นั�น หากี

อา้งอิงถ่งหล็กัีกีารบัริหารกีารตล็าดที์�ดีก็ีจ ำาเป็นอย์่างยิ์�งที์�ตอ้งท์ำาใหส้่วินผ่สมผ่สานท์างกีารตล็าดมี

คุวิามสอดคุล็อ้งกีบััคุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุ กีล็า่วิคืุอสนิคุา้ตอ้งสามารถตอบัสนองคุวิามตอ้งกีาร

ขุองผู่บ้ัรโิภคุ  ราคุาสนิคุา้อย์ูใ่นระดบััที์�ล็กูีคุา้พิง่พิอใจ  มีสถานที์�จดัจำาหนา่ย์ที์�เหมาะสม  ตล็อดจนผู่้

บัรโิภคุตอ้งไดร้บัักีารสื�อสารถง่ขุอ้ดี  แล็ะคุวิามคุุม้คุา่ขุองสนิคุา้นั�นดว้ิย์  ซ่�งสว่ินประสมท์างกีารตล็าด

ในปัจจบุันัไดมี้กีารกีำาหนดที์�แตกีตา่งกีนัขุ่ �นกีบััล็กัีษณะแล็ะประเภท์สนิคุา้  โดย์กีารแย์กีสว่ินประสม

ท์างกีารตล็าดตามมุมมองขุองนักีกีารตล็าดที์�นิย์มใชแ้ก่ี  ส่วินประสมท์างกีารตล็าด 7P’s  โดย์

ประกีอบัดว้ิย์ผ่ล็ติภณัฑิ(์Product) ราคุา(Price) กีารจดัจำาหนา่ย์(Place) คุน(People) กีารสง่เสรมิ

กีารตล็าด(Promotion) บัรรจภุณัฑิ(์Packaging) แล็ะกีารจดจำาใหม(่Purple Cow)

  นอกีจากีกีารวิิเคุราะหท์์างดา้นกีล็ย์ทุ์ธ ์  ผู่บ้ัรโิภคุแล็ะผ่ล็ติภณัฑิแ์ล็ว้ิ  กีารใหคุ้วิามสนใจ

เกีี�ย์วิกีบััตวัิองคุก์ีรเองก็ีเป็นสว่ินหน่�งที์�ส ำาคุญัแล็ะไมส่ามารถมองขุา้มได ้  เนื�องผู่บ้ัรหิารจำาเป็นที์�จะ

ตอ้งศ่กีษาท์ั�งปัจจัย์ภาย์ในแล็ะภาย์นอกีเพืิ�อใหเ้ขุา้ถ่งสถานกีารณ์สภาวิะแวิดล็อ้มในตล็าดที์�มี

ผ่ล็กีระท์บัตอ่ตราสนิคุา้ กีารวิิเคุราะหส์ภาพิกีารณข์ุององคุก์ีร (SWOT Analysis) เป็นเคุรื�องมือใน

กีารประเมินสถานกีารณ ์ สำาหรบััองคุก์ีรโดย์กีารสำารวิจจากีสภาพิกีารณ ์ 2 ดา้นคืุอสภาพิกีารณ์

ภาย์ในแล็ะภาย์นอกี ซ่�งเป็นกีารวิิเคุราะหจ์ดุแขุ็ง   จดุออ่น  เพืิ�อใหรู้ต้นเอง อย์า่งชดัเจนแล็ะชว่ิย์ให้

ท์ราบัถ่งกีารเปล็ี�ย์นแปล็งต่าง ๆ ที์�เกิีดขุ่ �นภาย์นอกีองคุก์ีร ท์ั�งสิ�งที์�ไดเ้กิีดขุ่ �นแล็ว้ิแล็ะแนวิโนม้กีาร

เปล็ี�ย์นแปล็งในอนาคุต  รวิมท์ั�งผ่ล็กีระท์บัขุองกีารเปล็ี�ย์นแปล็งเหล็า่นี �ที์�มีตอ่องคุก์ีรธรุกิีจ  จดุแขุ็ง  

จดุออ่น  แล็ะคุวิามสามารถดา้นต่าง ๆ  ที์�องคุก์ีรมีอย์ู่  ซ่�งขุอ้มลู็เหล็่านี �จะเป็นประโย์ชนอ์ย์่างมากี

ตอ่กีารกีำาหนดวิิสยั์ท์ศัน ์  กีารกีำาหนดกีล็ย์ทุ์ธแ์ล็ะกีารดำาเนินตามกีล็ย์ทุ์ธข์ุององคุก์ีรที์�เหมาะสมตอ่ไป  
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ซ่�ง SWOT เป็นตวัิย์อ่ประกีอบัดว้ิย์ S มาจากี Strengths เป็นปัจจยั์ภาย์ในที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััธรุกิีจ  ซ่�ง

สรา้งประโย์ชนห์รอืคุวิามแตกีตา่งใหก้ีบััตวัิผ่ล็ติภณัฑิส์นิคุา้บัรกิีาร  W มาจากี Weaknesses จดุออ่น

เป็นปัจจยั์ภาย์ในอีกีประกีารหน่�งที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััธรุกิีจ  ซ่�งมกัีจะเป็นสิ�งตรงกีนัขุา้มกีบััจดุแขุ็ง O มา

จากี Opportunities โอกีาสเป็นปัจจยั์ภาย์นอกีที์�มีผ่ล็กีระท์บัตอ่ธรุกิีจหนท์างใดหนท์างหน่�ง  แล็ะ T 

มาจากี Threats หมาย์ถ่งอปุสรรคุซ่�งเกิีดจากีปัจจยั์ภาย์นอกี เป็นขุอ้จำากีดัที์�เกิีดจากีสภาพิ

แวิดล็อ้มภาย์นอกี (พิดัชา, 2563)

 ท์ั�งนี � จากีกีารศก่ีษากีารสรา้งสรรคุต์ราสนิคุา้แฟิชั�นรวิมท์ั�งกีารวิิเคุราะหด์า้นกีล็ย์ทุ์ธข์ุองตล็าด 

พิบัวิ่า กีล็ุ่มผู่ป้ระกีอบักีารท์อ้งถิ�นคุวิรจะวิิเคุราะหต์ล็าดเพืิ�อหาช่องท์างกีารตล็าดแล็ะพิฒันา

ผ่ล็ติภณัฑิใ์หมี้คุวิามแตกีตา่งกีบััตล็าดรวิมท์ั�งตอบัสนองตอ่กีล็ุม่เปา้หมาย์อย์า่งแท์จ้รงิ จง่ไดท้์ ำากีาร

ศ่กีษากีรณีศ่กีษาเพืิ�อพิฒันาตราสินคุา้แล็ะกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็ิตภณัฑิส์ิ�งท์อท์นุวิฒันธรรม

พืิ�นถิ�น โดย์มีกีรณีศก่ีษา คืุอ กีล็ุม่ผู่ป้ระกีอบักีารรา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ อำาเภอเวีิย์งสา จงัหวิดันา่น ดว้ิย์

เคุรื�องมือกีารวิิเคุราะห ์ 7P’s แล็ะ SWOT Analysis ใหก้ีบััผู่ป้ระกีอบักีารเพืิ�อใหส้ามารถหาชอ่งวิา่ง

ท์างกีารตล็าดรวิมท์ั�งคุน้หาตวัิตนกีารสรา้งสรรคุต์ราสินคุา้ใหมี้เอกีล็กัีษณแ์ล็ะเป็นตอบัสนองต่อ

กีล็ุม่เปา้หมาย์ได้

 โดย์จากีกีารศก่ีษาดว้ิย์วิิธีกีารสมัภาษณแ์ล็ะล็งพืิ �นที์�เพืิ�อศก่ีษารา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ ท์ำาให้

สามารถสรุปไดว้ิา่ รา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ ก่ีอตั�งขุ่ �นในปี 2557 โดย์คุณุแมส่มพิิศ เกีษศริ ิ  เริ�มแรกีจากี

กีารนำาผ่า้มาจากีชาวิบัา้นในหมูบ่ัา้นมาวิางขุาย์ให ้ เพืิ�อหาราย์ไดใ้หก้ีบััคุนในชมุชน จนกีล็าย์เป็น

แหล็ง่ขุาย์สนิคุา้กีล็ุม่ผ่า้ท์อที์�ส ำาคุญัขุองคุนในชมุชนบัา้นดอนไชย์ บัา้นขิุง บัา้นใหม ่ บัา้นไผ่ ่ ที์�ชาวิ

บัา้นรว่ิมกีนัท์อแล็ะนำามาจดัจำาหนา่ย์ในปัจจบุันั โดย์ผ่า้ท์อพืิ�นเมืองขุอง อำาเภอเวีิย์งสา เป็นผ่า้ที์�ท์อ

จากีฝีา้ย์ ในอดีตนั�นจะใชฝ้ีา้ย์ที์�มีในท์อ้งถิ�น โดย์เริ�มจากีกีารปล็กูีฝีา้ย์แล็ะเขุา้สูก่ีระบัวินกีารผ่ล็ติเป็น

เสน้ดา้ย์ โดย์อาศยั์ภมิูปัญญาขุองท์อ้งถิ�นท์ั�งหมด รวิมท์ั�งกีรรมวิิธีย์อ้มสีธรรมชาต ิเชน่ สีด ำาไดจ้ากีผ่ล็

มะเกีล็ือ สีแดงไดจ้ากีคุรั�ง สีเหล็ืองไดจ้ากีขุมิ �น แก่ีนไม ้ ขุนนุ สีนำ�าตาล็ไดม้าจากีเปล็ือกีตน้สน เป็นตน้  

ภาย์ในรา้นประกีอบัดว้ิย์ผ่า้ท์อ ประเภท์ผ่า้ไหมสอดดิ �นแล็ะผ่า้ไมส่อดดิ �น ไดแ้ก่ี ผ่า้ไหมคุำาเคุบิั 

ผ่า้ล็าย์นำ�าไหล็ ซิ�นมา่น ซิ�นปอ้ง ซิ�นตาเอิ �น  ซิ�นเชีย์งแสน ซิ�นตามะนาวิแล็ะซิ�นประย์กุีต(์วิราภรณ,์ 

2563) ขุณะเดีย์วิกีนัรา้นวิราภรณผ์่า้ท์อมีกีารจดักีารภาย์ในรา้นไดเ้ป็นอย์า่งดี เป็นระเบีัย์บั โดย์กีาร

แบัง่พืิ �นที์�ใชส้อย์ภาย์ในรา้นเป็นสว่ิน ๆ อีกีท์ั�ง ท์างรา้นมีคุวิามพิรอ้มท์ั�งท์างดา้นกีระบัวินกีารผ่ล็ติ

ตน้นำ�า คืุอ นำาเสน้ใย์จากีมาผ่ล็ติสรา้งสรรคุเ์ป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีคุณุคุา่ เอกีล็กัีษณไ์ดอ้ย์า่งสวิย์งาม 

พิรอ้มท์ั�งประย์กุีตล์็วิดล็าย์ผ่า้ท์อใหเ้กิีดคุวิามหล็ากีหล็าย์  ดงันั�นสนิคุา้ขุองรา้นจง่ใหเ้ล็ือกีซื �อ เล็ือกี

ใชไ้ดเ้หมาะสมกีบััผ่ล็ติภณัฑิห์ล็าย์ ๆ รูปแบับั ท์ั�งนี �กีารแปรรูปสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีผ่า้ก็ีมีใหเ้ล็ือกี

หล็ากีหล็าย์รวิมท์ั�งย์งัมีชา่งฝีีมือที์�สามารถผ่ล็ติไดต้ั�งแตต่น้นำ�าจนถง่ปล็าย์นำ�า ท์ำาใหร้า้นวิราภรณผ์่า้

ท์อ ถือเป็นรา้นที์�สามารถท์ำากีารตล็าดไดอ้ย์า่งคุรบัวิงจร แตก่ีระนั�นรา้นวิราภรณผ์่า้ท์อก็ีย์งัมีรูปแบับั

ผ่ล็ติภณัฑิที์์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีบััตราสนิคุา้อื�น ๆ ในท์อ้งถิ�นอีกีท์ั�งย์งัขุาดกีารพิฒันาท์ำาใหเ้กิีดคุูแ่ขุง่ท์างกีาร

ตล็าดในระดบััเดีย์วิกีนัอย์่างหล็ากีหล็าย์ท์ำาใหเ้กิีดเป็นแนวิคิุดในกีารศก่ีษาเพืิ�อพิฒันาตราสินคุา้ให้

     แนวิท์างกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น 

     : กีรณีศก่ีษาผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นจงัหวิดันา่น
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เป็นที์�ตอ้งกีารรวิมท์ั�งสามารถสรา้งคุณุคุา่ใหก้ีบััผ่ล็ติภณัฑิไ์ดเ้พิิ�มขุ่ �น โดย์ผู่ว้ิิจยั์มีกีารวิิเคุราะห ์ 7P’s 

แล็ะ SWOT เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารสรา้งสรรคุต์ราสนิคุา้ใหมภ่าย์ใตร้า้นวิราภรณผ์่า้ท์อ ดงันี �

ตารางที่ี�  1 แสดงกีารวิิเคุราะห ์7P’s แล็ะ SWOT รา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ

7P’s จุดูแขง็ จุดูอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม

PRODUCT - ล็วิดล็าย์ที์�เป็น

เอกีล็กัีษณ ์

- ผ่า้แตล่็ะผื่นมีเรื�อง

เล็า่ ประวิตัิที์�ผ่กูีพินักีบัั

วิฒันธรรมท์อ้งถิ�น

เมืองนา่น 

- มีผ่ล็ติภณัฑิท์์ั�ง

ประเภท์ผ่า้ ผื่น เสน้

ดา้ย์ ไหมแล็ะชดุเคุรื�อง

แตง่กีาย์

-รูปแบับัสนิคุา้มีคุวิาม

คุล็า้ย์คุล็ง่กีบััตราสนิคุา้

ท์อ้งถิ�นอื�น ๆ ในจงัหวิดั

นา่น

- สนิคุา้ขุาดคุวิามตอ่

เนื�องในดา้นกีาร

ออกีแบับัแล็ะพิฒันา

สนิคุา้ใหมี้คุวิามท์นัสมยั์ 

- แนวิโนม้กีระแส

นิย์มเรื�องงานฝีีมือ

ท์อ้งถิ�น

- มีสนิคุา้นำาเขุา้

จากีประเท์ศเพืิ�อน

บัา้นที์�ราคุาถกูี

กีวิา่

PRICE - สนิคุา้ที์�ราคุา

หล็ากีหล็าย์

-  ราคุาสนิคุา้เท์า่กีบัั

ราคุาตล็าดท์ั�วิไป ท์ำาให้

โอกีาสกีารขุาย์ไดอ้ย์ูใ่น

ระดบััเดีย์วิกีบััท์อ้งตล็าด 

- มีโคุรงกีารสง่

เสรมิกีารซื �อ

สนิคุา้ท์อ้งถิ�น

- ปัญหากีารชะล็อ

ตวัิขุองสภาวิะ

เศรษฐกิีจ 

PLACE - แหล็ง่ผ่ล็ติแล็ะจดุ

ขุาย์หนา้รา้นในพืิ �นที์�

เดีย์วิกีนั เป็นกีารสง่

เสรมิกีารขุาย์

รว่ิมกีบัักีารท์อ่งเที์�ย์วิ  

แล็ะเป็นแหล็ง่กีาร

ศก่ีษาเรยี์นรู ้

- ชอ่งท์างกีารจำาหนา่ย์

ไมห่ล็ากีหล็าย์ เชน่ ไมมี่

รา้นขุาย์ปล็ีกี (Flagship 

Store) เป็นขุองตนเอง

แล็ะขุาดกีาร

ประชาสมัพินัธที์์�ดีแล็ะ

ตอ่เนื�อง

-  มีจดุจำาหนา่ย์ท์ั�ง

ภาย์ในเมืองแล็ะ

ตามแหล็ง่

ท์อ่งเที์�ย์วิสำาคุญั

ตา่ง ๆ 

- ปัญหาชะล็อตวัิ

ขุองกีารท์อ่งเที์�ย์วิ

ท์ำาใหผู้่บ้ัรโิภคุ

ไมส่ามารถเขุา้ไป

ย์งัพืิ �นที์�จ ำาหนา่ย์

สนิคุา้ได้

PROMOTION - มีท์ั�งแบับัขุาย์ปล็ีกี

แล็ะขุาย์สง่ 

- มีกีารขุาย์แล็ะนำา

เสนอสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิ ์

ผ่า่นสื�อโซเชีย์ล็ 

- ผู่บ้ัรโิภคุสามารถตอ่

รองราคุาสนิคุา้ได ้

- ผู่บ้ัรโิภคุนิย์ม

กีารซื �อเพิิ�มขุ่ �นเพืิ�อ

ตอ้งกีารสว่ินล็ด

7P’s จุดูแขง็ จุดูอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม
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PACKAGING - บัรรจหุอ่ผ่ล็ติภณัฑิ ์

ดว้ิย์ถงุใส พิรอ้มตดิ

ราคุาชดัเจน

- ที์�บัรรจผุ่ล็ติภณัฑิข์ุาด

กีารสื�อสารขุอ้มลู็ขุอง

ท์างรา้น 

- -

PEOPLE - พินกัีงานนำาเสนอ

สนิคุา้ภาย์ในรา้น 

พิรอ้มท์ั�งเล็า่

เรื�องราวิประวิตัที์�มา

สนิคุา้ไดอ้ย์า่งดี

-  รา้นไมมี่บัคุุล็ากีร คุน 

รุน่ใหม ่ในกีารดำาเนิน

กีาร ดา้นตล็าด แล็ะกีาร 

ประชาสมัพินัธ์

- ผู่บ้ัรโิภคุนิย์ม

เล็ือกีซื �อ สนิคุา้ที์�มี

เรื�องราวิ

-

PURPLE COW - รา้นมีกีารนำาเสนอ

เรื�องราวิ ล็วิดล็าย์

เอกีล็กัีษณข์ุองรา้น 

พิรอ้มกีารบัอกีเล็า่เรื�อง

ราวิ ท์างวิฒันธรรม

ท์อ้งถิ�น

- ล็วิดล็าย์งา่ย์จดจำางา่ย์ 

ท์ำาใหง้า่ย์ตอ่กีารล็อกี

เล็ีย์นแบับั

- - กีารล็อกีเล็ีย์น

แบับั สนิคุา้ แล็ะ

ขุาย์ในราคุาที์� ถกูี

กีวิา่

 ท์ั�งนี �จากีตัวิอย์่างแนวิท์างกีารวิิเคุราะหต์ราสินคุา้แฟิชั�นดว้ิย์แนวิคิุดกีารวิิเคุราะหส์่วิน

ประสมท์างกีารตล็าด แล็ะกีารวิิเคุราะหส์ภาพิกีารณข์ุององคุก์ีรในปัจจยั์ต่าง ๆ สามารถท์ำาไดก้ีบัั

ตราสินคุา้ที์�ตอ้งกีารต่อย์อดหาแนวิท์างในกีารพิฒันาโดย์จะเป็นแนวิท์างในกีารกีำาหนดอตัล็กัีษณ์

ตราสนิคุา้ เพืิ�อแสวิงหาชอ่งวิา่งท์างกีารตล็าดนำาไปสูก่ีารกีำาหนดกีล็ุม่เปา้หมาย์ผู่บ้ัรโิภคุ กีารกีำาหนด

คุูแ่ขุง่ขุนัท์างกีารตล็าด โดย์จากีกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็รวิมท์ั�งจากีขุอ้มลู็ขุองผู่ป้ระกีอบักีารสามารถย์กี

ระดบััตราสินคุา้จากีเดิมที์�เป็นกีล็ุม่สินคุา้ท์อ้งถิ�นรว่ิมกีนัใหส้ามารถแขุ่งขุนักีบััตล็าดที์�มีมลู็คุ่าสงูขุ่ �น

ได ้ โดย์มีกีารวิางจดุยื์นขุองตราสนิคุา้ใหมเ่พืิ�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบััสนิคุา้ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััแนวิคุดิวิฒันธรรม

ท์อ้งถิ�นท์ั�วิโล็กี ดงันี �

 

ภาพที่่� 1 ภาพแสดังตัำาแหนง่ที่างการื่ตัลาดัขีองตัรื่าสนิคา้ใหม่ตัรื่าสนิคา้วรื่าภรื่ณ์

     แนวิท์างกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น 

     : กีรณีศก่ีษาผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นจงัหวิดันา่น
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แล็ะจากีกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ภาย์ในองคุก์ีร รวิมท์ั�งวิิเคุราะหต์ล็าดคุูแ่ขุง่ท์ำาใหส้ามารถกีำาหนดแนวิท์าง

ในกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุส์นิคุา้เพืิ�อใหต้อบัสนองตอ่คุวิามตอ้งกีารขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์รวิมท์ั�งสามารถ

ย์กีระดบััสนิคุา้จากีวิฒันธรรมแล็ะท์อ้งถิ�นไดต้อ่ไป 

แนวโน�มกระแสแฟชั�นกับูการออกแบูบูสร�างสรรคส์ินค�าแฟชั�น

 จากีกีารศก่ีษากีล็ย์ทุ์ธท์์างกีารตล็าดขุองกีรณีศก่ีษา รา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ ท์ำาใหส้ามารถ

กีำาหนดตวัิตนแล็ะทิ์ศท์างขุองตราสนิคุา้ได ้ แตก่ีระนั�นก็ีย์งัตอ้งใหคุ้วิามสนใจกีบััแนว้ิโนม้กีระแสแฟิชั�น

ในปัจจบุันั เนื�องจากีแนวิโนม้กีระแสแฟิชั�นเป็นอีกีท์างในกีารกีำาหนดทิ์ศท์างคุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุ

อีกีท์ั�งย์งัเป็นกีระแสคุวิามตอ้งกีารในปัจจบุันั จง่ไดท้์ ำากีารศก่ีษาแนวิโนม้กีระแสแฟิชั�นที์�คุาดวิา่จะ

เป็นแนวิท์างที์�เหมาะสมใหก้ีบััผู่ป้ระกีอบักีารรวิมท์ั�งมีคุวิามท์นัสมยั์เป็นที์�ตอ้งกีารตอ่กีล็ุม่เปา้หมาย์ 

โดย์มีกีารศก่ีษาขุอ้มลู็ ดงันี �

 แนวิโนม้กีระแสแฟิชั�น (Fashion Trend) คืุอกีารคุาดกีารณค์ุวิามตอ้งกีาร แนวิโนม้ขุอง

กีระแสนิย์มท์างแฟิชั�น เพืิ�อชว่ิย์ในกีารวิางแผ่นกีารตล็าดแล็ะกีารออกีแบับัขุองตราสนิคุา้แฟิชั�นเพืิ�อ

ช่วิย์ใหต้ราสินคุา้หรือผู่ผ้่ล็ิตสามารถสรา้งสรรคุส์ินคุา้ไดต้อบัสนองกีับัคุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัริโภคุ 

โดย์กีารคุาดกีารณแ์นวิโนม้กีระแสแฟิชั�นจะถกูีนำาเสนอโดย์องคุก์ีารที์�ท์ ำากีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ ซ่�งจะ

ประกีอบัดว้ิย์ขุอ้มลู็ภาพิแรงบันัดาล็ใจ (Mood Board inspiration) คุำาสำาคุญั (Key words) ที์�จะถกูี

แบัง่เป็นกีล็ุม่ย์อ่ย์ตามล็กัีษณะจำาเพิาะขุองรูปแบับัสไตล็ท์์างแฟิชั�น เพืิ�อเป็นแนวิท์างใหต้ราสนิคุา้นำา

ไปเล็ือกีใชใ้หเ้หมาะสมกีบััอตัล็กัีษณจ์ำาเพิาะแล็ะกีล็ุม่เปา้หมาย์ผู่บ้ัรโิภคุขุองตราสนิคุา้นั�น ๆ (อรรถ

พินธ,์ 2563) ท์ั�งนี � จง่ไดท้์ ำากีารศก่ีษาแล็ะวิิเคุราะหแ์นวิโนม้กีระแสแฟิชั�นขุองบัรษัิท์ WGSN ซ่�งเป็น

องคุก์ีรที์�ผ่ล็ติแนวิโนม้กีระแสแฟิชั�นที์�นา่เชื�อถือแหง่หน่�งขุองโล็กี โดย์ไดท้์ ำากีารเล็ือกีฤดกูีาล็ใบัไมผ้่ล็ ิ

ฤดรูอ้น ประจำาปี คุ.ศ.2021 เพืิ�อใหส้อดคุล็อ้งกีบัักีระแสนิย์มในปัจจบุันั ซ่�งมีกีารแบัง่เรื�องราวิออกี

เป็น 3 กีล็ุม่ไดแ้ก่ี 

 

ภาพที่่� 2 แนวโนม้แฟชั�น ที่รื่าน-ฟอรื่ม์ (TRANSFORM) 

ที่่�มา: www.wgsn.com



34

  1) ชื�อแนวิคุดิ ท์ราน-ฟิอรม์ (TRANSFORM) กีารมองหางานออกีแบับัในโล็กีย์คุุภาวิะ

วิิกีฤตที์�แฝีงไปดว้ิย์แสงสวิา่ง แนวิคุดิขุองกีารออกีแบับัมุง่สูคุ่วิามท์นัสมยั์ท์ั�งในดา้นมมุมองขุองเมือง

แล็ะท์อ้งท์ะเล็ โดย์กีารนำาเสนอผ่า่น(1) ดา้นมืดขุองวิฒันธรรมย์อ่ย์ในอดีต เชน่ กีารเล็า่เรื�องเวิท์ย์์

มนตแ์ล็ะแมม่ด ที์�สะท์อ้นรูปแบับัขุองเสื �อผ่า้ที์�มีคุวิามโรแมนติกีแล็ะสย์องขุวิญัไปในขุณะเดีย์วิกีนั 

(2) อิท์ธิพิล็ขุองคุวิามเบัาบัางสามาถมองเหน็ไดจ้ากีกีารใชว้ิสัดปุระเภท์เมท์ลั็ล็กิีโปรง่แสง ที์�น ำาไป

ปรบััใชก้ีบััเสื �อผ่า้ที์�สวิมใสไ่ดใ้นโอกีาสตา่ง ๆ กีนั (3) แรงบันัดาล็ใจจากีท์ะเล็ถกูีปรบััมาใชก้ีบัังาน

ออกีแบับัท์ั�งแบัรนดร์ะดบััไฮเอนด ์ แล็ะแบัรนดร์ะดบััสตรที์ โดย์แนวิคุดิมุง่สะท์อ้นกีารหาวิิธีท์ำาใหท้์อ้ง

ท์ะเล็สะอาดขุ่ �นเพืิ�อเป็นกีารชื�นชมคุวิามงามอีกีคุรั�ง (4) นอกีจากีนี� อิท์ธิพิล็ขุองกีารออกีแบับั

สถาปัตย์กีรรมแบับัรว่ิมสมยั์ ถกูีนำามาเป็นแนวิคุดิกีารออกีแบับัขุองเสื �อผ่า้รูปแบับัที์�ตดัเย์บ็ัดว้ิย์งานท์ำา

มือ(Tailored) แบับัรว่ิมสมยั์อีกีดว้ิย์ 

 

ภาพที่่� 3 แนวโนม้แฟชั�น โฮม-สะ-ปัน (HomeSpun) 

ที่่�มา:  www.wgsn.com

 2) ชื�อแนวิคุดิ โฮม-สะ-ปัน (HomeSpun) มุง่นำาเสนอคุวิามไรก้ีาล็เวิล็าที์�มาพิรอ้มกีบัั

แนวิคุิดคุวิามย์ั�งยื์น (Sustainable) โดย์เนน้งานท์ำามือที์�ใชเ้วิล็าแล็ะศิล็ปะขุองกีารประดษิฐ์ ซ่�งเหมาะ

สำาหรบัักีล็ุม่มินิมอล็ที์�ชื�นชอบัคุวิามย์ั�งยื์นท์า่มกีล็างโล็กีที์�หมนุไปดว้ิย์คุวิามรวิดเรว็ิ (1) โดย์เนน้กีาร

ล็ดขุย์ะ ดว้ิย์กีารมุง่นำาเสนอกีารใชท้์รพัิย์ากีรอย์า่งคุุม้คุา่ แล็ะกีารใชส้นิคุา้แบับัย์ั�งยื์น (2) มีกีารนำา

อาหารแล็ะดอกีไมที้์�ใชแ้ล็ว้ิเพืิ�อสรา้งสรรคุส์ีย์อ้มจากีธรรมชาต ิ สตอ็กีสนิคุา้ที์�ไมส่ามารถจดัจำาหนา่ย์

ไดอี้กี ถกูีนำาไปใชเ้พืิ�อสรา้งคุอล็เล็กีชั�นใหม ่ (3) คุวิามซื�อสตัย์ต์อ่ล็กูีคุา้คืุอสว่ินที์�ส ำาคุญัที์�สดุ โดย์

เฉพิาะอย์า่งยิ์�งกีระบัวินกีารที์�ไดจ้ากีแนวิคุดิคุวิามย์ั�งยื์น (4) กีารหวินคืุนสูง่านท์ำามือ แล็ะงานผ่ล็ติที์�

ตอ้งใชฝี้ีมือเชิงชา่งถกูีใหคุ้ณุคุา่อย์า่งมากี (5) รูปแบับัขุองเสื �อผ่า้เวิิรค์ุแวิร ์แล็ะกีล็ุม่ผู่ป้ระกีอบัอาชีพิ

เกีษตรกีรรมไดร้บัักีารนำามาปรบััใชก้ีบัักีารออกีแบับั

 

     แนวิท์างกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น 

     : กีรณีศก่ีษาผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นจงัหวิดันา่น
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ภาพที่่� 4 แนวโนม้แฟชั�น เกม-สะ-เคบ (GameScape) 

ที่่�มา : www.wgsn.com

 3) ชื�อแนวิคุดิ เกีม-สะ-เคุบั (Game Scape) นำาเสนอเรื�องราวิกีารผ่สานกีนัขุองโล็กีแหง่

คุวิามจรงิแล็ะโล็กีในอนาคุต ผ่า่นกีารจินตนากีารดว้ิย์เท์คุโนโล็ยี์ จากีคุวิามจรงิที์�วิา่โล็กีออนไล็นแ์ล็ะ

โล็กีออฟิไล็นก์ีำาหล็งัผ่สานเขุา้หากีนั (1) กีารผ่สานแนวิคุดิจากีวีิดีโอเกีมย์คุุ คุ.ศ. 1980 แล็ะเสื �อผ่า้

ส ำาหรบััเล็น่กีีฬาเพืิ�อสรา้งชดุเคุรื�องแบับั (Uniform) แบับัไฮเปอรด์ิจิท์ลั็ (Hyper-digital) ที์�สามารถเขุา้

มาเพิิ�มเติมรูปแบับัขุองเสื �อผ่า้ล็ ำาล็องแล็ะเสื �อผ่า้ที์�ตอ้งกีารประโย์ชนใ์ชส้อย์ (2) กีล็ุ่มคุนเจนซีที์�มี

คุวิามเป็นดิจิตอล็เนที์ฟิ (Digital Native) มุ่งมองหาเสื �อผ่า้ที์�เตะตาที์�สามารถใส่ถ่าย์รูปแล็ว้ิล็ง

อินสตาแกีรมได ้ถง่แมว้ิา่จะไมส่ามารถใชไ้ดจ้รงิในชีวิิตประจำาวินัก็ีตาม (3) แนวิคุดิกีารย์อ้นย์คุุแบับั

เรโท์ร กีล็บััมาไดร้บััคุวิามนิย์มโดย์เฉพิาะอย์า่งยิ์�งในแงขุ่องคุวิามโรแมนติกี แล็ะเวิิรค์ุแวิร ์(4) กีารนำา

ขุองในชีวิิตประจำาวินัมาใชเ้พืิ�อเนน้ใหเ้หน็ถง่กีารนำาคุวิามไรคุ้า่มาท์ำาใหมี้คุณุคุา่ (5) สไตล็แ์คุมป์ถกูี

นำามาปรบััใชก้ีบััชดุออกีงานเฉพิาะ ในโท์นสีสนัสดใส แล็ะขุนาดที์�ใหญ่โตเกิีนจรงิ

 จากีกีารศ่กีษาแนวิโนม้กีระแสนิย์มท์างแฟิชั�นดงักีล็่าวิท์ำาใหต้ราสินคุา้ท์ราบัถ่งแนวิท์าง

กีารออกีแบับัที์�จะสอดคุล็อ้งกีบััอตัล็กัีษณต์ราสนิคุา้ แล็ะสามารถตอบัสนองไดก้ีบัักีล็ุม่เปา้หมาย์ผู่้

บัรโิภคุขุองตราสนิคุา้ ท์ั�งนี �นกัีออกีแบับัสามารถนำามาประย์กุีตใ์ชก้ีบัักีารออกีแบับัสนิคุา้จากีสิ�งท์อ

ท์นุวิฒันธรรม ท์ั�งในดา้นขุองกีารสรา้งสรรคุล์็วิดล็าย์สิ�งท์อ กีล็ุม่สี โคุรงรา่งเงา ราย์ล็ะเอีย์ดตกีแตง่ 

เพืิ�อใหส้นิคุา้นั�นมีคุวิามท์นัสมยั์ ตรงกีบััคุวิามตอ้งกีารขุองผู่บ้ัรโิภคุกีล็ุม่ใหม ่ ซ่�งจะเป็นกีารเพิิ�มมลู็คุา่

ใหก้ีบััสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมอีกีรูปแบับัหน่�ง
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 จากีกีรณีศ่กีษากีารพิัฒนาตราสินคุา้แล็ะกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็ิตภัณฑิส์ิ�งท์อท์ุน

วิฒันธรรมพืิ�นถิ�น จงัหวิดันา่น (รา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ) ภาย์หล็งัจากีกีารวิิเคุราะหต์ราสนิคุา้แฟิชั�นดว้ิย์

แนวิคุิดกีารวิิเคุราะหส์ว่ินประสมท์างกีารตล็าด แล็ะกีารวิิเคุราะหส์ภาพิกีารณข์ุององคุก์ีรในปัจจยั์

ตา่ง ๆ สามารถท์ำาไดก้ีบััตราสนิคุา้ที์�ตอ้งกีารตอ่ย์อดหาแนวิท์างในกีารพิฒันาโดย์จะเป็นแนวิท์างใน

กีารกีำาหนดอตัล็กัีษณต์ราสนิคุา้ ดว้ิย์วิิธีกีารวิิเคุราะหค์ุ ำาส ำาคุญั(Key words) ที์�สามารถนำาไปสูก่ีาร

กีำาหนดกีล็ุม่เปา้หมาย์ผู่บ้ัรโิภคุ แนวิท์างในกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิแ์ล็ะกีารเล็ือกีใชเ้ท์รนด์

แฟิชั�น กีารสรา้งแนวิโนม้กีระแฟิชั�นแล็ะแนวิคุดิแรงบันัดาล็ใจที์�สอดคุล็อ้งกีบััตราสนิคุา้ใหม ่

 

 

ภาพที่่� 5 แสดังตัวัอย่า่งขีั�นตัอนการื่วเิครื่าะหแ์นวที่างพฒันาตัรื่าสนิคา้และการื่ออกแบบสรื่า้งสรื่รื่คส์นิคา้

 จากีแผ่นภาพิที์� 5 แสดงใหเ้หน็ถง่คุวิามเชื�อมโย์งขุองคุำาสำาคุญัที์�วิิเคุราะหไ์ดจ้ากีตราสนิคุา้

เดมิรา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ นำาไปสูก่ีารพิฒันาสรา้งตราสนิคุา้ใหม ่ “วิรา (WARA)” กีารกีำาหนดกีล็ุม่เปา้

หมาย์ผู่บ้ัรโิภคุขุองตราสนิคุา้  กีารเล็ือกีใชเ้ท์รนดแ์นวิโนม้แฟิชั�นหล็กัี (Main Trend) แล็ะแนวิโนม้

แฟิชั�นสนบััสนนุ (Supporting Trend) ใหส้อดคุล็อ้งกีบัักีล็ุม่เปา้หมาย์แล็ะแนวิคุดิท์นุวิฒันธรรม โดย์

เล็อืกีใชแ้นวิโนม้แฟิชั�น จากีองคุก์ีรแฟิชั�น WGSN เพืิ�อพิฒันาแล็ะประย์กุีตใ์ชใ้นกีารออกีแบับัคุอล็เล็

คุชั�นเสื �อผ่า้แล็ะเคุรื�องแตง่กีาย์จากีแนวิโนม้แฟิชั�นฤดใูบัไมผ้่ล็แิล็ะฤดรูอ้น คุ.ศ.2021 (Spring/Sum-

mer 2021)โดย์ไดเ้ล็ือกีใชแ้นวิโนม้แฟิชั�นหล็กัีเรื�อง ท์รานฟิอรม์(Transform ) ซ่�งเป็นเรื�องราวิที์�วิา่ดว้ิย์

บูที่สรุป

     แนวิท์างกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น 

     : กีรณีศก่ีษาผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นจงัหวิดันา่น
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ขุองโคุรงสรา้งสถาปัตย์กีรรมรว่ิมสมยั์  เพืิ�อพิฒันารูปล็กัีษณแ์ล็ะปรบััแตง่ ใหเ้ขุา้กีารออกีแบับัแฟิชั�น 

โดย์หารใชแ้รงบันัดาล็ใจจากีสถาปัตย์กีรรมเพืิ�อสรา้งกีารออกีแบับัที์�ล็ม้ล็า้งรูปแบับักีารแตง่กีาย์เพืิ�อให้

เกิีดกีารแฟิชั�นรว่ิมสมยั์อย์า่งชดัเจน โดย์จะเนน้เรื�องขุองกีารขุดัแย์ง้ (Contradiction) คืุอหวัิใจหล็กัี

ในกีารออกีแบับั กีารนำาวิสัดทีุ์�แตกีตา่งกีนั โดย์เขุา้มาผ่สมรวิมเป็นสดัสว่ินขุองแนวิโนม้แฟิชั�นหล็กัี 70% 

ที์�สอดคุล็อ้งกีนัเพืิ�อสรา้งแนวิโนม้กีระแสแฟิชั�นแล็ะแนวิคุิดแรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิ์

เรื�อง ร-ีเฟิล็กี-ออน-ท์-ูโม-โล็ ่(Reflect on tomorrow) เนื�องจากีท์ั�งสองแนวิคุดิมีคุวิามสอดคุล็อ้งกีบััรา้น 

วิราภรณผ์่า้ท์อแล็ะกีล็ุม่เปา้หมาย์ โดย์แนวิคิุดขุองกีระแสนิย์มนี�มีรูปแบับัที์�ท์นัสมยั์แตแ่ฝีงไปดว้ิย์ราย์

ล็ะเอีย์ดที์�น่าสนใจโดย์ใชโ้คุรงสรา้งที์�เรีย์บัง่าย์แล็ะสามารถผ่สมผ่สานเรื�องราวิคุวิามเป็นเมืองขุอง

ปัจจบุันัแล็ะวิฒันธรรมในอดีตตามแนวิคุดิคุวิามขุดัแย์ง้ขุองกีระแสนิย์มแฟิชั�น

 

ภาพที่่� 6 ภาพองคป์รื่ะกอบแรื่งบนัดัาลใจิการื่ออกแบบสรื่า้งสรื่รื่คเ์รื่่�อง Reflect on tomorrow

 ดงัภาพิที์� 6 กีล็า่วิถง่คุวิามสมัพินัธค์ุวิามมืดแล็ะแสงสวิา่งผ่า่นมมุมองกีารพิฒันาโคุรงสรา้ง

ขุองสถาปัตย์กีรรมแล็ะมมุมองแฟิชั�นแบับัรว่ิมสมยั์ (contemporary) แล็ะมีคุวิามเรยี์บังา่ย์ (Mini-

malism) โคุรงรา่งเงาขุองเสื �อผ่า้เป็น รูปท์รงโคุรง่ เขุา้รูปแบับั ย์นิูฟิอรม์ ตดัตอ่ผ่า้ (Patchwork) เพืิ�อ

ใหเ้กิีดล็วิดล็าย์ที์�แปล็กีใหม ่ รวิมถง่ราย์ล็ะเอีย์ดเสื �อผ่า้ย์นิูฟิอรม์ท์หาร ที์�เอามาจบััคุูก่ีบััเสื �อผ่า้แบับั

สมยั์ใหม ่โท์นสีเนน้สีสนัที์�สดใส แล็ะผ่สมผ่สานกีบััสีโท์นเท์า (Grey scale)  แสดงออกีถง่คุวิามสนกุี

แล็ะคุวิามกีล็า้แสดงออกี วิสัดทีุ์�ใชเ้นน้ผ่า้คุอตตอน แล็ะผ่า้ไหม ท์ั�งนี �กีารสวิมใสมี่ท์ั�งรูปแบับัที์�เขุา้ใจ

ไดง้า่ย์ แล็ะรูปแบับัที์�ไดอิ้ท์ธิพิล็กีารแตง่กีาย์แบับัสาวิชนบัท์ (Farm Girl) เนน้กีารสวิมใสแ่บับัท์บััซอ้น

หล็าย์ชั�น ซ่�งท์ั�งนี �ไดท้์ ำากีารออกีแบับัเคุรื�องแตง่กีาย์ที์�ไดจ้ากีกีารวิิเคุราะหต์ล็าด แล็ะแนวิคุดิกีระแส

นิย์มแฟิชั�น เพืิ�อใหผ้่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามสอดคุล็อ้งกีบััย์คุุสมยั์แล็ะเป็นที์�ตอ้งกีารขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์ดงั

ภาพิที์� 7
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ภาพที่่� 7 การื่ออกแบบผลติัภณัฑ์ส์ำาหรื่บัตัรื่าสนิคา้วรื่า (WARA)

 ท์ั�งนี �จากีกีรณีศก่ีษากีารพิฒันาตราสินคุา้แล็ะกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็ิตภณัฑิส์ิ�งท์อท์นุ

วิฒันธรรมขุองรา้นวิราภรณผ์่า้ท์อ เป็นตน้แบับัแนวิท์างหน่�งในกีารพิฒันาตราสนิคุา้ใหมี้คุวิามรว่ิม

สมยั์ตอบัสนองกีบัักีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุใหม ่ ซ่�งเป็นกีารเพิิ�มมลู็คุา่ใหก้ีบััสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมอีกีรูปแบับัหน่�ง 

โดย์มุ่งนำาองคุค์ุวิามรูใ้นศาสตรอ์ตุสาหกีรรมแฟิชั�นมาประย์กุีตใ์ชซ้่�งสามารถสรุปล็ำาดบััขุั�นขุองกีาร

ดำาเนินงานไดด้งันี � 1) กีารวิิเคุราะหต์ราสนิคุา้เดิม โดย์กีารวิิเคุราะหส์ว่ินประสมท์างกีารตล็าด กีาร

วิิเคุราะหส์ภาพิกีารณข์ุององคุก์ีรในปัจจยั์ตา่ง ๆ กีารวิิเคุราะหค์ุ ำาส ำาคุญั 2) แสวิงหาชอ่งวิา่งท์างกีาร

ตล็าดที์�นำาไปสูก่ีารกีำาหนดกีล็ุม่เปา้หมาย์ผู่บ้ัรโิภคุใหม ่ 3)กีารเล็ือกีใชแ้นวิโนม้แฟิชั�นที์�สอดคุล็อ้งกีนั

เพืิ�อสรา้งแนวิโนม้กีระแสแฟิชั�น 4) กีารกีำาหนดกีรอบัแนวิคิุดแรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิ ์ 

5) กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีารศก่ีษาแล็ะกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็เพืิ�อสรา้งสรรคุเ์ป็นตราสนิคุา้ใหม่

 ท์ั�งนี �จากีแนวิท์างในกีารพิฒันาตราสินคุา้แล็ะกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุส์ินคุา้ดงักีล็่าวิเป็น

เพีิย์งแนวิท์างหน่�งที์�สามารถนำาไปประย์กุีตใ์ชเ้พืิ�อย์กีระดบััสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ �นถิ�นใหมี้คุวิามเป็น

สากีล็ โดย์สามารถนำาวิิธีกีารวิิเคุราะหก์ีล็ย์ทุ์ธท์์างกีารตล็าดแล็ะคุดิในกีารพิฒันาไปประย์กุีตใ์ชไ้ด้

กีบััตราสนิคุา้สิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมอื�น หรอืในพืิ �นที์�อื�นตอ่ไป

     แนวิท์างกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิจ์ากีสิ�งท์อท์นุวิฒันธรรมพืิ�นถิ�น 

     : กีรณีศก่ีษาผู่ป้ระกีอบักีารสิ�งท์อพืิ �นถิ�นจงัหวิดันา่น
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การพฒัินาหน�ากากผู้�าสะที่�อนนำ�าที่ดูแที่นหน�ากากอนามัยสำาหรับูบุูคลากรที่างการแพที่ย์

ธินิกา หตุะกมล1  

อรพรรณ โพชนุกุล2  

เพญ็วสิาข ์พสิิฏิฐศัิกดูิ�3

Development of the Waterproof Mask Fabric for Healthcare Professionals

บูที่คัดูย่อ

 ดว้ิย์สถานกีารณโ์รคุระบัาดไวิรสัโคุโรน่า COVID-19 ในท์ั�วิโล็กีรวิมถ่งประเท์ศไท์ย์  ท์ำาให้

เกิีดปัญหาขุาดแคุล็นหนา้กีากีอนามยั์ (Surgical Mask)  ซ่�งบัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ผ์ู่ที้์�เป็นกีล็ุม่เสี�ย์ง

ก็ีประสบัปัญหานี�เช่นกีนัซ่�งคุณุสมบัตัิขุองหนา้กีากีอนามยั์จำาเป็นตอ้งปอ้งกีนัสารคุดัหล็ั�งไดเ้บืั �องตน้ 

ท์างผู่ว้ิิจยั์จง่ไดพ้ิฒันานวิตักีรรมซ่�งท์ำาจากีวิสัดทีุ์�มีในประเท์ศ  ดว้ิย์กีารใชผ้่า้ที์�เคุล็ือบัสารสะท์อ้นนำ�า  

แล็ะออกีแบับัหนา้กีากีรวิมท์ั�งพิัฒนารูปแบับัใหเ้หมาะสมกีับักีารใชง้านสำาหรบัับัุคุล็ากีรท์างกีาร

แพิท์ย์ ์ เพืิ�อใชท้์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์ที์�ขุาดแคุล็นในปัจจบุันั  จากีกีารท์ดสอบักีารสวิมใส่พิบัวิ่า

ตน้แบับัหนา้กีากีแบับัที์�  4  เหมาะสมกีบัักีารนำามาผ่ล็ิตหนา้กีากีท์างกีารแพิท์ย์ม์ากีที์�สดุ  โดย์กีาร

ออกีแบับัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าประกีอบัดว้ิย์ผ่า้  3  ชั�น  โดย์ชั�นที์�  1  แล็ะชั�นที์�  2  เป็นผ่า้สะท์อ้นนำ�า  

เพืิ�อปอ้งกีนัสารคุดัหล็ั�ง  แล็ะผ่า้ชั�นที์�  3  ใชผ้่า้ฝีา้ย์ผ่สมโพิล็ีเอสเตอร ์  เพืิ�อสามารถดดูซบััคุวิามชื�น

ขุองสารคุดัหล็ั�งที์�แท์รกีซม่ผ่า่นได ้  ท์ั�งนี �ในสว่ินขุองชั�นที์�  3  ผู่ว้ิิจยั์ออกีแบับัใหส้ามารถใสแ่ผ่น่กีรอง

เพืิ�อปอ้งกีนัฝีุ่ น PM 2.5 แล็ะแบัคุที์เรยี์ได ้ 

คำาสำาคัญ: กีารพิฒันา,  หนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�า,  COVID-19
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 According to the situation of the COVID-19 Corona epidemic worldwide including 

Thailand, which causing the shortage of surgical masks (Surgical Mask) for medical per-

sonnel who are at risk and also face this problem. The basic requirement of surgical mask 

is to prevent secretions. Therefore, the researchers have developed a new innovation from 

local materials, using waterproof coatings and mask designs as well as developing suita-

ble forms to use for medical personnel. The ware test showed that the 4th model of the 

mask was best suited to the manufacture of the medical masks. In order to replace the 

current shortage of sanitary masks by designing a reflective fabric mask consisting of 3 

layers of fabric which the 1st and 2nd layers are reflective fabrics to prevent secretions and 

the 3rd layer fabric is used mixed polyester cotton to be able to absorb moisture of the 

secretions that penetrate through it. In the 3rd layer, the researchers designed to fit a filter 

to protect against PM 2.5 dust and bacteria.

Keywords: Development, water-proof Mask, COVID-19

 โรคุระบัาดไวิรสัโคุโรนา่  COVID-19  เริ�มระบัาดในชว่ิงปล็าย์เดือนธนัวิาคุม  2562  ในเมือง

อูฮ่ั�น  ประเท์ศจีน  ซ่�งในปัจจบุันัไวิรสัโคุโรนาไดร้ะบัาดแล็ะรุกีล็ามกีระจาย์ไปท์ั�วิโล็กีอย์า่งนอ้ย์  185  

ประเท์ศ  จง่ท์ำาใหมี้ประชาชนเจ็บัป่วิย์แล็ะล็ม้ตาย์เป็นจำานวินมากี  ที์�มาขุองโรคุระบัาดนี�ย์งัไมมี่ใคุร

ท์ราบัแหล็ง่กีำาเนิดที์�ชดัเจนขุองไวิรสัโคุโรนาชนิดนี�  ซ่�งอากีารขุองผู่ที้์�ไดร้บััเชื �อจากีไวิรสัโคุโรนา  หรอื 

Covid-19  จะมีอากีารเริ�มแรกี  คืุอ  มีไขุ ้ ตามมาดว้ิย์กีารไอแหง้ ๆ  แล็ะประมาณ  1  สปัดาหจ์ะเริ�ม

มีปัญหาตอ่ระบับักีารหาย์ใจที์�ตดิขุดั  แล็ะผู่ป่้วิย์ที์�มีอากีารหนกัีอาจจะมีอากีารปอดบัวิมอกัีเสบัรว่ิม

ดว้ิย์  ซ่�งหากีมีอากีารที์�รุนแรงมากีอาจท์ำาใหร้ะบับัภาย์ในล็ม้เหล็วิได ้ คุวิามรุนแรงขุอง  Covid-19 นี �  

ในหล็าย์ประเท์ศจากีภูมิภาคุท์ั�วิโล็กีมีจำานวินผู่ติ้ดเชื �อรวิม 170,000 ราย์ แล็ะเสีย์ชีวิิตมากีกีวิ่า  

6,500  ราย์  (ขุอ้มลู็ ณ วินัที์� 17 มีนาคุม พิ.ศ.2563)  (สรุยั์ย์าแล็ะคุณะ. 2563). แตท่์ั�งนี �ปัจจยั์แหง่กีาร

เสีย์ชีวิิตก็ีมีปัจจยั์อื�น ๆ   รว่ิมดว้ิย์ที์�ท์ ำาใหป้ระชาชนเสีย์ชีวิิตจากีไวิรสัดงักีล็า่วิ  เชน่  เพิศ  อาย์ ุ สขุุภาพิ

หรอือากีารแท์รกีซอ้นขุองผู่ป่้วิย์ เป็นตน้  ซ่�งผ่ล็กีารวิิเคุราะหจ์ากีองคุก์ีารอนามยั์โล็กี  วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็

คุนไขุ ้ 56,000  คุน  พิบัวิา่ที์�ไดร้บััเชื �อ  4  ใน  5  คุน  จะมีอากีารป่วิย์ไมรุ่นแรง  ซ่�งในปัจจบุันัย์งัไม่

ท์ราบัสาเหตทีุ์�แน่ชดัวิ่าเชื �อไวิรสัโคุโรนาสาย์พินัธุใ์หม่นี �แพิรก่ีระจาย์จากีคุนสู่คุนไดอ้ย์่างไร  แต่เชื �อ

ขุองไวิรสัชนิดนี �สามารถแพิรผ่่่านท์างล็ะอองขุองเหล็วิที์�ออกีมาจากีกีารไอแล็ะกีารจามขุองมนษุย์ ์ 

ซ่�งคุ ำาแนะนำาที์�ดีที์�สดุจากีองคุก์ีารอนามยั์โล็กีแล็ะกีระท์รวิงสาธารณสขุุขุองประเท์ศไท์ย์  คืุอ  มนษุย์์

สามารถปอ้งกีนัตวัิเองจากีไวิรสัที์�ตอ่จากีท์างระบับัท์างเดินหาย์ใจชนิดดว้ิย์กีารเล็ี�ย์งกีารเขุา้ใกีล็คุ้น

Abstract

บูที่นำา

     กีารพิฒันาหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าท์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์

    ส ำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์
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ไอหรือจาม  กีารล็า้งมือบั่อย์ ๆ  แล็ะพิย์าย์ามไม่สมัผ่สับันใบัหนา้  เช่น  ดวิงตา  จมกูี  แล็ะปากี  

แล็ะท์างกีระท์รวิงสาธารณสขุุในประเท์ศไท์ย์ไดแ้นะนำากีารปอ้งกีนัตวัิเองจากีไวิรสัดงักีล็า่วิคืุอ  กีาร

สวิมหนา้กีากีอนามยั์เมื�อไปในที์�ผู่คุ้นแออดั  เชน่  หา้งสรรพิสนิคุา้  ตล็าด  ชมุชน  รถไฟิฟิา้  เป็นตน้  

เพืิ�อเป็นกีารปอ้งกีนัสารคุดัหล็ั�งขุองเหล็วิที์�ออกีมาจากีกีารไอจามจากีบัคุุคุล็อื�น  แล็ะกีารไอจามสู่

บัุคุคุล็อื�นดว้ิย์เช่นกีัน  (กีรมคุวิบัคุุมโรคุ. 2563).  ดว้ิย์เหตุนี �จ่งท์ำาใหป้ระชาชนท์ั�วิโล็กีแล็ะใน

ประเท์ศไท์ย์ไดตื้�นตวัิในกีารหาหนา้กีากีอนามยั์แล็ะอปุกีรณป์อ้งกีนัไวิรสัโคุโรนา่ดงักีล็า่วิมาปอ้งกีนัจง่ท์ำา

ใหเ้จล็แอล็กีอฮอล็ ์  เคุรื�องฟิอกีอากีาศแล็ะหนา้กีากีอนามยั์นั�นขุาดแคุล็นแล็ะมีราคุาสงู  หาไดย้์ากีใน

ปัจจบุันั  จง่ท์ำาใหห้นว่ิย์งานขุองภาคุรฐัแล็ะเอกีชนหล็าย์แหง่ไดอ้อกีมาสอนกีารเย็์บัหนา้กีากีผ่า้เพืิ�อ

ท์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์ในชว่ิงหนา้กีากีขุาดแคุล็นในชว่ิงวิิกีฤตนี�  

 ประเภท์ขุองหนา้กีากีอนามยั์  สามารถแบัง่ออกีไดเ้ป็น  3  ประเภท์ดว้ิย์กีนั  ไดแ้ก่ี  หนา้กีากี 

N95  หนา้กีากีท์างกีารแพิท์ย์ ์ (Surgical Mask)  แล็ะหนา้กีากีผ่า้  โดย์หนา้กีากีแตล่็ะชนิดมีกีารใช้

งานที์�แตกีตา่งกีนั  โดย์ท์างกีารแพิท์ย์น์ั�น  ใชห้นา้กีากีท์างกีารแพิท์ย์แ์ล็ะหนา้กีากี  N95  ในกีารดแูล็

รกัีษาคุนไขุ ้ หนา้กีากีอนามยั์ท์างกีารแพิท์ย์แ์ล็ะหนา้กีากี  N95  (Respirator Masks)  เป็นวิสัดแุล็ะ

อปุกีรณท์์างกีารแพิท์ย์ที์์�ใชส้ ำาหรบัักีารปอ้งกีนัสิ�งปนเปื�อนในอนภุาคุขุนาดเล็ก็ีแล็ะขุนาดใหญ่  เพืิ�อ

ป้องกีนัเชื �อโรคุเขุา้สู่ระบับัท์างเดินหาย์ใจ โดย์หนา้กีากีอนามยั์ไดถ้กูีใชใ้นท์างกีารแพิท์ย์เ์พืิ�อรกัีษา

กีารผ่า่ตดั  ศลั็ย์แพิท์ย์ ์ ท์นัตแพิท์ย์ ์ แล็ะสตัวิแพิท์ย์เ์ป็นสว่ินใหญ่  ฐานขุอ้มลู็โคุรงสรา้งอตุสาหกีรรม

ผ่ล็ติภณัฑิว์ิสัดอุปุกีรณท์์างกีารแพิท์ย์ ์สถาบันัพิล็าสติกี ไดร้าย์งานขุอ้มลู็วิสัด ุรูปรา่ง กีารใชห้นา้กีากี

ท์างกีารแพิท์ย์ด์งัภาพิตารางดงันี �

ภาพที่่�  1  แสดังขีอ้มูลขีองหนา้กากอนามยั่ในอตุัสาหกรื่รื่มวสัดัอุปุกรื่ณก์ารื่แพที่ย่์
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 ประโย์ชนห์ล็กัีขุองหนา้กีากีท์างกีารแพิท์ย์ใ์ชส้ ำาหรบัักีารปอ้งกีนักีารติดเชื �อระหวิ่างแพิท์ย์์

กีบััผู่ท้์ ำากีารรกัีษา  หรือกีารรกัีษาผู่ป่้วิย์ที์�ตอ้งกีารกีารรกัีษาอย์่างใกีล็ชิ้ดเพืิ�อคุวิามปล็อดภยั์  เพืิ�อ

ปอ้งกีนักีารตดิตอ่เชื �อโรคุ  เชื �อแบัคุที์เรยี์ที์�มาในรูปแบับัท์ั�งที์�เป็นขุองเหล็วิ  เชน่  นำ�ามกูี  นำ�าล็าย์  เล็ือด  

นำ�าเหล็ือง  หรอืล็ะอองปนเปื�อนขุองเชื �อ  ซ่�งสามารถแพิรก่ีระจาย์เขุา้สูร่า่งกีาย์ผ่า่นท์างปากีแล็ะจมกูี  

หนา้กีากีอนามัย์ผ่ล็ิตขุ่ �นดว้ิย์ผ่า้ไม่ถักีไม่ท์อ (Non-Woven Fabric)  ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์  2  ชั�น  

แล็ะ  3  ชั�น  แล็ะกีารผ่ล็ิตในแต่ล็ะขุั�นตอนจะใชคุ้วิามรอ้นแบับัอลั็ตรา้โซนิคุในกีารเชื�อมชั�นผ่า้เพืิ�อ

เพิิ�มประสิท์ธิภาพิในกีารกีรองแบัคุที์เรีย์ เมื�อเปรีย์บัเที์ย์บัประสิท์ธิภาพิระหวิ่างหนา้กีากีท์างกีาร

แพิท์ย์ก์ีบััหนา้กีากี  N95  พิบัวิ่าดา้นกีารใชง้านมีคุวิามแตกีต่างกีนั  โดย์หนา้กีากีท์างกีารแพิท์ย์มี์

ประสทิ์ธิภาพิในกีารกีรองเชื �อโรคุแล็ะสิ�งปนเปื�อนอนภุาคุที์�เล็ก็ีไดน้อ้ย์กีวิา่หนา้กีากี N95  ซ่�งสามารถ

กีรองอนภุาคุขุนาดเล็ก็ีไดที้์�  0.3-0.1  ไมคุรอน  โดย์หนา้กีากีมีท์ั�งหมด  3  ระดบััดว้ิย์กีนั  คืุอ กีรองได ้ 

95% (N95),  กีรองได ้ 99%  (N99)  แล็ะกีรองได ้ 99.97%  (N100)  เพิราะฉะนั�นหนา้กีากี  N95  จง่

เหมาะสำาหรบัับัุคุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ที์์�ใหร้กัีษาแก่ีผู่ป่้วิย์ที์�เป็นวิณัโรคุปอด  โรคุท์างเดินหาย์ใจ

เฉีย์บัพิล็นัรุนแรง  SRAS  หรอื Covid-19  เป็นตน้  แตเ่นื�องจากีหนา้กีากี  N95  มีราคุาสงูแล็ะหาซื �อ

ไดย้์ากีในท์อ้งตล็าด  ท์ำาใหเ้กิีดภาวิะกีารขุาดแคุล็นหนา้กีากีอนามยั์  ประกีอบักีบัักีารใชห้นา้กีากี

อนามยั์นั�นมีคุวิามจำาเป็นสำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ที์์�ท์ ำางานในเวิชปฎิ์บัตัิท์ั�วิไป  แล็ะหนา้กีากี

อนามยั์สว่ินใหญ่ใชคุ้รั�งเดีย์วิทิ์ �ง  (โคุรงกีารระบับัฐานขุอ้มลู็อตุสาหกีรรมวิสัดอุปุกีรณท์์างกีารแพิท์ย์,์2552)  

ดงันั�นเเพืิ�อคุวิามปล็อดภยั์แล็ะปอ้งกีนักีารท์ำางานเบืั �องตน้ขุองบัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ ์  ท์างผู่ว้ิิจยั์จง่

คุน้หาแล็ะศก่ีษาขุอ้มลู็วิสัด ุ อปุกีรณ ์ แล็ะรูปแบับั  เพืิ�อนำามาผ่ล็ติท์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์ที์�ขุาดแคุล็น

ในปัจจบุันั  แล็ะสรา้งคุวิามปล็อดภยั์ในกีารปฏิบัตังิานเบืั �องตน้สำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์

 1.เพืิ�อพิัฒนาผ่ล็ิตภัณฑิ์ต้นแบับัหน้ากีากีผ่้าสะท์้อนนำ�าให้เหมาะสมสำาหรับับัุคุล็ากีร

ท์างกีารแพิท์ย์แ์ล็ะประชาชนได้

 2. เพืิ�อเป็นแนวิท์างกีารเล็ือกีใชห้นา้กีากีผ่า้ใหเ้หมาะสมกีบััสภาวิะขุองโรคุระบัาดได้

 1.รูปแบับัขุองหนา้กีากีอนามยั์ที์�ท์ ำาจากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าสามารถใชก้ีบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ไ์ด ้ 

 2.คุุณสมบััติขุองผ่้าสะท์้อนนำ�าสามารถนำามาปรับัใช้ท์ ำาหน้ากีากีผ่้าท์ดแท์นหน้ากีากี

อนามยั์สำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์เ์พืิ�อใชใ้นกีารรกัีษาผู่ป่้วิย์เบืั �องตน้ได้

วัตถุุประสงค์

กรอบูแนวคดิูในการวจิยั

     กีารพิฒันาหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าท์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์

    ส ำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์
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 1. ท์ดสอบักีารสะท์อ้นนำ�าขุองผ่า้สะท์อ้นนำ�า  ดว้ิย์วิิธีกีารท์ดสอบักีารสะท์อ้นนำ�าดว้ิย์เคุรื�องพิน่นำ�า

 2. ศก่ีษารูปแบับัแล็ะพิฒันาหนา้กีากีอนามยั์ที์�เหมาะสำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์

  2.1 ศก่ีษาแล็ะพิฒันากีารออกีแบับัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าแบับัที์�  1  

  2.2 ศก่ีษาแล็ะพิฒันากีารออกีแบับัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าแบับัที์�  2

  2.3 ศก่ีษาแล็ะพิฒันากีารออกีแบับัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าแบับัที์�  3

  2.4 ศก่ีษาแล็ะพิฒันากีารออกีแบับัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าแบับัที์�  4

 กีารท์ดสอบักีารซกัีขุองผ่า้สะท์อ้นนำ�า  (Waterproof Mask Fabric)  ที์�ใชเ้สน้ดา้ย์ฝีา้ย์ผ่สม

โพิล็เีอสเตอร ์  โคุรงสรา้งกีารท์อดา้ย์ยื์นเป็น  Polyester Microfiber  เบัอร ์ 75  ดา้ย์พิุง่  Cotton Com-

pact Combed  เบัอร ์ 40  กีารท์อใชเ้สน้ดา้ย์  500  เสน้ดา้ย์ตอ่  10  ตารางเซนตเิมตร   ผ่า่นกีารเคุล็อืบั

สารกีนันำ�า NUVA-1811  ที์�ไดก้ีารรบััรองมาตรฐานจากี OEKO-TEX Standard 100-2019  ผ่ล็กีาร

ท์ดสอบักีารซกัีดว้ิย์เคุรื�องท์ดสอบักีารซกัีมาตรฐาน  พิบัวิา่  สามารถท์นตอ่กีนัซกัีได ้ 30  คุรั�ง  แล็ะจะ

เสื�อมสภาพิล็งไปตามล็ำาดบัั ผ่ล็กีารท์ดสอบักีารตา้นกีารเปีย์กีนำ�าขุองผิ่วิผ่า้โดย์วิิธีพิน่นำ�า  เป็นวิิธี

เบืั �องตน้ที์�มกัีใชใ้นกีารท์ดสอบัประสทิ์ธิภาพิในกีารสะท์อ้นนำ�า (Water Repellency)  ขุองผ่า้ที์�ผ่า่น

กีารตกีแตง่สำาเรจ็ดว้ิย์สารเคุมีสะท์อ้นนำ�า  วิิธีท์ดสอบัท์ำาไดโ้ดย์พิน่นำ�าล็งบันผ่า้ดว้ิย์ปรมิาณนำ�าแล็ะ

ระย์ะท์างที์�กีำาหนด จากีนั�นวิดัระดบัักีารตา้นกีารเปีย์กีนำ�าขุองผิ่วิผ่า้โดย์ประเมินล็กัีษณะที์�ปรากีฏ

ขุองชิ �นท์ดสอบัหล็งัพิน่นำ�าเปรยี์บัเที์ย์บักีบััรูปมาตรฐาน   พิบัวิา่ผ่า้ที์�น ำามาใชส้ามารถตา้นกีารเปีย์กี

นำ�าไดโ้ดย์นำ�าไมแ่ท์รกีซม่ผ่า่นเขุา้สูโ่คุรงสรา้งขุองเสน้ดา้ย์

ภาพที่่�  2  แสดังการื่ที่ดัสอบการื่ตัา้นเป่ย่กขีองผวิผา้โดัย่วธ่ิีพน่นำ�า

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

วธีิิดูำาเนินการวจิยั

ผู้ลการวจิยั
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การศิกึษารูปแบูบูและพฒัินาหน�ากากอนามัยที่ี�เหมาะสำาหรับูบุูคลากรที่างการแพที่ย์

 นวิัตกีรรมเป็นเคุรื�องมือที์�ส ำาคุัญต่อกีารพิัฒนาแล็ะนำามาออกีแบับัปรบััใชใ้นย์ุคุสังคุม

ปัจจบุันั  กีารสรา้งนวิตักีรรมนั�นหล็าย์คุนคุดิวิา่จะตอ้งเป็นสิ�งใหม ่ สรา้งใหม ่ แล็ะไมเ่หมือนใคุร  โดย์

งานวิิจยั์ชิ �นนี �ไดใ้หคุ้วิามสำาคุญัในกีารนำานวิตักีรรมที์�มีอย์ูแ่ล็ว้ิมาปรบััใชพ้ิฒันา  ออกีแบับัใหเ้หมาะ

สมกีบััสถานกีารณใ์นปัจจบุันัเพืิ�อช่วิย์เหล็ือสงัคุมแล็ะประเท์ศชาติ  แล็ะย์งัสามารถสรา้งมลู็คุ่าใน

อนาคุตต่อไปได ้ ดงันั�นกีารศ่กีษารูปแบับักีารออกีแบับัแล็ะพิฒันาหนา้กีากีอนามัย์ที์�เหมาะสม

สำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์เ์พืิ�อประย์กุีตใ์ชใ้นสถานกีารณโ์รคุระบัาดนี�  นกัีวิิจยั์จง่ไดน้ ำานวิตักีรรม

ผ่า้สะท์อ้นนำ�ามาศ่กีษาขุอ้มูล็กีารออกีแบับัโดย์รูปแบับัขุองหนา้กีากีที์�เหมาะสมสำาหรบัับัุคุล็ากีร

ท์างกีารแพิท์ย์ ์  โดย์เนน้กีารระวิงัรอย์ตะเขุ็บัหรอืรูเขุ็มขุองหนา้กีากีผ่า้ใหมี้รอย์ขุองตะเขุ็บันอ้ย์ที์�สดุ

แล็ะตอ้งกีระชบััในกีารสวิมใสม่ากีที์�สดุ  ตอ้งมีจีบัแบับัพิบััล็งเพืิ�อใหส้ารคุดัหล็ั�งไหล็ตกีล็งพืิ �นแล็ะไม่

ใหแ้ท์รกีซม่เขุา้ไปในหนา้กีากีได ้  จากีเงื�อนไขุดงักีล็า่วิท์างผู่ว้ิิจยั์จง่สรา้งตวัิตน้แบับัขุองหนา้กีากีผ่า้

ท์ั�งหมด  4  แบับัดว้ิย์กีนัดงันี �

ต�นแบูบูที่ี�  1

ภาพที่่�  3  แสดัง  Pattern  ตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  1 

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

 จากีภาพิที์�  3  เป็นตน้แบับัหนา้กีากีแบับัที์�  1  ซ่�งจากีกีารท์ดล็องกีารขุ่ �นตน้แบับัพิบัวิ่า

ตน้แบับันี�ใชแ้บับัมาตรฐานขุองแบับัหนา้กีากีอนามยั์ที์�ใชใ้นปัจจบุันั  โดย์มีล็กัีษณะสี�เหล็ี�ย์มผื่นผ่า้  

ขุนาดคุวิามกีวิา้ง  18  เซนติเมตร  คุวิามย์าวิ  17  เซนติเมตร  มี  3  จีบัแบับัพิบััล็ง  จากีกีารท์ดล็อง

กีารสวิมใส่พิบัวิ่าแบับัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าแบับัที์�  1  เมื�อนำาไปสวิมใส่แล็ว้ิ  หนา้กีากีไม่แนบัหนา้

ขุองผู่ส้วิมใส ่  จง่ท์ำาใหส้ารคุดัหล็ั�งสามารถแท์รกีซม่หรอืกีระเดน็ผ่า่นตามรูชอ่งวิา่งได ้  จง่ไมเ่หมาะ

สมกีบัักีารนำาไปสวิมใสใ่นท์างกีารแพิท์ย์์

            

     กีารพิฒันาหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าท์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์

    ส ำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์
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ต�นแบูบูที่ี�  2

ภาพที่่�  4  แสดัง  Pattern  ตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  2 

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

 จากีภาพิที์�  4  เป็นตน้แบับัหนา้กีากีแบับัที์�  2  ซ่�งจากีกีารท์ดล็องกีารขุ่ �นตน้แบับัพิบัวิ่า

ตน้แบับัโดย์กีารปรบัั  Pattern  จากีแบับัที์�  1  โดย์มีล็กัีษณะสี�เหล็ี�ย์มผื่นผ่า้  ปรบััคุวิามโคุง้ดา้นบัน

ขุองหนา้กีากีแล็ะดามล็วิดดา้นบันตรงตำาแหนง่จมกูี  โดย์มีขุนาดคุวิามกีวิา้ง  18  เซนตเิมตร  คุวิามย์าวิ  

17  เซนติเมตร  มี  3  จีบัแบับัพิบััล็ง  จากีกีารท์ดล็องกีารสวิมใส่พิบัวิ่าแบับัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�า

แบับัที์�  2  เมื�อนำาไปสวิมใสแ่ล็ว้ิ  หนา้กีากีมีคุวิามแนบักีบััใบัหนา้ขุองผู่ส้วิมใสม่ากีขุ่ �น  แตย่์งัมีชอ่ง

วิา่งในสว่ินขุองคุางที์�ไมส่อดคุล็อ้งกีบััใบัหนา้คุน  แล็ะเมื�อใสล่็วิดดามจมกูีแล็ว้ิเมื�อนำาไปซกัีซำ�าหล็าย์ 

ๆ คุรั�ง  ล็วิดสามารถท์ะล็อุอกีจากีผื่นผ่า้  ท์ำาใหเ้กิีดอนัตราย์ตอ่ผู่ส้วิมใสไ่ด ้ จง่ไมเ่หมาะสมกีบัักีารนำา

ไปสวิมใสใ่นชีวิิตประจำาวินัแล็ะสวิมใสใ่นท์างกีารแพิท์ย์์

ต�นแบูบูที่ี�  3

ภาพที่่�  5  แสดัง  Pattern  ตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  3  

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563
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 จากีภาพิที์�  5  เป็นตน้แบับัหนา้กีากีแบับัที์�  3  ซ่�งจากีกีารท์ดล็องกีารขุ่ �นตน้แบับัพิบัวิ่า

ตน้แบับันี�ไดจ้ากีกีารปรบัั  Pattern  จากีแบับัที์�  2  โดย์มีล็กัีษณะสี�เหล็ี�ย์มผื่นผ่า้  ปรบััคุวิามโคุง้ดา้น

ล็า่งขุองหนา้กีากีเพิิ�มเตมิ  แล็ะดามล็วิดดา้นบันตรงตำาแหนง่จมกูี  มีขุนาดคุวิามกีวิา้ง  18  เซนตเิมตร  

คุวิามย์าวิ  17  เซนติเมตร  มี  3  จีบัแบับัพิบััล็ง  จากีกีารท์ดล็องกีารสวิมใส่พิบัวิ่าแบับัหนา้กีากีผ่า้

สะท์อ้นนำ�าแบับัที์�  3  เมื�อนำาไปสวิมใสแ่ล็ว้ิ  หนา้กีากีมีคุวิามแนบัหนา้ขุองผู่ส้วิมใสม่ากีขุ่ �น  แตเ่มื�อใส่

ล็วิดดามจมกูีแล็ะเมื�อนำาไปซกัีซำ�าหล็าย์ ๆ  คุรั�ง  ล็วิดสามารถท์ะล็อุอกีจากีผื่นผ่า้  ท์ำาใหเ้กิีดอนัตราย์

ตอ่ผู่ส้วิมใสไ่ด ้ จง่ไมเ่หมาะสมกีบัักีารนำาไปสวิมใสใ่นชีวิิตประจำาวินัแล็ะสวิมใสใ่นท์างกีารแพิท์ย์์

ต�นแบูบูที่ี�  4

ภาพที่่�  6  แสดัง  Pattern  ตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  4    

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

ภาพที่่�  7  แสดังภาพตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  4 มมุมองดัา้นซึ่า้ย่และขีวา 

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

     กีารพิฒันาหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าท์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์

    ส ำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์
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ภาพที่่�  8  แสดังภาพตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  4  มมุมองดัา้นบนและดัา้นลา่ง  

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

ภาพที่่�  9  แสดังภาพตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  4  มมุมองดัา้นหลงั   

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

ภาพที่่�  10  แสดังภาพตัน้แบบหนา้กากแบบที่่�  4  ที่ศัึนย่่ภาพขีองแบบหนา้กาก 

ที่่�มา : ธีนกิา หตุัะกมล, 2563

 จากีภาพิที์�  6  เป็นตน้แบับัหนา้กีากีแบับัที์�  4  ซ่�งจากีกีารท์ดล็องกีารขุ่ �นตน้แบับัพิบัวิ่า  

ตน้แบับันี�ไดจ้ากีกีารปรบัั  Pattern  จากีแบับัที์�  3  โดย์มีล็กัีษณะสี�เหล็ี�ย์มผื่นผ่า้  ปรบััคุวิามโคุง้ดา้น

บันแล็ะล็า่งขุองหนา้กีากี  แล็ะนำาล็วิดดามจมกูีออกี  โดย์ใชจี้บัแบับัท์วิิตแท์นกีารใชล้็วิดเพืิ�อเพิิ�มคุวิาม

กีระชบััขุองกีารสวิมใสแ่ล็ะคุวิามปล็อดภยั์ขุองผู่ใ้ชห้นา้กีากีนี�  โดย์มีขุนาดคุวิามกีวิา้ง  18  เซนตเิมตร  

คุวิามย์าวิ  17  เซนติเมตร  มี  3  จีบัแบับัพิบััล็ง  จากีกีารท์ดล็องกีารสวิมใส่พิบัวิ่าแบับัหนา้กีากีผ่า้

สะท์อ้นนำ�าแบับัที์�  4  เมื�อนำาไปสวิมใส่แล็ว้ิรูปแบับัขุองหนา้กีากีเขุา้รูปแล็ะกีระชบััมากีขุ่ �น  มีคุวิาม

ปล็อดภยั์จากีกีารสวิมใส่แล็ะย์งัสามารถซกัีไดโ้ดย์ไม่ตอ้งคุำาน่งถ่งอนัตราย์จากีล็วิดดามจมกูีที์�จะ

ท์ะล็รุะหวิา่งกีารซกัีอีกีดว้ิย์
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ตารางที่ี� 1  แสดงภาพิกีารสวิมใสต่น้แบับัหนา้กีากีผ่า้

แสดูงภาพหน�ากาก ข�อดูแีละข�อเสียของหน�ากาก

แบับัที์�  1 เป็นผ่า้ท์รงสี�เหล็ี�ย์มมีจีบั 3 จีบัแบับัคุวิำ�าล็ง เมื�อสวิมใสแ่ล็ว้ิหนา้กีากีไมก่ีระชบัักีบัั

ใบัหนา้  มีชอ่งวิา่งที์�ท์ ำาใหส้ารคุดัหล็ั�งสามารถกีระเดน็ผ่า่นในชอ่งวิา่งนั�นได ้ จง่ไม่

เหมาะที์�จะนำามาใชก้ีบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์

แบับัที์�  2 เมื�อนำาไปสวิมใสแ่ล็ว้ิ  หนา้กีากีมีคุวิามแนบักีบััใบัหนา้ขุองผู่ส้วิมใสม่ากีขุ่ �น  แตย่์งัมี

ชอ่งวิา่งในสว่ินขุองคุางที์�ไมส่อดคุล็อ้งกีบััใบัหนา้  แล็ะเมื�อใสล่็วิดดามจมกูีแล็ว้ิเมื�อ

นำาไปซกัีซำ�าหล็าย์ ๆ คุรั�ง  ล็วิดสามารถท์ะล็อุอกีจากีผื่นผ่า้  ท์ำาใหเ้กิีดอนัตราย์ตอ่ผู่้

สวิมใสไ่ด ้ จง่ไมเ่หมาะสมกีบัักีารนำาไปสวิมใสใ่นชีวิิตประจำาวินัแล็ะสวิมใสใ่น

ท์างกีารแพิท์ย์์

แบับัที์�  3 ปรบััคุวิามโคุง้ดา้นล็า่งขุองหนา้กีากีเพิิ�มเตมิ  แล็ะดามล็วิดดา้นบันตรงตำาแหนง่จมกูี  

เมื�อนำาไปสวิมใสแ่ล็ว้ิ  หนา้กีากีมีคุวิามแนบัหนา้ขุองผู่ส้วิมใสม่ากีขุ่ �น  แตเ่มื�อใสล่็วิด

ดามจมกูีแล็ะเมื�อนำาไปซกัีซำ�าหล็าย์ ๆ คุรั�ง  ล็วิดสามารถท์ะล็อุอกีจากีผื่นผ่า้  ท์ำาให้

เกิีดอนัตราย์ตอ่ผู่ส้วิมใสไ่ด ้ จง่ไมเ่หมาะสมกีบัักีารนำาไปสวิมใสใ่นชีวิิตประจำาวินั

แล็ะสวิมใสใ่นท์างกีารแพิท์ย์์

แบับัที์�  4 ปรบััคุวิามโคุง้ดา้นบันแล็ะล็า่งขุองหนา้กีากี  แล็ะนำาล็วิดดามจมกูีออกี  โดย์ใชจี้บั

แบับัท์วิิตแท์นกีารใชล้็วิดเพืิ�อเพิิ�มคุวิามกีระชบััในกีารสวิมใสแ่ล็ะคุวิามปล็อดภยั์ขุอง  

จากีกีารสวิมใสพ่ิบัวิา่ เมื�อนำาไปสวิมใสแ่ล็ว้ิรูปแบับัขุองหนา้กีากีเขุา้รูปแล็ะกีระชบัั

มากีขุ่ �น มีคุวิามปล็อดภยั์จากีกีารสวิมใสแ่ล็ะย์งัสามารถซกัีไดโ้ดย์ไมต่อ้งคุำานง่ถง่

อนัตราย์จากีล็วิดดามจมกูีที์�จะท์ะล็รุะหวิา่งกีารซกัี

     กีารพิฒันาหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าท์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์

    ส ำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์
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 ผ่ล็กีารท์ดล็องกีารใชผ้่า้สะท์อ้นนำ�า (Cotton Silk) โดย์ใชเ้สน้ดา้ย์ฝีา้ย์ผ่สมโพิลี็เอสเตอร ์  

โคุรงสรา้งกีารท์อดา้ย์ยื์นเป็น  Polyester Microfiber เบัอร ์75 ดา้ย์พิุง่ Cotton Compact Combed 

เบัอร ์ 40  กีารท์อใชเ้สน้ดา้ย์  500  เสน้ดา้ย์ต่อ  10 ตารางเซนติเมตร   ผ่่านกีารเคุล็ือบัสารกีนันำ�า  

NUVA-1811 ที์�ไดก้ีารรบััรองมาตรฐานจากี OEKO-TEX Standard 100-2019  จากีกีารท์ดสอบักีาร

ซกัีพิบัวิา่กีารซกัีที์�  5  คุรั�ง  10  คุรั�ง  แล็ะ  30  คุรั�ง  ผ่า้ย์งัสามารถสะท์อ้นนำ�าไดดี้  แตห่ล็งัจากีกีารซกัี

ที์�  30  คุรั�ง  คุณุสมบัตัแิล็ะประสทิ์ธิภาพิขุองผ่า้จะถดถอย์ล็ง  แล็ะล็กัีษณะขุองรูปแบับัหนา้กีากีผ่า้

สะท์อ้นนำ�าที์�พิฒันามาท์ั�งสิ �น  4  ตน้แบับั  ซ่�งตน้แบับัที์�นำาไปใชง้านไดดี้คืุอตน้แบับัที์�  4  เมื�อนำาไป

สวิมใสรู่ปแบับัขุองหนา้กีากีมีคุวิามกีระชบััเขุา้รูปกีบััใบัหนา้มากีที์�สดุ  กีารสวิมใสมี่คุวิามปล็อดภยั์

แล็ะย์งัสามารถซกัีไดโ้ดย์ไมต่อ้งคุำานง่ถง่คุวิามปล็อดภยั์ขุองล็วิดดามจมกูีอีกีดว้ิย์   โดย์กีารออกีแบับั

หนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�าเพืิ�อบัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์นี์ �  เป็นกีารออกีแบับัโดย์ใชผ้่า้  3  ชั�นดว้ิย์กีนั  โดย์

ชั�นที์�  1  แล็ะ  2  เป็นผ่า้สะท์อ้นนำ�า  ที์�สามารถปอ้งกีารสารคุดัหล็ั�งแท์รกีซม่ผ่า่นมาย์งัใบัหนา้ขุองผู่้

สวิมใสไ่ด ้ แล็ะชั�นที์�  3  ใชผ้่า้ฝีา้ย์ผ่สมโพิล็ีเอสเตอรช์นิดแบับัไมก่ีนันำ�า  แตส่ามารถดดูซบััคุวิามชื�นได ้ 

โดย์จะเย็์บัไวิส้ ำาหรบััดา้นในขุองหนา้กีากีเพืิ�อดดูซบัันำ�าล็าย์ขุองผู่ส้วิมใส่  แล็ะย์งัสามารถใส่แผ่่น

กีรอง PM 2.5 ได ้  เพืิ�อปอ้งกีนัฝีุ่ นล็ะอองแล็ะเชื �อแบัคุที์เรยี์ได ้  โดย์กีารเย์บ็ัหนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�านี �

หล็ีกีเล็ี�ย์งกีารเย์็บัตรงกีล็างจมกูีหรอืตะเขุ็บักีล็างหนา้กีากี  เพืิ�อปอ้งกีนักีารแท์รกีซม่ขุองสารคุดัหล็ั�ง

ผ่่านมาย์งัตะเขุ็บัผ่า้  ดงันั�นตน้แบับัหนา้กีากีชนิดนี�จ่งสามารถนำาไปใชท้์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์ใน

กีารใชง้านท์ั�วิไปสำาหรบัับัคุุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์ไ์ด ้ 

 ข�อเสนอแนะที่ั�วไป

 หนา้กีากีผ่า้สะท์อ้นนำ�า  สามารถใชท้์ดแท์นหนา้กีากีอนามยั์  (Surgical Masks)  ไดใ้นเบืั �อง

ตน้แตไ่มเ่หมาะกีบัักีารท์ำาหตัถกีรรมที์�สมัผ่สักีบััสารคุดัหล็ั�ง  เล็ือด  หรอืกีารผ่า่ตดัใหญ่ได ้ เนื�องจากี

หนา้กีากีท์ำามาจากีผ่า้ซ่�งมาล็กัีษณะกีารท์อ หรอืกีารขุดัสานซ่�งมีชอ่งวิา่งขุองกีารท์อที์�ท์ ำาใหเ้กิีดกีาร

รั�วิซม่ผ่า่นขุองสารคุดัหล็ั�งจะก่ีอใหเ้กิีดอนัตราย์ตอ่ผู่ส้วิมใสไ่ด้

 ข�อเสนอแนะในการวจิยัครั�งตอ่ไป 

 1. เพิิ�มขุนาดขุองหนา้กีากีใหมี้หล็าย์ขุนาดเพืิ�อใหเ้หมาะสมกีบััรูปล็กัีษณข์ุองแตล่็ะบัคุุคุล็ 

 2. กีารใชย้์างยื์ด  คุวิรเล็ือกีใชย้์างใหเ้หมาะสมกีบััล็กัีษณะกีารใชง้านกีบััล็กัีษณะขุองผ่า้

ที์�สามารถใชง้านไดใ้นระย์ะย์าวิ

 3. ท์ดสอบักีารใชง้านแล็ะคุวิามพิง่พิอใจกีบัับัคุุคุล็ากีรท์างกีารแพิท์ย์์

สรุปและอภปิรายผู้ล

ข�อเสนอแนะ
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     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ
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การออกแบูบูตราสินค�าและบูรรจุภณัฑ์ผ์ู้ลิตภณัฑ์ท์ี่�องถุิ�นสู่การตอ่ยอดูสินค�าของฝ่ากประจำาจงัหวัดู 

และการพฒัินาหลักสูตรชุมชนดู�านการจดัูการดู�านการออกแบูบูและการเพิ�มช่องที่างการตลาดู: 

กรณีศิกึษา ชุมชนหนองนำ�าใส จงัหวัดูสระแก�ว

รสา สุนที่รายุที่ธิ 1

Local branding and packaging design to the extension as provincial products and community 

curriculum development on design management and marketing channels expansion : A Case 

Study of Hnong Namsai Community, Sa Kaeo Province.

บูที่คัดูย่อ

 กีารออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะบัรรจุภัณฑิผ์่ล็ิตภัณฑิท์์อ้งถิ�นสู่กีารต่อย์อดสินคุา้ขุองฝีากี

ประจำา จงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารออกีแบับัแล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด : 

กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิมีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อศก่ีษาแล็ะคุน้คุวิา้วิิธีกีารดำาเนินงาน

ขุองชมุชนโดย์ กีารใชก้ีารคุดิเชิงออกีแบับัตวัินำา กีารดง่เอาคุนในชมุชนเขุา้มาเพืิ�อกีารพิฒันาที์�ย์ั�งยื์น

ท์ำากีารออกีแบับั ตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิข์ุองผ่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นที์�สามารถสื�อสารแล็ะเพิิ�มสว่ินแบัง่

ท์างกีารตล็าดใหก้ีบััสนิคุา้ อีกีท์ั�งย์งันำาไปสูก่ีารออกีแบับัหล็กัีสตูรชมุชนท์อ้งถิ�นระย์ะสั�นดา้นกีารจดักีาร

กีารออกีแบับัตราสนิคุา้ แล็ะบัรรจภุณัฑิท์์อ้งถิ�นเพืิ�อกีารย์กีระดบััเป็นผ่ล็ติภณัฑิข์ุองฝีากีประจำาจงัหวิดั 

โดย์กีารดำาเนินงานจะใช ้ วิิธีกีารสมัภาษณแ์บับักี่�งโคุรงสรา้งแล็ะกีารตอบัแบับัสอบัถามจากีกีล็ุม่ตวัิอย์า่ง

ที์�ประกีอบัไปดว้ิย์ อาจารย์ ์นกัีออกีแบับั ผู่น้ ำากีล็ุม่ผู่ผ้่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�น แล็ะล็กูีคุา้กีล็ุม่เปา้หมาย์ 

รวิมจำานวิน 150 คุน เพืิ�อกีำาหนด แนวิท์างแล็ะประเมินคุวิามคุดิเหน็ที์�มีตอ่งานออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

แล็ะตราสนิคุา้ นอกีจากีนั�น จะใชว้ิิธีกีาร จดักิีจกีรรมเชิงปฎิ์บัตัิกีารรวิมกีล็ุม่รว่ิมสรา้งสรรคุก์ีบััชาวิ

บัา้นในชมุชนแล็ะผู่เ้ชี�ย์วิชาญจากีวิิท์ย์าล็ยั์ชมุชน จงัหวิดัสระแกีว้ิในกีารออกีแบับัหล็กัีสตูรชมุชนให้

เหมาะสมกีบััผู่เ้รยี์นมากีที์�สดุ

 ผ่ล็กีารวิิจยั์แล็ะกีารออกีแบับัคุรั�งนี � ผู่วิ้ิจยั์แล็ะคุณะไดอ้อกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ “นำ�าใส” ที์�

สามารถ สื�อสารถง่ภาพิล็กัีษณใ์หมที่์�ท์นัสมยั์ขุองตราสนิคุา้ขุนมท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ยี์วิกีรอบั แสดง

ถง่คุวิามอดุมสมบัรูณ ์ คุวิามเป็นกีนัเอง ล็กัีษณะขุองคุวิามเป็นท์อ้งถิ�น กีารมีสขุุภาพิที์�ดี แล็ะคุวิาม

สะอาดปล็อดภยั์ ชิ �นงานออกีแบับับัรรจภุณัฑิต์น้แบับัเป็นล็กัีษณะกีล็อ่งที์�สามารถผ่ล็ติไดจ้รงิ มีภาพิ

ล็กัีษณที์์�สื�อสารถง่คุวิามสนกุีสนาน สดใส คุวิามกีระท์ดัรดั แล็ะสะดวิกีสบัาย์ ซ่�งผ่ล็จากีกีารออกีแบับั

แล็ะผ่ล็ติบัรรจภุณัฑิรู์ปแบับัใหมนี่ � ท์ ำาใหผ้่ล็ติภณัฑิส์ามารถขุาย์ไดใ้นราคุาที์�สงูขุ่ �น สรา้งราย์ไดใ้หก้ีบัั

ชมุชน แล็ะย์งัมีโอกีาสไดเ้ป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�นกัีท์อ่งเที์�ย์วิสามารถซื �อหาเพืิ�อเป็นขุองฝีากีไดอี้กีดว้ิย์

1 ดร., สาขุาวิิชากีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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 นอกีจากีนั�น จากีกีระบัวินกีารรว่ิมสรา้งสรรคุเ์พืิ�อท์ำากีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิก์ีบัั 

กีล็ุม่ชาวิบัา้นชมุชนหนองนำ�าใส ท์ำาใหไ้ดขุ้อ้มลู็เพืิ�อกีารออกีแบับัหล็กัีสตูรชมุชนระย์ะสั�น 2 หล็กัีสตูร

ดว้ิย์กีนั คืุอ หล็กัีสตูรกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิช์มุชน แล็ะหล็กัีสตูรกีารเพิิ�ม

ชอ่งท์างกีารตล็าดสำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชนแล็ะกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ โดย์กีารจดัหล็กัีสตูรใหช้มุชนนี� 

เป็นกีารมุง่เนน้ไปที์�ธรรมชาติกีารเรยี์นรูขุ้องผู่เ้รยี์นเป็นสำาคุญั เพืิ�อนำาไปสูก่ีารตอ่ย์อดคุวิามคุดิแล็ะ

กีารพิฒันาที์�ย์ั�งยื์น ขุองชมุชนตอ่ไป

คำาสำาคัญ : กีารสรา้งตราสนิคุา้ กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์กีารมีสว่ินรว่ิมขุองชมุชน หล็กัีสตูรชมุชน

 This research on local branding and packaging design to the extension as provincial 

products and community curriculum development on design management and marketing 

channels expansion : A Case Study of Hnong Namsai Community, Sa Kaeo Province aims 

to study and research how the local community works by using the idea of design thinking 

and the way of bringing people together for sustainable developments, designing a local 

product branding and packaging that can communicate and increase market share of the 

products. It also led to the design of short-term local community courses on management, 

branding and packaging design in order to upgrade the products to be as provincial souvenir 

products. The process will be conducted using semi-structured interviews and questionnaires 

from a sample group consisting of professors, designers, a leader of local product group 

and target customers in total of 150 people.

 For the results of this research and design, the researcher and the team designed 

the “Nam Sai” logo that can communicate the modern image of the brand of the products - 

crispy rolls and crispy spirals, which represents the feeling of prosperity, friendliness, locality, 

healthy and cleanliness. The prototype packaging design is a box that can actually be 

produced. There are images that communicate fun, bright, compact and convenient. These 

new packaging designs would help the products in being sold at a higher price than before. 

It would make more money for the community and also open for the opportunity to be products 

that tourists can buy as a souvenir as well.

 In addition, from the creative co-creation process to design the brand and packaging 

with the villagers of Hnong Nam Sai community. This provides information for designing two 

short-term community courses, which are a course in management of community product 

Abstract

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ
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packaging design and a course on increasing marketing channels for community products 

and branding design. These 2 courses focus on the learning nature of the villagers in order 

to lead to the development of new ideas for products and more projects on sustainable 

development of the community in the future.

Keywords : Branding Design, Packaging Design, Community Participation, Community 

Course

       ชมุชนแตล่็ะชมุชนในประเท์ศไท์ย์มีคุวิามหล็ากีหล็าย์แล็ะล็กัีษณะเฉพิาะตวัิ อีกีท์ั�งย์งัมีศกัีย์ภาพิที์� 

จะสรา้งสรรคุผ์่ล็ิตภณัฑิที์์�โดดเด่นขุ่ �นมาโดย์ผู่คุ้นในชมุชนเอง ซ่�งวิตัถปุระสงคุข์ุองกีารสรา้งสรรคุ์

ผ่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นเหล็า่นั�น เกิีดขุ่ �นมาจากีคุวิามตอ้งกีารในกีารสรา้งราย์ไดเ้ป็นหล็กัี กีารรวิมกีล็ุม่

คุนในชมุชนเขุา้ดว้ิย์กีนั หรอืคุวิามตอ้งกีารในกีารใชเ้วิล็าวิา่งหล็งัจากีกีารท์ำางานหล็กัีใหเ้กิีดประโย์ชน ์

ดว้ิย์เหตนีุ �เอง ท์ำาใหเ้กิีดผ่ล็ติภณัฑิข์ุองชมุชนท์อ้งถิ�นขุ่ �นมาเป็นจำานวินมากี แล็ะผ่ล็ติภณัฑิเ์หล็า่นี � ต่อ

มาไดก้ีล็าย์เป็นผ่ล็ิตภณัฑิที์์�เป็นตวัิแท์นแล็ะเป็นภาพิล็กัีษณที์์�แสดงออกีถ่งเรื�องราวิขุองชมุชน จน

กีล็าย์เป็นกีารสรา้งสรรคุอ์ตัล็กัีษณที์์�ส ำาคุญัขุ่ �นมา ตวัิอย์า่งที์�แสดงใหเ้หน็อย์า่งชดัเจน คืุอ เหล็า่

ผ่ล็ติภณัฑิ ์OTOP เป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีกีำาเนิดมาจากีชมุชนโดย์ภมิูปัญญาชาวิบัา้น มีกีารแสดงใหเ้หน็

ถง่รากีฐานท์างวิฒันธรรมอย์า่งนา่สนใจ (ส ำานกัีสง่เสรมิภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นแล็ะวิิสาหกิีจชมุชน, 2560) 

รวิมไปถง่วิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ูขุ่องคุนในชมุชนนั�น ๆ ซ่�งตอ่มามีกีารพิฒันาคุณุภาพิขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์OTOP 

ดว้ิย์กีารกีำาหนดเป็นจำานวินดาวิมอบัใหก้ีบััสนิคุา้ที์�มีคุณุภาพิไดต้ามเกีณฑิ ์ แล็ะมีกีารสนบััสนนุให้

ชมุชนเรง่พิฒันาบัรรจภุณัฑิแ์ล็ะตราสนิคุา้ขุองตนมากีขุ่ �นเรื�อย์มา กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิแ์ล็ะกีาร

สรา้งตราสินคุา้เป็นกีระบัวินกีารที์�มีคุวิามสำาคุญั เป็นส่วินหน่�งที์�ช่วิย์ท์ำาใหธุ้รกิีจกีารคุา้ขุาย์ต่าง ๆ 

ประสบัคุวิามสำาเรจ็ กีารออกีแบับัเหล็า่นี � ถกูีจดัใหเ้ป็นสว่ินหน่�งขุองสว่ินประสมท์างกีารตล็าดในย์คุุ

สมยั์ใหม ่ แล็ะดว้ิย์คุวิามที์�มีกีารแขุง่ขุนัในกีารผ่ล็ติสนิคุา้ที์�สงูมากีในปัจจบุันั หากีตวัิผ่ล็ติภณัฑิไ์ม่

สามารถพิฒันาใหดี้ หรอืแปล็กีใหมก่ีวิา่เดมิได ้ล็กัีษณะขุองกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ แล็ะกีารบัรรจภุณัฑิ์

จง่เป็นปัจจยั์ที์�เขุา้มาชว่ิย์กีระตุน้ใหผู้่บ้ัรโิภคุตดัสนิใจซื �อสนิคุา้ (ชยั์รตัน ์อศัวิางกีรู, 2548)

 ชมุชนกีรณีศก่ีษาในกีารวิิจยั์คุรั�งนี �  คืุอ ชมุชนบัา้นหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ เป็นชมุชนที์�

มีคุวิามโดดเด่นในกีารนำาเอาพืิชเศรษฐกิีจขุองท์อ้งถิ�นอย์่างมันสำาปะหล็งัมาสรา้งเป็นผ่ล็ิตภัณฑิ์

อาหารที์�หล็ากีหล็าย์ ใชส้ตูรแล็ะท์กัีษะในกีารผ่ล็ติที์�เฉพิาะตวัิ นำามาซ่�งคุณุคุา่แล็ะคุวิามแตกีตา่งให้

กีบััตวัิผ่ล็ติภณัฑิ ์ โดย์พืิ�นที์�ต ำาบัล็หนองนำ�าใสแตเ่ดมิเป็นตำาบัล็หน่�งขุองอำาเภอวิฒันานคุร จงัหวิดั

ปราจีนบัรุ ี ตอ่มาไดแ้ย์กีเป็นจงัหวิดัสระแกีว้ิ จง่ท์ำาใหต้ ำาบัล็หนองนำ�าใส อำาเภอวิฒันานคุร มาขุ่ �นกีบัั

เขุตกีารปกีคุรองขุองจงัหวิดัสระแกีว้ิ อาชีพิหล็กัีขุองประชาชนในตำาบัล็หนองนำ�าใสนี � เป็นกีารท์ำานา

ที่ี�มาและความสำาคัญของปัญหา
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แล็ะปล็กูีมนัสำาปะหล็งั เพืิ�อสง่ใหก้ีบััโรงงานอตุสาหกีรรมแปรรูป ในชว่ิงหล็งัจากีกีารเก็ีบัเกีี�ย์วิผ่ล็ติผ่ล็

นั�น ท์างโรงงานไดม้อบัแปง้มนัสำาปะหล็งัใหก้ีบััชาวิบัา้นเพืิ�อท์ำาขุนมขุาย์ตอ่ย์อด ซ่�งขุนมที์�ชาวิบัา้น

เรยี์นรูแ้ล็ะท์ำาขุาย์นั�น มีหล็ากีหล็าย์ชนิด เชน่  ล็อดชอ่ง สาคุ ูท์องมว้ิน แล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั สิ�งที์�น่า

สนใจ คืุอ ชาวิบัา้นไดพ้ิฒันาสตูรท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบัใหมี้คุณุภาพิแล็ะรสชาติที์�ดี มีกีาร

ผ่สมผ่สานสตูรดั�งเดมิเขุา้กีบััสมนุไพิรหล็ากีหล็าย์ชนิดเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามแปล็กีใหมแ่ล็ะเกิีดผ่ล็ประโย์ชน์

ที์�ดีตอ่สขุุภาพิ มีกีารเขุา้มาชว่ิย์เหลื็อขุององคุก์ีรตา่ง ๆ ในกีารใหคุ้วิามรู ้แล็ะพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิ ์จนท์ำาให้

ผ่ล็ิตภัณฑิท์์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบัเป็นที์�นิย์มมากีที์�สุดในบัรรดาผ่ลิ็ตภัณฑิจ์ากีแป้งมัน

สำาปะหล็งัที์�ชาวิบัา้นท์ำาขุ่ �น แล็ะสรา้งราย์ไดใ้หก้ีบััชมุชนไดเ้ป็นอย์า่งดี

 อย์า่งไรก็ีตาม ปัญหาที์�พิบัเจอไดอ้ย์า่งสมำ�าเสมอขุองผ่ล็ติภณัฑิช์มุชนนั�น คืุอ กีารที์�ชมุชน

สามารถท์ำาผ่ล็ติภณัฑิไ์ดดี้ แตไ่มส่ามารถนำาไปขุาย์หรอืขุย์าย์ตล็าดออกีไปไดก้ีวิา้งขุวิาง อนัเนื�องมา

จากีที์�บัรรจภุณัฑิไ์มไ่ดม้าตรฐาน แล็ะไมมี่ตราสนิคุา้ที์�ใหเ้กิีดคุวิามจดจำาพิอ ผู่ว้ิิจยั์แล็ะคุณะจง่เหน็

คุวิามจำาเป็น แล็ะคุวิามนา่สนใจในกีารพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิท์์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ยี์วิกีรอบั

ขุองชมุชนแหง่นี �ใหมี้คุวิามโดดเดน่ โดย์กีระบัวินออกีแบับันั�น จะมุง่เนน้กีารรว่ิมสรา้งสรรคุพ์ิฒันางาน

ออกีแบับักีบััชมุชน แล็ะชาวิบัา้นเจา้ขุองผ่ล็ติภณัฑิเ์อง จะไดมี้คุวิามรูแ้ล็ะคุวิามเขุา้ใจพืิ �นฐานดา้น

กีารออกีแบับั กีารเล็ือกีแบับัแล็ะกีารดำาเนินธรุกิีจโดย์ใชก้ีารออกีแบับัเป็นตวัินำา เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามรู ้

เท์า่ท์นั แล็ะกีารใชคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุ ์ในกีารตอ่ย์อดผ่ล็ติภณัฑิใ์หม ่ๆ ไดใ้นอนาคุต

 ท์ั�งนี � จากีกีระบัวินกีารใหไ้ดม้าซ่�งงานออกีแบับัที์�เหมาะสมตามคุวิามตอ้งกีารขุองผู่ผ้่ล็ิต

แล็ะตล็าดแล็ว้ิ กีระบัวินกีารเรยี์นรูย้์งันำาไปสูก่ีารสรา้งหล็กัีสตูรพิฒันาชมุชนระย์ะสั�น ที์�สรา้งขุ่ �นจากี

สภาพิปัญหาแล็ะคุวิามตอ้งกีารขุองผู่เ้รยี์นที์�เป็นชาวิบัา้นผู่ผ้่ล็ติ ในดา้นกีารเพิิ�มคุวิามเขุา้ใจดา้นกีาร

ออกีแบับั กีารสรา้งตราสนิคุา้ แล็ะกีารสรา้งแนวิคุิดดา้นกีารตล็าดที์�สามารถนำาไปสูก่ีารเพิิ�มสว่ินแบัง่

ท์างกีารตล็าดได ้ หล็กัีสตูรท์อ้งถิ�นดงักีล็า่วินี � เกิีดขุ่ �นจากีกีารวิิเคุราะหค์ุวิามรูพื้ิ �นฐานขุองชาวิบัา้นผู่้

เรยี์น ออกีแบับัใหมี้คุวิามสอดคุล็อ้งกีบััสภาพิเศรษฐกิีจแล็ะสงัคุมขุองท์อ้งถิ�นนั�น ๆ ผู่เ้รยี์นจะเรยี์นรู ้

ตามสภาพิจรงิขุองตนเอง แล็ะย์งัสามารถนำาคุวิามรูไ้ปใชก้ีารพิฒันาตนเองคุรอบัคุรวัิแล็ะชมุชนได ้

(กีองพิฒันากีารศก่ีษานอกีโรงเรยี์น, 2543)

 1. เพืิ�อออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิข์ุองผ่ล็ิตภณัฑิท์์อ้งถิ�นที์�เหมาะสม สื�อสาร แล็ะ

สามารถ เพิิ�มสว่ินแบัง่ท์างกีารตล็าดใหก้ีบััสนิคุา้

 2. เพืิ�อออกีแบับัหล็กัีสูตรพิฒันาชุมชนท์อ้งถิ�นระย์ะสั�นที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััดา้นกีารจดักีารกีาร

ออกีแบับั ตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นกีารย์กีระดบััแล็ะเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าดไปสู่

เป็นผ่ล็ติภณัฑิข์ุองที์�ระล็ก่ีประจำาจงัหวิดั

วัตถุุประสงคก์ารวจิยั

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั
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 งานวิิจัย์มุ่งเนน้ไปที์�กีารศ่กีษาแล็ะคุน้คุวิา้วิิธีกีารดำาเนินงานขุองชุมชนโดย์กีารใชก้ีาร

ออกีแบับัเป็นตวัินำา กีารดง่นำาเอาคุนในชมุชนมเขุา้มาเพืิ�อกีารพิฒันาที์�ย์ั�งยื์น โดย์ใชก้ีรณีกีารศก่ีษา

แล็ะวิิเคุราะหเ์พืิ�อกีารออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผ่ล็ิตภณัฑิข์ุนมท์องมว้ินแล็ะขุนม

เกีล็ีย์วิกีรอบั แล็ะกีระบัวินกีาร ใหไ้ดม้าซ่�งงานออกีแบับัที์�มีคุณุภาพิ แล็ะประสบัคุวิามสำาเรจ็ สามารถ

สรา้งหล็กัีสตูรชมุชนท์อ้งถิ�นระย์ะสั�น เพืิ�อใหช้าวิบัา้นในชมุชนไดเ้รีย์นรูก้ีระบัวินกีารแล็ะสามารถ

ดำาเนินกีารตอ่ย์อดพิฒันาไดด้ว้ิย์ตนเองแล็ะ ย์ั�งยื์น 

 โดย์กีระบัวินกีารจะใหคุ้วิามสำาคุญักีบััแนวิคุดิสำาคุญั 3 สว่ิน คืุอ 1) กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจ

ชมุชนท์อ้งถิ�น ล็กัีษณะอตัล็กัีษณพิ์ิเศษ สิ�งแวิดล็อ้ม แล็ะธรุกิีจ 2) กีารศก่ีษาขุองชมุชน ซ่�งมาจากี

คุวิามตอ้งกีารในกีารใหก้ีารออกีแบับัคุรั�งนี � สามารถตอ่ย์อดไปสูก่ีารพิฒันาคุวิามรู ้ แล็ะหล็กัีสตูร

ระย์ะสั�นชมุชนได ้ จ่งตอ้งใหคุ้วิามสำาคุญักีบัักีารศก่ีษาถ่งล็กัีษณะขุองผู่เ้รีย์นแล็ะคุวิามตอ้งกีารใน

กีารเรยี์นรู ้ แล็ะ 3) กีารออกีแบับัแล็ะกีารพิฒันา ซ่�งเป็นกีารมุง่เนน้ไปที์�กีารออกีแบับัตราสนิคุา้ กีาร

ออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์กีารบัรหิารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั แล็ะกีารจดักีารแล็ะกีารพิฒันาชมุชน ผ่า่น

กีระบัวินกีาร แล็ะวิิธีกีารตา่งๆ ที์�เหมาะสมในกีารเก็ีบัขุอ้มลู็แล็ะกีารวิิเคุราะห ์เพืิ�อใหไ้ดผ้่ล็ผ่ล็ติที์�เป็น

งานออกีแบับั คุูมื่อกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณ ์แล็ะหล็กัีสตูรชมุชนระย์ะสั�นที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง รวิมไปถง่ผ่ล็ล็พัิธ์

ขุองกีารเกิีดคุวิามเขุา้ใจขุองชาวิบัา้นเจา้ขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ แล็ะคุวิามสามารถในกีารตอ่ย์อดพิฒันาได้

ตอ่ไป

 

ภาพที่่� 1 กรื่อบแนวคดิัโครื่งการื่วจิิยั่

ที่่�มา: รื่สา สนุที่รื่าย่ทุี่ธี, 2560

กรอบูการวจิยั
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 กีารศ่กีษาวิิจัย์ในคุรั�งนี �เป็นกีารวิิจัย์เพืิ�อกีารออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะบัรรจุภัณฑิใ์หก้ีับั

ชมุชนหนองนำ�าใส รว่ิมกีบััวิิท์ย์าล็ยั์ชมุชนจงัหวิดัสระแกีว้ิ โดย์มีคุวิามคุาดหวิงัในกีระบัวินกีารท์ำางาน

ตอ่ย์อดไปสู ่หล็กัีสตูรกีารเรยี์นรูร้ะย์ะสั�นที์�เกีี�ย์วิขุอ้งใหก้ีบััชาวิบัา้น เพืิ�อกีารพิฒันาที์�ย์ั�งยื์นดว้ิย์ตนเอง 

ซ่�งกีารวิิจยั์นี � มีระย์ะเวิล็าในกีารดำาเนินงาน 1 ปี ใชว้ิิธีกีารวิิจยั์แบับัผ่สมผ่สาน (Mixed Method) 

เป็นกีารวิิจยั์ที์�ไดร้บััอิท์ธิพิล็มาจากีปรชัญาปฏิบัตัินิย์มที์�ใชวิ้ิธีวิิท์ย์าท์ั�งเชิงปริมาณ (Quantitative) 

แล็ะเชิงคุณุภาพิ (Qualitative) รว่ิมกีนัในกีารดำาเนินกีารวิิจยั์ เพืิ�อใหเ้กิีดกีารหาคุำาตอบัขุองกีารวิิจยั์ที์�

มีคุวิามคุรอบัคุล็มุ (วิลั็นิกีา ฉล็ากีบัาง, 2560) อีกีท์ั�งในกีระบัวินกีารย์งัไดมี้กีารนำาเอากีารวิิจยั์เชิง

ปฏิบัตัิกีารแบับัมีสว่ินรว่ิม (Participatory Action Research (PAR)) มาประย์กุีตใ์ชคุ้วิบัคุูก่ีนัไปอีกี

ดว้ิย์ ซ่�งขุั�นตอนกีารดำาเนินงาน จะแบัง่ออกีเป็น 2 สว่ินใหญ่ๆ คืุอ

 1. ขุั�นตอนกีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิ์

 - ศก่ีษาท์ฤษฎี์แล็ะเก็ีบัขุอ้มลู็เพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิ์

 - วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็เพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิ์

 - ออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิ์

 - ประเมินผ่ล็กีารออกีแบับัแล็ะสรุป

 

 2 ขุั�นตอนกีารออกีแบับัหล็กัีสตูรพิฒันาชมุชน

 - ศก่ีษาท์ฤษฎี์แล็ะขุอ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารออกีแบับัหล็กัีสตูรชมุชนท์อ้งถิ�น กีารสรา้งตราสนิคุา้ 

กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์แล็ะกีารเพิิ�มสว่ินแบัง่ท์างกีารตล็าด

 - จัดท์ำากีารสมัมนาเชิงปฏิบัตักิีารเพืิ�อกีารสรา้งสรรคุห์ล็กัีสตูรชมุชนท์อ้งถิ�นรวิมกีบััวิิท์ย์าล็ยั์

ชมุชน แล็ะชาวิบัา้นผู่ป้ระกีอบักีาร

 - วิิเคุราะหแ์ล็ะออกีแบับัร่างหล็กัีสูตรหล็กัีสูตรชุมชน ดา้นกีารออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะ

บัรรจภุณัฑิท์์อ้งถิ�น แล็ะกีารเพิิ�มสว่ินแบัง่ท์างกีารตล็าด เพืิ�อกีารย์กีระดบััแล็ะสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิ์

ขุองที์�ระล็ก่ีประจำา จงัหวิดั

 - ท์ดสอบัรา่งหล็กัีสตูรกีบััผู่เ้รยี์นชาวิบัา้นในชมุชน ประเมินผ่ล็ แล็ะสรุป

 กีารรวิบัรวิมขุอ้มลู็เบืั �องตน้ ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์

 ขุอ้มลู็ปฐมภมิู (Primary Data) ใชวิ้ิธีกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ภาคุสนามจากีกีารสำารวิจเบืั �องตน้ 

โดย์กีารสำารวิจแล็ะสมัภาษณค์ุวิามตอ้งกีารขุองผู่มี้สว่ินเกีี�ย์วิขุอ้ง ซ่�งขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิ ประกีอบัไปดว้ิย์ 

รูปแบับัขุองตราสญัล็กัีษณ ์ กีราฟิิกี แล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�ใชอ้ย์ูใ่นปัจจบุันัแล็ะคุวิามตอ้งกีารในกีารพิฒันา 

ระเบูยีบูวธีิิวจิยั

วธีิิการเกบ็ูรวบูรวมข�อมูล

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั
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ในอนาคุต ล็กัีษณะขุองล็กูีคุา้กีล็ุม่เปา้หมาย์ แล็ะล็กัีษณะกีารเรยี์นรูด้า้นกีารออกีแบับัแล็ะคุวิามคุดิ 

สรา้งสรรคุข์ุอง ชาวิบัา้นผู่ป้ระกีอบักีาร

 ขุอ้มลู็ท์ตุิย์ภมิู (Secondary Data) ไดศ้ก่ีษาคุน้คุวิา้ขุอ้มลู็จากีหนงัสือ เอกีสารสิ�งพิิมพิ ์แล็ะ 

เวิบ็ัไซตที์์�เกีี�ย์วิขุอ้ง โดย์เนื �อหาหล็กัีประกีอบัดว้ิย์ กีารออกีแบับัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนท์อ้งถิ�น

แนวิ คุดิโคุรงกีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�น โคุรงกีารหน่�งตำาบัล็หน่�งผ่ล็ติภณัฑิ ์ (OTOP) แนวิคุดิแล็ะ 

ท์ฤษฎี์ ดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์ กีารศก่ีษาพิฤติกีรรมผู่บ้ัรโิภคุ หล็กัีกีารสรา้งตราสนิคุา้ ขุอ้มลู็ 

พืิ �นฐาน ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ แล็ะเอกีสารงานออกีแบับัที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

 เคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารรวิบัรวิมขุอ้มลู็ปฐมภมิู คืุอ แบับัสอบัถามแล็ะกีารสมัภาษณ ์ ซ่�งแบัง่

ออกีเป็น 2 ชดุคืุอ

 1. ชุดแรกี เป็นแบับัสอบัถามสำาหรบััผู่ที้์�มีสว่ินเกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารออกีแบับัตราอตัล็กัีษณแ์ล็ะ 

บัรรจภุณัฑิ ์ ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์ สมาชิกีกีล็ุม่ผู่ผ้่ล็ติขุนมท์องมว้ิน แล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั แล็ะล็กูีคุา้ 

กีล็ุม่เปา้หมาย์ในพืิ�นที์� เพืิ�อนำาเอาขุอ้มลู็ที์�ไดม้าเป็นแนวิท์างก่ีอนท์ำากีารออกีแบับัตน้แบับับัรรจภุณัฑิ ์

ซ่�งแบัง่ออกีเป็น 3 สว่ินคืุอ

 สว่ินที์� 1 ขุอ้มลู็ท์ั�วิไปเกีี�ย์วิกีบััผู่ต้อบัแบับัสอบัถาม

 สว่ินที์� 2 ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััอตัล็กัีษณท์์อ้งถิ�น แล็ะตราสนิคุา้ นำ�าใส 

       ซ่�งเป็นกีารสอบัถามเกีี�ย์วิกีบััสิ�งที์�นก่ีถง่เมื�อกีล็า่วิถง่ท์อ้งถิ�นตำาบัล็หนองนำ�าใส ท์างดา้นสญัล็กัีษณ ์

สี แล็ะคุำาสำาคุญั

 สว่ินที์� 3 ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบัับัรรจภุณัฑิท์์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั

 ซ่�งเป็นกีารสอบัถามถง่สญัล็กัีษณ ์ สี แล็ะโคุรงสรา้งขุองบัรรจภุณัฑิข์ุองขุนมท์องมว้ินแล็ะ 

ขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั 

 2. ชุดที์�สอง สำาหรับัผู่้เชี�ย์วิชาญด้านกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ อาจารย์ ์              

นกัีออกีแบับัที์�มีประสบักีารณ ์ผู่น้ ำากีล็ุม่แล็ะชาวิบัา้นผู่ผ้่ล็ติท์องมว้ินแล็ะเกีล็ีย์วิกีรอบั แล็ะล็กูีคุา้กีล็ุม่     

เปา้หมาย์ภาย์ในแล็ะภาย์นอกีพืิ�นที์� ในกีารตอบัแบับัสอบัถามชดุที์�สองเป็นกีารท์ำาหล็งัจากีท์ำากีาร

ออกีแบับั ตน้แบับัตราสนิคุา้ 5 แบับั แล็ะบัรรจภุณัฑิท์์ั�ง 4 แบับัแล็ว้ิ เพืิ�อวิิเคุราะหห์าขุอ้สรุปขุอง

ตน้แบับับัรรจภุณัฑิที์์� เหมาะสม ซ่�งแบัง่ออกีเป็น 3 สว่ินคืุอ

 สว่ินที์� 1 ขุอ้มลู็ท์ั�วิไปเกีี�ย์วิกีบััผู่ต้อบัแบับัสอบัถาม

 สว่ินที์�  2  ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััคุวิามคุดิเหน็แล็ะขุอ้เสนอแนะขุองผู่ที้์�ตอบัแบับัสอบัถามตอ่ตราสนิคุา้

 ส่วินที์� 3 ขุอ้มูล็เกีี�ย์วิขุอ้งกีับัคุวิามคุิดเหน็แล็ะขุอ้เสนอแนะขุองผู่ที้์�ตอบัแบับัสอบัถามตอ่

งานออกีแบับักีราฟิิกีบันบัรรจภุณัฑิ์

 ซ่�งราย์ล็ะเอีย์ดในสว่ินที์� 2 แล็ะ 3 จะเป็นกีารประเมินในดา้นคุวิามเหมาะสมขุองสี คุวิามเหมาะสม 

เคร่�องมอ่ที่ี�ใช�
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ขุองตวัิหนงัสือ คุวิามเหมาะสมขุองสว่ินประกีอบั คุวิามเหมาะสมขุองกีารจดัองคุป์ระกีอบั คุวิามเหมาะสม 

ขุองกีารสื�อสารคุวิามหมาย์ คุวิามเหมาะสมในกีารเอาไปปรบััประย์กุีตใ์ชใ้นงานตา่ง แล็ะคุวิามเป็น

ไปได ้ในกีารนำาไปใชจ้รงิในปัจจบุันั

 ในกีารเก็ีบัแล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารศก่ีษาท์ฤษฎี์ตา่ง ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง กีารศก่ีษาตวัิอย์า่ง

งานออกีแบับัที์�มีแนวิคุิดสอดคุล็อ้งกีับักีารออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะบัรรจุภัณฑิผ์่ล็ิตภัณฑิท์์อ้งถิ�น 

กีารสมัภาษณแ์บับักี่�งโคุรงสรา้งผู่ที้์�มีส่วินเกีี�ย์วิขุอ้ง รวิมถ่งกีารจัดกิีจกีรรมเชิงปฏิบัตัิกีารร่วิม

สรา้งสรรคุก์ีบััชาวิบัา้น ผู่ป้ระกีอบักีาร จง่ท์ำาใหผู้่ว้ิิจยั์สามารถกีำาหนดหล็กัีเกีณฑิใ์นกีารออกีแบับัคุรั�ง

นี �ขุ่ �นได ้ดงัตอ่ไปนี�

 1. งานออกีแบับัตอ้งสื�อสารอตัล็กัีษณข์ุองตราสนิคุา้ขุองชมุชนไดอ้ย์า่งชดัเจนผ่า่นตราสญัล็กัีษณ ์

แล็ะบัรรจภุณัฑิ์

 2. งานออกีแบับับัรรจภุณัฑิต์อ้งมีคุวิามเรีย์บัง่าย์ เหมาะสมกีบัักีารผ่ล็ิต แล็ะบัรรจไุดเ้อง

ภาย์ในชมุชน สามารถปอ้งกีนัรกัีษาตวัิผ่ล็ติภณัฑิ ์ รวิมท์ั�งสื�อสารอตัล็กัีษณข์ุองตราสนิคุา้แล็ะตวัิ

สนิคุา้ไดอี้กีดว้ิย์

 3.  งานออกีแบับัตอ้งสามารถเพิิ�มมลู็คุา่ใหก้ีบััตวัิผ่ล็ติภณัฑิแ์ล็ะสามารถสรา้งราย์ไดเ้พิิ�มขุ่ �น 

ใหก้ีบัั ชาวิบัา้นผู่ผ้่ล็ติในชมุชน

 4. งานออกีแบับัตอ้งสามารถนำาไปพิฒันา ประย์กุีตใ์ชง้านตอ่เนื�องกีบััผ่ล็ติภณัฑิอื์�น ๆ ขุอง    

ตราสนิคุา้นำ�าใสไดใ้นอนาคุต

การวเิคราะหก์ลุ่มเป�าหมายของตราสินค�าและผู้ลิตภณัฑ์์

 เนื�องจากีผ่ล็ิตภณัฑิข์ุนมท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีลี็ย์วิกีรอบัเป็นผ่ล็ิตภณัฑิที์์�ไดมี้กีารคุดัเลื็อกี

มาใหเ้ป็นตน้แบับัขุองกีารพิฒันาอย์ูใ่นหมวิดขุองสนิคุา้ประเภท์ขุนมขุบัเคีุ �ย์วิ อาหารรบััประท์านเล็น่ 

ผ่ล็ติภณัฑินี์�เป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�ท์ ำามาจากีแปง้มนัสำาปะหล็งัซ่�งมีคุณุสมบัตัิที์�สามารถล็ดคุอเล็สเตอรอล็

ได ้ผ่ล็ติภณัฑินี์�มีคุวิามหวิานนอ้ย์ รสชาติกีล็มกีล็อ่ม แล็ะมีกีารผ่สมสมนุไพิรที์�ดีตอ่สขุุภาพิเขุา้ไปใน

บัางสตูร จง่ท์ำาเราสามารถย์กีจดุเดน่ขุองคุวิามมีสขุุภาพิดีขุ่ �นมาประกีอบัในกีารออกีแบับั แล็ะกีารกีำาหนด 

กีล็ุม่เปา้หมาย์ไดเ้ชน่กีนั โดย์กีล็ุม่เปา้หมาย์ขุองงานออกีแบับันี�ถกูีแบัง่โดย์ใชก้ีารแบัง่สว่ินตล็าด หรอื

กีารแบัง่กีล็ุม่ล็กูีคุา้หรอืตล็าดขุองผ่ล็ติภณัฑิช์นิดใดชนิดหน่�งที์�มีคุวิามแตกีตา่งกีนัออกีเป็นสว่ินย์อ่ย์ ๆ ซ่�ง

จะพิิจารณาจากีกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุซ่�งมีคุวิามแตกีตา่งกีนัตามอาย์ ุ เพิศ ราย์ได ้ ระดบัักีารศก่ีษา อาชีพิ 

ศาสนา วิฏัจกัีรชีวิิตขุองคุรอบัคุรวัิ (ชยั์พิร อดุมชนะโชคุ, 2561) ในงานวิิจยั์นี �ไดด้ง่เอาหล็กัีเกีณฑิก์ีาร

แบัง่สว่ินตล็าดผู่บ้ัรโิภคุ (Bases for Segmenting Consumer Markets) มาเป็นคุณุสมบัตั ิ2 สว่ิน 

ดว้ิย์กีนั คืุอ ดา้นกีารแบัง่ตามหล็กัีประชากีรศาสตร ์ (Demographic Segmentation) ซ่�งเป็นกีาร

การวเิคราะหแ์ละสรุปหลักการเพ่�อการออกแบูบู

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

63

อธิบัาย์คุณุล็กัีษณะขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์ในเชิงประชากีร เชน่ อาย์ ุ เพิศ ที์�อย์ูอ่าศยั์ อาชีพิ แล็ะราย์ได ้

เป็นตน้ สว่ินอีกีดา้นหน่�ง คืุอ ดา้นกีารแบัง่สว่ินท์างกีารตล็าดตามหล็กัีจิตวิิท์ย์า (Psychographic 

Segmentation) ซ่�งเป็นกีารอธิบัาย์คุณุล็กัีษณะขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์ในเชิงวิิถีกีารดำารงชีวิิตขุองบัคุุคุล็ 

ซ่�งแตล่็ะกีล็ุม่จะมีคุวิามตอ้งกีารในกีารบัรโิภคุที์�แตกีตา่งกีนั โดย์ตวัิแปรที์�นำามาใชใ้นกีารอธิบัาย์สว่ิน

นี� เชน่ ท์ศันคุต ิคุวิามเชื�อ แล็ะวิิถีชีวิิต เป็นตน้

 ดู�านประชากรศิาสตร ์(Demographic) กีล็ุ่มเป้าหมาย์ขุองงานออกีแบับัผ่ล็ิตภัณฑินี์� 

สามารถเป็นไดท้์กุีคุน ท์กุีเพิศ ท์กุีวิยั์ แตห่ากีกีำาหนดกีล็ุม่เปา้หมาย์ที์�มีกีำาล็งัซื �อแล็ะสามารถเขุา้ใจใน

กีารสื�อคุวิามหมาย์ขุองผ่ล็ติภณัฑินี์�ไดดี้ที์�สดุ จดัเป็นกีล็ุม่ที์�กี ำาหนดใหอ้ย์ูใ่นชว่ิงอาย์รุะหวิา่ง 10 - 60 ปี 

หญิง ชาย์ แล็ะเพิศท์างเล็ือกี แล็ะคุรอบัคุรวัิอาศยั์อย์ูใ่นเมืองท์ั�วิไป แล็ะมีราย์ไดที้์�สามารถซื �อขุนม

ขุบัเคีุ �ย์วิได ้อย์ูที่์�ประมาณ 8,000 บัาท์ ขุ่ �นไปตอ่เดือน   

 ดู�านจติวทิี่ยา (Psychographic) กีล็ุม่เปา้หมาย์ มีท์ศันคุติที์�ดีตอ่กีารรบััประท์านอาหารที์�

มีคุณุภาพิ ใสใ่จตอ่กีารมีสขุุภาพิที์�ดี กีารออกีกีำาล็งักีาย์ แตย่์งัเพิล็ดิเพิล็นิตอ่กีารพิกัีผ่อ่นดว้ิย์กีารรบัั

ประท์านขุนม ขุองขุบัเคีุ �ย์วิ ใชเ้วิล็าวิา่งกีบััคุรอบัคุรวัิ ท์อ่งเที์�ย์วิ แล็ะท์ำางานไดอ้ย์า่งอิสระ

 

ภาพที่่� 2 ภาพแสดังตัวัอย่า่งกลุม่เปา้หมาย่ขีองสนิคา้และคูแ่ข่ีงในตัลาดัปัจิจิบุนั

ที่่�มา: รื่สา สนุที่รื่าย่ทุี่ธี, 2561

 จากีกีารวิิเคุราะหก์ีล็ุม่เปา้หมาย์แล็ว้ิ ย์งัมีกีารศก่ีษาคุูแ่ขุง่คุวิบัคุูก่ีนัไปอีกีดว้ิย์ ท์ำาใหพ้ิบัวิา่

มีผ่ล็ติภณัฑิ ์ ขุนมท์องมว้ิน ขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั แล็ะขุนมที์�มีล็กัีษณะกีารวิางตำาแหนง่ท์างกีารตล็าดที์�

ใกีล็เ้คีุย์งกีันอีกีมากีมาย์ ท์ั�งที์�เป็นแบับัขุองท์อ้งถิ�นท์ำากีันเองโดย์ชาวิบัา้น มีคุวิามคุล็า้ย์คุล็่งกีับั

ผ่ล็ติภณัฑิใ์นงานวิิจยั์นี �  หรอืแบับัที์�เริ�มมีเคุรื�องมือเคุรื�องจกัีรในกีารผ่ล็ติ เชน่ ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองฝีากีใน

ตราสนิคุา้สาย์ชล็ ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองอำาเภอบัา้นบัง่ จงัหวิดัชล็บัรุ ี แล็ะตราสนิคุา้แสงตะวินั หรอืตะวินั

ออกีหมหูย์อง อำาเภอเมือง จงัหวิดัชล็บัรุ ี ไปจนกีระท์ั�งตราสนิคุา้ที์�มีผ่ล็ติภณัฑิที์์�หล็ากีหล็าย์ กีาร

ออกีแบับัที์�สวิย์งาม ดง่ดดู อีกีท์ั�งย์งัสามารถจำาหนา่ย์ในตล็าดแบับัไฮเบัอรม์ารเ์ก็ีต หา้งสรรพิสนิคุา้ 

รา้นคุา้ปล็อดภาษี แล็ะสนามบันินานาชาต ิตา่ง ๆ อย์า่งเชน่ สธีุรา แล็ะ suthera fuse เป็นตน้
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ผู้ลจากการเกบ็ูรวบูรวมและวเิคราะหข์�อมูล โดูยแนวคดิูการร่วมสร�างสรรคเ์พ่�อการพฒัินา

ตราสินค�า บูรรจุภณัฑ์ ์และการสร�างหลักสูตรชุมชน

 ผู่ว้ิิจยั์แล็ะคุณะรว่ิมกีบััวิิท์ย์าล็ยั์ชมุชนจงัหวิดัสระแกีว้ิ เก็ีบัขุอ้มลู็คุวิามตอ้งกีารดว้ิย์กีาร

ประชมุเพืิ�อระดมคุวิามคุดิเหน็ โดย์ย์ด่หล็กัีแนวิคุดิกีารรว่ิมสรา้งสรรคุ ์(co - creation) เปิดโอกีาสให้

ท์กุีฝ่ีาย์ไดเ้ขุา้มามีสว่ินรว่ิมในกีารออกีแบับั โดย์รูปแบับัขุองกิีจกีรรมกีารรว่ิมสรา้งสรรคุ ์(co - creation) 

จะเริ�มตน้จากีกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจถ่งคุวิามสำาคุัญขุองกีารออกีแบับัที์�สามารถนำาไปสู่กีารพิัฒนา

ผ่ล็ติภณัฑิอื์�น ๆ ไดอี้กีในอนาคุต กีารปฏิบัตัิกีาร Participatory design (PD) ซ่�งเป็นกีระบัวินกีารซ่�งมี

แนวิคุิดในกีารใหผู้่ที้์�ไมใ่ชน่กัีออกีแบับั หรอืไมไ่ดมี้พืิ �นฐานในกีารออกีแบับันั�น ๆ มามีสว่ินรว่ิมในกีาร

ออกีแบับั โดย์มีระดบััขุองกีารเขุา้มามีสว่ินรว่ิมแตกีตา่งกีนัไป ในกิีจกีรรมแรกีนี� ชาวิบัา้นเจา้ขุอง

ผ่ล็ติภณัฑิ ์ไดมี้โอกีาสใชว้ิิธีกีาร Collage หรอืวิิธีกีารที์�เราเขุา้ใจกีนัวิา่คืุอกีารท์ำาภาพิปะตดิ ซ่�งกีารท์ำา 

Collage ในกีระบัวินกีารคุดิเชิงสรา้งสรรคุน์ั�น เป็นกีารเปิดโอกีาสใหผู้่เ้ขุา้รว่ิมไดแ้สดงออกีถง่คุวิามคุดิ 

คุวิามรูส้ก่ี คุวิามตอ้งกีาร แล็ะแงม่มุอื�น ๆ  ผ่า่นภาพิที์�หล็ากีหล็าย์ แล็ะเขุา้ใจไดง้า่ย์ เพืิ�อท์ำากีารสรา้ง 

Moodboard ใหส้อดคุล็อ้งกีบััภาพิล็กัีษณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ีที์�มีตอ่ผ่ล็ติภณัฑิ ์ นอกีจากีนั�น สว่ินหน่�งขุอง

กิีจกีรรมจะเป็นกีารศก่ีษาท์ำาคุวิามเขุา้ใจ แล็ะกีารท์ดสอบัโคุรงสรา้งขุองตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�นา่

สนใจแล็ะเป็นไปไดใ้นงานออกีแบับั ดว้ิย์กีารท์ำาตน้แบับังา่ย์แล็ะรวิดเรว็ิ หรอืที์�เรยี์กีวิา่ Flexible 

models

 ผ่ล็ขุองกีารรว่ิมสรา้งสรรคุจ์ะเป็นแรงบันัดาล็ใจชี �ประเด็นที์�น่าสนใจ กีารรวิมตวัิกีนัย์งัจะ

สรา้งใหเ้กิีดคุวิามรูส้ก่ีขุองกีารเป็นเจา้ขุองรว่ิมในแนวิคุดิแล็ะงานออกีแบับัที์�เกิีดขุ่ �นดว้ิย์ (ไปรมา อิศร

เสนา ณ อย์ธุย์า แล็ะชจิูต ตรรีตันพินัธ,์ 2558) ส ำาหรบัักีารดำาเนินกิีจกีรรมรว่ิมสรา้งสรรคุใ์นโคุรงกีาร

วิิจยั์นี � นอกีจากีคุวิามตอ้งกีารใหเ้กิีดผ่ล็ท์างดา้นกีารออกีแบับัที์�ถกูีตอ้งตรงกีบััคุวิามตอ้งกีารขุองกีล็ุม่

ชาวิบัา้นผู่เ้ป็นเจา้ขุองธรุกิีจรว่ิมกีนัแล็ว้ิ ย์งัเป็นแนวิท์างในกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจตอ่พืิ �นฐานคุวิามรู ้แล็ะ

คุวิามตอ้งกีารกีารเรีย์นรูขุ้องกีล็ุ่มชาวิบัา้นผู่ผ้่ล็ิตผ่ล็ิตภัณฑิท์์อ้งถิ�นนี �อีกีดว้ิย์ แนวิคิุดนี �เองจะไป

สอดคุล็อ้งกีบััรูปแบับัขุองกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนท์อ้งถิ�น ที์�จะมุง่เนน้ไปที์�กีารเรยี์นรูต้ามสภาพิจรงิ

ขุองผู่เ้รยี์น (กีองพิฒันากีารศก่ีษานอกีโรงเรยี์น, 2543) แล็ะสอดคุล็อ้งกีบััท์ฤษฎี์ประกีอบัสรา้งนิย์ม 

(Constructivism) ที์�ผู่เ้รยี์นจะสรา้งคุวิามรูเ้อง ใหเ้กิีดคุวิามรูที้์�สมัพินัธก์ีนัระหวิา่งสิ�งที์�พิบัเหน็กีบััคุวิามรู ้

คุวิามเขุา้ใจเดมิที์�มีอย์ูก่่ีอน โดย์ใชก้ีระบัวินกีารท์างปัญญาขุองตนเองนั�นเอง (ทิ์ศนา แขุมมณี, 2555)

 จากีขุอ้มลู็ที์�ไดร้บััแล็ะกีารวิิเคุราะหเ์พืิ�อกีารออกีแบับั ท์ำาใหผู้่วิ้ิจยั์จง่สามารถกีำาหนดแนวิท์าง

กีารสื�อสารขุองกีราฟิิกีในกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณต์ราสนิคุา้ แล็ะบัรรจภุณัฑิข์ุนมท์องมว้ินแล็ะขุนม

เกีล็ีย์วิกีรอบัขุองกีล็ุม่เกีษตรกีรชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ ซ่�งจะประกีอบัดว้ิย์แนวิท์างหล็กัีๆ 

อย์ู ่2 ดา้น คืุอ 

 1. กีารสื�อสารผ่า่นขุอ้คุวิามที์�เป็นภาษา โดย์ขุอ้คุวิามที์�มีผ่ล็ตอ่ผู่บ้ัรโิภคุ เชน่ กีารระบั ุ ชื�อ

ขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์สญัล็กัีษณ ์ราย์ล็ะเอีย์ด นำ�าหนกัี จำานวิน ขุอ้คุวิามตา่ง ๆ เป็นตน้ 

 2. กีารสื�อสารผ่า่นรูปแบับัโคุรงสรา้งแล็ะกีราฟิิกี ประกีอบัดว้ิย์ วิสัด ุ รูปรา่ง รูปท์รง สีสนั 

ล็วิดล็าย์ เป็นตน้ (สมุาล็ี ท์องรุง่โรจน,์ 2555)

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

65

 โดย์แนวิท์างในกีารสื�อสารบัรรจภุณัฑิ ์ แล็ะตราสนิคุา้ ผ่า่นขุอ้คุวิามที์�เป็นภาษา รวิมท์ั�งรูป

แบับัขุองโคุรงสรา้งแล็ะรูปแบับักีราฟิิกีที์�เหมาะสม สามารถแสดงออกีมาดงัตารางที์� 1 ตอ่ไปนี�

ตารางที์� 1 แสดงกีารสรุปผ่ล็คุวิามตอ้งกีารดา้นตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิจ์ากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็

ที์�มา: รสา สนุท์ราย์ทุ์ธ, 2560

รูปแบูบูของตราสินค�าและบูรรจุภณัฑ์์ ผู้ลการวเิคราะห์

1. โคุรงสรา้งขุองบัรรจภุณัฑิ์ โคุรงสรา้งขุองบัรรจภุณัฑิ ์คุวิรมีคุวิามท์นท์านในกีารรบัั นำ�าหนกัีจากี

กีารบัรรจผุ่ล็ติภณัฑิ ์แล็ะกีารเรยี์งซอ้นกีนัไดดี้ มีรูปท์รงที์�เหมาะสม

แก่ีกีารจดัวิางแล็ะกีารเก็ีบัรกัีษา สามารถบัรรจผุ่ล็ติภณัฑิไ์ดง้า่ย์แล็ะ

มีขุนาดที์�พิอเหมาะกีบัั ปรมิาณที์�กีำาหนด ซ่�งในปัจจบุันัโคุรงสรา้งขุอง

กีล็อ่งมีขุนาด ที์�เป็นมาตรฐาน จง่ไมก่่ีอใหเ้กิีดปัญหา ท์ำาใหไ้มจ่ ำาเป็น 

ตอ้งปรบััเปล็ี�ย์นโคุรงสรา้งขุ่ �นใหม ่สามารถเล็ือกีรูปแบับั กีล็อ่ง

มาตรฐาน แคุป่รบััขุนาดใหเ้หมาะสมเท์า่นั�น

2. ล็วิดล็าย์ขุองภาพิกีราฟิิกีบันบัรรจภุณัฑิ์ ในตอนนี� บัรรจภุณัฑิเ์ดมิ ย์งัไมมี่คุวิามหล็ากีหล็าย์ สว่ินใหญ่ใชเ้พีิย์ง

ตวัิหนงัสือ แล็ะล็วิดล็าย์ขุองดอกีไม ้ซ่�งไมไ่ดมี้คุวิามเกีี�ย์วิขุอ้งอะไร

กีบััอตัล็กัีษณข์ุองตราสนิคุา้แล็ะผ่ล็ติภณัฑิ ์ดงันั�น จง่เป็นเหตผุ่ล็ที์�ดีที์�

บัรรจภุณัฑิจ์ะแสดง ออกีถง่อตัล็กัีษณต์ราสนิคุา้ ชมุชน แล็ะ

ผ่ล็ติภณัฑิใ์ห ้มากีกีวิา่นี � ดว้ิย์กีารสื�อสารผ่า่นตวัิกีารต์นูแท์นตวัิผู่ผ้่ล็ติ 

แล็ะตวัิผ่ล็ติภณัฑิข์ุนมแตล่็ะชนิด เป็นตน้

3. รูปแบับัขุองตวัิอกัีษร แล็ะขุอ้คุวิามบัน

บัรรจภุณัฑิ์

รูปแบับัตวัิอกัีษรเดมิสว่ินใหญ่ จะมีล็กัีษณะท์ั�วิไป มีท์ั�ง ตวัิอกัีษรตรง

ธรรมดา แล็ะตวัิคุล็า้ย์กีบััล็าย์มือ หรอืตวัิเขีุย์น ดงันั�น เพืิ�อเพิิ�มคุวิาม

ท์นัสมยั์ แล็ะเป็นอนัหน่�งอนัเดีย์วิกีนั ขุองบัรรจภุณัฑิ ์จง่คุวิรเล็ือกีตวัิ

อกัีษรที์�เป็นตวัิตรงแบับัมีหวัิ เรยี์บังา่ย์ ท์ั�งตวัิหนาแล็ะตวัิบัาง

4. สีสนัขุองตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิ์ สีขุองบัรรจภุณัฑิค์ุวิรเป็นกีารคุวิบัคุมุโท์นสีใหมี้จำานวินที์� เหมาะสม

แล็ะสามารถสื�อสารไดเ้ป็นอย์า่งดี กีล็ุม่สีที์�ถกูีเล็ือกี มามากีที์�สดุคืุอ สี

นำ�าตาล็ สีเขีุย์วิ แล็ะสีฟิา้ ส ำาหรบััตราสนิคุา้ แล็ะ ชมพิ ูสม้ มว่ิง แล็ะ

นำ�าตาล็ออ่น สำาหรบััประกีอบั บัรรจภุณัฑิ์

5. คุวิามสะดวิกีในกีารใชง้าน สามารถจบััถือไดส้ะดวิกีมากียิ์�งขุ่ �น แล็ะสามารถวิาง เรยี์งซอ้น หรอื

วิางโชวิใ์นชั�นวิางไดเ้ป็นอย์า่งดี

6. ปรมิาณแล็ะนำ�าหนกัีที์�นิย์มซื �อ มีคุวิามเหมาะสมสำาหรบัักีารรบััประท์านหน่�งคุรั�งหมด ราคุาไมส่งู 

แล็ะสามารถซื �อเป็นขุองที์�ระล็ก่ีขุนาดเล็ก็ีได้

 จากีราย์ล็ะเอีย์ดที์�สรุปขุอ้มลู็ในตารางที์� 1 สามารถนำาขุอ้มลู็เหล็า่นั�นมาแจกีแจงราย์ล็ะเอีย์ด

ในประเดน็ขุองอารมณแ์ล็ะคุำาสำาคุญัขุองตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิไ์ดด้งัตอ่ไปนี�
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การออกแบูบูต�นแบูบูตราสินค�าและบูรรจุภณัฑ์ข์นมที่องม�วนและขนมเกลียวกรอบู

 จากีกีารศก่ีษา เก็ีบัขุอ้มลู็ แล็ะกีารประเมินผ่ล็งานออกีแบับัในรูปแบับัต่าง ๆ ท์ำาใหเ้รา

สามารถสรุปงานออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อกีารล็งผ่ล็ติไดด้งัตอ่ไปนี�

 ภาพลักษณโ์ดูยรวมขององคก์ร

 ต ำาบัล็บัา้นหนองนำ�าใส เป็นหน่�งในชมุชนที์�ส ำาคุญัมากีขุองจงัหวิดัสระแกีว้ิ อย์ูใ่นเขุตอำาเภอ

วิฒันานคุร ชื�อขุองชมุชนหนองนำ�าใสมาจากีคุวิามอดุมสมบัรูณใ์นอดีตที์�มีแหล็ง่นำ�าเป็นจำานวินมากี

แล็ะย์งัมีคุวิามใสสะอาด เป็นแหล็ง่อาหารที์�ดีแล็ะที์�ท์ ำามาหากิีนขุองคุนในชมุชน โดย์ชาวิบัา้นไดเ้คุย์

เขีุย์นสญัล็กัีษณข์ุองชมุชนเอาไวิเ้ป็นรูปเรือที์�ล็่องในแหล็่งนำ�าใสสะอาด ซ่�งในปัจจบุันัไม่มีแหล็่งนำ�า

มากีมาย์อย์า่งเมื�อก่ีอนแล็ว้ิ แตช่มุชนนี�ก็ีย์งัเป็นแหล็ง่อาหารขุองจงัหวิดัอย์ู ่ เนื�องจากีที์�ชาวิบัา้นสว่ิน

ใหญ่ท์ำาอาชีพิเกีษตรกีร โดย์พืิชเศรษฐกิีจที์�มีคุวิามสำาคุญัขุองชมุชนนี� คืุอ กีารปล็กูีขุา้วิแล็ะกีารปล็กูี

มนัสำาปะหล็งัสง่ใหก้ีบััโรงงานอตุสาหกีรรมเพืิ�อแปรรูปเป็นแปง้มนัสำาปะหล็งัใวิส้ ำาหรบััท์ำาอาหาร ใน

ชว่ิงเวิล็าที์�ไมใ่ชฤ้ดกูีารเพิาะปล็กูี ชว่ิงหล็งักีารเก็ีบัเกีี�ย์วิ ชาวิบัา้นเหล็า่นี �จะไมมี่งานท์ำา ท์ำาใหขุ้าดราย์ได ้

จง่ไดร้วิมตวัิกีนัแล็ะเกิีด กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิข์ุนมหล็ากีหล็าย์ชนิด แตที่์�มีคุวิามโดดเดน่แล็ะ

ขุาย์ดีมากีที์�สดุมี 2 ชนิด คืุอ ขุนม ท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั ผ่ล็ติภณัฑิท์์ั�ง 2 ชนิดนี �ไดร้บััคุวิาม

นิย์มในชมุชนเป็นอย์า่งมากี ถง่แมว้ิา่ชาวิบัา้นจะผ่ล็ติกีนัเองอย์า่งงา่ย์ ๆ แล็ะบัรรจลุ็งในถงุพิล็าสตกิี

ใสธรรมดาเท์า่นั�น แตเ่นื�องจากีขุนมท์ั�งสองนี � มีคุวิามเฉพิาะตวัิที์�คุณุสมบัตัแิท์ม้าจากีมนัสำาปะหล็งั มี

เนื �อสมัผ่สัขุองขุนมที์�ชดัเจน แล็ะมีรสชาตหิวิานเหมาะสม กีล็มกีล็อ่มจากีกีารท์ดสอบัโดย์ล็กูีคุา้กีล็ุม่

เปา้หมาย์ ชาวิบัา้นจง่มีแนวิคุดิที์�จะนำาเสนอขุนม 2 ชนิดนี �ออกีไปสูก่ีารขุาย์ที์�จรงิจงัขุ่ �น สามารถเป็น

ขุองฝีากีที์�สวิย์งาม อรอ่ย์ แล็ะมีคุณุคุา่ พิรอ้มท์ั�งย์งัสามารถสง่ขุาย์ไปท์ั�วิประเท์ศไดอี้กีดว้ิย์ จง่เป็น

เหตผุ่ล็ที์�ก่ีอใหเ้กิีดกีารออกีแบับัแล็ะพิฒันาตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิข์ุ่ �นในคุรั�งนี �

 การอธิิบูายอารมณแ์ละคำาสำาคัญของตราสินค�าและบูรรจุภณัฑ์์

 ผ่ล็จากีกีารสรุปขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีแบับัสอบัถามชดุแรกี ในเรื�องอตัล็กัีษณข์ุองตราสนิคุา้ท์อ้งถิ�น 

หนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ สามารถสรุปล็กัีษณะรูปแบับัที์�สื�อถง่อตัล็กัีษณข์ุองชมุชนหนองนำ�าใส 

จงัหวิดัสระแกีว้ิออกีมาไดเ้ป็น ตราสนิคุา้ที์�มีชื�อวิา่ “นำ�าใส” ที์�มาจากีชื�อขุองชมุชนเอง คืุอ ตำาบัล็หนอง

นำ�าใส ซ่�งมีคุวิามหมาย์วิา่ธารนำ�าที์�มีคุวิามใสสะอาดดี อดุมสมบัรูณไ์ปดว้ิย์อาหารสำาหรบััท์กุี ๆ คุน 

นอกีจากีนั�น ตวัิผ่ล็ติภณัฑิถ์กูีผ่ล็ติขุ่ �นมาเองภาย์ในชมุชนโดย์ชาวิบัา้น ดว้ิย์สตูรท์ำาขุนมขุองชาวิบัา้น

ที์�มีมาเป็นเวิล็านาน จง่ท์ำาใหเ้ราสามารถกีำาหนดคุำาสำาคุญัหล็กัี (Keywords) ขุองงานออกีแบับัตราสิน

คุา้แล็ะอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีรไดด้งัตอ่ไปนี� คืุอ 1) สขุุภาพิดี 2) เป็นกีนัเอง 3) ท์อ้งถิ�น 4) ใจดี 5) อดุมสมบัรูณ ์

แล็ะ 6) สะอาดปล็อดภยั์ ซ่�งงานออกีแบับับัรรจภุณัฑิก็์ีมีคุวิามสอดคุล็อ้งกีบััตราสนิคุา้แล็ะอตัล็กัีษณ์

องคุก์ีร ท์ำาใหเ้ราสามารถวิิเคุราะหง์านออกีแบับับัรรจุภัณฑิม์าไดด้งัต่อไปนี� 1) คุวิามสนุกีสนาน 

2) คุวิามเป็นกีนัเอง 3) คุวิามสดใส 4) คุวิามกีระท์ดัรดั แล็ะ 5)  คุวิามสะดวิกี

  

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั
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ภาพที่่� 3 ภาพแสดังคำาสำาคญัที่ั�ง 5 คำาขีองตัรื่าสนิคา้และบรื่รื่จิภุณัฑ์ ์“นำ�าใส” 

ที่่�มา: รื่สา สนุที่รื่าย่ทุี่ธี, 2561

 สีอัตลักษณ์

 ในกีารเล็ือกีใชส้ีกีบัังานออกีแบับั ไดถ้กูีแบัง่เป็น 2 ประเภท์ คืุอ สีอตัล็กัีษณห์ล็กัี (Primary 

Colors) ซ่�งเป็นกีล็ุม่สีที์�มาจากีสีท์ั�ง 4 สีที์�ปรากีฎ์อย์ูใ่นสญัล็กัีษณข์ุองตราสนิคุา้ สีท์ั�งหมดประกีอบั

ไปดว้ิย์ สีนำ�าตาล็ สีเขีุย์วิ สีฟิา้ แล็ะสีขุาวิ โดย์กีารใชง้านตราสญัล็กัีษณจ์ะปรากีฎ์เป็นตามสีดงักีล็า่วิ

ขุา้งตน้เท์า่นั�น แล็ะสที์ั�ง 4 สนีี �จะปรากีฏเป็นกีราฟิิกีในกีารนำาไปใชง่านอื�นไดอี้กีดว้ิย์ แล็ะกีล็ุม่สอีตัล็กัีษณ์

รอง (Secondary Colors) จะเป็นสีที์�ใชใ้นองคุป์ระกีอบักีราฟิิกีอื�น ๆ นอกีเหนือจากีตวัิสีอตัล็กัีษณ์

ขุองตราสญัล็กัีษณเ์อง เชน่ กีารนำาไปใชใ้นองคุป์ระกีอบัขุองบัรรจภุณัฑิ ์แล็ะกีารตกีแตง่ภาย์ในรา้นคุา้ 

สีอตัล็กัีษณร์องประกีอบัไปดว้ิย์ท์ั�งหมด 4 สี คืุอ สีมว่ิง สีสม้ สีนำ�าตาล็ออ่น แล็ะสีชมพิ ู โดย์สเีหล็า่นี �

สามารถปรากีฏเป็นพืิ �นหล็งัขุองตราสญัล็กัีษณไ์ดเ้ชน่กีนั นอกีเหนือไปจากีสพืีิ �นหล็งัสขีุาวิ 

 โดย์แนวิคุดิที์�มาขุองสทีี์�ปรากีฏท์ั�ง 2 ประเภท์นี� ที์�ใชใ้นงานออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิ์

ขุองหนองนำ�าใสนั�น ไดม้าจากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็แบับัสอบัถามแล็ะกิีจกีรรมรวิมสรา้งสรรคุเ์ชิงปฏิบัตัิกีาร

กีบััชมุชนกีารสรา้ง Moodboard หรอืกีระดานรวิบัรวิมคุวิามคุดิ เพืิ�อใหเ้หน็ภาพิที์�ชดัเจนแล็ะเป็นที์�

ย์อมรบััรว่ิมกีนัในกีารออกีแบับั ดงันั�น จะเหน็ไดว้ิา่ รูปแบับัขุองกีล็ุม่สี เป็นกีล็ุม่สีที์�ไดม้าจากีกีารรบััรู ้

ภาพิล็กัีษณข์ุองพืิ �นที์�ชมุชน กิีจกีรรมที์�เกิีดขุ่ �น ล็กัีษณะขุองสนิคุา้ แล็ะอตัล็กัีษณข์ุองกีล็ุม่ชาวิบัา้นผู่้

ประกีอบักีาร ซ่�งกีล็ุม่สี อตัล็กัีษณห์ล็กัี (Primary Colors) ไดใ้ชส้โีท์นเย์น็ ใหคุ้วิามรูส้ก่ีเงีย์บัสงบั คุวิาม

รบััผิ่ดชอบั คุวิามจรงิใจ คุวิามเย์น็ คุวิามสะอาด แล็ะคุวิามผ่อ่นคุล็าย์ (Shutherland, 2004) ซ่�ง

สามารถสื�อสารถ่งภาพิล็กัีษณข์ุองตราสินคุา้ “นำ�าใส” ไดเ้ป็นอย์่างดีสำาหรบัักีล็ุ่มสีอตัล็กัีษณร์อง 

(Secondary Colors) จะเป็นสีที์�เล็ือกีใชใ้นงานบัรรจภุณัฑิที์์�เป็นขุนมแล็ะอาหาร แล็ะ mascot หรอื

กีารต์นูสญัล็กัีษณข์ุองตราสนิคุา้ ซ่�งจะเป็นกีล็ุม่สีโท์นรอ้น ดง่ดดูคุวิามสนใจ พิล็ะกีำาล็งั (Shuther-

land, 2004) อีกีท์ั�งย์งัสามารถกีระตุน้คุวิามอย์ากีอาหารอีกีดว้ิย์
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ภาพที่่� 4 แสดังสญัลกัษณแ์ละชดุัส ่กลุม่ A และกลุม่ B ขีองตัรื่าสนิคา้และบรื่รื่จิภุณัฑ์์

ที่่�ไดัจ้ิากการื่เกบ็แบบสอบถ่าม

ที่่�มา: รื่สา สนุที่รื่าย่ทุี่ธี, 2560

 องคป์ระกอบูที่างกราฟิกแสดูงอัตลักษณอ์งคก์ร

 องคุป์ระกีอบัท์างกีราฟิิกีที์�แสดงอตัล็กัีษณข์ุอง “นำ�าใส” ประกีอบัไปดว้ิย์ ตราสญัล็กัีษณ์

หล็กัีที์�มีล็กัีษณะขุองกีารรวิมชื�อตราสินคุา้อย์่างเป็นท์างกีารเขุา้กีบััสญัล็กัีษณ ์ มีสีแล็ะขุอ้คุวิามที์�

แสดงออกีถง่ชื�อที์�มาขุองชมุชน ตวัิอกัีษรแล็ะล็วิดล็าย์ที์�เป็นอตัล็กัีษณ ์ โดย์กีารนำาเอาองคุป์ระกีอบั

ท์างกีราฟิิกีไปใชอ้ย์า่งเหมาะสมมีคุวิามสำาคุญัยิ์�งตอ่ระบับัอตัล็กัีษณ ์ ตอ้งคุำานง่ถง่กีารสะท์อ้นภาพิ

ล็กัีษณข์ุององคุก์ีรหรอืตราสนิคุา้เป็นหล็กัี (สมิุตรา ศรวีิิบัลู็ย์,์ 2547) ดงัที์�แสดงในภาพิที์� 5

 

ภาพที่่� 5 แสดังตัรื่าสญัลกัษณห์ลกั หรื่อ่ Corporate Symbol แบบที่่� 1, 2, 3, 4, และ 5

ที่่�มา: มนเฑ์ย่่รื่ หงุย่่ตัรื่ะกูล และรื่สา สนุที่รื่าย่ทุี่ธี, 2561 

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ
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 ตราสญัล็กัีษณ ์“นำ�าใส” ที์�ปรากีฎ์อย์ูด่า้นบันนั�น ถกูีคุดัเล็ือกีมาจากีงานออกีแบับัท์ั�งหมด 5 

รูปแบับั ไดเ้ป็นชิ �นงานออกีแบับัที์�สมบัรูณต์ามคุวิามตอ้งกีารขุองชมุชนมากีที์�สดุ ซ่�งงานออกีแบับั

ประกีอบัไปดว้ิย์ ตวัิหนงัสือเขีุย์นวิา่ นำ�าใสดว้ิย์ล็กัีษณะคุล็า้ย์กีบััตวัิหนงัสือล็าย์มือที์�มีคุวิามเคุล็ื�อนไหวิ 

สนกุีสนาน แล็ะเป็นกีนัเอง ซ่�งสามารถสื�อสารถง่ตวัิผู่ผ้่ล็ติภาย์ใตต้ราสนิคุา้นี �ไดเ้ป็นอย์า่งดี นอกีจากี

นั�นย์งัมีสญัล็กัีษณภ์าพิที์�ปรากีฏเป็นรูปขุองเรือบัรรจตุน้มนัสำาปะหล็งัอย์ู่ดา้นบันขุองเรือ แสดงถ่ง

สญัล็กัีษณใ์นอดีตขุองชมุชนบัา้นหนองนำ�าใสที์�มีหนองนำ�ามากีมาย์ แล็ะพิาหนะกีารเดนิท์างโดย์เรอื 

ซ่�งแสดงถง่คุวิามอดุมสมบัรูณข์ุองชมุชน แล็ะตวัิมนัสำาปะหล็งัเองที์�เป็นพืิชเศรษฐกิีจหล็กัีขุองชมุชน

แหง่นี � ดา้นล็า่งแสดงเสน้สีฟิา้ ที์�มีคุวิามหมาย์ถง่สาย์นำ�า แล็ะสดุท์า้ย์ดา้นใตขุ้องภาพิท์ั�งหมดมีคุำา

ภาษาองักีฤษเขีุย์นวิา่ HNONG NAM SAI (หนองนำ�าใส) ซ่�งเป็นชื�อขุองชมุชน แสดงออกีถง่ผ่ล็ติภณัฑิ์

แล็ะตราสนิคุา้นี �ที์�มาจากีชมุชนหนองนำ�าใส 

 กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์“นำ�าใส” นี �นั�น เนน้กีารปฏิบัตัติามหล็กัีกีารกีารจดัองคุป์ระกีอบั

ดา้นศลิ็ปะแล็ะกีารออกีแบับั ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์เรื�องขุองกีารสรา้งคุวิามเป็นเอกีภาพิ (Unity) หรอื 

กีารท์ำาใหส้ว่ินประกีอบัตา่ง ๆ ที์�แตกีตา่งกีนั รวิมตวัิกีนัแล็ะเกิีดคุวิามเป็นอนัหน่�งอนัเดีย์วิกีนั มีคุวิาม

สมัพินัธต์อ่เนื�อง (Coherence) ไมว่ิา่จะเป็นเสน้ รูปรา่ง พืิ �นที์�วิา่ง สี แล็ะนำาหนกัี เป็นตน้ อีกีท์ั�งกีาร

ออกีแบับันี�นั�น ย์งัใหคุ้วิามสำาคุญักีบััคุวิามสมดลุ็ (Balance) ใหก้ีารจดัวิางองคุป์ระกีอบัสรา้งเกิีด

คุวิามรูส้ก่ีวิา่แตล่็ะสว่ินมีนำ�าหนกัีตอ่เนื�องกีนัโดย์กีารรบััรูท้์างสาย์ตา (ชล็ดู นิ�มเสมอ, 2531) โดย์

เฉพิาะแบับัที์�ไดร้บัักีารเล็ือกีมากีที์�สดุ แล็ะเป็นแบับัที์�ถกูีนำามาใชใ้นกีารผ่ล็ตินั�น แสดงใหเ้หน็ถง่นำ�า

หนกัีท์างกีารมองเห็นที์�สมดลุ็ดว้ิย์กีารวิางตวัิหนงัสือขุนาดใหญ่ดา้นซา้ย์มือ เที์ย์บันำ�าหนกัีกีบััสญัล็กัีษณ์

ขุองเรอืแล็ะตน้มนัสำาปะหล็งัดา้นขุวิามือ  

 นอกีจากีนั�น กีารเป็นตราสญัล็กัีษณเ์ชิงกีารคุา้ ผู่อ้อกีแบับัเองย์งัตอ้งใหคุ้วิามสำาคุญัตอ่

แนวิท์างแนะนำาดา้นคุวิามเรยี์บังา่ย์ (simple) กีารมีเอกีล็กัีษณเ์ป็นที์�จดจำา (Memorable) กีารมั�นคุง

อย์ูถ่าวิร (Timeless) คุวิามอเนกีประสงคุ ์ (Versatile) แล็ะคุวิามเหมาะสมกีบัักีล็ุม่เปา้หมาย์ (Ap-

propriate) (ณฐัชานนัท์ ์สมบัตัปิระธาน แล็ะนาวีิ เปล็ี�ย์วิจิตร, 2557) ซ่�งท์กุีงานออกีแบับั โดย์เฉพิาะ

ชิ �นงานที์�ถกูีเล็ือกี ก็ีไดแ้สดงออกีถง่กีฏ 5 ขุอ้สำาคุญัในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณเ์ชิงกีารคุา้ (Logo 

Design) ไดเ้ป็นอย์า่งดี 

 ลวดูลายอัตลักษณ ์

 ล็วิดล็าย์ที์�เป็นอตัล็กัีษณข์ุอง “นำ�าใส” เป็นล็วิดล็าย์ที์�นำามาจากีกีราฟิิกีขุองผ่ล็ติภณัฑิข์ุอง

ตราสนิคุา้เป็นหล็กัี โดย์สามารถใชง้านเพืิ�อชว่ิย์เสรมิภาพิล็กัีษณแ์ล็ะท์ำาใหใ้ชง้านไดอ้ย์า่งกีวิา้งขุวิาง

มากีขุ่ �น แล็ะสมบัรูณม์ากีขุ่ �นเชน่กีนั รูปแบับัขุองล็วิดล็าย์สามารถปรบััเปล็ี�ย์นไปตามผ่ล็ติภณัฑิ ์ ซ่�ง

ขุณะนี�  มีจำานวินสองผ่ล็ติภณัฑิ ์ไดแ้ก่ี ขุนมท์องมว้ิน แล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั ล็วิดล็าย์จะมาในล็กัีษณะ

ขุองภาพิวิาดกีราฟิิกีที์�มีคุวิามสดใส สบัาย์ แล็ะเป็นกีนัเองตามภาพิล็กัีษณห์ล็กัีขุองงานออกีแบับั
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ภาพที่่� 6 แสดังลวดัลาย่อตััลกัษณ์

ที่่�มา: มณเฑ์ย่่รื่ หงุย่่ตัรื่ะกูล, 2561

 ภาพตวัแที่นบุูคลิกภาพหร่อ Mascot 

 ภาพิตวัิแท์นขุองสมาชิกีกีล็ุ่มแม่บัา้นหนองนำ�าใสที์�มีภาพิล็กัีษณแ์สดงออกีถ่งคุวิามสภุาพิ 

ใจดี อ่อนนอ้ม อารมณดี์ แล็ะเป็นมิตร ท์ำาท์่าท์างนำาเสนอขุนมที์�เป็นผ่ล็ิตภัณฑิข์ุองท์างชุมชน 

นอกีจากีนั�นย์งั สวิมเสื �อล็าย์ผ่า้ขุาวิมา้ ซ่�งเป็นเสื �อที์�ตดัเย์บ็ัจากีผ่า้ชมุชนท์อ้งถิ�นขุองจงัหวิดัสระแกีว้ิ

อีกีชมุชนหน่�ง เป็นเสื �อที์�ชาวิบัา้นชมุชนหนองนำ�าใสใสเ่ป็นประจำาเวิล็ามีกีารรวิมท์ำากิีจกีรรมกีล็ุม่ ดงั

ปรากีฏในภาพิที์� 7 

ภาพที่่� 7 แสดังภาพตัวัแที่นบคุลกิภาพหรื่อ่ Mascot

ที่่�มา: มณเฑ์ย่่รื่ หงุย่่ตัรื่ะกูล, 2561

 งานออกแบูบูบูรรจุภณัฑ์ผ์ู้ลิตภณัฑ์ข์นมที่องม�วนและขนมเกลียวกรอบู

 งานออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผ่ล็ิตภณัฑิแ์ปรรูปแปง้มนัสำาปะหล็งักีำาหนดกีารใชรู้ปแบับั

เดีย์วิกีนัท์ั�งขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบัแล็ะขุนมท์องมว้ิน ถกูีคุดัเล็ือกีมาจากีงานออกีแบับัท์ั�ง 4 รูปแบับั ไดเ้ป็น

ชิ �นงานตามคุวิามตอ้งกีารขุองชมุชนมากีที์�สดุ ตามภาพิที์� 8 งานออกีแบับัมีกีารปรบััเปล็ี�ย์นกีราฟิิกี

แล็ะโท์นสตีามแตล่็ะผ่ล็ติภณัฑิข์ุนมท์องมว้ินใชโ้ท์นสนีำ�าตาล็เป็นสหีล็กัี วิางล็วิดล็าย์อตัล็กัีษณรู์ปขุนม

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ
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ท์องมว้ินไวิเ้ป็นพืิ �นหล็งั สว่ินขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบัใชโ้ท์นสีเหล็ืองสม้เป็นสีหล็กัี วิางล็วิดล็าย์อตัล็กัีษณรู์ป

ขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบัไวิเ้ป็นพืิ �นหล็งั ตวัิหนงัสือ แล็ะสญัล็กัีษณว์ิางล็งบันพืิ�นสีขุาวิโปรง่ใส 64% แล็ะวิาง

ภาพิตวัิแท์นบัคุุล็กิีภาพิหรอื Mascot ไวิด้า้นหนา้ขุา้งล็า่งซา้ย์ขุองตวัิบัรรจภุณัฑิ ์ ซ่�งก็ีไดใ้ชห้ล็กัีกีาร

เดีย์วิกีนัขุองกีารจดัองคุป์ระกีอบัศิล็ปะแล็ะกีารออกีแบับั ในดา้นขุองกีารสรา้งคุวิามมีเอกีภาพิ แล็ะ

คุวิามสมดลุ็ขุองงาน อีกีท์ั�งย์งัใหคุ้วิามสำาคุญัขุองกีารสรา้งจดุเดน่ (Dominance) หรอืกีารท์ำาให้

ส ำาคุญัที์�ส ำาคุญัปรากีฏชดั สะดดุตาที์�สดุในงานท์ั�งหมด จดุเดน่จะชว่ิย์สรา้งคุวิามนา่สนใจในผ่ล็งาน 

จดุเดน่เกิีดจากีกีารจดัวิางที์�เหมาะสม  แล็ะรูจ้กัีกีารเนน้ภาพิ (Emphasis)  ที์�ดี (ชล็ดู นิ�มเสมอ, 2531)

 ส ำาหรบััดา้นโคุรงสรา้งบัรรจภุณัฑิน์ั�น ผู่ว้ิิจยั์แล็ะคุณะไดก้ีำาหนดใหเ้ป็นในล็กัีษณะขุองซอง

ล็ามิเนต ซีล็สามดา้น เป็นถงุพิล็าสติกี 2 ชั�น ใหรู้ปแบับักีารพิิมพิที์์�มีคุวิามล็ะเอีย์ดมากีกีวิ่าถงุ

พิล็าสตกิีท์ั�วิไป คุณุสมบัตัสิามารถใชไ้ดห้ล็ากีหล็าย์ ขุ่ �นอย์ูก่ีบััคุณุสมบัตัขิุองพิล็าสตกิีที์�ใช ้แล็ะรูปแบับั

ขุองซองพิล็าสตกิีใสแล็ะกีล็อ่งกีระดาษแขุ็งดา้นนอกีอีกีชั�น ซ่�งรูปแบับัที์�ถกูีนำามาผ่ล็ติก่ีอนเป็นอนัดบัั

แรกี คืุอ รูปแบับักีล็อ่ง เพิราะราคุาไมแ่พิงหากีตอ้งกีารผ่ล็ติในจำานวินที์�ไมม่ากี ดงัปรากีฏตามภาพิที์� 8

 

ภาพที่่� 8  งานออกแบบบรื่รื่จิภุณัฑ์ข์ีนมที่องมว้นและขีนมเกลย่่วกรื่อบ หมาย่เลขี 1 แสดังแบบตัา่ง ๆ 

ก่อนรื่บัการื่เลอ่ก และหมาย่เลขี 2 แสดังแบบที่่�ไดัร้ื่บัการื่เลอ่ก นำามาผลติัเป็นตัน้แบบ

ที่่�มา: มนเฑ์ย่่รื่ หงุย่่ตัรื่ะกูล และรื่สา สนุที่รื่าย่ทุี่ธี, 2561

การออกแบูบูหลักสูตรชุมชนดู�านการออกแบูบูตราสินค�าและบูรรจุภณัฑ์ผ์ู้ลิตภณัฑ์ท์ี่�องถุิ�น

 กีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนท์อ้งถิ�นขุ่ �นมานั�น อนัเนื�องมาจากีคุวิามตอ้งกีารขุองแตล่็ะท์อ้งถิ�นมี

คุวิามแตกีตา่งกีนั หล็กัีสตูรที์�เป็นแกีนกีล็างระดบััชาตอิาจจะย์งัไมส่ามารถตอบัโจท์ย์ค์ุวิามตอ้งกีาร

ขุองท์อ้งถิ�นไดอ้ย์า่งแท์จ้รงิ จง่ตอ้งมีกีารนำาหล็กัีสตูรระดบััชาตมิาปรบััใหเ้หมาะสมกีบััแตล่็ะท์อ้งถิ�น 

หล็กัีสตูรที์�ไดม้าใหมน่ั�นสำาหรบััในแตล่็ะชมุชนท์อ้งถิ�นนนั�น เป็นกีารบัรูณากีารคุวิามรูต้า่ง ๆ ที์�ผู่เ้รยี์น 

ชมุชนแล็ะนกัีวิิชากีาร คืุออาจารย์ร์ว่ิมกีนัสรา้งขุ่ �น  เพืิ�อมุง่เนน้ใหผู้่เ้รยี์น เรยี์นจากีชีวิิต อาชีพิ หรอื

กิีจกีรรมที์�เกิีดขุ่ �นในชมุชนจรงิ โดย์กีารจดักีารเรยี์นกีารสอน จะมุง่เนน้อาจารย์ห์รอืผู่ส้อนเป็นผู่คุ้อย์

ใหคุ้ ำาแนะนำา แล็ะผู่เ้รยี์นเป็นผู่คุ้น้คุวิา้หาคุวิามรูด้ว้ิย์ตนเอง (กีองพิฒันากีารศก่ีษานอกีโรงเรยี์น, 2543) 
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 จากีกีระบัวินกีารคุน้คุวิา้ขุอ้มลู็เพืิ�อกีารออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะผ่ล็ิตภณัฑิช์ุมชนร่วิมกีับั

กีล็ุม่ชาวิบัา้นผู่ผ้่ล็ติภณัฑิข์ุนมท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั ตราสนิคุา้ นำ�าใส ผู่ว้ิิจยั์ท์ำากีารถ่าย์ท์อด

คุวิามรูไ้ปสูช่าวิบัา้นดว้ิย์กีระบัวินอบัรมเชิงปฏิบัตัิกีาร เพืิ�อท์ำาคุวิามเขุา้ใจในพืิ�นฐานคุวิามรูขุ้องกีล็ุม่

ชาวิบัา้นแล็ะใชใ้นกีารรา่งหล็กัีสตูรที์�เหมาะสมกีบัักีล็ุ่มผู่เ้ชี�ย์วิชาญในกีารออกีแบับัหล็กัีสตูรชมุชน 

วิิท์ย์าล็ยั์ชมุชนจงัหวิดัสระแกีว้ิ โดย์ยื์ดท์ฤษฎี์กีารสรา้งคุวิามรูโ้ดย์ตวัิผู่เ้รยี์นเอง (Constructivism) ซ่�ง

จะสง่ผ่ล็ใหก้ีารเรยี์นรูที้์�เกิีดขุ่ �นนั�นเตม็ศกัีย์ภาพิขุองผู่เ้รยี์น คืุอ 1) กีารปฏิบัตัใินชีวิิตจรงิ 2) ไดใ้ช้

คุวิามคุดิแล็ะกีารปฏิบัตัอิย์า่งมีคุวิามหมาย์ตอ่ผู่เ้รยี์น 3) กีระตุน้ใหผู้่เ้รยี์นอย์ากีคุดิ แล็ะ 4) เนน้ใหผู้่้

เรยี์นคุดิแล็ะปฏิบัตัดิว้ิย์แนวิท์างขุองตนเอง (สมใจ ท์องเรอืง, 2552) ที์�เป็นกีารจดักิีจกีรรมตามภาพิที์� 9

 

ภาพที่่� 9  การื่อบรื่มเชงิปฏิบิตัักิารื่กบักลุม่ชาวบา้นในชมุชนผูผ้ลติัผลติัภณัฑ์ ์ภาพซึ่า้ย่แสดังการื่เขีา้

รื่บัฟังการื่ใหค้วามรูื่ด้ัา้นการื่ออกแบบและการื่ตัลาดั และภาพขีวาแสดังการื่นำาเสนอผลงานการื่

สรื่า้งภาพปะตัดิั แสดังอารื่มณแ์ละลกัษณะขีองงานออกแบบ

ที่่�มา : รื่สา สนุที่รื่าย่ทุี่ธี, 2560

 โดย์ล็กัีษณะขุองหล็กัีสตูรชมุชนระย์ะสั�นถกูีออกีแบับัมาเป็น 2 หล็กัีสตูรหล็กัี จากีกีารตรวิจ

สอบัคุวิามเหมาะสมกีบััพืิ �นหล็งัขุองผู่เ้รยี์น เพืิ�อใหส้ามารถนำาไปพิฒันาตอ่ย์อด แล็ะปรบััใชไ้ดก้ีบัักีาร

เรยี์นในหล็กัีสตูรอื�นๆ แล็ะชมุชนอื�น ๆ เชน่กีนั โดย์ราย์ล็ะเอีย์ดมีดงัตอ่ไปนี�

 1. การจดัูการเรียนการสอน หลักสูตรฝึ่กอบูรม การจดัูการดู�านการออกแบูบูบูรรจุ

ภณัฑ์ผ์ู้ลิตภณัฑ์ชุ์มชน

 กีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิช์มุชน มุง่เนน้ใหผู้่เ้รยี์นไดเ้ขุา้ใจพืิ �นฐาน

แล็ะองคุป์ระกีอบัที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีระบัวินกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์กีารเตรยี์มขุอ้มลู็ วิตัถดุิบัเพืิ�อใหใ้ช้

ส ำาหรบัักีารออกีแบับัหรือพิฒันาแบับับัรรจภุณัฑิ ์ วิิธีกีารติดต่อสื�อสารกีบัันกัีออกีแบับั แล็ะบัริษัท์

ผ่ล็ติบัรรจภุณัฑิ ์ประเภท์ วิสัดขุุองบัรรจภุณัฑิ ์ตน้ท์นุที์�เหมาะสมกีบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน

 วัตถุุประสงค์

 1. เพืิ�อใหผู้่เ้ขุา้รบัักีารอบัรมเขุา้ใจพืิ �นฐานขุองกีระบัวินกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ
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 2. เพืิ�อใหผู้่เ้ขุา้รบัักีารอบัรมสามารถสรา้งแนวิคุดิพิฒันาบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิช์มุชนได้

 3. เพืิ�อใหผู้่เ้ขุา้รบััอบัรมสามารถติดต่อสื�อสารกีับันักีออกีแบับับัรรจภุณัฑิแ์ล็ะบัรษัิท์ผ่ล็ติ 

บัรรจภุณัฑิไ์ดอ้ย์า่งถกูีตอ้ง

 4. เพืิ�อใหผู้่อ้บัรมไดท้์ราบัถง่ประเภท์ขุองวิสัดบุัรรจภุณัฑิที์์�มีคุวิามเหมาะสมกีบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน 

ตน้ท์นุ แล็ะเท์คุนิคุกีรรมวิิธีกีารบัรรจผุ่ล็ติภณัฑิที์์�ถกูีตอ้ง

 โดย์กีารจดักีารเรยี์นกีารสอนจะแบัง่ออกีเป็น 5 หนว่ิย์กีารเรยี์นรู ้ตามตารางที์� 2 ไดแ้ก่ี

ตารางที่ี� 2 ราย์ล็ะเอีย์ดกีารเรยี์นรูท้์ั�ง 5 หนว่ิย์กีารเรยี์นรู ้ หล็กัีสตูรฝ่ีกีอบัรม กีารจดักีารดา้นกีาร

ออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิช์มุชน

ที์�มา : วิิท์ย์าล็ยั์ชมุชนจงัหวิดัสระแกีว้ิ, 2561    

หน่วยการเรียนรู� สาระการเรียนรู�

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 1 กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

ผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน

- หล็กัีกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์แล็ะกีราฟิิกีบันบัรรจภุณัฑิ์

- แนวิโนม้กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิใ์นตา่งประเท์ศ แล็ะกีาร

ออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิช์มุชน

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 2 แนวิคุดิแล็ะกีารย์กีระดบัั

บัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััขุนมท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิ

- คุวิามสำาคุญัขุองบัรรจภุณัฑิ์

- หนา้ที์�ขุองบัรรจภุณัฑิด์า้นกีารตล็าด

- กีล็ุม่เปา้หมาย์ท์างกีารตล็าด

- กีารเพิิ�มประสทิ์ธิภาพิ (บัรรจภุณัฑิ)์ เพืิ�อกีระจาย์สนิคุา้ภาย์ใน

จงัหวิดั ในประเท์ศแล็ะเพืิ�อกีารสง่ออกีตา่งประเท์ศ

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 3 กีารจดักีารดา้นกีาร

ออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์   

- คุวิามหมาย์ในกีารออกีแบับัแล็ะขุั�นตอนพืิ�นฐานดา้นจดักีาร

ในกีารออกีแบับัเพืิ�อเสรมิสรา้งคุวิามเขุา้ใจแล็ะสามารถท์ำางาน

รว่ิมกีบัันกัีออกีแบับัได้

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 4 กีารผ่ล็ติแล็ะเคุรื�องจกัีร

สำาหรบััผ่ล็ติบัรรจภุณัฑิ ์

- ประเภท์ขุองบัรรจภุณัฑิที์์�เป็นที์�นิย์มในปัจจบุันั

- ขุั�นตอนกีารพิิมพิ ์กีารผ่ล็ติบัรรจภุณัฑิป์ระเภท์ตา่งๆ

- เท์คุนิคุกีารบัรรจผุ่ล็ติภณัฑิด์ว้ิย์ตวัิเอง

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 5 เท์คุนิคุกีารถนอมอาหาร

โดย์กีารเล็ือกีใชบ้ัรรจภุณัฑิที์์�เหมาะสม

- ประเภท์ขุองบัรรจภุณัฑิที์์�เป็นที์�นิย์มในปัจจบุันั

- ขุั�นตอนกีารพิิมพิ ์กีารผ่ล็ติบัรรจภุณัฑิป์ระเภท์ตา่งๆ

- เท์คุนิคุกีารบัรรจผุ่ล็ติภณัฑิด์ว้ิย์ตวัิเอง

 2. การจดัูการเรียนการสอน หลักสูตรฝึ่กอบูรม การเพิ�มช่องที่างการตลาดูสำาหรับู

ผู้ลิตภณัฑ์ชุ์มชนและการออกแบูบูตราสินค�า

 ศก่ีษากีารใชก้ีล็ย์ทุ์ธก์ีารเปิดตล็าดเชิงรุกี (Dynamics Marketing) กีารกีำาหนดนโย์บัาย์กีาร

สง่เสรมิกีารขุาย์ กีารประชาสมัพินัธก์ีารวิางแผ่นกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าดสำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน 

เท์คุนิคุกีารท์ำา SWOT กีารใชก้ีล็ย์ทุ์ธก์ีารตล็าด 8P กีารดำาเนินงานดว้ิย์หล็กัี PDCA (ศริวิิรรณ เพิชรไพิร, 
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2560) แล็ะศก่ีษาวิิวิฒันากีารกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ ศก่ีษาเปรยี์บัเที์ย์บั กีรณีศก่ีษาจากีตา่ง

ประเท์ศแล็ะในประเท์ศไท์ย์

 วัตถุุประสงค์

 1. เพืิ�อใหผู้่เ้ขุา้รบัักีารอบัรมไดร้บััคุวิามรู ้คุวิามเขุา้ใจดา้นกีารตล็าดสำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิ์

ชมุชน สามารถวิางแผ่นกีารตล็าดเพืิ�อกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด

 2. เพืิ�อใหผู้่เ้ขุา้รบัักีารอบัรมมีท์ศันคุติที์�ดี มีคุวิามรู ้คุวิามเขุา้ใจดา้นกีารประชาสมัพินัธ ์กีาร

เจรจา กีารพิย์ากีรณทิ์์ศท์างสำาหรบััตล็าดสำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน

 3. เพืิ�อให้ผู่้เขุ้ารับักีารอบัรมมีพืิ �นฐานคุวิามเขุ้าใจ เหน็ถง่คุวิามสำาคุญัขุองตราสนิคุา้ มี

แนวิคุิด แล็ะสามารถตดิตอ่สื�อสารในสว่ินขุองตราสนิคุา้ตนเองได้

 โดย์กีารจดักีารเรยี์นกีารสอนจะแบัง่ออกีเป็น 5 หนว่ิย์กีารเรยี์นรู ้ตามตารางที์� 3 ไดแ้ก่ี

ตารางที่ี� 3 ราย์ล็ะเอีย์ดกีารเรยี์นรูท้์ั�ง 5 หนว่ิย์กีารเรยี์นรู ้ หล็กัีสตูรฝ่ีกีอบัรม กีารเพิิ�มชอ่งท์างกีาร

ตล็าดสำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชนแล็ะกีารออกีแบับัตราสนิคุา้

ที์�มา : วิิท์ย์าล็ยั์ชมุชนจงัหวิดัสระแกีว้ิ, 2561    

หน่วยการเรียนรู� สาระการเรียนรู�

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 1 กีารตล็าดเชิงรุกี  - กีล็ย์ทุ์ธก์ีารตล็าดเชิงรุกี

- กีรณีศก่ีษา ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ประสบัคุวิามสำาเรจ็

- กีารวิางแผ่นกีำาหนดนโย์บัาย์

- กีารสรา้งแล็ะพิฒันาที์มงาน

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 2 เท์คุนิคุกีารวิิเคุราะหด์ว้ิย์ 

SWOT 

- หล็กัีกีารวิิเคุราะหจ์ดุแขุ็ง จดุออ่น โอกีาส แล็ะอปุสรรคุ

กีรณีศก่ีษาผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน จงัหวิดัสระแกีว้ิ

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 3 กีารใชก้ีล็ย์ทุ์ธก์ีารตล็าด 

8P

- กีล็ย์ทุ์ธผ์่ล็ติภณัฑิ์

- กีล็ย์ทุ์ธร์าคุา

- กีล็ย์ทุ์ธช์อ่งท์างกีารจดัจำาหนา่ย์

- กีล็ย์ทุ์ธก์ีารสง่เสรมิกีารตล็าด

- กีล็ย์ทุ์ธบ์ัรรจภุณัฑิ์

- กีล็ย์ทุ์ธก์ีารใชพ้ินกัีงานขุาย์

- กีล็ย์ทุ์ธข์ุา่วิสาร

- กีล็ย์ทุ์ธก์ีารใชพ้ิล็งั

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 4 กีารดำาเนินงานดว้ิย์หล็กัี 

PDCA  

กีารนำา PDCA cycle มาใชใ้นกีระบัวินกีารปฏิบัตังิานใหเ้กิีด

ประสทิ์ธิภาพิสงูสดุ

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูที้์� 5 คุวิามสำาคุญัขุองตราสนิคุา้

แล็ะกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ 

- คุวิามสำาคุญัขุองตราสนิคุา้ Brandname, Brand-

mark,Trademark, Copyright, Logo

- กีารออกีแบับัตราสนิคุา้ แล็ะกีารปรบััปรุงตราสนิคุา้ 

(Rebranding)

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ
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 ราย์ล็ะเอีย์ดหน่วิย์กีารเรีย์นรูที้์�ระบัทุ์ั�งสองหล็กัีสตูรนั�น เป็นกีารวิางโคุรงสรา้งเนื �อหาที์�มี

คุวิามจำาเป็นตอ่กีารบัรรล็ผุ่ล็กีารเรยี์นรูที้์�คุาดหวิงั (Expected Learning Outcomes) ขุองหล็กัีสตูร 

หรอืวิตัถปุระสงคุข์ุองหล็กัีสตูร ซ่�งในกีารปฏิบัตั ิ ผู่ส้อนสามารถจะประย์กุีตแ์นวิท์างกีารเรยี์นสอน 

กิีจกีรรม แล็ะงานมอบัหมาย์ใหส้อดคุล็อ้งกีบัับัรบิัท์ขุองพืิ �นที์� ผ่ล็ติภณัฑิ ์แล็ะภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นขุอง

พืิ �นที์�ได้

 ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไดจ้ากีกีารออกีแบับัในโคุรงกีารวิิจยั์นี �เป็นไปตามวิตัถปุระสงคุแ์ล็ะผ่ล็ที์�คุาดหวิงัไวิ ้

จากีกีารสำารวิจกีารใชง้านจรงิขุองผู่ใ้ชก้ีล็ุม่เปา้หมาย์ที์�กีำาหนดไวิ ้ไดผ้่ล็คืุอ ตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิ์

ที์�ออกีแบับัสำาหรบััขุนมท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั ตราสนิคุา้ “นำ�าใส” สามารถผ่ล็ติแล็ะขุาย์ได้

จรงิ เหมาะสมกีบัักีารขุาย์ไดท้์ั�งในชมุชน แล็ะกีารขุย์าย์ตล็าดออกีไปในรา้นขุองฝีากีประจำาจงัหวิดั 

โดย์กีารผ่ล็ติชดุแรกี ไดผ้่ล็ติออกีมาอย์า่งล็ะ 500 ชิ �น เป็นชนิดกีล็อ่งก่ีอนเป็นอนัดบััแรกี เนื�องจากี

สามารถผ่ล็ติไดใ้นจำานวินที์�นอ้ย์ ไมมี่ขุั�นตำ�า นอกีจากีนั�น ตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�ออกีแบับัท์ำาให้

เกิีดคุวิามรูส้ก่ี อารมณ ์แล็ะกีารสื�อสารภาพิล็กัีษณ ์ตามที์�ไดต้ั�งเปา้หมาย์เอาไวิ ้โดย์ภาพิล็กัีษณใ์หม่

นี �สามารถเพิิ�มมลู็คุา่ขุองตวัิผ่ล็ติภณัฑิ ์แล็ะท์ำาใหท้์ดัเที์ย์มกีบััคุูแ่ขุง่ได้

 จากีกีระบัวินกีารคุน้คุวิา้ศ่กีษาขุอ้มลู็เพืิ�อท์ำากีารออกีแบับัตราสินคุา้แล็ะบัรรจุภัณฑิก์ีับั

กีล็ุม่ชาวิบัา้นชมุชนหนองนำ�าใสผู่ผ้่ล็ิตผ่ล็ิตภณัฑิท์์ำาใหไ้ดขุ้อ้มลู็เพืิ�อออกีแบับัหล็กัีสตูรชมุชนระย์ะสั�น 

2 หล็กัีสตูรดว้ิย์กีนั คืุอ หล็กัีสตูรกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์่ล็ิตภณัฑิช์มุชน แล็ะ

หล็กัีสตูรกีารเพิิ�มช่องท์างกีารตล็าดสำาหรบััผ่ล็ิตภณัฑิช์มุชนแล็ะกีารออกีแบับัตราสินคุา้

 โดย์หล็กัีสตูรกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิช์มุชน เป็นกีารเรยี์นรูใ้น 5 

หนว่ิย์กีารเรยี์นรูด้ว้ิย์กีนั คืุอ 1) กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิช์มุชน 2) แนวิคุดิแล็ะกีารย์กีระดบัั

บัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััขุนมท์องมว้ินแล็ะขุนมเกีล็ีย์วิกีรอบั 3) กีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์

4) กีารผ่ล็ติแล็ะเคุรื�องจกัีรสำาหรบััผ่ล็ติบัรรจภุณัฑิ ์ แล็ะ 5) เท์คุนิคุกีารถนอมอาหารโดย์กีารเล็ือกีใช้

บัรรจภุณัฑิที์์�เหมาะสม สว่ินหล็กัีสตูรกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าดสำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชนแล็ะกีารออกีแบับั

ตราสนิคุา้ จะเป็นกีารเรยี์นรูใ้น 5 หนว่ิย์กีารเรยี์นรูเ้ชน่กีนั คืุอ 1) กีารตล็าดเชิงรุกี 2) เท์คุนิคุกีาร

วิิเคุราะหด์ว้ิย์ SWOT 3) กีารใชก้ีล็ย์ทุ์ธก์ีารตล็าด 8P 4) กีารดำาเนินงานดว้ิย์หล็กัี PDCA แล็ะ 5) 

คุวิามสำาคุญัขุองตราสนิคุา้แล็ะกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ โดย์ที์�ท์ั�งสองหล็กัีสตูรนี � มีกีารปรบััเนื �อหาให้

สามารถนำาเสนอออกีมาใหเ้หมาะสมกีบััพืิ �นฐานคุวิามรูขุ้องผู่เ้รยี์น ดว้ิย์รูปแบับักิีจกีรรมมอบัหมาย์ที์�

เนน้ภาพิที์�เรยี์บังา่ย์ กีารล็งมือท์ำาตามท์กัีษะขุองแตล่็ะกีล็ุม่ผู่เ้รยี์น เนื �อหาสาระที์�ใชก้ีารอธิบัาย์ราย์

ล็ะเอีย์ด คุวิามหมาย์ไปในแต่ล็ะส่วิน ผู่เ้รีย์นสามารถท์บัท์วินดว้ิย์ตนเอง แล็ะสามารถเพืิ�อนำาไปสู่

กีารเรีย์นรูที้์�สรา้งสรรคุข์ุองคุนในชมุชน กีารตอ่ย์อดคุวิามคุดิ แล็ะกีารพิฒันาที์�ย์ั�งยื์นขุองชมุชน 

 จากีกีารศก่ีษาแล็ะคุน้คุวิา้วิิธีกีารดำาเนินงานขุองชมุชน กีารดง่เอาคุนในชมุชนเขุา้มาเพืิ�อ

สรุปและอภปิรายผู้ลการออกแบูบู
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กีารพิฒันาที์�ย์ั�งยื์นนั�น ปรากีฏใหเ้หน็เป็นไปตามหล็กัีกีารในกีารพิฒันาชมุชนที์�วิา่ กีารที์�ท์กุีคุนใน

ชมุชนใหคุ้วิามรว่ิมมือ มีโอกีาสไดแ้สดงคุวิามคุดิเหน็ แล็ะไดร้บััคุวิามรูคุ้วิามเขุา้ใจดา้นกีารออกีแบับั 

ก็ีสามารถนำาไปสู่กีารต่อย์อดผ่ล็ิตภณัฑิแ์ล็ะสรา้งคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองชมุชนไปในแนวิท์างที์�ดีได ้

กิีจกีรรมที์�ใหท้์กุีคุนไดร้ว่ิมสรา้งสรรคุห์รอืกีารสรา้งคุณุคุา่ในงานดว้ิย์กีนันั�น ย์งัท์ำาใหเ้กิีดคุวิามหวิงแหน

แล็ะภาคุภมิูใจต่อผ่ล็งานที์�ไดร้ว่ิมกีนัสรา้งขุ่ �นมาก็ีเป็นสว่ินช่วิย์ใหผ้่ล็งานถกูีนำาเสนอออกีมาอย์่างมี

ประสทิ์ธิภาพิมากีอีกีดว้ิย์

ข�อเสนอแนะและการพฒัินาในอนาคต

 จากีกีารสรุปผ่ล็กีารวิิจยั์แล็ะผ่ล็กีารออกีแบับั ในดา้นกีารใชง้านขุองผู่ใ้ชก้ีล็ุุ่มเป้าหมาย์ 

แล็ะคุำาแนะนำาจากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญ ท์ำาใหเ้กิีดขุอ้เสนอแนะแล็ะกีารพิฒันาตอ่ย์อดไปในอนาคุต ในดา้น

กีารนำาเอารูปแบับัแนวิท์างในกีารออกีแบับัมาพิฒันาสรา้งสรรคุ ์ ประย์กุีตใ์ชใ้นผ่ล็ติภณัฑิอื์�น ๆ ขุอง

ตราสนิคุา้ “นำ�าใส” ไดอี้กี นอกีจากีนั�นแนวิท์างกีารสื�อสารใหคุ้นไดรู้จ้กัีตราสนิคุา้แล็ะผ่ล็ติภณัฑิ์

สามารถท์ำาไดใ้นอีกีหล็ากีหล็าย์ชอ่งท์าง เชน่ กีารท์ำาสื�อเคุล็ื�อนไหวิ แล็ะสื�อเคุรอืขุา่ย์สงัคุมออนไล็น ์

โดย์ใชภ้าพิล็กัีษณ ์ตราสนิคุา้ แล็ะองคุป์ระกีอบัท์างกีราฟิิกีที์�ไดจ้ดัท์ำาในโคุรงวิิจยั์นี � เพืิ�
ื
อใหเ้กิีดคุวิาม

จดจำา คุวิามเป็นอนัหน่�งอนัเดีย์วิกีนัขุองตราสนิคุา้ แล็ะตอ่ย์อดไปใหเ้กิีดคุวิามภกัีดีในตราสนิคุา้ตอ่ไป

 ในดา้นขุองหล็กัีสตูรระย์ะสั�นที์�เกีี�ย์วิขุอ้งที์�ไดอ้อกีแบับัมาจากีกีระบัวินกีารท์ำากีารออกีแบับั    

ตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อย์กีระดบััสนิคุา้ไปสูก่ีารเป็นสนิคุา้ขุองฝีากีประจำาจงัหวิดันั�น เป็นแนวิท์าง

ที์�นา่สนใจ เพิราะในปัจจบุันักีารเรยี์นรูไ้มไ่ดอ้ย์ูแ่คุเ่พีิย์งในหอ้งเรยี์นเท์า่นั�น แล็ะกีารเรยี์นกีารสอนที์�เป็น

สตูรสำาเรจ็ อาจจะไมไ่ดผ้่ล็สำาเรจ็ส ำาหรบััท์กุีคุน อีกีท์ั�ง กีารเรยี์นรูเ้ฉพิาะท์าง ในหวัิขุอ้ที์�สามารถนำาไป

ใชง้านจรงิได ้ไดร้บััคุวิามนิย์ม แล็ะใหคุ้วิามสำาคุญัมากีขุ่ �น  ดงันั�น แนวิท์างกีารวิางหล็กัีสตูรระย์ะสั�น

ในคุรั�งนี � สามารถเป็นตน้แบับักีารพิฒันาหล็กัีสตูรระย์ะสั�นอื�นๆ ที์�นา่สนใจแล็ะตรงกีบััคุวิามตอ้งกีาร

ขุองผู่เ้รยี์นตอ่ไป

 สำาหรบััดา้นขุองกีระบัวินกีารวิิจยั์ โดย์กีระบัวินมีสว่ินรว่ิมคุดิรว่ิมสรา้งสรรคุ ์ สามารถท์ำาให้

ไดผ้่ล็งานที์�ตรงกีบััคุวิามตอ้งกีารไดอ้ย์า่งดี แมจ้ะตอ้งใชเ้วิล็าแล็ะพิล็งัในกีารจดักิีจกีรรม แล็ะกีาร

ดำาเนินกีารสรา้งคุวิามเขุา้ใจในกีล็ุม่ที์�อาจจะมีคุวิามรูพื้ิ �นฐานกีารอา่นเขีุย์นไมเ่ท์า่กีนั แตแ่นวิท์างเชน่

นี � จะสามารถล็ดปัญหาขุองกีารไดม้าซ่�งงานออกีแบับัที์�ไมไ่ดน้ ำาไปใชจ้รงิ ดงันั�น กีระบัวินกีารรว่ิมคุดิ

รว่ิมสรา้งนี �ก็ีย์งัสามารถนำาไปพิฒันาตอ่ย์อดไปสูโ่คุรงกีารอื�นๆ ในอนาคุตไดอี้กีดว้ิย์

     กีารออกีแบับัตราสนิคุา้แล็ะบัรรจภุณัฑิผ์่ล็ติภณัฑิท์์อ้งถิ�นสูก่ีารตอ่ย์อดสนิคุา้ขุองฝีากี

     ประจำาจงัหวิดัแล็ะกีารพิฒันาหล็กัีสตูรชมุชนดา้นกีารจดักีารดา้นกีารออกีแบับั

     แล็ะกีารเพิิ�มชอ่งท์างกีารตล็าด: กีรณีศก่ีษา ชมุชนหนองนำ�าใส จงัหวิดัสระแกีว้ิ



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

77

กีองพิฒันากีารศก่ีษานอกีโรงเรยี์น. (2543). สรรสาระพิฒันาหล็กัีสตูรแล็ะกีารเรยี์นกีารสอน

 กีารศก่ีษานอกีระบับั. กีรุงเท์พิฯ :  กีรมกีารศก่ีษานอกีโรงเรยี์น

ชล็ดู นิ�มเสมอ. (2531). องคุป์ระกีอบัขุองศลิ็ปะ : Composition of Art. กีรุงเท์พิฯ : ส ำานกัีพิิมพิอ์มรนิท์ร.์

ชยั์พิร อดุมชนะโชคุ. (2561). Market Segmentation” เรื�องสำาคุญัที์�หล็าย์ธรุกิีจมกัีมองขุา้ม. สืบัคุน้ 

 วินัที์� 30 มิถนุาย์น 2561, จากี https://www.maxideastudio.com/blog/market-segmentation.

ชยั์รตัน ์อศัวิางกีรู. (2548). ออกีแบับัใหโ้ดนใจ : คุูมื่อกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ป้ระกีอบักีาร 

 แล็ะนกัีออกีแบับั. กีรุงเท์พิฯ : ส ำานกัีพิฒันาอตุสาหกีรรมสนบััสนนุ กีรมสง่เสรมิอตุสาหกีรรม.

ณฐัชานนัท์ ์สมบัตัปิระธาน แล็ะนาวีิ เปล็ี�ย์วิจิตร. (2557). กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อเพิิ�มมลู็คุา่  

 เคุรื�องประดบัั ส ำาหรบััผู่ป้ระกีอบักีารราย์ย์อ่ย์ ในจงัหวิดัจนัท์บัรุ.ี จนัท์บัรุ ี: มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏั 

 ร ำาไพิพิรรณี.

ไปรมา อิศรเสนา ณ อย์ธุย์า แล็ะชจิูต ตรรีตันพินัธ ์(2558). Service Design Process & Methods. 

 กีรุงเท์พิมหานคุร: จดัท์ำาโดย์ ศนูย์ส์รา้งสรรคุง์านออกีแบับั (TCDC), ดาวิโหล็ดไดจ้ากี   

 http://tcdc.groov.asia/method/assets/PDF/ServiceDesignBook.pdf

วิลั็นิภา ฉล็ากีบัาง. (2560). กีารวิิจยั์แบับัผ่สมผ่สาน Mixed Methods Research. วิารสาร  

 มหาวิิท์ย์าล็ยั์นคุรพินม, 7(2), 124-132.

ศิรวิิรรณ เพิชรไพิร. (2560). กีารสื�อสารกีารตล็าดเชิงพิล็วิตั คุวิามไดเ้ปรยี์บัท์างกีารตล็าด  

 ประสทิ์ธิภาพิในกีารดำาเนินงานท์างกีารตล็าดแล็ะคุวิามย์ั�งยื์นท์างกีารตล็าดขุองธรุกิีจ  

 อตุสาหกีรรมอาหารในประเท์ศไท์ย์. วิารสารบัรหิารธรุกิีจศรนีคุรนิท์รวิิโรฒ, 9(1), 112-124. 

สมใจ ท์องเรอืง. (2552). กีารเรยี์นรูต้ามสภาพิจรงิกีบัักีารสอนผู่ใ้หญ่. สืบัคุน้วินัที์� 28 ตลุ็าคุม 2561,  

 จากี http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=9217&Key=hotnews.

สำานกัีสง่เสรมิภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นแล็ะวิิสาหกิีจชมุชน. (2560). โคุรงกีารหน่�งตำาบัล็ หน่�งผ่ล็ติภณัฑิ ์  

 One Tambon One Product (OTOP). สบืัคุน้วินัที์� 11 ธนัวิาคุม 2560, จากี https://cep.cdd.go.th/.

สมุาล็ี ท์องรุง่โรจน.์ (2555). Packaging Design กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ.์ กีรุงเท์พิฯ : 

 บัรษัิท์ วิาดศลิ็ป์  จำากีดั.

สมิุตรา ศรวีิิบัลู็ย์.์ (2547). กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณ ์: Corporate Identity. กีรุงเท์พิฯ :  เอ บัุ๊คุ 

 ดสิท์รบิัวิิชั�น.

Shutherland, R. and Karg, B. (2004). Graphic designer’s colourhandbook. Gloucester,MA: 

 Rockport.

บูรรณานุกรม



78
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เจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยมที่องคำา กรุปรางคป์ระธิานวัดูราชบูรูณะ อยุธิยา: 

การสันนิษฐานรูปแบูบูเตม็องคข์องเจดูยี์

ศิรินยา ปาที่า 1

Golden Octagonal Chedi at the Main Prang of Wat Rachaburana Ayutthaya : 

Assumption of the complete components of Chedi 

บูที่คัดูย่อ

 เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา(จำาล็อง) จากีกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า วิดันี �

สรา้งในสมยั์สมเดจ็พิระบัรมราชาธิราชที์� 2 (เจา้สามพิระย์า) เมื�อ พิ.ศ.1967 หรอืราวิปล็าย์พิทุ์ธ

ศตวิรรษที์� 20 เจดีย์อ์งคุเ์ป็นเคุรื�องท์องสำาคุญัที์�ถกูีคุนรา้ย์ล็กัีล็อบัขุดุกีรุโจรกีรรมไปเมื�อ พิ.ศ.2499  

แล็ะตามคืุนกีล็บััมาได ้ เดมิคุงประดษิฐานในกีรุชั�นที์� 2  รว่ิมกีบััเคุรื�องท์องที์�กีษัตรยิ์ถ์วิาย์เป็นพิทุ์ธบัชูา 

เจดีย์จ์ ำาล็องตรวิจสอบัพิบั 5 ชิ �น  ไม่คุรบัองคุมี์รูปแบับัล็วิดล็าย์แล็ะเท์คุนิคุที์�ใกีล็เ้คีุย์งกีนั ไม่ท์ราบั

รูปแบับัสมบัรูณ ์

 เมื�อศก่ีษารูปแบับัล็วิดล็าย์แล็ะเท์คุนิคุ กีบััรูปแบับัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในประเท์ศไท์ย์ชว่ิง

สมยั์ตา่ง ๆ พิบัวิา่เจดีย์อ์งคุนี์ �คุงมีตน้แบับัจากีรตันเจดีย์ ์ วิดัจามเท์วีิ (วิดักีู่กีดุ) ล็ ำาพินู อาย์รุาวิพิทุ์ธ

ศตวิรรษที์� 17 – 18 สืบัสาย์วิิวิฒันากีารไปตามดนิแดนพิทุ์ธศาสนาท์ั�งภาคุเหนือ  ภาคุกีล็างแล็ะภาคุ

ตะวินัตกี จากีเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�นิย์มสรา้งในพืิ �นที์�ภาคุกีล็างแล็ะภาคุตะวินัตกี ประกีอบัดว้ิย์

ฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีที์�นิย์มในศลิ็ปะล็า้นนา รองรบััเรอืนธาตทีุ์�มีซุม้หนา้นางแบับัอย์า่งศลิ็ปะสโุขุท์ยั์ 

สว่ินบันที์�หาย์ไปนั�นคุงเป็นสว่ินรองรบััองคุร์ะฆังักีล็ม ที์�มีย์อดท์รงกีรวิย์จากีชดุบัวัิคุล็ุม่ ปล็อ้งไฉน 

แล็ะปล็ีย์อด ตามแบับัอย์า่งเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�มีวิิวิฒันากีารอย์ูใ่นภาคุกีล็างแล็ะตะวินัตกี ชว่ิง

ปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 เชน่ เจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์ สพุิรรณบัรุ ีเจดีย์ร์าย์วิดัพิระแกีว้ิ 

สรรคุบัรุ ีชยั์นาท์ เจดีย์ใ์นวิดัถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุรีาย์ วิดัพิระราม แล็ะเจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต ในบัง่พิระราม 

อย์ธุย์า เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำานี �คุงสรา้งในชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� ชว่ิงกีารสรา้งวิดัราชบัรูณะ 

อย์ธุย์า แล็ะพิระราชประสงคุแ์ล็ะพิระราชนิย์มที์�นำารูปแบับัเจดีย์ใ์นระย์ะแรกีกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า

มาบัรรจถุวิาย์เป็นพิทุ์ธบัชูา

คำาสำาคัญ : รูปแบับัสนันิษฐาน เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม เคุรื�องท์อง ปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ  

1 ภณัฑิารกัีษช์ ำานาญกีาร, กีล็ุม่วิิจยั์ ส ำานกัีพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิกีรมศิล็ปากีร
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 The golden octagonal Chedi (replica) from the main chamber of Wat Ratchaburana, 

Ayutthaya built in King Rama II’s reign (Chao Sam Phraya) in 1424 or around the end of the 

20th century Buddhist Era. This Chedi is one of the important gold pieces that the thieves 

smuggled in September 1956, and the police can follow back. Originally it was enshrined 

on the second floor of the chamber, where gold jewelry, Royal utensils, and Royal regalia 

which the King brought for a Buddha offering, were found. This replica was designed to 

disassemble; by examination, it has been split into 5 pieces. However, this Chedi is an 

incomplete and unknown pattern. Comparing to the octagonal chedi found in Thailand 

during different periods, it is found that this golden octagonal chedi (replica) has its original 

prototype, starting from Rattana Chedi, Wat Chamadevi (Wat Ku Kut), Lamphun, dated 

back to 17 – 18 century Buddhist Era. The octagonal chedi, which was popularly built-in 

central and western regions of Thailand, were blended by several art styles; Lanna, Suk-

hothai, and Ayutthaya. Lanna Art expresses a tall shape with a pointed torus molding base, 

supported by Rueanthat with a facade from Sukhothai art. But did not create a channel 

arch to enshrine the Buddha image like architecture. The missing upper part is probably 

the relic chamber in the round bell shape with the spire base carries the spire, the circular 

tiers, and the upper part of the spire. The evolution of this kind of octagonal Chedi emerged 

in the 19 – 20 century Buddhist Era, obviously at  Wat Kai Tia in Suphanburi, Wat Phra Kaew 

Sankhaburi in Chainat,  Wat Tham Khao Luang in Phetchaburi including at Wat Phra Ram 

and Wat Chedi Sangkhlapat in Ayutthaya. The dated of this golden octagonal pagoda 

(replica) assumed to be in the late century 20-century Buddhist Era consistent with the time 

Wat Ratchaburana was built, and it was probably the wish of the king who brought the form 

of chedi in the early stages of the establishment of Ayutthaya to offer it as a Buddha wor-

ship.

Keywords : Assumption, Golden octagonal Chedi, important gold pieces, the Main Prang 

of Wat Rachaburana Ayutthaya

Abstract

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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 งานช่างหล็วิงขุองอย์ธุย์ามีพืิ �นฐานอนัเกิีดจากีวิฒันธรรมสั�งสมไดร้บัักีารปรุงแต่งดว้ิย์กีาร

ผ่สมผ่สานกีบััแหล็ง่บันัดาล็ใจแหง่ใหม ่ คืุอ ราชธานีสโุขุท์ยั์ แล็ะล็า้นนา ตามล็ำาดบัั แตใ่นศตวิรรษ

แรกีขุองราชธานีอย์ธุย์าก็ีไดผ้่นวิกีแคุวิน้สโุขุท์ยั์ไวิใ้นอาณาจกัีรขุองตน ในท์างชา่งย์อ่มหมาย์ถง่กีาร

คุวิบัรวิมศิล็ปะสโุขุท์ยั์ไวิใ้นศลิ็ปะอย์ธุย์า ท์ั�งนี �แตกีตา่งจากีล็า้นนาคุูก่ีรณีท์ั�งดา้นสงคุรามแล็ะมิตรภาพิ 

ที์�ย์งัแผ่อิ่ท์ธิพิล็ศิล็ปะล็งมาเป็นระล็อกี อน่�ง กีารที์�อย์ธุย์าตดิตอ่คุา้ขุาย์กีบััตา่งประเท์ศท์ั�งใกีล็แ้ล็ะไกีล็โพิน้ 

ย์อ่มหมาย์ถง่กีารเพิิ�มพินูคุวิามมั�งคุั�งท์างเศรษฐกิีจ ในขุณะเดีย์วิกีนัก็ีเป็นกีารเพิิ�มเตมิคุวิามหล็ากีหล็าย์

ในงานชา่งดว้ิย์เชน่กีนั ศาสนสถานในศลิ็ปะอย์ธุย์าก็ีเชน่เดีย์วิกีบััในศิล็ปะสโุขุท์ยั์แล็ะศิล็ปะล็า้นนา 

ที์�ไมอ่าจเที์ย์บัเคีุย์ง คุวิามใหญ่โตอล็งักีารกีบััขุองประเท์ศเพืิ�อนบัา้น ซ่�งมีราชธานีสำาคุญัที์�เจรญิรุง่เรอืง

อย์า่งยิ์�งมาก่ีอน เชน่ ศาสนสถานขุอมสมยั์เมืองพิระนคุรขุองประเท์ศกีมัพิชูา หรอืศาสนสถานสมยั์

ราชธานีพิกุีามขุองประเท์ศพิมา่ แตศ่ิล็ปะหรอืงานชา่งหล็วิงขุองอย์ธุย์าก็ีมีเอกีล็กัีษณโ์ดย์สมบัรูณ์

เป็นพิิเศษแตกีตา่งจากีเพืิ�อนบัา้น คืุอ คุวิามประณีตคุมคุาย์ในคุวิามเรยี์บังา่ย์ อนัสอดคุล็อ้งกีล็มกีล็ืน

กีบััแนวิคุวิามคุดิในพิทุ์ธศาสนาฝ่ีาย์เถรวิาท์อย์า่งยิ์�ง (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2544, 4-6)

 วิดัราชบัรูณะ จงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า เป็นวิดัสำาคุญัยิ์�งวิดัหน่�งในสมยั์อย์ธุย์าตอนตน้ 

ปรากีฏอย์ูใ่นพิงศาวิดารกีรุงศรอีย์ธุย์าฉบับััตา่ง  ๆโดย์กีล็า่วิวิา่ สรา้งขุ่ �นในสมยั์สมเดจ็พิระบัรมราชาธิราชที์� 2 

หรอืเจา้สามพิระย์า (คุรองราชย์ร์ะหวิา่ง พิ.ศ.1967 - 1911) เมื�อสมเดจ็พิระนคุรนิท์ราธิราชเสดจ็

เถล็งิถวิลั็ย์ราชสมบัตัเิป็นกีษัตรยิ์ล์็ ำาดบััที์� 6 แหง่กีรุงศรอีย์ธุย์า โปรดเกีล็า้ใหร้าชโอรสท์ั�งสามพิระองคุ์

ไปปกีคุรองเมืองตา่ง ๆ โดย์เจา้อา้ย์พิระย์า พิระราชโอรสพิระองคุแ์รกีปกีคุรองเมืองสพุิรรณบัรุ ีเจา้ยี์�

พิระย์าพิระราชโอรสองคุที์์� 2 ปกีคุรองเมืองแพิรกีศรรีาชา แล็ะเจา้สามพิระย์าพิระราชโอรสองคุเ์ล็ก็ี

ปกีคุรองเมืองชยั์นาท์ (พิิษณโุล็กี) คุรั�นถง่ พิ.ศ. 1967 สมเดจ็พิระนคุรนิท์ราธิราชเสดจ็สวิรรคุต เมื�อ

เจา้อา้ย์พิระย์าแล็ะเจา้ยี์�พิระย์าท์รงท์ราบัเรื�องดงักีล็า่วิ จง่ย์กีท์พัิเขุา้มาย์งักีรุงศรอีย์ธุย์าหวิงัจะชิง

ราชสมบัตั ิเจา้อา้ย์พิระย์าตั�งท์พัิที์�ถนนป่ามะพิรา้วิใกีล็ว้ิดัพิล็บััพิล็าไชย์ สว่ินเจา้ยี์�พิระย์า ตั�งท์พัิที์�วิดั

ไชย์ภมิู (วิดัป่าถ่าน) จากีนั�นท์ั�งสองพิระองคุท์์รงชา้งเคุล็ื�อนพิล็มาปะท์ะกีนัที์�เชิงสะพิานป่าถ่าน แล็ะ

ตา่งก็ีสิ �นพิระชนมร์ะหวิา่งกีระท์ำากีารตอ่สูก้ีนั เมื�อพิระเชษฐาท์ั�งสองสิ �นพิระชนม ์  เจา้สามพิระย์าได้

เสดจ็จากีเมืองชยั์นาท์(พิิษณโุล็กี) มาย์งักีรุงศรอีย์ธุย์า แล็ะไดเ้สวิย์ราชสมบัตัสิบืัตอ่จากีพิระราชบัดิา

ท์รงพิระนามวิา่ สมเดจ็พิระบัรมราชาธิราชที์� 2 ตอ่มาภาย์หล็งัจากีที์�ท์รงถวิาย์พิระเพิล็งิพิระศพิพิระ

เชษฐาท์ั�งสอง แล็ะท์รงอทิุ์ศที์�ถวิาย์เพิล็งิสรา้งปรางคุแ์ล็ะวิิหารเป็นพิระอารามเรยี์กีวิา่ วิดัราชบัรูณะ 

ดงัพิระราชพิงศาวิดารกีรุงเก่ีาฉบับััหล็วิงประเสรฐิฯ ระบัวุิา่ “ศกัีราช 786 มะโรงศกี (พิ.ศ.1967) 

สมเดจ็พิระอินท์ราชาเจา้ ท์รงประชวิร นฤพิาน คุรั�งนั�นเจา้อา้ย์พิระย์าแล็ะเจา้ยี์�พิระย์า พิระราชกีมุาร

ท์า่นชนชา้งดว้ิย์กีนั ณ สะพิานป่าถ่าน เถิงพิิราล็ยั์ท์ั�ง 2 พิระองคุที์์�นั�น จง่พิระราชกีมุารเจา้สามพิระย์า

ไดเ้สวิย์ราชสมบัตัิพิระนคุรศรีอย์ธุย์าท์รงพิระนามสมเด็จพิระบัรมราชาธิราชเจา้ แล็ะท์่านจ่งใหก่้ีอ

พิระเจดีย์ส์องพิระองคุส์วิมที์�เจา้พิระย์าอา้ย์แล็ะเจา้พิระย์ายี์�ชนชา้งดว้ิย์กีนั เถิง(อนิจ) ภาพิตำาบัล็ป่า

ถ่านนั�น  ในศกัีราชนั�นสถาปนา   วิดัราชบัณุ...” (หล็วิงประเสรฐิอกัีษรนิติ�, 2507, 446) 

ความสำาคัญของปัญหา
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 เดือนกีนัย์าย์น พิ.ศ.2500 เกิีดกีารล็กัีล็อบัขุดุกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ กีองกีำากีบัั

กีารตำารวิจภธูรจงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า จง่ไดแ้จง้ใหก้ีรมศิล็ปากีรท์ราบั แล็ะสามารถจบััคุมุคุนรา้ย์ 

แล็ะย์ด่ขุองกีล็างซ่�งเป็นเคุรื�องท์องไวิไ้ดจ้ ำานวินหน่�ง จากีกีารใหป้ากีคุำาขุองคุนรา้ย์ท์ำาใหท้์ราบัวิา่ 

นอกีจากีขุองกีล็างที์�ถกูีย์ด่ไวิแ้ล็ว้ิ มีเคุรื�องท์องสว่ินหน่�งนำ�าหนกัีประมาณ 75 กิีโล็กีรมั ไดถ้กูีล็กัีล็อบั

นำาออกีไปแล็ว้ิก่ีอนหนา้นี �แล็ะไมส่ามารถติดตามคืุนมาได ้ ภาย์หล็งักีารจบััคุมุคุนรา้ย์ เจา้หนา้ที์�ขุอง

กีรมศลิ็ปากีรไดท้์ ำากีารขุดุคุน้ภาย์ในกีรุปรางคุป์ระธานเพิิ�มเตมิ พิบัเคุรื�องท์องแล็ะขุองมีคุา่อื�น ๆ นบััพินั

ชิ �น ปัจจบุันัเคุรื�องท์องจากีกีรุพิระปรางคุว์ิดัราชบัรูณะที์�ย์ด่คืุนไดจ้ากีคุนรา้ย์แล็ะจากีกีารขุดุคุน้ขุอง

กีรมศิล็ปากีร แย์กีเก็ีบัรกัีษาแล็ะจดัแสดงในสถานที์� 2 คืุอ พิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพิระย์า 

จงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า แล็ะพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิพิระนคุร กีรุงเท์พิฯ ปัจจบุันัเคุรื�องท์องที์�พิบั

จากีจงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์าท์ั�งหมด ไดน้ำามาเก็ีบัรกัีษารวิมกีนัไวิที้์�เดีย์วิคืุอพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิ

เจา้สามพิระย์า จงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า เพืิ�อจดัแสดงในพิิพิิธภณัฑิเ์คุรื�องท์องขุองพิิพิิธภณัฑิสถาน

แหง่ชาต ิเจา้สามพิระย์า ซ่�งอย์ูใ่นระหวิา่งดำาเนินกีารก่ีอสรา้งแล็ะเตรยี์มกีารจดัแสดง 

 กีารคุน้พิบัเคุรื�องท์องจากีกีรุปรางคุป์ระธาน วิดัราชบัูรณะ นับัเป็นหล็กัีฐานสำาคุญัใน

กีารศ่กีษารูปแบับั ล็วิดล็าย์แล็ะเท์คุนิคุเคุรื�องท์องสมยั์อย์ธุย์าตอนตน้ ชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 

แมห้ล็กัีฐานสว่ินหน่�งไดส้ญูหาย์ไปจากีกีารโจรกีรรมแล็ะไมส่ามารถนำากีล็บััคืุนมาได ้ นบััตั�งแต ่ พิ.ศ.2500 

เป็นตน้มาไดมี้กีารศก่ีษา คุน้คุวิา้ วิิเคุราะหตี์คุวิามเกีี�ย์วิกีบััเคุรื�องท์องที์�พิบัจากีกีรุปรางคุว์ิดัราชบัรูณะ

อย์า่งตอ่เนื�อง มีกีารจดักีล็ุม่ประเภท์เคุรื�องท์องกีรุปรางคุว์ิดัราชบัรูณะ มีกีารจดัแบัง่ไวิ ้8 กีล็ุม่(ประท์มุ 

ชุม่เพิง็พินัธุ,์ 2558, 89 – 99) คืุอ เคุรื�องราชกีกีธุภณัฑิ ์ไดร้บััอิท์ธิพิล็แบับัอย์า่งมาจากีอินเดีย์ 5 สิ�ง 

คืุอ พิระมหาพิิชยั์มงกีฎุ์ พิระแสงขุรรคุช์ยั์ศร ีธารพิระกีร(สมยั์โบัราณเป็นฉตัร) วิาล็วิิชนี ฉล็องพิระบัาท์ 

เรยี์กีวิา่ เคุรื�องเบัญจราชกีกีธุภณัฑิ ์ นกัีวิิชากีารบัางท์า่นแบัง่เป็น 7 ประเภท์ คืุอ สถาปัตย์กีรรม

จำาล็อง เคุรื�องราชปูโภคุ เคุรื�องราชกีกีธุภณัฑิ ์ เคุรื�องท์รงแล็ะเคุรื�องประดบััขุองกีษัตรยิ์แ์ล็ะเจา้นาย์ 

พิระพิทุ์ธรูปแล็ะพิระพิิมพิ ์ประตมิากีรรมรูปตา่ง ๆ แล็ะจารก่ี บัางท์า่นแบัง่เป็นเพีิย์ง 2 – 3 (กีล็ุม่วิิจยั์ 

ส ำานกัีพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต,ิ 32 แล็ะ วิรวิิท์ย์ ์สนิธรุหสั , 2555,12) ประเภท์ คืุอ เคุรื�องราชปูโภคุ

แล็ะเคุรื�องบัชูาท์างศาสนา แล็ะเคุรื�องถนิมพิิมพิาภรณ ์ เป็นตน้ เคุรื�องท์องสว่ินหน่�งย์งัไมไ่ดมี้กีาร

วิิเคุราะหตี์คุวิามท์ั�งรูปแบับัศิล็ปกีรรมแล็ะกีารกีำาหนดอาย์สุมยั์

 

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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ภาพที่่� 1 : ปรื่างคป์รื่ะธีานวดััรื่าชบูรื่ณะ อย่ธุีย่า 

            

ภาพที่่� 2 : กรุื่ชั�นที่่� 2 กรุื่ปรื่างคป์รื่ะธีานวดััรื่าชบูรื่ณะ อย่ธุีย่า 

 1. เพืิ�อศก่ีษารูปแบับัสนันิษฐานที์�สมบัรูณเ์ตม็องคุป์ระกีอบัขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา 

(จำาล็อง) ที์�พิบัในกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า แล็ะอิท์ธิพิล็แรงบันัดาล็ในรูปแบับั

 2. เพืิ�อศก่ีษารูปแบับัล็วิดล็าย์แล็ะเท์คุนิคุขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา (จำาล็อง) ชา่งท์อง

อย์ธุย์า ปรบััแตง่รูปแบับัจากีสถาปัตย์กีรรมสูง่านประณีตศลิ็ป์ที์�เป็นเอกีล็กัีษณเ์คุรื�องท์องอย์ธุย์าตอนตน้ 

ชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20

วัตถุุประสงคข์องการวจิยั
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 เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำาที์�พิบัในกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า เป็นรูปแบับั

เจดีย์ส์ ำาคุญัท์างพิทุ์ธศาสนาที์�มีมาก่ีอนกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า อาจมีตน้แบับัจากีเจดีย์ท์์รงแปด

เหล็ี�ย์มในศิล็ปะท์วิารวิดี มีเคุา้โคุรงรูปแบับัที์�คุอ่นขุา้งสมบัรูณ ์ คืุอ รตันเจดีย์ ์ วิดัจามเท์วีิ จงัหวิดั

ล็ำาพินู แล็ะกีารที์�สรา้งเคุรื�องท์องเป็นขุองมีคุา่สำาหรบััใชใ้นราชสำานกัี แล็ะเป็นวิดัที์�กีษัตรยิ์ ์คืุอ สมเดจ็

พิระบัรมราราชาธิราชที์� 2 (เจา้สามพิระย์า) ผู่ที้์�จะสรา้งคุงเป็นสถาปัตย์กีรรมจำาล็องที์�สรา้งตามพิระ

ราชประสงคุแ์ล็ะพิระราชนิย์มขุองกีษัตริย์ที์์�เล็ือกีรูปแบับัเจดีย์ใ์นระย์ะแรกีขุองกีารสถาปนาที์�

เกีี�ย์วิขุอ้งสมัพินัธก์ีบััราชวิงศส์พุิรรณภมิูขุองพิระองคุม์าจำาล็องไวิ้

 จากีกีารศก่ีษาที์�ผ่า่นมีเพีิย์งกีารศก่ีษารูปแบับัชิ�นงาน แล็ะจดักีล็ุม่เคุรื�องท์างประเภท์ตา่ง ๆ 

จง่ตอ้งตรวิจสอบัแล็ะคุน้คุวิา้ขุอ้มลู็ตา่ง ๆ ดงันี �

 1. เอกีสารที์�ส ำานักีหอจดหมาย์เหตุแห่งชาติ ในสว่ินเกีี�ย์วิขุอ้งกีบััเคุรื�องท์องวิดัราชบัรูณะ 

คืุอ เอกีสาร ศธ 0707.26/24(1) – (12) เป็นเอกีสารกีระท์รวิงมหาดไท์ย์ บัญัชีขุองกีล็างในคุดีอาญา 

(คุ.24) ราย์งานกีารสอบัสวินอำาเภอพิระนคุรศรอีย์ธุย์า ล็งวินัที์� 28 - 30 กีนัย์าย์น พิ.ศ.2500  จำานวิน 

12 แผ่่น แล็ะบัญัชีสิ�งขุองที์�กีรมศิล็ปากีรตรวิจคุน้เก็ีบัมาจากีในพิระปรางคุว์ิดัราชบัรูณะ จงัหวิดั

พิระนคุรศรอีย์ธุย์า ภาย์หล็งัผู่ร้า้ย์ขุดุคุน้ ล็งบันัท์ก่ีวินัที์� 9 ตลุ็าคุม 2500   เพืิ�อตรวิจสอบัวิา่เป็นชิ �น

สว่ินเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มเป็นเคุรื�องท์องที์�ไดจ้ากีกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะอย์า่งแท์จ้รงิ ซ่�งเป็น

เอกีสารที์�จดัท์ำาขุ่ �นในชว่ิงเวิล็ากีารล็กัีล็อบัขุดุแล็ะกีารดำาเนินกีารขุดุคุน้ตอ่โดย์กีรมศลิ็ปากีร

 2. ภาพิแล็ะขุอ้มลู็ท์ะเบีัย์นโบัราณวิตัถ ุศลิ็ปวิตัถ ุขุองพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพิระย์า 

แล็ะพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิพิระนคุร เพืิ�อตรวิจสอบัขุอ้มลู็ขุองเคุรื�องท์องที์�นำามาศก่ีษาในคุรั�งนี �

 3. บัท์คุวิาม หนงัสือ งานวิิจยั์ตา่ง ๆ ที์�รวิบัรวิมแล็ะศก่ีษาวิิเคุราะหเ์คุรื�องท์องวิดัราชบัรูณะ 

ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารศก่ีษาเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในศิล็ปะสมยั์ตา่ง ๆ เชน่ เคุรื�องท์องกีรุวิดัราชบัรูณะ

ศิล็ปะขุองแผ่น่ดนิ (จิราภรณ ์อรณัย์ะนาคุ : 2550)  ศิล็ปะอย์ธุย์า : งานชา่งหล็วิงแหง่แผ่น่ดนิ (สนัต ิ

เล็ก็ีสขุุมุ : 2544) เจดีย์ว์ิดัพิระแกีว้ิ สรรคุบัรุ ีจงัหวิดัชยั์นาท์ (ธนธร กิีตติกีานต ์: 2549) 

 

 1. ตรวิจสอบัที์�มาขุองชิ �นสว่ินเคุรื�องท์องกีล็ุม่หน่�ง จำานวิน 5 ชิ �น (ภาพิที์� 3) กีบััเอกีสารชั�น

ตน้ขุองหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาต ิ เล็ขุท์ะเบีัย์นที์�ปรากีฏเป็นกีล็ุม่ ขุ. คุงหมาย์ถง่ “ขุองกีล็าง” ที์�ถกูี

คุนรา้ย์โจรกีรรมไปจากีกีรุดงักีล็า่วิมาแล็ว้ิ แล็ะท์ะเบีัย์นโบัราณวิตัถ ุศลิ็ปวิตัถ ุพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิ

กรอบูแนวคดิูและสมมตฐิาน

วรรณกรรมที่ี�เกี�ยวข�อง

วธีิิการดูำาเนินการวจิยั

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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เจา้สามพิระย์า แล็ะพิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาต ิ พิระนคุร แมจ้ะมีชื�อเรยี์กีตา่งกีนั แตเ่ป็นล็ำาดบััจากี

บันัท์ก่ีท์ะเบีัย์นที์�ถกูีตอ้งตรงกีนัวิา่เป็นขุองที์�ไดจ้ากีกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า 

       

ภาพที่่� 3     ชิ�นสว่นสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม 5 ชิ�น

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

 2. ศก่ีษารูปแบับัล็วิดล็าย์แล็ะเท์คุนิคุ ขุองสว่ินประกีอบัสถาปัตย์กีรรมท์ั�ง 5 ชิ �น ที์�มีสภาพิ

ไมส่มบัรูณน์กัี จง่ท์ำากีารถอดรูปแบับัล็วิดล็าย์ที์ล็ะชิ �น เพืิ�อใหเ้หน็ราย์ล็ะเอีย์ดขุองล็วิดล็าย์ แล็ะรูป

แบับัชิ�นสว่ินเปรยี์บัเที์ย์บักีบััสถาปัตย์กีรรม ซ่�งองคุป์ระกีอบัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม ราย์ล็ะเอีย์ดดงันี �

 ชิ�นที่ี� 1 (ท์ะเบีัย์น ขุ.58) จากีรูปแบับัคุงเป็นสว่ินฐานล็า่งขุองเจดีย์ ์ เพิราะเป็นชิ �นเดีย์วิที์�มี

กีารปิดพืิ �นผิ่วิดา้นหน่�งไวิ ้เที์ย์บัไดก้ีบััฐานเขีุย์งหรอืฐานหนา้กีระดานชั�นล็า่งสดุขุองเจดีย์ ์ 

 กีารประกีอบัรูปแบับัแล็ะล็วิดล็าย์เป็นชิ �นสว่ินแปดเหล็ี�ย์ม โดย์กีารบัแุผ่น่พืิ �นดว้ิย์แผ่น่ท์อง 

ขุอบัขุา้งเป็นล็าย์โปรง่ เชื�อมบัดักีรตีอ่ขุอบัแปดเหล็ี�ย์ม ดา้นในมีแท์ง่ท์รงกีระบัอกีกีล็วิงที์�มมุท์ั�งแปด

ผ่กูีรดักีบััมมุดว้ิย์เสน้ท์อง คุงเป็นเดือย์สำาหรบััสวิมตอ่กีบััชิ �นสว่ินที์�อย์ูเ่หนือขุ่ �นไป ขุอบัดา้นนอกีท์ำา

ล็วิดล็าย์ดอกีกีล็มสี�กีล็ีบั ที์�ประกีอบัขุ่ �นจากีกีระเปาะท์รงกีล็มสล็บัักีนัล็อ้มดว้ิย์เสน้ล็วิดท์องมว้ินบัดิ

เกีล็ีย์วิ เชื�อมบัดักีรกีีา้นขุดปล็าย์มว้ินเขุา้หากีนัคุล็า้ย์ล็าย์หวัิหรูอี � ภาย์ในกีระเปาะฝัีงประดบััแกีว้ิสี

เขีุย์วิแล็ะสีขุาวิสล็บัักีนั คุั�นชอ่งดอกีกีล็มสี�กีล็ีบัดว้ิย์ล็าย์กีา้นขุดปล็าย์มว้ิน 2 เสน้ ที์�หนัสว่ินโคุง้ใหก้ีนั 

ซอ้นดา้นดว้ิย์ล็าย์กีา้นขุดปล็าย์มว้ินที์�เกิีดจากีล็วิดท์องมว้ินบัดิเกีล็ีย์วิล็อ้รูปแบับักีนั ซอ้นท์บััดา้นบัน

ดว้ิย์แล็ว้ิเสน้ล็วิดท์องมว้ินบัิดเกีลี็ย์วิ ขุนาบัดว้ิย์เสน้คุู่ขุนานที์�มีล็าย์เม็ดกีล็มล็อ้มรอบัดว้ิย์เสน้ล็วิด

ท์องมว้ินเป็นเกีล็ีย์วิ ท์ำาเป็นล็าย์ซำ�ากีนัโดย์รอบั (ภาพิที์�  4)
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ภาพที่่� 4 ชิ�นสว่นสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 1

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

 ชิ�นที่ี� 2  (ไมท่์ราบัเล็ขุท์ะเบีัย์น) เป็นชิ �นสว่ินแปดเหล็ี�ย์มที์�ล็ดหล็ั�นขุนาดจากีชิ �นที์� 1 สว่ินนี �

เที์ย์บัไดก้ีบััสถาปัตย์กีรรมคุงเป็นสว่ินฐานเขีุย์งหรอืฐานหนา้กีระดานที์�ล็ดหล็ั�นจากีชั�นที์� 1 

 กีารประกีอบัชิ�นสว่ินนี � โดย์ตอ่สวิมเดือย์หรอืท์อ่ท์รงกีระบัอกีกีบััชิ �นที์� 1 ไดพ้ิอดี เชื�อมบัดักีรี

ขุอบัขุา้งเป็นล็าย์โปรง่ โดย์ใชแ้ผ่น่ท์อง 3 แผ่น่ ขุ่ �นเป็นโคุรงแปดเหล็ี�ย์มเชื�อมตดิกีบััเดือย์ท์รงกีระบัอกี

กีล็ม กีารประกีอบัล็าย์ โดย์ใชแ้ผ่น่ท์องแล็ะเสน้ล็วิดท์องประกีอบัเป็นล็าย์ดอกีสี�กีล็ีบั ดอกีตรงกีล็าง

กีล็ม ดว้ิย์กีารท์ำากีระเปาะเป็นกีรอบัฝัีงแกีว้ิสีขุาวิสล็บััสีเขีุย์วิ รอบักีระเปาะล็อ้มดว้ิย์เสน้ล็วิดท์อง

มว้ินขุดเป็นเกีล็ีย์วิ กีล็ีบัดอกีสี�กีล็ีบัล็อ้มดอกีกีล็ม กีล็ีบัดอกีเกิีดจากีกีารตดัแผ่น่ท์องสามเหล็ี�ย์มซอ้น

กีบััสองแผ่น่ ปิดท์บััดา้นบันดว้ิย์ล็าย์เสน้ล็วิดขุดเป็นเกีล็ีย์วิล็อ้มรอบัเมด็กีล็ม สล็บัักีบัักีา้นขุด 2 ตวัิ 

ปล็าย์สองขุา้งมว้ินเขุา้หากีนั ซอ้นกีนัสองชั�น ชั�นล็า่งเป็นแผ่น่ท์องซอ้นท์บััดว้ิย์เสน้ล็วิดท์องขุดเป็นเกีล็ยี์วิ 

มีแผ่่นท์องสี�เหล็ี�ย์มซอ้นดว้ิย์เสน้ล็วิดขุดเกีล็ีย์วิล็อ้มเม็ดกีล็มอีกีชั�นเรีย์งสล็บัักีนัไปโดย์รอบัฐานแปด

เหล็ี�ย์ม ขุนาบัดว้ิย์เสน้คุูขุ่นานที์�ภาย์ในเป็นแถวิเมด็กีล็มล็อ้มดว้ิย์เสน้ล็วิดขุดเกีล็ีย์วิ ขุนาบัอีกีชั�นดว้ิย์

เสน้ล็วิดขุดเกีลี็ย์วิโดย์รอบั ขุอบับันแล็ะขุอบัล็่างขุองท์ำาเป็นรูปหย์ดนำ�าหรือล็าย์กีระจงัที์�เกิีดจากี

กีระเปาะฝัีงแกีว้ิสีเขีุย์วิสล็บััสีขุาวิโดย์รอบั ปิดท์บัักีระเปาะดว้ิย์ล็าย์กีา้นขุดปล็าย์มว้ินออกีเป็นกีล็ีบั

เล็ี �ย์งหรอืกีา้นดอกี (ภาพิที์� 5 - 6)

ภาพที่่� 5 ชิ�นสว่นสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 2

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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ภาพที่่� 6 : ชิ�นสว่นสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 2 การื่ปรื่ะกอบโครื่งลาย่ดัา้นใน

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

 ชิ�นที่ี� 3 (เล็ขุท์ะเบีัย์น ขุ.24) จากีรูปแบับัคุงเป็นสว่ินขุองชดุฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีสองชั�น 

ประกีอบัดว้ิย์ หนา้กีระดาน บัวัิหงาย์ ท์อ้งไมป้ระดบััล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีสองเสน้ ขุาดสว่ินที์�เป็นบัวัิคุวิำ�าแล็ะ

ฐานหนา้กีระดานล็า่ง จง่จะคุรบัองคุป์ระกีอบัขุองชดุฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ี ชิ �นสว่ินนี �จง่ไมส่ามารถ

สวิมประกีอบักีบััชิ �นที์� 2 ได ้ กีารจดัแสดงจง่วิางไวิบ้ันแท์น่ไมไ่ดส้วิมเดือย์ตอ่กีนั แตมี่ท์ำาเป็นท์รง

กีระบัอกีในสว่ินหนา้กีระดานที์�สามารถสวิมกีบััชิ �นที์� 4 ที์�เป็นชั�นตอ่จากีนี�ได ้(ภาพิที์� 7)

 สว่ินฐานหนา้กีระดานเป็นกีารขุ่ �นรูปเป็นกีรอบัเสน้ท์องบัิดเกีล็ีย์วิขุนาบัล็วิดล็าย์ดอกีสี�กีล็ีบั

ที์�ประดษิฐ์จากีเสน้ล็วิดเป็นล็าย์กีา้นขุด ตรงกีล็างใชแ้ผ่น่ท์องเป็นกีระเปาะฝัีงแกีว้ิสีเขีุย์วิแล็ะสีขุาวิ 

เชื�อมบัดักีรีแต่ล็ะดอกีติดกีบััขุอบัเสน้ล็วิดแบับัเดีย์วิกีนัโดย์รอบัฐานแปดเหล็ี�ย์ม หล็งักีระเปาะฝัีง

แกีว้ิสีใชแ้ผ่่นท์องเชื�อมบัดักีรีปิดท์บััไม่ใหแ้กีว้ิสีหล็ดุออกี โดย์มีกีารซบััหนนุแผ่่นท์องบัาง ๆ ก่ีอน

กีารฝัีงแกีว้ิสี ซ่�งเป็นเท์คุนิคุที์�ใชก้ีบัักีารฝัีงแกีว้ิสีแล็ะอญัมณีในกีล็ุม่เคุรื�องท์องอื�นในกีรุนี �ดว้ิย์เชน่กีนั 

สว่ินชั�นบัวัิหงาย์ท์ำาล็กัีษณะคุล็า้ย์บัวัิฟัินย์กัีษห์รอืกีล็ีบับัวัิแบับัสโุขุท์ยั์ คืุอ ขุดเสน้ท์องใหป้ล็าย์กีล็ีบั

บัวัิหย์กัีโคุง้ กีล็ีบับัวัิใชแ้ผ่น่ท์องท์ำาเป็นกีระเปาะสี�เหล็ี�ย์ม ภาย์ซบััหนนุดว้ิย์แผ่น่ท์องบัาง ๆ ก่ีอนฝัีง

แกีว้ิสีเขีุย์วิแล็ะสีขุาวิ ขุนาบัดว้ิย์ล็าย์เม็ดกีล็มในเสน้ท์องคุู่ขุนาน ถดัล็งมาเป็นส่วินหนา้กีระดาน

ประดบััล็กูีแกีว้ิอกีไก่ี 2 เสน้ สว่ินนี �ใชแ้ผ่น่ท์องเป็นพืิ �นแล็ว้ิเชื�อมบัดักีรลี็วิดล็าย์ตา่ง ๆ จากีเสน้ท์องขุดมว้ิน 

เมด็ท์องกีล็ม แล็ะเสน้ท์องแบัน โดย์มีกีารประดบััหนา้กีระดานแบัง่ชอ่งล็าย์ในกีรอบัสี�เหล็ี�ย์ม มีดอกี

กีล็มมีล็าย์สี�เหล็ี�ย์มดา้นเท์า่(ขุา้วิหล็ามตดั) อย์ูด่า้นใน คุล็า้ย์ล็าย์เหรยี์ญกีษาปณจี์น ปิดท์บััตามจดุ

เชื�อมตอ่ดอกีกีล็มดว้ิย์ล็าย์ดอกีไมส้ี�กีล็ีบัมีเกีสรเป็นเมด็กีล็ม ขุั�นชอ่งล็าย์ดว้ิย์แถวิล็าย์เมด็กีล็ม ท์ั�งนี � 

พิบัวิา่มีกีารใชเ้สน้ท์องมดัเป็นชว่ิง ๆ ในบัางสว่ิน อาจจะเป็นเสน้ท์องที์�ย์ด่แตล่็ะชั�นใหต้ดิกีนังานให้

ตดิกีนัแนน่ขุ่ �น เนื�องจากีกีารเชื�อมบัดักีรเีสน้ท์องท์ำาใหง้านดโูปรง่สวิย์ แตก็่ีมีคุวิามบัอบับัางชำารุดงา่ย์ 

(ภาพิที์� 8 – 9)
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ภาพที่่� 7: ชิ�นสว่นสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 3

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

   

ภาพที่่� 8 : ลวดัลาย่ปรื่ะดับัที่อ้งไมข้ีองชดุัฐานบวัลูกแกว้อกไก่ เจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 3

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

ภาพที่่� 9 : การื่ปรื่ะกอบชิ�นงานขีองสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 3 (ขีอบบนและขีอบลา่ง)

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

 ชิ�นที่ี� 4  (เล็ขุท์ะเบีัย์น ขุ.125(2)) เป็นชั�นถดัขุ่ �นมาจากีชั�นที์� 3 มีเดือย์ท์รงกีระบัอกีสวิมตอ่

กีนัไดล้็งตวัิ ล็กัีษณะคุงเป็นสว่ินขุองหนา้กีระดานตอ่ขุ่ �นมาจากีชดุฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ี ท์ำาเป็นล็าย์

โปรง่ ดว้ิย์กีารใชเ้สน้ล็วิดบัดิเกีล็ีย์วิเป็นขุอบัขุนาบัล็าย์ดอกีสี�กีล็ีบั รูปแบับัแล็ะเท์คุนิคุเดีย์วิกีบััล็าย์

หนา้กีระดานขุองชั�นที์� 3 ใตแ้นวิขุอบันี�เป็นล็าย์คุล็า้ย์หย์ดนำ�าที์�สรา้งจากีแผ่น่ท์องเป็นกีระเปาะ ฝัีง

แกีว้ิสีเขีุย์วิแล็ะสีขุาวิ ปิดท์บััสว่ินหนา้แกีว้ิสีดว้ิย์เสน้ท์องกีา้นขุดเพืิ�อคุวิามสวิย์งามแล็ะปอ้งกีนัไมใ่ห้

แกีว้ิสีหล็ดุออกีจากีกีระเปาะท์อง เดือย์ท์รงกีระบัอกีดา้นบันตั�งบันแผ่น่ท์องรองรบััชิ �นสว่ินที์� 5 (ภาพิที์� 

10)

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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ภาพที่่� 10 : ชิ�นสว่นสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 4

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

 ชิ�นที่ี� 5 (เล็ขุท์ะเบีัย์น ขุ.24) ชิ �นสว่ินนี �หากีเปรยี์บัเที์ย์บัรูปแบับักีบััสถาปัตย์กีรรมคุงเป็น

เรอืนธาตใุนผ่งัแปดเหล็ี�ย์ม สว่ินหนา้กีระดานบัน-ล็า่ง ประดบััดอกีสี�กีล็ีบัเรยี์งซอ้นกีนั สว่ินบัวัิคุวิำ�าบัวัิ

หงาย์เป็นล็าย์กีล็ีบับัวัิดว้ิย์กีารท์ำากีระเปาะฝัีงแกีว้ิสีเขีุย์วิแล็ะสีขุาวิสล็บััในแตล่็ะชอ่ง ท์ำาเสน้ล็วิดขุด

มว้ินหย์กัีโคุง้คุล็า้ย์ท์ำาบัวัิฟัินย์กัีษแ์บับัสโุขุท์ยั์ ตรงกีล็างเที์ย์บัไดก้ีบััซุม้จระนำาประดบััล็าย์สี�เหล็ี�ย์ม

ดา้นเท์า่ออกีล็าย์กีา้นขุดท์ั�งสี�มมุเรยี์งซอ้นกีนั สล็บัักีนัไปโดย์รอบั สว่ินบันท์ำาเป็นซุม้หนา้นางซอ้นกีนั

สองชั�น คุั�นดว้ิย์กีระเปาะฝัีงแกีว้ิสีขุาวิ มีแผ่น่ท์องดา้นในเชื�อมท์รงกีระบัอกีเป็นเดือย์รองรบััสว่ินบัน

ตอ่ไป (ภาพิที์� 11) สว่ินเรอืนธาตแุปดเหล็ี�ย์มไมมี่กีารชอ่งซุม้ประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูป เจดีย์จ์ ำาล็อง

ท์รงแปดเหล็ี�ย์มนี �คุงเป็นกีารท์ำาจำาล็องเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในเชิงสญัล็กัีษณท์์างสถาปัตย์กีรรม 

จากีกีารเนน้งานประดบััล็วิดล็าย์มากีกีวิา่คุวิามสมจรงิในคุวิามหมาย์

 เท์คุนิคุกีารท์ำาเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา ดา้นในเป็นแผ่น่ท์องตดัขุ่ �นรูปเรอืนธาตทุ์รงแปด

เหล็ี�ย์มเชื�อมบัดักีรที์อง แล็ะฉล็ลุ็าย์ตามแบับัเป็นแปดชอ่ง ประกีอบัเป็นชิ �นงานแตล่็ะสว่ิน รูปแบับั

ล็วิดล็าย์เกิีดจากีกีารใชเ้สน้ท์อง แผ่น่ท์อง จากีเสน้ท์อง แผ่น่ท์องชิ �นเล็ก็ี ๆ ตดัเป็นล็วิดล็าย์ตา่ง ๆ แล็ะ

เมด็กีล็ม เป็นหล็กัีในกีารประกีอบัชิ�นงานเป็นล็วิดล็าย์ บัางสว่ินมีกีารใชแ้ผ่น่ท์องเป็นพืิ �นเพืิ�อเชื�อมตอ่

สว่ินประกีอบัขุองล็าย์ เชน่ ล็าย์ดอกีสี�กีล็ีบั ล็าย์ดอกีไมป้ระดษิฐ์ตา่ง ๆ แล็ะเป็นฐานในกีารประกีอบั

ล็วิดล็าย์ ซ่�งเท์คุนิคุกีารกีารตดัแล็ะเชื�อมท์องเป็นเท์คุนิคุที์�พิบัในศิล็ปะจีนแล็ะอิสล็าม โดย์เฉพิาะ

แผ่่นท์องรูปท์รงเรขุาคุณิตต่าง ๆ ย์งัไม่กีารใชเ้ท์คุนิคุกีารท์ำาท์องล็กัีษณะนี�ในกีล็ุ่มเคุรื�องท์องขุอง

ศลิ็ปกีรรมดนิแดนใกีล็เ้คีุย์ง ท์ั�งเขุมรโบัราณ ล็พิบัรุ ีสโุขุท์ยั์ แล็ะล็า้นนา เท์คุนิคุวิิธีสว่ินใหญ่จะเป็นกีารสล็กัีดนุ 

แล็ะฉล็ลุ็าย์ท์อง มากีกีวิา่

 เท์คุนิคุกีารประดบััแล็ะกีารฝัีง คุงเป็นเท์คุนิคุเดีย์วิกีบัักีล็ุม่เคุรื�องประดบััอื�นที์�รว่ิมในกีรุแหง่นี � 

กีารซบััหนนุดา้นในกีระเปาะดว้ิย์แผ่น่ท์องก่ีอนกีารฝัีงแกีว้ิสหีรอือญัมณี เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มนี �ใชแ้กีว้ิ 

สีเขีุย์วิแล็ะสีขุาวิแท์นกีารใชอ้ญัมณี  อาจเป็นดว้ิย์ขุอ้จำากีดัดว้ิย์รูปแบับัขุองล็วิดล็าย์กีารประดบััที์�

มีพืิ �นที์�ขุนาดเล็ก็ี แตต่อ้งใชอ้ญัมณีขุนาดเล็ก็ี แล็ะใชจ้ ำานวินมากีในกีารประดบัั ซ่�งเป็นเท์คุนิคุที์�พิบั

ในศิล็ปะอิสล็าม ชว่ิงพิทุ์ธศตวิรรษที์� 17 - 18



90

 

   

ภาพที่่� 11 : ชิ�นสว่นสถ่าปัตัย่กรื่รื่มจิำาลอง ที่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ชิ�นที่่� 5

ที่่�มา : พพิธิีภณัฑ์สถ่านแหง่ชาตั ิเจิา้สามพรื่ะย่า จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า, 2560.

 จากีรูปแบับัขุองชิ �นสว่ินสถาปัตย์กีรรมดงักีล็า่วิ เมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบััรูปแบับัเจดีย์ท์์รงแปด

เหล็ี�ย์มแล็ว้ิ ย์งัคุงไมคุ่รบัองคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ ขุองเจดีย์ ์แล็ะไมไ่ดก้ีำาหนดรูปแบับัเจดีย์ห์รอือาย์วุิา่อย์ู่

ในสมยั์ใด กีำาหนดไวิป้ล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 จากีหล็กัีฐานปีที์�สรา้ง พิ.ศ.1967 เท์า่นั�น กีารตั�งขุอ้

สนันิษฐานรูปแบับัที์�สมบัรูณข์ุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม จะท์ำาใหท้์ราบัถง่ตน้แบับัแรงบันัดาล็ใจแล็ะ

ย์คุุสมยั์ขุองกีารสรา้งเจดีย์์

 ในเบืั �องตน้ไดเ้ปรีย์บัเที์ย์บักีบััเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�กีำาหนดอาย์ไุดแ้น่ชดั ไดแ้ก่ี เจดีย์์

ประจำามมุท์ั�งสี�บันฐานไพิที์ขุองปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ(สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2544, 83 – 84) (ภาพิที์� 12) 

สว่ินล็า่งเป็นชดุฐานท์รงแปดเหล็ี�ย์มซอ้นล็ดหล็ั�นกีนัสามชั�น เหนือขุ่ �นไปเป็นท์รงระฆังัใหญ่ บัลั็ล็งักี์

แปดเหล็ี�ย์ม รองรบััสว่ินย์อดขุองท์รงกีรวิย์ ผ่า่นกีารบัรูณะขุองกีรมศลิ็ปากีรอย์า่งไมถ่กูีวิิธี ท์ำาใหเ้กิีด

ขุอ้จำากีดัในกีารศก่ีษารูปแบับั กีำาหนดอาย์ไุดว้ิา่สรา้งขุ่ �นพิรอ้มปรางคุป์ระธาน ในชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธ

ศตวิรรษที์� 20 (พิ.ศ.1967) แตเ่ป็นท์รงแปดเหล็ี�ย์มเฉพิาะสว่ินฐาน แตกีตา่งกีบััเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม

ท์องคุำาที์�พิบัในกีรุ เป็นท์รงแปดเหล็ี�ย์มตั�งแตส่ว่ินฐานถง่เรอืนธาต ุจง่ไมน่า่จะเป็นตน้แบับัที์�มีพิระราช

ประสงคุใ์หส้รา้งขุ่ �น จง่ตอ้งศก่ีษาที์�มาแล็ะวิิวิฒันากีารขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม เพืิ�อใหไ้ดรู้ปแบับั

สนันิษฐานที์�สมบัรูณต์อ่ไป

              

ภาพที่่� 12 : ภาพและผงัพ่ �นเจิดัย่่ป์รื่ะจิำามมุบนฐานไพที่ ่ปรื่างคป์รื่ะธีาน วดััรื่าชบูรื่ณะ อย่ธุีย่า

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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ที่ี�มาและววัิฒินาการเจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยม

 คุ ำาวิา่ “เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม” หรอื “เจดีย์แ์ปดเหล็ี�ย์ม” เป็นคุำาจำากีดัคุวิามกีวิา้ง ๆ  ขุองเจดีย์์

ท์รงระฆังักีล็ุม่หน่�งที์�มีเรอืนธาตหุรอืฐานอย์ูใ่นผ่งัแปดเหล็ี�ย์ม เจดีย์ก์ีล็ุม่นี �ถือวิา่เป็นเจดีย์ที์์�สาย์วิิวิฒันากีาร

ที์�นานที์�สดุกีล็ุ่มหน่�ง โดย์มีหล็กัีฐานปรากีฏวิ่าสรา้งกีนัมาตั�งแต่ในศิล็ปะท์วิารวิดีสืบัเนื�องต่อมาย์งั

สมยั์กีรุงศรีอย์ธุย์าตอนตน้จบัจนสมยั์กีรุงศรีอย์ธุย์าตอนปล็าย์ นิย์ามขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�

คุอ่นขุา้งกีวิา้ง ประกีอบักีบััสาย์วิิวิฒันากีารที์�มีมาย์าวินาน ท์ำาใหเ้จดีย์ก์ีล็ุม่นี �มีจ ำานวินคุอ่นขุา้งมากี

แล็ะมีรูปแบับัที์�ปะปนหล็ากีหล็าย์ หากีจะจดักีล็ุม่เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม โดย์จำาแนกีตามรูปแบับัขุอง

เจดีย์ซ์่�งสอดคุล็อ้งกีบััคุวิามนิย์มในแตล่็ะย์คุุสมยั์ ธนธร กิีตติกีานต ์ไดแ้บัง่ไดเ้ป็น 2 กีล็ุม่  ไดแ้ก่ี เจดีย์์

ท์รงระฆังัที์�มีเรอืนธาตใุนผ่งัแปดเหล็ี�ย์มที์�ประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูปในจระนำา แล็ะเจดีย์ท์์รงระฆังัที์�มี

เฉพิาะชดุฐานในผ่งัแปดเหล็ี�ย์ม (ธนธร กิีตติกีานต,์ 2549, 55)

 ท์ั�งสองกีล็ุม่ล็ว้ินมีตน้แบับัจากี รตันเจดีย์ ์วิดัจามเท์วีิ จงัหวิดัล็ำาพินู ซ่�งกีำาหนดอาย์ไุวิใ้นชว่ิง

พิทุ์ธศตวิรรษที์� 17 โดย์รูปแบับัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มนี �มีกีารสรา้งตอ่เนื�องมาจนถง่ชว่ิงก่ีอนกีารสถาปนา

กีรุงศรอีย์ธุย์า(สนัต ิ เล็ก็ีสขุุมุ, 2544, 80 - 81) องคุป์ระกีอบัสว่ินตา่ง ๆ ขุองรตันเจดีย์ ์ ที์�วิดัจามเท์วีิ 

จงัหวิดัล็ำาพินู (ภาพิที์� 13) มีองคุป์ระกีอบัแตล่็ะสว่ิน ดงันี �

 ส่วนฐาน ประกีอบัดว้ิย์ชดุฐานเขีุย์งในผ่งัแปดเหล็ี�ย์มย์กีสงู เหนือขุ่ �นไปเป็นฐานที์�ท์ ำาเป็นชอ่ง

ประดบััดว้ิย์ล็วิดบัวัิโคุง้มนคุล็า้ย์ฐานที์�เรยี์กีวิา่ “ฐานบัวัิวิล็ยั์” อนัเป็นแบับัอย์า่งขุองสถาปัตย์กีรรม

ท์วิารวิดีที์�ย์งัหล็งเหล็ืออย์ูใ่นเจดีย์อ์งคุนี์ �

 ส่วนเร่อนธิาตุ มีกีารประดิษฐานพิระพิทุ์ธรูปยื์นภาย์ในจรนำาท์ั�งแปดดา้น ที์�กีรอบัซุม้มี

ล็กัีษณะเป็นวิงโคุง้สามวิง เหนือขุ่ �นไปมีรอ่งรอย์กีารประดบััดว้ิย์ฝัีกีเพิกีาที์�สว่ินย์อดอนัเป็นล็กัีษณะ

ขุองซุม้เคุล็ก็ี ท์ำาใหเ้ชื�อวิา่เจดีย์อ์งคุนี์ �ไดร้บััอิท์ธิพิล็บัางอย์า่งมาจากีศลิ็ปะพิมา่สมยั์เมืองพิกุีาม

 ชั�นรองรับูองคร์ะฆังั เป็นชั�นบัวัิถล็าซอ้นชั�นขุั�นไปจำานวิน 3 ชั�น คุล็า้ย์กีบััชั�นหล็งัคุาล็าด 

อนัเป็นกีารแสดงล็กัีษณะขุองเรอืนชั�นอย์า่งเจดีย์ท์์รงปราสาท์ ชั�นจำาล็องชั�นบันสดุมีกีารเจาะชอ่งโคุง้

แหล็มสำาหรบััประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูปปนูปั�นปางมารวิิชยั์ท์ั�งแปดดา้น

 ส่วนยอดู ประกีอบัดว้ิย์องคุร์ะฆังัในผ่งักีล็มมีขุนาดเล็ก็ี องคุป์ระกีอบัสว่ินเหนือขุ่ �นไปจากี

องคุร์ะฆังัไดห้กัีหาย์ไปหมดแล็ว้ิ เชื�อวิา่สว่ิย์ย์อดนา่จะมีล็กัีษณะเป็นท์รงกีรวิย์แหล็ม

 

ภาพที่่� 13 : รื่ตัันเจิดัย่่ ์วดัักู่กดุั จิงัหวดััลำาพนู

ที่่�มา : รุ่ื่งโรื่จิน ์ธีรื่รื่มรุ่ื่งเรื่อ่ง, 2548.
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 จากีรูปแบับัขุองรตันเจดีย์ ์ล็ ำาพินู ที์�เป็นตน้แบับัที์�ส ำาคุญัแก่ีเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มหล็าย์องคุ์

ในชว่ิงพิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 – 20 ปรากีฏหล็กัีฐานเจดีย์ท์์รงนี �ท์ั�งในภาคุเหนือแล็ะภาคุกีล็างขุองประเท์ศไท์ย์ 

 เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม ในศลิ็ปะล็า้นนาที์�ไดแ้บับัอย์า่งจากีรตันเจดีย์ ์ ไดแ้ก่ี เจดีย์ว์ิดัสะดือ

เมือง(รา้ง) (ภาพิที์� 14) หรอืเจดีย์ว์ิดัอินท์ขิุล็ แล็ะอนิมิสเจดีย์ ์วิดัเจ็ดย์อด เชีย์งใหม ่(ภาพิที์� 15) แม้

ไมมี่หล็กัีฐานกีารสรา้งที์�แนช่ดั แตล่็วิดล็าย์ปนูปั�นโดย์เฉพิาะล็าย์กีระหนกีขุองกีารสรา้งในสมยั์แรกี

สรา้งเที์ย์บัไดก้ีบััศิล็ปะสโุขุท์ยั์แล็ะอย์ธุย์าตอนตน้ ชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19  ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษ

ที์� 20 (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2538, 193) โดย์รวิมย์งัคุงล็กัีษณะขุองรตันเจดีย์ไ์วิ ้เวิน้แตเ่รอืนธาตทีุ์�ปอ้มเตี �ย์

กีวิา่ ดงัปรากีฏที์�รูปแบับัขุองเจดีย์ว์ิดัสะดือเมือง(รา้ง) ซ่�งมีองคุป์ระกีอบัแตล่็ะสว่ินดงันี �

 สว่ินฐาน ประกีอบัดว้ิย์ชดุฐานเขีุย์ง รองรบััชดุฐานปัท์มอี์กีชั�นหน่�งซ่�งไมป่รากีฏกีารท์ำาล็วิด

บัวัิใด ๆ ท์อ้งไม ้อาจเกิีดจากีกีารบัรูณะขุองกีรมศลิ็ปากีร(จิรศกัีดิ� เดชวิงศญ์า, 2541, 127)

 สว่ินเรอืนธาต ุ มีกีารท์ำาเป็นจระนำาประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูป เวิน้แตท่์างดา้นทิ์ศตะวินัออกีที์�

เจาะเขุา้ไปเป็นชอ่งภาย์ในคุหูา ที์�มมุท์ั�งแปดขุองเรอืนธาตมีุกีารประดบััเสาดว้ิย์เสาหล็อกีที์�ประกีอบั

ดว้ิย์บัวัิเชิงแล็ะบัวัิหวัิเสามีกีารประดบััดว้ิย์ล็วิดล็าย์พิรรณพิฤกีษาแบับัล็า้นนา เช่นเดีย์วิกีบััวิงโคุง้

หล็าย์เชื�อมตอ่กีนัที์�ไมมี่กีารประดบััดว้ิย์ฝัีกีเพิกีาแล็ว้ิ แตเ่ปล็ี�ย์นเป็นแถวิกีระหนกีวิงโคุง้เรยี์งกีนัแท์น 

ซ่�งกีรอบัซุม้ล็กัีษณะนี�ถือเป็นล็กัีษณะเฉพิาะในศิล็ปะล็า้นนา (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2538, 183)

 ชั�นรองรบััองคุร์ะฆังั เหนือเรอืนธาตขุุ่ �นไป เป็นชั�นคุล็า้ย์บัวัิถล็าซอ้นกีนัขุ่ �นไปรองรบััองคุ์

ระฆังั ล็กัีษณะเชน่นี �คุล็า้ย์กีบัักีารรองรบััองคุร์ะฆังัขุองรตันเจดีย์ซ์่�งแสดงถง่กีารเป็นเรอืนชั�นอนัเป็น

แบับัขุองเจดีย์ท์์รงปราสาท์ โดย์ที์�กี่�งกีล็างขุองบัวัิถล็าในแตล่็ะชั�นเชื�อวิา่นา่จะเคุย์ประดบััดว้ิย์ซุม้ขุนาด

เล็ก็ีเพืิ�อรบัักีรอบัซุม้ที์�ประดบัั ณ สว่ินล็า่งขุององคุร์ะฆังั (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, ศลิ็ปวิฒันธรรม 16, 4 : 36 – 37)

 สว่ินย์อด ประกีอบัดว้ิย์องคุร์ะฆังัท์รงกีล็ม บัลั็ล็งักีท์์รงเตี �ย์กีล็ม ปล็อ้งไฉนแล็ะปล็ีย์อด อนั

เป็นแบับัอย์า่งขุองเจดีย์ท์์รงระฆังัที์�ไดร้บััอิท์ธิพิล็จากีเจดีย์ท์์รงระฆังัแบับัล็งักีาแล็ว้ิ (ธนธร กิีตตกิีานต,์ 

2549, 61)

  

 

ภาพที่่� 14 : เจิดัย่่ว์ดััสะดัอ่เมอ่ง(รื่า้ง) เชย่่งใหม ่ ภาพที่่� 15 : อนมิสิเจิดัย่่ท์ี่่�วดััเจ็ิดัย่อดั เชย่่งใหม่

ที่่�มา : นาย่ที่ศึพรื่ ที่องคำา, 2562.

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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 เจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยมในภาคกลางและภาคตะวันตก ช่วงก่อนการสถุาปนากรุงศิรีอยุธิยา 

คุงเกิีดขุ่ �นภาย์หล็ังจากีที์�คุวิามนิย์มในกีารสรา้งปราสาท์แบับัเขุมรไดเ้สื�อมคุล็าย์ล็งไปในพิุท์ธ

ศตวิรรษที์� 19   เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มเป็นหน่�งในเจดีย์ท์์างพิทุ์ธศาสนาไดก้ีล็บััมานิย์มอีกีคุรั�ง อย์า่งไร

ก็ีตามกีล็ุม่เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในชว่ิงเวิล็านี� คุงไดร้บััแบับัอย์า่งมาจากีรตันเจดีย์เ์ชน่กีนั แตมี่กีาร

เพิิ�มองคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ เขุา้ไปมากีกีวิา่ แตน่า่จะไดร้บััแบับัอย์า่ง จากีรตันเจดีย์ผ์่า่นท์างเจดีย์ท์์รง

แปดเหล็ี�ย์มในล็า้นนาอีกีท์อดหน่�ง ไดแ้ก่ี เจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์ สพุิรรณบัรุ ี เจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุ ี

เจดีย์ร์าย์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มเมืองสรรคุบัรุ ี ชยั์นาท์ แล็ะในชว่ิงกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า ไดแ้ก่ีเจดีย์์

ราย์ที์�วิดัพิระราม แล็ะเจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต กีล็างบัง่พิระราม จงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า ที์�ย์งัคุงรูปแบับัที์�

สามารถย์อ้นไปไดถ้ง่ รตันเจดีย์ ์จงัหวิดัล็ำาพินู    (ธนธร กิีตติกีานต,์ 2549, 66-70) เจดีย์ท์์รงนี �พิบัอย์ู่

มากีแล็ะกีระจาย์ตวัิไปในเมืองตา่ง ๆ แสดงถง่คุวิามนิย์มในกีารสรา้งเจดีย์ท์์รงนี �ในแถบัภาคุกีล็างไป

จนถง่ภาคุตะวินัตกีขุองประเท์ศไท์ย์ เชน่ เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม ภาย์ในถำ�าเขุาหล็วิง จงัหวิดัเพิชรบัรุ ี

ซ่�งกีำาหนดอาย์จุากีรูปแบับัล็วิดล็าย์ไวิใ้นชว่ิงพิทุ์ธศตวิรรษที์� 20(http://scaasa.org/?p=3567 )  อาจ

กีล็า่วิไดว้ิา่เจดีย์ท์์รงนี �ไดร้บััคุวิามนิย์มมากีกีวิา่ในภาคุเหนือ(ธนธร กิีตติกีานต,์ 2549, 65)  แตน่า่

แปล็กีที์�ในอย์ธุย์าไดพ้ิบัเจดีย์ท์์รงนี �นอ้ย์มากี เจดีย์ก์ีล็ุ่มนี �โดย์รวิมมีรูปแบับัที์�คุล็า้ย์กีนั คุงมีคุวิาม

เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััรตันเจดีย์ที์์�เชื�อวิ่าเป็นตน้แบับัขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มเช่นเดีย์วิกีนั สิ�งที์�ช่างอย์ธุย์า

ปรบััเปล็ี�ย์นไปอย์่างเห็นชดัเจนประกีารหน่�ง คืุอ เรือนธาตทุ์รงสี�เหล็ี�ย์มถกูีแท์นที์�ดว้ิย์แปดเหล็ี�ย์ม 

(สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2544, 81-88)

 ท์ั�งนี � ในสาย์วิิวิฒันากีารภาคุกีล็างรูปแบับัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม ไดท้์ ำากีารศก่ีษาท์ั�งในแล็ะ

นอกีราชธานีอย์ธุย์า ไดแ้ก่ี วิดัไก่ีเตี �ย์ สพุิรรณบัรุ ี (ภาพิที์� 16) เจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต แล็ะเจดีย์ร์าย์ วิดัพิระราม 

เจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุ ีเป็นตวัิอย์า่ขุองกีล็ุม่เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในชว่ิงก่ีอนแล็ะระย์ะแรกีขุอง

กีารสถาปนาอย์ธุย์า ปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 

 เจดูยีวั์ดูไก่เตี�ย สุพรรณบุูรี มีองคุป์ระกีอบัขุองเจดีย์ที์์�คุอ่นขุา้งสมบัรูณก์ีวิา่องคุอื์�น จง่

นับัเป็นตัวิอย์่างสำาคุัญในกีารศ่กีษาองคุ์ประกีอบัเจดีย์์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มในภาคุกีล็างก่ีอนกีาร

สถาปนาอย์ธุย์าเป็นราชธานี โดย์เจดีย์มี์สว่ินประกีอบัตา่ง ๆ ดงันี �

 ส่วนฐาน ประกีอบัดว้ิย์ชดุฐานเขีุย์งสามฐานรองรบััฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีสองเสน้ซอ้นกีนัขุ่ �น

ไปจำานวิน 3 ชั�น ท์ำาใหส้ว่ินฐานนั�นสงูพิอ ๆ กีบััสว่ินเรอืนธาต ุแล็ะสว่ินย์อดรวิมกีนั ซ่�งชดุฐานดงักีล็า่วิ

คุล็า้ย์คุล็ง่กีบััเจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต ที์�เพิิ�มคุวิามสงูขุ่ �นไปอีกีดว้ิย์ฐานชดุล็า่งสดุ ล็กัีษณะกีารท์ำาฐานบัวัิล็กูี

แกีว้ิอกีไก่ีที์�ซอ้นกีนัขุ่ �นไปสามชั�นนี �ชวินใหน้่กีถ่งรูปแบับัขุองเจดีย์ท์์รงระฆังัในล็า้นนาย์คุุแรกี ๆ เช่น 

เจดีย์ว์ิดัอโุมงคุเ์ถรจนัท์ร ์ จงัหวิดัเชีย์งใหม ่ ที์�นิย์มท์ำาล็กัีษณะนี�เชน่กีนั ตา่งกีนัเพีิย์งแตว่ิา่ฐานขุอง

เจดีย์ท์์รงระฆังักีล็ุม่นี �เป็นฐานในผ่งักีล็ม อน่�งรูปแบับัขุองท์รงระฆังัในล็า้นนากีล็ุม่นี � เชื�อวิา่นา่จะได้

รบััอิท์ธิพิล็ล็งักีาโดย์ตรง หรอือาจจะรบััผ่า่นมาจากีเจดีย์แ์บับัพิกุีามอีกีท์อดหน่�ง (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2538, 

101 - 107)
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 ส่วนเร่อนธิาตุ  เหนือจากีชดุฐานขุ่ �นไปเป็นเรือนธาตใุนผ่งัแปดเหล็ี�ย์มที์�มีขุนาดเล็็กีเมื�อ

เที์ย์บักีบััเรอืนธาตขุุองรตันเจดีย์ ์ ในแตล่็ะดา้นมีกีารท์ำาจระนำาประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูปปางล็ีล็าสล็บัั

กีบััปางถวิาย์เนตร เช่นเดีย์วิกีบััที์�พิบัในเจดีย์ร์าย์วิดัมหาธาต ุ สรรคุบัรุี รวิมถ่งปรางคุก์ีล็ีบัมะเฟืิอง

ที์�วิดัเดีย์วิกีัน ดงัที์�ไดวิ้ิเคุราะหใ์นบัท์ที์�แล็ว้ิวิ่ารสนิย์มกีารท์ำาพิระพิุท์ธรูปปางถวิาย์เนตรสล็บัักีับั

พิระพิุท์ธรูปปางอื�นนั�นเป็นล็ักีษณะเฉพิาะขุองเจดีย์ใ์นเมืองสรรคุบัุรีที์�ไดร้ับัแบับัอย์่างมาจากี       

พิระธาตหุรภิญุไชย์ จงัหวิดัล็ำาพินู ดงันั�น จง่เรยี์กีไดว้ิา่วิดัไก่ีเตี �ย์องคุนี์ �นา่จะไดร้บััแบับัอย์า่งมาจากี

เจดีย์ร์าย์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�วิดัมหาธาต ุ สรรคุบัรุ ี มาอีกีท์อดหน่�ง อน่�งล็วิดล็าย์ปนูปั�นที์�เหล็ืออย์ูใ่น

เจดีย์อ์งคุนี์ � รวิมถง่เจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุ ี   ไดมี้ผู่ก้ี ำาหนดอาย์โุดย์กีารเปรยี์บัเที์ย์บักีบััล็วิดล็าย์

ในกีรุงศรอีย์ธุย์าไวิว้ิา่นา่จะสรา้งขุ่ �นในชว่ิง พิ.ศ.1983 – 1952 (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2544, 82)  หรอืราวิ

ปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่กีล็างพิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 สว่ินกีรอบัซุม้เหนือเรอืนธาตไุดห้กัีหาย์ไปหมด

แล็ว้ิเหล็ือแตเ่สาประดบัั(ธนธร กิีตติกีานต,์ 2549, 67)  หากีพิิจารณารว่ิมกีบััเจดีย์อ์งคุอื์�น โดย์เฉพิาะ

เจดีย์ร์าย์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�  วิดัมหาธาต ุสรรคุบัรุ ีเชื�อวิา่นา่จะเป็นซุม้แบับัหนา้นาง อนัเป็นแบับัอย์า่ง

ที์�พิบัไดท้์ั�งในล็า้นนาแล็ะสโุขุท์ยั์ อย์า่งไรก็ีตาม หากีพิิจารณารูปแบับัขุองกีระหนกีเหนือกีรอบัซุม้ขุอง

เจดีย์ร์าย์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มวิดัมหาธาต ุ สรรคุบัรุี ที์�มีล็กัีษณะเป็นวิงโคุง้ที์�มีหวัิต่อเป็นปล็าย์แหล็ม 

กีระหนกีแบับันี�พิบัไดท้์ั�งในศิล็ปะล็า้นนา สโุขุท์ยั์ แล็ะศลิ็ปะตน้อย์ธุย์า ชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 

ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20(สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2540, 95)   เชน่เดีย์วิกีบััล็าย์ดอกีโบัตั�นในล็าย์ย์อดกีรอบัซุม้

แล็ะที์�ปล็าย์กีรอบั ซ่�งแสดงถง่อิท์ธิพิล็ขุองศิล็ปะจีน ซ่�งมีอย์ูท่์ั�งในศิล็ปะล็า้นนา ศิล็ปะสโุขุท์ยั์ แล็ะ

ศิล็ปะอย์ธุย์าเชน่เดีย์วิกีนั แตส่ิ�งที์�นา่สงัเกีตก็ีคืุอ กีารนำาล็าย์ดอกีโบัตั�นมาใชร้ว่ิมกีบัักีรอบัซุม้แบับั

หนา้นางนั�น เราพิบัอย์ูใ่นศลิ็ปะสโุขุท์ยั์ ย์กีตวัิอย์า่งกีรอบัซุม้ขุองเจดีย์ร์าย์ที์�วิดัเจดีย์เ์จ็ดแถวิ ศรสีชันาล็ยั์ 

เป็นตน้(ธนธร กิีตตกิีานต,์ 2549, 69) แล็ะพิบัประดบััเคุรื�องท์องท์ั�งในล็าย์สล็กัีดนุแล็ะกีารประกีอบัล็าย์

ดว้ิย์กีระเปาะแล็ะเสน้ล็วิดท์องในเคุรื�องประดบัั แล็ะเคุรื�องราชปูโภคุ ในกีรุนี �ดว้ิย์เชน่กีนั

 ชั�นรองรบััองคุร์ะฆังั  ถดัจากีเรอืนธาตแุปดเหล็ี�ย์มขุั�นไปเป็นชั�นจำาล็องเรอืนธาตใุนผ่งัแปดเหล็ี�ย์ม  

ที์�มุมแล็ะดา้นขุองชั�นจำาล็องนี �มีกีารประดับัดว้ิย์ปูนปั�นรูปสามเหล็ี�ย์มที์�ภาย์ในมีกีารท์ำาเป็นล็าย์

กีระหนกีตวัิเดีย์วิ มีกีารเพิิ�มกีารประดบััตกีแตง่ล็าย์สามเหล็ี�ย์มที์�กี่�งกีล็างขุองชั�นจำาล็องในแตล่็ะดา้น

อีกีดว้ิย์ ล็กัีษณะกีารประดบััตกีแตง่ดงักีล็า่วิ ชวินใหน้ก่ีถง่กีารประดบัักีล็ีบัขุนนุที์�ชั�นจำาล็องเรอืนธาตุ

ขุองเจดีย์ท์์รงปรางคุ ์ อนัไดร้บััแบับัอย์่างมาจากีปราสาท์ขุอมอีกีท์อดหน่�ง อน่�งงานประดบััล็าย์

สามเหล็ี�ย์มนี �ไดพ้ิบัในเจดีย์ว์ิดัพิระแกีว้ิ สรรคุบัรุ ีเชน่เดีย์วิกีนั 

 ถดัจากีชั�นจำาล็องเรือนธาตขุุ่ �นไปเป็นฐานบัวัิหรือฐานปัท์มใ์นผ่งักีล็มรองรบัับัวัิปากีระฆังั

แล็ะองคุร์ะฆังัตามล็ำาดบัั สดัส่วินขุององคุร์ะฆังัที์�มีขุนาดเล็็กีประกีอบักีบััชั�นรองรบััองคุร์ะฆังัที์�เป็น

ฐานปัท์มใ์นผ่งักีล็มชวินใหน้่กีถ่งรูปแบับัขุองเจดีย์ท์์รงระฆังัในล็า้นนา เช่นเดีย์วิกีบััชั�นรองรบััองคุ์

ระฆังัขุองเจดีย์ร์าย์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�วิดัมหาธาต ุสรรคุบัรุ ี ที์�พิบัฐานล็กัีษณะนี�เชน่กีนัแตถ่กูีซอ้นดว้ิย์

บัวัิท์รงคุล็ุม่ที์�ปรากีฏอย์ูก่่ีอนแล็ว้ิในเจดีย์ท์์รงปราสาท์หา้ย์อด สว่ินเจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุ ี นั�น 

มีกีารประดบััซุม้หนา้นางขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในล็า้นนา เช่น เจดีย์ว์ิดัสะดือเมือง(รา้ง) แล็ะ

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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อนิมิสเจดีย์ที์์�วิดัเจ็ดย์อด เชีย์งใหม ่ ดงันั�นองคุป์ระกีอบัในสว่ินนี� จง่มีคุวิามเป็นไปไดส้งูวิา่นา่จะไดร้บัั

แบับัอย์า่งมากีจากีล็า้นนา(ธนธร กิีตติกีานต,์ 2549, 69)   

 สว่ินย์อด ตอ่จากีองคุร์ะฆังัขุ่ �นไป ไมมี่กีารท์ำาบัลั็ล็งักี ์แตจ่ะท์ำาเป็นบัวัิท์รงคุล็ุม่เถาขุั�นไปเชน่

เดีย์วิกีบััเจดีย์ร์าย์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�วิดัมหาธาต ุ สรรคุบัรุ ี แล็ะเจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุ ี เมื�อ

พิิจารณารว่ิมกีบัับัวัิท์รงคุล็ุม่ที์�รองรบััองคุร์ะฆังัขุองเจดีย์ร์าย์วิดัมหาธาต ุ สรรคุบัรุ ี เชื�อวิา่นา่จะไดร้บัั

แบับัอย์า่งมาจากีเจดีย์ท์์รงปราสาท์ย์อดในสโุขุท์ยั์หรอืล็า้นนา

 รูปแบับัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มกีล็ุ่มนี �ไดคุ้ล็ี�คุล็าย์ไปจากีตน้แบับัคืุอรตันเจดีย์ที์์�วิัดกีู่กีุด 

จงัหวิดัล็ำาพินู โดย์มีกีารเพิิ�มเตมิงานประดบััตกีแตง่โดย์เฉพิาะล็วิดล็าย์ปนูปั�นเขุา้ไป ซ่�งล็าย์เหล็า่นี �

แมจ้ะไมช่ดัเจนนกัีวิา่ไดร้บััรูปแบับัมาจากีศิล็ปะสโุขุท์ยั์ ศิล็ปะล็า้นนาหรอืศลิ็ปะอย์ธุย์าตอนตน้ แตก็่ี

สามารถกีำาหนดอาย์ไุดร้าวิพิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 นอกีจากีนั�นย์งัผ่สมผ่สานรูป

แบับักีบััเจดีย์ท์์รงอื�น เชน่ เจดีย์ท์์รงปราสาท์หา้ย์อดแล็ะเจดีย์ท์์รงระฆังัแบับัล็า้นนาไวิใ้นเจดีย์ก์ีล็ุม่นี �

ดว้ิย์ ซ่�งเป็นแรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งเจดีย์ว์ิดัพิระแกีว้ิ เมืองสรรคุบัรุดีว้ิย์(ธนธร กิีตตกิีานต,์ 2549, 69) 

 

 

  

       ภาพที่่� 16  : เจิดัย่่ว์ดััไก่เตั่ �ย่  สพุรื่รื่ณบรุื่่

      ที่่�มา : http://centralsiam.blogspot.com

              /2013/05/blog-post.html 

 เจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยม วัดูสังขปัต อยุธิยา 

 วิดัสงัขุปัต (ภาพิที์� 17) ตั�งอย์ูบ่ัรเิวิณสว่ินกีล็างขุองเกีาะเมืองในเขุตบัง่พิระราม ในพืิ �นที์�

ต ำาบัล็ประตชูยั์ อำาเภอพิระนคุรศรอีย์ธุย์า จงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า ไมมี่ประวิตัหิล็กัีฐานวิา่สรา้งขุ่ �น

เมื�อใดใคุรเป็นผู่ส้รา้ง แล็ะในพิงศาวิดารก็ีมิไดก้ีล็า่วิถง่เชน่เดีย์วิกีนั มีเจดีย์เ์พีิย์งองคุเ์ดีย์วิ เจดีย์ท์์รง

แปดเหล็ี�ย์ม ฐานล็า่งเป็นฐานเขีุย์ง แล็ะซอ้นดว้ิย์ฐานปัท์ม ์ 3 ชั�น เหนือขุ่ �นไปเป็นเรอืนธาตทุ์รงแปด

เหล็ี�ย์ม มีซุม้จระนำาประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูปยื์นปางประท์านอภยั์ เหนือขุ่ �นไปคุงเป็นสว่ินรองรบััเจดีย์์

ท์รงระฆังัที์�ไดพ้ิงัท์ล็าย์ไปแล็ว้ิ ที์�ฐานมีหอ้งกีรุอย์ูร่ะหวิา่งฐานปัท์มช์ั�นที์� 1 กีบััชั�นที์� 2 มีท์างเขุา้อย์ูท่์าง

ตะวินัออกีเมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบััเจดีย์ร์าย์ท์างทิ์ศตะวินัตกีเฉีย์งใต ้ ขุองวิดัพิระราม (ภาพิที์� 18) เป็น

เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มคุล็า้ย์กีนั คืุอ เป็นท์รงแปดเหล็ี�ย์มตั�งแตส่ว่ินฐานจนถง่เรอืนธาต ุ เริ�มจากีฐาน

ภาพลาย่เสน้ที่่� 2 :  เจิดัย่่ว์ดััไก่เตั่ �ย่ สพุรื่รื่ณบรุื่่

ที่่�มา : ธีนธีรื่ กติัตักิานตั,์ 2549.
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เขีุย์งสี�เหล็ี�ย์มต่อดว้ิย์ชดุฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ี 3 ชั�น แล็ะเรือนธาตทีุ์�มีซุม้ประดิษฐานพิระพิทุ์ธรูป 

เหนือขุ่ �นไปเป็นชั�นหนา้กีระดานแปดเหล็ี�ย์มรองรบััองคุร์ะฆังั ต่อย์อดดว้ิย์บัวัิกีล็ุ่มแล็ะปล็ีย์อดโดย์

ไมมี่บัลั็ล็งักีค์ุั�น ตา่งกีนัที์�ชอ่งกีรุ คืุอ เจดีย์ที์์�วิดัสงัขุปัตมีชอ่งกีรุแตเ่จดีย์ร์าย์ที์�วิดัพิระรามไมมี่  เป็นที์�

นา่สงัเกีตวิา่ ไมป่รากีฏท์ั�งในเกีาะเมืองแล็ะนอกีเกีาะเมืองพิระนคุรศรอีย์ธุย์า นอกีจากีเจดีย์ท์์ั�งสอง

องคุนี์ �

 

ภาพที่่� 17 : เจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่ม วดััสงัขีปัตั พรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า

ที่่�มา : ธีนธีรื่ กติัตักิานตั,์ 2549.

 

ภาพที่่� 18 :  เจิดัย่่ร์ื่าย่แปดัเหล่�ย่ม วดััพรื่ะรื่าม จิงัหวดััพรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า

ที่่�มา : ธีนธีรื่ กติัตักิานตั,์ 2549.

 เจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยม ในคูหาที่ี� 3 ถุำ�าเขาหลวง อำาเภอเมอ่ง จงัหวัดูเพชรบุูรี

 นบััเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มนอกีราชธานีที์�เป็นเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�ส ำาคุญัอีกีองคุห์น่�ง มี

องคุป์ระกีอบัรว่ิมสาย์วิิวิฒันากีารเดีย์วิกีนักีบััเจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์ เจดีย์ว์ิดัสงัขุปัตแล็ะเจดีย์ร์าย์วิดัพิระราม 

ไดแ้ก่ี สว่ินล็า่งที์�ประกีอบัดว้ิย์ฐานเขีุย์งในผ่งัสี�เหล็ี�ย์ม ถดัมาเป็นสว่ินฐานเขีุย์งที์�อย์ูใ่นผ่งัแปดเหล็ี�ย์ม 

จำานวิน 2 ชั�น ถดัขุ่ �นไปเป็นบัวัิคุวิำ�าบัวัิหงาย์เรยี์บัไมป่ระดบััล็วิดล็าย์ปนูปั�น สว่ินกีล็างประกีอบัดว้ิย์

ส่วินรองรบััเรือนธาตใุนผ่งัแปดเหล็ี�ย์มที์�เป็นชั�นเขีุย์งแล็ะฐานบัวัิคุวิำ�าบัวัิหงาย์ที์�ประดบััล็าย์ปนูปั�น 

เรอืนธาตอุย์ูใ่นผ่งัแปดเหล็ี�ย์ม มีซุม้จระนำาที์�เป็นชอ่งเวิา้ 4 ดา้น เสาแล็ะซุม้ประดบััล็วิดล็าย์ปนูปั�น

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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โดย์รอบั โดย์ซุม้ที์�ซอ้นกีนัมีล็กัีษณะเป็นซุม้หนา้นางแบับัสโุขุท์ยั์  สว่ินบันที์�ไดร้บัักีารบัรูณะแล็ว้ิเป็น

ท์รงระฆังัในผ่งักีล็ม ซ่�งประดบััล็วิดล็าย์ปนูปั�น ถดัขุ่ �นไปเป็นบัวัิคุล็ุม่เถา ปล็ี ล็กูีแล็ว้ิ แล็ะปล็ีย์อดตาม

ล็ำาดบัั ซ่�งรูปแบับัล็วิดล็าย์ตั�งแตอ่งคุร์ะฆังัขุ่ �นไปจนถง่ย์อดผิ่ดแบับัแผ่นไปจากีสมยั์อย์ธุย์าตอนตน้ 

เมื�อเที์ย์บักีบััรูปแบับัล็วิดล็าย์ปนูปั�นประดบััชดุฐานบัวัิจนถ่งสว่ินที์�รองรบััองคุร์ะฆังัที์�เป็นล็วิดล็าย์ที์�

นิย์มในสมยั์อย์ธุย์าตอนตน้ จากีรูปแบับัศิล็ปะโดย์รวิมดงักีล็า่วิ เจดีย์อ์งคุนี์ �จง่จดัอย์ูใ่นสมยั์อย์ธุย์า 

ราวิพิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 (ภาพิที์� 19)

 

ภาพที่่� 19 : เจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่ม เจิดัย่่ห์มาย่เลขี 1 ในคูหาที่่� 3 ถ่ำ�าเขีาหลวง อำาเภอเมอ่ง จิงัหวดััเพชรื่บรุื่่

ที่่�มา :  พสัวส่ริื่ ิเปรื่มกลุนนัที่,์ 2560.

 เจดีย์แ์ปดเหล็ี�ย์มในสมยั์อย์ธุย์าหล็งัจากีเจดีย์ก์ีล็ุม่นี � ไดมี้กีารคุล็ี�คุล็าย์รูปแบับัไปอย์า่งมากี

จากีตน้แบับัรตันเจดีย์ ์ ล็ ำาพินู คืุอ กีารย์กีเล็กิีกีารท์ำาเรอืนธาตแุปดเหล็ี�ย์มที์�เป็นซุม้จระนำาประดษิฐาน

พิระพิทุ์ธรูปอย์่างเจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต อย์ธุย์า เปล็ี�ย์นเป็นเรือนธาตแุปดเหล็ี�ย์มที์�มีกีารท์ำาคุหูาสำาหรบัั

ประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูปไวิภ้าย์ในแท์น ซ่�งไดร้บััคุวิามนิย์มมากีในกีรุงศรอีย์ธุย์า เชน่ เจดีย์ป์ระจำามมุ

บันฐานไพิที์ขุองปรางคุป์ระธาน วิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, 2540, 95) ดงัที์�กีล็า่วิมาแล็ว้ิ 

แล็ะเจดีย์ป์ระธานวิดัใหญ่ชยั์มงคุล็ อย์ธุย์า ซ่�งจากีหล็กัีฐานเอกีสารแล็ะหล็กัีฐานท์างโบัราณคุดี 

ท์ำาใหเ้ชื�อวิา่สรา้งในพิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 (สนัต ิเล็ก็ีสขุุมุ, เมืองโบัราณ 31,2 : 90) ดงันั�น เจดีย์ท์์รงแปด

เหล็ี�ย์ม ที์�มีเรอืนธาตเุป็นท์รงแปดเหล็ี�ย์ม มีซุม้จระนำาประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูปนั�น จง่มีคุวิามนิย์ม

สรา้งในชว่ิงพิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20

 วเิคราะหรู์ปแบูบูสมบูรูณข์องเจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยมที่องคำา

 จากีกีารศก่ีษาสาย์วิิวิฒันากีารที์�มีรูปแบับัสมัพินัธก์ีบััเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำาในแตล่็ะ

ชว่ิงสมยั์ รวิมถง่คุวิามนิย์มขุองเจดีย์ท์์รงนี �ในแตล่็ะพืิ �นที์� ล็ ำาดบััวิิวิฒันากีาร ดงันี �

 ต�นแบูบูของเจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยม กีำาหนดอาย์ใุนชว่ิงพิทุ์ธศตวิรรษที์� 17 - 18 คืุอ กีล็ุม่

เจดีย์ย์์คุุแรกี ๆ ที์�เป็นตน้แบับัใหแ้ก่ีเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในสมยั์หล็งั อนัไดแ้ก่ี กีล็ุม่เจดีย์ท์์รงระฆังัที์�มี
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ฐานแปดเหล็ี�ย์มในเมืองโบัราณอูท่์องซ่�งเหล็ือหล็กัีฐานเพีิย์งสว่ินฐาน แล็ะรตันเจดีย์ที์์�วิดักีู่กีดุ จงัหวิดั

ล็ำาพินู นบััเป็นตน้แบับัที์�สามารถตรวิจสอบัรูปแบับัองคุป์ระกีอบัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มไดม้ากีกีวิา่ 

 เจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยมในภาคเหน่อ ศิล็ปะล็า้นนา ชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้

พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 เป็นกีล็ุม่เจดีย์ที์์�ไดร้บััอิท์ธิพิล็ท์างดา้นรูปแบับัมาจากีรตันเจดีย์ ์ซ่�งย์งัคุงเป็นเจดีย์์

ท์รงปราสาท์ขุองรตันเจดีย์อ์ย์า่งเหน็ไดช้ดั เจดีย์ก์ีล็ุม่นี �จะพิบัในเมืองเชีย์งใหม ่ ไดแ้ก่ี เจดีย์ว์ิดัสะดือ

เมือง(รา้ง) แล็ะอนิมิสเจดีย์ที์์�วิดัเจ็ดย์อด เป็นตน้ 

 เจดูยีท์ี่รงแปดูเหลี�ยมในภาคกลางก่อนและร่วมสมัยการสถุาปนากรุงศิรี ชว่ิงปล็าย์

พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 เชน่ เจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์ สพุิรรณบัรุ ีเจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุ ี

เจดีย์ร์าย์ท์รงแปดเหล็ี�ย์มเมือง   สรรคุบัรุ ีชยั์นาท์ แล็ะในชว่ิงกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า ไดแ้ก่ีเจดีย์์

ราย์ที์�วิดัพิระราม แล็ะเจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต กีล็างบัง่พิระราม จงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า

 จากีสาย์วิิวิฒันากีารรูปแบับั แล็ะคุวิามสมัพินัธท์์างประวิตัศิาสตรก์ีบััอย์ธุย์า เจดีย์ท์์รงแปด

เหล็ี�ย์มในภาคุกีล็างชว่ิงก่ีอนแล็ะชว่ิงแรกีขุองกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า คุงเป็นรูปแบับัที์�ใกีล็เ้คีุย์งที์�

สามารถนำามาศ่กีษาเปรีย์บัเที์ย์บัเพืิ�อใหไ้ดรู้ปแบับัสมบัูรณห์รือใกีล็เ้คีุย์งกีับัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม

ท์องคุำาในกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ คืุอ เจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์ สพุิรรณบัรุ ี เจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต กีล็างบัง่

พิระราม แล็ะเจดีย์ร์าย์ที์�วิดัพิระราม จงัหวิดัพิระนคุรศรอีย์ธุย์า แล็ะเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม ภาย์ในถำ�า

เขุาหล็วิง เพิชรุบัร ี (ภาพิที์� 20) ซ่�งล็ว้ินเป็นเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มที์�สรา้งขุ่ �นในชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษ

ที์� 19 ถง่พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 รูปแบับัโดย์รวิมขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มกีล็ุม่ที์�เล็ือกีมาวิิเคุราะหเ์ปรยี์บั

เที์ย์บักีบััเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา สว่ินประกีอบัตา่ง ๆ ขุองเจดีย์ไ์ดด้งันี �

 ส่วนฐาน ชดุฐานหนา้กีระดานแปดหรอืฐานเขีุย์งแปดเหล็ี�ย์ม รองรบััชดุฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ี  

3 ชั�นในผ่งัแปดสี�เหล็ี�ย์ม 

 ส่วนเร่อนธิาตุ ในผ่งัแปดเหล็ี�ย์ม มีซุม้จระนำาประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูป 

 ส่วนบูน สว่ินรองรบััองคุเ์จดีย์ ์ เจดีย์ท์์รงกีล็ม ตอ่ดว้ิย์ท์รงกีรวิย์ไมมี่บัลั็ล็งักีท์์รงกีรวิย์ บัวัิ

ท์รงคุล็ุม่ ปล็อ้งไฉนแล็ะปล็ี

                                                                     

 

เจดีย์ร์าย์วิดัพิระแกีว้ิ สรรคุบัรุ ีชยั์นาท์       เจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์  สพุิรรณบัรุี

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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เจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต อย์ธุย์า     เจดีย์ร์าย์วิดัพิระราม อย์ธุย์า      เจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุี

ภาพที่่� 20 : กลุม่เจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่มในภาคกลางและตัะวนัตัก ก่อนสถ่าปนาและรื่ะย่ะแรื่กการื่

สถ่าปนาอย่ธุีย่าอาย่ใุนชว่งปลาย่พทุี่ธีศึตัวรื่รื่ษที่่� 19 ถ่งึตัน้พทุี่ธีศึตัวรื่รื่ษที่่� 20

 จากีารศ่กีษาเปรีย์บัเที์ย์บัรูปแบับัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในสาย์วิิวิฒันากีารก่ีอนแล็ะร่วิม

สมยั์กีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์ากีบััเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา ในกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ 

อย์ธุย์า ไดขุ้อ้สนันิษฐานรูปแบับัสมบัรูณเ์จดีย์ท์์องคุำาองคุนี์ � คุงมีองคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ ดงันี �

 สว่ินฐานชิ �นที์� 1 แล็ะ 2 เป็นสว่ินฐานหนา้กีระดาน เป็นที์�นา่สงัเกีตแตแ่รกีวิา่ มีรูปแบับั

ล็วิดล็าย์ตา่งไปจากีสว่ิน 3 ชิ �น ดา้นบันที์�สวิมเดือย์ไดอ้ย์า่งล็งตวัิ แตโ่ดย์รวิมขุองท์รงแปดเหล็ี�ย์มท์ั�ง

รูปแบับัแล็ะเท์คุนิคุที์�สอดคุล็อ้งกีนั เป็นไปไดว้ิา่สว่ินนี �อาจจะล็ดรูปแบับั ท์ำาเล็ีย์นแบับัเจดีย์ท์์รงแปด

เหล็ี�ย์มเพีิย์งสญัล็กัีษณเ์ท์า่นั�น แสดงใหเ้หน็เป็นเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม เนื�องจากีพิบัวิา่เคุรื�องท์องกีล็ุม่

ตา่ง ๆ โดย์เฉพิาะกีล็ุม่สถาปัตย์กีรรมที์�พิบัในกีรุนี � สว่ินใหญ่เป็นกีารจำาล็องหรอืล็ดขุนาดรูปแบับัเพืิ�อ

กีารบัรรจกุีรุ เชน่ เจดีย์ท์์รงปรางคุจ์ ำาล็อง เจดีย์ท์์รงระฆังัที์�บัรรจเุจดีย์แ์กีว้ิผ่ล็ก่ี เป็นตน้ 

 ถดัขุ่ �นมาเป็นชิ �นที์� 3 ที์�แสดงใหถ้ง่ฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีสองเสน้ ซ่�งเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์ม

ท์องคุำา สว่ินที์�ขุาดหาย์ไปคืุอ ฐานหนา้กีระดานหรอืฐานเขีุย์งแล็ะสว่ินบัวัิคุวิำ�า ตอ่ขุ่ �นไปชิ �นที์� 4 ฐาน

หนา้กีระดานแล็ะชิ �นที์� 5 คืุอสว่ินเรอืนธาตทุ์รงแปดเหล็ี�ย์มมีซุม้หนา้นางอย์ูด่า้นบัน เที์ย์บัรูปแบับัได้

กีบััเจดีย์ใ์นสาย์วิิวิฒันากีารเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มก่ีอนกีารสถาปนาแล็ะระย์ะแรกีขุองกีารสถาปนา

กีรุงศรอีย์ธุย์า คืุอ เจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์ สพุิรรณบัรุ ี(ภาพิล็าย์เสน้ที์� 3) เจดีย์ร์าย์วิดัพิระแกีว้ิ   สรรคุบัรุ ีเจดีย์์

ราย์วิดัพิระราม แล็ะเจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต พิระนคุรศรอีย์ธุย์า (ภาพิที์� 21) เป็นฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีซอ้นกีนั 

3 ชั�น รองรบััเรอืนธาตทุ์รงแปดเหล็ี�ย์มแบับัเดีย์วิกีนั อน่�ง กีารสรา้งเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มจากีท์องคุำา 

ประดบััล็วิดล็าย์ดอกีสี�กีล็ีบัแล็ะดอกีสี�เหล็ี�ย์มซอ้นกีนัสล็บัักีนัไปท์ั�ง 8 ชอ่ง แท์นกีารสรา้งรูปพิระพิทุ์ธ

รูปประดษิฐานในจระนำาซุม้ ท์ั�งนี �คุงมีเหตผุ่ล็บัางประกีาร เชน่ เท์คุนิคุกีารสรา้งเพืิ�อใชเ้ป็นบัรรจวุิตัถุ

อื�นภาย์ใน จากีกีารที์�สามารถถอดแย์กีชิ �นได ้ หรอืเพีิย์งสรา้งจำาล็องเจดีย์ท์์รงนี �เพืิ�อเป็นสญัล็กัีษณ์

ผู้ลการวจิยั 
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แท์นเจดีย์ใ์นรูปแบับัที์�เป็นพิระราชนิย์มสว่ินพิระองคุ ์ ในกีารเล็ือกีรูปแบับัเจดีย์ใ์นชว่ิงก่ีอนหรอืระย์ะ

แรกีขุองกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์าเป็นแบับัในกีารสรา้ง ซ่�งมีรูปแบับัล็วิดล็าย์แล็ะเท์คุนิคุกีารผ่ล็ติ

แบับัเดีย์วิกีบััเคุรื�องประดบัั เคุรื�องราชปูโภคุ ที์�บัรรจรุว่ิมในกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

 อย์า่งไรก็ีตาม สว่ินเหนือเรอืนธาตแุปดเหล็ี�ย์ม คุงเป็นสว่ินรองรบััองคุเ์จดีย์ ์ เจดีย์ท์์รงกีล็ม 

ตอ่ดว้ิย์ท์รงกีรวิย์ไมมี่บัลั็ล็งักีท์์รงกีรวิย์ขุองชดุบัวัิท์รงคุล็ุม่ ปล็อ้งไฉนแล็ะปล็ี ดงัเชน่ เจดีย์ ์ วิดัไก่ีเตี �ย์ 

สพุิรรณบัรุ ีเจดีย์ร์าย์วิดัพิระแกีว้ิ เมืองสรรคุบัรุ ีโดย์เฉพิาะล็วิดล็าย์ประดบััเจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง เพิชรบัรุ ี

(ภาพิที์� 22) ย์งัคุงรูปแบับัล็วิดล็าย์สมยั์อย์ธุย์าตอนตน้ พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 – 20 (ภาพิที์�  23) แล็ะชวิน

ให้น่กีถ่งรูปแบับัซุม้หน้านางปูนปั�นประดับักีับัซุม้เรือนแกี้วิปูนปั�นประดับัหล็ังคุามุขุดา้นทิ์ศใต ้

ปรางคุป์ระธานวิดัพิระศรรีตันมหาธาต ุล็พิบัรุ ี(ภาพิที์� 24) สะท์อ้นรูปแบับัศิล็ปกีรรมตน้แบับัที์�อย์ูใ่น

ชว่ิงก่ีอนหรอืระย์ะแรกีขุองกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า ราวิปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษ  

ที์� 20

  

ภาพที่่� 21 : เจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่ม วดััสงัขีปัตั พรื่ะนครื่ศึรื่อ่ย่ธุีย่า

ที่่�มา :  พสัวส่ริื่ ิเปรื่มกลุนนัที่,์ 2560.

    

ภาพที่่� 22 :  เจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่ม เจิดัย่่ห์มาย่เลขี 1 ในคูหาที่่� 3 ถ่ำ�าเขีาหลวง 

อำาเภอเมอ่ง จิงัหวดััเพชรื่บรุื่่

ที่่�มา :  พสัวส่ริื่ ิเปรื่มกลุนนัที่,์ 2560.

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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ภาพที่่� 23 :  ซึุ่ม้หนา้นางปรื่ะดับัลวดัลาย่ปนูปั�น เจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่มในถ่ำ�าเขีาหลวง เพชรื่บรุื่่

ที่่�มา :  พสัวส่ริื่ ิเปรื่มกลุนนัที่,์ 2560.

 

  

 

                          (1)                                            (2)

ภาพที่่� 24  : เปรื่ย่่บเที่ย่่บซึุ่ม้หนา้นางบนชั�นเรื่อ่นธีาตั ุเจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่มที่องคำา (1) กบัซึุ่ม้

เรื่อ่นแกว้ปนูปั�นปรื่ะดับัหลงัคามขุีดัา้นที่ศิึใตั ้ปรื่างคป์รื่ะธีานวดััพรื่ะศึรื่ร่ื่ตัันมหาธีาตั ุลพบรุื่ ่(2)

ที่่�มา :  พสัวส่ริื่ ิเปรื่มกลุนนัที่,์ 2560.

  

 

 

  

  

  

 

ภาพลาย่เสน้ที่่� 3 : เปรื่ย่่บเที่ย่่บผงัเจิดัย่่ร์ื่ะหวา่งเจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่ม ที่องคำา กบัเจิดัย่่ว์ดััไก่เตั่ �ย่ สพุรื่รื่ณบรุื่่



102

 ดงันั�น องคุป์ระกีอบัที์�หาย์ไปขุองเจดีย์ท์์องคุำาองคุนี์ � หากีฐานหนา้กีระดาน ชิ �นที์� 1 แล็ะชิ �น

ที์� 2 ไมใ่ชฐ่านขุององคุเ์จดีย์อ์งคุนี์ � สว่ินที์�ขุาดหาย์ไป  คืุอ สว่ินบัวัิคุวิำ�าแล็ะหนา้กีระดานขุองชดุฐาน

หนา้กีระดานที์�รองรบััเป็นชดุฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ี กีรอบัซุม้เหนือเรอืนธาต ุ ชั�นรองรบััองคุร์ะฆังั แล็ะ

สว่ินองคุร์ะฆังั (ภาพิที์�  25, ภาพิล็าย์เสน้ที์� 4) แล็ะจากีกีารวิิเคุราะหอ์งคุป์ระกีอบัสว่ินตา่ง ๆ แสดงให้

เห็นถ่งคุวิามสมัพินัธข์ุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มจากีสาย์วิิวิฒันากีารขุองเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มตาม

สาย์วิิวิฒันากีารโดย์มีรตันเจดีย์ ์ ล็ ำาพินู เป็นตน้แบับั แล็ะไดร้บัักีารผ่สมผ่สานรูปแบับัท์ั�งศลิ็ปะล็า้นนา  

ที์�เดน่ชดัคืุอ ฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ี แล็ะศลิ็ปะสโุขุท์ยั์ในสว่ินขุองซุม้หนา้นาง เป็นรูปแบับัเฉพิาะในชว่ิง

ก่ีอนแล็ะระย์ะแรกีขุองอย์ธุย์า ในชว่ิงพิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 ก่ีอนกีารสถาปนาวิดั

ราชบัรูณะ พิ.ศ.1967 ตามหล็กัีฐานท์างประวิตัศิาสตรใ์นชว่ิงเวิล็านี�ไดมี้กีารตดิตอ่สมัพินัธก์ีบััท์ั�ง

อาณาจกัีรสโุขุท์ยั์ ที์�คุงรบััรูปแบับัศิล็ปกีรรมล็า้นนาผ่า่นมาท์างศิล็ปะสโุขุท์ยั์ดว้ิย์แล็ว้ิ 

ภาพที่่�  25  : ภาพลาย่เสน้สนันษิฐานสว่นที่่�หาย่ไป คอ่ สว่นองคร์ื่ะฆังัจินถ่งึย่อดั สว่นปรื่ะกอบขีอง

บวัควำ�าและฐานหนา้กรื่ะดัาน (ฐานเขีย่่ง) ขีองชดุัฐาน และสว่นฐานลา่งรื่องรื่บัชดุับวัลูกแกว้อกไก่

 

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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ภาพลาย่เสน้ที่่� 4  : ภาพสนันษิฐานรูื่ปแบบเตัม็องคข์ีองเจิดัย่่ท์ี่รื่งแปดัเหล่�ย่ม กรุื่ปรื่างคป์รื่ะธีาน 

วดััรื่าชบูรื่ณะ อย่ธุีย่า

ที่่�มา : นาย่พจิศึกรื่ ศึรื่จ่ินัที่รื่ก์าศึ , 2564.

 แรงบันัดาล็ใจขุองศลิ็ปกีรรมสอดคุล็อ้งกีบััคุวิามสมัพินัธท์์างประวิตัศิาสตร ์สรรคุบัรุ(ีชยั์นาท์) 

เมืองสพุิรรณบัรุ ี แล็ะเมืองเพิชรบัรุ ี แล็ะหวัิเมืองฝ่ีาย์เหนืออย์า่งสโุขุท์ยั์ ที์�เป็นเมืองในเคุรอืขุา่ย์กีาร

ปกีคุรองขุองอย์ธุย์าตั�งแตก่่ีอตั�งราชธานี คืุอ ปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 แล็ะมี

คุวิามสมัพินัธอ์ย์า่งมากีในสมเดจ็พิระนคุรนิท์ราธิราชาแล็ะสมเดจ็พิระบัรมราชาธิราชที์� 2 (เจา้สามพิระย์า) ผู่้

สถาปนาวิดัราชบัรูณะ เมื�อ พิ.ศ.1967 เป็นไปไดว้ิา่คุงเป็นพิระราชประสงคุห์รอืพิระราชนิย์มสรา้งรูป

แบับัเจดีย์ท์์องคุำาจำาล็องรูปแบับัเจดีย์ที์์�มีในสมยั์แรกีขุองกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า โดย์เฉพิาะ

คุวิามสมัพินัธจ์ากีหล็กัีฐานกีฎ์หมาย์ล็กัีษณะล็กัีพิา พิ.ศ.1898(จิตร ภมิูศกัีดิ�, 2547, 115 – 116) แหง่

กีรุงศรอีย์ธุย์า (หล็งักีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์า 5 ปี) หวัิเมืองฝ่ีาย์เหนือ เมืองสพุิรรณบัรุ ีเพิชรบัรุ ีแล็ะ

สรรคุบัรุ(ีชยั์นาท์) โดย์มีใจคุวิามวิา่

 “จ่�งนาย์สามขุล็าเสมีย์นพิระสภุาวิดีกีราบัท์ลู็ ดว้ิย์ขุา้หนีเจา้ ไพิรห่นีนาย์ แล็มีผู่เ้อาไปถง่เฉล็ี�ย์ง 

ศกุีโขุไท์ย์ ท์ุง่ย์า้ง บัางย์ม สองแกีว้ิ สระหล็วิง ชาวิดงราวิกีำาแพิงเพิชร เมืองท์า่นเป็นอนัหน่�งอนัเดีย์วิกีนั

ดงันี � แล็มีผู่เ้อาท์าสเอาไพิรท่์า่นมาขุาย์ แล็เจา้ท์าสเจา้ไพิรแ่หง่พิระนคุรศรอีย์ธุย์าพิบั แล็มากีล็า่วิพิิภาษ 
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วิา่ใหผู้่ไ้ถ่ไล็เ่อาเบีั �ย์แก่ีผู่ขุ้าย์นั�นคืุน ขุา้พิระพิทุ์ธเจา้ขุอเรยี์นพิระราชประตบิัตั ิ จง่มีพิระราชโองกีาร

พิิพิากีษาวิา่ ขุาย์กีนัในแตพ่ิระนคุรศรอีย์ธุย์าดงันี �แล็สบูังัคุบััใหผู้่ไ้ถ่ไล็เ่อาเบีั �ย์กีบััผู่ช้าย์สยิ์งัย์ากี อย์า่

วิา่ขุา้หนีเจา้ ไพิรห่นีนาย์ แล็ะเขุาล็กัีไปขุาย์ถง่เฉล็ี�ย์ง ท์ุง่ย์า้ง บัางย์ม สระหล็วิง สองแกีว้ิ ชาวิดงราวิ 

กีำาแพิงเพิชร ศกุีโขุไท์ย์ ใตห้ล็า้ฟิา้เขีุย์วิ ขุาดจากีมือเจา้ท์าสเจา้ไพิรไ่ปไกีล็ จะมาพิิภาษฉนั เมืองเพิชรบัรุ ี

เมืองราชบัรุ ีเมืองสพุิรรณบัรุ ีสะพิงคุล็องพิล็บัั แพิรกีศรรีาชา พิระนคุรพิรหมนั�น บัมิ่ชอบัเล็ย์”

 ดงันั�น จะเห็นไดว้ิ่า เมืองต่าง ๆ ที์�นิย์มสรา้งเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มต่างมีคุวิามสมัพินัธ์

ท์างกีารเมืองกีารปกีคุรองตั�งแต่แรกีสถาปนากีรุงศรีอย์ธุย์า ตั�งแต่ปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 จนถ่ง

พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 ซ่�งอาจเป็นพิระราชประสงคุข์ุองสมเดจ็พิระบัรมราชาธิราชที์� 2 (เจา้สามพิระย์า) 

คุงโปรดใหส้รา้งขุ่ �นเพืิ�อถวิาย์เป็นพิทุ์ธบัชูาไวิใ้นกีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์าแหง่นี � เพืิ�อถวิาย์

เป็นพิทุ์ธบัชูาพิระบัรมสารรีกิีธาตทีุ์�บัรรจใุนกีรุแหง่นี �ดว้ิย์

 กีารสนันิษฐานรูปแบับัเจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา (จำาล็อง) หากีสมบัรูณเ์ต็มองคุ ์จะมี

องคุป์ระกีอบั 3 สว่ิน คืุอ สว่ินฐานหนา้กีระดาน รองรบััฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีสองเสน้ เรอืนธาต(ุไมมี่

กีารประดษิฐานพิระพิทุ์ธรูป) มีซุม้หนา้นางบันเรอืนธาต ุถดัขุ่ �นไปเป็นสว่ินรองรบััองคุเ์จดีย์ ์องคุเ์จดีย์์

ท์รงกีล็ม สว่ินท์รงกีรวิย์มีบัวัิท์รงคุล็ุม่ ปล็อ้งไฉน ปล็ีย์อด ตามล็ำาดบัั เป็นรูปแบับัที์�รบััอิท์ธิพิล็จากี

ศิล็ปะล็า้นนา คืุอ ล็กัีษณะฐานสงู แล็ะรูปแบับัฐานบัวัิล็กูีแกีว้ิอกีไก่ีสองเสน้ สว่ินเรอืนธาตแุล็ะซุม้

หนา้นางจากีรูปแบับัเจดีย์ท์์รงปราสาท์ย์อดในศลิ็ปะสโุขุท์ยั์ ซ่�งเกิีดกีารคุล็ี�ล็าย์รูปแบับัเป็นแบับัอย์า่ง

เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มในชว่ิงเวิล็าก่ีอนแล็ะชว่ิงระย์ะแรกีขุองกีารสถาปนาอย์ธุย์า ในชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธ

ศตวิรรษที์� 19 ถง่ตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 ตน้แบับัใกีล็ชิ้ดในชว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 19 ที์�เป็นแรง

บันัดาล็ใจ คืุอ เจดีย์ว์ิดัไก่ีเตี �ย์ สพุิรรณบัรุ ีเจดีย์ร์าย์วิดัพิระแกีว้ิ สรรคุบัรุ ีชยั์นาท์ เจดีย์ใ์นถำ�าเขุาหล็วิง 

เพิชรบัรุ ีเจดีย์ร์าย์วิดัพิระราม แล็ะเจดีย์ว์ิดัสงัขุปัต อย์ธุย์า

 ท์ั�งนี � เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา(จำาล็อง) องคุนี์ � คุงเป็นสิ�งที์�บัรรจอุย์ู่ในกีรุชั�นที์� 2 ซ่�ง

ประกีอบัดว้ิย์เคุรื�องประดบััชนชั�นสงู เคุรื�องราชปูโภคุ แล็ะเจดีย์ท์์รงปรางคุ(์จำาล็อง) คุงเป็นส่วินที์�

กีษัตรยิ์ห์รอืชนชั�นสงูในราชสำานกัีอย์ธุย์าถวิาย์บัรรจกุีรุเป็นพิทุ์ธบัชูา ผู่ส้รา้งซ่�งอาจเป็นสมเดจ็พิระบัรม-

ราชาธิราชที์� 2 (เจา้สามพิระย์า) คุงมีพิระราชประสงคุแ์ล็ะพิระราชนิย์มในศลิ็ปกีรรมก่ีอนหรอืระย์ะ

แรกีกีารสถาปนากีรุงศรอีย์ธุย์านำามาบัรรจรุว่ิมในกีรุแหง่นี � สอดคุล็อ้งกีบััคุวิามสมัพินัธท์์างประวิตัศิาสตร์

อย์ธุย์า จง่กีำาหนดอาย์เุจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มองคุนี์ �จากีกีารศก่ีษาไวิช้ว่ิงปล็าย์พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 ชว่ิง

เวิล็าเดีย์วิกีบัักีารสรา้งวิดัราชบัรูณะใน พิ.ศ.1967

สรุปและอภปิรายผู้ล 

     เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา กีรุปรางคุป์ระธานวิดัราชบัรูณะ อย์ธุย์า

     : กีารสนันิษฐานรูปแบับัเตม็องคุข์ุองเจดีย์์
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 กีารสนันิษฐานรูปแบับัสมบัรูณข์ุองเจดีย์ ์ ช่วิย์ใหท้์ราบัตน้แบับัแล็ะสามารถกีำาหนดอาย์ุ

เจดีย์ท์์รงแปดเหล็ี�ย์มท์องคุำา เป็นแนวิท์างในกีารศก่ีษาสถาปัตย์กีรรมท์องคุำาอื�น ๆ ที์�พิบัรว่ิมกีนักีรุ 

เชน่ ปรางคุท์์องคุำา(จำาล็อง) แล็ะชิ �นสว่ินสถาปัตย์กีรรมซุม้ตา่ง ๆ  เป็นตน้

 ท์ั�งนี �กีารศก่ีษาเท์คุนิคุวิิธีกีารผ่ล็ติชิ �นงานท์องคุำาที์�ไมใ่ชก่ีารสล็กัีดนุล็าย์ แล็ะประกีอบัล็าย์

จากีกีารตดัแผ่น่ท์อง เสน้ท์องประกีอบัเป็นรูปแบับัล็วิดล็าย์ตา่ง ๆ  นั�น ชวินใหน้ก่ีถง่ท์ั�งงานชา่งท์องใน

ศิล็ปะจีนแล็ะอิสล็ามที์�นิย์มใชเ้ท์คุนิคุกีารตดัแผ่น่ท์องแล็ะล็วิดล็าย์เรขุาคุณิตในงานชา่งท์อง ซ่�งคุง

ตอ้งศก่ีษาเท์คุนิคุดงักีล็า่วิตอ่ไป
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     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 
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การสร�างสรรคผ์ู้ลงานจติรกรรม: จงัหวะ สสัีน รูปลักษณ ์ ลวดูลายในวถิุชีวีติประเพณีวัฒินธิรรมภาคใต�

เจริญ ผิู้วนิล 1

สมพร ธุิรี 2  

The Creation of Painting: Rhythm Colors Looks and Pattern in Southern way of life Customs and Culture

บูที่คัดูย่อ

 งานวิิจยั์นี �มีวิตัถปุระสงคุ ์ เพืิ�อศก่ีษาวิิเคุราะหจ์งัหวิะสีสนัรูปล็กัีษณข์ุองวิิถีชีวิิตวิฒันธรรม

ประเพิณีขุองชาวิใต ้ วิฒันธรรมเป็นเคุรื�องหล็อ่หล็อมสมาชิกีขุองสงัคุมใหเ้กิีดคุวิามผ่กูีพินัสามคัุคีุ 

แล็ะอบัรมขุดัเกีล็าใหมี้ท์ศันคุติคุวิามเชื�อแล็ะคุา่นิย์มสอดคุล็อ้งกีนั นอกีจากีนี�วิฒันธรรมย์งัเป็นสิ�งที์�

มิไดห้ย์ดุนิ�ง แตห่ากีเปล็ี�ย์นแปล็งอย์ูต่ล็อดเวิล็าไปตามย์คุุสมยั์ นำามาซ่�งแรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุ์

ผ่ล็งานท์างดา้นจิตรกีรรมสีอะคุรลิ็ิกีแล็ะสื�อผ่สมที์�เกีี�ย์วิกีบััจงัหวิะสีสนัรูปล็กัีษณใ์นวิิถีชีวิิตประเพิณี

วิฒันธรรมขุองภาคุใต ้ แล็ะเพืิ�อสรา้งองคุค์ุวิามรูใ้หมใ่นกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรมสอีะคุรลิ็กิี แล็ะ

สื�อผ่สมที์�สื�อคุวิามหมาย์ในกีารเคุล็ื�อนไหวิเปล็ี�ย์นแปล็งขุองวิฒันธรรมไท์ย์ที์�มีเอกีล็กัีษณแ์สดงออกี

ถง่อิสรภาพิแล็ะเสรภีาพิ ซ่�งวิฒันธรรมเป็นสิ�งที์�กี ำาหนดพิฤตกิีรรมขุองมนษุย์ ์ พิฤติกีรรมขุองคุนจะ

เป็นเชน่ไรก็ีขุ่ �นอย์ูก่ีบััวิฒันธรรมขุองกีล็ุม่สงัคุมนั�น ๆ วิฒันธรรมจะมีท์ั�งคุวิามศรทั์ธา คุวิามเชื�อ คุา่นิย์ม

บัรรท์ดัฐานนำามาวิิเคุราะหส์ู่กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุท์์างดา้นศิล็ปะนั�นจำาเป็นจะตอ้งมีกีารท์ดล็อง

คุน้คุวิา้หาวิิธีในกีารแสดงออกีที์�ตอ้งอาศยั์ระย์ะเวิล็าเพืิ�อคุน้หารูปแบับัแล็ะพิฒันาไปเป็นล็ำาดบัั 

     จากีกีารวิิจยั์แล็ะพิฒันาเท์คุนิคุจิตกีรรมสีอะคุรลิ็กิีแล็ะสื�อผ่สม ชดุกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน

จิตรกีรรม:จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ ล็าดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต ้ เป็นกีระบัวินกีาร

ท์างเท์คุนิคุกีารใชส้ีสนัประกีอบักีบัักีารเล็ือกีใชว้ิสัดอุปุกีรณ ์มาผ่สมผ่สานเขุา้ดว้ิย์กีนัเกิีดเป็นผ่ล็งาน

รูปแบับัศิล็ปะรว่ิมสมยั์ดว้ิย์กีารประสานแนวิคุวิามคุดิเก่ีาแล็ะใหม ่ เชื�อมโย์งระหวิา่งกีารอนรุกัีษแ์ล็ะ

กีารสรา้งสรรคุซ์่�งเป็นกีารปฏิบัตัิตามกีระบัวินกีารตามขุั�นตอนกีารท์ำางานกีารสรา้งสรรคุรู์ปแบับัแล็ะ

แนวิท์างในกีารแสดงออกีที์�ตรงกีบััจดุมุง่หมาย์โดย์ใหคุ้วิามสำาคุญักีบััเรื�องขุองอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ี

ที์�มีเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะแล็ะโดดเดน่ขุองล็วิดล็าย์นำามาซ่�งคุวิามประท์บััใจที์�มุง่เนน้จงัหวิะ สีสนั นำ�าหนกัี 

ระนาบัขุองแสงเงา นำามาคุล็ี�คุล็าย์ตดัท์อนรูปท์รง ขุองกีารแสดงหนงัตะล็งุ มโนราห ์ดว้ิย์กีารสรา้งรูป

ล็กัีษณ ์ จากีจงัหวิะ ระนาบัแสงเงาประกีอบักีนั เกิีดผ่ล็งานสรา้งสรรคุที์์�มีเอกีล็กัีษณใ์หมส่ื�อคุวิาม

หมาย์ถง่คุวิามเคุล็ื�อนไหวิแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็งประเพิณีขุองชาวิใต ้ อนัก่ีอใหเ้กิีดสนุท์รยี์ภาพิเชิงบัวิกี

แก่ีผู่ด้แูล็ะเป็นกีารเปิดมิตทิ์างคุวิามคิุดจากีรูปแบับังานที์�มีล็กัีษณะเหมือนจรงิ (Realistic) แล็ว้ิคุล็ี�คุล็าย์

ไปสูรู่ปแบับังานที์�มีล็กัีษณะเป็นกี่�งนามธรรม (Semi-Abstract) ในกีารจดัองคุป์ระกีอบัตามท์ศันคุติ

ที์�มีเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะตน

คำาสำาคัญ: วิิถีชีวิิตภาคุใต,้ วิิถีชีวิิต, จิตรกีรรม, จงัหวิะ, สีสนั  
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           This research has the objectives 1) to stubby rhythmal colors of the people in Southern 

of Thailand. Culture can combine people in society to be more cooperative and preach the 

people to ham the same belief and virtue. Moreover, culture is something dynamic and 

changing along trends and period of time which in spine the creation of acrylic painting and 

mixed media about rhyme them and looks in Southern culture to create new knowledge. 2) to 

study values which concern with culture. Some “value” become “core” of Thai couture. In 

other word, most of Thai people are unique the reflect the freedom.  

          From the research and development of psychic techniques, acrylic paints and mixed 

media, a series of The Creation of Painting: Rhythm Colors Looks and Pattern in Southern 

way of life Customs and Culture. It is a technical process, the use of color combined with 

the choice of materials. They combine them together to create works of contemporary art 

style by harmonizing old and new ideas, linking between conservation and creation, which 

is the practice of the process of working, creating styles and guidelines in a coherent 

expression with a focus on emotions and the unique and distinctive feeling of a pattern 

evokes a rhythm-oriented impression.  Color, weight, plane of light, shadow to unravel and 

shorten the shape of the Nang Talung, Manora show by creating the appearance from the 

rhythm of the plane of light and shadow combined. The creation of a new identity that conveys 

the movement and change of the traditions of the southern people. This creates a positive 

aesthetics for the viewer and opens up a conceptual dimension from a work that looks 

realistic and then opens to a work style that is a semi-abstract in the arrangement. Unique 

attitude-based elements.

Keywords: life Customs and Culture, painting, Rhythm, color

 ล็กัีษณะภมิูประเท์ศสภาพิภมิูอากีาศแล็ะสภาพิแวิดล็อ้มที์�แตกีตา่งกีนัในแตล่็ะภาคุขุองไท์ย์ 

ก่ีอใหเ้กิีดวิฒันธรรมคุวิามเป็นอย์ู่ที์�หล็ากีหล็าย์โดย์เฉพิาะภาคุใตที้์�มีเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะวิิถีชีวิิตคุวิาม

เป็นอย์ูแ่ล็ะวิฒันธรรม “วิฒันธรรมเป็นเคุรื�องหล็อ่หล็อมสมาชิกีขุองสงัคุมใหเ้กิีดคุวิามผ่กูีพินัสามคัุคีุ 

แล็ะอบัรมขุดัเกีล็าใหมี้ท์ศันคุติคุวิาม เชื�อแล็ะคุา่นิย์มสอดคุล็อ้งกีนั นอกีจากีนี�วิฒันธรรมย์งัเป็นสิ�งที์�

มิไดห้ย์ดุนิ�งอย์ูก่ีบััที์� แตห่ากีเปล็ี�ย์นแปล็งอย์ูต่ล็อดเวิล็า ไปตามย์คุุสมยั์” คุา่นิย์ม (Values) กีล็า่วิได้

Abstract

บูที่นำา

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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วิา่ “คุา่นิย์ม” มีคุวิามเกีี�ย์วิพินักีบััวิฒันธรรมอย์า่งใกีล็ชิ้ดแล็ะ “คุา่นิย์ม”บัางอย์า่งไดก้ีล็าย์มาเป็น 

“แกีน” ขุองวิฒันธรรมไท์ย์ กีล็า่วิคืุอ วิิถีชีวิิตขุองคุนไท์ย์โดย์สว่ินรวิมมีเอกีล็กัีษณซ์่�ง แสดงออกีถง่

อิสรภาพิแล็ะเสรภีาพิ

 วิฒันธรรมเป็นสิ�งที์�กี ำาหนดพิฤตกิีรรมขุองมนษุย์ ์พิฤติกีรรมขุองคุนจะเป็นเชน่ไร ก็ีขุ่ �นอย์ูก่ีบัั

วิฒันธรรมขุอง กีล็ุม่สงัคุมนั�น ๆ  วิฒันธรรมจะมีท์ั�งคุวิามศรทั์ธา คุวิามเชื�อ คุา่นิย์มบัรรท์ดัฐาน เป็นตน้ 

ซ่�งสะท์อ้นใหเ้หน็วิิถีชีวิิตขุองผู่คุ้นในแตล่็ะภมิูภาคุวิฒันธรรมที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารดำารงชีวิิต มีภมิูปัญญาที์�

เป็นองคุค์ุวิามรูเ้พืิ�อพิฒันาชีวิิตใหส้มดลุ็กีบััสภาพิแวิดล็อ้มแล็ะเหมาะสมกีบััย์คุุสมยั์ อีกีมีท์ั�ง

วิฒันธรรมดา้นวิตัถ ุ เชน่ สิ�งขุอง เคุรื�องใช ้ บัา้นเรอืน กีารแตง่กีาย์ ภาษาแล็ะวิฒันธรรม ดา้นจิตใจ 

คุวิามประท์บััใจเป็นคุวิามรูส้ก่ีอย์า่งหน่�งที์�เกิีดขุ่ �นไดก้ีบััท์กุีคุนที์�มีคุวิามพิง่พิอใจ สิ�งที์�กีระท์บัคุวิาม

รูส้ก่ีแล็ว้ิแสดงออกีซ่�งอารมณอ์อกีมานั�น เป็นสิ�งที์�มีคุวิามหมาย์ในตวัิมีนกัีคุดินกัีปราชญนิ์ย์ามกีนั ไวิ้

แตกีตา่งหล็ากีหล็าย์ เชน่ เออ แวิรอ็ง (Eugene Veron) กีล็า่วิวิา่ “ศลิ็ปะเป็นกีารแสดงออกีท์าง

อารมณข์ุอง บัคุุล็กิีภาพิขุองมนษุย์”์ หรอืเล็โอ ตอล็สต๊อย์ (Leo Toistoe, คุ.ศ. 1828-1910) นิย์ามไวิ้

วิา่ “ศลิ็ปะเป็นวิิธีสื�อสารวิิธี หน่�งระหวิา่งมนษุย์ด์ว้ิย์กีนั เราใชคุ้ ำาพิดูสำาหรบััสื�อสารคุวิามคุดิ แตใ่ช้

ศิล็ปะสำาหรบััสื�อสารคุวิามรูส้ก่ี”(อิท์ธิพิล็ ตั�ง โฉล็กี, 2550 : 10) แล็ะคุวิามประท์บััใจดงักีล็า่วิ ท์ำาใหผู้่้

วิิจยั์สรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะในแงขุ่องกีารแสดงออกีหรอืกีารสื�ออารมณค์ุวิามรูส้ก่ี  โดย์ใชเ้รื�องราวิ 

รูปท์รง วิิถีชีวิิต ประเพิณีวิฒันธรรม ที์�มีสีสนัใหอ้ารมณค์ุวิามรูส้ก่ีตามจินตนากีาร สื�อสารท์างคุวิาม

คุดิดว้ิย์รูปล็กัีษณท์์างท์ศันธาตทุ์างศิล็ปะ โดย์สอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุวิามคุดิ (ชล็ดู นิ�มเสมอ, 2559: 

414) ที์�กีล็า่วิวิา่ จินตนากีาร คืุอพิล็งัขุองจิตเกิีดกีารก่ีอรูปขุองคุวิามคุดิจากีหล็าย์ ๆ คุวิามคุดิจน

เป็นกีารสรา้งสรรคุส์ิ�งใหมที่์�มีเอกีภาพิขุ่ �น จินตนากีารถง่แมจ้ะกีล็า่วิกีนัวิา่ไรขุ้อบัเขุต แตก็่ีเป็นสิ�งที์�มี

ระเบีัย์บั มีเกีณฑิใ์นตวัิเอง มีกีารก่ีอกีำาเนิดแล็ะเตบิัโต เชน่ เดีย์วิกีบััสิ�งท์ั�งหล็าย์ที์�อย์ูภ่าย์ใตก้ีฎ์ขุอง

จกัีรวิาล็ 

 จากีขุอ้มลู็กีารวิิเคุราะหจ์งัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ ล็วิดล็าย์  ประเพิณีวิฒันธรรมมาเป็นแรง

บันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานถ่าย์ท์อด เรื�องราวิคุวิามรูส้ก่ีแสดงออกีมาในรูปแบับัจิตรกีรรมสี

อะคุรลิ็กิีแล็ะสื�อผ่สม โดย์นำา บัรรย์ากีาศสีสนั รูปท์รง สิ�งขุองเคุรื�องใช ้ล็วิดล็าย์ เสื �อผ่า้ กีารแตง่กีาย์ 

นำามาสรา้งสรรคุห์ล็อมใหเ้กิีดเป็นงานศิล็ปะรูปแบับัใหม่ โดย์เนื �อหาที์�สื�อเกีี�ย์วิขุอ้งกีบััสญัล็กัีษณ ์

เรื�องราวิ ล็วิดล็าย์ จงัหวิะ สีสนั วิิถีชีวิิต วิฒันธรรม ท์างกีาร เคุล็ื�อนไหวิแล็ะเปล็ี�ย์นแปล็งประเพิณีขุอง

ชาวิใตที้์�มีคุวิามเหมาะสมที์�สดุ โดย์กีารนำาเท์คุนิคุกีระบัวินกีารท์างศลิ็ปะที์�สามารถพิฒันารูปแบับัขุอง

ผ่ล็งานที์�สรา้งสรรคุ ์แล็ะมีคุณุคุา่แล็ะคุงไวิซ้่�งเอกีล็กัีษณว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น
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 1. ศก่ีษาวิิเคุราะห ์จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณข์ุองวิิถีชีวิิตขุองชาวิใต ้ 

 2. เพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรมสีอะคุริล็ิกีแล็ะสื�อผ่สม ที์�เกีี�ย์วิกีบััจงัหวิะสีสนัรูปล็กัีษณ์

ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต ้

 3. เพืิ�อสรา้งองคุค์ุวิามรูใ้หมใ่นกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรมสื�อผ่สม เพืิ�อสื�อคุวิามหมาย์

ถง่คุวิามเคุล็ื�อนไหวิแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง  

 กีารวิิจยั์เชิงสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรมสีอะคุรลิ็กิีแล็ะสื�อผ่สม: จงัหวิะ สีสนั กีบััรูปล็กัีษณ์

ล็วิดล็าย์ในวิิถี ชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต ้คืุอคุวิามประท์บััใจแล็ะแรงบันัดาล็ใจที์�เกิีดจากีคุวิาม

คุุน้เคุย์แล็ะถกูีปล็กูีฝัีงมาตั�งแต่วิยั์เย์าวิใ์นสงัคุมไท์ย์ท์างภาคุใตด้งันั�นกีารวิิจยั์เชิงสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน

คุรั�งนี � คืุอ 

  1.ขุอบัเขุตดา้นพืิ �นที์� จงัหวิดัในภาคุใตป้ระกีอบัดว้ิย์ 

  - ต ำาบัล็พิมุเรยี์ง อำาเภอไชย์ย์า จงัหวิดัสรุาษฎ์รธ์านี 

   - บัา้นหนงัตะล็งุ อำาเภอเมือง จงัหวิดันคุรศรธีรรมราช 

  - ผ่า้บัาติกี หรอืผ่า้ปาเต๊ะ อำาเภอเหนือคุล็อง จงัหวิดักีระบีั� 

  2. ขุอบัเขุตดา้นกีารวิิเคุราะหเ์นื �อหา ตามหวัิขุอ้ตอ่ไปนี� 

  - รูปแบับัขุองวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น 

  - เนื �อหาเรื�องราวิวิิถีชีวิิตแล็ะประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต ้ 

  - จงัหวิะ สีสนั วิฒันธรรมพืิ�นบัา้นภาคุใต ้เชน่ หนงัตะล็งุ, มโนราห ์ 

  - ล็วิดล็าย์สีสนัเสื �อผ่า้กีารแตง่กีาย์  

  - แนวิคุดิในกีารสรา้งสรรคุข์ุองศลิ็ปิน 

    - องคุป์ระกีอบัศลิ็ป์ขุองกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจากีวิิถีชีวิิตแล็ะประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต ้ 

           สรุปกีารวิิเคุราะหเ์นื �อหาตามหวัิขุอ้เพืิ�อนำาไปสูก่ีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน

  - รูปแบับัผ่ล็งาน เป็นรูปแบับักี่�งรูปธรรมแล็ะนามธรรม ในกีารแสดงออกีขุองผ่ล็งานที์�มี

เอกีล็กัีษณโ์ดดเดน่ขุองบัรรย์ากีาศสีสนัล็วิดล็าย์ นำามาซ่�งคุวิามประท์บััใจ โดย์มุง่เนน้จงัหวิะ สีสนั 

นำ�าหนกัี แสงเงา นำารูปท์รง ท์า่ท์างขุองหนงัตะล็งุ มโนราหม์าล็ดตดัท์อน ดว้ิย์กีารสรา้งรูปล็กัีษณใ์หม่

อนัก่ีอใหเ้กิีดสนุท์รยี์ภาพิตามท์ศันคุติสว่ินตวัิ

วัตถุุประสงคข์องการวจิยัสร�างสรรค์

วธีิิการดูำาเนินการสร�างสรรค ์

ขอบูเขตการสร�างสรรคผ์ู้ลงาน 

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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 - เนื �อหาเรื�องราวิ เกีี�ย์วิกีบััรูปล็กัีษณ ์ เรื�องราวิ ล็วิดล็าย์ จงัหวิะ สีสนั วิิถีชีวิิต วิฒันธรรม

ประเพิณีขุองชาวิใตที้์�เป็นกีารแสดงออกีขุองอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีถง่คุวิามเคุล็ื�อนไหวิเปล็ี�ย์นแปล็ง  

 - เท์คุนิคุ จิตรกีรรม สีอะคุรลิ็กิีแล็ะสื�อผ่สมบันผ่า้ใบั ขุนาด 90 x 120 เซนตเิมตร จำานวิน 3 

ผ่ล็งาน

 

ภาพที่่� 1 กรื่อบแนวคดิัในการื่วจิิยั่สรื่า้งสรื่รื่ค์
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 1. ศิกึษาสำารวจ รวิบัรวิมแล็ะวิิเคุราะหเ์นื �อหาเรื�องราวิดา้นประเพิณีวิฒันธรรมแล็ะวิิถีชีวิิต

ขุองภาคุใต ้ 

  - กีารแตง่กีาย์ขุองภาคุใต ้ มีกีารแตง่กีาย์ตา่งกีนัตามเชื �อชาต ิ ถา้เชื �อสาย์จีนจะ

แตง่แบับัจีน ถา้เป็นชาวิมสุล็มิก็ีจะแตง่คุล็า้ย์กีบััชาวิมาเล็เซีย์ ปัจจบุันัแหล็ง่ท์ำาผ่า้แบับัดั�งเดมินั�น

เกืีอบัจะสญูหาย์ไปคุงพิบัไดเ้ฉพิาะ 4 แหล็ง่เท์า่นั�นคืุอ ที์�ต ำาบัล็พิมุเรยี์ง จงัหวิดัสรุาษฎ์รธ์านี อำาเภอ

เมือง จงัหวิดันคุรศรธีรรมราช เกีาะย์อ จงัหวิดัสงขุล็า แล็ะตำาบัล็นาหมื�นศร ีจงัหวิดัตรงั 

  - วิิถีชีวิิตในภาคุใต ้เชน่กีารท์ำาสวิน กีารท์ำาไร ่กีารท์ำาไร ่ท์ำานา กีารประมง เป็นตน้ 

  - ประวิตัิคุวิามเป็นมาวิฒันธรรมในภาคุใตน้ั�นมีปัจจยั์ในหล็าย์ ๆ อย์า่งที์�เป็นตวัิ

หล็อ่หล็อมตามแตล่็กัีษณะเผ่า่พินัธุข์ุองตนเองแล็ะรวิมถง่กีารสรา้งขุนบัธรรมเนีย์ม ประเพิณีแล็ะ

คุวิามเชื�อ กีารล็ะเล็น่ กีารศก่ีษาที์�โอบัล็อ้มกีารดำาชีพิในคุวิามเป็นอย์ู ่

ที่ี�มาเน่�อหาจากแหล่งความรู� ที่ี�มาเน่�อหาจากแหล่งความรู� ลักษณะที่ี�เกี�ยวข�อง

ภาพิขุอ้มลู็ตน้แบับั(Sketch) ท์าง

คุวิามคุดิหนงัตะล็งุแสงแล็ะเงาที์�ใช้

ในกีารเชิดแสดง ตวัิหนงั ตะล็งุที์�มี

คุวิามโปรง่แสงรูปแบับักีรรมวิิธีกีาร

ขุดุเจาะ ตอกีหนงั  อนัมีเอกีล็กัีษณ์

ภาพิขุอ้มลู็ตน้แบับั(Sketch)ท์าง 

คุวิามคุดิล็วิดล็าย์วิฒันธรรมกีาร 

แตง่กีาย์ผ่า้พิมุเรยี์ง

- วิฒันธรรม กีารแสดงพืิ �นบัา้นภาคุใต ้

เชน่ หนงัตะล็งุมโนราหล์็วิดล็าย์ 

-วิฒันธรรมกีารแตง่กีาย์ผ่า้ปาเต๊ะที์�

มีรูปท์รงล็าย์เสน้ขุองธรรมชาตสิีสนั

ที์�มีนำ�าหนกัีมีล็วิดล็าย์ที์�เดน่ชดั

                 ตารางที์� 1 วิิเคุราะหเ์นื �อหาเรื�องราวิดา้นประเพิณีวิฒันธรรมแล็ะวิิถีชีวิิตขุองภาคุใต ้

 

 2. การวิเคราะหสู่์การสร�างสรรค ์หล็งัจากีที์�ไดร้วิบัรวิมขุอ้มลู็แล็ะศก่ีษากีรอบัแนวิคุิด

แล็ว้ิจง่นำาขุอ้มลู็มาประมวิล็วิิเคุราะห ์ เพืิ�อใหก้ีารแสดงออกีแล็ะสอดคุล็อ้งตรงตามวิตัถปุระสงคุแ์ล็ะ

ตอบัสนองกีบััแนวิคุวิามคุดิมากีที์�สดุ อีกีท์ั�งย์งัสามารถสื�อสารใหผู้่อื้�นเขุา้ใจไดโ้ดย์ผ่า่นกีระบัวินกีาร

สรา้งสรรคุท์์างดา้นท์ศันศิล็ป์ 

การดูำาเนินการวจิยัสร�างสรรค ์ 

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 
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  2.1 รูปแบับัประเพิณีวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น โดย์ศก่ีษาเนื �อหาที์�เกีี�ย์วิขุอ้งจากีแหล็ง่

คุวิามรูต้า่ง ๆ จงัหวิะ สีสนั กีบััรูปล็กัีษณ ์ล็วิดล็าย์สมยั์ใหมใ่นวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต ้

เน่�อหาสาระรูปแบูบูประเพณี

วัฒินธิรรมที่�องถุิ�น 
การสังเคราะหใ์นการที่ำาแบูบูร่าง

ล็วิดล็าย์ขุองผ่า้ปาเต๊ะวิฒันธรรมดา้นกีารแตง่กีาย์ รูปล็กัีษณล์็วิดล็าย์สมยั์ใหมส่อดคุล็อ้งกีล็มกีล็ืนกีบัั 

ล็วิดล็าย์ขุองเสน้รูปท์รงตา่ง ๆ ที์�มีคุวิามงดงามแล็ะล็งตวัิขุอง

ผ่า้ปาเต๊ะ

รูปแบับัวิิถีชีวิิตกีบััวิฒันธรรมขุองภาคุใต้ หนงัตะล็งุ แสงแล็ะเงา ที์�ใชใ้นกีารเชิดแสดง ตวัิหนงั ตะล็งุที์�

มีคุวิามโปรง่แสง 

ท์า่ท์าง ล็ีล็า มโนราหภ์าคุใตที้์�มีรูปแบับัเอกีล็กัีษณค์ุวิาม

ออ่นชอ้ย์ขุองจงัหวิะท์า่ร ำาตา่ง ๆ

จงัหวิะสีสนัในวิิถีชีวิิตกีบััวิฒันธรรมภาคุใต้ จงัหวิะขุองแสงแล็ะเงากีารเชิดแสดง ตวัิหนงัตะล็งุ  ท์า่ร ำา 

ล็ีล็าขุองมโนราหล์็วิดล็าย์ขุองเสน้รูปท์รงตา่ง ๆ สีสนักีาร

แตง่กีาย์รูปแบับัขุองผ่า้ปาเต๊ะแล็ะชดุมโนราห์

ตารางที์� 2 กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็

 1). รูปล็กัีษณล์็วิดล็าย์สีสนัจงัหวิะศก่ีษาขุอ้มลู็ท์ั�งท์างดา้นที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััจงัหวิะสีสนักีบััรูป

ล็กัีษณล์็วิดล็าย์สมยั์ใหม ่ มาประมวิล็ วิิเคุราะหเ์พืิ�อใหก้ีารแสดงออกีสอดคุล็อ้งตรงแล็ะตอบัสนอง

กีบััแนวิคุวิามคุดิมากีที์�สดุ 

 

ภาพที่่� 2 รูื่ปลกัษณต์ัวัหนงัตัะลงุจิากการื่แสดังพ่ �นบา้น

ภาพที่่� 3 รูื่ปลกัษณ ์การื่แสดังที่า่รื่ำาขีองมโนรื่าห ์จิากการื่แสดังพ่ �นบา้น
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ภาพที่่� 4 รูื่ปลกัษณ ์ลวดัลาย่ สส่นั ขีองผา้ปาเต๊ัะพ่ �นบา้น

 2). องคุป์ระกีอบัศลิ็ป์ในงานศลิ็ปวิฒันธรรมภาคุใต ้แล็ะวิิถีชีวิิตโดย์ใชห้ล็กัีกีารจดัองคุป์ระกีอบั

ท์างท์ศันศิล็ป์ (Composition) คืุอ กีารนำาสดัสว่ิน (Proportion) ที์�มีคุวิามสมัพินัธก์ีนัอย์า่งเหมาะสม

ระหวิา่งขุนาดขุอง องคุป์ระกีอบัที์�แตกีตา่งกีนัท์ั�งขุนาดที์�อย์ูใ่นรูปท์รงเดีย์วิกีนัหรอืระหวิา่งรูปท์รงขุอง

มโนราแล็ะหนงัตะล็งุนำามาผ่สมผ่สานใหมี้คุวิามสมัพินัธก์ีล็มกีล็ืนกีนัสรา้งคุวิามสมดลุ็ (Balance) 

หรอืดลุ็ย์ภาพิใหมี้นำ�าหนกัีที์�เท์า่กีนัขุอง องคุป์ระกีอบั ไมเ่อนเอีย์งไปขุา้งใดขุา้งหน่�งแบับัสมมาตรแล็ะ

อสมมาตร ในท์างคุวิามรูส้ก่ีจากีกีารมองตามจงัหวิะล็ีล็า (Rhythm) กีารเคุล็ื�อนไหวิที์�เกิีดจากีารซำ�า

กีนัขุององคุป์ระกีอบัขุองตวัิรูปท์รงมโนราหแ์ล็ะหนงัตะล็งุเป็นกีารซำ�าที์�เป็นระเบีัย์บั จากีระเบีัย์บัธรรมดาที์�

มีชว่ิงหา่งเท์า่ ๆ กีนัมาเป็นระเบีัย์บัที์�สงูขุ่ �นซบััซอ้นขุ่ �น จนถง่ขุั�นเกิีดเป็นรูปล็กัีษณะขุองศิล็ปะเฉพิาะ

โดย์กีารเนน้ (Emphasis) ที์�กีระท์ำาใหเ้ดน่เป็นพิิเศษกีวิา่ธรรมดา ในงานศลิ็ปะจะตอ้งมีสว่ินใดสว่ิน

หน่�ง หรอืจดุใดจดุหน่�งที์�มีคุวิามสำาคุญักีวิา่สว่ินอื�น มีล็กัีษณะเหมือนกีนัในบัางจดุจะมีกีารเปล็ี�ย์น

แปร  (Variation) คืุอ กีารเพิิ�มคุวิามขุดัแย์ง้ล็งในหนว่ิย์ที์�ซ ำ�ากีนัเพืิ�อปอ้งกีนั คุวิามจืดชืด นา่เบืั�อ ซ่�งจะ

ชว่ิย์ใหมี้คุวิาม นา่สนใจมากีขุ่ �นจนเกิีดเอกีภาพิ (Unity) มีคุวิามเป็นอนัหน่�งอนัเดีย์วิกีนัขุององคุป์ระกีอบั

ศิล็ป์ท์ั�งดา้นรูปล็กัีษณะ แล็ะดา้นเนื �อหา เรื�องราวิไปกีารสรา้งงานศิล็ปะดว้ิย์กีารนำาเอาท์ศันะธาต ุ

ไดแ้ก่ี เสน้ รูปรา่ง รูปท์รง นำ�าหนกัีออ่น แก่ี บัรเิวิณวิา่ง สี แล็ะพืิ �นผิ่วิ มาจดัประกีอบัเขุา้ดว้ิย์กีนัจนเกิีด

คุวิามพิอดีเหมาะสมท์ำาใหง้านศลิ็ปะชิ �นนั�นมีคุณุคุา่อย์า่งสงูสดุ

องคป์ระกอบูที่าง ที่ศัินศิลิป์ 

(Composition)

ภาพผู้ลงานโดูยใช�หลักการจดัู

องคป์ระกอบู

หลักการจดัูองคป์ระกอบู

สดัสว่ิน (Proportion) คุวิามสมัพินัธก์ีนัอย์า่งเหมาะสม 

ระหวิา่ง ขุนาดขุององคุป์ระกีอบัที์�แตกี

ตา่งกีนัท์ั�งขุนาดที์�อย์ูใ่นรูปท์รงเดีย์วิกีนั 

หรอืระหวิา่ง รูปท์รงแล็ะรวิมถง่คุวิาม

สมัพินัธก์ีล็มกีล็ืน ระหวิา่งองคุป์ระกีอบั

ท์ั�งหล็าย์ดว้ิย์

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 
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องคป์ระกอบูที่าง ที่ศัินศิลิป์ 

(Composition)

ภาพผู้ลงานโดูยใช�หลักการจดัู

องคป์ระกอบู

หลักการจดัูองคป์ระกอบู

จงัหวิะล็ีล็า (Rhythm) กีารเคุล็ื�อนไหวิที์�เกิีดจากีารซำ�ากีนัขุอง 

องคุป์ระกีอบัเป็นกีารซำ�าที์�เป็นระเบีัย์บั มี

ชว่ิงหา่งเท์า่ ๆ กีนัมาเป็นระเบีัย์บัที์�สงูขุ่ �น 

ซบััซอ้นขุ่ �นจนถง่ขุั�นเกิีดเป็นรูปล็กัีษณะ

ขุองศิล็ปะ

กีารเนน้  (Emphasis) กีารกีระท์ำาใหเ้ดน่เป็นพิิเศษกีวิา่ธรรมดา

ใน งานศลิ็ปะจะตอ้งมีสว่ินใดสว่ินหน่�ง

หรอืจดุ ใดจดุหน่�งที์�มีคุวิามสำาคุญักีวิา่

สว่ินอื�น ๆ  เป็นประธาน อย์ูถ่า้สว่ินนั�นอย์ู่

ปะปนกีบััสว่ินอื�น แล็ะมีล็กัีษณะเหมือน กีนั

กีารเปล็ี�ย์นแปร  (Variation) กีารเพิิ�มคุวิามขุดัแย์ง้ล็งในหนว่ิย์ที์�ซ ำ�ากีนั

เพืิ�อ ปอ้งกีนัคุวิามจืดชืด นา่เบืั�อ ซ่�งจะ

ชว่ิย์ใหมี้ คุวิามนา่สนใจมากีขุ่ �น

เอกีภาพิ (Unity) กีารสรา้งเอกีภาพิขุ่ �นจากีคุวิามสบััสน 

คุวิาม ย์ุง่เหยิ์งเป็นกีารจดัระเบีัย์บัแล็ะ

ดลุ็ย์ภาพิ ใหแ้ก่ีสิ�งที์�ขุดัแย์ง้กีนัเพืิ�อให้

รวิมตวัิกีนัไดโ้ดย์ กีารเชื�อมโย์งสว่ินตา่ง ๆ 

ใหส้มัพินัธก์ีนั

                                     ตารางท์ี� 3 กีารวิิเคุราะหอ์งคุป์ระกีอบัท์างท์ศันศิล็ป์

 วเิคราะหรู์ปแบูบู แนวิคุดิในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปินจิตรกีรรมสีอะคุรลิ็กิีแล็ะสื�อผ่สม 

4 คุน ไดแ้ก่ีศาสตราจารย์ ์กีมล็ ท์ศันาญชล็ ีศาสตราจารย์ ์วิิโชคุ มขุุดามณี ศาสตราจารย์เ์ดชา วิราชนุ 

แล็ะศิล็ปินตา่งประเท์ศ อมุแบัรโ์ต บ๊ัอคุโชนี ผู่ว้ิิจยั์ได ้ ท์ำากีารศก่ีษารวิบัรวิมแนวิคุิดขุองศิล็ปินที์�

เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารวิิจยั์เชิงสรา้งสรรคุจิ์ตรกีรรมสื�อผ่สมรูปแบับัจงัหวิะกีาร ล็ดตดัท์อนรูปท์รงในผ่ล็งาน

ภาพิขุองเขุาที์�แสดงคุวิามเคุล็ื�อนไหวิไปมาเป็นตวัิแท์นเป็นสญัล็กัีษณต์ามแนวิคุวิามคิุด ขุองล็ทั์ธิฟิิวิเจอรสิม ์

เท์คุนิคุวิิธีกีารผ่สมผ่สานระหวิา่งเท์คุนิคุขุองพิวิกีนีโอ-อิมเพิรสชนันิสต ์ คุิวิบัสิต ์ มาเป็นแนวิท์างใน

กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะ
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ศิลิปิน แนวที่างในการสร�างสรรคผ์ู้ลงาน ผู้ลงานศิลิปินจติรกรรม สอีะคริลคิและส่�อผู้สม

ศาสตราจารย์ ์

กีมล็ ท์ศันาญชล็ี

ศิล็ปินผู่บ้ักุีเบักิีกีารแสดงออกีท์างท์ศันศิล็ป์

ในรูปแบับัใหม ่ๆ มานำาเสนอเองแล็ว้ิผ่สม

ผ่สานดว้ิย์กีารนำา ภาพิหรอืวิสัดตุา่ง ๆ มา

ตดิสรา้งสรรคุเ์ป็นผ่ล็งานท์ศันศิล็ป์

ชื�อผ่ล็งาน/ Title : พิระพิทุ์ธบัาท์  

ปี พิ.ศ./ Year : 2554  เท์คุนิคุ/ Techniques : 

จิตรกีรรมสื�อผ่สมบันผ่า้ใบัแล็ะไม ้ แผ่น่ท์องคุำา

เปล็วิ แผ่น่เงิน  หิน แล็ะไมw้oodcut บันไม ้หิน 

เท์อรค์ุอย์

ศาสตราจารย์ ์ 

วิิโชคุ มขุุดามณี

เป็นศลิ็ปินที์�สรา้งสรรคุง์านศิล็ปะรว่ิมสมยั์

โดย์กีารสรา้งงานจิตรกีรรมรูปแบับัขุอง

ศิล็ปะแนวิสื�อผ่สม แล็ะ พิฒันามาเรื�อย์ ๆ 

จนมาเป็นรูปแบับัศิล็ปะเชิงคุวิามคุดิแนวิจดั

วิาง โดย์นำาวิสัด ุเชน่ ไม ้เหล็ก็ี ท์องแดงฯล็ฯ 

มาสรา้งสรรคุง์านสื�อผ่สมโดย์ใช้

กีระบัวินกีารท์าง จิตรกีรรมคุวิบัคุูก่ีนัไป
ชื�อภาพิ “สภาวิะใหม”่ เท์คุนิคุ สื�อประสมบัน

ผ่า้ใบั , 80 x 60 ซม.

ศาสตราจารย์ ์

เดชา วิราชนุ

เป็นศลิ็ปินที์�สรา้งสรรคุผ์่ล็งานโดย์ใชรู้ปท์รง

เรยี์บังา่ย์ นอ้ย์ชิ �นรูปท์รงเรขุาคุณิตแสดงถง่

คุวิามสงบันิ�งเป็นสิ�ง แท์นขุองวิตัถแุล็ะรูป

ท์รงอินท์รยี์แ์สดงคุวิามเคุล็ื�อนไหวิ ขุองชีวิิต

โดย์ใชเ้ท์คุนิคุภาพิพิิมพิซ์ลิ็คุส์กีรนีตอ่มาได ้

เปล็ี�ย์นมาสรา้งสรรคุผ์่ล็งานในรูปแบับัสื�อผ่สม

เพืิ�อ แสดงออกีท์างคุวิามคุดิแล็ะคุวิามรูส้ก่ี
ชื�องาน : กีารสะท์อ้น หมาย์เล็ขุ 10 ปี

สรา้ง (พิ.ศ.) : 2534  เท์คุนิคุ : อะล็มิูเนีย์ม, 

ท์องแดง   ท์องเหล็ือง, ไมอ้ดั ขุนาด (ซม.) : 

93.5 x 113.5 ซม.

ศลิ็ปินตา่งประเท์ศ 

อมุแบัรโ์ต บ๊ัอคุโชนี

ศลิ็ปินสรา้งงานจิตรกีรรมแล็ะประตมิากีรรม

ตามแนวิคุวิามคุิด ขุองล็ทั์ธิฟิิวิเจอรสิมเ์ขุามี

เท์คุนิคุวิิธีกีารผ่สมผ่สาน ระหวิา่งเท์คุนิคุ

ขุองพิวิกีนีโอ-อิมเพิรสชนันิสต ์คุิวิบัสิตแ์ล็ะ

จากีภาพิถ่าย์โดย์เพิิ�มล็ีล็าใหมี้คุวิาม

เคุล็ื�อนไหวิอย์า่งรุนแรง
สื�อ : สีนำ�ามนั  สรา้งเมื�อ : พิ.ศ. 2456–พิ.ศ. 

2456 ขุนาด : 1.93 ม. x 2.01 ม.  ย์คุุ : อนาคุต

นิย์ม  เรื�อง : นกัีฟิตุบัอล็ 

ตารางที์� 4 กีารวิิเคุราะหแ์นวิท์างกีารสรา้งสรรคุข์ุองศิล็ปิน 

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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 ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจงัหวิะสีสนักีบััรูปล็กัีษณ ์ ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรม

ภาคุใตเ้ป็นกีารนำามาซ่�งธาตทุ์างศลิ็ปะที์�บัง่บัอกีถง่คุวิามหมาย์แสดงถง่ คุวิามรูส้ก่ีถง่คุวิามสนุท์รยี์ภาพิ 

จากีสว่ินล็ก่ีภาย์ใตจิ้ตสำานก่ีแล็ะกีารใชรู้ปแบับัเท์คุนิคุกีระบัวินกีารในกีารสรา้งสรรคุท์์าง จิตรกีรรม

แล็ะสื�อผ่สมเมื�อมองผ่ล็งานท์างศลิ็ปะที์�ถ่าย์ท์อดแสดงออกีเป็นผ่ล็งาน ดงัคุำากีล็า่วิขุอง เบัเนเดต็โต 

โกีรเช ่  นกัีปรชัญาชั�นนำาล็ทั์ธิจิตนิย์มชาวิอิตาล็ี ที์�มีท์รรศนะวิา่ “ศลิ็ปะเป็นกีารแสดงใหเ้หน็ถง่คุวิาม

เขุา้ใจที์�ล็ก่ีซ่ �งภาย์ในซ่�ง ไมส่ามารถบัรรย์าย์ใหรู้ด้ว้ิย์วิิธีอื�นไดน้อกีจากีตอ้งสรา้งเป็นงานศลิ็ปะแล็ะ

งานศิล็ปะคืุอสญัชาตญาณแล็ะกีารแสดงออกี”(กีีรต ิบัญุเจือ, 2522: 18) 

          ในกีารศก่ีษากีรอบัแนวิคุดิซ่�งนำาไปสูก่ีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานท์างดา้นเท์คุนิคุจิตรกีรรมสีอะคุรลิ็คิุ

แล็ะสื�อผ่สมเพืิ�อแสดงออกีถง่อารมณค์ุวิามรูส้ก่ีคุวิามคิุดหรอืคุวิามงาม มีองคุป์ระกีอบัที์�ส ำาคุญัอย์ู ่2 สว่ิน 

คืุอ สว่ินที์�มนษุย์ส์รา้งขุ่ �น ไดแ้ก่ี โคุรงสรา้งที์�มองเหน็หรอืรบััรูด้ว้ิย์ประสาท์สมัผ่สักีบััสว่ินที์�แสดงออกี

จากีโคุรงสรา้งท์างวิตัถเุรยี์กีวิา่ “รูปท์รง” (Form) หรอืองคุป์ระกีอบัท์างรูปธรรม แล็ะสว่ินที์�เป็น “เนื �อหา” 

(Content) หรอืองคุป์ระกีอบัท์างนามธรรม (ชล็ดู นิ�มเสมอ, 2553: 18-19)

1. การจดัูที่ำาแบูบูร่างและพฒัินาแบูบูร่าง 

 วิิธีกีารสรา้งภาพิรา่งเป็นกีารกีำาหนดองคุป์ระกีอบัมมุมองขุองภาพิโดย์เล็ือกีใชจ้ากีกีารถ่าย์

ภาพิจริงสถานที์�จริงเวิล็ามีงานประเพิณีท์างวิฒันธรรมแล็ะกีารสืบัคุน้จากีเอกีสารหรืออินเตอรเ์น็ต

ในแงม่มุตา่ง ๆ เพืิ�อใชเ้ป็นแบับัรา่งในกีารปฏิบัตังิานจรงิโดย์เล็ือกีมมุมององคุป์ระกีอบัรวิมไปถง่กีาร

ปรบััแต่งเพิิ�มเติมตดัท์อนใหไ้ดเ้นื �อหาสาระที์�ตอบัสนองแนวิคุิดในกีารแสดงออกีแล็ว้ิจ่งนำาแบับัรา่ง

มาเล็ือกีชิ �นที์�สมบัูรณแ์ล็ะตอบัสนองแนวิคิุดคุวิามรูส้่กีอารมณใ์นกีารแสดงออกีมากีที์�สดุตามแนวิ

คุวิามคุดิดงัตารางภาพิ 

                                      ภาพิที์� 5 กีรอบัแนวิคุดิในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน 

แนวคดิูที่ฤษฎีแีละงานวจิยัสร�างสรรคท์ี่ี�เกี�ยวข�อง

การสร�างสรรคผ์ู้ลงาน 
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ชิ�นที่ี� ที่ี�มาลวดูลาย ที่ี�มารูปแบูบูรูปที่รง แบูบูร่างผู้ลงาน

1

2

3

 ตารางที์� 5 กีารศก่ีษาวิิเคุราะหเ์นื �อหา กีารออกีแบับัรา่งล็วิดล็าย์วิฒันธรรมประกีอบัรูปรา่ง 

จงัหวิะ สีสนั  ล็วิดล็าย์ธรรมชาต ิ (ปาเต๊ะ) ที์�มา : หนงัตะล็งุ,มโนราหภ์าคุใต,้ ผ่า้ปาเต๊ะ (2561 : 

ออนไล็น)์

2. การสร�างสรรคผ์ู้ลงานจติรกรรมจงัหวะสสัีนกับูรูปลักษณล์วดูลายในวถิุชีวีติประเพณีวัฒินธิรรม

ภาคใต�

 2.1 ขุั�นตอนกีารท์ำาภาพิร่าง วิิธีกีารสรา้งภาพิร่างเป็นกีารกีำาหนดองคุป์ระกีอบัมมุมองขุอง

ภาพิ โดย์เล็ือกีใชจ้ากีกีารถ่าย์ภาพิจรงิ สถานที์�จรงิเวิล็ามีงานประเพิณีท์างวิฒันธรรมแล็ะกีารสืบัคุน้

จากีเอกีสารหรืออินเตอรเ์น็ตในแง่มมุต่าง ๆ เพืิ�อใชเ้ป็นแบับัรา่งในกีารปฏิบัตัิงานจริงโดย์เล็ือกีมมุ

มององคุป์ระกีอบัรวิมไปถ่งกีารปรบััแต่งเพิิ�มเติมตดัท์อนใหไ้ดเ้นื �อสาระที์�ตอบัสนองแนวิคุิดในกีาร

แสดงออกีแล็ว้ิจง่นำาแบับัรา่งมาเล็ือกีชิ �นที์�สมบัรูณแ์ล็ะตอบัสนอง แนวิคุดิ คุวิามรูส้ก่ี อารมณ ์ในกีาร

แสดงออกีมากีที์�สดุ

 2.2 ขุั�นตอนกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจริงขุั�นตอนปฏิบัตังิานจรงิเป็นขุั�นตอนที์�ตอ่เนื�องมาจากี

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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ขุั�นตอนกีารท์ำาแบับัรา่งแล็ะเพืิ�อใหบ้ัรรล็จุดุมุง่หมาย์ในกีารปฏิบัตังิานจง่จำาเป็นที์�จะตอ้งมีกีารวิางแผ่น

ขุั�นตอนที์�ชดัเจนในกีารปฏิบัตัิงานเพิราะจะเป็นตวัิแปรที์�จะส่งผ่ล็ต่อคุวิามสำาเร็จขุองผ่ล็งานในขุั�น

ตอนสดุท์า้ย์เป็นอย์า่งมากีซ่�งแบัง่เป็นขุั�นตอนย์อ่ย์ ๆ ไวิด้งันี � 

 - กีารเตรยี์มพืิ �น 

 - กีารรา่งภาพิ 

 - กีารล็งสี 

 - กีารคุดันำ�าหนกัีดว้ิย์เท์คุนิคุวิิธีกีาร 

 - ขุั�นตอนสดุท์า้ย์กีารเก็ีบัราย์ล็ะเอีย์ด  

  2.3 ท์ศันธาตทีุ์�ใชใ้นกีารสรา้งสรรคุ ์

 - เสน้(Line) เป็นท์ศันธาตทีุ์�ส ำาคุญัในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานท์ำาหนา้ที์�เป็นตวัิกีำาหนดโคุรงสรา้ง 

รูปรา่ง รูปท์รงขุองระนาบั จงัหวิะพืิ �นที์� วิา่งตล็อดจนวิสัดแุล็ะสิ�งขุองตา่ง ๆ 

 - รูปท์รง (Form) กีารใชรู้ปท์รงในผ่ล็งานชดุนี �เป็นกีารใชรู้ปท์รงเรขุาคุณิตแล็ะรูปท์รงธรรม

ชาตขิุองคุน ที์�ไดจ้ากีเรื�องราวิเนื �อหาขุองวิิถีชีวิิตท์างประเพิณีวิฒันธรรมมาผ่สมผ่สานท์บััซอ้นตดัท์อน

โดย์เนน้ใชจ้งัหวิะ ล็ีล็าตา่ง ๆ 

 - สี (Color) เป็นกีารใชส้ีแล็ะบัรรย์ากีาศขุองสีท์ั�งโท์นรอ้นแล็ะโท์นเย์น็ผ่สมผ่สานกีนั ที์�ให้

คุวิามรูส้ก่ีสดใส มีชีวิิตชีวิา สอดคุล็อ้งกีล็มกีล็ืนกีบััล็วิดล็าย์ขุองเสน้ที์�สรา้งรูปท์รงตา่ง ๆ ที์�มีคุวิาม

งดงามแล็ะล็งตวัิขุองผ่า้ปาเต๊ะ วิฒันธรรมดา้นกีารแตง่กีาย์ 

 - นำ�าหนกัีแสงแล็ะเงา (Tone) เป็นท์ศันธาตทีุ์�ส ำาคุญัหล็กัีในกีารคุวิบัคุมุรูปแบับั โคุรงสรา้ง

ผ่ล็งานที์�มีคุวิามเคุล็ื�อนไหวิซ่�งเกิีดจากีคุา่นำ�าหนกัีออ่นแก่ีที์�แตกีตา่งกีนั หรอืท์ำาใหเ้กิีดมิต ิ สล็บััซบัั

ซอ้น สนกุีสนาน 

 - พืิ �นที์�วิา่ง (Space) เป็นพืิ �นที์�วิา่งระหวิา่งรูปท์รงที์�เกิีดขุ่ �น 2 ล็กัีษณะคืุอพืิ �นที์�วิา่ง ระหวิา่ง

รูปท์รงหรอืภาย์นอกี รูปรา่งหรอืรูปท์รงกีบััพืิ �นที์�วิา่งภาย์ในรูปรา่งหรอืรูปท์รงที์�ผ่สมผ่สาน ดว้ิย์เรื�อง

ราวิสีสนัแล็ะพืิ �นผิ่วิ 

 - ล็ักีษณะพืิ�นผิ่วิ (Texture) เป็นท์ัศนธาตุที์�แสดงใหเ้หน็ถง่คุวิามเป็นวิตัถ ุแล็ะกีระตุน้

อารมณค์ุวิามรูส้ก่ี คุวิามหย์าบั คุวิามล็ะเอีย์ด ขุรุขุระ มนัวิาวิ ฯล็ฯ สื�อถง่คุวิามเก่ีาแล็ะใหมจ่ากีกีาร

แปรเปล็ี�ย์น

3. การวเิคราะหแ์ละพฒัินาผู้ลงาน ชุดูที่ี� 1-3  

 กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานผู่วิ้ิจยั์ไดก้ีารท์ดล็องกีบััวิสัดแุล็ะสีที์�น ำามาสรา้งสรรคุผ์่ล็งานเพืิ�อให้

เกิีดคุวิามรูส้ก่ีต่อผ่ล็งานที์�ถ่าย์ท์อดโดย์กีารนำาสีอะคุริล็ิกี สีนำ�ามนั ผ่งคุารบ์ัอน ผ่า้ปาเต๊ะนำ�าสรา้ง

เท์คุนิคุล็วิดล็าย์พืิ�นผิ่วินำามาวิิเคุราะห ์ ประเมินแล็ะปรบััปรุงพิฒันาตามขุั�นตอนดงักีล็า่วิ พิบัปัญหา

ในกีารสรา้งสรรคุใ์นชว่ิงแรกี ซ่�งปัญหาที์�เกีี�ย์วิกีบัักีารหา สญัล็กัีษณรู์ปแบับัซ่�งคุวิามคุดิเบืั �องตน้คุอ่น

ขุา้งกีวิา้งในพืิ �นที์�วิิจยั์ ปัญหาคุล็ี�คุล็าย์ล็งเป็นขุั�นตอนตามล็ำาดบััสรา้งสรรคุ ์ไดใ้ชเ้วิล็าในกีารสรา้งสรรคุ์
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ผ่ล็งานกีารถ่าย์ท์อดรูปแบับัที์�เป็นสญัล็กัีษณ ์ วิิถี จงัหวิะ สีสนักีบััรูปล็กัีษณ ์ ล็วิดล็าย์สมยั์ใหมใ่นวิิถี

ชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใตอ้อกีมาไดอ้ย์า่งล็งตวัิ แล็ะสมบัรูณท์์ั�งท์างรูปท์รงแล็ะเนื �อหาเพืิ�อที์�จะ

สามารถแสดงออกีถง่แนวิคุวิามคุดิไดม้ากีที์�สดุตล็อดจนตอบัสนองตอ่จดุมุง่หมาย์ที์�จะสื�อสาร กีบัับัคุุคุล็

อื�นตล็อดใน 3 ระย์ะแสดงดว้ิย์ตารางดงัตอ่ไปนี�  

ชิ�นงาน ระยะที่ี� 1 ระยะที่ี� 2 ระยะที่ี� 3

1.  ชื�อผ่ล็งาน  

“จงัหวิะ ท์ำานองตะล็งุ” 

2. ชื�อผ่ล็งาน  

จงัหวิะ ล็ีล็า 1/2019

3. ชื�อผ่ล็งาน  

รูปล็กัีษณ ์ 

จงัหวิะสีสนั 

ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิต

1/2020

ตารางที์� 6 แสดงกีารวิิเคุราะหพ์ิฒันากีารสรา้งสรรคุช์ดุที์� 1-3

 ภาพผู้ลงานสร�างสรรค ์ระยะที่ี� 1 

 เป็นกีารศ่กีษาหารูปแบับัแล็ะแนวิท์างในกีารแสดงออกีที์�ตรงกีับัจุดมุ่งหมาย์ใหคุ้วิาม

สำาคุญักีบััเรื�องอารมณ ์ แล็ะคุวิามรูส้ก่ีในงานที์�แสดงออกีถง่จงัหวิะสสีนักีบััรูปล็กัีษณก์ีารแสดง หนงัตะล็งุ 

มโนราห ์ ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิต ประเพิณี วิฒันธรรมภาคุใตโ้ดย์อาศยั์มมุมองจงัหวิะกีารท์บััซอ้นขุองรูปท์รง

หนงัตะล็งุในพืิ �นที์�วิา่ง แล็ะใชน้ำ�าหนกัีสีสนัแสงเงา เพืิ�อเป็นกีารเนน้แล็ะสรา้งคุวิามรูส้ก่ีดว้ิย์รูปท์รง 

(Form) แล็ะที์�วิา่ง (Space)เป็นสำาคุญัในกีารสรา้งสรรคุ ์

 สรุปการสร�างสรรคแ์ละพัฒินาผู้ลงานในระยะที่ี� 1 ภาพิรวิมขุองผ่ล็งานในระย์ะนี�

เป็นกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ แล็ะท์ดล็องเพืิ�อหารูปแบับัเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะที์�ล็งตวัิในกีารแสดงออกีในระย์ะ

ดงักีล็า่วิย์งัคุงขุาดเอกีภาพิที์�ชดัเจนใหคุ้วิามสำาคุญักีบััราย์ล็ะเอีย์ดนอ้ย์ไป ผ่นวิกีกีบัักีารใชเ้ท์คุนิคุ

สีสนัวิสัดทีุ์�ไมส่มัพินัธต์อ่เนื�องสอดคุล็อ้งกีนัสง่ผ่ล็ใหก้ีารแสดงออกีดอ้ย์ล็ง ผ่ล็งานในระย์ะนี�จง่ไมมี่

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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คุวิามชัดเจนในเรื�องขุองกีารแสดงออกีเท์่าที์�คุวิรแล็ะขุาดจุดที์�มุ่งเนน้ (Focus) ในกีารนำาเสนอที์�

เหมาะสมจง่ตอ้งอาศยั์กีระบัวินกีารเรยี์นรู ้ วิิเคุราะห ์ แล็ะเล็ือกีสรรสาระสำาคุญัเพืิ�อนำามาพิฒันาให้

เกิีดคุวิามสมบัรูณอ์ย์า่งไรก็ีตามผ่ล็งานในระย์ะแรกีนี�มี 3 ชิ �น นบััเป็นพืิ �นฐานสำาคุญัท์างดา้นคุวิาม

คุดิแล็ะ รูปแบับัขุองกีารสรา้สรรคุเ์พืิ�อหาคุวิามชดัเจนในกีารแสดงออกีผ่ล็งานในระย์ะตอ่ ๆ ไป  

ชดุที์� 1 ชื�อผ่ล็งาน “จงัหวิะท์ำานองตะล็งุ”  

ภาพที่่� 6 ภาพผลงานสรื่า้งสรื่รื่คช์ดุัที่่� 1 ชิ�นที่่� 1 ช่�อผลงาน จิงัหวะที่ำานองตัะลงุ 1 

เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสม ขีนาดั 40 x 60 เซึ่นตัเิมตัรื่

ภาพที่่� 7 ภาพผลงานสรื่า้งสรื่รื่คช์ดุัที่่� 1 ชิ�นที่่� 2 ช่�อผลงาน จิงัหวะที่ำานองตัะลงุ 2

เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสมขีนาดั 100 x 120 เซึ่นตัเิมตัรื่

ภาพที่่� 8 ภาพผลงานสรื่า้งสรื่รื่คช์ดุัที่่� 1 ชิ�นที่่� 3 ช่�อผลงาน จิงัหวะที่ำานองตัะลงุ 3 

เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสมขีนาดั 100 x 120 เซึ่นตัเิมตัรื่ 
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ภาพิผ่ล็งานสรา้งสรรคุใ์นชดุที์� 2 มีจำานวิน 2 ผ่ล็งาน เป็นผ่ล็งานที์�เกิีดจากีกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้แล็ะ

วิิเคุราะห ์ ผ่ล็งานสรา้งสรรคุใ์นระย์ะก่ีอนหนา้ที์�ผ่า่นมาเป็นผ่ล็งานที์�เริ�มเพิิ�มจงัหวิะกีารท์บััซอ้นขุอง

รูปท์รงแล็ะเนน้ล็วิดล็าย์ขุองผ่า้ปาเต๊ะเพืิ�อใหเ้กิีดจดุเดน่ในกีารนำาเสนอที์�สอดคุล็อ้งกีบัักีารแสดงออกี

มากีที์�สดุ ในผ่ล็งานชดุดงักีล็า่วิย์งัคุงใหคุ้วิามสำาคุญักีบััเรื�องอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีถง่คุวิามเคุล็ื�อนไหวิ

สนกุีสนานกีบัับัรรย์ากีาศสีสนัที์�ท์ ำางานรว่ิมกีบััล็ีล็ารูปท์รง (Form) กีบััพืิ �นที์�วิา่ง (Space) มีกีารใชส้ี

คุล็มุโท์น (Tone) ดว้ิย์สีนำ�าเงินแล็ะเหล็ืองเป็นหล็กัี

  สรุปการสร�างสรรคพ์ฒัินาในชุดูที่ี� 2

 ผ่ล็งานในระย์ะนี�ไดมี้กีารเพิิ�มจงัหวิะกีารท์บััซอ้นขุองรูปท์รงแล็ะเนน้ล็วิดล็าย์เล็ือกีแง่มมุ

เรื�องราวิในกีารนำาเสนอเนน้รูปท์รงจงัหวิะชดัเจนขุ่ �นซ่�งต่างจากีผ่ล็งานระย์ะกี่อนหนา้นี �ที์�น ำาเสนอย์งั

มาชดัเจนท์ั�งรูปท์รงจงัหวิะแนน่ แล็ะขุาดบัรรย์ากีาศสีที์�เดน่ชดั แตก่ีารแสดงในระย์ะนี�ย์งัไมดี่เท์า่ที์�

คุวิรขุาดคุวิามกีล็มกีล็ืนขุองท์ศันธาตเุท์คุนิคุแล็ะ วิสัด ุ

 ชุดูที่ี� 2 ช่�อผู้ลงาน “จงัหวะสสัีนกับูรูปลักษณล์วดูในวถิุชีวีติประเพณีวัฒินธิรรมภาคใต�” 

  

ภาพที่่� 9 รื่าย่ละเอย่่ดัผลงานสรื่า้งสรื่รื่คช์ดุัที่่� 2 ชิ�นที่่� 1 ช่�อผลงาน จิงัหวะ ลล่า 1/2019 

เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสม ขีนาดั 40 x 60 เซึ่นตัเิมตัรื่ 

 

ภาพที่่� 10 รื่าย่ละเอย่่ดัผลงานสรื่า้งสรื่รื่คจ์ิรื่งิชดุัที่่� 2. ชิ�นที่่� 2 ช่�อผลงาน จิงัหวะ ลล่า 2/2019  

เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสม  ขีนาดั 40 x 60 เซึ่นตัเิมตัรื่ 

 

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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ภาพิผ่ล็งานสรา้งสรรคุ ์ชดุที์� 3 ชื�อผ่ล็งาน รูปล็กัีษณ ์จงัหวิะสีสนัล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิต 2020  ในชดุที์� 3 

มีจำานวิน 3 ผ่ล็งานเป็นผ่ล็งานที์�เกิีดจากีกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้แล็ะวิิเคุราะหผ์่ล็งานสรา้งสรรคุพ์ิฒันา

มากีกีวิา่ในระย์ะก่ีอนหนา้ที์�ผ่า่นมา เป็นผ่ล็งานที์�เริ�มเพิิ�มจงัหวิะกีารท์บััซอ้นขุองรูปท์รงแล็ะเนน้ล็วิดล็าย์

ขุองผ่า้ปาเต๊ะเพืิ�อใหเ้กิีดจดุเดน่ในกีารนำาเสนอที์�สอดคุล็อ้งกีบัักีารแสดงออกีมากีที์�สดุ ในผ่ล็งานชดุ

ดงักีล็า่วิย์งัคุงใหคุ้วิามสำาคุญักีบััเรื�องอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีถง่คุวิามเคุล็ื�อนไหวิสนกุีสนานกีบัับัรรย์ากีาศ

สีสนัที์�ท์ ำางานรว่ิมกีบััล็ีล็ารูปท์รง (Form) กีบััพืิ �นที์�วิา่ง (Space) มีกีารใชส้ีคุล็มุโท์น (Tone) ดว้ิย์สี

เหล็อืง สีแดงแล็ะคุมุบัรรย์ากีาศดว้ิย์นำ�าหนกัีที์�เขุม้เงาดำา เหมือนบัรรย์ากีาศ กีารแสดงแสงสีย์ามคุำ�าคืุน  

 สรุป กีารสรา้งสรรคุพ์ิฒันาในชดุที์� 3 ผ่ล็งานในระย์ะนี�ไดมี้กีารเพิิ�มจงัหวิะกีารท์บััซอ้นขุอง

รูปท์รงแล็ะ เนน้ล็วิดล็าย์ เล็ือกีแงม่มุเรื�องราวิในกีารนำาเสนอเนน้รูปท์รงจงัหวิะชดัเจนขุ่ �น ซ่�งตา่งจากี

ผ่ล็งานระย์ะที์� 1 แล็ะ 2 ที์�น ำาเสนอที์�คุล็มุเคุรอื ท์ั�งรูปท์รงจงัหวิะแนน่แล็ะขุาดบัรรย์ากีาศสีที์�เดน่ชดั 

ใหคุ้วิามรูส้ก่ีถง่บัรรย์ากีาศขุองกีารแสดงมโหรสพิในย์ามคุำ�าคืุนมีคุวิามกีล็มกีลื็นขุองท์ศันธาตเุท์คุนิคุ

แล็ะวิสัดทีุ์�กีระจา่งชดัมากีขุ่ �น 

  ภาพที่่� 11 ภาพผลงานสรื่า้งสรื่รื่คจ์ิรื่งิชดุัสรุื่ป ช่�อผลงาน รูื่ปลกัษณ ์จิงัหวะสส่นัลวดัลาย่ในวถิ่ช่ว่ติั 

1/2020  เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสม ขีนาดั 100 x 120 เซึ่นตัเิมตัรื่

   

ภาพที่่� 12 ภาพผลงานสรื่า้งสรื่รื่คจ์ิรื่งิชดุัสรุื่ป ช่�อผลงาน รูื่ปลกัษณ ์จิงัหวะสส่นัลวดัลาย่ในวถิ่ช่ว่ติั 

2/2020  เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสม ขีนาดั 80 x 100 เซึ่นตัเิมตัรื่ 
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ภาพที่่� 13 ภาพผลงานสรื่า้งสรื่รื่คจ์ิรื่งิชดุัสรุื่ป ช่�อผลงาน รูื่ปลกัษณ ์จิงัหวะสส่นัลวดัลาย่ใน วถิ่ช่ว่ติั 

3/2020 เที่คนคิ จิิตัรื่กรื่รื่มสอ่ะครื่ลิกิและส่�อผสม ขีนาดั 100 x 120 เซึ่นตัเิมตัรื่ 

4. สรุปการวจิยัสร�างสรรค ์

  กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรมแนวิเรื�อง จงัหวิะ สสีนั ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรม

ภาคุใต ้ ชดุนี �สรา้งขุ่ �นมาจากีรากีฐานขุองคุวิามเจรญิท์างประเพิณีแล็ะวิฒันธรรมที์�สอดคุล็อ้งกีบััวิิถี

ชีวิิตขุองคุนในพืิ�นถิ�นภาคุใตด้ว้ิย์วิตัถปุระสงคุจ์ากีคุวิามมุง่หมาย์ที์�ตอ้งกีาร ผู่ว้ิิจยั์สรุปตามล็ำาดบัั 

ดงันี � คืุอ  

 1. ผ่ล็กีารศ่กีษารวิบัรวิมวิิเคุราะห ์สังเคุราะหส์าระสำาคุัญขุองจงัหวิะสีสนัในวิิถีชีวิิตกีบัั

วิฒันธรรมภาคุใต ้กีารสรา้งสรรคุใ์นระย์ะแรกีเป็นกีารศก่ีษาเพืิ�อหารูปแบับัแล็ะแนวิท์างในกีารแสดงออกีที์�

ตรงกีบััจดุมุง่หมาย์โดย์ใหคุ้วิามสำาคุญักีบััเรื�องขุองอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ีในงานที์�แสดงออกีจงัหวิะที์�

เคุล็ื�อนไหวิสนกุีสนาน 

  2. ผ่ล็กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตกีรรมสีสีอะคุริล็ิกีแล็ะสื�อผ่สม: จงัหวิะสีสนัในวิิถีชีวิิตกีบัั

วิฒันธรรมภาคุใต ้ เป็นกีระบัวินกีารท์างเท์คุนิคุกีารใชส้ีสนัประกีอบักีบัักีารเล็ือกีใชว้ิสัดอุปุกีรณม์า

ผ่สมผ่สานเขุา้ดว้ิย์กีนัใหเ้กิีดคุวิามเป็นจรงิมากีขุ่ �น 

  3. ผ่ล็กีารสรา้งองคุค์ุวิามรูใ้หม่ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม เพืิ�อสื�อคุวิามหมาย์ถง่

คุวิามเคุล็ื�อนไหวิเปล็ี�ย์นแปล็งบัังเกิีดผ่ล็กีับัชิ �นงานที์�แปล็กีใหม่แล็ะมีรูปแบับัเอกีล็ักีษณ์เฉพิาะ

ตวัิผู่ส้รา้งผู่ว้ิิจยั์ในคุรั�งนี � แล็ะสามารถพิฒันาผ่ล็งานใหมี้คุณุคุา่ท์างศลิ็ปะมากียิ์�ง ๆ ขุ่ �นไป  

           จากีกีารถ่าย์ท์อดคุวิามคุดิอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีที์�ไดร้บััคุวิามบันัดาล็ใจจากีสื�อสภาพิแวิดล็อ้ม

สีสนัจากี กิีจกีรรมประเพิณีวิฒันธรรมแล็ะภมิูปัญญาศิล็ปะพืิ �นบัา้นใหป้รากีฏเป็นผ่ล็งานท์ศันศิล็ป์

รว่ิมสมยั์ ดว้ิย์กีารประสานแนวิคุวิามคุดิเก่ีาแล็ะใหมเ่ชื�อมโย์งระหวิา่งกีารอนรุกัีษแ์ล็ะกีารสรา้งสรรคุ ์

ซ่�งเป็นกีารปฏิบัตัติามกีระบัวินกีารตามขุั�นตอนกีารท์ำางาน ไดมี้กีารศก่ีษาคุน้คุวิา้เนื �อหาเรื�องราวิมี

กีารท์ดล็องคุน้คุวิา้แล็ะสรา้งสรรคุเ์นื �อหารูปท์รงแล็ะ เท์คุนิคุกีล็วิิธีกีารสรา้งสรรคุ ์ตามแนวิคุวิามคุดิที์�

ตอ้งกีารสะท์อ้นอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ี ซ่�งก่ีอใหเ้กิีดผ่ล็งานที์�มีเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะตวัิ กีารดำาเนินงาน

สรา้งสรรคุใ์นผ่ล็งานศิล็ปะชดุนี �ท์ ำาใหขุ้า้พิเจา้เขุา้ใจถง่กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ ์ ศิล็ปะที์�เป็นไปอย์า่งมี

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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ระบับัมีขุั�นตอน ตั�งแตก่ีารจดักีารท์างคุวิามคุดิแล็ะกีารแกีไ้ขุปัญหาดา้นกีารสรา้งรูปแบับัขุองกีารแสดงออกี

ท์างดา้นศลิ็ปะ รวิมถง่เท์คุนิคุวิิธีกีารเพืิ�อใหส้อดคุล็อ้งตรงตามจดุมุง่หมาย์ที์�กีำาหนดไวิ ้ ดว้ิย์หวิงัวิา่ 

กีารศก่ีษาคุน้คุวิา้แล็ะปฏิบัตัิงานคุรั�งนี �จะเป็นแนวิท์างขุองกีารพิฒันาสรา้งสรรคุใ์หมี้คุณุคุา่สงูสดุตอ่

ไปรวิมไปถง่จะเป็นประโย์ชนต์อ่ผู่ที้์�สนใจที์�จะคุน้คุวิา้ สง่ผ่ล็ใหเ้กิีดคุวิามคุดิตอ่ย์อดแล็ะเกิีดเป็นกีาร

สรา้งสรรคุผ์่ล็งานที์�มีคุวิามแปล็กีใหมแ่ล็ะย์งัอย์ูภ่าย์ใตอ้ตัล็กัีษณแ์นวิท์างประเพิณีอีกีดว้ิย์ 

 

5. อภปิรายสรุปผู้ลการสร�างสรรค ์

  จากีกีารศก่ีษาแนวิเรื�อง จงัหวิะ สสีนั ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต ้ สูง่านวิิจยั์

เชิงสรา้งสรรคุจิ์ตรกีรรมสีอะคุริล็ิกีแล็ะสื�อผ่สมที์�สอดคุล็อ้งกีบััจงัหวิะสีสนัในวิิถีชีวิิตกีบััวิฒันธรรม

ภาคุใตมี้ประเดน็กีาร อภิปราย์ 4 ประเดน็ดงันี �คืุอ 

  จงัหวิะสีสนั เป็นจดุเดน่ในผ่ล็งานที์�นำาเสนอเนน้คุวิามชดัเจนขุองระนาบัแสงแล็ะเงา เพิิ�ม

สสีนัขุ่ �นมาเพืิ�อคุวิามสวิย์งาม เป็นองคุร์วิมแล็ะเกิีดเอกีภาพิ สอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุวิามคุดิ ชล็ดู นิ�มเสมอ 

(2559) ที์�กีล็่าวิวิ่า จินตนากีาร คืุอพิล็งัขุองจิตเกิีดกีารก่ีอรูปขุองคุวิามคุิดจากีหล็าย์ ๆ คุวิามคุิดจน

เป็นกีารสรา้งสรรคุส์ิ�งใหม่ที์�มีเอกีภาพิขุ่ �น ผู่วิ้ิจยั์ไดคุ้วิามเป็นเอกีภาพิขุองสีที์�มีล็กัีษณะพิิเศษคืุอ 

คุวิามเป็นสีแล็ะคุวิามจดัขุองสีตามกีฎ์ขุองคุวิามขุดัแย์ง้ในดา้นรูปรา่ง ทิ์ศท์างแล็ะขุนาดเชน่เดีย์วิกีบัั

กีารใชน้ ำ�าหนกัีโดย์ใหมี้นำ�าหนกัีออ่นแก่ี ซ่�งเป็นกีารใชส้ีที์� กีล็มกีล็ืนหรอืกีารท์ำาสีใหห้มน่ล็ง เป็นกีฎ์ขุอง

กีารประสานที์�ท์ ำาใหเ้กิีดคุวิามเป็นเดน่ ใหมี้จงัหวิะกีารซำ�าขุองรูปท์รงที์�เท์า่กีนัหรอืแตกีตา่งกีนัซบััซอ้น

ขุ่ �นที์�ใหคุ้วิามรูส้ก่ีเรา้อารมณ ์สอดคุล็อ้งกีบััเนื �อหาเรื�องราวิวิิถีชีวิิตกีบััวิฒันธรรมภาคุใตจ้ากีคุวิามคุิด

แล็ะอิท์ธิพิล็ที์�ไดร้บััจากีหล็กัีกีารจดัองคุป์ระกีอบัเหล็่านี �เป็นพืิ �นฐานในกีารสื�อคุวิามหมาย์แล็ะกีาร 

แสดงออกีท์างดา้นผ่ล็งานศิล็ปะขุองขุา้พิเจา้เพืิ�อชกัีนำาใหเ้กิีดประสบักีารณเ์ชิงสนุท์รีย์ะแก่ีผู่ด้แูล็ะ

เป็นกีารเปิดมิติท์างคุวิามคุดิจากีรูปแบับังานที์�มีล็กัีษณะเหมือนจรงิ (Realistic) แล็ว้ิคุล็ี�คุล็าย์ไปสูรู่ป

แบับังานที์�มีล็กัีษณะเป็นกี่�งนามธรรม (Semi-Abstract) ตามแนวิคุดิล็กัีษณะเฉพิาะตน 

  วิิถีชีวิิตกีบััวิฒันธรรมภาคุใตจ้ะมีท์ั�งคุวิามศรทั์ธา คุวิามเชื�อ คุา่นิย์มบัรรท์ดัฐาน เป็นตน้ ซ่�ง

สะท์อ้นใหเ้หน็ วิิถีชีวิิตขุองผู่คุ้นในแตล่็ะภมิูภาคุวิฒันธรรม เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารดำารงชีวิิตมีภมิูปัญญาที์�

เป็นองคุค์ุวิามรูเ้พืิ�อพิฒันาชีวิิต ใหส้มดลุ็กีบััสภาพิแวิดล็อ้มแล็ะเหมาะสมกีบััย์คุุสมยั์ 

  กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตกีรรมสสีอีะคุรลิ็กิีแล็ะสื�อผ่สม: จงัหวิะ สสีนัในวิิถีชีวิิตกีบััวิฒันธรรม

ภาคุใต ้ เป็นกีารสรา้งสรรคุด์ว้ิย์กีารใชธ้รรมชาตวิิิถีชีวิิตกีบััประเพิณีวิฒันธรรม เป็นสื�อคุวิามหมาย์

ตามคุวิามคิุดอารมณ ์ คุวิามรูส้ก่ีจากีกีารประสานกีนัขุองท์ศันธาตอุนัไดแ้ก่ี เสน้ ส ีรูปท์รง นำ�าหนกัี ที์�วิา่ง 

แล็ะพืิ �นผิ่วิ โดย์เท์คุนิคุวิิธีกีารระบัาย์ดว้ิย์สีกีารวิาดเสน้กีารพิิมพิด์ว้ิย์เคุรย์อง ชารโ์คุล็ ผ่งคุารบ์ัอล็ 

เพืิ�อสรา้งนำ�าหนกัีที์�เป็น 2 มิตแิล็ะ 3 มิตทีิ์�มีคุวิามล็ก่ีดลู็วิงตาที์�เกิีดจากีท์ศันธาตจุากีวิสัดทุ์างจิตรกีรรม

เท์คุนิคุผ่สม(Mixed Media Painting) 

  องคุค์ุวิามรูใ้นกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรมสอีะคุรลิ็กิีแล็ะสื�อผ่สม: จงัหวิะสสีนัในวิิถีชีวิิต

กีบััวิฒันธรรมภาคุใต ้อนัเกิีดจากีเนื �อหาเรื�องราวิที์�บัอกีเล็า่ถง่สีสนัในวิิถีชีวิิตกีบััวิฒันธรรมประเพิณีที์�
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เป็นแก่ีนแท์ขุ้องผ่ล็งานอนัประกีอบัดว้ิย์แนวิคุวิามคุดิ รูปแบับั แล็ะเท์คุนิคุที์�เกิีดขุ่ �นใหมใ่นกีระบัวินกีาร

สรา้งสรรคุท์์างจิตรกีรรมที์�เป็นแบับั รูปธรรมแล็ะกี่�งนามธรรมในผ่ล็งาน

 

  

ภาพที่่� 14 กรื่อบความรูื่แ้นวคดิัในการื่สรื่า้งสรื่รื่คผ์ลงาน

 

 สรุปกีารสรา้งสรรคุใ์นระย์ะแรกีเป็นกีารศก่ีษาเพืิ�อหารูปแบับัแล็ะแนวิท์างในกีารแสดงออกี

ที์�ตรงกีับัจุดมุ่งหมาย์โดย์ที์�ใหคุ้วิามสำาคุญักีับัเรื�องขุองอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้่กีในงานที์�แสดงออกี

จงัหวิะที์�เคุล็ื�อนไหวิ สนกุีสนาน จงัหวิะออ่นแก่ีขุองนำ�าหนกัี แสงเงามีมิติที์�สล็บััซบััซอ้นขุองเสน้แล็ะ

รูปท์รงที์�แฝีงเรน้อย์ู่ภาย์ใตบ้ัรรย์ากีาศขุองวิิถีชีวิิตท์างวิฒันธรรมกีารแสดงมหรสพิขุองภาคุใตห้นงั

ตะล็งุแล็ะมโนราห ์ โดย์อาศยั์มมุมองกีารผ่สานกีนั ระหวิา่งระนาบัขุองรูปท์รงกีบััจงัหวิะนำ�าหนกัีแสง

เงาที์�สล็บััไปมาสื�อคุวิามหมาย์ถ่งกีารเคุล็ื�อนไหวิเหมือนกีารดจูงัหวิะกีารเชิดหนงัตะล็งุ ในผ่ล็งาน

     กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานจิตรกีรรม: จงัหวิะ สีสนั รูปล็กัีษณ ์ 

     ล็วิดล็าย์ในวิิถีชีวิิตประเพิณีวิฒันธรรมภาคุใต้
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ระย์ะดงักีล็า่วิมีคุวิามเป็นเอกีภาพิท์างดา้นท์ศันธาตทีุ์�ล็งตวัิชดัเจน แตก่ีารใหคุ้วิามสำาคุญักีบััราย์ล็ะเอีย์ด

ที์�มีนอ้ย์เกิีนไปแล็ะจงัหวิะกีารซำ�าเท์า่กีนัมากีท์ำาใหผ้่ล็งานดแูล็ว้ิธรรมดาแล็ะขุาดจดุสนใจ ซ่�งสง่ผ่ล็

ใหก้ีารแสดงออกีดอ้ย์ล็งตามไปดว้ิย์ผ่ล็งานในระย์ะนี�จ่งไม่มีคุวิามชดัเจนในเรื�องขุองกีารแสดงออกี 

เท์า่ที์�คุวิรแล็ะขุาดจดุมุง่เนน้ (Focus) ในกีารนำาเสนอที์�เหมาะสม จง่ตอ้งอาศยั์กีระบัวินกีารเรยี์นรู ้

วิิเคุราะห ์แล็ะเล็ือกีสรรสาระสำาคุญัเพืิ�อนำามาพิฒันาใหเ้กิีดคุวิามสมบัรูณ ์

              อย์า่งไรก็ีตามผ่ล็งานในระย์ะแรกีนี�นบััเป็นพืิ �นฐานสำาคุญัท์างดา้นคุวิามคุดิแล็ะรูปแบับัที์�เป็น

วิิถีเป็น แนวิท์างขุองกีารสรา้งสรรคุเ์พืิ�อหาคุวิามชดัเจนในกีารแสดงออกีในระย์ะตอ่ไป 

6. ข�อเสนอแนะ 

 1. ขุอ้เสนอแนะในกีารนำาไปใช ้ 

  1.1 สามารถศก่ีษารูปแบับัรูปรา่งรูปท์รง ล็ีล็ากีระบัวินท์า่ตา่ง ๆ ขุองตวัิล็ะคุรแล็ว้ิ

นำาไปปรบััผ่สมผ่สานกีบัั ล็วิดล็าย์ สีสนั วิฒันธรรมกีารแตง่กีาย์ตามวิิถีพืิ �นบัา้น 

  1.2 สามารถศก่ีษาแล็ะนำางานวิิจยั์ไปใชเ้ป็นแนวิท์างในกีารศก่ีษาลี็ล็าท์า่ท์างจงัหวิะ

องคุป์ระกีอบัเรื�องราวิขุองตวัิล็ะคุรกีารแสดงพืิ �นบัา้นล็กัีษณะตา่ง ๆ ตล็อดจนกีารนำามาประย์กุีตใ์ช้

กีบััล็วิดล็าย์ สีสนัที์�เป็นเอกีล็กัีษณใ์นชิ �นงานสรา้งสรรคุ ์ 

 2. ขุอ้เสนอแนะในกีารวิิจยั์คุรั�งตอ่ไป  

  2.1 คุวิรมีกีารศก่ีษาเกีี�ย์วิกีบััรูปแบับัจงัหวิะ ท์่าท์าง กีารแสดงที์�มีกีระบัวินกีาร

เคุล็ื�อนไหวิที์�เหมาะสมล็งตวัิ  สมดลุ็ สื�อคุวิามรูส้ก่ีกีบััสีสนัล็วิดล็าย์กีารแตง่กีาย์เพืิ�อใหเ้รยี์นรูถ้ง่หล็กัี

คุวิามงามสนุท์รยี์ภาพิขุองผ่ล็งานจิตรกีรรม 

  2.2 คุวิรมีกีารศ่กีษาคุิดคุน้เท์คุนิคุกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุที์์�แปล็กีใหมเ่หมาะสม

สอดคุล็อ้งกีบััเรื�องราวิ ในกีารนำามาเสนอวิิจยั์ที์�มีเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะตวัิในกีารสรา้งสรรคุค์ุรั�งตอ่ ๆไป 
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การออกแบูบูบูรรจุภณัฑ์ส์ำาหรับูผูู้�สูงอายุ

สุพศิิ เสียงก�อง 1

Packaging Design for Seniors

บูที่คัดูย่อ

 บัท์คุวิามวิิชากีารนี � กีล็า่วิถง่หล็กัีกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อมวิล็ชนที์�มีคุวิามเหมาะสม

สำาหรบัักีารนำาไปใชใ้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ ุ ซ่�งภาย์ใตห้ล็กัีกีารออกีแบับับัรรจุ

ภณัฑิเ์พืิ�อมวิล็ชนท์ั�ง 9 หล็กัีกีารไดแ้ก่ี 1.งา่ย์ตอ่กีารรบััรูแ้ล็ะจำาแนกีผ่ล็ติภณัฑิ ์2.สะดวิกีในกีารจบััถือ 

3.เปิดใชง้านงา่ย์  4.หยิ์บัหรอืเท์ขุองออกีไดง้า่ย์ 5.มีคุวิามเขุา้ใจไดง้า่ย์ 6.ใชง้านงา่ย์ 7.เก็ีบัรกัีษาได้

ง่าย์ 8.กีำาจดัทิ์ �งไดง้่าย์ 9.มีคุวิามปล็อดภยั์ในกีารใชง้าน สอดคุล็อ้งกีบััคุณุสมบัตัิขุองบัรรจภุณัฑิที์์�

ผู่ส้งูอาย์ตุอ้งกีาร แล็ะย์งัสอดคุล็อ้งกีบััหล็กัีกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิที์์�เขุา้ถง่กีารใชง้านไดอ้ย์า่งไรอ้ปุสรรคุ 

ท์ั�ง 3 ดา้น  ไดแ้ก่ี ดา้นคุวิามงา่ย์ ดา้นกีารรบััรูไ้วิ แล็ะดา้นคุวิามปล็อดภยั์ เอื �อประโย์ชนต์อ่คุวิาม

เปล็ี�ย์นแปล็งท์างดา้นรา่งกีาย์แล็ะกีารรบััรูขุ้องผู่ส้งูอาย์ทีุ์�มีคุวิามเสื�อมถอย์ล็ง ดงันั�นกีารออกีแบับั

บัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์จุะตอ้งใหคุ้วิามสำาคุญัท์ั�งกีารออกีแบับัโคุรงสรา้งบัรรจภุณัฑิ ์ เชน่ กีารเล็อืกี

รูปท์รงแล็ะขุนาดที์�เหมาะสมตอ่กีารหยิ์บัจบัั ใชง้านแล็ะเปิดปิดไดง้า่ย์ สว่ินกีารออกีแบับักีราฟิิกีบัน

บัรรจภุณัฑิที์์�ตอบัสนองตอ่กีารใชง้านบัรรจภุณัฑิข์ุองผู่ส้งูอาย์ ุ ก็ีจะตอ้งคุำานง่ถง่ขุนาดตวัิอกัีษร ภาพิ

ประกีอบัที์�สื�อสารไดช้ดัเจน สีที์�ไมมี่ผ่ล็ตอ่กีารมองเหน็คุล็าดเคุล็ื�อน แล็ะกีารแจงขุอ้มลู็ที์�เขุา้ใจงา่ย์ 

ชดัเจน เป็นตน้ เหล็า่นี �ก็ีจะท์ำาใหผู้่ส้งูอาย์มีุกีารใชง้านบัรรจภุณัฑิไ์ดส้ะดวิกีสบัาย์ เป็นบัรรจภุณัฑิ์

เพืิ�อมวิล็ชนแล็ะผู่ส้งูอาย์ไุดอ้ย์า่งแท์จ้รงิ

1 ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์.์,สาขุาวิิชานิเท์ศศลิ็ป์  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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 This academic article discusses about the principles of universal design packaging 

that are suitable for use in packaging design for seniors. Which under 9 principles of 

universal design packaging   as follows 1. Easy to identify product 2. Easy to hold 3. Easy 

to open 4. Easy to take out 5. Easy to understand 6. Easy to use 7. Easy to store 8. Easy to 

dispose 9. Injury prevention. Corresponds to the packaging properties that seniors need. It 

contributes to the physical and cognitive changes of the aging elderly. Therefore, packaging 

design for the elderly must focus on the design of the packaging structure, such as selecting 

the appropriate shape and size for handling. Easy to use and open. The graphic design on 

packaging that responds to the packaging usage of seniors. Will have to take into account 

the font size Illustrations that communicate clearly. Colors that do not affect vision are inaccurate 

and the elucidation of information that is easy to understand, etc. These will make seniors 

have a comfortable use of the packaging. It is truly the universal packaging for seniors.

 กีารออกีแบับัเพืิ�อมวิล็ชนหรอืกีารออกีแบับัเพืิ�อคุนท์กุีคุน (Universal Design) เป็นหล็กัี

กีารออกีแบับัที์�ท์ ำาใหผ้่ล็ิตภณัฑิ ์ สิ�งแวิดล็อ้ม กีารบัริกีาร แล็ะกีารออกีแบับัดา้นต่าง ๆ เกิีดกีารใช้

ประโย์ชนไ์ดอ้ย์า่งสะดวิกี ปล็อดภยั์ แล็ะเท์า่เที์ย์มกีนัสำาหรบััท์กุี ๆ คุน ไมว่ิา่จะเป็นเดก็ี ผู่ส้งูอาย์หุรอื

ผู่พิ้ิกีารก็ีตาม แนวิคุดินี �รเิริ�มโดย์สถาปนิกีชาวิอเมรกิีนั โรแนล็ แอล็ เมช (Ronald L. Mace) ผู่ก่้ีอตั�ง

ศนูย์ก์ีารออกีแบับัสากีล็ในมหาวิิท์ย์าล็ยั์นอรท์์แคุโรไล็นาสเตต (North Carolina State University)  

ผู่ซ้่�งเป็นโรคุโปล็โิอตั�งแตเ่ดก็ี ไดท้์ดล็องออกีแบับัดดัแปล็งขุองใชส้ว่ินตวัิขุองตนเองใหส้ามารถใชก้ีบัั

ผู่พิ้ิกีารได ้ จนเป็นที์�มาขุองแนวิคุดิในกีารออกีแบับัที์�คุนในสงัคุมสามารถใชป้ระโย์ชนไ์ดอ้ย์า่งเท์า่เที์ย์ม 

ภาย์ใตแ้นวิคุดินี �มีหล็กัีกีาร 7 ประกีารคืุอ 1.ท์กุีคุนใชไ้ดอ้ย์า่งเท์า่เที์ย์มกีนั (Equitable use) 2. มี

คุวิามยื์ดหย์ุ่นปรบััเปล็ี�ย์นกีารใชไ้ด ้(Flexible use)  3. ใชง้านง่าย์ (Simple and intuitive use)  

4. กีารสื�อคุวิามหมาย์เป็นที์�เขุา้ใจงา่ย์ (Perceptible information) 5. กีารออกีแบับัที์�เผื่�อกีารใชง้านที์�

ผิ่ดพิล็าดได ้(Tolerance for error) 6. ใชแ้รงนอ้ย์ (Low physical effort) 7. มีขุนาดพืิ�นที์�ที์�เหมาะสม

กีบัักีารเขุา้ถง่แล็ะใชง้าน (Size and space for approach) (วิิกิีพีิเดีย์, 2562)

 ถ่งแมว้ิ่าแนวิคุิดนี �ในช่วิงแรกีนั�นเนน้กีารออกีแบับัสภาพิแวิดล็อ้มแล็ะสิ�งอ ำานวิย์คุวิาม

สะดวิกีสำาหรบััคุนพิิกีาร แตใ่นเวิล็าตอ่มาก็ีขุย์าย์ไปสูก่ีารออกีแบับัเพืิ�อคุนท์กุีคุน แล็ะคุรอบัคุล็มุกีาร

ออกีแบับัหล็ากีหล็าย์ดา้นท์ั�งกีารออกีแบับัอาคุาร สถาปัตย์กีรรม ผ่ล็ติภณัฑิต์า่ง ๆ  รวิมถง่บัรรจภุณัฑิ์

ที์�มีสว่ินสำาคุญักีบััสนิคุา้อปุโภคุบัรโิภคุในชีวิิตประจำาวินัขุองคุนท์กุี ๆ คุน กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิที์์�
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ใชห้ล็กัีคุดิ Universal design นั�นจะชว่ิย์ใหคุ้นหล็าย์กีล็ุม่ใชชี้วิิตไดง้า่ย์ขุ่ �น โดย์เฉพิาะกีล็ุม่ผู่ส้งูอาย์ุ

ซ่�งเป็นกีล็ุม่คุนที์�จะมีจำานวินมากีขุ่ �นในอนาคุต โดย์สหประชาติระบัวุิา่ ประเท์ศใดมีประชากีรอาย์ ุ60 ปี

ขุ่ �นไป ในสดัส่วินเกิีนรอ้ย์ล็ะ 10 ขุองประชากีรท์ั�งหมด ถือวิ่าประเท์ศนั�นกีา้วิเขุา้สู่สงัคุมผู่ส้งูอาย์ ุ

(Aging society) แล็ะจะเป็นสงัคุมผู่ส้งูอาย์เุตม็รูปแบับั (Aged society) เมื�อสดัสว่ินประชากีรที์�

มีอาย์ ุ60 ปีขุ่ �นไปเพิิ�มขุ่ �นถง่รอ้ย์ล็ะ 20 ขุองประชากีรท์ั�งหมด ดงันั�นท์ำาใหป้ระเท์ศญี�ปุ่ นเป็นประเท์ศที์�

เขุา้สูส่งัคุมผู่ส้งูอาย์เุรว็ิกีวิา่ประเท์ศอื�น ๆ ตามมาดว้ิย์ประเท์ศอิตาล็ี เย์อรมนั แล็ะสวีิเดน สำาหรบัั

ประเท์ศไท์ย์นั�นคุาดกีารณว์ิา่ในปี 2564 ไท์ย์จะเขุา้สูส่งัคุมประชากีรผู่ส้งูวิยั์อย์า่งสมบัรูณ ์ โดย์ที์�ผู่้

มีอาย์ุมากีกีวิ่า 60 ปี เกิีน 20% ขุองจำานวินประชากีรท์ั�งหมด (สถาบันันวิตักีรรมกีารเรีย์นรู ้

มหาวิิท์ย์าล็ยั์มหิดล็, 2562) 

 เมื�อกีล็่าวิถ่งผู่ส้งูอาย์ทีุ์�เมื�อวิยั์มากีขุ่ �นก็ีมกัีจะมีปัญหาดา้นรา่งกีาย์ตามมาหล็าย์ ๆ ดา้น 

ท์ำาใหก้ีารดำารงชีวิิตย์ากีขุ่ �น ในสว่ินขุองกีารใชง้านบัรรจภุณัฑิจ์ะพิบัปัญหาที์�ชดัเจนในกีารหยิ์บัจบััใช้

งานแล็ะกีารมองเหน็ สอดคุล็อ้งกีบัักีารสำารวิจขุอง บัรษัิท์ เตต็ตรา แพิคุ ที์�พิบัวิา่ ผู่ส้งูอาย์มุองหา

บัรรจภุณัฑิอ์าหารแล็ะเคุรื�องดื�มที์�มีคุณุสมบัตั ิ 5 อย์า่งดงันี �คืุอ 1. ฝีาเปิดปิดงา่ย์ ล็ดแรงบัดิหรอืฉีกี

เปิดไดง้า่ย์ ไรขุ้อบัคุม 2. บัรรจภุณัฑิมี์นำ�าหนกัีเบัา จบััถนดัมือ ถืองา่ย์ 3. บัรรจภุณัฑิมี์คุณุภาพิ เก็ีบั

รกัีษาสนิคุา้ไวิไ้ดน้าน 4. ฉล็ากีตวัิใหญ่อา่นงา่ย์ 5. แสดงขุอ้มลู็ท์างโภชนากีารชดัเจน จากีขุอ้มลู็ดงั

กีล็า่วิขุา้งตน้ท์ำาใหเ้หน็ไดช้ดัวิา่กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิที์์�เหมาะสมกีบัักีารใชง้านขุองผู่ส้งูอาย์ ุ (เตต็

ตรา แพิคุ, 2560)  นั�นคืุอจะตอ้งใหคุ้วิามสำาคุญัท์างดา้นกีาย์ภาพิที์�เปล็ี�ย์นแปล็งไปขุองผู่ส้งูอาย์เุป็น

สำาคุญั ประกีอบักีบััผู่ส้งูอาย์จุะเป็นกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุกีล็ุม่ใหญ่ในอนาคุตอนัใกีล็ ้ ดงันั�นกีารออกีแบับั

บัรรจภุณัฑิจ์ง่มีแนวิโนม้ที์�จะออกีแบับัใหส้ะดวิกีตอ่กีารใชง้านสำาหรบััผู่ส้งูอาย์มุากีขุ่ �น

 

ภาพที่่� 1 : ปัญหาดัา้นการื่มองเหน็ฉลากบรื่รื่จิภุณัฑ์ข์ีองผูสู้งอายุ่

ที่่�มา : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2562

 ดงัขุอ้มลู็ขุา้งตน้ที์�พิบัวิ่าประเท์ศญี�ปุ่ นจะเป็นประเท์ศแรกี ๆ ที์�กีา้วิเขุา้สู่สงัคุมผู่สู้งอาย์ ุ

นกัีออกีแบับับัรรจภุณัฑิข์ุองญี�ปุ่ นจ่งใหคุ้วิามสำาคุญักีบััเรื�องนี �แล็ะมีกีารเผ่ย์แพิรแ่นวิคิุดแล็ะผ่ล็งาน

ออกีแบับับัรรจภุณัฑิภ์าย์ใตห้ล็กัีกีาร Universal design packaging หรอืกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิที์์�

คุนท์กุีคุนสามารถใชง้านไดง้า่ย์ สะดวิกี เผ่ย์แพิรไ่ปในหล็าย์ ๆ ประเท์ศ  รวิมถง่ประเท์ศไท์ย์ที์�ไดจ้ดั



134

แสดง ณ ศนูย์ส์รา้งสรรคุง์านออกีแบับั(TCDC)เมื�อพิ.ศ.2551 เป็นจดุเริ�มตน้คุวิามคุดิแล็ะหล็กัีกีารนำา

ไปใชที้์�นา่สนใจในกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ ุแล็ะคุนท์กุีคุน ภาย์ใตแ้นวิคุดิ 9 หล็กัีกีารคืุอ 

 1. งา่ย์ตอ่กีารรบััรูแ้ล็ะจำาแนกีผ่ล็ติภณัฑิ ์(Easy to identify product)

 2. สะดวิกีในกีารจบััถือ (Easy to hold)

 3. เปิดใชง้านงา่ย์ (Easy to open)

 4. หยิ์บัหรอืเท์ขุองออกีไดง้า่ย์ (Easy to take out)

 5. มีคุวิามเขุา้ใจไดง้า่ย์ (Easy to understand)

 6. ใชง้านงา่ย์ (Easy to use)

 7. เก็ีบัรกัีษาไดง้า่ย์ (Easy to store)

 8. กีำาจดัทิ์ �งไดง้า่ย์ (Easy to dispose)

 9. มีคุวิามปล็อดภยั์ในกีารใชง้าน (Injury prevention)

 

ภาพที่่� 2 : BOX SET ส่�อนทิี่รื่รื่ศึการื่(สญัลกัษณอ์ธิีบาย่แนวคดิั Universal design packaging)

ที่่�มา : บนัที่กึภาพโดัย่สพุศิึ เสย่่งกอ้ง, 2551

 ภาย์ใตห้ล็กัีกีารท์ั�งหมด 9 ขุอ้นี � เป็นแนวิท์างนำาไปใชส้ ำาหรบัักีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิที์์�จะ

ท์ำาใหง้า่ย์แล็ะสะดวิกีตอ่กีารใชง้านขุองคุนท์กุีคุน  โดย์เฉพิาะผู่ส้งูอาย์ทีุ์�มีคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งท์างรา่งกีาย์ 

ที์�สง่ผ่ล็กีระท์บัโดย์ตรงตอ่กีารใชบ้ัรรจภุณัฑิ ์ ดงัตวัิอย์า่งแล็ะราย์ล็ะเอีย์ดพิิจารณาออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

ภาย์ใตห้ล็กัีกีารท์ั�ง 9 ขุอ้ดงันี �

 1. งา่ยตอ่การรับูรู�และจำาแนกผู้ลิตภณัฑ์ ์(Easy to identify product)  

 กีารออกีแบับับัรรจุภณัฑิภ์าย์ใตห้ล็กัีกีารนี �จะช่วิย์ในเรื�องปัญหาขุองกีารมองเห็นในผู่ส้งู

อาย์ ุที์�มกัีจะมองราย์ล็ะเอีย์ดขุอ้มลู็ตา่ง ๆ บันบัรรจภุณัฑิไ์ดย้์ากีขุ่ �น ท์ั�งเรื�องขุองตวัิอกัีษรขุนาดเล็ก็ี สี

ขุองตวัิอกัีษรแล็ะพืิ�นหล็งัมีโท์นสีใกีล็เ้คีุย์งกีนัมีสว่ินในกีารมองเหน็ไดย้์ากี แล็ะกีารสื�อสารที์�เขุา้ใจได้

ย์ากี เหล็า่นี �ท์ ำาใหผู้่ส้งูอาย์มีุปัญหาในกีารรบััรูขุ้อ้มลู็บันบัรรจภุณัฑิที์์�จะก่ีอใหเ้กิีดผ่ล็กีระท์บัในกีารใช้

งานผ่ล็ติภณัฑิต์า่ง ๆ กีารประย์กุีตใ์ชห้ล็กัีกีารนี �ท์ ำาไดห้ล็าย์วิิธี เชน่ กีารเนน้ขุอ้คุวิามหล็กัี เชน่ ขุนาด 

    กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
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สี แถบัคุาด ฯล็ฯ. หรอืกีารใชต้วัิหนงัสือที์มีสีตดักีบััสีขุองพืิ �นหล็งั เชน่ ตวัิอกัีษรสีเขุม้บันพืิ�นสีออ่น

ท์ำาใหก้ีารมองเหน็ชดัเจนแล็ะเขุา้ใจไดอ้ย์า่งรวิดเรว็ิ  กีารใชภ้าพิประกีอบัที์�ชดัเจนเพืิ�อกีารสื�อสารรว่ิม

กีบััตวัิอกัีษรขุนาดใหญ่หรอืกีารเนน้ขุอ้คุวิาม กีารเล็ือกีใชส้ีที์�พิิมพิล์็งบันบัรรจภุณัฑิที์์�เหมาะสม โดย์สี

ที์�ผู่ส้งูอาย์เุพิศชาย์ชอบัคืุอสีฟิา้แล็ะเขีุย์วิ สว่ินผู่ห้ญิงชอบัสีชมพิ ู สม้แล็ะเขีุย์วิ หรอืใชส้ีคุูส่ีสวิา่งกีบััสี

มืดสล็บัักีนัไป เพืิ�อกีารแย์กีแย์ะสีไดง้า่ย์ขุ่ �น (ภาคุวิิชาเท์คุโนโล็ยี์กีารบัรรจแุล็ะวิสัด ุคุณะอตุสาหกีรรม

กีารเกีษตรมหาวิิท์ย์าล็ยั์เกีษตรศาสตร,์ หนา้ 6)                      

 

ภาพที่่� 3 : การื่เนน้ตัวัอกัษรื่ ใหเ้ดัน่ร่ื่วมกบัการื่ใชภ้าพปรื่ะกอบ จิะชว่ย่ใหเ้กดิัการื่เขีา้ใจิไดัด้ั่

ที่่�มา : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563

 2. สะดูวกในการจบัูถุอ่ (Easy to hold)  

 ผู่ส้งูอาย์สุว่ินใหญ่มีปัญหาในกีารหยิ์บัจบััสิ�งขุอง รวิมถง่กีารใชง้านบัรรจภุณัฑิใ์นชีวิิตประจำาวินั 

บัรรจุภัณฑิที์์�ออกีแบับัภาย์ใตห้ล็กัีกีารนี �จ่งคุวิรออกีแบับับัรรจุภัณฑิที์์�ช่วิย์เพิิ�มคุวิามสะดวิกีแล็ะ

คุวิามสามารถในกีารจบััถือ  ดว้ิย์กีารท์ำาใหมี้นำ�าหนกัีเบัา แล็ะรูปท์รงที์�สะดวิกีในกีารจบััหรอืใชง้าน 

เชน่ นำ�าผ่่ �งขุอง Chico Honey ที์�ใชบ้ัรรจภุณัฑิแ์บับัถงุบีับัคุวิำ�าได ้สามารถบีับันำ�าผ่่ �งออกีท์างกีน้ถงุได ้

สะดวิกีในกีารใชง้านหยิ์บัจบััถนดัมือแล็ะไมห่กีเล็อะเท์อะ อีกีท์ั�งย์งัมีนำ�าหนกัีเบัาซ่�งนอกีจากีจะถืองา่ย์

แล็ว้ิย์งัล็ดกีารใชท้์รพัิย์ากีรอีกีดว้ิย์

  

ภาพที่่� 4 : บรื่รื่จิภุณัฑ์น์ำ�าผึ�ง Chico Honey ที่่�สะดัวกในการื่จิบัถ่อ่และใชง้าน

ที่่�มา : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563
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 3. เปิดูใช�งานงา่ย (Easy to open)  

 คุวิามเจ็บัป่วิย์หรือคุวิามเสื�อมถอย์ท์างร่างกีาย์ขุองผู่สู้งอาย์ุที์�พิบัเห็นบั่อย์อีกีอย์่างคืุอ 

ปัญหาเกีี�ย์วิกีบัักีล็า้มเนื �อหรอืขุอ้  โดย์เฉพิาะโรคุเกีี�ย์วิกีบััไขุขุอ้อกัีเสบั หรอืกีล็า้มเนื �ออกัีเสบั ท์ำาให้

บัอ่ย์คุรั�งผู่ส้งูอาย์ไุมส่ามารถออกีแรงบัดิเพืิ�อเปิดฝีาบัรรจภุณัฑิห์รอืแมก้ีระท์ั�งใชง้านสิ�งขุองตา่ง ๆ เชน่  

ก๊ีอกีนำ�าแบับัหมนุ ล็กูีบัดิประต ู เหล็า่นี �ไดส้ะดวิกี  ในกีารแกีปั้ญหานี�ผู่ผ้่ล็ติซอสพิาสตา้ ตรา Darci ได้

ออกีแบับัฝีาปิดขุวิดแกีว้ิ ที์�เรยี์กีวิา่ ฝีาปิด Easy lid ที์�ชว่ิย์ใหก้ีารเปิดฝีาขุวิดท์ำาไดง้า่ย์ เพีิย์งแคุก่ีดปุ่ ม

เพีิย์งปุ่ มเดีย์วิ ก็ีจะชว่ิย์ล็ดแรงบัดิที์�จ ำาเป็นขุองกีารเปิดฝีาขุวิดแกีว้ิที์�ปิดผ่นก่ีสญุญากีาศล็งไดถ้ง่ 40% 

ซ่�งเป็นนวิตักีรรมใหมใ่นวิงกีารฝีาปิดโล็หะที์�เกิีดขุ่ �นในรอบั 75 ปี แล็ะที์�ส ำาคุญัชว่ิย์ใหผู้่บ้ัรโิภคุ 1ใน 3 

ที์�มีปัญหากีบัักีารเปิดฝีาขุวิดที์�สว่ินใหญ่เป็นผู่ส้งูอาย์ ุใชชี้วิิตไดง้า่ย์ขุ่ �น

 

ภาพที่่� 5 : ซึ่อสพาสตัา้ Darci ที่่�ใชฝ้าแบบ Eeasy lid

ที่่�มา : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563

 4. หยบิูหร่อเที่ของออกไดู�งา่ย (Easy to take out)  

 เชน่เดีย์วิกีนั กีารใชขุ้อ้มือ หรอืกีารหยิ์บัจบัั ย์กีเท์ บัรรจภุณัฑิท์์ำาไดย้์ากีขุ่ �น เมื�อเรามีอาย์ุ

มากีขุ่ �น โดย์เฉพิาะกีบัับัรรจภุณัฑิที์์�มีขุนาดใหญ่ กีารที์�จะท์ำาใหผู้่ส้งูอาย์ใุชง้านบัรรจภุณัฑิไ์ดง้า่ย์ขุ่ �น

ท์ำาไดด้ว้ิย์กีารล็ดกีารออกีแรงท์ำาใหเ้กิีดคุวิามสะดวิกีในกีารหยิ์บัหรอืเท์ผ่ล็ติภณัฑิอ์อกีจากีบัรรจภุณัฑิ ์

อย์า่งเชน่ ขุวิดนำ�าดื�ม Easy drink ผ่ล็งานกีารออกีแบับัขุอง Hsu Hsiang-Min, Liu Nai-Wen แล็ะ 

Chen Yu-Hsin ที์�ออกีแบับัใหป้ากีขุวิดเอีย์งท์ำามมุ 45 องศากีบััตวัิขุวิด ท์ำาใหส้ามารถเตมินำ�าผ่า่นท์าง

ก๊ีอกีนำ�าไดง้า่ย์ขุ่ �นแล็ะเวิล็าดื�มไมต่อ้งเอีย์งคุอใหเ้มื�อย์เวิล็าดื�ม

 

ภาพที่่� 6 : ขีวดันำ�าดั่�ม Easy Drink

(ที่่�มา : www.bunjupun.com, 2563)

    กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
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 5. มคีวามเข�าใจไดู�งา่ย (Easy to understand)

 หนา้ที์�ขุองบัรรจุภัณฑิที์์�ส ำาคุัญอีกีอย์่างหน่�งคืุอกีารสื�อสารใหผู้่บ้ัริโภคุรบััรูถ้่งขุอ้มูล็ขุอง

ผ่ล็ติภณัฑิที์์�บัรรจอุย์ูภ่าย์ในแล็ะเขุา้ใจในกีารใช ้  ส ำาหรบััผู่ส้งูอาย์จุะมีคุวิามเสื�อมท์างดา้นสาย์ตาตาม

อาย์ทีุ์�มากีขุ่ �น สง่ผ่ล็ใหก้ีารมองเหน็มีคุวิามบักีพิรอ่ง มองตวัิอกัีษรขุนาดเล็ก็ีไดย้์ากี กีารแสดงขุอ้มลู็

บันบัรรจภุณัฑิที์์�มีขุนาดเล็ก็ี ท์ำาไดด้ว้ิย์กีารเล็ือกีใชส้ีคุูต่ดักีนัเชน่ อกัีษรสีด ำาบันพืิ�นขุาวิ นำ�าเงินบันพืิ�น

ขุาวิ แตคุ่วิรหล็ีกีเล็ี�ย์งอกัีษรสีแดงบันพืิ�นเขีุย์วิหรอืแดงบันนำ�าเงิน เพิราะสาย์ตามนษุย์ไ์มส่ามารถพิุง่

มองไปย์งัสองสีเหล็า่นี �พิรอ้มกีนัได ้แล็ะคุวิรหล็ีกีเล็ี�ย์งกีารใชส้ีใกีล็เ้คีุย์งกีนัเชน่ อกัีษรสีนำ�าตาล็บันพืิ�น

เหล็ือง ตวัิอย์า่งดงัเชน่ ผู่ผ้่ล็ติย์า OTC ที์�นอกีจากีจะใหคุ้วิามสำาคุญักีบััเรื�องขุนาดตวัิอกัีษรแล็ะสีแล็ว้ิ 

ย์งัใหคุ้วิามสำาคุญักีบัักีารรบััรูแ้ล็ะคุวิามเขุา้ใจขุองผู่ส้งูอาย์ ุ ดว้ิย์กีารออกีแบับัฉล็ากีย์า ที์�เนน้ใชต้วัิ

อกัีษรขุนาดใหญ่แสดงสรรพิคุณุขุองย์า ดว้ิย์คุำาวิา่ “บัรรเท์าอากีารปวิดขุอ้อกัีเสบั” แท์นที์�จะเนน้วิา่

เป็นย์าชื�อ “อะซติามิโนเฟิน” ซ่�งจะท์ำาใหผู้่บ้ัรโิภคุสงูอาย์เุล็ือกีผ่ล็ติภณัฑิที์์�พิวิกีเขุามองหาไดช้ดัเจน

แล็ะรวิดเรว็ิขุ่ �น เหล็า่นี �เป็นวิิธีกีารหน่�งขุองกีารแจงขุอ้มลู็บันบัรรจภุณัฑิที์์�ใหผ้่ล็ดีตอ่ผู่ส้งูอาย์ุ

      

 

ภาพที่่� 7 : การื่เนน้ขีอ้ความบอกสรื่รื่พคณุขีองย่าชว่ย่ใหเ้ขีา้ใจิไดัเ้รื่ว็กวา่การื่บอกช่�อขีองย่า

ที่่�มา : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563

 6. ใช�งานงา่ย (Easy to use)

 ผู่ส้งูอาย์ใุนอนาคุตที์�มีแนวิโนม้จะตอ้งใชชี้วิิตตามล็ำาพิงัมากีขุ่ �น จง่เกิีดกีารบัรโิภคุสนิคุา้ที์

ล็ะนอ้ย์  ท์ำาใหขุ้นาดขุองบัรรจภุณัฑิเ์ล็ก็ีล็ง หรอืหนว่ิย์ย์อ่ย์ล็ง ใชง้านหมดในคุรั�งเดีย์วิไมต่อ้งเก็ีบัรกัีษา

นาน ผู่ผ้่ล็ติจง่เริ�มใหคุ้วิามสำาคุญักีบัักีารผ่ล็ติสนิคุา้ที์�มีขุนาดบัรรจนุอ้ย์หรอืออกีแบับับัรรจภุณัฑิใ์หใ้ช้

งานงา่ย์เพืิ�อคุวิามสะดวิกีขุองผู่ส้งูอาย์ ุ เชน่ ผ่งซกัีฟิอกีชนิดเมด็ที์�มีขุนาดพิอเหมาะในกีารซกัีผ่า้ตอ่

คุรั�ง ชว่ิย์ใหผู้่ส้งูอาย์ไุมต่อ้งกีะปรมิาณผ่งซกัีฟิอกีหรอืเท์นำ�าย์าหกีหรอืเกิีนปรมิาณอีกีตอ่ไป ท์ำาใหก้ีาร

ใชชี้วิิตงา่ย์ขุ่ �น ในคุวิามคุดิขุองผู่เ้ขีุย์นคุดิวิา่ รูปรา่งที์�จบััถนดัมือก็ีมีผ่ล็ตอ่กีารหยิ์บัจบััใชง้านไดง้า่ย์ที์�

คุวิรนำาไปพิิจารณาในกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิเ์ชน่กีนั
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ภาพที่่� 8 : ผงซึ่กัฟอกชนดิัเมด็ั P&G Bold 3D Gel Ball

ที่่�มา : https://ariel.laundrydetergent.org/, 2563

 7. เกบ็ูรักษาไดู�งา่ย (Easy to store)

 เราจะสงัเกีตเหน็วิา่ผู่ส้งูอาย์มุกัีจะรบััประท์านอาหารไดน้อ้ย์ล็ง นั�นเป็นปกีตขิุองคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็ง

ท์างดา้นรา่งกีาย์ขุองผู่ส้งูอาย์ ุ กีารบัรโิภคุอาหารตอ่คุรั�งมีปรมิาณล็ดล็งกีวิา่ชว่ิงวิยั์หนุม่สาวิ ผ่ล็ติภณัฑิ์

อาหารที์�ซื �อมาเมื�อเปิดใชแ้ล็ว้ิรบััประท์านไมห่มดจะตอ้งเก็ีบัเอาไวิร้บััประท์านในคุรั�งตอ่ไป กีารออกีแบับั

บัรรจภุณัฑิที์์�จะสามารถเก็ีบัรกัีษาผ่ล็ติภณัฑิไ์ดดี้จะชว่ิย์ไดม้ากีในเรื�องนี � ดงัที์�เท์คุโนโล็ยี์ใหม ่ๆ เกีี�ย์วิ

กีบััฟิิล็ม์ปิดผ่น่กีดว้ิย์คุวิามรอ้นกีบััตวัิถาด ที์�จะท์ำาใหก้ีารเปิดใชง้่าย์ขุ่ �น แล็ะปิดซำ�าเมื�อผ่ล็ิตภณัฑิ์

บัรโิภคุไมห่มดในคุรั�งเดีย์วิ แล็ะสามารถคุงคุวิามสดใหมเ่พืิ�อกีารรบััประท์านในคุรั�งตอ่ไปได ้ ฉล็ากี

พิล็าสติกีปิดถาดชนิดมีกีาวิในตวัินี � (Pressure sensitive adhesive) นอกีจากีจะท์ำาใหก้ีารเปิด-ปิด

งา่ย์แล็ว้ิ ย์งัชว่ิย์ล็ดกีารใชพ้ิล็าสติกีเพิราะเกิีดกีารใชซ้ ำ�าไดอี้กี

 

ภาพที่่� 9  : ฟิลม์พลาสตักิปิดัผนกึถ่าดัที่่�เปิดังา่ย่และปิดัใชซ้ึ่ำ�าไดั้

ที่่�มา : https://www.packagingstrategies.com/articles/, 2563

 8. กำาจดัูที่ิ�งไดู�งา่ย (Easy to dispose)

 ปัญหาสิ�งแวิดล็อ้มที์�มาจากีขุย์ะบัรรจภุณัฑิเ์ป็นคุวิามรบััผิ่ดชอบัขุองท์กุี ๆ คุน ผู่ส้งูอาย์ก็ุีเชน่

กีนัมีกีารใชส้นิคุา้ที์�บัรรจมุาในบัรรจภุณัฑิรู์ปแบับัตา่ง ๆ สดุท์า้ย์ก็ีตอ้งกีำาจดัทิ์ �งหรอืนำาไปใชซ้ ำ�า ในขุณะ

    กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
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ที์�รา่งกีาย์มีกีำาล็งันอ้ย์ล็ง กีารพิบััหรอืจดัเก็ีบับัรรจภุณัฑิใ์ชแ้ล็ว้ิท์ำาไดย้์ากีล็ำาบัากีกีวิา่คุนวิยั์อื�น ๆ แนวิคุดิ

กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิโ์ดย์กีารคุำานง่ถง่หล็กัีกีาร easy to dispose สำาหรบััผู่ส้งูอาย์ก็ุีจำาเป็น แล็ะ

ย์งัเป็นประโย์ชนส์ ำาหรบััท์กุี ๆ  คุนอีกีดว้ิย์ ซ่�งสามารถท์ำาไดห้ล็าย์วิิธี เชน่ กีารออกีแบับัท์างดา้นโคุรงสรา้ง

บัรรจภุณัฑิที์์�จะท์ำาใหพ้ิบััหรอืกีำาจดัไดง้า่ย์เมื�อใชแ้ล็ว้ิ แนวิคุดิกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััไวินที์์�

สามารถเปิดใชผ้่ล็ติภณัฑิไ์ดง้า่ย์จนหย์ดสดุท์า้ย์แล็ะกีำาจดัทิ์ �งไดง้า่ย์ Squishable wine box lets you 

squeeze wine unitil the last drop โดย์ นกัีออกีแบับั Veronica  Kjellberg  แล็ะ Mila Roadriguez 

เป็นกีารออกีแบับัภาย์ใตห้ล็กัีกีาร easy to dispose 

 

ภาพที่่� 10 : การื่ออกแบบบรื่รื่จิภุณัฑ์ท์ี่่�มโ่ครื่งสรื่า้งสามารื่ถ่พบัเกบ็กำาจิดััที่ิ�งไดัง้า่ย่

ที่่�มา : http://www.thaiprint.org

 9. มคีวามปลอดูภยัในการใช�งาน (Injury prevention)

 ดว้ิย์คุวิามสามารถท์างดา้นรา่งกีาย์ที์�เสื�อมล็งตามอาย์ ุ กีารใชชี้วิิตประจำาวินัขุองผู่ส้งูอาย์ุ

จ่งมกัีจะมีอบุัตัิเหตเุกิีดขุ่ �นไดง้่าย์ กีารไดร้บัับัาดเจ็บัจากีกีารใชง้านบัรรจภุณัฑิก็์ีสามารถเกิีดขุ่ �นได้

งา่ย์เชน่กีนั แนวิคุดิกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อคุนท์ั�งมวิล็ภาย์ใตห้ล็กัีกีาร Injury prevention จะ

ชว่ิย์ล็ดปัญหาเหล็า่นี �ล็ง อย์า่งเชน่ กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิช์าชงชนิดแท์ง่ (stick tea) ที์�ชว่ิย์ล็ดกีาร

สมัผ่สัคุวิามรอ้นจากีกีารชงชาแบับัเดมิที์�เป็นซอง แล็ะชาชงชนิดแท์ง่จะท์ำาหนา้ที์�แท์นชอ้น เพิิ�มคุวิาม

สะดวิกีในกีารใชง้านไดอี้กีท์างหน่�งดว้ิย์

 

ภาพที่่� 11 : ชาชงชนดิัแที่ง่(stick tea)และวธ่ิีการื่ใชง้าน

ที่่�มา : http://stickbeverage.com/about/, 2563
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 จากีตวัิอย์า่งงานออกีแบับับัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อคุนท์ั�งมวิล็ขุา้งตน้ ภาย์ใตห้ล็กัีกีารท์ั�ง 9 หล็กัีกีาร 

จะเหน็ประโย์ชนที์์�เกิีดขุ่ �นกีบััผู่ส้งูอาย์ไุดอ้ย์า่งชดัเจน แล็ะมีคุวิามเชื�อมโย์งเกีี�ย์วิขุอ้งกีนั ในกีารออกีแบับั

บัรรจภุณัฑิที์์�จะใหป้ระโย์ชนอ์ย์า่งสงูสดุแก่ีผู่ส้งูอาย์ ุ อาจจะตอ้งใชห้ล็าย์ ๆ หล็กัีกีารรว่ิมกีนั โดย์คุำานง่

ถง่ปัจจยั์จากีผู่ส้งูอาย์เุป็นหล็กัี

 จากีกีารศก่ีษาเปรยี์บัเที์ย์บัแนวิคุดิกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิภ์าย์ใตห้ล็กัีกีาร Universal design 

packaging แล็ะคุวิามตอ้งกีารในกีารใชบ้ัรรจภุณัฑิท์์ั�ง 5 ดา้น ขุองผู่ส้งูอาย์ ุ โดย์กีารสำารวิจขุอง

บัรษัิท์ เตต็ตราแพิคุ ดงัที์�กีล็า่วิมาแล็ว้ิขุา้งตน้พิบัวิา่ มีหล็กัีกีารที์�ตรงกีนัอย์า่งชดัเจน แล็ะนอกีจากีนั�น

ย์งัมีขุอ้พิง่พิิจารณาที์�เหมือนกีนัในกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิที์์�เหมาะสมกีบััผู่ส้งูอาย์ ุ กีล็า่วิคืุอสามารถ

สรุปขุอ้พิิจารณาในกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิที์์�เหมาะสมสำาหรบััผู่ส้งูอาย์ตุามแนวิท์างกีารออกีแบับั

เพืิ�อเขุา้ถง่กีารใชง้าน (Barrier free) 3 ดา้น นั�นคืุอ 1. ดา้นคุวิามงา่ย์ 2. ดา้นกีารรบััรูไ้วิ  3. ดา้นคุวิาม

ปล็อดภยั์  ดงัตาราง

ตารางที่ี� 1 : หล็กัีกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ตุามปัจจยั์กีารเขุา้ถง่กีารใชง้าน

ดู�านความงา่ย ดู�านการรับูรู�ไว ดู�านความปลอดูภยั

มีคุวิามสะดวิกีในกีารใชง้าน ล็ดแรง

บัดิ เปิด-ปิดงา่ย์ บัรรจภุณัฑิมี์นำ�า

หนกัีเบัา จบััถนดัมือ ถืองา่ย์แล็ะล็ด

กีารออกีแรงในกีารหยิ์บัหรอืเท์

ผ่ล็ติภณัฑิ์

มีกีารสื�อสารชดัเจน อา่นงา่ย์ แล็ะ

เขุา้ใจไดง้า่ย์

บัรรจภุณัฑิไ์รขุ้อบัคุม ปล็อดภยั์ใน

กีารใชง้านแล็ะจดัเก็ีบั

 ในกีารออกีแบับับัรรจุภัณฑิจ์ะตอ้งคุำาน่งส่วินประกีอบัท์ั�งสองดา้นคุวิบัคุู่กีันไปคืุอกีาร

ออกีแบับัโคุรงสรา้งบัรรจภุณัฑิแ์ล็ะกีารออกีแบับักีราฟิิกีบันบัรรจภุณัฑิ ์  กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

ส ำาหรบััผู่ส้งูอาย์นุั�น สามารถสรุปเป็นแนวิท์างกีารออกีแบับัไดต้ามตาราง

ตารางที่ี� 2 : สรุปแนวิท์างกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ

ลักษณะที่างโครงสร�างบูรรจุภณัฑ์์ ลักษณะของกราฟิกบูนบูรรจุภณัฑ์์

1.มีนำ�าหนกัีเบัาแล็ะรูปท์รงสะดวิกีในกีารจบััถือหรอืใชง้าน

2.บัรรจภุณัฑิที์์�ออกีแรงในกีารเปิด-ปิดนอ้ย์

3.ล็ดขุนาดบัรรจภุณัฑิใ์หเ้ล็ก็ีล็งหรอืหนว่ิย์ย์อ่ย์ล็ง งา่ย์ตอ่

กีารใชง้าน

4.ล็ดกีารออกีแรงในกีารหยิ์บัหรอืเท์ผ่ล็ติภณัฑิ์

5.บัรรจภุณัฑิที์์�เปิด-ปิดงา่ย์แล็ะใชซ้ ำ�าได้

1.ใชก้ีารเนน้ขุอ้คุวิามหล็กัี ดว้ิย์ขุนาด สี กีารตดักีบัั   

สีพืิ �น แถบัคุาด ฯล็ฯ.

2.เนน้กีารตดัขุอบัตวัิอกัีษรเพืิ�อกีารมองเหน็ไดเ้รว็ิ

3.ใชภ้าพิประกีอบัที์�ชดัเจน เขุา้ใจงา่ย์ 

4.เล็ือกีสีที์�อย์ูใ่นคุวิามชอบัขุองผู่ส้งูอาย์ุ

5.ตวัิอกัีษรเนน้ใชคุู้ส่ีตดักีบััพืิ �นหล็งั แบับัมีคุวิามขุดั

แย์ง้สงู (contrast)

    กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิส์ ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ุ
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ลักษณะที่างโครงสร�างบูรรจุภณัฑ์์ ลักษณะของกราฟิกบูนบูรรจุภณัฑ์์

6.สามารถพิบััเก็ีบัหรอืกีำาจดัทิ์ �งไดโ้ดย์งา่ย์

7.ไรขุ้อบัคุมใหคุ้วิามปล็อดภยั์ในกีารใชง้าน

6.หล็ีกีเล็ี�ย์งใชส้ีใกีล็เ้คีุย์ง เชน่ นำ�าตาล็บันพืิ�นเหล็ือง

7.ใชก้ีารสื�อสารที์�เนน้กีารรบััรูแ้ล็ะคุวิามเขุา้ใจขุองผู่ส้งู

อาย์ ุเชน่ ใชต้วัิอกัีษรเนน้สรรพิคุณุขุองย์าแท์นกีาร

เนน้ชื�อขุองย์า

 กีล็า่วิโดย์สรุป กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อมวิล็ชน (Universal design packaging) มี

หล็กัีกีารออกีแบับัที์�เหมาะสมกีบัักีารนำาไปพิิจารณาเป็นหล็กัีกีารพืิ �นฐานในกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

ส ำาหรบััผู่ส้งูอาย์ ุ โดย์เมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบััคุวิามตอ้งกีารบัรรจภุณัฑิข์ุองผู่ส้งูอาย์ก็ุีจะตรงกีบััหล็กัีกีาร

ออกีแบับัดงักีล็า่วิ  นอกีจากีนี� หล็กัีกีารออกีแบับัเพืิ�อกีารเขุา้ถง่กีารใชง้าน (Barrier free) ท์ั�ง 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ี ดา้นคุวิามงา่ย์ ดา้นกีารรบััรูไ้วิ แล็ะดา้นคุวิามปล็อดภยั์ เป็นหล็กัีกีารที์�เอื �อตอ่ผู่ส้งูอาย์ใุนกีาร

ใชง้านบัรรจภุณัฑิไ์ดเ้ชน่กีนั กีล็า่วิคืุอ คุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งดา้นรา่งกีาย์ขุองผู่ส้งูอาย์จุะมีผ่ล็ตอ่กีาร

ออกีแบับั โดย์เฉพิาะกีารใชมื้อในกีารหยิ์บัจบัั เปิดใช ้ แล็ะถือหิ �วิ จะตอ้งมีคุวิามสะดวิกีแล็ะงา่ย์ตอ่

กีารใชง้าน แล็ะกีารใชส้าย์ตาจะตอ้งคุำานง่ถง่กีารมองเหน็ที์�ชดัเจน เขุา้ใจไดง้า่ย์ รวิมถง่คุวิามตอ้งกีาร

ท์างดา้นจิตใจ พิฤติกีรรมกีารใชชี้วิิตที์�เปล็ี�ย์นแปล็งไป คุวิามรูส้ก่ีปล็อดภยั์ในกีารใชง้านบัรรจภุณัฑิก็์ี

มีสว่ินสำาคุญัในกีารคุำานง่ถง่ส ำาหรบัักีารออกีแบับั  ท์ั�งนี �นกัีออกีแบับัจง่มีคุวิามจำาเป็นจะตอ้งใหคุ้วิาม

สำาคุญักีบััท์ั�งกีารออกีแบับัโคุรงสรา้งบัรรจภุณัฑิ ์ เชน่ กีารเล็ือกีรูปท์รงแล็ะขุนาดที์�เหมาะสมตอ่กีาร

หยิ์บัจบัั ใชง้านแล็ะเปิดปิดไดง้า่ย์ สว่ินกีารออกีแบับักีราฟิิกีบันบัรรจภุณัฑิที์์�ตอบัสนองตอ่กีารใชง้าน

บัรรจภุณัฑิข์ุองผู่ส้งูอาย์ ุก็ีจะตอ้งคุำานง่ถง่ขุนาดตวัิอกัีษร ภาพิประกีอบัที์�สื�อสารไดช้ดัเจน สีที์�ไมมี่ผ่ล็

ตอ่กีารมองเหน็คุล็าดเคุล็ื�อน แล็ะกีารแจงขุอ้มลู็ที์�เขุา้ใจงา่ย์ ชดัเจน เป็นตน้ เหล็า่นี �ก็ีจะท์ำาใหผู้่ส้งู

อาย์มีุกีารใชง้านบัรรจภุณัฑิไ์ดส้ะดวิกีสบัาย์ เป็นบัรรจภุณัฑิเ์พืิ�อมวิล็ชนแล็ะคุนสงูวิยั์ไดอ้ย์า่งแท์จ้รงิ
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เปรต : การสร�างสรรคป์ระตมิากรรมเคร่�องปั�นดูนิเผู้าเพ่�อตดิูตั�งภายในวัดู

ดุูริวัฒิน ์ตาไธิสง 1

Ghost : The creation for pottery to sculpture installed in the temples

บูที่คัดูย่อ

 กีารสรา้งสรรคุง์านประติมากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อติดตั�งภาย์ในวิดั โดย์กีารพิฒันา

ท์ดล็องเนื �อดนิปั�นหว้ิย์แถล็ง ตำาบัล็หว้ิย์แถล็ง อำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา ใหมี้คุณุสมบัตัิ

เหมาะสำาหรบัักีารปั�นมืองานประติมากีรรมเปรตที์�ตดิตั�งภาย์ในบัรเิวิณวิดัโคุกีสวิา่ง มีกีารศก่ีษาหา

ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีับัเนื �อดินปั�นหว้ิย์แถล็งแล็ว้ิท์ดล็องอตัราส่วินขุองส่วินผ่สมต่าง ๆ ที์�อา้งอิงตามท์ฤษฎี์

ตารางสามเหล็ี�ย์ม (Tri-axial) โดย์ใชว้ิตัถดุิบั 3 อย์า่ง คืุอ ดนิหว้ิย์แถล็ง ดนิขุาวิ แล็ะดนิเชื �อ ในกีาร

ผ่สมอตัราสว่ินตามตารางสามเหล็ี�ย์ม กีารท์ดสอบัคุณุสมบัตัิท์างกีาย์ภาพิขุองเนื �อดนิตามอตัราสว่ิน

ผ่สมแล็ว้ินำาชิ �นตวัิอย์่างไปวิดัคุวิามย์าวิเพืิ�อหากีารหดตวัิก่ีอนเผ่า จากีนั�นเผ่าชิ �นตวัิอย์่างท์ดสอบัที์�

อณุหภมิู 1,200 องศาเซล็เซีย์ส ในเตาดว้ิย์เตาแก๊ีสเผ่าบัรรย์ากีาศแบับัสมบัรูณ ์ (Oxidation Firing) 

วิดักีารหดตวัิหล็งัเผ่า ขุองชิ �นตวัิอย์า่งท์ดสอบัแล็ว้ินำาสตูรที์�ดีแล็ะที์�เหมาะสำาหรบััขุ่ �นรูปงานประตมิากีรรม

คืุอ สตูรที์� 6 มีอตัราสว่ิน ดนิหว้ิย์แถล็ง 60 %, ดนิขุาวิ30 %, ดนิเชื �อ 10 % มาท์ด ล็องขุ่ �นชิ �นงาน ตาม

กีารออกีแบับัสรา้งสรรคุง์านประติมากีรรมเปรต มีแนวิคุิดเพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งงานที์�เป็นเอกีล็กัีษณ์

เฉพิาะตนโดย์มีเรื�องราวิขุองผ่ล็กีรรม ขุองกีารท์นท์กุีขุท์์รมานโหย์หวินท์รุนท์รุาย์ขุอสว่ินบัญุสว่ินกีศุล็ 

ตามผ่ล็กีรรมนั�น ๆ ที์�แสดงออกีมีจำาพิวิกี เปรตตน้งิ �วิ เปรตอณัฑิะใหญ่ เปรตหล็าย์หวัิ เปรตฆั่าล็กูี 

แล็ะเปรตปากีเท์า่รูเขุ็ม ซ่�งแตล่็ะประเภท์แสดงออกีผ่ล็กีรรมตอ่คุวิามรูส้ก่ี เมื�อตาย์ไปก็ีไปเป็นเปรต

ท์นท์กุีขุท์์รมานหิวิโหย์แล็ะรอ้งโหย์หวินอย์ูต่ล็อดเวิล็า 

 ผ่ล็กีารวิิจยั์เพืิ�อกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุจ์่งคุำาน่งถ่งคุณุสมบัตัิดินหว้ิย์แถล็งแล็ะขุบัวินกีาร

สรา้งสรรคุผ์่ล็งานกีารออกีแบับัเพืิ�องานประติมากีรรมที์�ไดแ้ล็ะที์�ไดใ้หมี้ประสิท์ธิภาพิเหมาะสำาหรบัั

กีารตกีแตง่ตดิตั�งบัรเิวิณภาย์ในวิดั จง่มีกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานประตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าโดย์มีสี

เคุล็ือบัที์�สื�อเรื�องราวิขุองผี่เปรตในรูปแบับัตามจินตนากีารเพืิ�อใหเ้ขุา้กีบััย์คุุสมยั์ปัจจบุันั โดย์ตอ้งกีาร

แสดงออกีถ่งเรื�องราวิหรือภาพิล็กัีษณข์ุองเปรต ที์�มีล็กัีษณะท์นท์กุีขุท์์รมานอนัเป็นผ่ล็มาจากีเวิร

กีรรมที์�กีระท์ำาไวิเ้มื�อคุรั�งที์�เป็นมนษุย์เ์พืิ�อเป็นกีศุโล็บัาย์ใชเ้ตือนสตใิหม้นษุย์ไ์ดต้ระหนกัีถง่คุวิามดีชั�วิ

คำาสำาคัญ : ดนิหว้ิย์แถล็ง, ประตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่า, เปรต

1 โปรแกีรมวิิชานวิตักีรรมเซรามิกีส ์คุณะเท์คุโนโล็ยี์อตุสาหกีรรม มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏันคุรราชสีมา
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 The creation of ceramics sculptures to be installed inside the Thai temple. By ex-

perimenting with clay loam Huai -Thalaeng, Huai-Thalaeng Subdistrict, Huai -Thalaeng Dis-

trict Nakhon Ratchasima to be suitable for hand forming jade sculptures installed inside the 

temple.Study of the texture of clay specimens was carried out and the ratios of the various 

components based on the tri-axial theory were calculated using three raw materials: 

Huai-Thalaeng clay, kaolin clay, grog .Test the physical properties of the soil by the rate of 

the mixture and then take the sample to measure the length to find the shrinkage before 

burning. Then, test specimens were burnt at 1,200 Degrees Celsius in the furnace, Oxida-

tion Firing. The test specimens were then placed in a good recipe suitable for molding the 

sculptures at the ratio of 6 to the Huai-Thalaeng clay 60 %, clay, kaolin clay 30 %, grog 10 %.   

 The design of the ghost sculpture. There are ideas to create a unique work of their 

own, with the story of karmic retribution of suffering. According to the results. Expressive 

Ghost Cotton tree, Ghost Testis big , Ghost Hanging head, Ghost Kill child, and Ghost 

Mouth needle. Each category expresses a sense of action. 

 The research results in creative design take into account the clay properties of the 

clay and the process of creating sculptural designs that have been made and are effective 

for decorating the interior of the temple. In the form of imagination, the pottery sculptures 

were painted in a fantasy style to match the present era. To express the story or image of 

ghost. The suffering suffered as a result of the fate that was done in human life as a motive 

to remind people to realize the evil good.

Keywords : Huai-Thalaeng clay, Ceramics Sculpture, Ghost

 ในสมัย์ก่ีอนคุนไท์ย์มีคุวิามเชื�อเรื�องวิิญญาณ ผี่สาง นางไม้แล็ะมีวิิญญาณผี่ต่าง ๆ 

มากีมาย์ในโล็กีกีบััคุวิามเชื�อแล็ะบัอกีเล็า่กีล็า่วิตอ่กีนัในนามขุอง ผี่เปรต เป็นผี่ตามคุวิามเชื�อไท์ย์ มี

รูปรา่งสงูโย์ง่เท์า่ตน้ตาล็ผ่มย์าวิ คุอย์าวิ ผ่อมโซ ตวัิดำา ท์อ้งโต มือเท์า่ใบัตาล็ แตมี่ปากีเท์า่รูเขุ็ม แล็ะ

เปรตอาจมีเสีย์งรอ้งโหย์หวินเนื�องจากีจะหิวิอย์ู่ตล็อดเวิล็าเนื�องจากีกิีนอะไรไม่ไดจ้่งชอบัมาขุอสว่ิน

บัญุในงานบัญุตา่ง ๆ ซ่�งเมื�อสะสมบัญุไดแ้ล็ว้ิเกิีดใหมช่าตหินา้จะไดไ้มต่อ้งท์กุีขุท์์รมานอย์า่งที์�เป็นอย์ู ่

เปรตดำารงชีวิิตอย์ูไ่ดด้ว้ิย์สว่ินบัญุที์�มีผู่อ้ทิุ์ศใหห้ากีไมมี่สว่ินบัญุที์�มีผู่อ้ทิุ์ศใหก็้ีมกัีจะกิีนขีุ �มกูี ขีุ �หเูล็อืด 

Abstract

บูที่นำา 

     เปรต : กีารสรา้งสรรคุป์ระตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อตดิตั�งภาย์ในวิดั
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นำ�าหนอง ปัสสาวิะ อจุจาระ ฯล็ฯ ขุองตนเองเป็นอาหารไขุแสง (กิีตต ิวิชัระชยั์. 2554). โบัราณมีคุวิาม

เชื�อที์�วิา่ ถา้ใคุรท์ำารา้ย์จิตใจผู่อื้�นมากีเท์า่ไร ก็ีจะมีโอกีาสไปเกิีดเป็นผี่เปรตในชาตหินา้มากีขุ่ �นเท์า่นั�น

แล็ะผี่เปรตเป็นผี่ที์�คุนรูจ้ักีกีันดีกีวิ่าล็ักีษณะท์่าท์างจากีผู่้ที์�กีล็่าวิต่อกีันกีันมาวิ่าเป็นผี่ที์�ขุอส่วิน

บัุญ ส่วินกีุศล็หรือท์ำาคุวิามผิ่ด คุวิามชั�วิ คุวิามเล็วิ ท์า่ท์างล็กัีษณะรูปรา่งขุองผี่เปรตแสดงออกีมา

จากีผ่ล็กีรรมที์�ท์ ำาในชาติปางก่ีอนแล็ะเปรตจะมีหล็าย์จำาพิวิกี เช่น จำาพิวิกีเปรตตน้งิ �วิผ่ล็กีรรมท์น

ท์ุกีขุท์์รมานหิวิโหย์รูปร่างเป็นตน้งิ �วิมีหนามแหล็มมีนกีกีาจิกีหนามแหล็มทิ์�มแท์ง จำาพิวิกีเปรต

อณัฑิะใหญ่ชาตก่ิีอนกีระท์ำาคุวิามผิ่ดโดย์กีารรบััขุองสนิบัน สง่ผ่ล็กีรรมท์นท์กุีขุท์์รมานไปไหนไมไ่ด้

ติดกีบััล็กูีอณัฑิะที์�ใหญ่มีนกีกีาปากีเหล็็กีไล็่จิกีกิีนตามตวัิแล็ะล็กูีอณัฑิะแสนท์รมานอย์่างเจ็บัปวิด 

จำาพิวิกีเปรตหล็าย์หวัิชาติก่ีอนกีระท์ำาคุวิามผิ่ดโดย์กีารกิีนโกีงบัา้นเมืองประชาชนเดือดรอ้นเมื�อตาย์

ไปก็ีไปเป็นเปรตที์�ท์นท์ุกีขุท์์รมานหิวิโหย์กีับักีารถูกีตัดหัวิใส่ใวิใ้นท์อ้งเหมือนกีล็ืนกิีนหัวิตัวิเอง 

จำาพิวิกีเปรตฆั่าล็กูีผ่ล็กีรรมท์นท์กุีขุท์์รมานกีับักีารมีล็ูกีติดตัวิอย์ู่ตล็อดเวิล็าเมื�อหิวิก็ีกิีนล็ูกีตัวิเอง

เป็นอาหาร จำาพิวิกีเปรตปากีเท์่ารูเขุ็มชาติก่ีอนกีระท์ำาคุวิามผิ่ดโดย์กีารท์ำารา้ย์พิ่อแม่ผู่มี้พิระคุณุ

หรือนินท์าวิ่ารา้ย์คุนอื�นเมื�อตาย์ไปก็ีไปเป็นเปรตท์นท์ุกีขุท์์รมานหิวิโหย์มือเท์า้ใหญ่เท์่าใบัตาล็

ปากีเท์่ารูเขุ็ม แล็ะจากีปัญหาขุองสงัคุมไท์ย์ในปัจจบุันัผู่คุ้นส่วินใหญ่มกัีไม่คุ่อย์สนใจหรือเชื�อเรื�อง

ขุองเปรตหรือเรื�องขุองเวิรกีรรมอนัเนื�องมาจากีคุวิามเจริญท์างดา้นวิตัถุแล็ะเท์คุโนโล็ยี์สมยั์ใหม ่

จ่งเป็นใหผู้่คุ้นหล็งกีระท์ำาผิ่ดซำ�าแล็ว้ิซำ�าอีกี (สชีุพิ ปญุญานภุาพิ, 2559)

 จากีปัญหาแล็ะเหตุผ่ล็ดังกีล็่าวิ ผู่วิ้ิจัย์จ่งตอ้งกีารจะสรา้งสรรคุผ์่ล็งานประติมากีรรม

เคุรื�องปั�นดินเผ่าโดย์มีสีเคุล็ือบับัางส่วินแล็ะสีขุองเนื �อดินที์�สื�อเรื�องราวิขุองผี่เปรตในรูปแบับัตาม

จินตนากีารเพืิ�อใหเ้ขุา้กีบััย์คุุสมยั์ปัจจบุันั โดย์ตอ้งกีารแสดงออกีถ่งเรื�องราวิหรือภาพิล็กัีษณข์ุอง

เปรต ที์�มีล็กัีษณะท์นท์กุีขุท์์รมานอนัเป็นผ่ล็มาจากีเวิรกีรรมที์�กีระท์ำาไวิเ้มื�อคุรั�งที์�เป็นมนษุย์ ์ดั�งนั�น

ประติมากีรรมเรื�อง “ผี่เปรต” จ่งเป็นกีศุโล็บัาย์เพืิ�อใชเ้ตือนสติใหม้นษุย์ไ์ด้ตระหนกัีถง่คุวิามดีชั�วิ

แล็ะผ่ล็ขุองกีารกีระท์ำาคุวิามชั�วินั�นเป็นอย์า่งไร (ฐิตวิณฺโณภิกีขุ ุมหามกีฎุ์ราชวิิท์ย์าล็ยั์, 2543) โดย์จะ

นำาผ่ล็งานท์ั�งหมดไปติดตั�งไวิภ้าย์ในบัริเวิณวิดัโคุกีสวิ่าง อำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา 

เนื�องจากีมีหอพิระไตรปิฎ์กีเป็นแหล็่งเรีย์นรูที้์�ดีเพืิ�อสรา้งจิตสำาน่กีใหพ้ิุท์ธศาสนิกีชนไดต้ั�งอย์ู่บัน

รากีฐานขุองศีล็ธรรม แล็ะเป็นแหล็ง่ดนิวิตัถดุิบัหล็กัีขุองชมุชนที์�นำามาสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน

 1 . เ พืิ� อศ่กีษาขุ้อมูล็ เ กีี� ย์วิกีับั เปรตเ พืิ� อใช้ในกีารสร้างสรรคุ์งานประติมากีรรม

เคุรื�องปั�นดินเผ่าตามจินตนากีาร  เพืิ�อใหเ้ขุา้กีบััย์คุุสมยั์ปัจจบุันั

 2.เพืิ�อพิฒันาแหล็ง่ดนิขุองอำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา

 3.เพืิ�อติดตั�งในวิดัใชเ้ป็นแหล็่งเรีย์นรูแ้ล็ะเป็นกีุศโล็บัาย์เตือนสติใหพ้ิุท์ธศาสนิกีชนเกีรง

กีล็วัิตอ่บัาปกีรรม

วัตถุุประสงค์
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 กีารวิิจยั์คุรั�งนี �เป็นกีารศก่ีษาพิฒันาท์ดล็องเนื �อดินปั�นอำาเภอหว้ิย์แถล็ง สำาหรบััออกีแบับั

สรา้งสรรคุป์ระติมากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อติดตั�งบัริเวิณภาย์ในวิัด ณ วิัดโคุกีสวิ่าง ตำาบัล็

หว้ิย์แถล็ง อำาเภอหว้ิย์แถล็งจังหวิัดนคุรราชสีมา จากีส่วินผ่สมขุองเนื �อดินอำาเภอหว้ิย์แถล็ง 

ดินขุาวิ แล็ะดินเชื �อ มีจุดมุ่งหมาย์เพืิ�อหาอตัราส่วินผ่สมแล็ะสมบัตัิท์างกีาย์ภาพิขุองเนื �อดินปั�น

อำาเภอหว้ิย์แถล็ง แล็ะกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุป์ระตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่า เพืิ�อหาคุวิามพิง่พิอใจ 

ผู่ว้ิิจยั์ไดด้ ำาเนินกีารวิิจยั์ตามขุั�นตอน ดงันี �  

 1.) กีารศก่ีษาขุอ้มลู็เบืั �องตน้

  (1.1) ศก่ีษาชมุชนอำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา โดย์ใชวิ้ิธีกีารศก่ีษา

ขุอ้มลู็จากีเอกีสารขุองหนว่ิย์งาน ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง  

  (1.2) ศ่กีษาสำารวิจบัริบัท์ขุองเนื �อดินปั�นอำาเภอหว้ิย์แถล็งพืิ �นที์�แหล็่งวิตัถุดิบัที์�

น ำามาปั�นเป็นผ่ล็ิตภัณฑิป์ระติมากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่า จากีกีารสำารวิจวิิเคุราะหเ์นื �อดินบัริเวิณ

ล็ำาหว้ิย์แถล็ง อำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา

  (1.3) ศก่ีษาขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััผี่เปรต แล็ะผ่ล็กีรรมท์างพิระไตรปิฎ์กี

  (1.4) ศก่ีษาขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััหล็กัีกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุ์

                2.) กีารท์ดล็องเนื �อดนิปั�นหว้ิย์แถล็ง

  (2.1) กีารศก่ีษาอตัราสว่ินผ่สมแล็ะสมบัตัิท์างกีาย์ภาพิ ขุองเนื �อดนิหว้ิย์แถล็ง 

อตัราสว่ินผ่สมที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ไดใ้ช ้ วิตัถดุิบั 3 ชนิด คืุอ ดนิหว้ิย์แถล็ง  ดนิขุาวิ แล็ะดนิเชื �อ โดย์ใช้

ตารางสามเหล็ี�ย์ม ดา้นเท์า่ (Triaxial -Blend) โดย์สุม่ตวัิอย์า่ง อย์า่งมีระบับัใหว้ิตัถดุิบัในแตล่็ะดา้น

เท์า่กีนั มีคุา่แตกีตา่งกีนัจดุที์�รอ้ย์ล็ะ 10 จากี 0 ถง่ 100 ไดจ้ ำานวิน 36 อตัราสว่ินผ่สม ดงัแสดงใน

ตารางที์� 1 แล็ะท์ดสอบัสมบัตัิท์างกีาย์ภาพิขุองเนื �อดนิหว้ิย์แถล็งเพืิ�อหาอตัราสว่ินผ่สมที์�ดีที์�สดุเพืิ�อ

ใชใ้นกีารขุ่ �นรูปชิ �นงาน

ตารางที่ี� 1 ตารางสามเหลี�ยม ดู�านเที่า่ 36 จุดู (Tri-axial Blend)  

                                                                                               ท์ี�มา : สมศกัีดิ� ชวิาล็าวิณัย์,์ 2549

วธีิิดูำาเนินการวจิยั

     เปรต : กีารสรา้งสรรคุป์ระตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อตดิตั�งภาย์ในวิดั
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  (2.2) กีารตวิงชั�งสว่ินผ่สมขุองอตัราสว่ินขุองวิตัถดุิบัสตูรล็ะ 1,000 กีรมั ผ่สมกีบัั

นำ�าใหเ้กิีดคุวิามเหนีย์วินำาเนื �อดนิในแตล่็ะสตูรที์�ไดม้าขุ่ �นรูปเป็นแท์ง่ท์ดสอบั

  (2.3) นำาแท์ง่ท์ดสอบัมาท์ำากีารท์ดสอบักีารหดตวัิก่ีอนเผ่า โดย์ใชส้ตูร (A) ดงันี � 

รอ้ย์ล็ะกีารหดตวัิก่ีอนเผ่า =                              X100 (สตูร A) 

       ที์�มา : ไพิจิตร อิ�งศิรวิิฒัน,์ 2546

  (2.4) กีารเผ่าท์ดสอบัคุวิามท์นไฟิขุองเนื �อดินขุองแท์่งท์ดล็อง เผ่าที์�อุณหภูมิ 

1,200 องศาเซล็เซีย์ส ในเตาเผ่าบัรรย์ากีาศแบับัสมบัรูณ ์(Oxidation Firing) (ไพิจิตร อิ�งศริวิิฒัน,์ 2546)

  (2.5) กีารวิดักีารหดตวัิหล็งักีารเผ่า โดย์วิดัคุวิามย์าวิขุองแท์ง่ท์ดสอบัหล็งักีารเผ่า 

ขุองแตล่็ะสตูรจำานวิน 36 สตูร แล็ว้ิมาวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็โดย์ใชส้ตูร (B) ดงันี �

รอ้ย์ล็ะกีารหดตวัิก่ีอนเผ่า =                               X100  (สตูร B)

                   ที์�มา : ไพิจิตร อิ�งศิรวิิฒัน,์ 2546  

  (2.6) กีารท์ดสอบักีารดดูซม่นำ�า (Water absorption) ขุองชิ �นตวัิอย์่างท์ดสอบั 

โดย์นำาแท์ง่ท์ดสอบัเนื �อดนิแตล่็ะสตูรที์�ผ่า่นกีารเผ่าที์�อณุหภมิู 1,200 องศาเซล็เซีย์ส ชั�งนำ�าหนกัีแท์ง่

ท์ดสอบัแหง้ (กีรมั) บันัท์ก่ีขุอ้มลู็ จากีนั�นนำาแท์ง่ท์ดสอบัไปตม้นำ�าในนำ�าเดือดเป ็นเวิล็า 5 ชั�วิโมง แล็ว้ิ

แช่นำ�าทิ์ �งไวิ ้ 24 ชั�วิโมง นำาแท์่งท์ดสอบัมาเช็ดใหแ้หง้แล็ว้ิชั�งนำ�าหนกัีอีกีคุรั�ง นำาคุ่าที์�ไดไ้ปวิิเคุราะห์

ขุอ้มลู็โดย์ใชส้ตูร (C) เพืิ�อหารอ้ย์ล็ะขุองกีารดดูซม่นำ�า (ไพิจิตร อิ�งศิรวิิฒัน,์ 2546)

  (2.7) กีารท์ดสอบัคุวิามแขุ็งแกีรง่ โดย์นำาแท์ง่ท์ดสอบัขุองเนื �อดนิแตล่็ะสตูรที์�ผ่า่น

กีารเผ่าที์�อณุหภมิู 1,200 องศาเซล็เซีย์ส สตูรล็ะ 3 แท์ง่ หาคุา่คุวิามแขุ็งแกีรง่โดย์ใชเ้คุรื�องท์ดสอบั

แรงกีด แล็ะนำาผ่ล็ท์ดสอบัไปวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็โดย์ใชส้ตูร (D) ท์ดสอบัหาคุา่คุวิามแขุ็งแกีรง่ขุองเนื �อดนิ

  MOR =           (สตูร D)

  L = คุา่นำ�าหนกัีแรงกีดที์�หกัี

  D = ระย์ะหา่งขุองล็ิ�มที์�รองรบััแท์ง่ท์ดสอบั

  b = คุวิามกีวิา้งขุองแท์ง่ท์ดสอบั

  d = คุวิามหนาขุองแผ่น่ท์ดสอบั

       ที์�มา : ไพิจิตร อิ�งศิรวิิฒัน,์ 2541

      (2.8)  กีารวิิเคุราะหส์ีขุองเนื �อดินหล็งักีารเผ่าที์�อุณหภูมิ 1,200 องศาเซล็เซีย์ส

คุวิามย์าวิขุองดนิเปีย์กี – คุวิามย์าวิขุองดนิแหง้

คุวิามย์าวิขุองดนิเปีย์กี

คุวิามย์าวิขุองดนิเปีย์กี – คุวิามย์าวิขุองดนิแหง้

คุวิามย์าวิขุองดนิเปีย์กี

3LD

2bd2
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 3.) กีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์ประตมิากีรรม

  (3.1) กีารออกีแบับัภาพิรา่งแบับั 2 มิต ิชดุประตมิากีรรมตดิตั�งภาย์ในบัรเิวิณวิดั 

โดย์มีกีารออกีแบับัเป็น 5 ชิ �นงาน 5 ประเภท์ขุองผ่ล็กีรรม แล็ะมีกีารกีำาหนดแนวิคุวิามคุดิที์�เหมาะ

สำาหรบัังานประเภท์ประติมากีรรมตกีแต่งสวินหย์่อมภาย์ในบัริเวิณวิดัที์�มีขุนาดหรือพืิ �นที์�ที์�จ ำากีัด 

แล็ะรูปท์รงที์�พิอเหมาะกีบััสถานที์�ตกีแตง่ สีขุองผ่ล็ติภณัฑิป์ระตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อใหเ้กิีด

อารมณ ์คุวิามรูส้ก่ี (ฉตัรช์ยั์ อรรถปักีษ.์ 2555)

 แล็ะเป็นกีุศโล็บัาย์เตือนมนุษย์ใ์หเ้กีรงกีล็ัวิต่อบัาปกีรรมจ่งคุำาน่งถ่งกีารออกีแบับัใหมี้

ประสทิ์ธิภาพิที์�สดุ แล็ะราย์ล็ะเอีย์ดขุองแตล่็ะชิ �นงานขุองแตล่็ะผ่ล็กีรรม 

                               (กี)                                (ขุ)                             (คุ)

ภาพที่่� 1 ตัวัอย่า่งภาพร่ื่างบางสว่นปรื่ะตัมิากรื่รื่มเปรื่ตัผลกรื่รื่ม 2 มติั ิ(ก) , (ขี) , (ค)

  (3.2) กีารปั�นจำาล็อง 3 มิต ิ (Sketch Model) ชดุประตมิากีรรมตกีแตง่สวิน โดย์

ปั�นเป็นชุดจำาล็องแล็ว้ินำาไปใหผู้่เ้ชี�ย์วิชาญวิิเคุราะหแ์ล็ะเลื็อกีแบับัจำาล็อง 3 มิติ เพืิ�อสู่ขุั�นตอน

สรา้งสรรคุก์ีารขุย์าย์แบับัจรงิ

                    (กี)                          (ขุ)                             (คุ)                              (ง)

ภาพที่่� 2 ตัวัอย่า่งภาพบางสว่นปรื่ะตัมิากรื่รื่มจิำาลอง 3 มติั ิ(ก) , (ขี) , (ค) , (ง) 

  3.3)  สรา้งสรรคุผ์่ล็งานจริง เป็นกีารสรา้งสรรคุต์ามกีารออกีแบับัประติมากีรรม

มาจากีแบับัจำาล็อง 3 มิต ิหรอืกีารขุย์าย์แบับั ในกีารสรา้งสรรคุน์ั�นไดมี้กีารคุำานง่ถง่กีระบัวินกีารท์าง 

     เปรต : กีารสรา้งสรรคุป์ระตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อตดิตั�งภาย์ในวิดั
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ดา้นเคุรื�องปั�นดินเผ่าแล็ะกีารติดตั�งสวินหย์่อมบัรเิวิณภาย์ในวิดัเพืิ�อใหมี้ประสิท์ธิภาพิเหมาะสำาหรบัั

กีารใชง้านหรอืกีารตกีแตง่ 

  (กี)               (ขุ)                                     (คุ)

ภาพที่่� 3 ผลงานบางสว่นปรื่ะตัมิากรื่รื่มเครื่่�องปั�นดันิเผาขีึ�นรูื่ปแบบอสิรื่ะ (ก) , (ขี) , (ค)

 ผ่ล็กีารวิิจยั์สามารถตอบัวิตัถปุระสงคุ ์ดงันี �

 1.) กีารศก่ีษาขุอ้มลู็เบืั �องตน้

                (1.1) บัรบิัท์ชมุชนอำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา  อำาเภอหว้ิย์แถล็ง  ตั�งอย์ู่

ท์างทิ์ศตะวินัออกีขุองจงัหวิดันคุรราชสีมา  มีอาณาเขุตตดิตอ่กีบััเขุตกีารปกีคุรองขุา้งเคีุย์งดงันี �

 ทิ์ศเหนือ  ตดิตอ่กีบััอำาเภอพิิมาย์แล็ะอำาเภอชมุพิวิง  จงัหวิดันคุรราชสีมา

 ทิ์ศตะวินัออกี  ตดิตอ่กีบััอำาเภอล็ำาปล็าย์มาศ  จงัหวิดับัรุรีมัย์์

 ทิ์ศใต ้ ตดิตอ่กีบััอำาเภอหนองหงส ์ จงัหวิดับัรุรีมัย์์

 ทิ์ศตะวินัตกี  ตดิตอ่กีบััอำาเภอจกัีราช  จงัหวิดันคุรราชสีมา

             ล็กัีษณะภมิูประเท์ศขุองอำาเภอหว้ิย์แถล็ง  จงัหวิดันคุรราชสีมา  เป็นส่วินหน่�งขุองที์�ราบั

โคุราช   ล็กัีษณะภมิูประเท์ศเป็นที์�ราบัถง่คุอ่นขุา้งราบัเรยี์บัตามล็ำานำ�าหว้ิย์แถล็ง  ที์�แย์กีมาจากีล็ำานำ�า

มลู็ พืิ �นที์�สว่ินใหญ่ใชใ้นกีารท์ำานา  สว่ินที์�เนินจะเป็นที์�ตั�งชมุชนหรอืหมูบ่ัา้น  หรอืปล็กูีพืิชไร ่

  (1.2) บัรบิัท์ขุองเนื �อดนิอำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสมีา มีล็กัีษณะเนื �อดนิเป็น

ดินร่วินปนดินท์ราย์แล็ะกีรวิดปะปนอย์ู่เล็็กีนอ้ย์ มีคุวิามเหนีย์วิปานกีล็าง มีสีนำ�าตาล็ปนสีเท์า 

ปฏิกิีรยิ์าดนิเป็นกีรดจดัถง่กีรดเล็ก็ีนอ้ย์ ในดนิบันเป็นกีรดมากี (pH 5.5-6.5) ในดินล็า่งกีรดเล็ก็ีนอ้ย์ 

(pH 4.5-5.0)  ท์ั�งนี �เพิราะในเนื �อดนิมีปรมิาณขุองแรเ่หล็ก็ีสงูสอดคุล็อ้งกีบัั (ท์วีิ พิรหมพิฤกีษ.์ 2523)  

ประกีอบักีบััล็กัีษณะภมิูประเท์ศขุองอำาเภอหว้ิย์แถล็งเป็นพืิ �นที์�ราบัสงู เป็นดนิท์ราย์ปนดนิรว่ินจง่ท์ำาให้

มีกีารระบัาย์นำ�าไดดี้ แล็ะพืิ �นที์�ที์�เป็นดนิเหนีย์วิเนื �อล็ะเอีย์ดจะมีบัรเิวิณแถวิรมิฝัี� งล็ ำานำ�าหว้ิย์แถล็ง ที์�

ท์ับัถมกีันขุองดินที์�ตกีตะกีอนจะมีแร่เหล็็กีแล็ะแร่อื�น ๆ เจือปนอย์ู่ดว้ิย์ จนท์ำาใหเ้วิล็าเผ่าแล็ว้ิจะ

มีสีนำ�าตาล็ สม้แดง เนื �อดินเผ่าอุณหภูมิที์�สูง สีขุองเนื �อดินจะมีสีสม้นำ�าตาล็เขุม้ขุ่ �นเรื�อย์ ๆ ตาม

อุณหภูมิที์�เผ่า

ผู้ลการวจิยั
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  (1.3)  ผ่ล็ขุองกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััผี่เปรต แล็ะผ่ล็กีรรมท์างพิระไตรปิฎ์กีผี่

เปรตเป็นผี่ตามคุวิามเชื�อไท์ย์ มีรูปรา่งสงูโย์ง่เท์า่ตน้ตาล็ผ่มย์าวิ คุอย์าวิ ผ่อมโซ ตวัิดำา ท์อ้งโต มือเท์า่

ใบัตาล็ แตมี่ปากีเท์า่รูเขุ็ม แล็ะเปรตอาจมีเสีย์งรอ้งโหย์หวินเนื�องจากีจะหิวิอย์ูต่ล็อดเวิล็าเนื�องจากี

กิีนอะไรไมไ่ดจ้ง่ชอบัมาขุอสว่ินบัญุในงานบัญุตา่ง ๆ ผี่เปรตเป็นผี่ที์�มีล็กัีษณะผ่ล็กีรรมที์�เคุย์ท์ำาคุวิาม

ผิ่ด คุวิามชั�วิ คุวิามเล็วิ ท์า่ท์างล็กัีษณะรูปรา่งขุองผี่เปรตแสดงออกีมาจากีผ่ล็กีรรมที์�ท์ ำาในชาตปิาง

ก่ีอน แล็ะเปรตจะมีหล็าย์จำาพิวิกี เชน่ จำาพิวิกี เปรตตน้งิ �วิ ผ่ล็กีรรมท์นท์กุีขุท์์รมานหิวิโหย์รูปรา่ง

เป็นตน้งิ �วิ มีนกีกีาจิกีหนามแหล็มทิ์�มแท์ง เปรตอณัฑิะใหญ่ ผ่ล็กีรรมท์นท์กุีขุท์์รมานถกูีไปไหนไมไ่ด้

ตดิกีบััล็กูีอณัฑิะใหญ่มีอีกีาปากีเหล็ก็ีไล็จิ่กีกิีนตามตวัิแล็ะล็กูีอณัฑิะ เปรตหล็าย์หวัิ ชาติก่ีอนไดก้ีระ

ท์ำาคุวิามผิ่ดโดย์กีารกิีนโกีงบัา้นเมืองประชาชนเดือดรอ้น เมื�อตาย์ไปก็ีไปเป็นเปรตที์�ท์นท์กุีขุท์์รมาน 

หิวิโหย์กีบัักีารถกูีตดัหวัิใสไวิใ้นท์อ้งเหมือนกีล็ืนกิีนหวัิตวัิเองเป็นอย์ูอ่ย์า่งนี �สิ �นกีาล็นาน เปรตฆัา่ล็กูี 

ผ่ล็กีรรมท์นท์กุีขุท์์รมานกีบัักีารมีล็กูีตดิตวัิอย์ูต่ล็อดเวิล็า เมื�อหิวิก็ีกิีนล็กูีกิีนเล็ือดตวัิเองเป็นอาหาร 

แล็ะมีฝีงูนกีฝีงูกีาจิกีกิีนล็กูีแล็ะตวัิเองอย์า่งท์รมาน เปรตปากีเท์า่รูเขุ็ม ชาติก่ีอนกีระท์ำาคุวิามผิ่ดโดย์ 

กีารท์ำารา้ย์พิอ่แม ่ผู่มี้พิระคุณุหรอืนินท์าวิา่รา้ย์คุนอื�น เมื�อตาย์ไปก็ีไปเป็นเปรตท์นท์กุีขุท์์รมานหิวิโหย์ 

มือเท์า้ใหญ่เท์า่ใบัตาล็ ปากีเท์า่รูเขุ็ม 

  (1.4) ผ่ล็ขุองหล็กัีกีารออกีแบับัสรา้งสรรคุเ์ป็นงานประตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่า

เรื�องที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััผ่ล็กีรรมที์�จะสื�ออารมณ ์แนวิคุดิ คุวิามรูส้ก่ี จินตนากีารสะท์อ้นเรื�องราวิคุวิามเชื�อ

ขุองคุนไท์ย์ในศาสนาพิทุ์ธขุองพิระไตรปิฏกีขุองผี่เปรตหรอืสตัวิเ์ดีย์รจัฉาน เพืิ�อเป็นกีศุโล็บัาย์ในกีาร

เตือนสตใิหอ้ย์ูบ่ันรากีฐานขุองศีล็ธรรมในกีารดำารงชีวิิตประจำาวินัขุองมนษุย์ ์

 2.) กีารท์ดล็องเนื �อดนิปั�นอำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา

 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหเ์นื �อดินปั�นอำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา เผ่าที์�อณุหภมิู 1,200 

องศาเซล็เซีย์ส โดย์สามารถวิิเคุราะหผ์่ล็กีารท์ดล็องไดด้งัตอ่ไปนี�

 จากีผ่ล็กีารวิิเคุราะหโ์ดย์รวิมท์ั�ง 36 สตูร เผ่าที์�อณุหภมิู 1,200 องศาเซล็เซีย์ส มีอตัราสว่ิน

ผ่สมที์�แตกีตา่งกีนั พิบัวิา่เมื�อดนิหว้ิย์แถล็งมีสมัประสทิ์ธิ�กีารหดตวัิสงู สว่ินที์�มีอตัราสว่ินดนิขุาวิมากี

ก็ีจะมีสมัประสิท์ธก์ีารหดตวัิตำ�าตามล็ำาดบัั สูตรที์�ดีที์�สุดแล็ะเหมาะกีับักีารขุ่ �นรูปประติมากีรรม

เคุรื�องปั�นดินเผ่า     คืุอสตูรที์� 6 โดย์มีอตัราสว่ินคืุอ ดนิหว้ิย์แถล็ง 60 % /ดนิขุาวิ  30 % / ดนิเชื �อ  10 %

ผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาสตูรที์�ดีสดุมาท์ดล็องขุ่ �นชิ �นงานตามสดัสว่ินที์�เหมาะสม โดย์นำาสตูรที์� 6 มาใชใ้นกีารขุ่ �น

ชิ �นงานประติมากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพิราะมีคุณุสมบัตัิคุวิามเหนีย์วิพิอเหมาะแล็ะมีสมัประสิท์ธ์

กีารหดตวัิไมต่ ำ�าแล็ะสงูเกิีนไปมีสีเนื �อดนิที์�เหมาะกีบััผิ่วิตวัิชิ �นงาน ผ่ล็กีารท์ดสอบัสมบัตัิท์างกีาย์ภาพิ

ตา่ง ๆ ดงัตารางที์� 3

     เปรต : กีารสรา้งสรรคุป์ระตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อตดิตั�งภาย์ในวิดั
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ตารางที์� 3 ผ่ล็กีารท์ดสอบัสมบัตัิท์างกีาย์ภาพิขุองเนื �อดนิอำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา สตูร

ที์� 6 เผ่าที์�อณุหภมิู 1,200 องศาเซล็เซีย์ส

อตัราสว่ินผ่สม
ดนิดา่น

หว้ิย์แถล็ง
ดนิขุาวิ ดนิเชื �อ

กีารหดตวัิ

ก่ีอนเผ่า/

หล็งั

เผ่า(ซม.)

กีารดดูซม่

นำ�า(รอ้ย์ล็ะ)

คุวิาม

แขุ็งแกีรง่ 

กีกี./ซม.3

สีหล็งั

กีารเผ่า

6 60 30 10 8.8/8.5 9.87 77.08 นำ�าตาล็แดง

คุดิเป็น

เปอรเ์ซน็ต์
60% 30% 10% 12%/15% 9.87% - -

 เนื �อดนิอำาเภอหว้ิย์แถล็งมีคุณุสมบัตัิที์�มีคุวิามเหนีย์วิปนดนิท์ราย์ จากีอตัราสว่ินผ่สมที์� 6 มี

อตัราสว่ินดนิอำาเภอหว้ิย์แถล็งจำานวินมากีจากีอตัราสว่ินผ่สมท์ั�ง 3 ชนิด ท์ำาใหเ้นื �อดนิมีสีนำ�าตาล็หล็งั

จากีกีารเผ่า เกิีดจากีเหล็ก็ีออกีไซด ์(Fe2O3) ในเนื �อดนิจำานวินมากีแล็ะมีพืิ �นผิ่วิขุรุขุระ ไมเ่รยี์บัเนีย์น 

เป็นจดุ ๆ สีนำ�าตาล็แล็ะสีด ำา กีระจาย์ตามพืิ�นผิ่วิขุองเนื �อดนิจง่เหมาะสำาหรบัังานศิล็ปะประตมิากีรรม

เคุรื�องปั�นดินเผ่า“เปรต”ที์�มีพืิ �นผิ่วิขุองชิ �นงานประติมากีรรมแต่ล็ะชิ �นงานเกิีดสีนำ�าตาล็แล็ะจุดสี

นำ�าตาล็ดำาคุล็า้ย์กีบััผิ่วิหนงัขุองเปรต ที์�โดนนกีกีาจิกี โดนไฟิเผ่า แล็ะท์นท์กุีขุท์์รมานกีบัักีารชดใช้

กีรรม ซ่�งย์งัเป็นแหล็ง่ดนิที์�อย์ูใ่กีล็บ้ัรเิวิณวิดัที์�ตดิตั�งผ่ล็งาน

 3.) กีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์ประตมิากีรรม

 ผู่วิ้ิจยั์คุดัเล็ือกีสตูรส่วินผ่สมขุองเนื �อดินสตูรที์� 6 ซ่�งมีสมบัตัิที์�ดีที์�สดุเหมาะสมจากีกีาร

วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็สมบัตัิท์างกีาย์ภาพิกี่อนเผ่าเมื�อนวิดดินเนื �อดินมีคุวิามเหนีย์วิพิอเหมาะสำาหรบัักีาร

บีับัขุ่ �นรูป ไมแ่ขุ็งหรอืนิ�มจนเกิีนไปสามารถปั�นใหเ้ป็นรูปรา่งไดง้า่ย์มีคุวิามสมำ�าเสมอเหมาะสำาหรบัั

กีารขุ่ �นรูปงานประเภท์ประติมากีรรมกีบัักีารบีับัขุดดว้ิย์มือ เมื�อดนิแหง้มีสมัประสทิ์ธิ�กีารหดที์�ไมส่งู

มากีแล็ะหล็งัเผ่าสีขุองเนื �อดินมีสีนำ�าตาล็เขุม้เหมือนกีบััพืิ �นผิ่วิรา่งกีาย์มนษุย์ที์์�โดนท์ำารา้ย์หรอืเป็นโรคุ

ตา่ง ๆ  ที์�มีจดุสีเมด็ดำา ๆ เกิีดจากีเมด็สีขุองแรธ่าตเุหล็ก็ีที์�ผ่สมในเนื �อดนิ 

 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหรู์ปแบับัผ่ล็งานประติมากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าติดตั�งวิดั โคุกีสวิ่าง ตำาบัล็

โคุกีสวิา่ง อำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสีมา เป็นกีารออกีแบับัตามแนวิคุวิามคุิดเรื�องราวิคุวิาม

เชื�อตามพิระไตรปิฎ์กีที์�สื�ออารมณ ์ คุวิามรูส้ก่ี จินตนากีารที์�แสดงออกีใหผู้่คุ้นไดส้มัผ่สัเกิีดอารมณ์

คุวิามรูส้ก่ีท์ศันคุตทีิ์�เกีรงกีล็วัิตอ่เรื�องบัาปกีรรม แล็ะใหเ้หมาะสมตอ่ผ่ล็ติภณัฑิป์ระตมิากีรรมตกีแตง่ที์�

บัรเิวิณภาย์ในวิดั เพืิ�อใหต้รงตามเปา้หมาย์แล็ะบัรรล็เุปา้หมาย์จง่วิางกีรอบัที์�จะพิฒันาศก่ีษาออกีแบับั

สรา้งสรรคุแ์ล็ะท์ดล็องดนิหว้ิย์แถล็งใหไ้ดผ้่ล็งานประตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดนิเผ่า แล็ะมีผ่ล็วิิเคุราะหร์าย์

ล็ะเอีย์ดขุองแตล่็ะชิ �นงานขุองแตล่็ะผ่ล็กีรรมดงัรูปภาพินี�

              ชิ �นที์� 1. เปรตตน้งิ �วิ เป็นล็กัีษณะรูปรา่งเป็นตน้งิ �วิ มีหนามแหล็มตามพืิ�นผิ่วิรา่งกีาย์จะมีสี
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เคุล็ือบัขุาวิ ๆ เขีุย์วิ ๆ เพืิ�อบัง่บัอกีถง่ตน้ไมบ้ัางสว่ิน มีนกีกีาจิกีแล็ะมีกีรงเกีาะอาศยั์ตามกิี�งกีา้นหรอื

รา่งกีาย์ขุองตน ท์นท์กุีขุท์์รมานหิวิโหย์มีเชือดมดัรดัตามคุอ มีนกีกีาจิกีหนามแหล็มทิ์�มแท์งอย์ูต่ล็อด

เวิล็า ดงัแสดงภาพิ (กี)         

 ชิ �นที์� 2. เปรตอณัฑิะใหญ่ เป็นล็กัีษณะท์า่ที์�นั�งท์บััอณัฑิะตวัิเอง มีสีเคุล็ือบัโท์นดำาบัางสว่ิน

ที์�เนน้ใหเ้กิีดจดุเด่นที์�ล็กูีอณัฑิะเหมือนโดนไฟิเผ่าที์�ส่วินนั�น มีไมเ้สีย์บัตวัิเองหวัิโดนแขุวินตามไมที้์�

เสีย์บั มีเชือดมดัรดัตามขุาตามอวิยั์วิะตา่ง ๆ ขุองรา่งกีาย์แล็ะมีหนามแหล็มที์�ตอ้งท์นท์กุีขุท์์รมานถกูี

ไปไหนไมไ่ดต้ดิกีบััล็กูีอณัฑิะใหญ่มีอีกีาปากีเหล็ก็ีไล็จิ่กีกิีนตามตวัิแล็ะล็กูีอณัฑิะ ดงัแสดงภาพิ (ขุ)    

 ชิ �นที์� 3. เปรตหล็าย์หวัิ เป็นล็กัีษณะท์า่ท์างที์�ยื์นโดย์ไมมี่หวัิ มีกีารเขีุย์นสีนำ�าเงินเพืิ�อใหเ้กิีด

เสน้เรื�องราวิขุองจดุที์�โดนตดัหวัิพิรอ้มสีขุาวิตรงหนา้อกี หวัิโดนตดัแล็ว้ิใสไ่วิใ้นกีรงเหล็ก็ีภาย์ในท์อ้ง 

มีนกีกีาจิกีตามบัรเิวิณรา่งกีาย์ตา่ง ๆ ที์�ท์นท์กุีขุท์์รมานหิวิโหย์ ดงัแสดงภาพิ (คุ)

 ชิ �นที์� 4. เปรตฆัา่ล็กูี เป็นล็กัีษณะท์า่ยื์นที์�เล็ือดออกีจากีมดล็กูี มีกีารเคุล็ือบัสีบัางสว่ินที์�ท์อ้ง

ขุองตวัิแมที่์�มีล็กูีอย์ูด่า้นในท์อ้งเพืิ�อเพิิ�มจดุเดน่ขุองตวัิชิ �นงาน ล็กัีษณะกีารมีล็กูีไหล็ออกีจากีท์อ้งที์�ป่อง

เหมือนจะแตกีขุองตวัิเองขุองผ่ล็กีรรมท์นท์กุีขุท์์รมานกีบัักีารมีล็กูีตวัิกีบััตวัิอย์ูต่ล็อดเวิล็า เมื�อหิวิก็ีกิีน

ล็กูีกิีนเล็อืดตวัิเองเป็นอาหารแล็ะมีฝีงูนกีฝีงูกีาจิกีกิีนล็กูีแล็ะตวัิเองอย์า่งท์รมาน ดงัแสดงภาพิ (ง)

 ชิ �นที์� 5. เปรตปากีเท์า่รูเขุ็ม เป็นล็กัีษณะที์�มีคุร่�งตวัิเหมือนกีารจมอย์ูก่ีบััธรุดีนิ โดย์มีเท์า้เป็น

มือดง่ตวัิเองออกีจากีธรุดีนิ มีกีารเคุล็ือบัสีที์�ตวัิเพืิ�อใหเ้กิีดล็กัีษณะที์�ผิ่วิโดนเผ่าเป็นแผ่ล็บัางสว่ินขุอง

รา่งกีาย์ แล็ะมีกิี�งไมเ้กิีดตามรา่งกีาย์มีเชือกีมดัรดัตามแขุนตามอวิยั์วิะต่าง ๆ มีเชือกีเย็์บัแท์งตาม

ปากีตามท์อ้งรอ้งกิีนอะไรไมไ่ดท้์กุีขุท์์รมานหิวิโหย์ มีนกีกีาจิกีกิีนตามมือเท์า้ใหญ่ ปากีเท์า่รูเขุ็ม ดงั

แสดงภาพิ (จ)

  (กี)                       (ขุ)                                 (คุ)

               

                         

                    (ง)                                   (จ) 

ภาพที่่� 4 ผลงานปรื่ะตัมิากรื่รื่มเปรื่ตัเครื่่�องปั�นดันิเผาตัดิัตัั�งภาย่ในบรื่เิวณวดัั

ช่�อผลงาน“บพุกรื่รื่ม” (ก) , (ขี) , (ค) , (ง) , (จิ)

     เปรต : กีารสรา้งสรรคุป์ระตมิากีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าเพืิ�อตดิตั�งภาย์ในวิดั
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 งานวิิจยั์นี �สามารถแบัง่กีารสรุปผ่ล็ตามวิตัถปุระสงคุ ์ดงันี �

 1.กีารศ่กีษาล็กัีษณะบัริบัท์เรื�องราวิขุองผี่เปรตตามพิระไตรปิฎ์กีขุองผ่ล็กีรรมตามคุวิาม

เชื�อเรื�องราวิที์�แสดง แนวิคุดิ คุวิามรูส้ก่ี จินตนากีารสะท์อ้นเรื�องราวิคุวิามเชื�อขุองคุนไท์ย์ในศาสนา

พิทุ์ธ เพืิ�อเป็นกีศุโล็บัาย์ในกีารเตือนสต ิ ใหอ้ย์ูบ่ันรากีฐานขุองศีล็ธรรมในกีารใชชี้วิิตประจำาวินัขุอง

มนษุย์ ์ใหไ้ดคุ้วิามรูส้ก่ีถง่ผ่ล็ขุองกีารกีระท์ำา เนื�องจากีสงัคุมในปัจจบุันัเริ�มมีกีารเสื�อมถอย์ออกีไป

 2. กีารวิิเคุราะหเ์นื �อดินท์างกีาย์ภาพิ พิบัวิ่าในดินหว้ิย์แถล็งมีองคุป์ระกีอบัส่วินใหญ่เป็น

รอ้ย์ล็ะ 17.74 เหล็ก็ีออกีไซด ์ (Fe2O3) สว่ินกีารท์ดล็องหาอตัราสว่ินผ่สมระหวิา่งดนิหว้ิย์แถล็ง 

ดนิขุาวิ แล็ะดนิเชื �อ พิบัวิา่กีารท์ดล็อง 36 ตามอตัราสว่ินผ่สม เผ่าที์�อณุหภมิู 1,200 องศาเซล็เซีย์ส 

เนื �อดินชิ �นตัวิอย์่างท์ดสอบัส่วินใหญ่มีล็ักีษณะสีออกีนำ�าตาล็เขุ้มอ่อนตามอัตราส่วินขุองดิน

หว้ิย์แถล็งสว่ินมากีจะมีจำานวินเหล็ก็ีออกีไซด ์(Fe2O3) จำานวินมากีท์ำาใหส้ีขุองเนื �อมีสีนำ�าตาล็ พืิ �นผิ่วิ

จะไมเ่รยี์บัเนีย์นมีจดุ ๆ สีนำ�าตาล็ดำากีระจาย์ตามเนื �อดนิ มีกีารหดตวัิที์�แตกีตา่งกีนัขุ่ �นอย์ูอ่ตัราสว่ิน

ขุองดนิขุาวิ อณุหภมิูสงูอตัรากีารหดตวัิก็ีมากีขุ่ �น 

 3. กีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็งานเพืิ�อตดิตั�งบัรเิวิณวิดั มีกีารออกีแบับัจง่คุำานง่ถง่สถานที์�

ตดิตั�งแล็ะขุบัวินกีารปั�นสรา้งสรรคุชิ์ �นงานเพืิ�องานประติมากีรรมที์�ได ้ ใหมี้ประสิท์ธิภาพิจากีกีาร

พิัฒนาท์ดล็องเนื �อดินให้เหมาะกีับัอารมณ์คุวิามรูส้่กีเหมาะกีารตกีแต่งเพืิ�อติดตั�งบัริเวิณวิัด 

จง่มีกีารออกีแบับัเป็นประเภท์ที์�แตกีตา่งเรื�องขุองผ่ล็กีรรม แล็ะมีกีารกีำาหนดแนวิคุวิามคุดิที์�เหมาะ

สำาหรบัังานประเภท์ประตมิากีรรมตกีแตง่สวินหย์อ่ม ที์�มีขุนาดหรอืพืิ �นที์�ที์�จ ำากีดั แล็ะรูปท์รงที์�พิอเหมาะ

กีบััสถานที์�จดัวิาง จง่มีรูปแบับั รูปท์รง สี ใหส้อดคุล็อ้งกีบััเรื�องราวิแนวิคุวิามคุิด

 4. บัรบิัท์เรื�องราวิขุองผี่เปรตตามพิระไตรปิฎ์กีขุองผ่ล็กีรรมตามคุวิามเชื�อขุองคุนไท์ย์ในปัจจบุันั

มีคุวิามเสื�อมนำ�าดว้ิย์กีารพิฒันาวิิวิฒันากีารหล็าย์ ๆ ดา้นขุองสงัคุมในย์คุุสมยั์ปัจจบุันัเนื�องจากีกีาร

พิฒันาดา้นเท์คุโนโล็ยี์ เศรษฐกิีจ กีารเมือง แล็ะดา้นอื�น ๆ จง่ท์ำาใหคุ้นในปัจจบุันัเกิีดกีารเสื�อมถอย์ขุอง

คุวิามเชื�อที์�อย์ูบ่ันรากีฐานขุองศีล็ธรรมในกีารใชชี้วิิตประจำาวินัขุองคุนในย์คุุปัจจบุันั 

 5. กีารวิิเคุราะหเ์นื �อดนิท์างกีาย์ภาพิ พิบัวิา่ในดนิหว้ิย์แถล็งมีองคุป์ระกีอบัสว่ินใหญ่ย์งัเป็น

ดนิท์ราย์ผ่สมดนิเหนีย์วิสามารถขุ่ �นรูปท์างกีระบัวินกีารอตุสาหกีรรมเคุรื�องปั�นดินเผ่าได ้ แตก่ีารหด

ตวัิขุองเนื �อดนิย์งัมีกีารหดที์�คุอ่นขุา้งมากีแล็ะเสี�ย์งตอ่กีารแตกีรา้วิไดง้า่ย์ สีขุองเนื �อดนิโท์นสีจะออกี

เป็นสีนำ�าตาล็ - แดง (เผ่าที์�อุณหภูมิ 1,200 องศาเซล็เซีย์ส) จ่งเหมาะสำาหรับังานประเภท์

เคุรื�องปั�นดินเผ่าแบับัตกีแตง่ หรอืงานศลิ็ปะ

 6. กีารออกีแบับัสรา้งสรรคุผ์่ล็งานเพืิ�อตดิตั�งบัรเิวิณวิดั มีกีารออกีแบับัจง่คุำานง่ถง่สถานที์�

ติดตั�งซ่�งเป็นบัรเิวิณล็านวิดัมีพืิ �นที์�จ ำากีดัพืิ �นที์�จ่งท์ำาใหก้ีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานตอ้งคุำาน่งถ่งสถานที์�ให้

เหมาะที์�สดุกีบัักีารวิางผ่ล็งาน ผ่ล็งานคุรั�งจง่ไดมี้กีารวิางตำาแหนง่เรยี์งเป็นแถวิเพืิ�อใหผู้่ที้์�สนใจสามารถ

มองเหน็ผ่ล็งานท์กุีผ่ล็งานรวิมเป็นกีล็ุม่หรอืมองไดโ้ดย์รอบัขุองผ่ล็งานที์�บัรเิวิณภาย์ในวิดั

สรุปผู้ลและอภปิรายผู้ล



156

 งานวิิจยั์นี �ด ำาเนินกีารสำาเรจ็ล็ลุ็ว่ิงดว้ิย์ดี เนื�องจากีไดร้บััคุวิามชว่ิย์เหล็ืออย์า่งดียิ์�ง ท์ั�งดา้น

วิิชากีารดา้นดำาเนินงานวิิจยั์ แล็ะงบัประมาณสนบััสนนุกีารวิิจยั์ จากีบัคุุคุล็แล็ะหนว่ิย์งานตา่ง ๆ ดงั

ตอ่ไปนี�

 ขุอขุอบัคุณุ พิอ่ แม ่ คุรูอาจารย์ ์ พิระคุรูโอภาสเมธาภรณ ์ พิระสงฆั ์ สามเณร วิดัโคุกีสวิา่ง 

สถาบันัวิิจยั์ แล็ะเพืิ�อนรว่ิมงานท์กุีคุนที์�ใหคุ้ ำาปรก่ีษากีบัันกัีวิิจยั์ ใหคุ้วิามชว่ิย์เหล็อื ท์ั�งท์างดา้นกีาร

ดำาเนินงานวิิจยั์ แล็ะดา้นวิิชากีาร รว่ิมถง่กีารใหขุ้อ้มลู็พืิ �นฐานในกีารล็งพืิ �นที์�ชมุชนบัา้นโคุกีสวิา่ง ตำาบัล็

หว้ิย์แถล็ง อำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสมีา จนกีระท์ั�งท์ำาใหง้านวิิจยั์นี �สามารถดำาเนินกีารบัรรล็ุ

ตามวิตัถปุระสงคุแ์ล็ะตรวิจท์านงานวิิจยั์เล็ม่นี �

 ขุอขุอบัคุณุ สำานกัีงานคุณะกีรรมกีารวิิจยั์แหง่ชาต ิ แล็ะสถาบันัวิิจยั์แล็ะพิฒันามหาวิิท์ย์าล็ยั์

ราชภฏันคุรราชสมีาที์�ไดม้อบัท์นุสนบััสนนุกีารวิิจยั์ เพืิ�อใหอ้าจารย์มี์คุวิามสามารถในกีารพิฒันาผ่ล็

งานวิิจยั์ แล็ะท์ำาใหก้ีารวิิจยั์นี �ประสพิผ่ล็สำาเรจ็ไดด้ว้ิย์ดี 

          ขุอขุอบัคุณุ พิระคุรูโอภาสเมธาภรณ ์ เจา้อาวิาสวิดัโคุกีสวิา่ง บัา้นโคุกีสวิา่ง ตำาบัล็หว้ิย์แถล็ง 

อำาเภอหว้ิย์แถล็ง จงัหวิดันคุรราชสมีา สถานที์�ตดิตั�งผ่ล็งาน

 สำาหรบััคุณุงามคุวิามดีอนัใดที์�เกิีดจากีงานวิิจยั์นี �ผู่วิ้ิจยั์ขุอมอบัใหก้ีบัับัดิามารดาซ่�งเป็นที์�รกัี

เคุารพิยิ์�งขุองขุา้พิเจา้ที์�ใหก้ี ำาล็งัใจในกีารท์ำาวิิจยั์ ตล็อดจนคุรูอาจารย์ที์์�เคุารพิท์กุีท์า่นที์�ไดป้ระสทิ์ธิ�

ประสาท์วิิชาคุวิามรูแ้ล็ะถ่าย์ท์อดประสบักีารณที์์�ดีใหแ้ก่ีผู่วิ้ิจยั์ตล็อดมาจนท์ำาใหง้านวิิจยั์นี �ประสพิ

คุวิามสำาเรจ็ในชีวิิต
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การสร�างชุดูกจิกรรมการปฏิบิูตักิตีารไ์ฟฟ�าขั�นพ่�นฐาน ชุมนุมดูนตรีสากล 

โรงเรียนวัดูยานนาวาสำาหรับูนักเรียนชั�นประถุมศิกึษาตอนปลาย

ตต ิแซ่่แต¹่

พมิลมาศิ พร�อมสุขกุล²

 ชาลินี คุณาเที่ยีน³

วรสรณ ์เนตรที่พิย์4

The Construction of Learning Activities Package in Basic Practical Electric 

Guitar for the Music Club hight school student in Watyannawa School

บูที่คัดูย่อ

 กีารวิิจยั์คุรั�งนี � มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อ 1) เพืิ�อสรา้งชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน

ชมุนมุดนตรสีากีล็โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิาแล็ะหาประสทิ์ธิภาพิตามเกีณฑิ ์ 80/80 2) เพืิ�อเปรยี์บัเที์ย์บั

ผ่ล็สมัฤท์ธิ�ก่ีอนแล็ะหล็งัขุองผู่เ้รีย์นที์�เรีย์นดว้ิย์ชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชุมนมุ

ดนตรสีากีล็ โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา กีล็ุม่เปา้หมาย์ที์�ใชใ้นกีารท์ำาวิิจยั์ในคุรั�งนี � คืุอนกัีเรยี์นที์�กีำาล็งั

ศก่ีษาชั�นประถมศก่ีษาปีที์� 4 – 6 ขุองโรงเรีย์นวิดัย์านนาวิาที์�เรีย์นในราย์วิิชาปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้า 

ชมุนมุดนตรสีากีล็ จำานวิน 25 คุน โดย์ใชก้ีารเล็ือกีแบับัเจาะจง จากีนกัีเรยี์นที์�สมคัุรใจเล็ือกีเล็น่กีีตาร์

ไฟิฟิา้ท์ั�งหมดในชมุนมุดนตรสีากีล็ เคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ ไดแ้ก่ี 1) ชดุกิีจกีรรมกีาร

ปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็ 2) แผ่นกีารจดักิีจกีรรม แล็ะ 3) แบับัท์ดสอบัก่ีอน

เรยี์นระหวิา่งเรยี์นแล็ะหล็งัเรยี์น สถิติที์�ใชใ้นกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ไดแ้ก่ี คุา่รอ้ย์ล็ะ คุา่เฉล็ี�ย์ สว่ินเบีั�ย์ง

เบันมาตรฐาน ท์ดสอบัสมมตฐิานดว้ิย์ Independent t-test  

 ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิ่า 1) ชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรีสากีล็ 

โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา มีประสทิ์ธิภาพิ 86.7/87.93 ซ่�งสงูกีวิา่เกีณฑิที์์�กีำาหนดไวิ ้80/80 2) ผ่ล็สมัฤท์ธิ�

จากีกีารท์ดสอบัขุองผู่เ้รยี์นหล็งัเรยี์นชดุกิีจกีรรมปฏิบัตักีิีตารข์ุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็ โรงเรยี์น

วิดัย์านนาวิา พิบัวิา่คุะแนนเฉล็ี�ย์หล็งัเรยี์น สงูกีวิา่ก่ีอนเรยี์น อย์า่งมีนยั์สำาคุญัท์างสถิติที์�ระดบัั 0.5

คำาสำาคัญ : ชดุกิีจกีรรม ปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ ชมุนมุดนตรสีากีล็

1 นกัีศก่ีษาหล็กัีสตูรศิล็ปศาสตรมหาบัณัฑิิต วิิท์ย์าล็ยั์กีารดนตร ีมหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏับัา้นสมเดจ็เจา้พิระย์า
2 อาจารย์ที์์�ปรก่ีษาวิิท์ย์านิพินธ,์ ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.,วิิท์ย์าล็ยั์กีารดนตร ีมหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏับัา้นสมเดจ็เจา้พิระย์า
3 อาจารย์อ์าจารย์ที์์�ปรก่ีษาวิิท์ย์านิพินธ,์ ดร.,วิิท์ย์าล็ยั์กีารดนตร ีมหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏับัา้นสมเดจ็เจา้พิระย์า
4 อาจารย์ป์รก่ีษาวิิท์ย์านิพินธ,์ ดร.,สาขุาศิล็ปวิิท์ย์าศาสตร ์ส ำานกัีนวิตักีรรมกีารเรยี์นรู ้มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรนีคุรนิท์รวิิโรฒ
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 The purposes of this research were 1) to investigate the efficiency of Learning 

Activity Package in Basic Practical Electric Guitar for the Music Club in Watyannawa School 

2) to compare achievement before and after using an Learning Activity Package. The sam-

ple included 25 students.They were selected by the purposive random sampling technique 

from students who voluntarily chose to play all electric guitars at an international music 

convention. The instrument were 1) Learning Activity Package in Basic Practical Electric 

Guitar for the music club. 2) Activity Plan and 3) The pre-test, formative-test, post-test. Data 

was statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, standard deviation, Independ-

ent t-test

 The findings revealed as follows: 1)The mean scores of procedure’s students of 

Learning Activity Package in Basic Practical Electric Guitar for the Music Club in Watyan-

nawa School included three lesson plans which had the efficiency of 86.77/88.4and had 

higher than a standard level with the 80/80 efficiency index.2)The achievement of the 

Learning Activity Package in Basic Practical Electric Guitar for the Music Club in Watyan-

nawa School was higher than the counterpart significantly at 0.05 level.

Keywords : Learning Activities, Practical Electric Guitar, Music Club

 ดนตรีเป็นวิิชาหน่�งซ่�งมีคุวิามเป็นท์ั�งศาสตรแ์ล็ะศิล็ป์ในตวัิเอง คืุอเรื�องขุองท์ฤษฎี์คุวิามรู ้

คุวิามเป็นมา กีารปฏิบัตัเิคุรื�องดนตรนีั�นตา่งก็ีเป็นเหตเุป็นผ่ล็เขุา้ใจได ้ในเรื�องขุองคุวิามรูส้ก่ีสนุท์รยี์ภาพิ

แล็ะคุวิามงาม คุวิามซาบัซ่ �ง ซ่�งไมส่ามารถบัรรย์าย์ออกีมาท์างภาษาเขีุย์นไดท้์ั�งหมด (ธนาคุาร แพิท์ย์ว์ิงษ,์ 

2541 : 9)

  กีารศก่ีษาดา้นดนตรนีั�นเป็นองคุป์ระกีอบัที์�ส ำาคุญัอย์า่งหน่�งในกีารพิฒันามนษุย์ ์ รวิมไป

ถ่งประเท์ศชาติแล็ะสังคุมโล็กีเพิราะดนตรีเป็นศาสตรวิ์ิชาคุวิามรู ้ที์� มีคุวิามเกีี�ย์วิพิันต่อมวิล็

มนษุย์ชาต ิ ท์ำาใหผู้่ที้์�ไดร้บััฟัิงสมัผ่สักีบััคุวิามงามขุองดนตรภีาย์ในจิตใจ สง่ผ่ล็ใหรู้ส้ก่ีอิ�มเอิบัชื�นชม

ในคุณุคุา่คุวิามงามขุองดนตร ี ซ่�งคุวิามรูส้ก่ีนี �ไมไ่ดร้บััรูไ้ดท้์กุีคุน แตต่อ้งเรยี์นรูแ้ล็ะสรา้งคุวิามเขุา้ใจ

ในกีารรบััฟัิงดนตร ีสิ�งเหล็า่นี �ย์อ่มสง่ผ่ล็ตอ่กีารพิฒันาคุวิามเป็นมนษุย์ใ์หส้มบัรูณยิ์์�งขุ่ �น (ณรุท์ธ ์สทุ์ธจิตต,์ 

2536 : 38)

Abstract

ที่ี�มาและความสำาคัญของปัญหา

     กีารสรา้งชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็ 

    โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา สำาหรบัันกัีเรยี์นชั�นประถมศก่ีษาตอนปล็าย์
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ดนตรสีากีล็นั�นเป็นวิิชาแขุนงหน่�งที์�พิฒันากีนัมาอย์า่งตอ่เนื�อง กีารศก่ีษาท์ฤษฎี์ดนตรสีากีล็แตเ่พีิย์ง

อย์า่งเดีย์วินั�น ไมก่่ีอใหเ้กิีดประโย์ชนส์งูสดุในกีารศก่ีษา จง่ตอ้งเรยี์นปฏิบัตัิคุวิบัคุูก่ีนัไป ในหล็กัีสตูร

กีารศก่ีษาขุั�นพืิ �นฐานไดก้ีำาหนดไวิว้ิา่ สถานศก่ีษาเป็นผู่ก้ี ำาหนดหล็กัีสตูรดว้ิย์ตนเองใหเ้ป็นไปตามกีรอบั

หล็กัีสตูรหรอืมาตรฐานในหล็กัีสตูร สถานศก่ีษาตอ้งพิฒันาหล็กัีสตูรขุองตนเองขุ่ �นมาโดย์คุำานง่ถง่

ประโย์ชนข์ุองผู่เ้รยี์นที์�จะไดร้บััจากีกีารศก่ีษา มุง่เนน้ใหส้ถานศก่ีษาสามารถกีำาหนดสาระกีารเรยี์นรูที้์�

เหมาะสมกีบััสภาพิท์อ้งถิ�นขุองตนเอง (ณรุท์ธ ์สทุ์ธจิตต,์ 2545 : 3)

 กีารศก่ีษาดนตรใีนระดบััประถมศก่ีษาตอนปล็าย์ ตามหล็กัีสตูรกีารศก่ีษาขุั�นพืิ �นฐาน พิ.ศ.2551 

กีล็ุ่มสาระดนตรี มาตรฐานที์� ศ 2.1 ตอ้งเขุา้ใจแล็ะแสดงออกีท์างดนตรีอย์่างสรา้งสรรคุ ์ วิิพิากีษ์

วิิจารณค์ุณุคุา่ดนตร ีถ่าย์ท์อดคุวิามรูส้ก่ี คุวิามคุดิตอ่ดนตรอีย์า่งอิสระ ชื�นชมแล็ะประย์กุีตใ์ชใ้นชีวิิต

ประจำาวินัได ้ตามตวัิชี �วิดั ป.5/4 ใชเ้คุรื�องดนตรที์ ำาจงัหวิะแล็ะท์ำานองได ้ตวัิชี �วิดั ป.6/4 ใชเ้คุรื�องดนตรี

ประกีอบักีารรอ้งเพิล็งได ้ (หล็กัีสตูรแกีนกีล็างกีารศก่ีษาขุั�นพืิ �นฐาน, 2551: 177) แสดงใหเ้ห็นถ่ง

คุวิามสำาคุญัขุองกีารเรยี์นปฏิบัตัิเคุรื�องดนตรทีี์�ผู่เ้รยี์นตอ้งสามารถปฏิบัตัิไดก่้ีอนจบัชั�นประถมศก่ีษา

ปีที์� 6 ในกีารเรยี์นกีารสอนวิิชาปฏิบัตัดินตรใีนประเท์ศไท์ย์ตามหล็กัีสตูรกีารศก่ีษาขุั�นพืิ �นฐานนั�น ย์งั

เกิีดประสทิ์ธิภาพิที์�ไมเ่พีิย์งพิอแก่ีผู่เ้รยี์นนกัีเรยี์นโรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา เป็นโรงเรยี์นในสงักีดัสำานกัี

กีารศก่ีษากีรุงเท์พิมหานคุรแหง่หน่�ง มีนกัีเรยี์นตั�งแตร่ะดบััชั�นอนบุัาล็ไปจนถง่ชั�นประถมศก่ีษาปีที์� 6 

มีเคุรื�องดนตรสีากีล็หล็ากีหล็าย์ชนิดใหน้กัีเรยี์นไดเ้ล็ือกีเรยี์นตามคุวิามสนใจ กีีตารไ์ฟิฟิา้ (Electric 

Guitar)  เป็นเคุรื�องดนตรีชนิดหน่�งที์�นกัีเรีย์นใหคุ้วิามสนใจมากี แล็ะท์างโรงเรีย์นมีเคุรื�องมืออย์่าง

เพีิย์งพิอตอ่กีารจดักีารเรยี์นกีารสอน เคุรื�องดนตรปีระเภท์เคุรื�องสาย์ (String) ชนิดนี �เป็นที์�นิย์มอย์า่ง

แพิรห่ล็าย์ในปัจจบุันั อีกีท์ั�งย์งัสามารถนำาไปรวิมเป็นวิงตามสมยั์นิย์ม เพืิ�อใชป้ระกีอบัในงานสำาคุญั

ตา่ง ๆ ขุองโรงเรยี์นไดอี้กีดว้ิย์  

 จากีกีารสงัเกีตกีารเรยี์นกีารสอนวิิชาปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าในโรงเรยี์นวิดัย์านนาวิาขุองผู่วิ้ิจยั์

พิบัวิ่าในชั�วิโมงวิิชาดนตรี - นาฏศิล็ป์ เวิล็าไมเ่พีิย์งพิอตอ่กีารเรยี์นกีารสอนวิิชาปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ 

หรือ วิิชาปฏิบัตัิดนตรีอื�น ๆ อีกีท์ั�งท์างโรงเรีย์นแล็ะผู่บ้ัริหารตอ้งกีารใชว้ิงดนตรีในกีารประกีอบั

กิีจกีรรมสำาคุญัขุองท์างโรงเรีย์น จ่งจำาเป็นอย์่างยิ์�งที์�ผู่วิ้ิจยั์ซ่�งเป็นผู่ส้อนวิิชาดนตรีตอ้งเพิิ�มเวิล็าใน

กีารจดักีารเรยี์นกีารสอนในราย์วิิชาดงักีล็า่วิ โดย์ราย์วิิชาชมุนมุดนตรสีากีล็เป็นท์างเล็ือกีที์�เหมาะสม

เป็นอย์า่งมากี ซ่�งท์างโรงเรยี์นวิดัย์านนาวิารบััเดก็ีเขุา้เรยี์นชมุนมุดนตรสีากีล็ตั�งแตช่ั�นประถมศก่ีษา

ปีที์� 4 - 6 เนื�องจากีท์างโรงเรยี์นเหน็วิา่เป็นชว่ิงชั�นที์�พิรอ้มสำาหรบัักีารเรยี์นปฏิบัตัดินตร ีแล็ะผู่ส้อนมี

คุวิามเป็นอิสระในกีารวิางแผ่นจัดกีารเรีย์นกีารสอนมากีกีวิ่าในชั�วิโมงหล็กัีตามหล็กัีสูตร ผู่เ้รีย์น

สามารถเล็ือกีเรยี์นปฏิบัตัเิคุรื�องดนตรไีดอ้ย์า่งอิสระ ไดป้ฏิบัตัเิคุรื�องดนตรไีดอ้ย์า่งเตม็เวิล็า คุรูผู่ส้อน

สามารถวิางแผ่นจดักิีจกีรรมไดอ้ย์า่งเตม็ที์� โดย์กีารใชช้ดุกิีจกีรรม มีคุวิามเหมาะสม 

 จากีคุวิามเป็นมาแล็ะคุวิามสำาคุญัขุองปัญหาดงักีล็า่วิ ผู่ว้ิิจยั์จง่สนใจสรา้งชดุกิีจกีรรมกีาร

เรีย์นรูร้าย์วิิชาปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรีสากีล็โรงเรีย์นวิดัย์านนาวิา โดย์มุ่งเนน้ใน

คุวิามเหมาะสมขุองเนื �อหา ระย์ะเวิล็า วิยั์ขุองผู่เ้รยี์น คุวิามรูเ้รื�องกีีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน กีารปฏิบัตัิ
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ดนตรทีี์�เหมาะสมขุองนกัีเรยี์นระดบััชั�นประถมศก่ีษา มีคุวิามสอดคุล็อ้งกีนักีบััท์ฤษฎี์ดนตร ี  มีกีาร

เรยี์งล็ำาดบััเนื �อหาจากีงา่ย์ไปหาย์ากี เพืิ�อใหผู้่เ้รยี์นสะดวิกีตอ่กีารฝ่ีกีปฏิบัตั ิ เกิีดกีำาล็งัใจในกีารศก่ีษา 

มีคุวิามตั�งใจในกีารเรีย์นใหคุ้วิามร่วิมมือกีับัคุรูผู่ส้อน ส่งผ่ล็ใหผ้่ล็สมัฤท์ธิ�ในกีารเรีย์นวิิชาปฏิบัตัิ

กีีตารไ์ฟิฟิ้าในระดบััสงูขุ่ �น เป็นแนวิท์างในกีารเรีย์นกีารสอนวิิชาปฏิบัตัิเคุรื�องดนตรีชนิดอื�น ๆ อีกี

ต่อไป ดงัเชน่ในงานวิิจยั์ขุอง (นตัเิท์พิ กีารเิท์พิ, 2558) ไดท้์ ำากีารพิฒันาชดุกิีจกีรรมกีารเรยี์นรูร้าย์วิิชา

ปฏิบัตัิกีีตารค์ุล็าสสิกี ไดก้ีล็่าวิถ่งคุวิามสำาคุญัแล็ะประโย์ชนข์ุองชดุกิีจกีรรมแล็ะกีารเรีย์นกีารสอน

ปฏิบัตัดินตรโีดย์ใชช้ดุกิีจกีรรมเป็นแนวิท์างในกีารเรยี์นกีารสอน ซ่�งจะชว่ิย์ในกีารเรยี์นปฏิบัตัดินตรี

ไดอ้ย์า่งมีประสทิ์ธิภาพิมากียิ์�งขุ่ �น

 1.เพืิ�อสรา้งชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชุมนุมดนตรีสากีล็โรงเรีย์นวิัด

ย์านนาวิาแล็ะหาประสทิ์ธิภาพิ ตามเกีณฑิ ์80/80  

 2.เพืิ�อเปรีย์บัเที์ย์บัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ก่ีอนแล็ะหล็งัขุองผู่เ้รีย์นที์�เรีย์นดว้ิย์ชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิ

กีีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา 

 ผู่ว้ิิจยั์ไดก้ีำาหนดกีรอบัแนวิคุดิในกีารท์ำาวิิจยั์ ดงันี �

 1.ชดุกิีจกีรรมปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็ ที์�ผู่วิ้ิจยั์สรา้งขุ่ �นมีประสทิ์ธิภาพิ

ตามเกีณฑิ ์E
1
/E
2
 = 80/80

 2.ผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรีย์นขุองผู่เ้รีย์นดว้ิย์ชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐาน

ชมุนมุดนตรสีากีล็มีคุะแนนเฉล็ี�ย์หล็งัเรยี์นมากีกีวิา่ก่ีอนเรยี์นอย์า่งมีนยั์สำาคุญัท์างสถิต ิ 

วัตถุุประสงคข์องการวจิยั

กรอบูแนวคดิูในการวจิยั

กรอบูแนวคดิูในการวจิยั

ตวัแปรต�น

ชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้

ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็

โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา

ตวัแปรตาม

ประสทิ์ธิภาพิขุองกีารจดักิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิ

กีีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็

โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิาผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์น

     กีารสรา้งชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็ 

    โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา สำาหรบัันกัีเรยี์นชั�นประถมศก่ีษาตอนปล็าย์
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 ในกีารดำาเนินกีารวิิจัย์ในคุรั�งนี �เป็นงานวิิจัย์กี่�งท์ดล็องมีวิัตถุประสงคุเ์พืิ�อสรา้งแล็ะหา

ประสิท์ธิภาพิขุองชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบััติกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชุมนุมดนตรีสากีล็โรงเรีย์นวิัด

ย์านนาวิาใหมี้ประสทิ์ธิภาพิตามเกีณฑิ ์80/80 แล็ะเปรยี์บัเที์ย์บัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ก่ีอนแล็ะหล็งัขุองผู่เ้รยี์นที์�

เรยี์นดว้ิย์ชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา

 ตวัแปรต�น ไดแ้ก่ี ชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็โรงเรยี์น

วิดัย์านนาวิา

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ี ผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์นขุองนกัีเรยี์นที์�เรยี์นราย์วิิชาปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้

ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็ขุองโรงเรยี์นวิดัย์านนาวิาหล็งัเรยี์นมีประสทิ์ธิภาพิตามเกีณฑิ ์E1/E2 = 

80/80 แล็ะมีคุะแนนสงูอย์า่งมีนยั์สำาคุญัท์างสถิติ

 ระยะเวลาที่ี�ใช�ในการวจิยั์

 ระย์ะเวิล็าที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์คืุอภาคุเรยี์นที์� 2  ปีกีารศก่ีษา 2562 รวิมระย์ะเวิล็า 3 สปัดาห ์12 คุรั�ง

 กีล็ุ่มเป้าหมาย์ ไดแ้ก่ี นกัีเรีย์นที์�เลื็อกีเรีย์นในราย์วิิชาปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุ

ดนตรสีากีล็ ซ่�งกีำาล็งัศก่ีษาชั�นประถมศก่ีษาปีที์� 4 - 6 ขุองโรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา สำานกัีงานเขุตสาท์ร 

กีรุงเท์พิมหานคุร ภาคุเรยี์นที์� 2 ปีกีารศก่ีษา 2562  มีจำานวินท์ั�งสิ �น 25 คุน

 เคุรื�องมือที์�ใชใ้นงานวิิจยั์คุรั�งนี � ประกีอบัดว้ิย์

 1.ชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา ซ่�ง

ประกีอบัดว้ิย์ชดุกิีจกีรรมจำานวิน 3 หนว่ิย์ หนว่ิย์ล็ะ 4 ชั�วิโมง ใชเ้วิล็าท์ั�งหมด 12 ชั�วิโมง

 2.แบับัประเมินระหวิ่างเรีย์นในแต่ล็ะหน่วิย์ ไดแ้ก่ี แบับัท์ดสอบัแบับัปรนยั์ 4 ตวัิเล็ือกี

จำานวิน 20 ขุอ้ แล็ะแบับัประเมินตามสภาพิจรงิ  

 3.แบับัท์ดสอบัวิดัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ที์�ผู่วิ้ิจยั์สรา้งขุ่ �นเป็นแบับัท์ดสอบัชนิดเลื็อกีตอบั 4 ตวัิเล็ือกี

จำานวิน 20 ขุอ้

วธีิิดูำาเนินงานวจิยั

ตวัแปรที่ี�ศิกึษา

กลุ่มเป�าหมาย

เคร่�องมอ่ที่ี�ใช�ในงานวจิยั 
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 กีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ในคุรั�งนี � เป็นกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้แบับักี่�งท์ดล็อง โดย์มีกีล็ุม่เปา้หมาย์เป็น

นกัีเรยี์นระดบััชั�นประถมศก่ีษาตอนปล็าย์ ขุองโรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา สำานกัีงานเขุตสาท์ร กีรุงเท์พิมหานคุร 

ที์�เล็อืกีเรยี์นราย์วิิชาปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ชมุนมุดนตรสีากีล็ ในภาคุเรยี์นที์� 2 ปีกีารศก่ีษา 2562 จำานวิน 25 

คุน ระย์ะเวิล็าที์�ใชใ้นกีารท์ดล็องคืุอ 3 สปัดาห ์สปัดาหล์็ะ 4 ชั�วิโมง รวิมท์ั�งหมด จำานวิน 12 ชั�วิโมง ซ่�ง

มีขุั�นตอนในกีารท์ดล็องดงัตอ่ไปนี�

 1.ท์ดสอบัก่ีอนเรยี์น ดว้ิย์แบับัท์ดสอบัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์นท์ั�งหมด 20 ขุอ้ ท์ำากีารตรวิจ

เพืิ�อเก็ีบัรวิบัรวิมคุะแนนไวิ้

 2.ดำาเนินกีารจดักิีจกีรรมกีารเรยี์นรูไ้ปที์ล็ะหนว่ิย์ แล็ว้ิท์ำากีารเก็ีบัคุะแนนระหวิา่งเรยี์น ซ่�งได้

จากีคุะแนนแบับัท์ดสอบักีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้แล็ะแบับัท์ดสอบัหล็งัเรยี์นแตล่็ะหนว่ิย์

 3.ท์ดสอบัวิดัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรีย์น ดว้ิย์แบับัท์ดสอบัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรีย์นชุดเดิม

ท์ั�งหมด 20 ขุอ้

 กีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ในคุรั�งนี � ผู่ว้ิิจยั์ไดคุ้น้คุวิา้วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ ดงัตอ่ไปนี�

 1.หาประสิท์ธิภาพิขุองชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบััติกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชุมนุมดนตรีสากีล็

โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา

 2.ผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรีย์นขุองผู่เ้รีย์นดว้ิย์ชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐาน

ชมุนมุดนตรสีากีล็

 1. สถิติที์�ใชห้าคุณุภาพิขุองเคุรื�องมือ

  1.1 คุ่าคุวิามเที์�ย์งตรงเชิงเนื �อหา (Content Validity) ขุองแบับัท์ดสอบัวิดัผ่ล็

สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์น แล็ะชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็โดย์ใชส้ตูร

ดชันีคุวิามสอดคุล็อ้ง IOC (สมนก่ี ภทั์ทิ์ย์ธนี, 2545: 221)

  1.2 กีารท์ดสอบัสมมตฐิานกีารวิิจยั์ดว้ิย์สถิต ิ t-test (ล็ว้ิน สาย์ย์ศ แล็ะ องัคุณา 

สาย์ย์ศ,2540: 240) 

 2.  สถิติพืิ �นฐาน

  2.1 รอ้ย์ล็ะ (Percentage) (บัญุชม ศรสีะอาด, 2545)

  2.2 คุา่เฉล็ี�ย์ (Average) (สรุศกัีดิ� อมรรตันศกัีดิ� แล็ะคุณะ, 2545: 34)

  2.3 สว่ินเบีั�ย์งเบันมาตรฐาน S.D. (Standard deviation) (สรุศกัีดิ� อมรรตันศกัีดิ�

แล็ะคุณะ, 2545:104) 

เคร่�องมอ่ที่ี�ใช�ในงานวจิยั 

การวเิคราะหข์�อมูล

สถุติทิี่ี�ใช�ในการวเิคราะหข์�อมูล

     กีารสรา้งชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็ 

    โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา สำาหรบัันกัีเรยี์นชั�นประถมศก่ีษาตอนปล็าย์
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 ตอนที่ี� 1 ประสทิี่ธิิภาพชุดูกจิกรรมการปฏิบิูตักิตีารไ์ฟฟ�าขั�นพ่�นฐานชุมนุมดูนตรีสากล

โรงเรียนวัดูยานนาวา

 จากีกีารหาประสิท์ธิภาพิชุดกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชุมนมุดนตรีสากีล็

โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา พิบัวิา่ ชดุกิีจกีรรมที์�สรา้งขุ่ �นท์ั�ง 3 หนว่ิย์ ไดแ้ก่ี หนว่ิย์ที์� 1 เรื�องคุวิามรูเ้บืั �องตน้

กีีตารไ์ฟิฟิา้ หนว่ิย์ที์� 2 เรื�องแบับัฝ่ีกีหดัแล็ะบัท์เพิล็งเบืั �องตน้กีีตารไ์ฟิฟิา้ หนว่ิย์ที์� 3 เรื�องบัท์เพิล็งเบืั �องตน้

แล็ะกีารแสดงขุองนกัีเรยี์น มีประสทิ์ธิภาพิ 86.77/88.44 ซ่�งผ่า่นเกีณฑิ ์ E1/E2 = 80/80 ที์�กี ำาหนดไวิ้

ตารางสรุป ค่า E1/E2 ของประสทิี่ธิิภาพชุดูกจิกรรมการเรียนรู�จากจำานวนผูู้�เรียน จำานวน 25 คน

คะแนน (ร�อยละ) หน่วยที่ี� 1 หน่วยที่ี� 2 หน่วยที่ี� 3 รวม

คุา่ E1 85.9 87.3 86.9 86.7

คุา่ E2 (คุวิามรูห้ล็งัเรยี์น) 87 89.2 87.6 87.9

E1/E2 86.7/87.9

 จากีตารางสรุป พิบัวิา่ คุา่ E1/E2 มีคุา่เท์า่กีบัั 86.7/87.9 ซ่�งมากีกีวิา่เกีณฑิที์์�กีำาหนดไวิเ้ท์า่กีบัั 

80/80 ดงันั�นจง่สรุปไดว้ิา่ กิีจกีรรมกีารเรยี์นรูมี้ประสทิ์ธิภาพิที์�จะชว่ิย์ใหผู้่อ้บัรมเกิีดกีารเรยี์นรูไ้ด้

 ตอนที่ี� 2 ผู้ลสัมฤที่ธิิ�ที่างการเรียนของนักเรียนที่ี�เรียนดู�วยชุดูกจิกรรมการปฏิบิูตัิ

กตีารไ์ฟฟ�าขั�นพ่�นฐานชุมนุมดูนตรีสากลโรงเรียนวัดูยานนาวา

 จากีกีารท์ดสอบักีารใชช้ดุกิีจกีรรมปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็ พิบัวิา่

 หน่วยที่ี� 1 เรื�องคุวิามรูเ้บืั �องตน้กีีตารไ์ฟิฟิา้ พิบัวิา่ นกัีเรยี์นไดคุ้ะแนนเฉล็ี�ย์ระหวิา่งเรยี์น

จากีแบับัฝ่ีกีปฏิบัตัิแล็ะแบับัท์ดสอบัหล็งัหน่วิย์กีารเรีย์น 85.9/87 ดา้นพิฤติกีรรม นกัีเรีย์นมีคุวิาม

สนใจแล็ะกีระตือรือรน้ใน กีารสอบัถาม สามารถตั�งคุ ำาถามไดอ้ย์่างชดัเจนแล็ะสามารถนำาไปฝ่ีกี

ปฏิบัตัิในกีล็ุ่มไดเ้ป็นอย์่างดี มีกีารแสดงคุวิามคิุดเห็นร่วิมกีันแล็ะย์อมรบััคุวิามคุิดเห็นขุองผู่อื้�น 

ส ำาหรบััดา้นท์กัีษะในกีารเล็น่เคุรื�องดนตร ี เริ�มแรกีย์งัไมคุ่อ่ย์ดีเท์า่ที์�คุวิรเนื�องจากีนกัีเรยี์นบัางคุนย์งั

ไมเ่คุย์ปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้มาก่ีอน แตก็่ีตั�งใจรว่ิมกิีจกีรรมเป็นอย์า่งดีแล็ะท์า้ย์ชั�วิโมงนกัีเรยี์นแตล่็ะคุน

ก็ีมีพิฒันากีารที์�ดีขุ่ �น นกัีเรยี์นที์�ปฏิบัตัไิดดี้ก็ีจะชว่ิย์ผู่ที้์�ย์งัปฏิบัตัไิมคุ่อ่ย์ได ้ใหส้ามารถปฏิบัตัไิดดี้ขุ่ �น

 หน่วยที่ี� 2 แบับัฝ่ีกีหดัแล็ะบัท์เพิล็งเบืั �องตน้กีีตารไ์ฟิฟิา้ พิบัวิา่ นกัีเรยี์นไดคุ้ะแนนเฉล็ี�ย์

ระหวิ่างเรีย์นจากีแบับัฝ่ีกีปฏิบัตัิแล็ะแบับัท์ดสอบัหล็งัหน่วิย์กีารเรีย์น 87.3/89.2 ดา้นพิฤติกีรรม 

นกัีเรยี์นมีคุวิามสนใจแล็ะกีระตือรอืรน้ในกีารรว่ิมกิีจกีรรม สามารถปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ไดอ้ย์า่งชดัเจน

แล็ะสามารถนำาไปฝ่ีกีปฏิบัตัใินกีล็ุม่ไดดี้ขุ่ �น มีกีารแสดงคุวิามคุดิเหน็รว่ิมกีนัแล็ะย์อมรบััคุวิามคุดิเหน็

ขุองผู่อื้�น ส ำาหรบััดา้นมนษุย์สมัพินัธค์ุอ่ย์ ๆ มีพิฒันากีารที์�ดีขุ่ �น 

สรุปผู้ลการวจิยั
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 หน่วยที่ี� 3 บัท์เพิล็งเบืั �องตน้แล็ะกีารแสดงขุองนกัีเรีย์น พิบัวิ่า นกัีเรีย์นไดคุ้ะแนนเฉล็ี�ย์

ระหวิ่างเรีย์นจากีแบับัฝ่ีกีปฏิบัตัิแล็ะแบับัท์ดสอบัหล็งัหน่วิย์กีารเรีย์น 86.9/87.6 ดา้นพิฤติกีรรม 

นกัีเรยี์นมีคุวิามสนใจ กีระตือรอืรน้ แล็ะย์งัใหคุ้วิามรว่ิมมือในกีารรว่ิมกิีจกีรรม สามารถตั�งคุ ำาถาม

เมื�อสงสยั์ เนื�องจากีมีบัท์เพิล็งที์�นกัีเรยี์นรูจ้กัี สง่ผ่ล็ใหส้ามารถนำาไปฝ่ีกีปฏิบัตัใินกีล็ุม่ไดเ้ป็นอย์า่งดี 

มีกีารแสดงคุวิามคุดิเหน็รว่ิมกีนัแล็ะกีารปฏิบัตัดินตรรีว่ิมกีนัภาย์ในกีล็ุม่ กีารปฏิบัตัิมีเนื �อหาที์�ย์ากี

ขุ่ �น เพิราะมีกีารนำาโนต้ในกีารจดักีารเรยี์นกีารสอนคุาบัก่ีอนมารวิบัรวิมใหเ้ป็นบัท์เพิล็ง เพืิ�อนำาไปสู่

เนื �อหาใหคุ้าบัต่อไป นอกีจากีกีารเรีย์นรูโ้นต้ดนตรีสากีล็แล็ว้ินกัีเรีย์นจะตอ้งปฏิบัตัิพิรอ้มกีนัดว้ิย์ 

นกัีเรีย์นที์�ปฏิบัตัิไดดี้ก็ีจะช่วิย์ผู่ที้์�ย์งัปฏิบัตัิชา้กีวิ่าผู่อื้�นไดร้ว่ิมกีนัปฏิบัตัิไดเ้ป็นอย์่างดีท์ำาใหส้ามารถ

ปฏิบัตัไิดดี้ขุ่ �น

 จากีกีารท์ดสอบักีารใชชุ้ดกิีจกีรรมกีารปฏิบััติกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชุมนุมดนตรีสากีล็

โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา พิบัวิา่ มีประสทิ์ธิภาพิที์�สงูขุ่ �นตามเกีณฑิที์์�ตั�งไวิ ้ซ่�งสอดคุล็อ้งกีบััวิตัถปุระสงคุก์ีาร

วิิจยั์ขุอ้ที์� 1. กีารสรา้งแล็ะหาประสทิ์ธิภาพิขุองชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรี

สากีล็โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา โดย์ผู่วิ้ิจยั์เป็นผู่อ้ ำานวิย์คุวิามสะดวิกีแล็ะใหคุ้ ำาแนะนำาแก่ีผู่เ้รยี์นระหวิา่งจดั

กิีจกีรรมกีารเรยี์นกีารสอนชดุกิีจกีรรม จากีกีารสงัเกีตพิฤติกีรรม พิบัวิา่ นกัีเรยี์นมีคุวิามสนใจในกีาร

เรยี์นตั�งใจฝ่ีกีฝีน มีกีารชว่ิย์เหล็ือซ่�งกีนัแล็ะกีนัภาย์ในกีล็ุม่ มีกีารพิฒันากีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้แล็ะ

คุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีีตารไ์ฟิฟิา้เบืั �องตน้ จากีนั�นพิบัวิา่คุะแนนผ่ล็สมัฤท์ธิ�หล็งัเรยี์นขุองนกัีเรยี์นที์�เรยี์นดว้ิย์ชดุ

กิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชุมนุมดนตรีสากีล็โรงเรีย์นวิดัย์านนาวิามีคุะแนนเฉล็ี�ย์

เท์า่กีบัั 17.52 คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 87.6 ซ่�งสงูกีวิา่คุะแนนท์ดสอบัก่ีอนเรยี์นอย์า่งมีนยั์สำาคุญัท์างสถิติที์�

ระดบัั 0.5

ผู้ลการเปรียบูเที่ยีบูผู้ลสัมฤที่ธิิ�ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มที่ดูลองดู�วยเที่คนิค 

t-test แบูบู dependent 

 

ก่ีอน หล็งั t df p

X S.D. X S.D. 27.21 24 .05

ผ่ล็สมัฤท์ธิ� 11.00 0.912 18.20 1.384

  

 จากีตาราง พิบัวิา่ กีล็ุม่ท์ดล็องหล็งัจากีไดร้บัักีารสอนดว้ิย์ชดุกิีจกีรรม มีคุะแนนเฉล็ี�ย์ผ่ล็

สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์นมากีกีวิา่ก่ีอนเรยี์น (x = 18.20>11.00) อย์า่งมีนยั์สำาคุญัท์างสถิติที์�ระดบัั .05 

(t=27.21)

     กีารสรา้งชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็ 

    โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา สำาหรบัันกัีเรยี์นชั�นประถมศก่ีษาตอนปล็าย์
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 1.ชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิ้าขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรีสากีล็โรงเรีย์นวิดัย์านนาวิามี

ประสทิ์ธิภาพิ 86.7/87.9 สงูกีวิา่เกีณฑิ ์80/80 ที์�ตั�งไวิ ้ท์ั�งนี � เพิราะชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารข์ุั�นพืิ �น

ฐานที์�ผู่วิ้ิจยั์สรา้งขุ่ �นไดผ้่่านกีารตรวิจสอบัแล็ะไดร้บััคุำาแนะนำาจากีอาจารย์ที์์�ปรก่ีษา อีกีท์ั�งไดผ้่่าน

กีารประเมินคุณุภาพิแผ่นจดักีารเรยี์นรู ้ แบับัท์ดสอบัก่ีอนเรยี์น ระหวิา่งเรยี์น แล็ะหล็งัเรยี์น รวิมถง่

คุวิามสอดคุล็อ้งขุองเนื �อหาชดุกิีจกีรรม จากีผู่เ้ชี�ย์วิชาญที์�ไดต้รวิจสอบัคุวิามถกูีตอ้งเหมาะสมแล็ะ

นำาเสนอแนะปรบััปรุงแกีไ้ขุ ก่ีอนที์�จะนำาไปท์ดล็องกีบัักีล็ุม่ตวัิอย์า่ง ท์ำาใหช้ดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตาร์

ไฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา มีคุณุภาพิ ประกีอบัดว้ิย์สื�อหล็าย์ชนิด ท์ั�ง

เคุรื�องดนตร ีโนต้แบับัฝ่ีกีหดั สื�อมลั็ตมีิเดีย์ รวิมอย์ูใ่นกิีจกีรรมกีารสอน เกิีดเป็นนวิตักีรรมใหม ่ที์�มีคุวิาม

สมบัรูณ ์ นกัีเรยี์นสามารถเรยี์นรูไ้ดด้ว้ิย์ตนเองตามขุั�นตอนโดย์คุรูผู่จ้ดักิีจกีรรมคุอย์ใหคุ้วิามชว่ิย์เหลื็อ

แล็ะคุวิบัคุมุเล็ก็ีนอ้ย์ จนนกัีเรยี์นประสบัคุวิามสำาเรจ็ในแตล่็ะหนว่ิย์ตามจดุประสงคุ ์ สอดคุล็อ้งกีบัั 

เพิล็นิจิตต ์ เวิฬวุิรรณวิรกีลุ็ (2550, น.15) ไดก้ีล็า่วิวิา่ ชดุกิีจกีรรมเป็นสื�อกีารสอนที์�เป็นนวิตักีรรม

ท์างกีารศก่ีษาจากีกีารสรา้งขุ่ �นขุองผู่ส้อน มีสื�อหล็าย์อย์า่งประกีอบักีนัเป็นชดุซ่�งมีสว่ินประกีอบัที์�ก่ีอ

ใหเ้กิีดคุวิามสมบัรูณใ์นตวัิเอง ผู่เ้รยี์นสามารถศก่ีษาเรยี์นรูแ้ล็ะปฏิบัตัิกิีจกีรรมไดด้ว้ิย์ตวัิเองโดย์มีคุรู

ผู่ส้อนเป็นที์�ปรก่ีษาคุอย์ใหก้ีารแนะนำาช่วิย์เหล็ือสง่เสรมิใหผู้่เ้รีย์นประสบัผ่ล็สำาเรจ็ตามขุั�นตอนแล็ะ

จดุประสงคุที์์�ระบัไุวิใ้นชดุกิีจกีรรม

 2. ผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์นขุองนกัีเรยี์นหล็งัเรยี์นดว้ิย์ชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�น

พืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิามีคุะแนนเฉล็ี�ย์เท์า่กีบัั 17.52 คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 87.6 ซ่�ง

สงูกีวิา่คุะแนนท์ดสอบัก่ีอนเรยี์นอย์า่งมีนยั์สำาคุญัท์างสถิติที์�ระดบัั 0.5 เนื�องจากีชดุกิีจกีรรมปฏิบัตัิ

กีีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานไดมี้กีารสรา้งแล็ะผ่ล็ติอย์า่งดีจากีผู่ว้ิิจยั์ คืุอ มีกีารกีำาหนดเรื�อง เนื �อหาหล็กัีสตูร 

แล็ะเรื�องย์อ่ย์ โดย์พิิจารณาวิยั์ ระดบััชั�นขุองผู่เ้รยี์น โดย์ในกีารวิิจยั์ในคุรั�งนี �จดัท์ำาเพืิ�อเดก็ีนกัีเรยี์นชั�น

ประถมศก่ีษาตอนปล็าย์โดย์เฉพิาะ มีระย์ะเวิล็าที์�เหมาะสมกีบััผู่เ้รยี์น กีำาหนดคุวิามคุดิรวิบัย์อดที์�

ชดัเจน มีจดุประสงคุห์ล็กัีที์�จะใหน้กัีเรยี์นไดเ้รยี์นรูก้ีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานแล็ะคุวิามรูเ้กีี�ย์วิ

กีบัักีีตารไ์ฟิฟิา้เบืั �องตน้ แล็ะไดผ้่ล็สมัฤท์ธิ�ที์�วิางไวิ ้ มีกีารใชแ้ล็ะผ่ล็ติสื�อไดต้รงตามคุวิามตอ้งกีารขุอง

กีารจดักิีจกีรรม ไมว่ิา่จะเป็นเคุรื�องดนตร ีอปุกีรณข์ุย์าย์เสยี์ง สื�อตา่ง ๆ ผู่วิ้ิจยั์ไดส้รา้งแบับัท์ดสอบัก่ีอน

แล็ะหล็งัเรยี์นเพืิ�อวิดัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์น ซ่�งตรงกีบัักีารสรา้งชดุกิีจกีรรมตามแนวิคุดิขุอง สวิุิท์ย์ ์มลู็

คุำาแล็ะอรท์ยั์ มลู็คุำา (2550) ที์�ไดเ้สนอขุั�นตอนในกีารสรา้งชดุกิีจกีรรมไวิ ้11 ขุั�นตอน ดงัตอ่ไปนี�

  ขุั�นตอนที์� 1 กีำาหนดเรื�อง อาจจะกีำาหนดตามหล็กัีสตูรหรอืกีำาหนดขุ่ �นมาใหม ่

ท์ำากีารจดัแบัง่เนื �อเรื�องย์อ่ย์ซ่�งขุ่ �นอย์ูก่ีบััเนื �อหาวิิชาแล็ะล็กัีษณะขุองชดุกีารสอนนั�น ๆ โดย์กีารแบัง่

เนื �อเรื�องย์อ่ย์ขุองแตล่็ะระดบััชั�นขุองผู่เ้รยี์นนั�น  ไมเ่หมือนกีนั

  ขุั�นตอนที์� 2 กีำาหนดหมวิดหมูเ่นื �อหา กีำาหนดเป็นหมวิดหมูขุ่องวิิชาหรอืจะท์ำา

บัรูณากีารแบับัสหวิิท์ย์ากีารไดต้ามคุวิามเหมาะสม

  ขุั�นตอนที์� 3 กีารพิิจารณาวิยั์แล็ะระดบััชั�นขุองนกัีเรยี์นวิา่จะแบัง่เป็นกีี�หนว่ิย์แล็ะ

ใชเ้วิล็าเท์า่ไหร่
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  ขุั�นตอนที์� 4 กีำาหนดหวัิเรื�อง แบัง่หนว่ิย์กีารสอนออกีเป็นหวัิขุอ้ย์อ่ย์ เพืิ�อคุวิาม

สะดวิกีแก่ีกีารเรยี์น ซ่�งแตล่็ะหนอ่ย์ก็ีประกีอบัไปดว้ิย์หวัิขุอ้ย์อ่ย์ไปอีกีประมาณ 4-5 หวัิขุอ้

  ขุั�นตอนที์� 5 กีำาหนดคุวิามคุิดรวิบัย์อด หล็กัีกีาร ท์ำากีารกีำาหนดใหช้ัดเจนวิ่า 

นกัีเรยี์นจะสามารถสรุปแนวิคุดิหล็กัีกีารไดว้ิา่อย์า่งไร

  ขุั�นตอนที์� 6 กีำาหนดจดุประสงคุก์ีารสอน คืุอ จดุประสงคุท์์ั�วิไปแล็ะจดุประสงคุเ์ชิง

พิฤติกีรรม มีกีารกีำาหนดเกีณฑิแ์ล็ะตดัสนิผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรยี์นไวิช้ดัเจน

  ขุั�นตอนที์�  7 กีำาหนดกิีจกีรรมกีารเรยี์น โดย์ตอ้งกีำาหนดใหส้อดคุล็อ้งกีบััวิตัถปุระสงคุ์

เชิงพิฤติกีรรม ซ่�งจะเป็นแนวิท์างในกีารผ่ล็ิตสื�อ กิีจกีรรมกีารเรีย์นต่าง ๆ ไม่วิ่าจะเป็น กีารอ่าน 

กีารท์ดล็อง กีารเล็น่เกีม กีารท์ดสอบั กีารตอบัคุำาถาม  เป็นตน้

  ขุั�นตอนที์� 8 กีำาหนดแบับัประเมินผ่ล็ ตอ้งออกีแบับัใหส้อดคุล็อ้งกีบััวิตัถปุระสงคุ์

เชิงพิฤตกิีรรมโดย์ใชก้ีารสอบัแบับัอิงเกีณฑิ ์ ที์�กีำาหนดไวิใ้นวิตัถปุระสงคุ ์ เพืิ�อใหท้์ราบัถง่พิฤติกีรรม

กีารเรยี์นรูว้ิา่มีกีารเปล็ี�ย์นแปล็งหรอืไมห่ล็กัีจากีผ่า่นกีารท์ำากิีจกีรรมนี�แล็ว้ิ

  ขุั�นตอนที์� 9 กีารผ่ล็ิตสื�อกีารสอนแล็ะกีารนำามาใช ้ไม่วิ่าจะเป็นกีารเล็ือกีวิสัดุ

อุปกีรณ์ต่าง ๆ กีารกีำาหนดหมวิดหมู่แล็ว้ิจัดเก็ีบัล็งกีล็่อง หรือแฟิ้มใหเ้รีย์บัรอ้ย์ก่ีอนนำาไปหา

ประสทิ์ธิภาพิ หาคุวิามเที์�ย์งตรงก่ีอนนำาไปใช้

  ขุั�นตอนที์� 10 สรา้งแบับัท์ดสอบัก่ีอนเรีย์นแล็ะหล็งัเรีย์นพิรอ้มท์ั�งเฉล็ย์คุำาตอบั 

คุวิรสรา้งใหคุ้ล็อบัคุล็มุเนื �อหาที์�กีำาหนด ซ่�งดจูากีจดุประสงคุก์ีารเรยี์นรู ้ ขุอ้สอบัที์�สรา้งนั�นไมคุ่วิรมี

มากีเกิีนไป แตคุ่วิรใหต้รงกีบััประเดน็หล็กัีขุองเนื �อหาที์�เรยี์น เมื�อสรา้งเสรจ็คุวิรท์ำาเฉล็ย์ไวิใ้หพ้ิรอ้ม

ก่ีอนนำาไปหาประสทิ์ธิภาพิ

 ข�อเสนอแนะเพ่�อการวจิยัในครั�งตอ่ไป

 1.คุวิรมีกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้กีารใชช้ดุกิีจกีรรมปฏิบัตัดินตร ี ในเคุรื�องดนตรอืี�น ๆ แล็ะในชว่ิง

ชั�นอื�น ๆ เช่น กีารจัดกีารเรีย์นรูแ้บับัใชชุ้ดกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารเ์บัสไฟิฟิ้าสำาหรบัันักีเรีย์นชั�น

มธัย์มศก่ีษา กีารจดักีารเรยี์นรูแ้บับัใชช้ดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัคีิุย์บ์ัอรด์สำาหรบัันกัีเรยี์นชั�นมธัย์มศก่ีษาปีที์� 6 

เป็นตน้

 2.คุวิรมีกีารศ่กีษาเปรีย์บัเที์ย์บัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ท์างกีารเรีย์นขุองนักีเรีย์นกีับัวิิธีกีารสอนแบับั   

อื�น ๆ เชน่ เปรยี์บัเที์ย์บัผ่ล็สมัฤท์ธิ�ระหวิา่งกีารจดักีารเรยี์นรูแ้บับัใชช้ดุกิีจกีรรมกีบัักีารเรยี์นรูแ้บับัใช้

แบับัฝ่ีกีท์กัีษะ หรอืนำาไปปรบััใชก้ีบััราย์วิิชาอื�น ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััดนตรี

 3.คุวิรมีกีารศก่ีษาผ่ล็กีารใชช้ดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตัิกีีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐานชมุนมุดนตรสีากีล็

โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา คืุอใชใ้นกีารสอนจรงิท์ั�งราย์วิิชา แล็ะประเมินผ่ล็กีารใชรู้ปแบับัภาย์ในหน่�งภาคุ

เรยี์น เพืิ�อศก่ีษาผ่ล็กีารใชที้์�เกิีดขุ่ �นจรงิในราย์วิิชานี �

ข�อเสนอแนะ

     กีารสรา้งชดุกิีจกีรรมกีารปฏิบัตักีิีตารไ์ฟิฟิา้ขุั�นพืิ �นฐาน ชมุนมุดนตรสีากีล็ 

    โรงเรยี์นวิดัย์านนาวิา สำาหรบัันกัีเรยี์นชั�นประถมศก่ีษาตอนปล็าย์
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การที่ดูลองสร�างงานนาฏิศิลิป์ร่วมสมัยจากเเนวคดิูการใช�กระบูวนการละครแบูบูร่วมสร�าง

จุฬาลักษณ ์ เอกวัฒินพนัธิ ์1

An Experimental Study of Contemporary Dance Based on Devising Theatre

บูที่คัดูย่อ

 บัท์คุวิามวิิจยั์นี �เป็นกีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์จากีแนวิคุิดกีารใชก้ีระบัวินกีาร

ล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง เพืิ�อสรา้งตวัิอย์า่งแล็ะกีระตุน้ใหนิ้สติเกิีดคุวิามรู ้ คุวิามเขุา้ใจในวิิธีกีารสรา้งงาน

นาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์   จนสามารถรว่ิมกีนัสรา้งกีารแสดงชดุ start โดย์ใชก้ีล็ุม่ตวัิอย์า่งนิสติในสาขุาวิิชา

นาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ จำานวิน 7 คุน ผ่า่นกีารท์ดล็องฝ่ีกีปฏิบัตัจิากีกีารท์ดล็องสรา้งงาน ประกีอบัไปดว้ิย์ 

1) แบับัฝ่ีกีหดักีารสรา้งงานที์�เริ�มจากีกีารหาแรงบันัดาล็ใจจากี งานศิล็ปะ เพิล็ง หนงัสือนิท์านกีล็บััมมุ 

2) แบับัฝ่ีกีหดักีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม 3) แบับัฝ่ีกีหดักีารสื�อสารท์างดา้นรา่งกีาย์โดย์ใชท้์า่เตน้จากีท์กัีษะ

กีารเตน้ที์�นิสติถนดั 4) แบับัฝ่ีกีหดักีารพิดูเพืิ�อกีารสื�อสาร 5) แบับัฝ่ีกีหดั ดน้สดกีบััอปุกีรณ ์แล็ะ ดน้สด

กีารเคุล็ื�อนย์า้ย์พืิ �นที์� แล็ะรว่ิมกีนัแกีไ้ขุพิฒันาขุอ้บักีพิรอ้งรว่ิมขุองที์มนกัีแสดง ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่ เกิีด

ตวัิอย์า่งจากีแบับัฝ่ีกีหดักีารท์ดล็องสรา้งกีารแสดงชดุ start ไดส้ ำาเรจ็ แล็ะสามารถพิฒันาศกัีย์ภาพิ

ขุองตนเอง ผ่่านกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง  แบั่งไดเ้ป็นสองดา้นคืุอ 1) ท์กัีษะท์างคุวิามถนดั

จากีกีารเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์ นิสติสามารถใชร้า่งกีาย์เป็นเคุรื�องมือที์�จะพิฒันาใหต้นเองเป็นนกัีเตน้ที์�

มีคุณุภาพิได ้ โดย์เฉพิาะนิสติรูจ้กัีกีารปรบััใชพื้ิ �นที์�บันเวิที์ผ่า่นกีารเตน้จากีเท์คุนิคุท์า่เตน้ขุองตนเอง 

เขุา้ใจกีารใชร้า่งกีาย์จนสามารถนำามาประย์กุีตใ์ชแ้ล็ะสรา้งท์่าเตน้ที์�ซบััซอ้น ท์่าเตน้ที์�สื�อสารผ่่าน

รา่งกีาย์ได ้2) ดา้นคุวิามคุดิ นิสติเริ�มเขุา้ใจวิิธีกีารสรา้งงานรว่ิมสมยั์อย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็จากีกีารพิดู

คุยุ์ ถามตอบั แล็กีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ในระวิา่งกีารสรา้งงาน เป็นตวัิขุองตวัิเอง พิดูในสิ�งที์�ตนเองคุดิ  

ท์ั�งในเรื�องขุองคุวิามเชื�อ ท์ศันคุตอิย์า่งเปิดเผ่ย์ เกิีดกีารวิิพิากีษว์ิิจารณจ์ากีประเดน็ที์�ศก่ีษา อย์า่งตรง

ไปตรงมา ย์อมรบััฟัิงแล็ะเคุารพิคุวิามคุิดเหน็ขุองผู่อื้�น มีวิฒิุภาวิะท์างคุวิามคุดิที์�มากีขุ่ �น เกิีดกีาร

พิฒันาคุวิามสมัพินัธ ์ ซ่�งเป็นสว่ินสำาคุญัในกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง เกิีดสงัคุมประชาธิปไตย์ 

จากีกีารแฝีงกีระบัวินกีารเรยี์นรูเ้รื�องประชาธิปไตย์ในขุั�นตอนกีารผ่ล็ติกีารแสดง อีกีท์ั�งย์งัสรา้งพิล็เมือง

ที์�ดีมอบัแก่ีสงัคุมในท์างออ้มอีกีดว้ิย์

คำาสำาคัญ : แรงบันัดาล็ใจ, กีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม, กีารสื�อสารท์างดา้นรา่งกีาย์, กีารพิดูเพืิ�อกีารสื�อสาร, 

กีารดน้สด 

1 อาจารย์ป์ระจำาสาขุาวิิชาดนตรแีล็ะกีารแสดง คุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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 This study aimed to experiment with creating contemporary dance works from the 

concept of using co-create processes. The samples were seven contemporary dance students 

who had passed production training, including devising theatre production, 1) inspiration-seeking 

from artworks, songs, the book named Politically Correct Bedtime Stories or Ni Tan Klab 

Mum, 2) ice-breaking practice, 3) practice on communication through dancing posture, 4) 

communicative speaking practice, 5) improvised exercises with equipment and improvised 

space movement and cooperation in solving shared defect of the performer team. The results 

were that a contemporary dance model named “Start” was successfully created. The sample 

students were able to develop two aspects of their potential through a co-create drama 

process. The first aspect was body movement skills. It was found that the sample students 

were able to use their bodies effectively to become good dancers. They were able to apply 

their dancing techniques to blocking. They understood using their bodies to choreograph 

complicated dancing postures to communicate the message to the audience. The second 

aspect was thought. It was found that the sample students were able to learn the rationale 

of contemporary dance creation through their conversation, questioning and answering, 

and opinion sharing during the task. They gained self-confidence, and they were courageous 

to express their thoughts regarding beliefs and attitudes openly. They were more confident 

to learn and to criticize the studied issues directly. They respected others’ ideas. They 

became more cognitively mature, and they developed interpersonal skills, which is an 

essential element of devising theatrical work creation. The democratic atmosphere was enhanced 

through the production process, which eventually indirectly led to a democratic citizen.

Keywords : Inspiration, Ice-breaking, Body posture in communication, Communicative 

speaking, Improvisation

 ภาย์ใตวิ้ิสยั์ท์ศันข์ุองคุณะดนตรแีล็ะกีารแสดงมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา ที์�มุง่เนน้กีารพิฒันาคุณุภาพิ  

ขุองงานวิิจยั์แล็ะวิิชากีารดา้นดนตรแีล็ะกีารแสดง โดย์สรา้งองคุค์ุวิามรูใ้หมจ่ากีแนวิคุดิ คุวิามเชื�อ 

ประเพิณี ขุนบันิย์ม แล็ะวิฒันธรรมไท์ย์ พิรอ้มท์ั�งอนรุกัีษ ์ สืบัสาน สรา้งสรรคุ ์แล็ะพิฒันาผู่ช้ม สงัคุม

ดว้ิย์งานศิล็ปะ ในมิติตา่ง ๆ โดย์เฉพิาะดา้นกีารจดักีารเรยี์นกีารสอน กีารวิิจยั์ กีารบัรกิีารวิิชากีาร 

Abstract

ที่ี�มาและความสำาคัญของปัญหา

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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กีารท์ำานบุั ำารุงศิล็ปวิฒันธรรม ใหว้ิฒันธรรมไท์ย์ ย์งัคุงอย์ู ่ ท์นัสมยั์ สามารถที์�จะเชื�อมโย์งกีบััสงัคุม

โล็กีที์�กีำาล็งัเปล็ี�ย์นแปล็งไปในอนาคุต

 ปัจจุบันัในคุณะดนตรีแล็ะกีารแสดงมีหล็กัีสตูรที์�เปิดสอนในระดบััปริญญาตรีในวิิชาเอกี

นาฏศิล็ป์แล็ะกีารกีบััล็ีล็า โดย์แบัง่ออกีเป็น๒กีล็ุม่ กีล็ุม่วิิชานาฏศิล็ป์ไท์ย์แล็ะกีล็ุม่วิิชานาฏศิล็ป์รว่ิม

สมยั์ เมื�อนิสติสำาเรจ็กีารศก่ีษาจากีคุณะฯ คุณะฯ คุาดหวิงัวิา่นิสติจะสามารถประกีอบัอาชีพิที์�ตรงกีบัั

สาย์งานวิิชาชีพิ เชน่ นกัีสรา้งสรรคุด์า้นศลิ็ปะกีารแสดง ศิล็ปิน นกัีแสดง นกัีออกีแบับัท์า่เตน้ นกัีเตน้ 

ผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดง นกัีเขีุย์นบัท์ล็ะคุร คุรูสอนนาฏศลิ็ป์แล็ะกีารแสดง 

 ตามที์�ผู่วิ้ิจยั์ไดร้บััมอบัหมาย์จากีคุณะฯ ใหร้บััผิ่ดชอบักีารเรยี์นกีารสอนขุองนิสติสาขุานาฏศิล็ป์

รว่ิมสมยั์ในราย์วิิชา กีารสรา้งงานนาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาเอาประสบักีารณก์ีารท์ำางานขุอง

ผู่ว้ิิจยั์ที์�ไดเ้ขุา้รว่ิมแสดงในฐานะนกัีเตน้ใหก้ีบัั พิิเซษฐ กีล็ั�นชื�น แดนซ ์ คุอมพิานี ตามทิ์ศท์างกีาร

พิฒันา ย์ทุ์ธศาสตรก์ีารดำาเนินงานขุองคุณะฯ ที์�มีกีารสนบััสนนุแล็ะผ่ล็กัีดนักีารพิฒันาศกัีย์ภาพิขุอง

คุณาจารย์ ์โดย์นำาคุวิามรูม้าถ่าย์ท์อดใหก้ีบัันิสติ ในเรื�องวิิธีคุดิ มมุมอง ท์ศันะคุต ิกีารรูจ้กัีตั�งคุ ำาถาม 

กีารตีคุวิาม กีารจิตนากีาร วิิเคุราะห ์ แล็ะกีารเขุา้ถง่แล็ะเขุา้ใจคุวิามเป็นไปขุองสงัคุมในย์คุุปัจจบุันั 

โดย์ผ่่านมมุมองงานศิล็ปะ แต่เมื�อถ่งกีระบัวินกีารขุั�นตอนที์�นิสิตจะตอ้งท์ดล็องสรา้งงานขุ่ �นเองนั�น 

ผู่ว้ิิจยั์กีล็บััพิบัเหน็ปัญหาอย์ูเ่สมอ ๆ จากีกีารสรา้งงาน โดย์สามารถแบัง่ปัญหาออกีไดเ้ป็น 2 หวัิขุอ้

ใหญ่คืุอ 1.ปัญหาที์�เกิีดจากีกีารไมเ่ขุา้ใจในกีารสรา้งงานกีารแสดงรว่ิมสมยั์ 2.ปัญหาที์�เกิีดจากีกีาร

ไมเ่ขุา้ใจในกีารสรา้งท์า่เตน้ในกีารแสดงรว่ิมสมยั์ ในงานวิิจยั์นี �ผู่วิ้ิจยั์จะขุอมุง่เนน้ไปในหวัิขุอ้กีารสรา้ง

กีารแสดงรว่ิมสมยั์ โดย์ผู่ว้ิิจยั์ท์ดล็องสรา้งกีารแสดงเพืิ�อเป็นตวัิอย์า่งใหแ้ก่ีนิสติ ในสาขุานาฏศิล็ป์

รว่ิมสมยั์ที์�ย์งัขุาดท์กัีษะ คุวิามเขุา้ใจ ในกีารสรา้งงานผ่า่นกีระบัวินกีารดา้นคุวิามคุดิ เพิราะสว่ินใหญ่

ที์�พิบัเหน็อย์ูบ่ัอ่ย์คุรั�ง นิสติจะสรา้งงานแบับัจินตล็ีล็าเตน้ตามเนื �อเพิล็ง งานระบัำา กีล็ุม่ท์า่เตน้ชดุ 

หรอืชดุท์า่เตน้สำาเรจ็ นิสติย์งัคุงขุาดคุวิามเขุา้ใจ  ในวิิธีกีารสรา้งงานจากีแนวิคุดิ นิสติไมส่ามารถ

ตอบัคุำาถาม หรอือธิบัาย์ในสิ�งที์�นิสติสรา้งอย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ได้

 กีระบัวินกีารในกีารสรา้งกีารแสดงนั�นมีหล็ากีหล็าย์รูปแบับั ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีมาใชท้์ดล็องสรา้ง

กีารแสดงชดุ start คืุอ กีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งDevising Theatre (หรอื Devised Theatre หรอื 

Collaborative Theatre) เป็นกีารสรา้งงานอีกีหน่�งรูปแบับั  ซ่�งในงานวิิจยั์นี �ใชคุ้ ำาเรยี์กีวิา่ “กีระบัวินกีาร

ล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง” โดย์กีารรวิมตวัิขุองนิสติสาขุานาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ มาเขุา้กีระบัวินกีารสรา้งงาน 

ตั�งแตก่ีารหาตวัิตนหาแรงบันัดาล็ใจ ประเดน็ที์�สนใจรว่ิมกีนั กีารสรา้งท์า่เตน้หรอืกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�

สอดคุล็อ้งกีบัังาน กีารออกีแบับักีารจดัวิาง จากีผ่ล็งานท์างศิล็ปะตา่งแขุนง บัท์เพิล็ง เท์คุโนโล็ยี์ท์าง

อินเตอรเ์น็ต หรอืวิิธีกีารใหมที่์�เกิีดขุ่ �นในปัจจบุันั  โดย์ที์�นิสติสามารถแสดงท์ศันะคุติ ผ่า่นมมุมองท์าง

ดา้นศลิ็ปะอย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ งานวิิจยั์ชิ �นนี �จะเกิีดตวัิอย์า่งหรอืแบับัฝ่ีกีหดัใหก้ีบัันิสติ ไดเ้กิีดกีาร

เรยี์นรู ้ พิฒันาท์กัีษะท์างดา้นกีารสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์อีกีหน่�งรูปแบับั จากีประสบักีารณต์รง

จากีกีารสรา้งงาน แล็ะย์งักีระตุน้ใหนิ้สติเกิีดกีารตอ่ย์อด เชื�อมโย์งนำาองคุค์ุวิามรูม้าสรา้งเป็นชิ �นงาน

ไดอี้กีดว้ิย์
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 1. เพืิ�อใหนิ้สติรว่ิมท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง                                                                                                                 

 2. เพืิ�อสรา้งกีารแสดงรว่ิมสมยั์ชดุ start

           

 1. เป็นแนวิท์างในกีารพิฒันาแนวิกีารสอนล็กัีษณะใหม่ ที์�เป็นประโย์ชนใ์นวิงวิิชากีารสอน

นาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์                 

 2. สรา้งคุวิามเขุา้ใจวิิธีกีารสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง

                                                                                                                               

           

 ศก่ีษาเชิงสรา้งสรรคุ ์โดย์ใชก้ีล็ุม่ตวัิอย์า่งนิสติในสาขุาวิิชานาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ ชั�นปีที์�3 แล็ะ

ชั�นปีที์�4 ท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ โดย์ใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง  ผ่า่นกีารสรา้ง

กีารแสดงรว่ิมสมยั์ชดุ start

 

                                                                                                

วัตถุุประสงค์

ขอบูเขตการศิกึษา

ประโยชนท์ี่ี�คาดูว่าจะไดู�รับู

กรอบูแนวคดิูการวจิยั

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 กีารสรา้งงานขุองผู่วิ้ิจยั์ ผู่วิ้ิจยั์อย์ูใ่นฐานะผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดง ใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิม

สรา้ง โดย์ใหนิ้สติมีสว่ินรว่ิมในกีารสรา้งงาน ผู่วิ้ิจยั์มีกีารใชแ้บับัฝ่ีกีหดัตา่ง ๆ เพืิ�อสรา้งกีารแสดง ท์า่เตน้

แล็ะเท์คุนิคุกีารเคุล็ื�อนไหวิในรูปแบับั เคุป็อบั, โคุฟิเวิอรแ์ดนซ,์ ฮิบัฮ็อบั, แจ๊สแดนซ,์ โมเดริน์แดนซ ์

,คุอนเท์มโพิล็าล็ี�แดนซ ์รว่ิมผ่สมดว้ิย์ เพืิ�อสื�อสารแล็ะสรา้งคุวิามหมาย์ในกีารแสดงแก่ีผู่ช้ม

ศิกึษาวรรณกรรมที่ี�เกี�ยวข�อง

 ในกีารศ่กีษากีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศิล็ป์ร่วิมสมยั์จากีเเนวิคุิดกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับั

รว่ิมสรา้งผู่ว้ิิจยั์ ไดน้ ำาแนวิคุดิท์ฤษฎี์แล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งมาเป็นหล็กัีเกีณฑิพื์ิ�นฐานในกีารพิฒันา

งานดงันี �

แนวคดิูงานร่วมสมัยความหมายของศิลิปะร่วมสมัย

 ศลิ็ปะรว่ิมสมยั์ คืุอ ผ่ล็งานอนัเกิีดจากีกีารสรา้งสรรคุภ์มิูปัญญาขุองมนษุย์ ์ โดย์มีกีระบัวิน

แบับัหรือแนวิคุวิามคุิดขุองสงัคุมแล็ะวิฒันธรรมปัจจุบันัเป็นฐานแสดงถ่งล็กัีษณะเฉพิาะตนขุอง

ศิล็ปิน รวิมไปถง่ท์ศันคุต ิ คุวิามคุดิ รูปแบับัใหม ่ โดย์ไดส้รุปคุำานิย์ามขุองศิล็ปะรว่ิมสมยั์ จากี ที์�มา

ตา่ง ๆ ไวิด้งันี �

 อภินทั์ท์ ์ โปษย์านนท์ ์ผู่อ้ ำานวิย์กีารสำานกัีงานศลิ็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์ พิ.ศ.2546 ให ้คุวิาม

หมาย์วิา่“ศิล็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์” เป็นงานที์�เกิีดขุ่ �น แล็ะเป็นอย์ูใ่นชว่ิงหน่�ง โดย์ย์ด่ถือเวิล็าแล็ะย์คุุ

สมยั์รว่ิมกีนัเป็นสำาคุญัเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามเขุา้ใจใน แนวิท์างเดีย์วิกีนั จง่กีำาหนดคุวิามหมาย์ขุองคุำาวิา่

ศิล็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์ในเชิงวิิชากีารไวิ ้3 คุวิามหมาย์ ดงันี � 

 1.หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�พิฒันาสรา้งสรรคุข์ุ่ �น ใหม ่ ในย์คุุสมยั์ เดีย์วิกีนั หรอืในเวิล็า เดีย์วิกีนั

แล็ะที์�เกิีดขุ่ �น ในสมยั์ ปัจจบุันัโดย์มีวิฒันธรรมเป็นรากีฐานสำาคุญัในกีารสรา้งสรรคุ์

 2.หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�สรา้งสรรคุข์ุ่ �นใหม ่ โดย์มีกีระบัวินกีารหรอืแนวิคุวิามคุดิ ขุองสงัคุมแล็ะ

วิฒันธรรมปัจจบุันัเป็นพืิ �นฐาน

 3.หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�สรา้งสรรคุข์ุ่ �นใหม ่ เพืิ�อรบััใชส้งัคุมในย์คุุปัจจบุันัที์�เกิีดจา คุวิามคุดิแล็ะ

ประย์กุีตอ์ย์า่งบัรูณากีาร สอดคุล็อ้งสมัพินัธแ์ล็ะสง่ผ่ล็ตอ่กีนัแล็ะกีนัระหวิา่งศิล็ปวิฒันธรรม

 สำานกัีงานศิล็ปวิฒันธรรมรว่ิมสมยั์ (2545) ไดใ้หคุ้วิามหมาย์ขุองศิล็ปะรว่ิมสมยั์ไวิห้ล็าย์

คุวิามหมาย์ดงั นี �

 - ศิล็ปะรว่ิมสมยั์ หมาย์ถง่ ศิล็ปะที์�ไดร้บัักีารพิฒันาสรา้งสรรคุจ์ากีสหวิิท์ย์ากีารท์างศลิ็ปะ

ที์�หล็ากีหล็าย์สูก่ีารแสดงออกีในย์คุุ ที์�ผู่คุ้นรบััรูร้ว่ิมกีนัได้

 - ศลิ็ปะรว่ิมสมยั์ หมาย์ถง่ ศลิ็ปะที์�ใชแ้นวิคุดิจากีผู่ที้์�สอดรบััท์างดา้น มนษุย์วิ์ิท์ย์า สงัคุมวิิท์ย์า

แล็ะสนุท์รยี์วิิท์ย์า เขุา้รว่ิมในท์ศันะขุองกีล็ุม่คุน ที์�มีรสนิย์มตรงกีนั คุวิามเขุา้ใจตรงกีนั แล็ะพืิ �นฐาน

ท์างวิฒันธรรมใกีล็เ้คีุย์งกีนั

เที่คนิคและวธีิิการสร�างสรรค์
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 องคป์ระกอบูการสร�างงานร่วมสมัย พเิชษฐ กลั�นช่�น เสนอหลักคดิูในการสร�างงาน

ร่วมสมัย 5 ข�อไว�ดูงันี�

 1.งานที่ี�สะที่�อนตวัตน ความคดิู มุมมองของศิลิปิน และมคีวามเป็นอัตลักษณ ์ ใน

บูริบูที่ของสังคมปัจจุบูนั 

 กีารสรา้งอตัล็กัีษณแ์หง่ตวัิตน ตอ้งมีกีารหล็อ่หล็อมแนวิท์างคุวิามคุดิจากีพืิ�นฐานดา้นงาน

ศิล็ปะ คุวิามถนดัขุองบัคุุคุล็ คุวิามชอบั คุวิามสนใจ จากีบัรบิัท์ขุองสงัคุมที์�แวิดล็อ้มผ่า่นตวัิตนขุอง

ศิล็ปิน เมื�อคุน้พิบั ตวัิตนที์�แท์จ้รงิ หรอืแก่ีนแท์ขุ้องตวัิตน  จง่สรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะ โดย์มีคุวิามรูพื้ิ �น

ฐานเป็นแนวิท์างขุองสิ�งที์�มากีระท์บัตอ่คุวิามรูส้ก่ี ผ่ล็งานที์�สรา้งขุ่ �น ท์ั�งที์�เป็นผ่ล็งานที์�มีคุวิามเป็น 

ล็กัีษณะเฉพิาะตน แล็ะรูปแบับัขุองแต่ล็ะบัคุุคุล็ที์�มีคุวิามใหม่ขุองศิล็ปินคุนนั�น ๆ กีบััผ่ล็งานที์�มี

ล็กัีษณะตอ่ย์อดแนวิคุวิามคุดิขุองศิล็ปิน แล็ะ บัรบิัท์ขุองสงัคุม เพืิ�อถ่าย์ท์อดแนวิคุวิามคุิด อารมณ ์

คุวิามรูส้ก่ีขุองศิล็ปิน สูผู่่ช้มผ่ล็งานศิล็ปะ 

 2. สะที่�อนบูริบูที่ตา่ง ๆ ของความเป็นสังคมปัจจุบูนั 

 บัท์บัาท์หนา้ที์�ขุองศลิ็ปินนอกีจากีสรา้งศิล็ปะเพืิ�อคุวิามงามแล็ว้ิ ศิล็ปะย์งัท์ำาหนา้ที์�เป็นสื�อ

สะท์อ้นแนวิคุวิามคุดิขุองศลิ็ปินออกีสูส่งัคุม เพืิ�อเป็นหล็กัีฐานสำาคุญัในกีารบันัท์ก่ีคุวิามรูแ้ล็ะสะท์อ้น

เรื�องราวิตา่ง ๆ ขุองคุนในสงัคุมมาตั�งแตอ่ดีตจนถง่ปัจจบุันั

 งานรว่ิมสมยั์ท์ำาหนา้ที์�สะท์อ้นบัรบิัท์ท์างสงัคุมในมิติตา่ง ๆ โดย์หยิ์บัย์กี ประเดน็ที์�สงัคุมถกูี

กีล็า่วิถง่ในชว่ิงระย์ะเวิล็านั�น ๆ มาตีคุวิามแล็ว้ิถ่าย์ท์อดผ่า่นในกีารสรา้งงาน เพืิ�อกีระตุน้ใหเ้กิีดกีาร

แกีปั้ญหา แล็ะเปล็ี�ย์นแปล็งท์ศันคุต ิรวิมถง่ชว่ิย์เสรมิสรา้งจิตสำานก่ี กีารตระหนกัีรูใ้หแ้ก่ีผู่ช้มอีกีดว้ิย์

 3. new from ฟอมใ์หม่ รูปแบูบูใหม่ในงานศิลิปะ 

 แตล่็ะย์คุุสมยั์ขุองศิล็ปะศลิ็ปินตอ้งสรา้งสิ�งใหม ่กีฎ์เกีณฑิใ์หม ่คุวิามคุดิ แนวิคุดิใหม ่รูปแบับั

วิิธีกีารใหม ่กีล็วิิธีใหม ่เท์คุนิคุใหม ่ในกีารสรา้งกีารแสดง สรา้งคุวิามแตกีตา่งจากีขุองเดิมที์�เคุย์มีอย์ู ่

ศิล็ปินตอ้งสรา้งงานที์�ท์า้ท์าย์มาตรฐานเดมิเท์า่ที์�เคุย์มีมา เกิีดกีารแรกีเปล็ี�ย์นองคุค์ุวิามรูใ้นกีารขุา้ม

ศาสตร ์เกิีดกีารรบััรูใ้หม ่ๆ คุวิามหล็ากีหล็าย์ในองคุค์ุวิามรูใ้หม ่ท์ฤษฎี์ใหม ่เพืิ�อท์ำาใหเ้กิีดกีารตื�นตวัิ

ขุองศิล็ปิน จนนำาไปสูก่ีารพิฒันาในวิงกีารศลิ็ปะตอ่ไป

 4. สร�างความเสมอภาคเที่่าเที่ียมกันระหว่างศิิลปะ ผูู้�ชม (วธีิิการ รวมถุงึของที่ี�ให�

บูนเวที่ ีอุปกรณ)์ 

 คุวิามงดงามท์างศลิ็ปะ จรรโล็งใหโ้ล็กีเตม็ไปดว้ิย์คุวิามสขุุ “ศิล็ปะ” ท์กุีคุนตระหนกัีดีวิา่มนั

เปี�ย์มล็น้ไปดว้ิย์ “คุวิามงาม” แล็ะ “คุวิามอ่อนล็ะไม” ดงันั�น ศิล็ปะ สามารถเป็นปัจจยั์หน่�งที์�

สรา้งสรรคุป์ระเท์ศ ล็ดคุวิามเหล็ื�อมล็ำ�าแล็ะสรา้งคุวิามเป็นธรรมในสงัคุมไดเ้ป็นอย์า่งดี ศิล็ปินคุวิรมี

สว่ินรว่ิมกีารสรา้งสรรคุป์ระเท์ศ สนุท์รยี์ศาสตร ์ (ที์�วิา่ดว้ิย์คุวิามงาม) นี�จง่เป็นเรื�องที์�ยิ์�งใหญ่ท์ำาให้

มนษุย์ส์ามารถใชง้านศลิ็ปะมาเปล็ี�ย์นแปล็งสงัคุมได ้ ศิล็ปะสามารถสรา้งคุวิามเสมอภาคุเท์า่เที์ย์ม

กีนัได ้จากีองคุป์ระกีอบัหล็าย์ ๆ ประกีาร เชน่ นกัีแสดง ล็าล็ีกีารเคุล็ื�อนไหวิ ดนตร ีอปุกีรณ ์ เคุรื�อง

แตง่กีาย์ สถานที์�จดัแสดง 

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 5. เกดิูการเปลี�ยนแปลงกับูศิลิปะ สังคม ผูู้�ชม ในอนาคต 

 งานศิล็ปะที์�มุง่สูอ่นาคุต ในประวิตัศิาสตรศ์ลิ็ปะเราสามารถพิบัตวัิอย์า่งมากีมาย์ขุองศลิ็ปิน 

ที์�ตอ้งกีารท์ำานาย์อนาคุต หรอืกีารคุน้พิบัขุอ้เท์จ็จรงิท์างวิิท์ย์าศาสตรใ์หม ่ๆ ผ่า่นงานศิล็ปะ ศลิ็ปะชว่ิย์

ใหผู้่คุ้นใสใ่จกีบััสิ�งที์�ผู่ช้มไมเ่หน็ในชีวิิตประจำาวินั เปิดรบััสิ�งใหมแ่ล็ะปรากีฏกีารณที์์�คุุน้เคุย์จากีมมุมอง

ใหม ่ เป็นสิ�งส ำาคุญัอย์า่งยิ์�งที์�ศลิ็ปะใหคุ้วิามรูแ้ก่ีผู่คุ้นในบัางคุรั�ง กีารคุาดกีารณอ์นาคุตหรอืกีารคุน้พิบั

ขุอ้เท์จ็จรงิท์างวิิท์ย์าศาสตรใ์หม ่ๆ  ไมใ่ชเ่ปา้หมาย์หล็กัีนี�เป็นเพีิย์งหน่�งในหล็าย์ ๆ  หนา้ที์� เราสามารถพิดู

ผ่ล็ขุา้งเคีุย์งได ้ แตม่นัเป็นสิ�งที์�บัง่บัอกีถง่คุวิามเขุา้ใจคุวิามสำาคุญัขุองกีารคุดิเชิงศลิ็ปะในกีารพิฒันา

ท์างวิฒันธรรมขุองมนษุย์ชาต ิ  ศลิ็ปินรว่ิมสมยั์จง่ตอ้งสรา้งงานที์�เปิดประสบักีารณใ์หม ่ แล็ะคุาดกีาร

อนาคุต หรอืผ่ล็กีระท์บัที์�จะเกิีดขุ่ �น

แนวคดิูละครรูปแบูบู Devised Theatre

 Devised Theatre เป็นชื�อเรยี์กีรูปแบับักีารแสดงรูปแบับัหน่�งที์�รูจ้กัีกีนัอย์า่งกีวิา้งขุวิางใน

ประเท์ศองักีฤษ ออสเตรเล็ีย์แล็ะอเมรกิีาชว่ิงปล็าย์ คุ.ศ. 1960 เกิีดจากีแรงบันัดาล็ใจที์�ประชาชน

ออกีมาเรยี์กีรอ้งสทิ์ธิเสรภีาพิขุองสตร ีใน คุ.ศ.1960 สง่ผ่ล็ใหผู้่คุ้นในย์คุุนั�นแล็ะกีล็ุม่คุนท์ำางานล็ะคุร

เกิีดกีารเปล็ี�ย์นแปล็งท์างท์ศันคุตใินเรื�องขุองคุวิามเสมอภาคุกีนัในสงัคุม

 Devised Theatre เป็นที์�รูจ้กัีแล็ะเป็นที์�นิย์มอย์า่งแพิรห่ล็าย์ขุองกีล็ุม่คุนท์ำางานล็ะคุรใน

ชว่ิง คุ.ศ.1970 ซ่�งเป็นย์คุุที์�เกิีดกีารตั�งคุ ำาถามกีบัังานศิล็ปะวิา่ศิล็ปะนั�นถา้ไมไ่ดเ้กิีดขุ่ �นจากีคุนใดคุน

หน่�งจะสามารถเกิีดขุ่ �นไดห้รอืไม ่ (Devising Theatre, 1994) จากีจดุนี �เองจง่ท์ำาใหก้ีล็ุม่คุนท์ำาล็ะคุร

หนัมาใชก้ีระบัวินกีารประชาธิปไตย์ในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน จากีล็ะคุรแนวิเดิมที์�เคุย์ใหน้กัีแสดงมุง่

เนน้เพีิย์งกีารฝ่ีกีฝีนท์กัีษะอย์า่งเดีย์วิ เปล็ี�ย์นเป็นกีารใหน้กัีแสดงใชคุ้วิามคุดิรวิมกีนัไปดว้ิย์

 Deirde Heddon and Jane Millin ผู่เ้ขีุย์นหนงัสือ Devising Performance: A Critical 

History กีล็า่วิถง่ กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรเชิงกีล็ุม่ (Devised Theatre) โดย์ใหคุ้ ำาจำากีดัคุวิาม

ขุอง กีระบัวินกีารนี �วิา่ เป็นกีระบัวินกีารสรา้งงานล็ะคุรที์�ไมจ่ ำาเป็นตอ้งเริ�มจากีกีารเขีุย์นบัท์ล็ะคุรเชน่

เดีย์วิกีบัั ล็ะคุรแบับัขุนบั แตส่ามารถเริ�มตน้ไดใ้นรูปแบับัที์�หล็ากีหล็าย์ เชน่เดีย์วิกีบัั Oddey ไดใ้หคุ้ ำา

จำากีดัคุวิาม ขุองล็ะคุรประเภท์นี�ในหนงัสือ Devising Theatre: A practical and Theoretical Handbook 

วิา่เป็น กีระบัวินกีาร สรา้งงานที์�เกิีดจากีกีารรว่ิมกีนัแบัง่ปันประสบักีารณ ์วิฒันธรรม แล็ะคุวิามรูส้ก่ี

ตอ่สงัคุม ขุองศิล็ปินแตล่็ะคุนที์�อย์ูใ่นกีล็ุม่ผู่ส้รา้งงาน ผ่า่นกีระบัวินกีารคุน้หารว่ิมกีนัในกีล็ุม่ แล็ะ

แปล็งประสบักีารณส์ว่ินตวัิขุองแตล่็ะคุนผ่า่นกีารท์ดล็อง กีารดน้สด กีารล็งมือปฏิบัตัใินรูปแบับัตา่ง ๆ 

ใหเ้กิีดเป็นผ่ล็งานสรา้งสรรคุชิ์ �นหน่�ง โดย์กีระบัวินกีารสรา้งงานประกีอบัไปดว้ิย์กีารท์ดล็องรูปแบับั

ตา่ง ๆ เชน่ อาจเริ�มตน้จากี รูปภาพิ ประเดน็ท์างสงัคุม แก่ีนคุวิามคุดิ หรอืเคุรื�องมืออื�น ๆ ที์�สามารถ

กีระตุน้ใหเ้กิีดคุวิามคุดิสรา้งสรรคุไ์ด ้ เชน่ ดนตร ี งานเขีุย์น สิ�งขุอง ภาพิวิาด หรอืกีารเคุล็ื�อนไหวิ

รา่งกีาย์ ดงันั�นเปา้หมาย์สงูสดุ ขุองกีระบัวินกีารล็ะคุรเชิงกีล็ุม่ (Devised Theatre) จง่คืุอกีารรว่ิมกีนั

สรา้งสรรคุก์ีารแสดงโดย์เริ�มจากี ประสบักีารณแ์ล็ะคุวิามรูขุ้องศลิ็ปินแตล่็ะคุน ท์ั�งนี � Oddey ไดร้ะบัุ
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ล็กัีษณะสำาคุญัขุองกีระบัวินกีาร ล็ะคุรเชิงกีล็ุม่ (Devised Theatre) ไวิด้งันี � (Deirdre Heddon, Jane 

Milling, 2005) 

 กระบูวนการ (Process) คืุอ กีระบัวินกีารพิฒันาเริ�มตน้เพืิ�อใหเ้กิีดชิ �นงานกีารมีสว่ินรว่ิม 

(Collaboration) คืุอกีารท์ำางานรว่ิมกีนัภาย์ในกีล็ุม่ มมุมองที์�หล็ากีหล็าย์ (Multi-Vision) คืุอ กีารรว่ิม

แบัง่ปันคุวิามคุิดแล็ะประสบักีารณที์์�แตกีตา่งขุองสมาชิกีในกีล็ุม่    

 ความหมายของ Devising จากีศลิ็ปินผู่ส้รา้งงานในประเท์ศไท์ย์ที์�ใชก้ีระบัวินกีารนี �ในกีาร

สรา้งงาน ผ่า่นนกัีแสดงที์�เคุย์อย์ูใ่นกีระบัวินสรา้งงาน กีระบัวินกีารกีารสรา้งงานรว่ิมกีนัที์ไมไ่ดเ้กิีด

จากีใคุรคุนใดคุนหน่�งเป็นเจา้ขุองมนัเป็นกีารคุน้หาเรื�องราวิไปดว้ิย์กีนักีระบัวินกีาร Devising เรา

สามารถเริ�มจากีอะไรก็ีไดแ้ตต่อ้งเป็นกีารตั�งคุ ำาถามแล็ะถกีเถีย์งตอ่ประเดน็หรอืสิ�งที์�น ำามาพิดูถง่ ไมจ่ ำาเป็น

ตอ้งสรา้งงานแบับัมีเสน้เรื�อง ตน้-กีล็าง-จบั เท์า่นั�นเพิราะ Devising คืุอกีารรื �อสรา้งวิรรณกีรรมใน

สงัคุมในตวัิมนัเอง” (อภิรกัีษ ์ชยั์ปัญหา, สมัภาษณ,์ 3 สงิหาคุม 2559) 

 Devising คืุอกีารสรา้งกีารแสดงจากีขุบัวินกีาร กีารใชก้ีระบัวินกีารกีล็ุม่ กีระบัวินกีารรว่ิม

จากีศลิ็ปิน กีารใชเ้คุรื�องมือ ท์กัีษะมารว่ิมกีนัแล็ะสรา้งงานดว้ิย์กีนั จะสามารถปรากีฏท์กุีกีล็ุม่ Dance, 

physical theatre, กีล็ุม่ล็ะคุรเพืิ�อกีารเรยี์นรู ้เป็นตน้ (สนีินาฎ์ เกีษประไพิ สมัภาษณ,์ 9 ตลุ็าคุม 2559) 

การสร�างงานแบูบู Devising กับูกระบูวนการประชาธิิปไตย 

 อาจารย์ค์ุอล็ดิ มิดำา อาจารย์ป์ระจำาคุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา  ไดใ้ห้

คุวิามคุดิเหน็ไวิด้งันี � “ผู่ก้ี ำากีบััเปรยี์บัเหมือนผู่แ้ท์นราษฏร ผู่ที้์�ไดร้บััเล็ือกีคืุอผู่ที้์�มีสทิ์ธิออกีเสีย์งแท์น

ประชาชนเพิราะประชาชนเล็ือกีที์�จะมอบัอำานาจกีารตดัสิ �นใจใหเ้เก่ีผู่แ้ท์น ยิ์�งไปกีวิา่นั�นคุวิามพิิเศษ

ที์�มากีกีวิา่ผู่แ้ท์นขุองขุบัวินกีาร Devising ในกีารกีำากีบััสามารถสล็บัับัท์บัาท์หนา้ที์�ในกีารเล็ือกีกีนัได ้

ภาย์ใตเ้งื�อนไขุหรอืคุอนเซป็ที์�ไดต้ั�งไวิร้ว่ิมกีนัจง่จะเป็นประชาธิปไตย์อย์า่งแท์จ้รงิ” (คุอล็ดิ มิดำา, สมัภาษณ ์

2 กีนัย์าย์น 2559)

กระบูวนการสร�างงานแนว Devising

 ขุั�นตอนในกีารสรา้งงานคืุอขุั�นตอนในกีารท์ำาเศษส่วินประสบักีารณข์ุองผู่ส้รา้งงานแต่ล็ะ

คุนมาหล็อมรวิมแล็ะเล็า่ในเรื�องเดีย์วิกีนัเป็นเรื�องที์�เกิีดจากีวิฒันธรรมคุวิามเขุา้ใจที์�เราอย์ูก่ีบััมนัหรอื

ตั�งคุ ำาถาม

 ขั�นตอนที่ี� 1 กีารเริ�มตน้จดุเริ�มตน้ในกีารสรา้งงานขุองกีระบัวินกีาร Devising สามารถเริ�ม

ตน้ไดจ้ากีท์กุีสิ�งท์กุีอย์่างไม่วิา่จะเป็นอะไรก็ีตามแตโ่ดย์ขุ่ �นอย์ู่กีบััทิ์ศท์างแล็ะขุอบัเขุตขุองคุนในกีล็ุม่

ผู่ที้์�รว่ิมท์ำางานตกีล็งกีนั ซ่�งอาจจะเริ�มตน้จากีวิตัถดุบิัตา่ง ๆ เชน่ ขุอ้คุวิาม เพิล็ง ภาพิวิาด กีารเคุล็ื�อนไหวิ

รา่งกีาย์ รูปแบับักีารนำาเสนอหรอืสิ�งที์�สนใจ ดงัที์�คุ ำากีล็า่วิขุอง Alison Oddey จากีหนงัสือ Devising Thea-

tre กีล็า่วิไวิว้ิา่ กีระบัวินกีาร Devisingเกิีดจากีปฏิกิีรยิ์ารว่ิมกีนัขุองคุนในกีล็ุม่ที์�มาท์ำางานรว่ิมกีนั

 ขั�นตอนที่ี� 2 กีารคุน้หาโคุรงเรื�อง กีารสรา้งฉากี บัท์ล็ะคุรแล็ะขุอ้มลู็อื�น ๆ โดย์กีารสืบัหา

ขุอ้มลู็ในเชิงล็ก่ีผ่่านกีารศก่ีษาแล็ะผ่่านกีารท์ดล็อง เมื�อไดขุ้อบัเขุตขุองประเด็นที์�จะสื�อสารกีบััคุน

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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ดจูากีกีารตกีล็งกีนัขุองผู่ร้ว่ิมสรา้งงานภาย์ในกีล็ุ่มแล็ว้ิ ขุั�นตอนต่อไปคืุอตอ้งศก่ีษาขุอ้มลู็ในเชิงล็ก่ี

ขุองประเดน็ที์�สนใจในหล็ากีหล็าย์มมุมองใหร้อบัดา้น

 ขั�นตอนที่ี� 3 กีารเล็ือกี กีารรอ้ย์เรยี์งเรื�องราวิ กีารเชื�อมรอ้ย์ฉากีเพืิ�อใหเ้กิีดสารที์�ผู่ส้รา้งงาน

ตอ้งกีารนำาเสนอ กีารเล็ือกีถือเป็นกีญุแจสำาคุญัในกีารสรา้งงานรูปแบับันี�แล็ะกีารที์�จะเล็ือกีไดน้ั�น

จำาเป็นตอ้งมีวิตัถดุิบัในกีารเล็ือกีที์�หล็ากีหล็าย์ เพืิ�อเป็นกีารเปิดโอกีาสใหไ้ดมี้กีารพิฒันางานที์�กีวิา้ง

มากีขุ่ �นกีารเล็ือกี กีารล็ำาดบััภาพิ กีารรอ้ย์เรยี์งเรื�องราวิ จะสง่ผ่ล็ใหเ้กิีดสารแล็ะอารมณที์์�ผู่ส้รา้งสรรคุ์

ตอ้งกีารจะสื�อตอ่ตวัิผู่ช้ม กีารเล็ือกีจง่มีคุวิามสำาคุญัตอ่คุวิามหมาย์ที์�ผู่ช้มจะไดร้บัั โคุรงเรื�องอาจจะ

เป็นแบับัภาพิปะตดิหรอืแบับัใดก็ีได ้ ขุ่ �นอย์ูก่ีบััคุวิามตอ้งกีารขุองผู่เ้ล็ือกีที์�จะใหคุ้วิามหมาย์แก่ีคุนดู

วิา่อย์า่งไร 

 คำาแนะนำาสำาหรับูผูู้�ที่ี�สนใจจะใช่กระบูวนการ Devising มีสว่ินสำาคุญัอย์ู ่ 3 ประกีาร

หล็กัี ๆ ที์�คุวิรจะมี คืุอ      

 ที่กัษะการดู�นสดู เพิราะกีระบัวินกีาร Devising มีล็กัีษณะสำาคุญัอย์ูที่์�กีารท์ดล็องขุองผู่้

รว่ิมสรา้งงานเป็นหล็กัีจง่จำาเป็นตอ้งมีพืิ �นฐานในกีารดน้สดเป็นอย์า่งมากี มีคุวิามสามารถเฉพิาะท์าง 

ท์กัีษะพิิเศษ แล็ะคุวิรมีไหวิพิรบิัแล็ะคุวิามพิรอ้มที์�จะรว่ิมท์ดล็องหาสิ�งใหม ่ๆ  อย์า่งกีระตือรอืรน้ตล็อดเวิล็า 

 ที่กัษะการเล่อก เพิราะรูปแบับักีาร Devising มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ท์างดา้นทิ์ศท์างแล็ะ

หล็ากีหล็าย์ท์างดา้นวิตัถดุบิั ท์กัีษะกีารเล็อืกีจง่มีคุวิามสำาคุญัมากี ผู่เ้ล็อืกีหรอืผู่ร้อ้ย์เรยี์งเรื�องราวิตอ้งมี

ท์กัีษะกีารเล็ือกีที์�ดีที์�จะสง่เสรมิเนื �องานใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคุที์์�ตอ้งกีารเพืิ�อใหผู้่ช้มไดร้บััสารหรอื

อารมณค์ุวิามรูส้ก่ีตามที์�ผู่ส้รา้งงานตอ้งกีาร       

 กระบูวนการในการแรกเปลี�ยนความคดิูเหน็ ขุองผู่ส้รา้งงานรว่ิมกีนัภาย์ในกีล็ุม่ในกีาร

ท์ำางานรว่ิมกีนัขุองกีล็ุม่คุนย์อ่มมีหล็ากีหล็าย์วิิสยั์ท์ศันซ์่�งอาจจะมีท์ั�งที์�ตรงกีนั หรอืไมต่รงกีนัในกีาร

ท์ำางาน คุวิรแรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็กีนัอย์า่งตรงไปตรงมา เคุารพิคุวิามคุดิเหน็ที์�เป็นคุวิามเหน็ตา่ง

ไดอ้ย์า่งมีเหตผุ่ล็ แล็ะจำาเป็นตอ้งมีประเดน็หล็กัีที์�อย์ากีจะสื�อสารไปในเรื�องเดีย์วิกีนั สมาชิกีในกีล็ุม่

คุวิรตอ้งมีคุวิามเป็นตวัิตนชดัเจนในเรื�องที์�จะพิดู เพืิ�อเป็นวิตัถดุิบัในกีารสรา้งงานที์�จะแสดงออกีใน

ชิ �นงาน แล็ะสามารถท์ำาใหภ้าพิคุวิามคุดิเกิีดขุ่ �นจรงิบันเวิที์ไดร้วิมถง่คุวิรมีอตัล็กัีษณ ์ อดุมคุต ิ แล็ะ

คุวิามเชื�อขุองตวัิเองอย์า่งแนว่ิแน ่

การดู�นสดู (Improvise)

 ในหล็าย์ ๆ วิฒันธรรมแล็ะพิิธีกีรรมโบัราณใชก้ีารดน้สดดำาเนินพิิธีในกีารเล็า่เรื�อง หรอืนิท์าน

ปรมัปราสืบัตอ่กีนัมา กีารแสดงในย์คุุตน้ ๆ เกิีดจากีกีารพิฒันากีารขุองพิิธีกีรรมแล็ะกีารดน้สด ตั�งแต่

ล็ะคุรคุอมเมดี �ขุองกีรกีีโรมนั นกัีแสดงตอ้งอาศยั์กีารดน้สดอย์ูม่ากี 

 ปัจจบุันักีารดน้สด เป็นเท์คุนิคุสำาคุญัในกีารท์ำางานขุองนกัีแสดง เพืิ�อชว่ิย์กีระตุน้ใหเ้กิีด

จินตนากีาร แล็ะคุวิามคุดิสรา้งสรรคุใ์หม ่ ๆ โดย์มีจดุมุง่หมาย์เพืิ�อสรา้งเอกีภาพิหน่�งเดีย์วิระหวิา่ง

รา่งกีาย์ อารมณ ์แล็ะคุำาพิดูชว่ิย์ใหน้กัีแสดงสามารถรบัับัท์บัาท์ไดห้ล็ากีหล็าย์บัท์บัาท์ใหม ่ๆ ที์�ท์า้ท์าย์

ตนเองแล็ะบัท์บัาท์ที์�เปล็ี�ย์น แปล็งตนเองจากีคุวิามเคุย์ชินนิสยั์เดมิ
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การดู�นสดูเพ่�อค�นพบูตวัเอง

 ฌาคุ โคุโป ใชก้ีารดน้สดตา่งไปจากีขุองสตานิสล็าฟิกีี โดย์เปล็ี�ย์นใหเ้ป็นกีารดน้สดที์�นกัีแสดง

ไมส่ามารถใชคุ่ ำาพิดู แตใ่ชส้ญัชาตญาณเพีิย์งอย์า่งเดีย์วิ ไมส่ามารถพิ่�งหรอืหล็บัอย์ูเ่บืั �องหล็งัคุำาพิดู

แล็ะคุำาอธิบัาย์ได ้ ท์ำาใหน้กัีแสดงตอ้งพิย์าย์ามสรา้งสรรคุแ์ล็ะแสดงออกีเป็นปฏิกิีรยิ์าท์าท์างแล็ะกีาร

เคุล็ื�อนไหวิออกีมาจากีขุา้งในตนเองกีารฝ่ีกีฝีนเชน่นี � ชว่ิย์ใหน้กัีแสดงไดคุ้น้หาตวัิเอง ไดส้ ำารวิจล็ก่ีล็ง

ไปขุา้งในตวัิเองเพืิ�อจะไดเ้ขุา้ใจวิา่ ตนเองกีำาล็งัท์ำาอะไรอย์ู ่ตอ้งกีารบัอกีหรอืตอ้งกีารสื�ออะไร เมื�อไม่

สามารถพิดูหรอืท์ำาท์า่ใบัไ้ด ้ เขุาจะตอ้งท์ำาอย์า่งไร นกัีแสดงถกูีบังัคุบััใหม้องเขุา้ไปในตวัิเองอย์า่ง

จรงิจงั วิิธีนี �ชว่ิย์ใหน้กัีแสดงไดพ้ิฒันาบัท์บัาท์กีารแสดงขุ่ �นมาในท์กุีราย์ล็ะเอีย์ดสรา้งคุวิามท์า้ท์าย์ให้

เกิีดคุวิามรูส้ก่ีออกีมาเป็นท์า่ท์างแล็ะกีารเคุล็ื�อนไหวิแบับัฝ่ีกีหดัแรกี

เป�าหมายของการดู�นสดู

 กีารใชก้ีารดน้สด ที์�ถกูีตอ้งแล็ะเหมาะสม จะใหป้ระโย์ชนต์อ่ผู่ฝ่้ีกีแล็ะนกัีแสดง เราจะตอ้ง

เขุา้ใจจดุประสงคุห์ล็กัีขุองกีารฝ่ีกี ที์�มีอย์ูส่องประกีารใหญ่ คืุอ

 1.การดู�นสดูเพ่�อฝึ่กฝ่นเที่คนิค

 เมื�อไดเ้รยี์นพืิ �นฐานขุองกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�อาศยั์เท์คุนิคุตา่ง ๆ กีนั เชน่ เท์คุนิคุขุองเดอคุรูซ ์

เท์คุนิคุขุองล็าบัาน เท์คุนิคุขุองเล็อคุอคุ หรอืเท์คุนิคุอื�น ๆ พืิ �นฐานเหล็า่นี �เป็นจดุเริ�มตน้เป็นเท์คุนิคุที์�

นำาไปใชใ้นกีารแสดง อาจนำาไปใชโ้ดย์ตรง หรอืใชป้ระกีอบั หรอืปรบััตามคุวิามเหมาะสม ดงันั�นท์กุี

พืิ �นฐานแล็ะเท์คุนิคุตอ้งถกูีฝ่ีกีอย์่างแม่นย์ำา จากีนั�นจ่งอาศยั์หล็กัีกีารดน้สดเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามเขุา้ใจ 

แล็ะสามารถใชเ้ท์คุนิคุเหล็า่นั�นไดดี้ยิ์�งขุ่ �น

 - เกิีดคุวิามเขุา้ใจ แล็ะสามารถใชเ้ท์คุนิคุเหล็า่นั�นไดดี้ยิ์�งขุ่ �น

 - สามารถเคุล็ื�อนไหวิ แล็ะแสดงท์า่ท์างตา่ง ๆ บันพืิ�นฐานขุองเท์คุนิคุเหล็า่นั�น

 - สามารถตอ่ย์อดเท์คุนิคุเหล็า่นั�นใหก้ีล็าย์เป็นกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�ตอ่เนื�องแล็ะพิฒันาตอ่ไปได้

      กีระบัวินกีารท์ั�งหมดนี� ตอ้งอาศยั์กีารดน้สดในระดบััตา่ง ๆ จากีธรรมดาจนถง่ระดบััซบััซอ้น 

เพืิ�อใหผู้่ฝ่้ีกีไดรู้จ้กัีเท์คุนิคุแตล่็ะอย์า่งเหล็า่นี �ไดดี้ขุ่ �นแล็ะชำานาญขุ่ �นปัจจบุันัเท์คุนิคุใหม ่ ๆ เกิีดขุ่ �นมากีมาย์ 

นกัีแสดงตอ้งรูจ้กัีเล็ือกีสรร เท์คุนิคุบัางอย์า่งไมไ่ดมี้ประโย์ชนต์อ่กีารแสดงหรอืไมไ่ดช้ว่ิย์พิฒันากีาร

เคุล็ื�อนไหวิขุองนกัีแสดงใหไ้ปถง่ที์�สดุ

 2.การดู�นสดูเพ่�อพฒัินาไปสู่การแสดูง

 เมื�อผู่ฝ่้ีกีเขุา้ใจเท์คุนิคุดีแล็ว้ิ กีารนำาเท์คุนิคุเหล็า่นั�นมาสรา้งเป็นตวัิล็ะคุร (characterization) 

มาใชใ้นฉากีสรา้งสถานกีารณต์า่ง ๆ ในล็ะคุร หรอืใชพ้ิฒันาโคุรงเรื�อง พิฒันาบัท์ใหเ้ป็นบัท์ที์�สมบัรูณ ์

จง่เป็นอีกีกีา้วิหน่�งที์�ส ำาคุญัขุองกีารฝ่ีกีหดั เพืิ�อใหน้กัีแสดงไดใ้ชคุ้วิามรูคุ้วิามสามารถ แล็ะประสบักีารณ์

ที์�มีมาพิอสมคุวิรที์�จะท์ำาใหก้ีารดน้สดพิฒันาสงูขุ่ �นไป สูก่ีารสรา้งคุวิามหมาย์ท์างดา้นนามธรรมหรอื

สรา้งงานเพืิ�อเป็นกีารแสดงจรงิตอ่ไป  

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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กระบูวนการการสร�างงานการแสดูง

            กีารสรา้งสรรคุง์านกีารแสดง มีแรงบันัดาล็ใจเป็นมลู็เหต ุซ่�งมาจากีกีารรบััรูภ้าวิกีารณต์า่ง ๆ 

ที์�สง่ผ่ล็ตอ่จิตขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์จนนำาไปสูก่ีารสรา้งผ่ล็งานที์�ตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารขุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์

ผู่ส้รา้งงานแต่ล็ะคุนจะมีคุวิามแตกีต่าง หล็ากีหล็าย์ในกีารสรา้งรูปแบับักีระบัวินกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ 

ปฏิบัตัิกีาร เพืิ�อคุน้หาคุำาตอบัท์างกีารสรา้งสรรคุข์ุองตนเอง โดย์ใชแ้นวิคุวิามคุิดสรา้งสรรคุที์์�ผ่า่นกีาร

ศก่ีษา ประสบักีารณ ์วิิเคุราะหแ์ล็ะกีล็ั�นกีรองแล็ว้ิ เป็นแนวิท์างเพืิ�อนำาไปสูผ่่ล็สมัฤท์ธิ�ขุองงาน สาระ

สำาคุญัคืุอ ผู่ส้รา้งสรรคุค์ุวิรจะสามารถอธิบัาย์สิ�งตา่ง ๆ ไดอ้ย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ เเล็ะเป็นระบับั โดย์

เริ�มจากี    

 แรงบูนัดูาลใจ (Inspiration) หมาย์ถง่ พิล็งัผ่ล็กัีดนัอนัเกิีดจากีจิตซ่�งเป็นแก่ีนแท์ภ้าย์ในตวัิตน         

ที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารคุดิแล็ะ กีารกีระท์ำา พิฤติกีรรมกีารแสดงออกีขุองมนษุย์ ์  แรงบันัดาล็ใจเป็นจดุเริ�มแรกี

สดุขุองกีารสรา้งสรรคุ ์อนัเกิีดจากีกีารรบััรู ้สาระ ประเดน็ เรื�องราวิตา่ง ๆ  ในสภาพิแวิดล็อ้มรอบัตวัิผู่ส้รา้งงาน

 แนวความคดิู (Concept) เปรยี์บัเสมือนเป็นคุวิามมุง่หมาย์ขุองกีารสรา้งสรรคุ ์ แนวิท์าง

กีารสรา้งศิล็ปะในชิ �นนั�น ๆ หรอืชดุนั�น ๆ เป็นคุวิามคุดิรวิบัย์อดขุองผู่ส้รา้งสรรคุเ์องที์�จะแสดงใหเ้หน็

ถง่กีารกีระท์ำาท์างกีารสรา้งสรรคุอ์นัเป็นเจตนาที์�จะแสดงคุวิามคุดิ อารมณ ์คุวิามรูส้ก่ีใดรูส้ก่ีหน่�งกีาร

เล็ือกีใชรู้ปแบับั เท์คุนิคุวิิธีกีารผ่า่นผ่ล็งานศิล็ปะใหผู้่อื้�นไดร้บััรู ้ วิิธีกีารแสวิงหาคุวิามรูเ้พืิ�อสรุปเป็น

แนวิคุวิามคุดิสรา้งสรรคุ์

 การนำาความคดิูมาประมวลกันเป็นเเนวคดิูของผูู้�สร�างงาน 

 เมื�อผู่ส้รา้งงานไดน้ำาเเรงบันัดาล็ใจมาพิฒันาจนเกิีดเเนวิคุิดหล็กัีที์�ชดัเจนเเล็ว้ินั�นขุั�นตอน

ตอ่ไปผู่ส้รา้งงานจง่นำาแนวิคุดิหล็กัีนั�น มาท์ดล็องเพืิ�อคุน้หากีารเคุล็ื�อนไหวิที์�มีคุวิามหมาย์แล็ะสมัพินัธ์

กีบััเเนวิคุดิหล็กัีที์�ผู่ส้รา้งงานไดก้ีำาหนดไวิ ้       

 การค�นหา แล็ะกีารฝ่ีกีซอ้ม คืุอ กีระบัวินกีาร วิิธีกีาร ในกีารสรา้งแบับัฝ่ีกีหดั ซ่�งโดย์ท์ั�วิไปมี

ขุั�นตอนดงันี �           

 วเิคราะห ์วิา่ผู่ส้รา้งงานตอ้งกีารนำาเสนออะไรในแตล่็ะฉากี    

 กำาหนดูเป�าหมาย ขุองผู่ส้รา้งงานใหช้ดัเจนเพืิ�อออกีเเบับั แบับัฝ่ีกีหดัใหก้ีำานกัีแสดง  

 ที่ดูลอง แบับัฝ่ีกีหดัตา่ง ๆ ที์�กี ำาหนดไวิใ้หก้ีบัันกัีเเสดง เล็ือกีสิ�งที์�ใชแ่ล็ะตรงประเดน็กีบัั

คุวิามตอ้งกีารขุองผู่ส้รา้งงาน หากีผ่ล็ล็พัิธที์์�ไดย้์งัไมต่รงกีบััคุวิามตอ้งกีาร ใหป้รบััปรุงกีล็วิิธี เพืิ�อให้

ไดร้บััผ่ล็ล็พัิธที์์�ถกูีตอ้งแล็ะชดัเจนมากีขุ่ �น เมื�อท์ำากีารท์ดล็องเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์เพืิ�อคุน้หาท์า่ท์างที์�

เหมาะสมแล็ะตรงกีบััแนวิคุดิหล็กัีที์�ผู่ส้รา้งงานกีำาหนดไวิ ้ จากีนั�นคุดัเล็ือกีกีารเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์ใน

ล็กัีษณะที์�ตอ้งกีาร เพืิ�อนำามาประกีอบักีนัในกีารแสดงแล็ะฝ่ีกีซอ้ม หล็งัจากีที์�ผู่ส้รา้งงานไดท้์ ำากีาร

ออกีแบับัท์า่เตน้ ปรบัั ตกีแตง่กีารเคุล็ื�อนไหวิขุองรา่งกีาย์แล็ว้ิ ในล็ำาดบััตอ่มาคืุอ กีารพิิจารณาตกีแตง่

องคุป์ระกีอบัที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััโคุรงสรา้งขุองกีารแสดง เชน่ เคุรื�องแตง่กีาย์ แสง เสีย์ง ฉากีดนตร ี แล็ะ

ปัจจยั์อื�น ๆ ในกีารวิางโคุรงสรา้งรูปแบับัท์างกีารแสดงใหส้มัพินัธก์ีบััแนวิคุดิหล็กัีในกีารนำาเสนอผ่ล็

งานสูส่าย์ตาประชาชน
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 ในบัท์นี�จะกีล็า่วิถง่กีระบัวินกีาร แล็ะกีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงกีบัันิสติสาขุานาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์  

ตามเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง ที์�เกิีดขุ่ �นในหอ้งปฏิบัตัิกีารแล็ะถอดออกีมาเป็น

แบับัฝ่ีกีหดัแล็ะตวัิอย์่าง จนพิฒันาไปสู่กีารนำาเสนอผ่ล็งานกีารแสดง โดย์ใชเ้วิล็าตั�งแต่ เดือน 

กีมุภาพินัธ ์- กีนัย์าย์น เป็นระย์ะเวิล็าท์ั�งหมด 7 เดือน มีราย์ล็ะเอีย์ดดงัตอ่ไปนี� 

 รวบูรวมนักแสดูง ผู่ว้ิิจยั์เรยี์กีประชมุนิสติสาขุานาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ชั�นปีที์� 3 จำานวิน 5 คุน

แล็ะนิสติชั�นปีที์� 4 จำานวิน 2 คุน 

 นิสิตชั�นปีที่ี� 3

 1.นางสาวิธารารตัน ์ไพิบัลู็ย์ธ์นสมบัตัิ 

 2.นาย์วิรรธนะ วิฒันวิิถี   

 3.นางสาวิศศิธร ท์นะภาโท์ 

 4.นางสาวิพิิชญา ดำาหมาน

 5.นางสาวิศภิุสรา กีลุ็คุง

 นิสิตชั�นปีที่ี� 4

 1.นางสาวินภาพิร ฐานะ  

 2.นาย์วิิท์ย์า ไท์รโพิธิ�ท์อง

 รวิมท์ั�งหมดมีผู่เ้ขุา้รว่ิมกีารท์ดล็องจำานวิน 7 คุน เมื�อรวิบัรวิมนกัีแสดงไดแ้ล็ว้ิ ขุั�นตอนตอ่ไป

ผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารใหน้กัีแสดงสรา้งคุวิามคุุน้เคุย์แล็ะเปิดใจ โดย์ผู่ว้ิิจยั์นำาหน่�งในหล็กัีกีารสำาคุญัขุองกีาร

ปกีคุรองระบัอบัประชาธิปไตย์ ที์�กีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง นำามาเป็นแนวิคุดิคืุอ กีารสรา้ง

คุวิามจรงิใจ เพืิ�อพิฒันาคุวิามซื�อสตัย์แ์ล็ะไวิใ้จกีนัภาย์ในกีล็ุม่ ใหไ้ดเ้คุารพิคุวิามคุดิเหน็แล็ะย์อมรบัั

กีติกีาในกีารวิิพิากีษว์ิิจารณซ์่�งกีนั

             

ผูู้�วิจัยเริ�มค�นหาเคร่�องม่อและเรียนรู�สิ�งที่ี�คาดูว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร�างงานของ

ตนเองในรูปแบูบูแบูบูฝึ่กหดัู

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี�1 mind map แนะนำาตวั แนวิคุดิล็ะล็าย์พิฤติกีรรม (เพืิ�อประโย์ชนต์อ่กีาร

สรา้งกีารแสดง) แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม เพืิ�อใหนิ้สติไดมี้โอกีาสเปิดใจ 

ท์ำาล็าย์กีำาแพิงกีั�นคุวิามสขุุขุองกีารอย์ูร่ว่ิมกีนั  แสดงคุวิามเป็นตวัิเอง  แสดงตวัิตน ท์ำาคุวิามรูจ้กัีแล็ะ

เปิดเผ่ย์ตวัิเองออกีมาใหส้มาชิกีแต่ล็ะคุนในกีล็ุ่มไดรู้จ้กัีกีนัมากีขุ่ �น ถือเป็นกิีจรรมเริ�มตน้ที์�ตอ้งท์ำา

ก่ีอนเริ�มกิีจกีรรมอื�น ๆ

 เคร่�องมอ่ mind map หวัิขุอ้ บัอกีเล็า่ตวัิตน

 วธีิิปฏิบิูตั ิ

 1. เนื�องจากีนิสติในกีล็ุม่รูจ้กัีกีนัอย์ูก่่ีอนแล็ว้ิ ผู่ว้ิิจยั์จง่สรา้งเคุรื�องมือ คืุอ สรา้ง mind map 

แนะนำาตวัิเอง 2 แบับั 1. รูปภาพิ 2. ภาษา

วธีิิดูำาเนินงานวจิยั

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 2. เมื�อเขีุย์น mind map เสรจ็ ใหแ้ล็กีกีนัด ูแล็ะท์าย์กีนัวิา่ mind map เป็นขุองใคุร 

 3. จากีนั�นนิสติเจา้ขุอง mind map จะตอ้งออกีมาอธิบัาย์ขุย์าย์คุวิาม mind map ขุองตวัิเอง 

 4. เพืิ�อนในกีล็ุม่ชกัีถาม เจา้ขุอง mind map

     ภาพที่่� 1 : mind mapที่่�1บอกเลา่ตัวัตัน               ภาพที่่� 2 : mind mapที่่� 2 บอกเลา่ตัวัตัน

     (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)           (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

      ภาพที่่� 3 : mind mapที่่�3 บอกเลา่ตัวัตัน               ภาพที่่� 4 : mind mapที่่�4 บอกเลา่ตัวัตัน

      (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)            (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

 ข�อค�นพบู แบับัฝ่ีกีหดั mind map แนะนำาตวัิ ถง่แมว้ิา่นิสติจะเป็นเพืิ�อนอย์ูใ่นกีล็ุม่เดีย์วิกีนั      

แตไ่มไ่ดห้มาย์คุวิามวิา่นิสติท์กุีคุนจะรูจ้กัีตวัิตนขุองกีนัแล็ะกีนัเป็นอย์า่งดี หล็งัจากีที์�นิสติแสดงคุวิาม

เป็นตวัิเอง เปิดเผ่ย์ตวัิตนผ่า่นกีารนำาเสนอ mind map เกิีดกีารเปิดใจมากีขุ่ �นพิรอ้มเขุา้สูก่ีระบัวินกีาร

กีารท์ำางาน เกิีดคุวิามเขุา้ใจธรรมชาติพิฤตกิีรรมที์�เพืิ�อนแสดงออกีกีบััเพืิ�อนในกีล็ุม่ดว้ิย์คุวิามเขุา้ใจ 

จง่สามารถมีปฏิสมัพินัธที์์�งา่ย์ตอ่กีารเขุา้ถง่ ท์ำาล็าย์คุวิามขุดัแย์ง้ระหวิา่งบัคุุคุล็ เหน็พิฤตกิีรรมที์�เป็น

มมุมองใหม ่ นอกีจากีภาพิปกีตทีิ์�เคุย์เหน็ กีล็า้แสดงคุวิามคุดิเหน็ที์�เป็นประโย์ชนต์อ่กีล็ุม่มากีขุ่ �น  

รวิมถง่ภาษากีาย์  ภาษาพิดู คุวิามคุดิ  กีารท์ำากิีจกีรรมนี�จะตอ้งขุบััเคุล็ื�อนดว้ิย์คุวิามผ่อ่นคุล็าย์เป็น

หล็กัี แล็ว้ิจง่จะสามารถเพิิ�มระดบััจนสามารถเปล็ี�ย์นแปล็งพิฤตกิีรรมบัางสิ�งได ้    
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 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 2.1 การหาเเรงบูนัดูาลใจจาก Pinterest ที่ี�นิสิตประที่บัูใจ 

 แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร กีระตุน้ใหนิ้สติคุน้หาแรงบันัดาล็ใจเพืิ�อชว่ิย์จดุประกีาย์

คุวิามคุดิในดา้นองคุป์ระกีอบัศิล็ป์

 เคร่�องมอ่ คุน้คุวิา้จากี Pinterest คืุอ social network เป็นเคุรื�องมือคุน้พิบัดว้ิย์ภาพิสำาหรบัั

กีารคุน้หาไอเดีย์งานศิล็ปะในแขุนงตา่ง ๆ เพืิ�อหาแรงบันัดาล็ใจ

 วธีิิปฏิบิูตั ิ1. ใหนิ้สติหาภาพิจากี Pinterest ที์�นิสติประท์บััใจ

                                                                 

           ภาพที่่� 5 : ภาพสรื่า้งแรื่งบนัดัาลใจิที่่� 1             ภาพที่่� 6 : ภาพสรื่า้งแรื่งบนัดัาลใจิที่่� 2

            (ที่่�มา : Pinterest)                                    (ที่่�มา : Pinterest)

 

 ข�อค�นพบู นิสิตหาภาพจาก Pinterest ที์�นิสติประท์บััใจ คุน้พิบัจากีกีารสนท์นาแรกี

เปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ นิสติถกูีกีระตุน้จากีกีารตั�งคุ ำาถามตา่ง ๆ เพืิ�อใหเ้กิีดกีารใชคุ้วิามคุดิเกีี�ย์วิกีบััสิ�ง

มองเหน็ในภาพิตา่ง ๆ คุำาตอบัขุองนิสตินำาไปสูก่ีารเขุา้มามีสว่ินรว่ิมขุองเพืิ�อนนิสติอย์า่งสนอกีสนใจ 

กีารตั�งคุ ำาถามขุองผู่ว้ิิจยั์เป็นคุำาถามที์�สง่เสรมิใหนิ้สติ มุง่คุวิามสนใจ ใชคุ้วิามคุดิ ไตรต่รองแล็ะตั�ง

คุ ำาถามซ่�งเป็นพืิ �นฐานสำาหรบัักีารคิุด คุำาถามที์�ใชก้ีล็วิิธีที์�คุดิจากีภาพิ โดย์เริ�มจากีบัท์สนท์นางา่ย์ ๆ เชน่

  “ท์ำาไมถง่เล็ือกีภาพินี�” เป็นคุำาถามที์�ใชเ้ปิดกีารสนท์นาแรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ นิสติตอบั

ตามคุวิามรูส้ก่ี จากีคุวิามคุดิขุองตวัิเองเท์า่นั�นเชน่ ชอบั เพิราะสวิย์ 

  ผู่ว้ิิจยั์ไดขุ้อใหนิ้สติขุย์าย์คุวิามจากีคุำาวิา่ชอบัเพิราะสวิย์ เป็นกีารขุอใหนิ้สติมองดภูาพิมากี

ขุ่ �น แล็ะคุดิวิิเคุราะห ์เพืิ�อสนบััสนนุคุวิามคุดิเหน็ขุองตวัินิสติ นิสติเกิีดคุวิามตื�นตวัิในกีารตอบัคุำาถาม 

แล็ะเริ�มวิิเคุราะหม์ากีขุ่ �น เชน่ชอบัเพิราะมนัท์ำาใหน้ก่ีถง่สมยั์เดก็ี ชอบัเพิราะสีที์�ใช ้ ชอบัเพิราะไมเ่คุย์

เหน็ นิสติพิย์าย์ามหาขุอ้มลู็มาสนบััสนนุในเหตผุ่ล็ขุองตวัิเอง

  นอกีจากีนี�นิสติเกิีดคุวิามสามารถดา้นมิติสมัพินัธ ์ ในกีารมองเหน็ กีารเขุา้ใจ กีารจำาแนกี 

จินตนากีารเกีี�ย์วิกีบััมิติตา่ง ๆ เชน่ รูปรา่ง ขุนาด ท์รวิดท์รง  คุวิามสงู - ต ำ�า ระย์ะใกีล็ ้- ไกีล็ ขุองพืิ �นที์�

กีารแสดง อธิบัาย์จินตนากีารในเรื�องทิ์ศท์างกีารเคุล็ื�อนที์� แล็ะเชื�อมโย์งคุวิามสมัพินัธ ์ขุองภาพิศิล็ปะ 

ที์�ตนเองเล็ือกีมา เชน่ นิสติสามารถสรา้งท์า่เตน้ได ้ นิสติสามารถจดัองคุป์ระกีอบัศิล็ป์ได ้ นิสติ

สามารถจินตนากีารถง่อปุกีรณป์ระกีอบักีารแสดง นิสติสามารถนำารูปภาพิมาสรา้งจินตนากีารให้

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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เหน็ฉากีในกีารแสดงได ้แตมี่นิสติบัางคุนที์�ย์งัไมส่ามารถเชื�อมโย์งได ้ย์งัคุงคุดิเป็นมิตเิดีย์วิ เนื�องจากี

ประสบักีารณ ์มมุมอง กีารดงูานศิล็ปะ แล็ะกีารฝ่ีกีท์กัีษะคุวิามคุดิเชื�อมโย์งที์�ย์งันอ้ย์ นิสติท์กุีคุนไดมี้

สว่ินรว่ิมแสดงคุวิามคุดิเหน็ดว้ิย์เหตผุ่ล็แล็ะชว่ิย์กีนัคุดัเล็ือกีภาพิเพืิ�อนำามาใชใ้นกีารสรา้งงานตอ่ไป 

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 2.2 การหาเเรงบูนัดูาลใจจากหนังส่อนิที่านกลับูมุม

 เคร่�องมอ่ หนงัสือนิท์านกีล็บััมมุ

 วธีิิปฏิบิูตั ิ 1.ใหนิ้สติเล็ือกีเรื�องที์�นิสติชอบัจากีหนงัสือนิท์านกีล็บััมมุมีเรื�องท์ั�งหมดจำานวิน 

12 เรื�อง ไดแ้ก่ี เจา้หญิงเงือกีนอ้ย์ ราพินัเซลิ็ สาวินอ้ย์กีอล็ดิล็อคุส ์ หนนูอ้ย์หมวิกีแดง,หนเูมืองแล็ะ

หนชูนบัท์ เจา้หญิงแล็ะถั�วิ ล็กูีหมสูามตวัิ สโนไวิท์แ์ล็ะคุนแคุระท์ั�งเจ็ด แมวิเจา้ปัญญา กีระตา่ย์ป่า

แล็ะเตา่ รมัเพิล็สตลิ็ท์ส์กิีน,แฮนเซลิ็แล็ะเกีรท์เทิ์ล็ หล็งัจะอา่นนิท์านท์ั�งหมด นิสติเล็ือกีเรื�องที์�ตนเอง

สนใจมาคุนล็ะหน่�งเรื�อง ผ่ล็ที์�ไดคืุ้อ กีระตา่ย์ป่าแล็ะเตา่ (ผู่เ้ล็ือกีจำานวิน 3 คุน) ล็กูีหมสูามตวัิ (ผู่เ้ล็ือกี

จำานวิน 2 คุน) เจา้หญิงเงือกีนอ้ย์ (ผู่เ้ล็ือกีจำานวิน 1 คุน) ผ่ล็คุะแนนโหวิดเป็นไปตามหล็กัีกีาร

ประชาธิปไตย์ผ่ล็ที์�ไดคืุ้อนิท์านเรื�องกีระตา่ย์ป่าแล็ะเตา่ 

ภาพที่่� 7 : หนงัสอ่นทิี่านกลบัมมุ

(ที่่�มา : นทิี่านกลบัมมุ)

 ข�อค�นพบู นิสิตเลื็อกีเรื�องที์�นิสิตชอบัจากีหนงัสือนิท์านมมุกีล็บััเรื�อง กีระต่าย์ป่าแล็ะเต่า 

ผู่ว้ิิจยั์ใหนิ้สติวิิเคุราะหเ์รื�องเตา่กีบัักีระตา่ย์จากีคุวิามท์รงจำาเดมิที์�นิสติมี แล็ะวิิเคุราะหม์มุมองใหม ่

แล็ะขุอ้คุดิจากีหนงัสือนิท์านมมุกีล็บัั มีดงันี �

 ความที่รงจำาเดูมิ กีระตา่ย์เป็นสตัวิที์์�โออ้วิดแล็ะมั�นใจในตวัิเองมากี มนัประมาท์แล็ะคุดิ

วิา่ตวัิเองย์งัไงก็ีตอ้งชนะเตา่แนน่อนเล็ย์ชะล็า่ใจโดย์กีารนอนพิกัีผ่อ่น

 - เตา่เป็นสตัวิที์์�เชื�องชา้ แตก็่ีพิย์าย์ามที์�จะท์ำาตามคุำาท์า้ขุองกีระตา่ย์ไมคุ่ดิที์�จะยิ์�งท์อ้ แล็ะ

พิย์าย์ามจนวิิ�งไปถง่เสน้ชยั์

 - กีระตา่ย์เป็นสตัวิที์์�ขีุ �อวิด มั�นใจ แล็ะชอบัเย์าะเย์ย้์ มั�นใจวิา่ตวัิเองจะตอ้งชนะพิดูจาไมดี่

กีบััเตา่ จนเตา่ท์นไมไ่หวิ เตา่จง่ท์า้แขุง่ กีระตา่ย์ก็ีดีใจ เพิราะรูว้ิา่สิ�งที์�เตา่ท์า้มานั�น เตา่ไมมี่ท์างชนะ
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แนน่อน เล็ย์เกิีดคุวิามชะล็า่ใจแล็ะแพิเ้ตา่ในที์�สดุ

 - กีระตา่ย์มีคุวิามมั�นใจในคุวิามวิอ่งไวิขุองตวัิเอง จะแอบันอนในขุณะที์�กีำาล็งัท์า้เตา่วิิ�งแขุง่ 

แตด่ว้ิย์คุวิามที์�เตา่ถง่แมจ้ะเดนิชา้แตมี่คุวิามมุง่มั�นแล็ะอดท์นจง่สามารถชนะกีระตา่ย์ในกีารแขุง่ขุนัคุรั�งนี �

 มุมมองใหม่

 - กีระตา่ย์กีบััเตา่ มีคุวิามซบััซอ้น มีกีารวิางโคุรงที์�สรา้งสรรคุ ์โดย์กีารใชบ้ัรบิัท์แบับัไท์ย์ ๆ

 - สะท์อ้นใหเ้หน็สงัคุมหล็าย์ดา้น เชน่ บันัเทิ์ง เงิน อำานาจ กีารใชชี้วิิต กีีฬา สะท์อ้นใหเ้หน็

มมุมองที์�ไมเ่คุย์รูม้าก่ีอน

 - อธิบัาย์สาเหตคุุวิามคุดิมมุมองขุองท์ั�งสองฝ่ีาย์ที์�แตกีตา่งไปจากีเดมิท์ั�งกีระตา่ย์แล็ะเตา่มี

เหตผุ่ล็เป็นขุองตวัิเองไมมี่ใคุรคุดิผิ่ดแล็ะคุดิถกูี

 ข�อคดิู

 - ไดร้บััรู ้แล็ะเขุา้ใจถง่กีารใชชี้วิิต, มมุมองที์�สะท์อ้นสงัคุมไท์ย์ 

 - ไดคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุต์อ่ย์อดจากีนิท์านคุวิามเชื�อแบับัเดมิ ๆ แล็ะเหน็คุวิามคุดิตา่งจากี

ตวัิล็ะคุร

 - คุวิรใชชี้วิิตแบับัพิอดี

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 2.3 การหาแรงบูนัดูาลใจจากเพลงที่ี�ชอบู

 เคร่�องมอ่ เวิบ็ัไซตที์์�ใหบ้ัรกิีารคุล็ปิวิิดีโอเพิล็ง

 วธีิิปฏิบิูตั ินิสติเล็ือกีเพิล็งที์�ชอบัมาคุนล็ะหน่�งเพิล็ง

 ข�อค�นพบู นิสติเล็ือกีเพิล็งที์�ชอบัมาหน่�งเพิล็ง ตามที์�แตล่็ะคุนมีคุวิามชอบัแล็ะคุวิามถนดั

ในดา้นกีารเตน้เป็นสไตล็เ์ฉพิาะตวัิดงันี �

 - นางสาวินภาพิร ฐานะ Fur Elise by Beethoven Relaxing Piano Music

 - นาย์วิิท์ย์า ไท์รโพิธิ�ท์อง Arnalds: This Place Was A Shelter ศิล็ปิน: Ólafur Arnalds

อลั็บัั�ม: Living Room Songs แนวิเพิล็ง: ออล็เท์อรน์าทิ์ฟิ/อินดี �

 - นางสาวิธารารตัน ์ไพิบัลู็ย์ธ์นสมบัตั ิTWICE Candy Pop Dance Practi cever ศิล็ปิน: ท์

ไวิซ ์อลั็บัั�ม: Candy Pop แนวิเพิล็ง: เจป็อบั 

 - นางสาวิพิิชญา ดำาหมาน Taylor Swift - Blank Space ศลิ็ปิน ฟิิวิตส ์รอล็แ์ย์ แนวิเพิล็ง: ป็อบั

 - นาย์วิรรธนะ วิฒันวิิถี Pional - Time of the G’s – YouTube ศิล็ปิน: Pional อลั็บัั�ม: Time 

Of The G’s / Clone Heart แนวิเพิล็ง: อิเล็ก็ีท์รอนิกีสแ์ดนซ์

 - นางสาวิศภิุสรา กีลุ็คุง Smooth Jazz 3 Hours Smooth Jazz Saxophone ศิล็ปิน: Dr. 

Sax Love อลั็บัั�ม: Smooth Jazz Music (Sexy Chill Out Relaxing Romantic Acoustic Instrumental 

Background Music Party Songs) แนวิเพิล็ง สมู๊ล็แจ๊ส

 - นางสาวิศศธิร ท์นะภาโท์ otxhello - free from these chains – YouTube ศลิ็ปิน:  Otxhello 

อลั็บัั�ม: Otxhello แนวิเพิล็ง: อิเล็ก็ีท์รอนิกีส์

 เพิล็งที์�ที์มนิสติเล็ือกีนั�นจะเป็นเคุรื�องมือที์�ใหที้์มนิสติสรา้งท์า่เตน้เป็นขุองตวัิเอง แตไ่มใ่ช้

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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เพิล็งที์�เหล็า่นี �อย์ูใ่นกีารแสดง ผู่ว้ิิจยั์ใหนิ้สติเป็นผู่เ้ล็ือกีเพิล็งที์�จะใชส้รา้งท์า่เตน้เอง เพิราะจะท์ำาให้

ท์กุีคุนสามารถใชคุ้วิามท์กัีษะคุวิามถนดัท์างดา้นกีารเตน้ที์�เป็นขุองตวัิเองไดแ้ล็ะมีคุวิามหล็ากีหล็าย์

ในงานแสดงอีกีดว้ิย์

 เพิล็งท์ั�งหมดจะใชเ้ฉพิาะสรา้งท์า่เตน้เท์า่นั�น แตจ่ะไมอ่ย์ูใ่นกีารแสดง เป็นอีกีหน่�งตวัิอย์า่ง

ในกีารสรา้งท์่าเตน้กีารนำาเพิล็งมาเพืิ�อสรา้งจินตนากีารในกีารสรา้งท์่าเตน้เป็นอีกีหน่�งวิิธีกีารที์�จะ

ท์ำาใหน้กัีเตน้นั�นสามมารถสรา้งท์า่เตน้ไดต้รงประเดน็

 สร�างคอนเซ่ป็ที่์

 ผู่วิ้ิจยั์แล็ะนิสติจง่ชว่ิย์กีนัคุดิคุอนเซปตแ์ล็ะแก่ีนเรื�องคุรา่วิ ๆ จากีประโย์คุขุองกีระตา่ย์ที์�แสดง

ท์ศันคุติวิา่ “กีารใชชี้วิิตที์�เเสนเชื�องชา้มนัท์ำาใหเ้สีย์สขุุภาพิแล็ะขุาดพิล็งัในกีารขุบััเคุล็ื�อน” สว่ินกีาร

แสดงท์ศันคุตจิากีคุำาพิดูขุองเตา่ “กีารใชชี้วิิตที์�เชื�องชา้จะท์ำาใหเ้ราไดเ้หน็แล็ะพิิจารณาท์กุีอย์า่งอย์า่ง

มีสต”ิ

 จากีประโย์คุดงักีล็า่วิผู่ว้ิิจยั์ไดต้ั�งขุอ้สงัเกีตเเล็ะชวินใหนิ้สติขุบัคุดิวิา่ คุนเราตา่งไมจ่ ำาเป็นที์�

ตอ้งชอบัในสิ�งเดีย์วิกีนั ถง่จะอย์ูร่ว่ิมกีนัไดอ้ย์า่งปกีตสิขุุ เราคุวิรใหอิ้สระแล็ะท์ำาคุวิามเขุา้ใจใหโ้อกีาส

สำาหรบััคุวิามแตกีตา่งที์�ตา่งจากีเรา  กีารที์�เราไมเ่อาคุวิามแตกีตา่งเหล็า่นั�นมาแบัง่แย์กีคุวิามสมัพินัธ์

ระหวิา่งกีนั ซ่�งเป็นสิ�งส ำาคุญัที์�จะท์ำาใหเ้ราอย์ูร่ว่ิมกีนัไดอ้ย์า่งสงบัสขุุ 

 หล็งัจากีไดขุ้อบัเขุตขุองงานที์�ชดัเจนยิ์�งขุ่ �นแล็ว้ิ ผู่ว้ิิจยั์กีบัันิสติจง่รว่ิมกีนัเสนอสิ�งที์�ตนเอง

สนใจ อย์ากีท์ำาแล็ะอย์ากีใหป้รากีฏในงาน ภาย์ใตขุ้อบัเขุตที์�เล็ือกีรว่ิมกีนัไวิก่้ีอนหนา้นี �แล็ว้ิ ท์ำาใหไ้ด้

สิ�งที์�สนใจแล็ะคุาดวิา่จะนำาไปพิฒันาตอ่ในงาน ดงัตอ่ไปนี� 

 สร�างเร่�อง

 ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาเอาผ่ล็จากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหดัขุองนิสติมาสรา้งกีารแสดง จากีหนงัสือนิท์านกีล็บัั

มมุ (เจมส ์ฟิินน ์กีารเ์นอร ์ เขีุย์น ศีรบีันู แปล็แล็ะเรยี์บัเรยี์ง) เรื�องเตา่กีบัักีระตา่ย์   มาสรา้งเป็นกีาร

แสดงชดุ start แล็ะนำาบัางสว่ินขุองเรื�องมาแบัง่ชว่ิงกีารเเสดงเป็น 3 ชว่ิงกีารเเสดง ชว่ิงที์� 1 ย์ามเชา้ 

ชว่ิงที์� 2 ย์ามบัา่ย์ ชว่ิงที์� 3 ย์ามเย์น็ โดย์กีารดน้สดเพืิ�อหากีารถ่าย์ท์อดท์า่เตน้ที์�สื�อคุวิามหมาย์ ใช้

โจท์ย์คื์ุอ “คุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ” 

 ชว่ิงที์� 1 ย์ามเชา้ เปิดตวัิล็ะคุรเอกีสองตวัิคืุอกีระตา่ย์กีบััเตา่ ณ ป่าแหง่หน่�ง บัอกีเล็า่

ล็กัีษณะขุองตวัิล็ะคุร

 ชว่ิงที์� 2 ย์ามบัา่ย์ ตวัิล็ะคุรกีระตา่ย์กีบััเตา่เจอกีนัแล็ะท์า้แขุง่ ตวัิล็ะคุรประกีอบัอื�นๆ เริ�มพิดู

คุยุ์ถง่กีารแขุง่ขุนัคุรั�งนี �

 ชว่ิงที์� 3 ย์ามเย์น็ กีารแขุง่ขุนัเริ�มขุ่ �น ตวัิล็ะคุรประกีอบั แสดงท์ศันะคุติคุวิามคุดิตอ่เตา่

แล็ะกีระตา่ย์ คุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ กีารแขุง่ขุนัจบัล็ง

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 3 การส่�อสารการเคล่�อนไหวที่างดู�านร่างกายจากที่กัษะการเต�นที่ี�นิสติถุนัดู 
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จากีเพิล็ง แล็ะรูปภาพิ แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร เพืิ�อใหนิ้สติสามารถสรา้งท์า่เตน้ที์�สื�อคุวิาม

หมาย์ตามแนวิท์างที์�ตนเองถนดั

 เคร่�องมอ่ คุล็ปิวีิดีโอท์า่เตน้ 3-5 นาที์

 วธีิิปฏิบิูตั ิ

 1. ใหนิ้สติเล็ือกีเท์คุนิคุกีารเตน้ที์�ตนเองถนดัมาคุนล็ะหน่�งเท์คุนิคุ

 2. นิสติเล็ือกีดคูุล็ปิวีิดีโอแนวิท์างกีารเตน้ที์�ตนเองถนดัมาคุนล็ะหน่�งคุล็ปิ

 3. นิสติเล็ือกีท์า่เตน้จากีคุล็ปิวีิดีโอบัางสว่ิน แล็ะก็ีอปปี�ท์า่เตน้

 ข�อค�นพบู กีารเตน้ไมไ่ดมี้เพีิย์งแคุ ่ “ท์า่เตน้” เท์า่นั�น รูปแบับักีารเตน้ หรอื สไตล็ ์กีารเตน้                

จะสามารถสง่ผ่ล็ในกีารสรา้งท์า่เตน้หรอืสไตล็ก์ีารเตน้ที์�เป็นอตัล็กัีษณข์ุองตนเอง ผ่ล็จากีกีารเล็ือกี

เท์คุนิคุกีารเตน้ที์�ตนเองถนดัมาคุนล็ะหน่�งเท์คุนิคุ โดย์มีเท์คุนิคุดงันี � k-pop cover dance,street 

dance,hip hop dance,jazz dance,Popping locking,modern dance ,contemporary dance

 จะเหน็ไดว้ิา่ สไตล็ก์ีารเตน้ขุองนิสติในที์มมีคุวิามแตกีตา่งกีนัไป คุวิามหล็ากีหล็าย์ขุองนิสติ

จะสง่ผ่ล็ถง่กีารย์อมรบัักีารมีสว่ินรว่ิมขุองนิสติที์�น ำาเสนอตวัิตนผ่า่นกีารแสดง ท์า่เตน้ที์�แตล่็ะคุนเล็ือกี

มาจะเล็ือกีจากีคุวิามชอบัที์�เหมาะกีบััท์กัีษะขุองนกัีเตน้ในแตล่็ะคุน ในโคุรงสรา้งท์า่เตน้ ถกูีตีคุวิาม

แล็ะปรบััใหเ้ขุา้กีบััแนวิคุดิ ปัญหาที์�พิบัในชว่ิงนี �คืุอ ศกัีย์ภาพิขุองนิสติที์�แขุ็งแรงไมพ่ิอ จำาท์า่เตน้ไมไ่ด ้

ท์างแกีไ้ขุคืุอกีารใหน้กัีเตน้ท์ำาซำ�า ๆ จนจำาท์า่เตน้ได ้ แล็ะท์ำาคุวิามเขุา้ใจเท์คุนิคุกีารเตน้ในแตล่็ะท์า่ให้

ชดัเจนมากียิ์�งขุ่ �น

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 4  เช่�อมที่า่ ที่า่เช่�อม

แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร นิสติสามารถสรา้งท์า่เตน้ที์�สื�อคุวิามหมาย์ได้

 เคร่�องมอ่ โคุรงสรา้งท์า่เตน้

 วธีิิปฏิบิูตัิ

 1. หาท์า่เชื�อมจากี กิีรยิ์าอากีาร 

 2. นำาโคุรงสรา้งท์า่เตน้จากีกีารก็ีอปปี�แล็ะนำาท์า่เชื�อมมาจดัวิางตามองคุป์ระกีอบักีารสรา้ง

ท์า่เตน้

 ข�อค�นพบู นิสติสามารถคุน้หาท์า่เชื�อม จากีกิีรยิ์า กีล็ิ �ง หมนุ สไล็คุ ์เตะ วิาดแขุน เหวีิ�ย์ง สั�น 

บัดิ เล็ื �อย์ คุล็าน งอ เกีรง็ สล็ดั กีระตกุี นั�ง นอน เดนิ ย์กี กีระโดด หนั แตะ จบัั ตบั กีระแท์กี เดนิ วิิ�ง 

ล็ากี โดย์ใชส้ว่ินตา่ง ๆ ขุองรา่งกีาย์คืุอ หวัิไหล็ ่ขุอ้ศอกี ขุอ้มือ ขุอ้เท์า้ นิ �วิเท์า้ ล็ ำาตวัิ เอวิ คุอ หวัิ ผ่ม 

ปากี หนา้ แขุน เท์า้ มือ หล็งั แล็ะนำาหล็กัีกีารเคุล็ื�อนไหวิเชน่ กีารเคุล็ื�อนที์� กีารท์ำาซำ�า กีารหย์ดุท์า่ กีาร

สรา้งคุวิามสมดลุ็ กีารสรา้งคุวิามไมส่มดลุ็ กีารท์ำาตามท์า่ตรงกีนัขุา้ม กีารเนน้คุวิามสำาคุญัขุองท์า่ 

กีารถ่าย์เท์นำ�าหนกัี กีารใชพื้ิ �นที์� กีารใชทิ้์ศท์าง 

 เมื�อไดท้์า่เชื�อมแล็ะอวิยั์วิะสว่ินตา่ง ๆ ขุองรา่งกีาย์ภาย์นอกี นำามาสรา้งเป็นกีารเคุล็ื�อนไหวิ

โดย์ใชห้ล็กัีกีารท์ฤษฎี์ที์�นิสิตเลื็อกีมาตามคุวิามเหมาะสม จากีนั�นนิสิตตอ้งออกีแบับัท์่าเตน้นั�นเอง

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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ตามโจท์ย์ที์์�ผู่ว้ิิจยั์ไดใ้หไ้วิ ้ คืุอคุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ กีารถกูีดถูกูีแล็ะกีารเอาชนะ นิสติสามารถสรา้ง

ท์า่เตน้ไดด้ว้ิย์ตนเอง  แตต่อ้งใชเ้วิล็านาน เพิราะนิสติตดิกีบัักีารสรา้งท์า่เตน้ในชดุกีล็ุม่ท์า่เตน้สำาเรจ็ 

ผู่วิ้ิจัย์จ่งใหเ้วิล็าแล็ะแนะนำาวิิธีกีารสรา้งท์่าที์�สื�อคุวิามหมาย์เป็นราย์บัุคุคุล็เพืิ�อสรา้งคุวิามเขุา้ใจ

อย์า่งชดัเจน

 กีารก็ีอปปี�โคุรงสรา้งท์า่เตน้นั�นจะไมเ่กิีดผ่ล็ ถา้นิสติไมน่ำาโคุรงสรา้งท์า่เตน้ บัวิกีกีบััสไตล็์

กีารเตน้ แล็ะท์า่เชื�อมที์�คุน้พิบั อากีารหรอืกิีรยิ์าที์�นิสติตอ้งกีารจะสื�อสารกีบััผู่ช้ม ท์า่เตน้เหล็า่นั�น จะ

เป็นเพีิย์งท์่าเตน้เปล็่า ๆ จะไม่เกิีดประโย์ชนถ์า้ไมท่์ ำาใหท้์า่เตน้นั�นมาสื�อสารหรอืสง่คุวิามหมาย์ขุอง

ท์า่เตน้ใหผู้่ช้ม

 

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 5 การพดููเพ่�อการส่�อสาร 

 แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีารแกีไ้ขุขุอ้บักีพิรอ้งรว่ิมขุองที์มนกัีแสดง ปัญหาหน่�งขุองที์ม

นิสติที์�ไดขุ้อ้สรุปหล็งัจากีกีารพิดูคุยุ์ ในหวัิขุอ้กีารแกีไ้ขุขุอ้บักีพิรอ้งรวิมขุองนกัีเตน้คืุอ กีารพิดู นิสติ

ตอ้งกีารพิฒันาท์กัีษะกีารพิดูบันเวิที์ เพิราะท์กุีคุรั�งที์�แสดงจะไมคุ่อ่ย์มีโอกีาสไดพ้ิดูบันเวิที์ แล็ะเมื�อ

ตอ้งพิดูบันเวิที์จะเกิีดอากีารตื�นเตน้แล็ะพิดูไมรู่เ้รื�อง

 แบูบูฝึ่กหดัู 

 1. กีารพิดูตามหวัิขุอ้ที์�ไดร้บัั (3-4 นาที์) ท์ศันคุต ิคุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิ โดย์จะตอ้งคุรอบัคุล็มุ

ประเดน็สำาคุญัที์�กีำาหนดไวิ้

 ขุอ้คุน้พิบั หล็งัจากีท์ำาแบับัฝ่ีกีหดั สามารถแบัง่ประเภท์กีารพิดูขุองนิสติได ้4 ล็กัีษณะ 

 1.พิดูย์าวิ ย์ด่ย์าดเยิ์�นเย์อ้เกิีนเวิล็ากีำาหนด 

 2.พิดูสั�นไป ขุาดสาระสำาคุญั ไมเ่กิีดประโย์ชน ์ไมเ่ขุา้ใจเท์า่ที์�คุวิร

 3.พิดูไมช่วินฟัิง ไมใ่คุรคุ่รวิญก่ีอนพิดู ไมเ่กิีดประโย์ชนใ์นท์างสรา้งสรรคุ ์

 4.พิดูไมรู่เ้รื�องผู่ฟั้ิงจบััใจคุวิามไมไ่ด ้

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 6 การพดููสั�นกระชับูไดู�ใจความ 

 แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร พิฒันาท์กัีษะกีารพิดูใหมี้ประสทิ์ธิภาพิ จากีแบับัฝ่ีกีหดัที์� 

5 ผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารพิฒันากีารพิดูขุองนิสติตอ่ ผู่ว้ิิจยั์จง่ใหนิ้สติคุน้หาขุอ้มลู็เพิิ�มเตมิเกีี�ย์วิกีบััแนวิคุดิเชิง

ปรชัญาเรื�อง คุวิามชา้เเล็ะคุวิามเรว็ิ หรอื ขุอ้คุดิที์�ไดจ้ากีเรื�องนี � เป็นประโย์คุสั�น ๆ พิรอ้มท์ั�งแสดง

คุวิามคุดิเหน็แล็กีเปล็ี�ย์นกีนัตามท์ศันะที์�แตล่็ะคุนมีตอ่เรื�องคุวิามชา้เเล็ะคุวิามเรว็ิ

 ข�อค�นพบู นิสติหาแนวิคุดิเชิงปรชัญาแบับัสั�น ๆ ตามคุวิามเขุา้ใจแตล่็ะบัคุุคุล็ ดงันี �

 - ธรรมชาติขุองมนษุย์คื์ุอ คุวิามชา้ แล็ะวิิวิฒันากีารไมใ่ชก่ีารปฏิวิตัิ

 - เมื�อใดที์�เราแสวิงหาคุวิามเรง่พิรอ้ม ๆ กีนั ผ่ล็ที์�ไดคืุ้อคุวิามชา้

 - คุวิามชา้ไมใ่ชผ่่ล็เสีย์ แตคุ่วิามชา้เป็นกีระบัวินกีารที์�ถกูีตอ้งขุองกีารเรยี์นรูแ้ล็ะวิิวิฒันากีาร

 - คุวิามชา้ก่ีอใหเ้กิีดประสบักีารณ ์แล็ะคุวิามรูจ้รงิที์�ไดจ้ากีกีารท์ำาชา้ๆ
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 - คุวิามชา้เป็นหล็กัีประกีนัขุองคุวิามผิ่ดพิล็าดนอ้ย์ แล็ะกีารล็ดคุวิามเสี�ย์ง

 กีารนำาประโย์คุสั�น ๆ มาใหนิ้สติไดท้์ดล็องพิดู ท์ำาใหไ้ดใ้จคุวิามที์�ตอ้งกีารสื�อสาร บัางคุนที์�มี

คุวิามสามารถในกีารสื�อสารเป็นภาษาองักีฤษไดดี้กีวิา่พิดูภาษาไท์ย์ นิสติตอ้งท์อ่งจำาประโย์คุขุองตวัิ

เองใหคุ้รบัถว้ินจากีนั�น จง่พิดูแบับัสง่สารใหผู้่ช้มโดย์ใชน้ำ�าเสีย์งแล็ะจงัหวิะ พิรอ้มท์ั�งล็มหาย์ใจเพืิ�อ

ใหเ้ป็นธรรมชาต ิแล็ะตอ้งเป็นตวัิเองมากีที์�สดุ

 

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 7 ดู�นสดูเคล่�อนย�ายพ่�นที่ี�

  แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร สรา้งทิ์ศท์างกีารเคุล็ื�อนที์�ขุองนิสติ กีารจดักีาร กีารเคุล็ื�อน

ย์า้ย์ท์างกีาย์ภาพิขุองนกัีแสดงบันเวิที์ จากีจดุหน่�งไปย์งัอีกีจดุหน่�ง  

 วธีิิปฏิบิูตัิ

 1.นิสตินั�งบันเกีา้อี �ที์�กี ำาหนดให้

 2.นิสติล็กุีออกีจากีเกีา้อี �เมื�อไหรก็่ีได ้

 3.เคุล็ื�อนที์�ไปตามที์�ตนเองกีำาหนดไวิ ้ พิรอ้มท์ั�งนำาท์า่เตน้ขุองตนเองจากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหดั

ที์�ผ่า่นมา มาประกีอบักีบัักีารเคุล็ื�อนที์�

 ข�อค�นพบู ในเบืั �องตน้นิสติใชป้ระสบักีารณจ์ากีกีารใชคุ้วิามท์รงจำาจากีกีารใชร้า่งกีาย์แล็ะ

วิิธีกีารเคุล็ื�อนร่างกีาย์แบับัเดิม ผู่วิ้ิจัย์แนะนำานิสิตล็องจินตนากีาร แล็ะพิฒันาในดา้นคุวิามคุิด

สรา้งสรรคุใ์นกีารจดัวิางตำาแหนง่ผ่า่นกีารใชส้อย์พืิ�นที์�อย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็ ภาย์ใตส้ถานกีารณแ์ล็ะ

กีติกีา คุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิที์�ตกีล็งไวิร้ว่ิมกีนัได ้ กีารเคุล็ื�อนที์�ในแบับัดน้สด ตอ้งใชจิ้ตนากีารผ่นวิกี

กีบัักีารใชป้ฏิภาณ จนกีระท์ั�งนำาไปสูคุ่วิามเขุา้ใจในสถานกีารณ ์ ตามคุวิามเขุา้ใจขุองนิสติในแตล่็ะ

คุน นิสติไดใ้ชท้์กัีษะกีารคุดิวิิเคุราะหอ์ย์า่งมีวิิจารณญาณผ่า่นกีระบัวินกีาร ดน้สดเคุล็ื�อนย์า้ย์พืิ �นที์�

  

 แบูบูฝึ่กหดัูที่ี� 8  ดู�นสดูกับูอุปกรณ ์

 นิสิตไดเ้ล็ือกีภาพิจากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหัดจินตนากีารจากีรูปภาพิมาเป็นส่วินหน่�งขุอง

อปุกีรณป์ระกีอบักีารแสดงจากีรูปภาพิ Pinterest แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีาร สรา้งกีาร

เคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์บันเวิที์พิรอ้มกีบััอปุกีรณป์ระกีอบักีารแสดงจากีอารมณก์ีารแสดง

 วธีิิปฏิบิูตัิ

 1.ใหนิ้สติเล็ือกีเขีุย์นอารมณใ์นกีารแสดงมาหน่�งอารมณ์

 2.จากีนั�นใหขุ้ย์าย์อารมณแ์ตกีย์อดจากีอารมณเ์ดมิเพิิ�มขุ่ �นมา

 3.สรา้งท์า่เตน้จากีอารมณที์์�นิสติเล็ือกีใชอ้ปุกีรณ ์ (แผ่น่วิงกีล็ม) Improvise สรา้งกีาร

เคุล็ื�อนไวิไ้ปพิรอ้ม ๆ กีนั

 ข�อค�นพบู นิสติสามารถแบัง่อารมณเ์ป็น 4 ประเภท์

 1. เสีย์ใจ เศรา้ หมน่หมอง ท์กุีขุใ์จ เจ็บัปวิด ท์รุนท์รุาย์ บัา้คุล็ั�ง กีระวินกีระวิาย์ กีงัวิล็ใจ

 2. สนกุีสนาน ดีใจ รา่เรงิ สดชื�น ปล็อดโปรง่ คุวิามสขุุ สบัาย์ใจ

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 3. โกีธร โมโห ดดุนั เสีย์งดงั ระเบัดิ โวิย์วิาย์ รุนแรง เกีรี �ย์วิกีราด กีรดีรอ้ง 

 4. รกัี ออ่นล็ะมนุ หว่ิงใย์ หล็งใหล็ โหย์หา ล็ุม่หล็ง เพิอ้

 นิสติสรา้งกีารเคุล็ื�อนไหวิเป็นเสน้ตรง เป็นกีารแสดงอารมณข์ุองตวัิล็ะคุรที์�แสดงออกีท์าง

อารมณอ์ย์า่งรุนแรง หรอืตั�งใจอย์า่งมากี เชน่ โกีรธ หง่หวิง รกัีมากี วิิธีกีารจบััอปุกีรณ ์จะกีำาแนน่แล็ะ

ปาออกีไป บัวิกีรวิมกีบััองคุป์ระกีอบัเกีี�ย์วิกีบััทิ์ศท์างกีารเคุล็ื�อนไหวิ  ไดแ้ก่ี กีารเคุล็ื�อนที์�ไปขุา้งหนา้ 

ขุา้งหล็งั ขุา้งขุา้ง กีารเคุล็ื�อนที์�ในแนวิเฉีย์ง กีารหมนุ กีารมว้ินเขุา้ตวัิ กีารปัดออกีไปจากีตวัิ กีารเคุล็ื�อนไหวิ

ขุ่ �น - ล็ง นิสติสรา้งกีารเคุล็ื�อนไหวิเป็นเสน้โคุง้ เป็นกีารแสดงออกีถง่อารมณที์์�เหน็ใจ สงสารปล็อบัโย์น ซ่�ง

กีารเคุล็ื�อนไหวิในล็กัีษณะนี�มีขุอ้ดีคืุอ มีท์ว่ิงท์า่ที์�สงา่งาม กีารใชอ้ปุกีรณจ์ะใชมื้อแบับักีรดีกีราย์ 

สรา้งระดบััในกีารเคุล็ื�อนไหวิ มีหล็าย์ระดบััคืุอ ระดบััตำ�า กีล็าง สงูล็กัีษณะล็อย์ตวัิ รวิมท์ั�งท์า่ท์างขุอง

รา่งกีาย์ ยื์ดกีาย์ นั�ง คุกุีเขุา่ ยื์น ยื์ดตวัิ กีารตั�งตวัิตรง กีารโนม้ตวัิใหโ้คุง้กีารบัดิตวัินิสติสรา้งกีาร

เคุล็ื�อนไหวิไปขุา้งหนา้ เป็นกีารแสดงออกีในบัท์บัาท์ที์�หล็บัหนีหล็กีีเล็ี�ย์งกีารถกูีท์ำารา้ย์ กีารใชอ้ปุกีรณ์

จะเป็นกีารเอามาบังัตวัิ บังัสว่ินตา่ง ๆ ขุองรา่ย์กีาย์เป็นกีารหล็บัซอ่น สรา้งมิติขุองกีารเคุล็ื�อนไหวิ คืุอ

ขุนาด คุวิามกีวิา้ง หรอืคุวิามมากีนอ้ย์ไดแ้ก่ี กีารเคุล็ื�อนไหวิแสดงถง่คุวิามกีวิา้งใหญ่ คุวิามสงู คุวิามเล็ก็ี 

คุวิามตำ�าหรอืเตี �ย์ คุวิามแคุบั 

 หล็งัจากีกีารท์ดล็องดน้สดท์กุีคุรั�งนิสติจะรว่ิมแรกีเปล็ี�ย์นแสดงคุวิามคุิดเหน็ท์กุีคุรั�ง พิรอ้ม

ท์ั�งเล็ือกีสิ�งที์�ตนเองคุดิวิา่นา่สนใจแล็ะสรา้งคุวิามหมาย์ในงาน ในกีารเล็ือกี แตล่็ะคุรั�งนั�นนิสติจะระบัุ

วิา่เล็ือกีเพิราะอะไรท์กุีคุรั�ง เพืิ�อเป็นเหตผุ่ล็ใหนิ้สติไดว้ิิเคุราะหต์าม ในฐานะผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดงจง่ท์ำา

หนา้ที์�เล็ือกีในขุั�นตอนสดุท์า้ย์ โดย์เล็ือกีจากีสิ�งที์�ท์กุีคุนเคุย์เล็ือกีรว่ิมกีนัในกีารดน้สดคุรั�งก่ีอน ๆ ไวิ้

แล็ว้ิ แล็ะเล็ือกีสิ�งที์�ใหคุ้วิามหมาย์เเล็ะตรงตามวิตัถปุระสงคุที์์�ตั�งไวิ้

 สำารวจพ่�นที่ี�การแสดูง 

 ผู่ว้ิิจยั์แล็ะนิสติรว่ิมกีนัสำารวิจพืิ �นที์� ที์�จะใชแ้สดง พิรอ้มท์ั�งแรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ถง่พืิ �นที์�

ที์�ตนเองสนใจ ท์ำาใหไ้ดพื้ิ �นที์�กีารแสดงคืุอ หอ้ง mupa1 เพิราะผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารกีระจกีเป็นฉากีหล็งัใน

กีารแสดง เพืิ�อสื�อคุวิามหมาย์ในเชิงสญัล็กัีษณ ์ สิ�งที์�สอ่งสะท์อ้นคุวิามจรงิ กีารใหผู้่ช้มไดพิ้ิจารณา

ตนเอง นอกีจากีนั�นกีระจกีย์งัสามารถสรา้งมิติขุองภาพิกีารแสดงใหซ้บััซอ้น แล็ะหล็ากีหล็าย์มมุมอง 

เนื�องจากีหอ้ง mupa1 ไมก่ีวิา้งมากี ท์ำาใหก้ีารจดัวิางเกีา้อี �ที์�นั�งคุนดเูป็นล็กัีษณะรูปตวัิย์ ู ฝัี� งกีระจกี

เป็นฝัี� งนกัีแสดง เพิราะฉะนั�นคุนดจูะสามารถมองเห็นนกัีแสดงไดจ้ากีท์กุีมมุ แล็ะประกีอบักีบัั

งานกีารแสดงชิ �นนี �ตอบักีารตั�งคุ ำาถามแล็ะสะท์อ้นไปถง่ผู่ช้มในเรื�องท์ศันคุติคุวิามชา้แล็ะคุวิามเรว็ิอีกี

ดว้ิย์

 ออกแบูบูฉาก 

 ผู่ว้ิิจยั์ขุออาสาสมคัุรนิสติในสาขุาดนตรเีเล็ะกีารแสดง เอกีออกีแบับัจำานวิน 10 คุน มาวิาด

ฉากีหล็งัใหก้ีารแสดง โดย์นำาเอาตวัิอย์า่งงานศลิ็ปะขุองศิล็ปินมาเป็นตวัิอย์า่งแล็ะ ผู่ว้ิิจยั์บัอกีไอเดีย์ 

วิา่ตอ้งกีารตน้ไมใ้หญ่ในฉากี สว่ินที์�เหล็ือนิสติสามารถออกีแบับักีารวิาดไดต้ามใจชอบัแตย่์งัคุงอย์ู่

ในเรื�องที์�สรา้งไวิ้
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 วิิธีปฏิบัตั ิ จากีสมดุระบัาย์สีขุอง Johanna Basford หนงัสือระบัาย์สีส ำาหรบััผู่ใ้หญ่ จากี

หนงัสือSecret Garden : An Inky Treasure Hunt and Colouring Book  ภาย์ในเล็ม่มีรูปดอกีไม้

ตน้ไมแ้ล็ะสตัวิต์า่ง ๆ ผู่วิ้ิจยั์นำาเอาตวัิอย์า่งงานศลิ็ปะขุองศิล็ปินมาเป็นตวัิอย์า่งตน้ไมใ้หญ่จากีหนงัสือ

ระบัาย์ส ีสว่ินที์�เหล็อืนิสติสามารถออกีแบับักีารวิาดไดต้ามใจชอบัแตย่์งัคุงอย์ูใ่นเรื�องที์�สรา้งไวิ้

ภาพที่่� 8 : ตัวัอย่า่งการื่ออกแบบฉาก

(ที่่�มา : Secret Garden : An Inky Treasure Hunt and Colouring Book) 

         ภาพที่่� 9 : ปฏิบิตัักิารื่สรื่า้งฉาก              ภาพที่่� 10 : นสิติัสาขีาออกแบบและนกัแสดัง

 (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)         (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558) 

ภาพที่่� 11 : นสิติัสาขีาออกแบบการื่แสดังร่ื่วมสรื่า้งฉากในการื่แสดัง

(ที่่�มา:จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)  

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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การออกแบูบู ถุกูแบูง่ออกเป็น 2 ส่วน คอ่ การออกแบูบูโครงสร�าง และการออกแบูบูตกแตง่

 ส่วนที่ี� 1 เป็นกีารออกีแบับัโคุรงสรา้ง ผู่วิ้ิจยั์ใหนิ้สติกีารออกีแบับัรูปรา่งแล็ะรูปท์รงขุองตน้ไม้

ใหญ่ เพืิ�อเนน้ใหเ้กิีดจดุเดน่ (Emphasis) แล็ะสรา้งคุวิามนา่สนใจใหก้ีบััภาพิ ซ่�งเป็นชดุนำาสาย์ตาที์�

จะพิาคุนดไูดร้บััชมงานศิล็ปะสามารถเขุา้ถง่คุวิามหมาย์ไดง้า่ย์ยิ์�งขุ่ �น    

 ส่วนที่ี� 2 กีารออกีแบับัตกีแตง่ ผู่ว้ิิจยั์ใหนิ้สติล็งล็าย์ล็ะเอีย์ดโดย์กีารใชล้็วิดล็าย์ตกีแตง่ให้

กีบััโคุรงสรา้งหล็กัีเพืิ�อคุวิามสวิย์งาม ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์ เสน้ (Line) ทิ์ศท์าง (Direction) ขุนาดแล็ะ

สดัสว่ิน (Size and proportion) นำ�าหนกัีแล็ะสี (Value and Colour) ดลุ็ย์ภาพิ (Balance) คุวิาม

กีล็มกีล็ืน (Harmony) แล็ะกีารจดัวิางองคุป์ระกีอบัใหไ้ดป้ระสานกีล็มกีล็ืน หรอืคุวิามขุดัแย์ง้ (Con-

trast) กีนั เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามสมบัรูณข์ุองฉากี

 ผู้ลลัพธิ ์ เป็นคุรั�งแรกีที์�ผู่ว้ิิจยั์ไดมี้โอกีาสรว่ิมงานกีบัันิสติสาขุาออกีแบับั เมื�อผู่ว้ิิจยั์ใหโ้จท์ย์์

กีบัันิสิต นิสิตมีกีารพิดูคุยุ์กีนัในกีล็ุ่มแล็ะแบั่งหนา้ที์�กีนัท์ำางาน โดย์มีอาจารย์ค์ุณพิศ วิิรตันชยั์ 

อาจารย์ป์ระจำาเอกีออกีแบับั ใหคุ้ ำาแนะนำาไสตก์ีารวิาด คุวิามถนดัในแตล่็ะบัคุุคุล็ เพืิ�อใหท้์กุีคุนไดใ้ช้

ศกัีย์ภาพิขุองท์กุีคุนใหส้งูสดุ นิสติท์กุีคุนวิาดรูปล็งบันกีระจกี ตามที์�ไดร้บััโจท์ย์ ์ นอกีจากีนี�ย์งัมีกีาร

พิฒันารูปที์�เพืิ�อนนิสติวิาดไวิ ้ นำามาตอ่ย์อดไดอี้กีดว้ิย์ กีารท์ำางานวิิธีนี �ท์กุีคุนจะไดเ้หน็วิา่ เพืิ�อนนิสติ

วิาดรูปอะไร แล็ะตวัินิสติเองวิาดรูปอะไร เกิีดกีารพิดูคุยุ์ แรกีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ แล็ะรบััฟัิงเหตผุ่ล็

ขุองกีนัแล็ะกีนั โดย์ปกีตนิิสติสาขุาออกีแบับัจะมีหนา้ที์�รบััคุำาสั�งจากีผู่ก้ี ำากีบัั แล็ะท์ำากีบััตามโจท์ย์ที์์�ผู่้

กี ำากีบััใหเ้หมือนภาพิที์�ผู่ก้ี ำากีบััคุดิไวิใ้หม้ากีที์�สดุ แตวิ่ิธีกีารนี �จะสามารถปพืูิ �นฐานกีารสรา้งสทิ์ธิเสรภีาพิ

จากีกีารออกีแบับัไดอี้กีดว้ิย์

การออกแบูบูโปสเตอร ์

 ผู่ว้ิิจยั์ออกีแบับัใหนิ้สติท์กุีคุนไดมี้สว่ินรว่ิมในกีารออกีแบับัดว้ิย์ โดย์ใชว้ิิธีกีารวิาดรูป หรอื 

เสน้ ที์�ล็ะคุนต่อกีนับันกีระดาษจนเต็มหนา้กีระดาษกีารออกีแบับัโปสเตอร ์ ผู่วิ้ิจยั์ออกีแบับัใหนิ้สิต

ท์กุีคุนไดมี้สว่ินรว่ิมในกีารออกีแบับัดว้ิย์ 

 วธีิิปฏิบิูตั ิ

 ใหนิ้สติที์�เป็นนกัีเตน้เป็นผู่อ้อกีแบับัโปสเตอร ์โดย์ใชว้ิิธีกีารวิาดรูปท์รง หรอื เสน้ ที์ล็ะคุนตอ่

กีนับันกีระดาษจนเตม็หนา้กีระดาษ จากีแนวิคุดิสรา้งเสน้หน่�งเพืิ�อหน่�ง

    

         ภาพที่่� 12 : นสิติัร่ื่วมออกแบบโปสเตัอรื่ ์ ภาพที่่� 13 : โปสเตัอรื่ก์ารื่แสดังชดุั Start

      (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)            (ที่่�มา :จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)
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 ข�อค�นพบู หล็งัจากีกีารฝ่ีกีปฏิบัตัอิย์า่งหนกัี ผู่ว้ิิจยั์ตอ้งกีารใหนิ้สติเปล็ี�ย์นอิรยิ์าบัท์ ไมใ่ห้

รา่งกีาย์เคุรยี์ดจนเกิีนไป ผู่ว้ิิจยั์จง่ชวินนิสติมาออกีแบับัโปสเตอรส์ ำาหรบัักีารแสดงชดุนี � กีารท์ำางาน

คุรั�งนี �เป็นไปอย์า่งผ่อ่นคุล็าย์ กีารวิาดรูปท์รงแล็ะกีารใหส้ีนั�น ล็ว้ินแตกีตา่งไปจากีบัคุุล็กิีขุองแตล่็ะ

คุนโดย์สิ �นเชิง นิสติใหเ้หตผุ่ล็วิา่ อย์ากีท์ำาสิ�งที์�ตรงกีนัขุา้มกีบััตวัิเอง เพิราะนิสติเกืีอบัท์กุีคุนชอบัสีเขุม้ 

แตส่ิ�งที์�ออกีแบับัมากีล็บััเป็นสีที์�หวิานแล็ะเบัา ถง่แมว้ิา่รูปที์�ออกีแบับัมาจะไมรู่เ้รื�อง ไมบ่ัง่บัอกีถง่

สญัล็กัีษณใ์ด ๆ แตท่์กุีคุนท์ำาตามโจท์ย์คื์ุอ สรา้งเสน้หน่�งเพืิ�อหน่�ง

ออกแบูบูเคร่�องแตง่กาย 

 ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาภาพิในโปสเตอรที์์�นิสติไดร้ว่ิมออกีแบับัไวิพ้ิรอ้มท์ั�ง ถามคุวิามคิุดเหน็กีบััอาจารย์ ์

คุณพิศ วิิรตันชยั์ อาจารย์ใ์หคุ้วิามคุดิเหน็เกีี�ย์วิกีบัักีารออกีแบับัโดย์ ถอดโคุรงสรา้งรูปท์รงในแตล่็ะ

รูปแล็ะนำามาแปะท์บัักีนัใหเ้ป็นชดุกีารแสดง ใชผ้่า้ที์�มีล็กัีษณะโปรง่นำามาตดั เพืิ�อจะไดม้องเหน็

โคุรงสรา้งในแตล่็ะรูป แล็ะใชเ้สน้ไหมพิรมมาเย์็บัเป็นตวัิเชื�อม แตส่ ำาหรบััตวัิผู่ว้ิิจยั์กีล็บััคุดิวิา่นา่จะใช้

เป็นวิิธีกีารตดัเป็นชดุสำาเรจ็ แล็ะวิาดหรอืพิิมพิล์็าย์ใสใ่นตวัิชดุจะดีกีวิา่  แตผู่่ว้ิิจยั์ไมก่ีล็า้ที์�จะแสดง

คุวิามคุดิเหน็ ดว้ิย์เหตเุพิราะสถานะคุวิามเป็นเพืิ�อนที์�มีคุวิามเกีรงใจ แตส่ดุท์า้ย์ผู่ว้ิิจยั์ไดเ้ปิดใจแล็ะ

กีล็า้ที์�จะแสดงคุวิามคุดิเหน็ ดว้ิย์เหตเุพิราะกีารท์ำางานไมมี่คุวิามคืุบัหนา้เพิราะตวัิผู่ว้ิิจยั์ไมต่ดัสนิใจ 

หล็งัจากีนั�นผู่วิ้ิจยั์ไดก้ีล็บััไปในคุวิามคุิดหล็กัีขุองกีารสรา้งงานชิ �นนี �ที์�สรา้งขุ่ �นมาเพืิ�อกีารแสดงท์ศันะ

คุติแล็ะรบััฟัิงเหตุผ่ล็ ผู่วิ้ิจัย์ไดพ้ิูดคุุย์กีับัอาจารย์ค์ุณพิศ อีกีคุรั�ง ผู่วิ้ิจัย์แล็ะอาจารย์ค์ุณพิศมอง

หาคุวิามเป็นตรงกีล็างในกีารออกีแบับั 

 ขุอ้สรุปคืุอ ตดัเป็นชดุสำาเรจ็ โดย์ใชผ้่า้โปรง่ใส แล็ะตดัผ่า้เป็นรูปท์รงที์�นิสติออกีแบับัไวิม้า

แปะท์บััชดุเพืิ�อใหเ้กิีดมิติขุ่ �น

         

ภาพที่่� 14 : แบบเครื่่�องแตัง่กาย่            ภาพที่่� 15 : เครื่่�องแตัง่กาย่ในการื่แสดัง

            (ที่่�มา : Pinterest)                (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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การออกแบูบูแสง 

 ผู่ว้ิิจยั์ท์ำางานรว่ิมกีนักีบััฝ่ีาย์แสงโดย์ใหฝ่้ีาย์แสงเขุา้มาดกูีารฝ่ีกีซอ้มเป็นระย์ะๆ ผู่ว้ิิจยั์มีกีาร 

กีำาหนดสีแล็ะเเสงคุวิามสวิ่างเพืิ�อใหคุ้วิามหมาย์ในสถานกีารณข์ุองเรื�องแล็ะสรา้งอารมณร์ว่ิมขุอง

คุนด ูพิรอ้มท์ั�งเปิดโอกีาสใหฝ่้ีาย์แสงออกีแบับัไดเ้พิิ�มเตมิเพืิ�อเสรมิคุวิามหมาย์ในแตล่็ะฉากี

   ภาพที่่� 16 : แสงในการื่แสดัง                        ภาพที่่� 17 : แสงในการื่แสดัง

  (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)           (ที่่�มา : จิฬุาลกัษณ ์เอกวฒันพนัธ์ี 2558)

 กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์จากีเเนวิคิุดกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง

วิตัถปุระสงคุ ์ เพืิ�อใหนิ้สติรว่ิมท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง 

จนเกิีดคุวิามเขุา้ใจจากีกีารท์ำาแบับัฝ่ีกีหดัแล็ะสามารถสรา้งกีารแสดงชดุ Star สามารถสรา้งแบับัฝ่ีกีหดั

จำานวิน 5 แบับัฝ่ีกีหดั แล็ะตวัิอย์า่งกีารจดัองคุป์ระกีอบักีารสรา้งกีารแสดง ท์ั�งหมด 5 ตวัิอย์า่งดงันี � 

 1.แบับัฝ่ีกีหดัจากีกีารสรา้ง mind map เป็นแบับัฝ่ีกีหดัแนะนำาตวัิ แนวิคุดิล็ะล็าย์พิฤติกีรรม 

(เพืิ�อประโย์ชนต์อ่กีารสรา้งกีารแสดง) แบับัฝ่ีกีหดันี �สรา้งมาเพืิ�อตอ้งกีารล็ะล็าย์พิฤตกิีรรม  ใหนิ้สติได้

มีโอกีาสเปิดใจ แล็ะเปิดเผ่ย์ตวัิตนผ่า่นกีารนำาเสนอ mind map เกิีดกีารเปิดใจมากีขุ่ �นพิรอ้มเขุา้สู่

กีระบัวินกีารกีารท์ำางานจากีกีารท์ำากิีจกีรรมนี�  นิสติสามารถสรา้งเขุา้ใจเรื�องคุวิามแตกีตา่งระหวิา่ง

ตนเองแล็ะผู่อื้�นในระดบััเบืั �องตนเป็นกีารปพืูิ �นฐานกีารย์อมรบััผู่อื้�น

 2.แบับัฝ่ีกีหดักีารจากีสรา้งจินตนากีาร คุน้หาภาพิเเรงบันัดาล็ใจในดา้นองคุป์ระกีอบัศิล็ป์ 

โดย์กีารใชเ้คุรื�องมือ ที์�คุน้คุวิา้รูปภาพิจากี Pinterest ในขุั�นตอนวิิธีกีารแบับั Devising แล็ะฝ่ีกีใหนิ้สติ

ไดใ้ชเ้หตผุ่ล็วิิเคุราะหผ์่า่นกีารพิดูคุยุ์ เกิีดบัท์สนท์นาแล็กีเปล็ี�ย์นรบััฟัิงคุวิามคุดิเหน็จากีนิสติ สะท์อ้น

ผ่า่นจากีกีารเล็ือกีรูปภาพิ นิสติวิิเคุราะหโ์ดย์ใชแ้ตอ่ารมณค์ุวิามรูส้ก่ีมาใหเ้หตผุ่ล็ หล็งัจากีที์�ผู่ว้ิิจยั์

ชวินนิสติ ใชคุ้วิามคุดิในเชิงวิิเคุราะห ์ แล็ะ ฝ่ีกีใหนิ้สติหาใชเ้หตผุ่ล็มาตอบัคุำาถาม นิสติมีกีารพิฒันา

คุวิามสามารถในกีารจำาแนกีแจกีแจง ตีคุวิามขุอ้มลู็ วิิเคุราะหค์ุวิามสมัพินัธข์ุององคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ 

นิสติสามารถประเมินแล็ะ ตดัสนิเรื�องที์�คุดิไดอ้ย์า่งสมเหตสุมผ่ล็ ในคุวิามคุดิเชิงสรา้งสรรคุม์ากีกีวิา่เดมิ 

ผู้ลการวจิยั
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 3. แบับัฝ่ีกีหดัหนงัสือนิท์านกีล็บััมมุ นิสติเลื็อกีเรื�องจากีหนงัสือที์�ชอบัมาหน่�งเรื�อง  จากีกิีจกีรรม

นิสิตสามารถฝ่ีกีตนเองเกีี�ย์วิกีบัักีารใชส้ิท์ธิเสรีภาพิในล็งคุะแนนแล็ะเลื็อกีเรื�องที์�ตนเองตอ้งกีารจน

เกิีดกีารล็งมตโิดย์ย์อมรบััเสยี์งสว่ินใหญ่ตามหล็กัีกีารประชาธิปไตย์ กิีจกีรรมนี�เป็นเตรยี์มคุวิามพิรอ้ม 

ปพืูิ �นฐานระบับัประชาธิปไตย์ กีบัันิสติไดรู้จ้กัีกีบัักีฎ์เกีณฑิแ์ล็ะกีติกีา ย์อมรบััฟัิงเสีย์งสว่ินมากี 

 4. แบับัฝ่ีกีหดัเล็ือกีเพิล็งเพืิ�อสรา้งท์า่เตน้ พิบัวิา่ จากีกิีจกีรรมนี�ใหนิ้สติไดฝ่้ีกีใชส้ทิ์ธิในกีาร

เสนอเพิล็งที์�ตนเองชอบัมาคุนล็ะหน่�งเพิล็ง นิสติไดเ้รยี์นรูก้ีารใชส้ทิ์ธิหรอื รูปแบับัหน่�งขุองอำานาจ 

(power) จากีอำานาจที์�ปัจเจกีพิง่เล็ือกีกีระท์ำาตอ่ตนเองได ้ ในรูปแบับัขุองกีารเล็ือกีเพิล็งจากีเพิล็งที์�

ตนเองชอบั

 5. แบับัฝ่ีกีหดั กีารดน้สด จากีอปุกีรณ ์กีารเคุล็ื�อนย์า้ย์พืิ �นที์� แบับัฝ่ีกีหดันี �เป็นสว่ินที์�ย์ากีที์�สดุ 

เพิราะตอ้งอาศยั์ประสบักีารณที์์�นิสติมีสะสมเป็นขุองตนเอง แล็ะท์ำาคุวิามเขุา้ใจกีบััรูปแบับัวิิธีกีารสไตล็์

เท์คุนิคุวิิธีกีารที์�เป็นขุองตนเอง แตจ่ะพิบัคุวิามแตกีตา่งแล็ะหล็ากีหล็าย์ขุองวิตัถดุบิัที์�จะไดจ้ากีนิสติ

 ตวัิอย์า่งกีารจดัองคุป์ระกีอบักีารสรา้งกีารแสดง ท์ั�งหมด 5 ตวัิอย์า่ง

 1. ตวัิอย์า่งกีารสำารวิจพืิ �นที์�กีารแสดง กีารมองหาพืิ �นที์�ใหมที่์�ไมใ่ชพื้ิ �นที์�ในโรงล็ะคุรจรงิ ๆ นั�น 

สามารถจะสรา้งมิตหิรอืสญัล็กัีษณ ์แล็ะเกิีดกีารตีคุวิามขุองผู่ส้รา้งงานแล็ะผู่ช้มได้

 2. ตวัิอย์า่งกีารออกีแบับัฉากี กีารท์ำางานรว่ิมกีนัขุองนิสติเอกีนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์ แล็ะนิสติ

เอกีออกีแบับัเพืิ�อกีารแสดง ที์�ถกูีออกีแบับั โดย์กีารสรา้งฉากีในกีารแสดงไปพิรอ้มกีบัักีารแสดง เป็น

อีกีวิิธีหน่�งที์�ไมจ่ ำาเป็นจะตอ้งสรา้งฉากีขุ่ �นมาก่ีอน

 3. ตวัิอย์า่งกีารออกีแบับัโปสเตอร ์ โปสเตอรมี์สว่ินสำาคุญัตอ่กีารท์ำาประชาสมัพินัธ ์ นิสติมี

สว่ินท์ำางานงานรว่ิมกีนัในกีารออกีแบับัวิาดรูป ภาย์ใตแ้นวิคุดิ ถง่แมภ้าพิจะไมส่วิย์สมบัรูณแ์บับั แต่

จะเกิีดภาพิใหมที่์�ไมเ่คุย์เกิีดขุ่ �นมาก่ีอน

 4. ตวัิอย์า่งกีารออกีแบับัเคุรื�องแตง่กีาย์ เคุรื�องแตง่กีาย์เป็นอีกีหน่�งองคุป์ระกีอบัในกีารแสดง 

สว่ินใหญ่เคุรื�องแตง่กีาย์มกัีจะบัง่บัอกีล็กัีษณะบัคุุคุิล็ขุองตวัิล็ะคุร แตง่านรว่ิมสมยั์ จะพิดูถง่คุวิาม

เท์า่เที์ย์มกีนั ไมมี่เพิศ นกัีแสดงท์กุีคุนเป็นตวัิเอง กีารออกีแบับัเคุรื�องแตง่กีาย์ จง่ถกูีออกีแบับัมาให้

สามารถใสไ่ดท้์กุีเพิศโดย์กีารนำารูปภาพิจะกีารท์ำาโปสเตอรม์าสรา้งเคุรื�องแตง่กีาย์

 5. ตวัิอย์่างกีารจดัแสง แสงในกีารแสดงไม่ไดท้์ ำาหนา้ที์�เพีิย์งแตใ่หคุ้วิามสวิา่งแก่ีนกัีแสดง

แล็ะพืิ�นที์�กีารแสดง แตแ่สงย์งัสรา้งอารมณ ์ กีารออกีแบับัโดย์ใชแ้สงสีเดีย์วิ เพีิย์งแคุเ่พิิ�มระดบััขุอง

คุวิามสวิา่ง จะสามารถบัง่บัอกีคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองเวิล็าบันเวิที์ได้

 จากีแบับัฝ่ีกีหดัแล็ะตวัิอย์า่งท์ั�งหมดนิสติสามารถพิฒันาศกัีย์ภาพิขุองตนเอง ผ่า่นกีระบัวินกีาร

ล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งไดเ้ป็นสองดา้นคืุอ 

 ดา้นที์� 1 ดา้นท์กัีษะท์างคุวิามถนดัจากีกีารเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์  นิสติสามารถใชร้า่งกีาย์

เป็นเคุรื�องมือที์�จะพิฒันาใหต้นเองเป็นนกัีเตน้ที์�มีคุณุภาพิได ้ โดย์เฉพิาะนิสติรูจ้กัีกีารปรบััใชพื้ิ �นที์�บัน

เวิที์ผ่า่นกีารเตน้จากีเท์คุนิคุท์า่เตน้ขุองตนเอง เขุา้ใจกีารใชร้า่งกีาย์จนสามารถนำามาประย์กุีตใ์ชแ้ล็ะ

สรา้งท์า่เตน้ที์�ซบััซอ้น ท์า่เตน้ที์�สื�อสารผ่า่นรา่งกีาย์ได้

    กีารท์ดล็องสรา้งงานนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์

    จากีเเนวิคุดิกีารใชก้ีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง
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 ดา้นที์� 2 ดา้นคุวิามคุดิ นิสติเริ�มเขุา้ใจวิิธีกีารสรา้งงานรว่ิมสมยั์อย์า่งเป็นเหตเุป็นผ่ล็จากี

กีารพิดูคุยุ์ ถามตอบั แล็กีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็ในระวิา่งกีารสรา้งงาน กีล็า้ที์�จะเป็นตวัิขุองตวัิเอง กีล็า้

พิดูในสิ�งที์�ตวัิเองคุดิ  ท์ั�งในเรื�องขุองคุวิามเชื�อ ท์ศันคุตอิย์า่งเปิดเผ่ย์ กีล็า้ที์�จะเรยี์นรู ้เกิีดกีารวิิพิากีษ์

วิิจารณป์ระเดน็ที์�ศก่ีษาอย์า่งตรงไปตรงมา ย์อมรบััฟัิงแล็ะเคุารพิคุวิามคุดิเหน็ขุองผู่อื้�น มีวิฒิุภาวิะ

ท์างคุวิามคุดิที์�มากีขุ่ �น เกิีดกีารพิฒันาคุวิามสมัพินัธ ์ ขุองกีนัแล็ะกีนัภาย์ในกีล็ุม่ที์�สรา้งงาน ซ่�งเป็น

สว่ินสำาคุญัในกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง เกิีดสงัคุมประชาธิปไตย์ จากีกีารแฝีงกีระบัวินกีาร

เรยี์นรูเ้รื�องประชาธิปไตย์ในโปรดกัีชั�นเพืิ�อ สรา้งพิล็เมืองที์�ดีมอบัแก่ีสงัคุมในท์างออ้มอีกีดว้ิย์

 1. สิ�งส ำาคุญัในกีารสรา้งงานรว่ิมสมยั์ผ่า่นกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้ง คืุอ กีารใหเ้กีีย์รต ิ

รบััฟัิง แล็ะย์อมรบัั ส ำาหรบััตวัิผู่ส้รา้งงานจำาเป็นตอ้งมีมมุมองที์�กีวิา้ง แมน่ย์ำาในกีารเล็ือกี สว่ินตวัินกัี

แสดงตอ้งมีท์กัีษะในท์างที์�ตนเองถนดัอย์า่งชดัเจน  จง่จะท์ำาใหผ้่ล็งานกีารแสดงมีคุณุภาพิมากียิ์�งขุ่ �น

 2. คุวิามคุล็า้ย์กีนัในกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งแล็ะกีารแสดงนาฏศลิ็ป์รว่ิมสมยั์นั�น คืุอ 

คุวิามเท์า่เที์ย์มกีนั อนัเป็นหล็กัีกีารขุองขุบัวินกีารประชาธิปไตย์  กีารย์อมรบััฟัิงคุวิามคุดิเหน็จากีผู่้

เหน็ตา่ง แล็ะกีารวิิจารณด์ว้ิย์หล็กัีกีารเป็นเหตเุป็นผ่ล็ จะท์ำาใหเ้กิีดกีารพิฒันาแล็ะย์กีระดบััคุณุภาพิ

ท์ั�งตวัิผู่ก้ี ำากีบััแล็ะนกัีแสดง

 3. ส ำาหรบัักีารสรา้งงานกีระบัวินกีารล็ะคุรแบับัรว่ิมสรา้งใจคุวิามสำาคุญัอย์ูใ่นขุั�นตอนระหวิา่ง
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รายช่�อผูู้�ที่รงคุณวุฒิ ิผูู้�ประเมนิบูที่ความ

วารสารศิลิปกรรมบูรูพา ปีที่ี� 24 ฉบูบัูที่ี� 1 (มกราคม - มถุิุนายน 2564)

รองศาสตราจารย์ ์ดร.ดนยั์ เรยี์บัสกีลุ็   คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์นเรศวิร
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รองศาสตราจารย์ ์ดร.ชวิล็ติ อธิปัตย์กีลุ็   บัณัฑิิตวิิท์ย์าล็ยั์  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัอดุรธานี
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ดร.วิท์ญัญ ์ บัญุสอน    คุณะสถาปัตย์กีรรมแล็ะกีารออกีแบับั
      มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์พิระจอมเกีล็า้พิระนคุรเหนือ
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หลักเกณฑ์ก์ารจดัูเตรียมต�นฉบูบัูบูที่ความ 

สำาหรับูพจิารณาตพีมิพใ์น วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 

 วิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิา (Burapha  Arts Journal) เป็นวิารสารวิิชากีารขุองคุณะศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์ เพืิ�อสง่เสรมิท์างดา้นวิิชากีาร กีารคุน้คุวิา้วิิจยั์ แล็ะกีารสรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปะสาขุาตา่งๆ  

โดย์ตีพิิมพิ ์ เผ่ย์แพิรบ่ัท์คุวิามวิิจยั์ (Research articles) แล็ะบัท์คุวิามวิิชากีาร (Review articles) 

รวิมท์ั�งผ่ล็งานวิิท์ย์านิพินธ ์งานสรา้งสรรคุท์์างศิล็ปะ แล็ะงานศลิ็ปวิฒันธรรมหล็ากีหล็าย์สาขุา จากี

คุณาจารย์ ์ นิสติ นกัีศก่ีษา ระดบัับัณัฑิิตศก่ีษา ตา่งๆ รวิมท์ั�งคุณาจารย์ข์ุองคุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์

ซ่�งถือเป็นหน่�งขุองกีารบัรหิารท์างวิิชากีารแก่ีสงัคุม 

 บัท์คุวิามในวิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิานี�จะมีคุณะกีรรมกีาร แล็ะผู่ท้์รงคุณุวิฒิุท์างวิิชากีารเป็น

ผู่พิ้ิจารณากีล็ั�นกีรองโดย์มีกีำาหนดออกีปีล็ะ 2 ฉบับัั 

 ฉบูบัูภาคต�น (ฉบูบัูที่ี� 1 มกราคม - มถุิุนายน)

 ฉบูบัูภาคปลาย (ฉบูบัูที่ี� 2 กรกฏิาคม - ธัินวาคม)

ประเภที่ของบูที่ความที่ี�จะตพีมิพ ์ 

 1.  ราย์งานกีารวิิจยั์ท์างดา้นศลิ็ปกีรรมศาสตร ์เป็นบัท์คุวิามวิิจยั์หรอืบัท์คุวิามงานสรา้งสรรคุ์

ท์างดา้นศลิ็ปกีรรม แล็ะดา้นวิฒันธรรม (กีารวิิจยั์งานศลิ็ปะ กีารออกีแบับั ประย์กุีตศ์ิล็ป์ ดนตร ี

กีารแสดง  สื�อศิล็ปะ ปรชัญาศิล็ป์ สนุท์รยี์ศาสตร ์ประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ  โบัราณคุดี) แล็ะกีารจดักีาร

ดา้นวิฒันธรรม ภมิูปัญญา พิิพิิธภณัฑิ์

 2. บัท์คุวิามวิิชากีารหรอืบัท์คุวิามงานสรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปกีรรมศาสตรเ์ป็นบัท์คุวิามที์�

เสนอองคุค์ุวิามรู ้แนวิคุดิ วิิธีกีาร แล็ะกีระบัวินกีารที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััสาขุาวิิชาตา่งๆ ท์างดา้นศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์ (กีารวิิจยั์งานศิล็ปะ กีารออกีแบับั ประย์กุีตศ์ิล็ป์ ดนตร ี กีารแสดง สื�อศิล็ปะ ปรชัญาศิล็ป์ 

สนุท์รยี์ศาสตร ์ ประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ แล็ะโบัราณคุดี) แล็ะกีารจดักีารดา้นวิฒันธรรม ภมิูปัญญา 

พิิพิิธภณัฑิ ์

 3.  บัท์คุวิามวิิจารณห์นงัสือหรอืบัท์คุวิามปรทิ์ศัน์

รูปแบูบูการเขยีนบูที่ความ

 ราย์งานกีารวิิจยั์ บัท์คุวิามวิิจยั์ แล็ะงานสรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปกีรรม คุวิรมีคุวิามย์าวิ

ตั�งแต ่ 5,000 คุำา แตไ่มคุ่วิรเกิีนกีวิา่ 15,000 คุำา (จำานวินคุำาถือตามกีารนบััจำานวินคุำาใน Microsoft 

Word) หรอื จำานวินหนา้ ตั�งแต ่15 หนา้ แตไ่มคุ่วิรเกิีน 25 หนา้ (ไมร่วิมบัรรณานกุีรม ภาพิประกีอบั 

แล็ะคุำาบัรรย์าย์ภาพิ) ล็งในกีระดาษ A4 ระย์ะหา่งจากีขุอบักีระดาษ ท์ั�งดา้นบันแล็ะดา้นล็า่ง  1.5 นิ �วิ   

ดา้นซา้ย์แล็ะดา้นขุวิา 1 นิ �วิ โดย์ใชรู้ปแบับัอกัีษร Cordia New ขุนาด 16 point เท์า่นั�น ตวัิเล็ขุใหใ้ช้

เป็นเล็ขุอารบัคิุท์ั�งหมด แล็ะมีขุอ้มลู็สำาคุญัตามล็ำาดบััตอ่ไปนี�
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 • บัท์คุดัย์อ่ ภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ

 • ชื�อ-นามสกีลุ็ ตำาแหนง่ ตำาแหนง่ท์างวิิชากีาร หนว่ิย์งานที์�สงักีดั ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษา 

    องักีฤษ

 • เชิงอรรถแล็ะบัรรณานกุีรม

คำาแนะนำาการเตรียมต�นฉบูบัู

 ผู่ส้ง่ผ่ล็งานสามารถนำาเสนอผ่ล็งานเพืิ�อตีพิิมพิไ์ด ้ ตอ้งมีหล็กัีเกีณฑิด์งันี �

 1.บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีารพิิจารณาล็งตีพิิมพิใ์นวิารสารตอ้งไม่เคุย์ถกูีนำาไปพิิมพิเ์ผ่ย์แพิร่ใน

วิารสารใดมาก่ีอน หรอือย์ูใ่นระหวิา่งกีารพิิจารณาตีพิิมพิใ์นวิารสารหรอืสิ�งตีพิิมพิอื์�นๆ ในเวิล็า

เดีย์วิกีนั 

 2. บัท์คุวิามตอ้งไดร้บัักีารพิิจารณาจากีผู่ป้ระเมินอิสระ   (Peer Review)   จากีภาย์นอกี

มหาวิิท์ย์าล็ยั์ในสาขุานั�นๆ  อย์า่งนอ้ย์ 2 คุน

 3.บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีารตีพิิมพินี์ �ตอ้งไดร้บััคุวิามเหน็ชอบัจากีกีองบัรรณาธิกีาร แล็ะสามารถ

ดดัแปล็ง แกีไ้ขุ ปรบััปรุงสำานวินแล็ะรูปแบับั ตามที์�กีองบัรรณาธิกีารเหน็สมคุวิร

 4.ผู่ป้ระเมินบัท์คุวิามจะเป็นผู่ใ้หคุ้วิามเหน็แล็ะขุอ้แนะนำา วิา่บัท์คุวิามนั�นๆ จะไดรบัักีาร

ย์อมรบัั โดย์ไมมี่เงื�อนไขุ หรอืใหแ้กีไ้ขุ หากีมีกีารแกีไ้ขุผู่เ้ขีุย์นจะตอ้งสง่บัท์คุวิามแกีไ้ขุอีกีคุรั�งแล็ะตอ้ง

แกีไ้ขุบัท์คุวิามนั�นใหเ้สรจ็ภาย์ใน 10-15 วินัหล็งัจากีไดร้บััผ่ล็กีารประเมิน 

 5.บัท์คุวิามที์�นำาเสนอเพืิ�อพิิจารณาตีพิิมพิใ์นฉบับััภาคุตน้ ตอ้งสง่ตน้ฉบับัั ภาย์ในเดือน 

กีมุภาพินัธแ์ล็ะในฉบับััภาคุปล็าย์ ตอ้งสง่ตน้ฉบับัั ภาย์ในเดือนสงิหาคุม

การเตรียมต�นฉบูบัูในการตพีมิพ์

 1. บูที่ความ

 เอกีสารบัท์คุวิามวิิชากีาร/วิิจยั์   จ ำานวิน 3 ชดุ พิรอ้มแบับันำาสง่ตน้ฉบับัั จำานวิน 1 ชดุ

ซีดี-รอม จำานวิน 1 แผ่น่  ประกีอบัดว้ิย์ 

 (1)  ไฟิล็บ์ัท์คุวิาม นามสกีลุ็ .doc หรอื .docx แล็ะ pdf.

 (2)  ไฟิล็ภ์าพิประกีอบั นามสกีลุ็ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื TIFF คุวิามล็ะเอีย์ด 300 Pixel 

/ High Resolution ขุนาดไฟิล็ไ์มต่่่ำากีวิา่ 500KB

 บัท์คุวิามสามารถจดัท์ำาเป็นภาษาไท์ย์หรอืภาษาองักีฤษ แล็ะในกีรณีที์�เป็นภาษาองักีฤษ 

บัท์คุวิามดงักีล็า่วิตอ้งผ่า่นผู่เ้ชี�ย์วิชาญตรวิจสอบัในกีารใชไ้วิย์ากีรณอ์ย์า่งถกูีตอ้งมาแล็ว้ิ กีารเขีุย์น

ภาษาไท์ย์ ใหย้์ด่หล็กัีกีารใชคุ้ ำาศพัิท์แ์ล็ะชื�อบัญัญตัติามหล็กัีขุองราชบัณัฑิิตย์สถาน คุวิรหล็ีกีเล็ี�ย์ง

กีารใชภ้าษาองักีฤษในขุอ้คุวิามภาษาไท์ย์ ย์กีเวิน้กีรณีจำาเป็นแล็ะไมใ่ชคุ้ ำาย์อ่ นอกีจากีเป็นคุำาที์�

ย์อมรบัักีนัโดย์ท์ั�วิไปกีรณีจำาเป็นใหเ้ขีุย์นคุำาศพัิท์ภ์าษาไท์ย์ ตามดว้ิย์ในวิงเล็บ็ัภาษาองักีฤษ โดย์คุำา

แรกีใหขุ้่ �นตน้ดว้ิย์ตวัิพิิมพิใ์หญ่ สว่ินคุำาที์�เหล็ือท์ั�งหมดใหพิ้ิมพิด์ว้ิย์ตวัิพิิมพิเ์ล็ก็ี ย์กีเวิน้ชื�อเฉพิาะท์กุี
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คุำาใหขุ้่ �นตน้ดว้ิย์พิิมพิใ์หญ่ กีารปรากีฏอย์ูห่ล็าย์ที์�ในบัท์คุวิามขุองศพัิท์ค์ุ ำาเดีย์วิกีนัที์�เป็นภาษาไท์ย์

ตามดว้ิย์ภาษาองักีฤษ ใหใ้ชคุ้ ำาศพัิท์ภ์าษาไท์ย์ตามดว้ิย์ภาษาองักีฤษคุรั�งแรกี คุรั�งตอ่ไปใชเ้ฉพิาะคุำา

ศพัิท์ภ์าษาไท์ย์เท์า่นั�น

 2. การพมิพ ์

 ใหจ้ดัพิิมพิด์ว้ิย์โปรแกีรม Microsoft Word โดย์จดัหนา้กีระดาษขุนาด  A4 (8.5 X11 นิ �วิ) 

ตั�งคุา่หนา้กีระดาษสำาหรบัักีารพิิมพิ ์หา่งจากีขุองกีระดาษดา้นบัน 1.5 นิ �วิ ดา้นอื�น ๆ ดา้นล็ะ 1 นิ �วิ 

เวิน้บัรรท์ดัใชร้ะย์ะ No spacing ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ โดย์ใชรู้ปแบับัอกัีษร Cordia New 

เท์า่นั�น ตวัิเล็ขุใหใ้ชเ้ป็นเล็ขุอารบัคิุท์ั�งหมด ซ่�งมีขุนาด ชนิดขุองตวัิอกัีษร รวิมท์ั�งกีารจดัวิางตำาแหนง่

ดงันี �

 - แผ่น่ปกี ชื�อเรื�องท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ พิิมพิไ์วิต้รงกีล็างขุองหนา้แรกีดว้ิย์อกัีษร

ขุนาด 16 แล็ะพิิมพิชื์�อผู่เ้ขีุย์น คุณุวิฒิุ ตำาแหนง่ แล็ะสถานที์�ท์ ำางาน (Institutional Affiliation(s)) 

ภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ โดย์ใหบ้ัอกีหนว่ิย์งานที์�สงักีดั ชื�อสถาบันั คุณะ สาขุา แล็ะที์�อย์ูที่์�

สามารถตดิตอ่ไดท้์างไปรษณีย์ ์เบัอรโ์ท์รศพัิท์ ์แล็ะ E-mail address  ใตชื้�อเรื�องชิดขุอบักีระดาษดา้น

ขุวิา

 - ตอ้งมีเล็ขุหนา้กีำากีบัั ในเนื �อหาท์กุีหนา้โดย์มีขุนาด 16 ชนิดตวัิธรรมดา ตำาแหนง่ชิดขุอบั

บันกีระดาษดา้นขุวิา  ย์กีเวิน้แผ่น่ปกีไมต่อ้งใส่

 - ชื�อเรื�องตน้ฉบับััขุองผู่เ้ขีุย์น

   ชื�อเรื�อง (ภาษาไท์ย์) ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์

    ชื�อเรื�อง (ภาษาองักีฤษ) ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์

 - ชื�อผู่เ้ขีุย์น ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นขุวิาใตชื้�อเรื�อง  ถา้ผู่้

เขีุย์นเป็นชาวิตา่งประเท์ศใหน้ำาชื�อสกีลุ็ขุ่ �นก่ีอนชื�อตน้

 - ระบัขุุอ้มลู็วิา่ เป็นบัท์คุวิามวิิชากีาร หรอื บัท์คุวิามวิิจยั์ หรอืวิิท์ย์านิพินธ ์ดษุฏีนิพินธ ์แล็ะ

ระบัทีุ์�อย์ูห่รอืหนว่ิย์งานสงักีดั (มหาวิิท์ย์าล็ยั์ / คุณะ / สาขุา) ขุองผู่เ้ขีุย์น ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา 

ตำาแหนง่ขุอบักีระดาษดา้นขุวิาใตชื้�อผู่เ้ขีุย์น

 -  บัท์คุวิามวิิชากีารใหเ้ขีุย์นบัท์คุดัย์อ่ท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษก่ีอนนำาเสนอเนื �อหา

 - บัท์คุวิามแล็ะมีกีารกีำาหนดคุำาสำาคุญัไมเ่กิีน 5 คุำาท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ กีารเรยี์ง

หวัิขุอ้ขุองเนื �อเรื�องใหพิ้ิจารณา ตามคุวิามเหมาะสม

 -  บัท์คุดัย์อ่ภาษาองักีฤษ(Abstract) ใชอ้กัีษรตวัิตรง คุวิามย์าวิไมคุ่วิรเกิีน 250 คุำา หรอื 15 

บัรรท์ดั

 -  หวัิขุอ้เรื�อง ขุนาด 16 ชนิดตวัิหนา ตำาแหนง่ชิดขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์

 - หวัิขุอ้ย์อ่ย์ ขุนาด 16 ชนิดตวัิธรรมดา ระบัหุมาย์เล็ขุหนา้หวัิขุอ้ย์อ่ย์โดย์เรยี์งตามล็ำาดบัั

หมาย์เล็ขุตำาแหนง่เวิน้ 1 Tab (0.5 นิ �วิ)  จากีขุอบักีระดาษดา้นซา้ย์ 

 - เนื �อหา ขุนาด 16 ชนิดตวัิธรรมดา จดัพิิมพิเ์ป็น 1 คุอล็มัน ์แล็ะพิิมพิใ์หชิ้ดขุอบัท์ั�งสองดา้น
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 - จ ำานวินหนา้ตน้ฉบับัั คุวิรมีคุวิามย์าวิระหวิา่ง 15-25 หนา้

 3. การเรียงลำาดูบัู

 รูปแบับัขุองราย์งานกีารวิิจยั์ คุวิรเรยี์งล็ำาดบััเรื�องดงันี �

  • บัท์คุดัย์อ่ภาษาไท์ย์ /ภาษาองักีฤษ

  • คุำาสำาคุญัภาษาไท์ย์ 2-5 คุำา / ภาษาองักีฤษ

  • ที์�มาแล็ะคุวิามสำาคุญัขุองปัญหา

  • วิตัถปุระสงคุข์ุองกีารวิิจยั์

  • กีรอบัแนวิคุดิแล็ะ สมมตฐิาน (ถา้มี)

  • วิรรณกีรรมที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

  • วิิธีกีารดำาเนินกีารวิิจยั์  

  • ผ่ล็กีารวิิจยั์ เสนอใหคุ้รอบัคุล็มุวิตัถปุระสงคุข์ุองกีารวิิจยั์ แตไ่มใ่ชส่รุปเป็นขุอ้ๆ

  • ใชต้ารางเมื�อจำาเป็นคุำาอธิบัาย์ตารางเสนอเฉพิาะที์�ตอ้งกีารชี �ประเดน็สำาคุญั

  • สรุปแล็ะอภิปราย์ผ่ล็ เสนอเป็นคุวิามเรยี์งชี �ใหเ้หน็ถง่คุวิามเชื�อมโย์งขุองผ่ล็ที์�  

     ไดก้ีบัักีรอบัแนวิคุดิแล็ะงานวิิจยั์ที์�ผ่า่นมา ไมคุ่วิรอภิปราย์ตามสมมตฐิานเป็น 

     ขุอ้ๆ แตชี่ �ใหเ้หน็ถง่คุวิามเชื�อมโย์งขุองตวัิแปรที์�ใชศ้ก่ีษาท์ั�งหมด

  • ขุอ้เสนอแนะแล็ะแนวิท์างกีารนำาผ่ล็กีารวิิจยั์ไปใชป้ระโย์ชน์

  • เชิงอรรถ/เอกีสารอา้งอิง/ บัรรณานกุีรม

 4. ภาพประกอบู 

 ผู่เ้ขีุย์นสามารถวิางภาพิประกีอบัแท์รกีไวิใ้นเนื �อหา โดย์ขุ่ �นบัรรท์ดัใหมแ่ล็ะจดัวิางภาพิไวิ้

ใตขุ้อ้คุวิามที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง แล็ะมีคุำาบัรรย์าย์ใตภ้าพิ กีารบัรรย์าย์ภาพิใหพิ้ิมพิใ์ตภ้าพิ หากีเป็นภาพิที์�มี

ล็ขิุสทิ์ธิ�(เชน่ จากีหนงัสือวิารสารตา่งๆ เป็นตน้) ตอ้งไดร้บัักีารอนญุาตก่ีอน แล็ะตอ้งมีกีารอา้งอิง 

reference ดว้ิย์โดย์ระบัดุงันี � ตามรูปแบับั ดงันี �

 ภาพิที์� 1 : 

 (ที์�มา :  ชื�อ แล็ะ พิ.ศ.)

 ใหใ้ชคุ้ ำาวิา่ ภาพิที์� 1 โดย์เป็นตวัิหนา ตามดว้ิย์เคุรื�องหมาย์ท์วิิภาคุ ( : ) แล็ะขุอ้คุวิาม

บัรรย์าย์ภาพิ บัรรท์ดัตอ่มาเป็นที์�มาขุองภาพิ  โดย์ระบั ุแหล็ง่ที์�มา แล็ะปี พิ.ศ.ไฟิล็ภ์าพิที์�สง่มาจะเป็น

สีหรอืขุาวิดำา ก็ีได ้แตภ่าพิในวิารสารที์�ตีพิิมพิแ์ล็ว้ิจะเป็นภาพิขุาวิดำา เท์า่นั�น โดย์ใหส้ง่เป็นไฟิล็ภ์าพิ 

นามสกีลุ็ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื TIFF คุวิามล็ะเอีย์ด โดย์ปรบััขุนาดขุองไฟิล็รู์ป ไมคุ่วิรต่ำ��กีวิา่ 

300 Pixel/High Resolution ขุนาดไฟิล็ไ์มต่่ ำ��กีวิา่ 500 KB  โดย์ตอ้งระบัชืุ�อภาพิ ใหต้รงกีบััล็ำาดบััภาพิ

ที์�แท์รกีไวิใ้นขุอ้มลู็เนื �อหา    

 5. การอ�างองิเอกสาร

 ในเนื �อเรื�อง ใชร้ะบับันาม ปี เป็นกีารอา้งอิงที์�อย์ูร่วิมกีนักีบััเนื �อหาไมแ่ย์กีสว่ิน โดย์อาจเขีุย์น

ชื�อผู่แ้ตง่ที์�ใชอ้า้งอิงใหก้ีล็มกีล็ืนไปกีบััเนื �อหาหรอืจะแย์กีใสใ่นวิงเล็บ็ัท์า้ย์ขุอ้คุวิามอา้งอิงก็ีได ้ 
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 1. นามขุองผู่เ้ขีุย์นแล็ะกีารอา้งอิงที์�เป็นตวัิเล็ขุ 

 - นามขุองผู่เ้ขีุย์นภาษาไท์ย์ ใหเ้ขีุย์นชื�อ แล็ะใหใ้ชพ้ิทุ์ธศกัีราช ตวัิเล็ขุหนา้เป็นเล็ขุอารบักิี

ท์ั�งหมด  เชน่

 • พิวิงรตัน ์ท์วีิรตัน ์ (2543, 48) กีล็า่วิวิา่..................(ในกีารกีล็า่วิถง่ผู่เ้ขีุย์นคุรั�งแรกี) หรอื 

(พิวิงรตัน,์ 2527, 48) กีล็า่วิวิา่............ .(ในกีารกีล็า่วิถง่ผู่เ้ขีุย์นคุรั�งตอ่มา)  หรอื (พิวิงรตัน,์ 2527, 

48) (ตามหล็งัขุอ้คุวิามที์�อา้งอิงถง่)

 • ผู่ว้ิิจยั์ใชท้์ฤษฏีขุอง เบัสต ์ ที์�กีล็า่วิไวิว้ิา่กีารแปล็คุวิามหมาย์ระดบััคุวิามพิง่พิอใจที์�มีตอ่

ผ่ล็ติภณัฑิ ์(Best, 1986 อา้งถง่ใน พิวิงรตัน ์ท์วีิรตัน ์, 2543, 48)  

 • กีารผ่สมผ่สานระหวิา่งรูปแบับัชิ�นสว่ินแตล่็ะชิ �นในจินตนากีาร ใหเ้กิีดรูปล็กัีษณใ์หมที่์�ย์งั

คุงคุวิามรูส้ก่ีถง่ประโย์ชนใ์นกีารประดบััตกีแตง่ตวัิอาคุาร (นวิล็นอ้ย์ บัญุวิงษ,์  2539, 59)

 - นามขุองผู่เ้ขีุย์นภาษาตา่งประเท์ศ ใหเ้ขีุย์นเฉพิาะนามสกีลุ็ (last name) ใหใ้ชคุ้รสิต์

ศกัีราช แล็ะเล็ขุหนา้เป็นเล็ขุอารบัคิุ ท์ั�งหมด เชน่

 • Smith and Thomas  (1989, 38-42) introduced........หรอื  ............(Smith and Thom-

as 1989, 38-42)

 2. เรื�องที์�มีผู่เ้ขีุย์นมากีกีวิา่ 3 คุนขุ่ �นไป 

 -    ภาษาไท์ย์ ใชชื้�อแรกีแล็ว้ิตามดว้ิย์คุำาวิา่ แล็ะคุณะ แล็ว้ิจง่เป็น พิทุ์ธศกัีราชแล็ะเล็ขุหนา้ 

เชน่

 •…….(นวิล็นอ้ย์ บัญุวิงษ ์แล็ะคุณะ 2539, 117-121) 

 -  ภาษาตา่งประเท์ศ  ใชเ้ฉพิาะนามสกีลุ็คุนแรกี แล็ว้ิตามดว้ิย์ et al. แล็ะ คุ.ศ. เชน่

 •.........(Brown et al. 1978, 58)

 3.  ผู่เ้ขีุย์นเดีย์วิกีนั เสนอเอกีสารปีเดีย์วิกีนั ใหก้ีำากีบััตวัิอกัีษรตามล็ำาดบัั เชน่ กี, ขุ, คุ,...  A, 

B, C,… ตอ่จากีปีพิิมพิ ์เชน่  

 • (ไพิศาล็ เหล็า่สวุิรรณ แล็ะคุณะ 2535กี, 199) หรอื (Brown1991A, 299)

 4.  กีรณีไมมี่ชื�อผู่แ้ตง่ ผู่ร้วิบัรวิม ผู่แ้ปล็ หรอืบัรรณาธิกีาร ใหล้็งราย์กีารชื�อเรื�องแท์นแล็ะใช้

ตวัิเอน เชน่ 

 • (ท์ศันศิล็ป์ 2550, 15) เอกีสารจากีเวิบ็ัไซต ์เชน่ หล็กัีเกีณฑิก์ีารถอดอกัีษรไท์ย์เป็นอกัีษร

โรมนัแบับัถ่าย์

 • เสีย์ง (2542, ออนไล็น)์ หมาย์คุวิามวิา่ ............. หรอื ..............

 • ............ (Therapeutic Goods Administration, online)

 6. การเขยีนบูรรณานุกรม

 เอกีสารอา้งอิงท์กุีเรื�องที์�ปรากีฏในราย์กีารอา้งอิง ใหน้ ำามาเขีุย์นเป็นบัรรณานกุีรมท์กุี

ราย์กีาร  มีหล็กัีเกีณฑิด์งันี �
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 6.1 จดัท์ำาราย์กีารสิ�งพิิมพิภ์าษาไท์ย์ก่ีอน ตามดว้ิย์ราย์กีารสิ�งพิิมพิภ์าษาตา่งประเท์ศ

 6.2 กีารอา้งอิงที์�เป็นตวัิเล็ขุใชเ้ล็ขุอารบักิีท์กุีกีรณี

 6.3. เรยี์งล็ำาดบััตามตวัิอกัีษรขุองผู่แ้ตง่ 

  • เขีุย์นชื�อท์กุีคุนที์�รว่ิมเขีุย์นเอกีสารภาษาไท์ย์ ใหเ้ขีุย์นชื�อ ท์กุีคุนเรยี์งกีนัไป คุั�น 

 ดว้ิย์จลุ็ภาคุ  (,) คุนสดุท์า้ย์ใหเ้ชื�อมดว้ิย์ “แล็ะ” เชน่ พิวิงรตัน ์ท์วีิรตัน,์ จิตรแกีว้ิ สวิา่งราช,  

 แล็ะชศูกัีดิ�  เตชะณรงคุ ์. 

  • เอกีสารที์�มีผู่เ้ขีุย์นชดุเดีย์วิกีนั ใหเ้รยี์งล็ำาดบััตามปี จากีปีที์�พิิมพิก่์ีอน-ปีที์�  

 พิิมพิ ์หล็งัตอ่ๆ มา แตห่ากีเป็นปีเดีย์วิกีนัใหใ้ส ่กี ขุ คุ กีำากีบััไวิที้์�พิทุ์ธศกัีราช หรอื A B C   

กีำากีบััไวิที้์�คุรสิตศ์กัีราชโดย์เรยี์ง ตามล็ำาดบััขุองเล็ม่ที์�พิิมพิก่์ีอน-หล็งัแล็ะตามล็ำาดบัั   

ตวัิอกัีษรขุองชื�อเรื�องสำาหรบััชื�อเรื�องใหใ้ชต้วัิเอน

  • ชื�อผู่แ้ตง่ในราย์กีารถดัจากีราย์กีารแรกีใหแ้ท์นชื�อผู่เ้ขีุย์นดว้ิย์กีารขีุดเสน้ใต ้  

 จำานวิน 16 เคุาะ (8 ตวัิอกัีษร) ตามดว้ิย์จดุ (.)  

 6.4 บัรรณานกุีรมที์�มีคุวิามย์าวิเกิีน 1 บัรรท์ดั ในกีารพิิมพิ/์เขีุย์นบัรรท์ดัที์� 2 ใหเ้ยื์ �องเขุา้  

 ประมาณ ½ นิ �วิ  เชน่

 ตวัอย่างหนังส่อผูู้�แตง่เป็นผูู้�เขยีน

 เสร ีวิงษม์ณฑิา. (2540). คุรบัเคุรื�องเรื�องกีารสื�อสารท์างกีารตล็าด . กีรุงเท์พิฯ  : 

  วิสทิ์ธิ�พิฒันา.

 ณรงคุ ์รตันะ. (2528กี).  กีารคุรอบัคุรองแล็ะกีารรอบัรูเ้ท์คุโนโล็ยี์ในประเท์ศไท์ย์.   

  กีรุงเท์พิมหานคุร: ศนูย์ถ่์าย์ท์อดเท์คุโนโล็ยี์ กีระท์รวิงวิิท์ย์าศาสตรเ์ท์คุโนโล็ยี์

  แล็ะกีารพิล็งังาน.

 __________. (2528ขุ).  คุูมื่อกีารเจรจาแล็ะกีารท์ำาขุอ้ตกีล็งกีารถ่าย์ท์อด   

  เท์คุโนโล็ยี์. กีรุงเท์พิมหานคุร:  ศนูย์ถ่์าย์ท์อดเท์คุโนโล็ยี์ กีระท์รวิงวิิท์ย์าศาสตร ์

  เท์คุโนโล็ยี์แล็ะกีารพิล็งังาน. 

 American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

 Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological   

  Association. 

 ตวัอย่างหนังส่อที่ี�มบีูรรณาธิิการ

 พิิเชษฐ รุง้ล็าวิลั็ย์,์ บัรรณาธิกีาร. (2553). คุนล็ะไมคุ้นล็ะมือ. ราชบัรุ:ี ศนูย์ป์ระสานงาน  

  ชมรมศษิย์เ์ก่ีาสามเณรล็ยั์แมพ่ิระนิรมล็.

 Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York: 

  Springerverlag.



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2564

209

 6.5 ชื�อเรื�องหนงัสือ  ชื�อบัท์คุวิาม ชื�อวิารสารภาษาตา่งประเท์ศ ใหขุ้่ �นตน้ดว้ิย์อกัีษร

 ตวัิพิิมพิใ์หญ่ท์กุีคุำา ย์กีเวิน้คุำาบัรุพิบัท์แล็ะสนัธาน 

 6.6 หากีไมป่รากีฏเมืองที์�พิิมพิ ์ส ำานกัีพิิมพิ ์ใหใ้ชคุ้ ำาวิา่ ม.ป.ท์. หรอื n.p. หากีไมป่รากีฏปีที์� 

 พิิมพิใ์หใ้ชคุ้ ำาวิา่ ม.ป.ป. หรอื N.d.

 6.7 ในกีรณีไมมี่ชื�อผู่แ้ตง่  ผู่ร้วิบัรวิม  ผู่แ้ปล็ หรอืบัรรณาธิกีาร ใหล้็งราย์กีารชื�อเรื�องแท์น
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 ส ำานกัีงานคุณะกีรรมกีารพิฒันากีารเศรษฐกิีจแล็ะวิฒันธรรมแหง่ชาต.ิ (2554).แผ่น  
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  (Export)ขุา้วิหอมมะล็:ิ ปรมิาณแล็ะมลู็คุา่กีารสง่ออกีราย์เดือน. สืบัคุน้วินัที์� 30  

  สงิหาคุม  2557,จากีhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex  

  port_result.php 

ลิขสิที่ธิิ�

 ตน้ฉบับััที์�ไดร้บัักีารตีพิิมพิใ์นวิารสารศิล็ปกีรรมบัรูพิา (Burapha  Arts Journal) คุณะ

ศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา ถือเป็นกีรรมสทิ์ธิ�ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา หา้มนำาขุอ้คุวิาม

ท์ั�งหมดหรอืบัางสว่ินไปพิิมพิซ์้ำ ำ��เวิน้เสีย์แตว่ิา่จะไดร้บััอนญุาตจากีมหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ เป็นล็าย์ล็กัีษณ์

อกัีษร

ความรับูผู้ิดูชอบู

 เนื �อหาตน้ฉบับััที์�ปรากีฏในวิารสารเป็นคุวิามรบััผิ่ดชอบัขุองผู่เ้ขีุย์น ท์ั�งนี �ไมร่วิมคุวิามผิ่ด

พิล็าด อนัเกิีดจากีเท์คุนิคุกีารพิิมพิ์

การพจิารณาบูที่ความ

 1. กีองบัรรณาธิกีาร จะท์ำาหนา้ที์�พิิจารณากีล็ั�นกีรองบัท์คุวิามแล็ะจะแจง้ผ่ล็กีารพิิจารณา

ใหผู้่ส้ง่บัท์คุวิามท์ราบัภาย์ใน 30 วินั นบััตั�งแตว่ินัที์�ไดร้บัับัท์คุวิาม ท์ั�งนี �กีองบัรรณาธิกีารฝ่ีาย์ประสาน

งานจะท์ำาหนา้ที์�ประสานงานกีบััผู่ส้ง่บัท์คุวิามในท์กุีขุั�นตอน

 2.  ฝ่ีาย์ประสานงานจะดำาเนินกีารจดัรูปแบับัขุองบัท์คุวิามใหเ้ป็นระบับัเดีย์วิกีนัท์กุี

บัท์คุวิามก่ีอนนำาเสนอใหผู้่ท้์รงคุณุวิฒิุ (peer review) พิิจารณา จากีนั�น จง่สง่บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีาร

พิิจารณาในเบืั �องตน้ใหก้ีบััผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ (peer review) จำานวิน 2 ท์า่น เป็นผู่พิ้ิจารณาใหคุ้วิามเหน็

ชอบัในกีารตีพิิมพิเ์ผ่ย์แพิรบ่ัท์คุวิาม โดย์ใชเ้วิล็าพิิจารณาแตล่็ะบัท์คุวิามไมเ่กิีน 1 เดือน

  ผ่ล็กีารพิิจารณาขุองผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดงักีล็า่วิถือเป็นสิ �นสดุ จากีนั�น จง่สง่ผ่ล็กีารพิิจารณาขุอง

ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุใหผู้่ส้ง่บัท์คุวิาม หากีมีกีารแกีไ้ขุหรอืปรบััปรุงใหผู้่ส้ง่บัท์คุวิามแกีไ้ขุแล็ะนำาสง่กีอง

บัรรณาธิกีารภาย์ในระย์ะเวิล็า 1 เดือนนบััตั�งแตว่ินัที์�ไดร้บััผ่ล็กีารพิิจารณา

 3. ฝ่ีาย์ประสานงานนำาบัท์คุวิามที์�ผ่า่นกีารพิิจารณาแล็ะแกีไ้ขุแล็ว้ิ เขุา้สูก่ีระบัวินกีารเรยี์บั

เรยี์งพิิมพิแ์ล็ะกีารตีพิิมพิ ์โดย์ใชร้ะย์ะเวิล็าดำาเนินกีารประมาณ 2-3 เดือน

 4. ผู่ส้ง่บัท์คุวิามจะไดร้บัั “วิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิา” จำานวิน 2 เล็ม่เป็นกีารตอบัแท์น ภาย์ใน 

1 เดือนนบััตั�งแตว่ิารสารศิล็ปกีรรมบัรูพิาไดร้บัักีารเผ่ย์แพิรก่ีารสง่ตน้ฉบับัั
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การจดัูส่งที่างไปรษณีย์

 ผู่เ้ขีุย์นตอ้งนำาสง่เอกีสารตน้ฉบับััในรูปแบับัไฟิล็ ์ Word พิรอ้มแผ่น่ CD  ตามขุอ้กีำาหนดขุอง

รูปแบับัวิารสาร จำานวิน 3 ชดุ   สง่ดว้ิย์ตนเอง หรอืท์างไปรษณีย์ล์็งท์ะเบีัย์นมาที์�

 บูรรณาธิิการวารสารศิลิปกรรมบูรูพา (Burapha  Arts Journal)

 สำานักงานคณบูดู ี

 คณะศิลิปกรรมศิาสตร ์ มหาวทิี่ยาลัยบูรูพา 169 ถุนนลงหาดูบูางแสน

 ตำาบูลแสนสุข อำาเภอเมอ่ง จงัหวัดูชลบุูรี 20131

 โที่รศัิพที่.์ 038 102 222, 038 391 042 ต่อ  2510, 2511, 2516

 โที่รสาร 038  391042

การส่งที่างออนไลน์

 website : www.journal.fineartbuu.org

 https://www.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ/index
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           บัท์คุวิามปรทิ์ศัน ์(review article)  บัท์วิิจารณห์นงัสือ (book review)
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Keyword (ภาษาองัฤษ)............................................................................................................

ที์�อย์ูส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวิกี......................หมูที่์�...................ซอย์.................ถนน....................

ต ำาบัล็/แขุวิง....................อ ำาเภอ/เขุต.....................จงัหวิดั..........................

รหสัไปรษณีย์.์..................โท์รศพัิท์.์..........................................โท์รศพัิท์มื์อถือ...........................
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E-mail.....................................................................................................................................

ขุา้พิเจา้ขุอรบััรองวิา่บัท์คุวิามนี�     

  เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้เพีิย์งผู่เ้ดีย์วิ 

  เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้แล็ะผู่ที้์�ระบัชืุ�อในบัท์คุวิาม 

บัท์คุวิามนี�ไมเ่คุย์ล็งตีพิิมพิใ์นวิารสารใดมาก่ีอน แล็ะจะไมน่ำาสง่ไปเพืิ�อพิิจารณาล็งตีพิิมพิใ์น

วิารสารอื�นๆ อีกี   นบััจากีวินัที์�ขุา้พิเจา้ไดส้ง่บัท์คุวิามฉบับัันี �มาย์งักีองบัรรณาธิกีารวิารสาร

ศิล็ปกีรรมบัรูพิา มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

           ล็งนาม....................................................... 

          (.................................................................)
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ขุา้พิเจา้ขุอรบััรองวิา่บัท์คุวิามนี� เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้ในฐานะผู่ร้ว่ิมวิิจยั์แล็ะรว่ิมเขีุย์น  

    บัท์คุวิามจากีงานวิิจยั์(กีรณีที์�เป็นบัท์คุวิามจากีงานวิิจยั์)

                             เป็นผ่ล็งานขุองขุา้พิเจา้ในฐานะผู่ร้ว่ิมเขีุย์นบัท์คุวิาม

หมายเหตุ :  ถา้มีผู่เ้ขีุย์นบัท์คุวิามมากีกีวิา่ 2 ท์า่น กีรุณากีรอกีราย์ล็ะเอีย์ดขุองผู่เ้ขีุย์นบัท์คุวิามรว่ิม

ท์า่นอื�น ๆ ดว้ิย์
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