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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

รองศาสตราจารย์ ์ดร.สมพิร  ธรุ ี  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ 
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ธญับัรุี
รองศาสตราจารย์ ์ดร.นิย์ม  วิงศพ์ิงศด์ ำา คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร.รุง่โรจน ์ ธรรมรุง่เรอืง ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ คุณะโบัราณคุดี
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศิล็ปากีร
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เฉล็มิศกัีดิ� พิิกีลุ็ศร ี คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร. ณรงคุช์ยั์  ปิฎ์กีรชัต ์ ภาคุวิิชาดนตรวีิิท์ย์า
      วิิท์ย์าล็ยั์ดรุยิ์างคุศิล็ป์ 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  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศิล็ปากีร
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  มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศิล็ปากีร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.นงนชุ  ภูม่าล็ี  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร. อชิรชัญ ์ไชย์พิจนพ์ิานิช ภาคุวิิชาประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ คุณะโบัราณคุดี   
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศิล็ปากีร
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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 ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ผ่ศ.ดร. นฤมล็  ศิล็ปชยั์ศร ี   วิิท์ย์าล็ยั์เพิาะชา่ง 
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็รตันโกีสนิท์ร์
ผ่ศ. ดร.ปรชีาวิฒิุ  อภิระตงิ   คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ผ่ศ.ชยั์วิฒิุ รว่ิมฤดีกีลู็   คุณะวิิจิตรศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์เชีย์งใหม่
ผ่ศ.ดร.อตเิท์พิ แจ๊ดนาล็าวิ   คุณะมณัฑินศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร

กองบูรรณาธิิการฝ่่ายศิลิปกรรม
ผ่ศ.จกัีรกีรศิน ์ บัวัิแกีว้ิ   คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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บูที่บูรรณาธิิการ

 ในปีพิทุ์ธศกัีราช 2565 เป็นปีที์�วิารสารศิล็ปกีรรมบัรูพิาคุรบัรอบัปีที์� 25 แล็ะมีกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง

รูปแบับัจากีวิารสารที์�มีกีารตีพิิมพิเ์ป็นเล็่มมาสู่รูปแบับัขุองกีารเป็นวิารสารแบับัออนไล็น ์เนื�องจากี

เท์คุโนโล็ยี์กีารสื�อสารในปัจจุบันั ในสงัคุมย์ุคุดิจิตอล็ ท์ำาใหต้อ้งมีกีารปรบััแล็ะพิฒันา โดย์ท์าง

วิารสารไดป้รบััปรุงใหเ้ป็นรูปแบับัขุองวิารสารในล็กัีษณะ E-book แล็ะสามารถดาวินโ์หล็ดขุอ้มลู็
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ที์� https://fineartbuu.org/journals แล็ะเวิป็ตไ์ซตข์ุองระบับัฐานขุอ้มลู็วิารสารอิเล็ก็ีท์รอนิกีสก์ีล็าง

ขุองประเท์ศไท์ย์ Thai Journals Online (ThaiJO) ที์� https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ 

ซ่�งในฐานขุอง Thai jo นั�นระบับักีำาล็งัอย์ูร่ะหวิา่งกีารปรบััปรุงขุอ้มลู็ตา่ง ๆ โดย์ท์างกีองบัรรณาธิกีาร

คุาดวิา่นา่จะสามารถเปิดใหใ้ชร้ะบับัสมบัรูณภ์าย์ในเดือนสงิหาคุมนี�

 ในวิารสารฉบับัันี �ท์างกีองบัรรณาธิกีารไดเ้พิิ�มจำานวินกีารตีพิิมพิข์ุองวิารสารเป็น 14 บัท์คุวิาม 

แล็ะมีกีารตรวิจสอบัคุณุภาพิขุองบัท์คุวิามโดย์ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุตรวิจสอบับัท์คุวิาม (Peer Reviewer) 

โดย์ตั�งแตปี่ที์� 25 ฉบับััที์� 1 (มกีราคุม-มิถนุาย์น 2565) วิารสารไดป้รบััหล็กัีเกีณฑิก์ีารสง่บัท์คุวิามให้

ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุพิิจารณาเป็นบัคุุคุล็ภาย์นอกีจากีหล็ากีหล็าย์สถาบันั อย์า่งนอ้ย์ 3 คุน เพืิ�อใหส้อดรบัั

กีบััประกีาศ กี.พิ.อ. เรื�อง หล็กัีเกีณฑิแ์ล็ะวิิธีกีารพิิจารณาแตง่ตั�งบัคุุคุล็ใหด้ ำารงตำาแหนง่ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์

รองศาสตราจารย์ ์ แล็ะศาสตราจารย์ ์ (ฉบับััที์� 4) พิ.ศ. 2564 ล็งวินัที์� 5 กีรกีฎ์าคุม 2564 เพืิ�อใหผู้่้

นิพินธส์ามารถนำาผ่ล็งานไปใชใ้นกีารยื์�นขุอตำาแหนง่ท์างวิิชากีารไดต้ามประกีาศ http://www.ratchak-

itcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF  ซ่�งท์างกีองบัรรณาธิกีารตั�งใจจะใหว้ิารสาร

ศิล็ปกีรรมบัูรพิาเป็นสื�อกีล็างแล็ะมุ่งประโย์ชนอ์ย์่างมีคุุณภาพิขุองกีารเผ่ย์แพิร่งานวิิชากีารแล็ะ

งานวิิจยั์สรา้งสรรคุอ์ย์า่งตอ่เนื�อง

           

                    บัรรณาธิกีาร  
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LOOP: The Creation of Immersive Theatre on Whodunit

บูที่คัดย่อ

 บัท์คุวิามนี�เป็นกีารสะท์อ้นแล็ะถอดองคุค์ุวิามรูจ้ากีกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานล็ะคุรใน

รูปแบับัอิมเมอซีฟเรื�อง “LOOP: The Immersive Theatre” ที์�มีประเดน็ตั�งตน้กีบัักีารรบััรูท้์างสงัคุม

แล็ะกีารตดัสนิคุนจากีภาย์นอกี โดย์อาศยั์ล็กัีษณะแล็ะรูปแบับัขุองล็ะคุรแนวิอิมเมอซีฟ ที์�ใหคุ้วิามสำาคุญั

กีบัับัรรย์ากีาศ สถานที์�เฉพิาะ คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งผู่ช้มกีบััเหตกุีารณร์อบัตวัิในฐานะขุองเรื�องราวิ

หรอืกีารแสดง กีระตุน้ใหผู้่ช้มไดมี้ปฏิกิีรยิ์าท์างอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ีรว่ิมกีบััเหตกุีารณน์ั�น ๆ ใหส้ามารถ

ตอบัสนองต่อสถานกีารณต์ามสญัชาตญาณขุองตนเอง แล็ะเป็นผ่ล็งานที์�เอื �อใหผู้่ช้มไดมี้สว่ินรว่ิม

ผ่า่นกีารคุน้หาดว้ิย์ตนเองดว้ิย์ โดย์เล็า่เรื�องผ่า่นสถานกีารณก์ีารฆาตกีรรมในบัารล์็บััแหง่หน่�งในรูปแบับั

สืบัสวินสอบัสวินคุล็าสสกิี (Classical Detective Story) หรอื Whodunit มีเปา้หมาย์เพืิ�อที์�จะศก่ีษา

แล็ะถอดองคุค์ุวิามรูจ้ากีกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานกีารแสดงท์ั�งดา้นกีารจดักีารแล็ะกีารอำานวิย์

กีารผ่ล็ติ (Production Management)  กีารสรา้งสรรคุบ์ัท์แล็ะกีำากีบัักีารแสดง (Directing) แล็ะกีารแสดง 

(Acting) ในล็ะคุรแนวิอิมเมอซีฟ  

คำาสำาคัญ : กีารแสดงแล็ะกีำากีบัักีารแสดง, งานสรา้งสรรคุ,์ อิมเมอซีฟ เธีย์เตอร,์ ศิล็ปะกีารแสดง,  

กีารอำานวิย์กีารผ่ล็ติ

1 บัท์คุวิามจากีงานสรา้งสรรคุ ์ศิล็ปะกีารแสดงนิพินธห์ล็กัีสตูรศิล็ปกีรรมศาสตรบัณัฑิิตสาขุาศิล็ปะกีารแสดง คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน 

2 นกัีศก่ีษาระดบััปรญิญาตร ีหล็กัีสตูรศิล็ปกีรรมศาสตรบัณัฑิิตสาขุาศิล็ปะกีารแสดง แขุนงวิิชากีารล็ะคุร คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
3 นกัีศก่ีษาระดบััปรญิญาตร ีหล็กัีสตูรศิล็ปกีรรมศาสตรบัณัฑิิตสาขุาศิล็ปะกีารแสดง แขุนงวิิชากีารล็ะคุร คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน 

4 นกัีศก่ีษาระดบััปรญิญาตร ีหล็กัีสตูรศิล็ปกีรรมศาสตรบัณัฑิิตสาขุาศิล็ปะกีารแสดง แขุนงวิิชากีารล็ะคุร คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน 
5 อาจารย์ที์์�ปรก่ีษา ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร., อาจารย์ป์ระจำาหล็กัีสตูรศิล็ปกีรรมศาสตรบัณัฑิิตสาขุาศิล็ปะกีารแสดง แขุนงวิิชากีารล็ะคุร 
  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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Abstract

บูที่นำา

 The article reflects on a creative practice and lesson learned from immersive theatre 

- “LOOP: The Immersive Theater”. This performance’s concept originates with questions 

upon social perception and judgment of others in the society. Immersive theatre appears 

as one of many popular techniques in engaging audience with performance. It focuses on 

atmosphere, emphasizes on site-specific, blurs boundaries between audience and actors, 

offers audience experience of events around them as a story. This immersive form encourages 

the audience to interact, engage and immerse with the events emotionally and physically 

by allowing them to respond to the situations based on their own instincts and interests, 

letting them choose and search for answers as well as how to perceive the stories. ‘LOOP’ 

brings out that experiences through a murder situation in a secret bar as in the classical 

detective story or Whodunit. The goal of this article is to study and extract knowledge from 

making an immersive theatre in three areas of production management, script creation and 

directing, and acting in immersive theatre.

KEYWORDS : Acting and Directing, Creative Practice, Immersive theatre, Performance, 

Production Management

 LOOP เป็นศิล็ปะกีารแสดงนิพินธร์ะดบััปริญญาตรีท์างดา้นศิล็ปะกีารแสดงที์�มีเรื�องราวิ

เกีี�ย์วิกีบัักีารฆาตกีรรมในบัารล์็บัั เล็า่เรื�องในแนวิสืบัสวินคุล็าสสกิี (Classical Detective Story) หรอื 

Whodunit จดัแสดงในสถานที์�เฉพิาะ (site-specific) แล็ะนำาเสนอในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์

(Immersive Theatre)โดย์กีล็ุม่ผู่ส้รา้งสรรคุ ์ไดแ้ก่ี ชญัญาณินท์ ์ชชัวิาล็ (ผู่อ้ ำานวิย์กีารผ่ล็ติ) สจัจาวิธุ 

สรุยิ์ะดง (ผู่เ้ขีุย์นบัท์แล็ะกีำากีบัักีารแสดง) แล็ะพิรพิิพิย์ ์วิงษห์าแกีว้ิ (นกัีแสดง) ไดร้บััแรงบันัดาล็ใจใน

กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานล็ะคุรขุ่ �นมาใหมจ่ากีประเดน็ใกีล็ต้วัิ เรื�องกีารตดัสนิผู่อื้�นแล็ะกีารรบััรูท้์างสงัคุม

ที์�เกิีดขุ่ �นในปัจจบุันั โดย์มีวิตัถปุระสงคุห์ล็กัี คืุอ กีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์

(Immersive Theatre) ที์�สามารถสะท์อ้นใหเ้หน็ถง่กีารรบััรูแ้ล็ะกีารตดัสนิผู่อื้�นขุองคุนในสงัคุมได ้

 กีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดง LOOP จง่มีแนวิคุดิสำาคุญัเกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารรบััรูท้์างสงัคุม (Social 

Perception) ที์�มกัีจะถกูีตีคุวิามผ่่านประสบักีารณแ์ล็ะกีารรบััรูเ้ฉพิาะขุองแต่ล็ะบัคุุคุล็ อิมเมอซีฟ 

เธีย์เตอร ์จง่เป็นรูปแบับัที์�ส ำาคุญัแล็ะเหมาะสม เนื�องจากี อิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์ มีล็กัีษณะสำาคุญั คืุอ 

ท์ล็าย์กีำาแพิงระหวิ่างนกัีแสดงแล็ะผู่ช้ม ท์ล็าย์คุวิามเป็นล็ะคุรใหก้ีล็าย์เป็นสถานกีารณที์์�นกัีแสดง

แล็ะผู่ช้มอย์ูร่ว่ิมกีนั เป็นเท์คุนิคุหน่�งในกีารสรา้งกีารมีสว่ินรว่ิมขุองผู่ช้ม เนน้ใหผู้่ช้มไดร้บััประสบักีารณ์

จากีกีารแสดงดว้ิย์ตนเอง รบััรูเ้รื�องราวิประหน่�งอย์ูร่ว่ิมในเหตกุีารณผ์่า่นมมุมองขุองตนเอง เอื �อใหเ้กิีด

ปฏิสมัพินัธ ์กีระตุน้กีารมีสว่ินรว่ิม แล็ะเปิดรบัักีารตอบัสนองขุองผู่ช้มตอ่กีารแสดงในฐานะสถานกีารณ์

ที์�กี ำาล็งัเกิีดขุ่ �นตรงหนา้ โดย์ในกีารแสดง LOOP นั�นผู่ช้มสามารถเล็ือกีแล็ะคุน้หาคุำาตอบัไดต้ามกีาร

รบััรูขุ้องตนเอง ใชส้ญัชาตญาณขุองตนเองในกีารเล็ือกีตดิตามตวัิล็ะคุรที์�สนใจ แล็ะสงัเกีตพิฤตกิีรรม

ขุองตวัิล็ะคุรผ่า่นพืิ �นที์�ขุองเหตกุีารณ ์ ณ สถานที์�จรงิ (บัารล์็บัั) แล็ะไดต้ดัสนิตวัิล็ะคุรที์�คุาดวิา่จะ

กีระท์ำาผิ่ดในคุรั�งนี � เพืิ�อรว่ิมกีนัคุน้หาคุวิามจรงิขุองเรื�องที์�เกิีดขุ่ �นแล็ะตดัสนิวิา่ใคุรคืุอฆาตกีรตวัิจรงิ

 LOOP มีกีรอบัแนวิคุดิสำาคุญัในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน ไดแ้ก่ี อิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์(Immer-

sive Theatre) แล็ะรูปแบับัขุองงาน กีารรบััรูท้์างสงัคุม (Social Perception) แล็ะกีารเล็า่เรื�องในแนวิ

สืบัสวินสอบัสวิน (Detective Story) โดย์แนวิคุดิท์ั�ง 3 นี �สง่ผ่ล็ตอ่กีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงใน 3 มิต ิ

ไดแ้ก่ี

 - กีารผ่ล็ิตแล็ะกีารจดักีารแสดงในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์ (Producing Immersive 

Theatre)

 - กีารเขีุย์นบัท์แล็ะกีารกีำากีบัักีารแสดงแนวิอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์(Writing & Directing Im-

mersive Theatre)

 - กีารแสดงในรูปแบับั อิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์(Performing in Immersive Theatre)

 

ภาพที่่� 1: แผนภูมิกิรอบแนวคิดิการสรา้งสรรคิ ์LOOP Immersive theatre

   

กรอบูแนวคดิในการสร้างสรรคผ์ืลงาน

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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  กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน LOOP ในฐานะผ่ล็งานศลิ็ปะกีารแสดงนี�ด ำาเนินกีารในรูปแบับัวิิจยั์

เชิงปฏิบัตัิกีาร (Practice as Research) หมาย์ถง่ กีารวิิจยั์ที์�ใชก้ีารบันัท์ก่ีแล็ะสงัเคุราะห ์องคุค์ุวิามรู ้

ผ่่านประสบักีารณต์รงขุองผู่ส้รา้งสรรคุไ์ม่วิ่าจะเป็นกีารผ่ล็ิตแล็ะกีารจดักีารแสดง กีารเขีุย์นบัท์แล็ะ

กีารกีำากีบัักีารแสดง แล็ะกีารแสดง มีกีารวิิเคุราะหแ์ล็ะสะท์อ้นผ่ล็ในระหวิา่งที์�พิฒันาแนวิคุดิแล็ะวิิธี

วิิจยั์ไปพิรอ้ม ๆ กีบัักีารปฏิบัตั ิ(ธนชัพิร กิีตติกีอ้ง, 2563, 189-190) โดย์มีวิตัถปุระสงคุส์ ำาคุญั คืุอ กีาร

ถอดองคุค์ุวิามรูเ้รื�องเท์คุนิคุแล็ะวิิธีกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปะกีารแสดงในรูปแบับัอิมเมอซีฟ 

เธีย์เตอร ์ ในมิติกีารจดักีารแสดง กีารเขีุย์นบัท์ กีารกีำากีบัั แล็ะกีารแสดง ล็ะคุรในรูปแบับัอิมเมอซีฟ 

โดย์กีารเรีย์บัเรีย์งนำาเสนอขุ้อมูล็แล็ะกีารวิิเคุราะห์ขุ้อมูล็นี �เขีุย์นขุ่ �นในล็ักีษณะกีารบัรรย์าย์

ปรากีฏกีารณที์์�เกิีดขุ่ �นรว่ิมไปกีบัักีารสะท์อ้นประสบักีารณข์ุองผู่ส้รา้งสรรคุ ์แล็ะกีารวิิเคุราะหก์ีระบัวินกีาร

แล็ะประสบักีารณข์ุองผู่ส้รา้งสรรคุไ์ปพิรอ้ม ๆ กีนั เพืิ�อเนน้ย์ำ�าใหเ้ห็นถ่งคุวิามสำาคุญัขุองกีารปฏิบัตัิ

กีารท์างศิล็ปะที์�ตอ้งสะท์อ้นแล็ะสงัเคุราะหอ์ย์ูเ่สมอในระหวิา่งกีารปฏิบัตัิ

Immersive Theatre 

  Gareth White (2012, 221-222) ไดพ้ิย์าย์ามใหคุ้วิามหมาย์ขุองคุำาวิา่ Immerse (แปล็

ภาษาวิา่ไท์ย์วิา่ ดำาดิ�ง แช ่หรอื จม) โดย์คุวิามหมาย์ขุองรูปแบับักีารแสดงที์�เรยี์กีวิา่ “อิมเมอซีฟ” (Im-

mersive) นี � หมาย์ถง่ กีารที์�ผู่ช้มไดเ้ขุา้ไป “รว่ิมอย์ูใ่น” (immerse) สถานกีารณข์ุองกีารแสดงดว้ิย์วิิธีกีาร

ใดวิิธีกีารหน่�ง อย์า่งไรก็ีดี รูปแบับักีารแสดงที์�ตอ้งกีารกีารมีสว่ินรว่ิมขุองผู่ช้มนั�นไมถื่อเป็นเรื�องใหม่

สกัีที์เดีย์วิ ล็ะคุรแนวิอิมเมอซีฟนั�นอย์ูภ่าย์ใตแ้นวิคุดิเดีย์วิกีบัักีบัั อินเท์อแอคุที์ฟ เธีย์เตอร ์ (Interac-

tive Theatre) ขุอง  Augusto Boal หรอื พิารทิ์์ซพิิาท์อรี� เพิอรฟ์อรม์านซ ์ (Participatory Perfor-

mance) ขุอง Richard Schechner โดย์จะมีล็กัีษณะที์�เอื �อใหเ้กิีดกีารมีสว่ินรว่ิมขุองผู่ช้ม เป็นกีารจดั

เรีย์งคุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างผู่แ้สดงแล็ะผู่ช้มขุ่ �นใหม่ กีารใชคุ้ ำาวิ่า อิมเมอซีฟ (Immersive) จ่งเป็น

เท์คุนิคุหน่�งในกีารสรา้งกีารมีสว่ินรว่ิมขุองผู่ช้ม เนน้ใหผู้่ช้มไดร้บััประสบักีารณจ์ากีกีารแสดงดว้ิย์ตนเอง 

รบััรูเ้รื�องราวิประหน่�งอย์ูร่ว่ิมในเหตกุีารณผ์่า่นมมุมองขุองตนเอง ผ่า่นกีารเคุล็ื�อนที์�ขุองตนเองภาย์ใต้

โคุรงสรา้งหล็กัีคืุอ กีารเดนิท์าง กีารสงัเกีตกีารณ ์แล็ะกีารรบััรู ้  ยิ์�งไปกีวิา่นั�น Adam Alston (2016, 

1-11) เหน็วิา่ อิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์(Immersive Theatre) มุง่ใหคุ้วิามสำาคุญักีบััคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่ง 

ผู่ช้ม กีบัั บัรรย์ากีาศแล็ะเหตกุีารณร์อบัตวัิในฐานะขุองเรื�องราวิหรอืล็ะคุร กีระตุน้ใหผู้่ช้มไดมี้ปฏิกิีรยิ์า

ท์างอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ีรว่ิมกีบััเหตกุีารณน์ั�น ๆ ใหต้อบัสนองตอ่สถานกีารณต์ามสญัชาตญาณขุอง

ตนเอง แล็ะเป็นผ่ล็งานที์�เอื �อใหผู้่ช้มไดมี้สว่ินรว่ิมผ่า่นกีารคุน้หาดว้ิย์ตนเองดว้ิย์ 

   กีารจดักีารแสดงล็ะคุรเวิที์ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ (Immersive Theatre) ในประเท์ศไท์ย์ย์งั

ถือเป็นเรื�องใหม่ จากีกีารสำารวิจผ่ล็งานกีารแสดง (Theatre and Performance) ย์อ้นหล็งั 10 ปี 

(2010-2020)6  มีผ่ล็งานที์�นิย์ามวิา่เป็น หรอืมีล็กัีษณะขุองอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์(Immersive Theatre/ 

Performance) ดงันี � 

 1) 6 ตลุ็าปารตี์ � (2555) เมื�อผู่ช้มเดนิเขุา้งานจะใหคุ้วิามรูส้ก่ีเป็นเหมือนงานปารตี์ �ศิล็ปะ ที์�มี

กีารจดัแสดงงานศิล็ปะแล็ะภาพิเคุล็ื�อนไหวิอื�น ๆ ผู่ช้มเป็นเพีิย์ง Observer เท์า่นั�นคุอย์สงัเกีตกีารณ์

ตวัิล็ะคุรที์�เป็นตวัิดำาเนินเรื�องไปจากีตน้ถง่จดุจบั สรา้งสรรคุโ์ดย์ เบัสท์ ์วิิชย์ อาท์มาท์ จดัแสดง ณ ชั�น 

2 บัา้นจอหงวินโจ (ปากีซอย์รางนำ�า) อนสุาวิรยี์ช์ยั์สมรภมิู กีรุงเท์พิมหานคุร วินัที์� 27 กีนัย์าย์น - 6 

ตลุ็าคุม 2555 (คุนัฉตัร รงัษีกีาญจนส์อ่ง, 2555)

 2) “Unless” Immersive Theatre (2562) ผู่ช้มจะไดก้ีล็าย์เป็นตวัิเอกีในกีารรบััชมกีารแสดง 

เดินชมกีารแสดงไปพิรอ้มกีบัันกัีแสดงที์�เป็นตวัิดำาเนินเรื�อง ในบัรรย์ากีาศแสง สี เสีย์ง สมัผ่สั แล็ะ

กีล็ิ�นไอขุองย์า่นนางเล็ิ �ง สรา้งสรรคุโ์ดย์ Bangkok 1889 แล็ะ Single Thread Theatre Co. จดัแสดง 

ณ ไชนา่ท์าวิน ์กีรุงเท์พิมหานคุร วินัที์� 30 พิฤศจิกีาย์น 1, 7- 8 ธนัวิาคุม พิ.ศ.2562 ภาย์ใตเ้ท์ศกีาล็

ล็ะคุรกีรุงเท์พิ (Bangkok Theatre Festival 2018) ระย์ะเวิล็าท์ำากีารแสดง 4 ชม. 30 นาที์ (Bangkok 

1889, 2561)

 3) Zombies, Tour Guides, Korean Drama (2562) เป็นกีารแสดงที์�ผู่ช้มสามารถเดนิชม

กีารแสดงไปในแต่ล็ะหอ้งแล็ะรบััประสบักีารณที์์�คุล็า้ย์กีบััสถานที์�จริง ๆ กีารแสดงมีเนื �อหาเกีี�ย์วิกีบัั 

Zombie เรื�องราวิคุล็า้ย์กีับัซีรี�ย์ ์ Kingdom จากี Netflix สรา้งสรรคุโ์ดย์ MasterClass Studio 

จัดแสดง ณ  Exhibition Room MasterClass Studio กีรุงเท์พิมหานคุร ในเดือนกีมุภาพินัธ ์2562 

(Robin Schrorter, 2019)

 4) Save For Later (2563) เป็นกีารแสดง ‘ชมเดี�ย์วิ’ ที์�ผู่ช้มตอ้งเดนิดปูรากีฏกีารณต์า่ง ๆ 

พิรอ้มฟังเสีย์งบัรรย์าย์ผ่า่นหฟัูงเท์า่นั�น กีารแสดงเล็า่เรื�องเกีี�ย์วิกีบัักีารใชพ้ิล็งังานแล็ะสภาพิแวิดล็อ้ม

ในสงัคุม สรา้งสรรคุโ์ดย์ FULLFAT Theatre จดัแสดง ณ หอ้งอเนกีประสงคุ ์ ชั�น 1 หอศิล็ป์

กีรุงเท์พิมหานคุร ในวินัที์� 17-19 กีรกีฎ์าคุม 2563 (FULLFAT Theatre, 2563)

 5) Siam Supernatural Tour 2021 (2564) เป็นกีารแสดงที์�ใหผู้่ช้มเดนิท์วัิร ์ส ำารวิจท์กุีซอกี

ท์กุีมมุขุองโรงล็ะคุรเคุแบังคุส์ย์ามพิิฆเนศในย์ามวิิกีาล็ เสน้ท์างกีารเดนิท์วัิรจ์ะมีท์ั�งหมด 3 เสน้ท์าง 

ในแต่ล็ะเสน้ท์างจะมีไกีดพ์ิาท์วัิรซ์่�งในแต่ล็ะเสน้ท์างนั�นเรื�องราวิที์�เกิีดขุ่ �นจะแตกีต่างกีนั กีารแสดง

เล็่าเรื�องราวิเกีี�ย์วิกีบััเหตกุีารณต์่าง ๆ ในสงัคุมที์�เราใชชี้วิิตอย์ู่ สรา้งสรรคุโ์ดย์ FULLFAT Theatre 

จดัแสดง ณ โรงล็ะคุรเคุแบังคุส์ย์ามพิิฆเนศ หา้งสรรพิสนิคุา้สย์ามสแคุวิรว์ินั ชั�น 7 ในวินัที์� 17 

มีนาคุม - 9 เมษาย์น 2564 (FULLFAT Theatre, 2564)

  รูปแบับัขุองอิมเมอซีฟ เธีย์เตอรที์์�ผู่ส้รา้งสรรคุเ์ล็ือกีใช ้จะนำาเสนอเหตกุีารณต์า่ง ๆ ผ่า่นกีาร

เคุล็ื�อนที์�ขุองตวัิล็ะคุรภาย์ในบัารล์็บัั กีารสนท์นาระหวิา่งตวัิล็ะคุร โดย์สถานกีารณเ์หล็า่นี �จะเกิีดขุ่ �น

ไปพิรอ้มกีนัในแตล่็ะมมุขุองบัารล์็บัันั�น เพืิ�อเปิดโอกีาสใหผู้่ช้มไดร้ว่ิมตดิตามแล็ะเดนิตามตวัิล็ะคุรได ้

เอื �ออำานวิย์ใหผู้่ช้มแล็ะนกัีแสดงอย์ู่ในพืิ �นที์�เดีย์วิกีนัโดย์ไม่ตอ้งแบั่งแย์กีส่วิน ใชป้ระสาท์สมัผ่สัแล็ะ

ประสบักีารณข์ุองตนเองในกีารเล็ือกีชมได ้ รบััรูถ้ง่มมุมองเฉพิาะขุองแตล่็ะตวัิล็ะคุร รวิมถง่กีารรบััรู ้

วิา่มีเหตกุีารณอื์�น ๆ ที์�เกิีดขุ่ �นในเวิล็าเดีย์วิกีนัดว้ิย์ ผู่ช้มสามารถเล็ือกีใชเ้วิล็ามากีหรอืนอ้ย์ ใกีล็ห้รอื

ไกีล็ กีบััสถานกีารณต์รงหนา้นั�น ๆ เพืิ�อตดิตามเรื�องราวิจากีสิ�งที์�ปรากีฏขุ่ �นตรงหนา้ 
6 ส ำารวิจถง่ เดือน มีนาคุม 2564  

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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การรับูรู้ที่างสังคม 

  กีารรบััรูท้์างสงัคุม (Social Perception) เป็น “กีระบัวินกีารรบััรูแ้ล็ะเขุา้ใจบัคุุคุล็รอบัตวัิ 

เป็นคุวิามพิย์าย์ามที์�จะเขุา้ใจผู่อื้�น เพืิ�อที์�จะมีปฏิสมัพินัธอ์ย์่างถกูีตอ้ง กีารรบััรูท้์างสงัคุมมกัีจะถกูี

ตีคุวิามผ่า่นประสาท์สมัผ่สัภาย์ใตป้ระสบักีารณส์ว่ินบัคุุคุล็ขุองล็ะคุนซ่�งแตกีตา่งกีนั กีารรบััรูที้์�แตกีตา่ง

ท์ำาใหเ้กิีดมมุมองคุวิามท์กุีขุแ์ล็ะคุวิามสขุุหรอืพิฤตกิีรรมที์�แตกีตา่งกีนั” (ดวิงกีมล็ ท์องอย์ู,่ 2559, 140) 

 ในกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ ์ LOOP นั�น ผู่ส้รา้งสรรคุไ์ดศ้ก่ีษาปัจจยั์ที์�มีอิท์ธิพิล็ตอ่กีารรบััรู ้

ท์างสงัคุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ี ล็กัีษณะประจำาตวัิขุองบัคุุคุล็ตอ่สิ�งเรา้ สถานกีารณแ์วิดล็อ้มขุองบัคุุคุล็ที์�เป็น

สิ�งเรา้ แล็ะคุณุล็กัีษณะขุองผู่ร้บััรู ้(สทิ์ธิโชคุ วิรานสุนัตกิีลู็, 2546, 81-88) เพืิ�อใชเ้ป็นแนวิท์างในกีาร

สรา้งสรรคุบ์ัท์ล็ะคุร ตวัิล็ะคุร แล็ะกีารแสดง โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ดดงันี � 

 1) ล็กัีษณะประจำาตวัิขุองบัคุุคุล็ตอ่สิ�งเรา้ หมาย์ถง่ ล็กัีษณะประจำาตวัิขุองบัคุุคุล็มีอิท์ธิพิล็

ตอ่กีารรบััรูท้์างสงัคุม แบัง่ออกีได ้2 ล็กัีษณะ คืุอ แฮโร ่เอฟเฟคุ (Halo Effect) แล็ะ ฮอรน์ เอฟเฟคุ 

(Horns Effect) โดย์ แฮโร ่เอฟเฟคุ (Halo Effect) เป็นกีารรบััรูใ้นท์างบัวิกี บัคุุคุล็ที์�มีล็กัีษณะเชน่นี �จะ

มีบัคุุล็กิีภาพิภาย์นอกีที์�มีคุวิามสวิย์ คุวิามหล็อ่ คุวิามนา่รกัี รวิมไปถง่คุวิามนา่เชื�อถือ ซ่�งนำาไปสูก่ีาร

อคุต ิ(Bias) ใหร้บััรูแ้ตเ่ชิงบัวิกีจากีบัคุุคุล็ที์�มีล็กัีษณะนี� ในท์างกีล็บัักีนั ฮอรน์ เอฟเฟคุ (Horns Effect) 

เป็นกีารรบััรูใ้นท์างล็บั เป็นบัคุุคุล็ที์�มีล็กัีษณะภาย์นอกีที์�แตกีตา่งจากีปกีติหรอืไมถ่กูีใจ ไมเ่ป็นที์�พิอใจ 

เกิีดเป็นอคุติเชิงล็บัต่อกีล็ุ่มบัุคุคุล็ล็กัีษณะนี� นำาไปสู่กีารถูกีตดัสินเชิงล็บัโดย์ที์�ย์ังไม่ไดพิ้ิจารณา

องคุป์ระกีอบัอื�นอย์า่งถี�ถว้ิน 

 2) สถานกีารณแ์วิดล็อ้มขุองบัุคุคุล็ที์�เป็นสิ�งเรา้ หมาย์ถ่ง สิ�งแวิดล็อ้มหรือสถานกีารณ์

แวิดล็อ้มที์�มีอิท์ธิพิล็ตอ่กีารรบััรูท้์างสงัคุม เชน่ บัคุุคุล็ที์�เป็นคุนดีแตอ่ย์ูท่์า่มกีล็างคุนไมดี่หรอืสถานที์�

รวิมตวัิขุองกีล็ุม่คุนที์�ถกูีมองวิา่ไมดี่มกัีจะถกูีมองวิา่เป็นคุนไมดี่ไปดว้ิย์ หรอืบัคุุคุล็ที์�ไมดี่แตป่ะปนอย์ู่

กีบัักีล็ุ่มคุนที์�ถูกีมองวิ่าเป็นคุนดีหรือสถานที์�รวิมตวัิขุองกีล็ุ่มคุนที์�ถูกีมองวิ่าดีขุองสงัคุมก็ีมกัีจะถูกี

มองวิา่เป็นคุนดี โดย์ จฑุิารตัน ์เอื �ออำานวิย์ (2553, 58) ใหนิ้ย์ามปัจจยั์กีารรบััรูท้์างสงัคุมล็กัีษณะนี�วิา่ 

บัคุุคุล็มกัีจะมีกีารใชภ้าพิในคุวิามคุดิหรอืล็กัีษณะรว่ิม (Stereotype) เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารคุาดเดา

บัคุุคุล็วิา่มีล็กัีษณะเชน่ไร ผ่า่นจากีสิ�งที์�มีล็กัีษณะคุล็า้ย์คุล็ง่วิา่จะตอ้งมีเหมือนกีนัท์กุีคุน ซ่�งอาจจะ

เป็นเชน่นั�นหรอืไมเ่ป็นเชน่นั�นก็ีได ้

 3) คุณุล็กัีษณะขุองผู่ร้บััรู ้ หมาย์ถ่ง คุณุล็กัีษณะขุองผู่ร้บััรูมี้อิท์ธิพิล็ตอ่กีารรบััรูท้์างสงัคุม 

เนื�องจากีแตล่็ะบัคุุคุล็มี ท์ศันคุต ิ คุวิามคุดิ คุวิามสนใจ รวิมไปถง่ประสบักีารณที์์�แตกีตา่งกีนัออกีไป 

จง่สง่ผ่ล็ตอ่กีารรบััรูขุ้องบัคุุคุล็นั�น ๆ

 จะเหน็ไดว้ิา่ ปัจจยั์กีารรบััรูท้์างสงัคุมนั�นสง่ผ่ล็ท์ั�งขุอ้ดีแล็ะขุอ้เสีย์ ขุอ้ดี คืุอ กีารตดัสนิโดย์

ใชป้ระสบักีารณที์์�เกิีดขุ่ �นจากีสิ�งเรา้นั�น ๆ อาจท์ำาใหเ้ราไม่ประมาท์ หรือระมดัระวิงัตวัิจากีบัคุุคุล็ที์�

อาจเป็นอนัตราย์ได ้ขุอ้เสีย์ คืุอ กีารตดัสนิโดย์อาศยั์สิ�งเรา้โดย์เรว็ินั�น อาจสง่ผ่ล็ตอ่กีารตีคุา่หรอืใหคุ้า่

คุวิามเป็นมนษุย์ข์ุองผู่อื้�นใหต้ ำ�าล็งไดด้ว้ิย์เชน่กีนั 

การเล่าเรื�องในแนวสืบูสวนคลาสสิก 

  ผู่ส้รา้งสรรคุเ์ล็อืกีนำาเสนอเรื�องราวิขุอง LOOP เล็า่เรื�องในแนวิสืบัสวินคุล็าสสกิี (Classical 

Detective Story) หรอื Whodunit ซ่�งเป็นกีารตดิตามเรื�องราวิเพืิ�อตามหาคุวิามจรงิเกีี�ย์วิกีบััเหตกุีารณที์์�

เกิีดขุ่ �น องัคุณา สขุุวิิเศษ (2554, 9) กีล็า่วิวิา่ “Whodunit เป็นกีารเล็า่เรื�องแนวิสืบัสวินสอบัสวินคุดี

ฆาตกีรรม เรื�องราวิจะเนน้กีารเกิีดขุ่ �นในสถานที์�เดีย์วิ โดย์ในสถานที์�นั�นจะรวิมผู่ต้อ้งสงสยั์ไวิจ้ ำานวินหน่�ง 

เพืิ�อเป็นกีารย์ากีตอ่กีารคุาดเดาวิา่ใคุรคืุอฆาตกีร โดย์วิิธีกีารคุน้หาคุวิามจรงิจะเกิีดขุ่ �นผ่า่นกีารกีระ

ท์ำาขุองตวัิล็ะคุรที์�ผู่ช้มจะไดร้บััรูขุ้อ้มลู็ไปพิรอ้ม ๆ  กีนักีบััเรื�องราวิ เที์ย์บัไดว้ิา่ผู่ช้มท์ำาหนา้ที์�เป็นนกัีสืบั” 

  องัคุณา สขุุวิิเศษ (2554, 19-22) ย์งัอธิบัาย์อีกีวิา่ นวินิย์าย์สืบัสวินสอบัสวิน มกัีจะเล็า่ผ่า่น

มมุมองขุองตวัิล็ะคุรตวัิใดตวัิหน่�งที์�รว่ิมอย์ูใ่นเหตกุีารณ ์ มีกีารคุวิามเหน็ขุองตวัิล็ะคุรที์�จะท์ำากีารชกัีนำา

ใหเ้ขุา้ใจเหตกุีารณแ์ล็ะสงสยั์ตวัิล็ะคุรอื�นในเรื�อง แล็ะขุมวิดปมในตอนท์า้ย์ นำาไปสูก่ีารจบัที์�ไมคุ่าดคุดิ 

(Surprise Ending) ล็กัีษณะเดน่ขุองนวินิย์าย์สืบัสวินสอบัสวิน ประกีอบัไปดว้ิย์ ตวัิล็ะคุร โคุรงเรื�อง 

แล็ะสถานที์� แล็ะล็กัีษณะตวัิล็ะคุรจะประกีอบัไปดว้ิย์ นกัีสืบั คุนรา้ย์ เพืิ�อนนกัีสืบั เหยื์�อ แล็ะผู่ต้อ้ง

สงสยั์ โดย์ผู่ส้รา้งสรรคุเ์ล็ือกีหยิ์บัตวัิล็ะคุร 3 ล็กัีษณะมาใชใ้นกีารสรา้งสรรคุต์วัิล็ะคุร ดงันี � 

 คนร้าย คุนรา้ย์มกัีจะมีเหตจุงูใจในกีารก่ีอคุดี แตผู่่เ้ขีุย์นจะไมชี่ �ใหผู้่อ้า่นเหน็ถง่ราย์ล็ะเอีย์ด

คุวิามคุดิแล็ะอปุนิสยั์ขุองตวัิคุนรา้ย์เท์า่กีบััตวัิล็ะคุรอื�น ตวัิล็ะคุรขุองผู่ร้า้ย์จง่เป็นตวัิล็ะคุรที์�ซบััซอ้น แต่

สามารถอธิบัาย์ไดด้ว้ิย์เหตผุ่ล็

 เหยื�อ เป็นตวัิล็ะคุรที์�ไดร้บััผ่ล็กีระท์บัจากีกีารกีระท์ำาขุองผู่ร้า้ย์มากีที์�สดุ เหยื์�อที์�ถกูีฆาตกีรรมจะ

ถกูีพิดูถง่นอ้ย์มากี เนื�องจากีกีารฆาตกีรรมจะเกิีดขุ่ �นตั�งแตต่น้เรื�อง ดงันั�นบัท์บัาท์ขุองเหยื์�อจะมีนอ้ย์ โดย์

จะแนะนำาคุวิามสมัพินัธข์ุองตวัิล็ะคุรผ่า่นตวัิล็ะคุรอื�น ๆ เพืิ�อใหเ้หน็ภมิูหล็งัขุองตวัิล็ะคุร รวิมถง่สาเหตแุล็ะ

คุวิามนา่จะเป็นในกีารก่ีอคุดี โดย์เหยื์�อนั�นอาจจะเสีย์ชีวิิตไปแล็ว้ิ แตส่ามารถรูจ้กัีเหยื์�อจากีคุำาใหก้ีารขุอง

ตวัิล็ะคุรอื�น

 ผู้ืตอ้งสงสัย มกัีจะเป็นตวัิล็ะคุรที์�ใกีล็ชิ้ดกีบััตวัิเหยื์�อมากีที์�สดุ หล็กัีฐานต่าง ๆ รวิมไปถ่ง

คุวิามคุิดขุองตวัิล็ะคุรอื�น ๆ นั�นจะมุ่งประเด็นไปย์งัผู่ต้อ้งสงสยั์ ท์ำาใหเ้กิีดคุวิามกีดดนั โดย์ตวัิล็ะคุร

นั�นไม่มีคุวิามผิ่ดใด ๆ แต่ไม่มีขุอ้จำากีดับัางอย์่างที์�ท์ ำาใหไ้ม่สามารถบัอกีกีคุวิามจริงหรือปรก่ีษากีบัั

ใคุรได ้ท์ำาใหต้วัิล็ะคุรผู่ต้อ้งสงสยั์มีล็กัีษณะที์�หวิาดกีล็วัิแล็ะถกูีกีดดนักีวิา่ตวัิล็ะคุรอื�น ๆ

 ดงันั�น กีารเล็า่เรื�องในแนวิสืบัสวินคุล็าสสกิีนี �จง่เป็นแนวิท์างที์�เหมาะสมแล็ะสอดคุล็อ้งกีบัั

รูปแบับัอิมเมอซีฟเธีย์เตอร ์ โดย์ผู่ช้มจะท์ำาหนา้ที์�เสมือนนกัีสืบัแล็ะเพืิ�อนนกัีสืบั โดย์มีโจท์ย์ส์ ำาคุญัที์�

จะตอ้งตดิตามตวัิล็ะคุรเพืิ�อสืบัหาคุวิามจรงิ ผ่า่นมมุมองขุองผู่ช้มเอง 

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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การจุดัแสดง LOOP และการอำานวยการผืลิตละครอมิเมอซีฟีเธีิยเตอร ์

  ในฐานะผู่้อ ำานวิย์กีารผ่ล็ิตผ่ล็งานศิล็ปะกีารแสดงมีคุวิามต้องกีารที์�จะเพิิ�มพืิ �นที์�ใน

กีารแสดงผ่ล็งานศิล็ปะกีารแสดงใหม้ากีขุ่ �น โดย์เฉพิาะในพืิ�นที์�จงัหวิดัขุอนแก่ีน โดย์ย์ด่หล็กัีคุวิามคุดิ

แล็ะคุวิามสนใจขุองตนเองวิา่ ศิล็ปะสามารถอย์ูไ่ดท้์กุีที์�แล็ะล็ะคุรไมจ่ ำาเป็นตอ้งอย์ูใ่นโรงล็ะคุร โดย์

ในชว่ิงเดือนกีมุภาพินัธ ์ - มีนาคุม 2563 กีล็ุม่ผู่ส้รา้งสรรคุไ์ดท้์ ำากีารท์ดล็องรูปแบับัขุองผ่ล็งานล็ะคุร

แบับัอิมเมอซีฟคุรั�งแรกี เรื�อง Talk of the town7 แล็ะออกีจากีพืิ�นที์�ขุองโรงล็ะคุรแล็ะสตดูิโอขุอง

มหาวิิท์ย์าล็ยั์ ไปย์งัพืิ �นที์�บัารจ์รงิในจงัหวิดัขุอนแก่ีน  ถือเป็นกีารท์ดล็องรูปแบับัล็ะคุรอิมเมอซีฟคุรั�งแรกี 

ในคุรั�งนั�นไดร้บััเสีย์งตอบัรบััที์�ดีจากีผู่ช้มที์�สนใจแล็ะเป็นเหตใุหผู้่ส้รา้งสรรคุต์อ้งกีารพิฒันาผ่ล็งาน

ตอ่กีระท์ั�งกีล็าย์เป็น LOOP: The Immersive Theatre 

   ในกีระบัวินกีารกีารอำานวิย์กีารผ่ล็ิตล็ะคุรในรูปแบับัอิมเมอซีฟนั�น จำาเป็นตอ้งจดักีารแล็ะ

วิางแผ่นอย์า่งล็ะเอีย์ด แล็ะมีคุวิามแตกีตา่งจากีกีารบัรหิารจดักีารล็ะคุรเวิที์ท์ั�วิไป โดย์มีเรื�องที์�จะตอ้ง

คุำานง่ถง่ ไดแ้ก่ี กีารจดักีารพืิ �นที์�แล็ะกีารประสานงาน กีารใหคุ้วิามรูเ้บืั �องตน้เกีี�ย์วิกีบััรูปแบับังาน แล็ะ

กีารจดัประสบักีารณข์ุองผู่ช้ม ดงันี �  

 1. เรื�องจดักีารพืิ �นที์�แล็ะประสานงาน

 กีารแสดงรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์(Immersive Theatre) แตกีตา่งจากีกีารแสดงที์�จดัแสดง

ในโรงล็ะคุร โดย์ถือวิ่าเป็น “กีารแสดงในสถานที์�เฉพิาะ” (Site Specific) โดย์พืิ �นที์� บัรรย์ากีาศใน

พืิ�นที์� เป็นองคุป์ระกีอบัสำาคุญัขุองงาน โดย์เฉพิาะบัรรย์ากีาศนั�นเป็นสิ�งแรกีที์�ผู่ช้มจะรบััรูไ้ด ้บัรรย์ากีาศ

สามารถสรา้งประสบักีารณเ์ฉพิาะแล็ะสรา้งคุวิามแตกีตา่งใหพื้ิ �นที์�นั�นหรอืเหตกุีารณ ์ ณ ตอนนั�นได ้

(ธนชัพิร กิีตติกีอ้ง, 2563, 143) ดงันั�น ที์มผู่ส้รา้งสรรคุจ์ง่เล็ือกีแสดงในสถานที์�จรงิ พืิ �นที์�จรงิ ที์�ให้

บัรรย์ากีาศบัารจ์รงิ คืุอ รา้นประพินธ ์บัาร ์

 

ภาพที่่� 2: ลักัษณะภายนอกของประพนธ์์ บาร ์

(ที่่�มิา: ชัญัญาณนิที่ ์ชัชััวาลัย,์ 2564)

  ผู่ส้รา้งสรรคุผ์่ล็งานเล็ือกีจดัแสดงผ่ล็งานที์� รา้น ประพินธ ์บัาร ์ซ่�งตอบัโจท์ย์ก์ีบััรูปแบับังาน

แล็ะเนื �อเรื�อง เนื�องจากีล็กัีษณะขุองรา้น ประพินธ ์ บัาร ์ เป็นบัารล์็บััที์�เขุา้กีบััแนวิคุดิขุองผ่ล็งาน เมื�อ

พิิจารณาจากีภาย์นอกีแล็ว้ิจะเหน็วิา่เป็นเพีิย์งหอ้งแถวิตดิถนนใหญ่ธรรมดา ตวัิอาคุารนั�นแบัง่ออกี

ท์ั�งหมดเป็น 3 ชั�น กีารแสดงจะเกิีดขุ่ �นในชั�นที์� 1 แล็ะชั�นที์� 2 ท์ั�งดา้นนอกีอาคุารแล็ะในบัรรย์ากีาศ 

ชั�น 1 ใหคุ้วิามรูส้ก่ีคุวิามล็ก่ีล็บััแล็ะไมไ่ดส้ะดดุตาเหมือนบัารที์์�อื�น ๆ เมื�อขุ่ �นไปชั�นที์� 2 จง่จะเริ�มเหน็

พืิ �นที์�บัารแ์ล็ะที์�นั�ง ท์ำาใหเ้หมาะกีบัักีารสรา้งประสบักีารณก์ีารชมกีารแสดงที์�แปล็กีใหม ่ แตเ่นื�องจากี 

ประพินธ ์ บัาร ์ เป็นพืิ �นที์�บัารจ์รงิที์�มีล็กูีคุา้เขุา้ออกี มีเวิล็าเปิด-ปิด กีารจดัแสดงผ่ล็งานไมว่ิา่จะเป็น

ตอนซอ้มหรือระหวิ่างกีารแสดงจริง จ่งตอ้งแบั่งที์มงานตอ้นรบััไวิคุ้อย์แย์กีผู่ช้มจากีล็กูีคุา้ขุองรา้น 

โดย์มีกีารจดัแบัง่พืิ �นที์�ออกีเป็น

 1) พืิ �นที์�ตอ้นรบัั : ใชพื้ิ �นที์�ชั�น 1 เป็นที์�ตอ้นรบััแล็ะใหขุ้อ้มลู็ตา่ง ๆ กีบััผู่ช้ม แล็ะเพืิ�อที์�จะแย์กี

ผู่ช้มแล็ะล็กูีคุา้ 

 2) พืิ �นที์�ใชจ้ดัแสดง : ใชพื้ิ �นที์�ท์ั�งชั�น 1 แล็ะชั�น 2 เมื�อเริ�มกีารแสดง ที์มงานจะปรบััหนา้งาน

ใหเ้ป็นบัารเ์หมือนเดมิ แล็ะรอใหขุ้อ้มลู็กีบััล็กูีคุา้ที์�เขุา้มาระหวิา่งกีารแสดง 

 กีารประสานงานแล็ะกีารสื�อสารถือเป็นสิ�งส ำาคุญัที์�จะช่วิย์ใหง้านดำาเนินไปอย์่างราบัรื�น 

ประสานเรื�องเวิล็าแล็ะสถานที์�กีบััเจา้ขุองรา้นประพินธ ์ บัาร ์ แล็ะประสานงานกีบััที์มงานวินัแสดง

ใหส้ามารถตอ้นรบััไดท้์ั�งล็กูีคุา้แล็ะผู่ช้ม แล็ะดว้ิย์สถานที์�คุอ่นขุา้งจำากีดัแล็ะสถานกีารณ ์ COVID-19 

ผู่ส้รา้งสรรคุจ์ง่จำากีดัผู่ช้มเพีิย์งรอบัล็ะ 20 คุนเท์า่นั�น เป็นจำานวินที์�เหมาะสมกีบััพืิ �นที์� ท์ ำาใหก้ีารเคุล็ื�อนที์�

ขุองนกัีแสดงแล็ะผู่ช้มเป็นไปไดอ้ย์า่งคุล็อ่งตวัิ

 2. กีารใหคุ้วิามรูเ้กีี�ย์วิกีบััรูปแบับัขุองงาน 

  เนื�องจากีล็ะคุรแนวิอิมเมอซีฟย์งัคุงเป็นรูปแบับัใหมใ่นประเท์ศไท์ย์ อีกีท์ั�งไมเ่คุย์มีกีารจดัแสดง

ล็ะคุรรูปแบับันี�มาก่ีอนในจงัหวิดัขุอนแก่ีน จ่งมีคุวิามจำาเป็นอย์่างยิ์�งที์�จะตอ้งสื�อสารแล็ะใหคุ้วิามรู ้

เกีี�ย์วิกีบััรูปแบับัขุองผ่ล็งานกีบััผู่ช้มในเบืั �องตน้ โดย์เนน้กีารนำาเสนอวิา่ เป็นล็ะคุรที์�ผู่ช้มจะไดเ้ล็อืกีเดนิ

ตามตวัิล็ะคุรแล็ะรว่ิมเผ่ชิญหนา้อย์ูใ่นเหตกุีารณเ์ดีย์วิกีนักีบััตวัิล็ะคุร ตวัิล็ะคุรจะเป็นผู่น้ ำาพิาผู่ช้มไปย์งั

สถานที์�หรอืสถานกีารณต์า่ง ๆ แล็ะรบััรูถ้ง่เรื�องราวิที์�เกิีดขุ่ �น ดงันั�นรูปแบับักีารประชาสมัพินัธจ์ะเนน้

กีารสื�อสารดว้ิย์บัรรย์ากีาศกีารซอ้มในสถานที์�จริงเพืิ�อใหเ้ห็นถ่งวิิธีกีารชมผ่ล็งานที์�แตกีต่างออกีไป

จากีล็ะคุรเวิที์ กีารใหขุ้อ้มลู็ที์�ดา้นหนา้งาน รวิมถง่กีฎ์กีติกีาสำาหรบััผู่ช้มดว้ิย์ ดงันี �

 กีฎ์กีตกิีาสำาหรบััผู่ช้ม LOOP   

 1) ผู่ช้มเป็นเพีิย์งผู่ส้งัเกีตกีารณ ์ (Observer) เท์า่นั�น สามารถพิดูคุยุ์กีบัันกัีแสดงไดต้อ่เมื�อ

นกัีแสดงพิดูคุยุ์ดว้ิย์ 

 2) เหตกุีารณฆ์าตกีรรมขุอง LOOP จะท์ำากีารแสดงท์ั�งหมด 2 รอบั รอบัล็ะ 25 นาที์ พิกัี 10 นาที์ 

โดย์ในกีารแสดงรอบัที์� 1 ผู่ช้มจะตอ้งตดิตามดตูวัิล็ะคุรที์�ผู่ช้มเล็อืกีเท์า่นั�น ไมส่ามารถตามตวัิล็ะคุรอื�น

ได ้(โดย์สามารถเล็ือกีไดจ้ากีกีารฟังคุล็ปิเสีย์งคุำาใหก้ีารขุองตวัิล็ะคุรแตล่็ะตวัิก่ีอนงานจะเริ�ม) แล็ะใน

กีารแสดงรอบัที์� 2 ผู่ช้มสามารถเล็ือกีตดิตามตวัิล็ะคุรใดก็ีไดอ้ย์า่งอิสระ 
7 กีารแสดง เรื�อง Talk of the town @ ประพินธ ์บัาร ์เป็นกีารแสดงภาย์ใตร้าย์วิิชา FA403901 กีารวิิจยั์ท์างศิล็ปะกีารแสดง เพืิ�อท์ดล็องรูปแบับักีารแสดง      
  เท์า่นั�น โดย์เปิดใหบ้ัคุุคุล็ท์ั�วิไปที์�สนใจเขุา้ชมได ้ 

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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 3) ในกีารแสดงรอบัที์� 1 แล็ะรอบัที์� 2 เหตกุีารณที์์�เริ�มตน้แล็ะดำาเนินไปเชน่เดมิ มีเพีิย์งชว่ิงท์า้ย์

ขุองรอบั 2 ที์�กีารดำาเนินเรื�องจะขุมวิดปมใหช้ดัขุ่ �น เพืิ�อใหคุ้นดไูดขุ้อ้มลู็ประกีอบักีารตดัสนิใจ

 

                                                                   https://1th.me/S71F7

ภาพที่่� 3: QR code คิลัปิแลัะPoster ประชัาสมัิพนัธ์์การแสดง

 3. กีารจดักีารประสบักีารณข์ุองผู่ช้ม 

  เมื�อผู่ช้มมาถ่งสถานที์�จดัแสดง (รา้นประพินธ ์บัาร)์ ผู่ช้มจะไดร้บััคุวิามรูส้ก่ีเหมือนกีารมา

บัารล์็บัั ในวินัจดัแสดงท์างรา้นย์งัคุงใหบ้ัริกีารตามปกีติ (ในชั�น 3) เมื�อผู่ช้มเขุา้มาที์�ชั�น 1 จะพิบักีบัั

ที์มตอ้นรบััที์�จะใหขุ้อ้มลู็เบืั �องตน้ มี QR Code ใตรู้ปภาพิตวัิล็ะคุรท์ั�ง 7 ใหผู้่ช้มสแกีนเพืิ�อฟังเสยี์งคุำา

ใหก้ีารขุองตวัิล็ะคุร โดย์ผู่ช้มสามารถใชป้ระสบักีารณข์ุั�นตน้ผ่า่นกีารมองภาพิหรอืฟังเสยี์งแล็ะท์ำากีาร

ตดัสินตวัิล็ะคุรในเบืั �องตน้ ผู่ช้มตอ้งเล็ือกีตวัิล็ะคุรที์�ตนสนใจจะติดตามเพีิย์ง 1 ตวัิล็ะคุร แล็ะไดร้บัั

ริสแบันด ์ที์�มี QR Code ขุองสจิูบัตัรแล็ะกีฎ์กีตกิีาขุองกีารชมกีารแสดง รวิมถง่โจท์ย์ส์ ำาคุญั คืุอ ผู่ช้ม

จะตอ้งโหวิตแสดงคุวิามคุิดเหน็วิา่ใคุรเป็นฆาตกีรภาย์หล็งัจากีกีารแสดงเสรจ็สิ �น

 

ภาพที่่� 4: บรรยากาศดา้นหนา้งาน 

(ที่่�มิา: ชัยัพฤกษ์ วางอภยั, 2564)

                                                                                             https://1th.me/ZwHjI

  

ภาพที่่� 5: QR code สูจิิบตัร ภาพตวัลัะคิร แลัะคิำาใหก้ารของตวัลัะคิร

  ผู่ส้รา้งสรรคุต์อ้งกีารสรา้งประสบักีารณผ์ู่ช้มในกีารแสดงคุรั�งที์�สองใหต้า่งออกีไปจากีกีารแสดง

คุรั�งแรกี โดย์กีารที์�ผู่ช้มไดเ้ล็ือกีตวัิล็ะคุรจากีคุำาใหก้ีารแล็ะรูปภาพิขุองตวัิล็ะคุร แล็ะตดิตามเรื�องราวิ

จากีมมุมองขุองตวัิล็ะคุรตวัินั�นอาจตดัสนิตวัิล็ะคุรนั�น ๆ หรอื ตวัิล็ะคุรอื�นไปแล็ว้ิ จง่เป็นที์�มาขุองกีารแสดง

คุรั�งที์�สองโดย์เป็นเหตกุีารณเ์ดมิที์�เกิีดขุ่ �นซำ�าอีกีคุรั�ง เพืิ�อเปิดโอกีาสใหผู้่ช้มไดเ้ล็ือกีตามตวัิล็ะคุรอย์า่ง

อิสระแล็ะไดม้องผ่่านมมุอื�น ๆ แล็ะไดร้บััขุอ้มลู็อื�น ๆ ดว้ิย์ เปิดโอกีาสใหผู้่ช้มไดขุ้ย์าย์มมุมองที์�มีต่อ

ตวัิล็ะคุรที์�ตนเล็อืกีไวิห้รอืกีบััตวัิล็ะคุรอื�น ๆ ใหผู้่ช้มไดห้วินระล็ก่ีถง่สิ�งที์�ไดร้บััรูจ้ากีรอบัแรกีแล็ะเปรยี์บัเที์ย์บั

กีารรบััรูน้ั�นอีกีคุรั�งในรอบัที์� 2 หรอืแมแ้ตเ่ก็ีบัราย์ล็ะเอีย์ดกีารกีระท์ำาขุองตวัิล็ะคุรที์�ตนสงสยั์หรอืตดิตาม 

แล็ะเนื�องจากีเหตกุีารณเ์กิีดขุ่ �นพิรอ้มกีนัใน 3 สถานที์� ฉะนั�นผู่ช้มจะไมส่ามารถตดิตามตวัิล็ะคุรแล็ะ

ไดร้บััขุอ้มลู็ขุองเรื�องราวิไดอ้ย์า่งคุรบัถว้ิน ในตอนท์า้ย์นั�นไมไ่ดมี้กีารเฉล็ย์ตวัิฆาตกีร แต่จะเป็นกีารใหผู้่้

ชมรวิมโหวิตฆาตกีรจากี 7 ตวัิล็ะคุรที์�ตกีเป็นผู่ต้อ้งสงสยั์แท์น จากีกีารสมัภาษณผ์ู่ช้มนั�น มีท์ั�งผู่ที้์�

มั�นใจแล็ะกีล็า้ตดัสนิวิา่ใคุรเป็นฆาตกีรตวัิจรงิ ผู่ที้์�ย์งัสงสยั์แล็ะย์งัคุงสบืัหาคุวิามจรงิโดย์กีารแล็กีเปล็ี�ย์น

ขุอ้มลู็กีบััผู่ช้มคุนอื�น ๆ แล็ะผู่ช้มที์�ไมย่์อมตดัสนิตวัิล็ะคุรดว้ิย์เหตผุ่ล็ที์�วิา่ย์งัไมไ่ดต้ดิตามคุรบัท์กุีตวัิล็ะคุร

กระบูวนการสร้างสรรคผ์ืลงานกำากับูการแสดงและการแสดง

 กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ ์ LOOP นั�น ผ่า่นกีารท์ดล็องหล็ากีหล็าย์รูปแบับัโดย์สามารถสรุป

เป็นขุั�นตอนกีารสรา้งสรรคุที์์�ประกีอบัเป็นผ่ล็งานสมบัรูณชิ์ �นนี �ได ้2 ดา้น คืุอ ดา้นกีารเขีุย์นบัท์แล็ะ

กีำากีบัักีารแสดงแล็ะดา้นกีารแสดง ดงันี �

 1.การสร้างบูที่และการกำากับูการแสดง

                                                                                           https://1th.me/NqJPs

ภาพที่่� 5: QR code บที่ลัะคิร

 ในกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุบ์ัท์ล็ะคุร LOOP ไดอ้าศยั์โคุรงสรา้งขุองกีล็วิิธีกีารเล็า่แบับันวินิย์าย์

สบืัสวินสอบัสวินขุา้งตน้ โดย์สามารถสรุปกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ ์ดงันี �  

ขั�นตอนที่่� 1: การสรา้งสรรคิต์วัลัะคิรแลัะโคิรงเร่�อง 

 1.1 กำาหนดพ่ �นที่่� ผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดงเริ�มตน้จากีกีารท์ำางานกีบัั พืิ �นที์� คืุอ รา้น ประพินธ ์บัาร ์

เนื�องจากีเป็นรา้นที์�คุ่อนขุา้งรูเ้ฉพิาะกีล็ุ่มคุน ไม่ไดโ้ดดเด่นสะดดุตามากีนกัี เป็นสถานที์�โดดเดี�ย์วิ

แย์กีออกีจากีสงัคุมท์ั�วิไป แตส่ามารถเป็นพืิ �นที์�รองรบัักีล็ุม่คุนจำานวินมากีได ้เพิราะกีารที์�มีจ ำานวินคุน

เย์อะท์ำาใหก้ีารสืบัสวินย์ากีมากียิ์�งขุ่ �น (องัคุณา สขุุวิิเศษ, 2554, 21)   

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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 1.2 กำาหนดโคิรงเร่�องคิร่าว ๆ วิา่มีกีารฆาตกีรรมอย์า่งปรศินาภาย์ในบัารล์็บััแหง่นี � โดย์ใช้

โคุรงสรา้งขุอง whodunit คืุอ คุนรา้ย์ เหยื์�อ แล็ะผู่ต้อ้งสงสยั์ ซ่�งผู่ต้อ้งสงสยั์ คืุอ กีล็ุม่เพืิ�อนที์�มาเล็ี �ย์ง

ฉล็องแล็ะสงัสรรคุว์ินัเรยี์นจบั ผู่ก้ี ำากีบััเล็อืกีชว่ิงอาย์ขุุองตวัิล็ะคุรใหใ้กีล็เ้คีุย์งกีบัั ชว่ิงอาย์จุรงิขุองนกัีแสดง 

เพืิ�อจะชว่ิย์ใหส้ามารถนำาเอาประสบักีารณส์ว่ินตวัิตา่ง ๆ มาใชไ้ด ้

 1.3 กำาหนดบคุิลักิแลัะลักัษณะของตวัลัะคิร เริ�มตน้จากีกีารสงัเกีตกีารแตง่กีาย์แล็ะล็กัีษณะ

ขุองล็กูีคุา้ที์�เขุา้มาใชบ้ัรกิีารขุองรา้นจรงิ บัคุุล็กิีภาพิขุองนกัีแสดงท์ั�งจากีภาย์นอกี เชน่ รูปรา่ง หนา้ตา 

ผิ่วิพิรรณ กีารแตง่กีาย์ แล็ะภาย์ใน เชน่ คุวิามเป็นผู่น้ ำา คุวิามขีุ �ขุล็าด หรอืคุวิามใจรอ้น ประสบักีารณ์

ขุองนกัีแสดงที์�เคุย์ถกูีตดัสนิจากีภาย์นอกี ผ่สมผ่สานกีบััจินตนากีารขุองผู่ก้ี ำากีบัั เพืิ�อนำามากีำาหนด

ล็กัีษณะขุองตวัิล็ะคุร 

 1.4 กำาหนดภูมิิหลังัของตวัลัะคิร ในกีารสรา้งสรรคุภ์มิูหล็งัตวัิล็ะคุรท์ั�ง 8 ตวัิ อาศยั์กีาร

คุน้หาคุวิามสมัพินัธข์ุองตวัิล็ะคุรที์�ไดม้าจากีมมุมองขุองนกัีแสดงแล็ะกีารสมัภาษณต์วัิล็ะคุร (Hot seat) 

เพืิ�อใหเ้กิีดเป็นตวัิล็ะคุรขุ่ �น กีล็าย์เป็นตวัิล็ะคุรท์ั�ง 8 ตวัิ ไดแ้ก่ี ผู่เ้สยี์ชีวิิต คืุอ เจษฐ์ หนุม่นกัีแขุง่รถ ที์�มา

ฉล็องเรยี์นจบัแล็ะฉล็องวินัเกิีดตนที์�บัารแ์หง่นี � แล็ะผู่ต้อ้งสงสยั์ 7 คุน ประกีอบัไปดว้ิย์ มาย์ เพิล็นิ นำ�าผ่่ �ง 

เบัล็ล็ ์เตโช เบัส แล็ะปิ�น ซ่�งผู่ต้อ้งสงสยั์ท์ั�งหมดนั�น คืุอ กีล็ุม่คุนที์�อย์ูภ่าย์ในรา้น

ขั�นตอนที่่� 2: การที่ำางานกบัโคิรงเร่�องใหญ่แลัะโคิรงเร่�องยอ่ย 

  โคุรงเรื�องแบัง่ออกีไดเ้ป็น 2 ล็กัีษณะ ไดแ้ก่ี โคุรงเรื�องใหญ่ (Main plot) คืุอ แนวิท์างที์�ผู่เ้ขีุย์น

ตอ้งกีารใหเ้รื�องดำาเนินไป มีกีารผ่กูีปมเรื�องเพืิ�อคุวิามซบััซอ้น แล็ะโคุรงเรื�องย์อ่ย์ (Sub plot) คืุอ เรื�อง

ที์�แท์รกีอย์ูใ่นโคุรงเรื�องใหญ่เพืิ�อสรา้งคุวิามสนกุีใหแ้ก่ีเรื�อง (สพุิรรณี วิราท์ร, 2519, 4) 

 2.1 กำาหนดโคิรงเร่�องใหญ่ เป็นเรื�องกีารฆาตกีรรมที์�เกิีดขุ่ �นในบัารล์็บััแหง่หน่�ง โดย์ปมขุอง

เรื�อง กีารที์�หญิงสาวิคุนหน่�งในกีล็ุม่เพืิ�อน (เบัล็ล็)์ ตอ้งกีารแกีแ้คุน้กีล็ุม่คุน (เจษฐ์ เพิล็นิ เตโช) ที์�มี

สว่ินเกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารตาย์ขุองแมต่นเมื�อ 4 ปีก่ีอน (เจษฐ์ขุบััรถชนแมขุ่องหญิงสาวิเสีย์ชีวิิต เพิล็นิเล็ะ

เตโชพิย์าย์ามปกีปิดแล็ะบัดิเบืัอนคุดีดว้ิย์อำานาจขุองเงิน) โดย์ตล็อด 4 ปีที์�ผ่า่นมา หญิงสาวิคุนนี�ไม่

ไดร้บััคุวิามเป็นธรรมแล็ะถกูีกีดขีุ�จากีชนชั�นผู่มี้อ ำานาจท์ำาใหเ้บัล็ล็ต์อ้งพิย์าย์ามหาวิิธีกีารแท์รกีซม่เขุา้

มาอย์ูก่ีบัักีล็ุม่เพืิ�อนกีล็ุม่นี �เพืิ�อชำาระแคุน้ดว้ิย์ตนเอง 

  2.2 กำาหนดโคิรงเร่�องยอ่ย เรื�องย์อ่ย์ประกีอบัไปดว้ิย์ปมปัญหาขุองตวัิล็ะคุรที์�ถกูีตกีเป็นผู่ต้อ้งสงสยั์ 

โดย์มีท์ั�งคุนที์�ไดผ้่ล็ประโย์ชนโ์ดย์ตรงหากีเจษฐ์ตาย์ (เตโช มาย์ นำ�าผ่่ �ง) หรอื ไดผ้่ล็ประโย์ชนโ์ดย์ออ้ม 

(เพิล็นิ ปิ�น เบัส) ปมเหล็า่นี �จะถกูีสอดแท์รกีเขุา้ไปในคุวิามตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุรที์�ผ่สมกีบััคุวิามตอ้งกีาร

เอาตวัิรอดจากีกีารเป็นผู่ต้อ้งสงสยั์ เป็นสิ�งที์�ท์ ำาใหผู้่ช้มไดร้บััรูแ้ล็ะใหเ้หตผุ่ล็ในกีารเล็อืกีตดัสนิตา่งกีนั

ออกีไป โดย์มีเรื�องย์อ่ย์ดงันี � 

 - เพิล็นิ พีิ�สาวิขุองผู่ต้าย์ พิย์าย์ามปิดบังัเรื�องกีารท์ำารา้ย์คุนเพิิ�มเพืิ�อบัดิเบืัอนคุดี 

 - เตโช แฟนหนุม่ขุองพีิ�สาวิผู่ต้าย์ ตอ้งกีารแตง่งานกีบััเพิล็นิ แตผู่่ต้าย์ไมยิ่์นย์อม

 - นำ�าผ่่ �ง คุูห่มั�นขุองผู่ต้าย์ แตง่งานเพืิ�อเงินแล็ะมรดกี แล็ะมกัีโดนผู่ต้าย์ท์ำารา้ย์รา่งกีาย์เสมอ 

 - เบัส เพืิ�อนขุองพีิ�สาวิผู่ต้าย์ ตอ้งกีารใหก้ีารแตง่งานถกูีขุดัขุวิาง แล็ะพิบัย์าพิิษในที์�เกิีดเหตุ

 - ปิ�น เพืิ�อนขุองผู่ต้าย์ รอ้นเงิน แล็ะไมมี่เงินคืุนเจษฐ์ 

 - มาย์ เพืิ�อนรว่ิมธรุกิีจขุองผู่ต้าย์ ธรุกิีจที์�กีำาล็งัรุง่โรจนจ์ะตกีเป็นขุองเขุาท์ั�งหมดหากีเจษฐ์ตาย์

 - เบัล็ล็ ์แฟนขุองมาย์เพืิ�อนผู่ต้าย์ เพืิ�อนคุนใหมใ่นกีล็ุม่

ขั�นตอนที่่� 3: การสรา้งสถานการณแ์ลัะบที่สนที่นา 

  กีารสรา้งบัท์สนท์นาในล็ะคุรนั�นไดม้าจากีกีารดน้สด (Improvisation) ภาย์ใตเ้งื�อนไขุขุอง

สถานกีารณที์์�กีำาหนด โดย์ระหวิา่งกีระบัวินกีารท์ดล็องผู่ส้รา้งสรรคุพ์ิบัวิา่ นอกีเหนือจากีโคุรงสรา้ง

แบับัสืบัสวินสอบัสวินแล็ว้ิ สิ�งที์�ส ำาคุญัในกีารสรา้งสถานกีารณแ์ล็ะบัท์สนท์นาที์�เกิีดขุ่ �นในอิมเมอซีฟ 

เธีย์เตอร ์คืุอ สถานที์� แล็ะ เวิล็า 

  3.1 กำาหนดสถานที่่�เกดิเหต ุสถานที์�ชว่ิย์ท์ำาใหเ้หน็วิา่เรื�องราวิแล็ะกีารกีระท์ำาที์�เกิีดขุ่ �นไดใ้น

เหตกุีารณน์ั�น ๆ คุวิรล็ดท์อนหรอืเพิิ�มอย์า่งไร แล็ะรวิมถง่มีผ่ล็ตอ่กีารใชเ้วิล็าในกีารเคุล็ื�อนที์�ขุองนกัีแสดง

ไปพิรอ้มกีบัักีารเคุล็ื�อนเรื�องราวิอีกีดว้ิย์ ในกีารแสดง LOOP มีสถานที์�ที์�ใชใ้นกีารแสดงดงันี �

 - หอ้งนำ�าชั�นที์� 1 เป็นพืิ �นที์�วิ่าง มีล็กัีษณะเป็นซอกี ตรอกี ก่ีอนขุ่ �นบันัไดไปย์ังพืิ �นที์�บัาร ์

ประดบััตกีแตง่ไปดว้ิย์โปสเตอรค์ุอนเสริต์ตา่ง ๆ ภาพินิตย์สาร หรอืปฏิทิ์น มีหอ้งนำ�า

ภาพที่่� 6: หอ้งนำ�าชัั�นที่่� 1 (ที่่�มิา: ชัยัพฤกษ์ วางอภยั, 2564)

 - ระเบีัย์งชั�นที์� 2 เมื�อขุ่ �นบันัไดมาจากีชั�น 1 ระเบีัย์งจะอย์ู่ท์างดา้นขุวิามือก่ีอนจะเขุา้ไป

ภาย์ในตวัิรา้น  สามารถมองเหน็รถไฟวิิ�งผ่า่นได้

  

ภาพที่่� 7: ระเบย่งชัั�นที่่� 2  (ที่่�มิา: ชัยัพฤกษ์ วางอภยั, 2564)

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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 - ภาย์ในรา้นขุองเตโช อย์ูช่ั�นที์� 2 ขุองตก่ี ตรงขุา้มกีบััพืิ �นที์�ระเบีัย์งชั�น 2 เป็นพืิ �นที์�รบััล็กูีคุา้

ไดป้ระมาณ 20 คุน มีโต๊ะ 7-8 โต๊ะ มีพืิ �นที์�หนา้บัาร ์มีประตทู์างเขุา้ ภาย์ในตกีแตง่ดว้ิย์ไฟนีออนหล็ากี

สี มีโปสเตอรต์า่ง ภาพิกีารต์นู รวิมไปถง่นิตย์สารตา่ง ๆ 

 

ภาพที่่� 8: ภายในรา้นของเตโชั  (ที่่�มิา: ชัยัพฤกษ์ วางอภยั, 2564)

 3.2 การกำาหนดเวลัาในเหตกุารณแ์ลัะการสรา้งเง่�อนไขของบที่สนที่นา 

  เมื�อเที์ย์บักีบััองคุป์ระกีอบัขุองบัท์ล็ะคุรนั�น ในที์�นี � องกี ์ จง่หมาย์ถง่ สถานกีารณ ์ (event) 

แล็ะ ฉากี หมาย์ถ่ง เหตกุีารณ ์(Situations) สถานกีารณห์น่�งนั�นมีมากีกีวิ่า 1 เหตกุีารณที์์�เกิีดขุ่ �น

พิรอ้ม ๆ กีนัแตต่า่งสถานที์� เวิล็าจง่เป็นสิ�งส ำาคุญัหน่�งในกีารกีำาหนดคุวิามเขุม้ขุน้ขุองเหตกุีารณ ์เวิล็า

มีผ่ล็ตอ่กีารดำาเนินเรื�องแล็ะสถานกีารณที์์�กีระชบััแล็ะสนกุี กีารใชเ้วิล็าตามที์�กีำาหนดนั�นท์ำาใหเ้หตกุีารณ์

ใหมเ่ริ�มตน้ขุ่ �นแล็ะท์ำาใหเ้หตกุีารณเ์ก่ีาจบัล็งไปไดอ้ย์า่งเป็นธรรมชาต ิซ่�งกีารกีำาหนดเงื�อนไขุขุองบัท์สนท์นา

จะตอ้งสอดคุล็อ้งกีบััคุวิามเป็นไปในเหตกุีารณแ์ล็ะสถานกีารณข์ุองเรื�องรวิมถง่ระย์ะเวิล็าดว้ิย์ เพืิ�อเป็น

โจท์ย์ใ์หน้กัีแสดงในกีารสรา้งบัท์สนท์นาตอ่ไป 

  ก่ีอนกีารแสดงจะเริ�มขุ่ �น ตวัิล็ะคุรท์ั�ง 8 ตวัิจะพิดูคุยุ์กีบััผู่ช้มเพืิ�อท์ล็าย์กีำาแพิงระหวิา่งผู่ช้ม

กีบััตวัิล็ะคุร โดย์นกัีแสดงจะเป็นตวัิล็ะคุร แล็ะผู่ช้มจะเป็นเสมือนคุนรูจ้กัีขุองแต่ล็ะตวัิล็ะคุรนั�น ๆ 

ตามสีขุองรสิแบันด ์เชน่ ปิ�น จะเขุา้หาผู่ช้มที์�แตง่ตวัิดดีูเพืิ�อเขุา้ไปตีสนิท์แล็ะขุอยื์มเงิน หรอืมาย์ที์�ภมิู

หล็งัเป็นคุนอธัย์าศยั์ดีจง่สามารถเดนิท์กัีท์าย์ผู่ช้มไดท้์ั�วิท์ั�งรา้น เป็นตน้  

 LOOP ประกีอบัไปดว้ิย์ 5 สถานกีารณ ์โดย์มีเหตกุีารณท์์ั�งสิ �น 12 เหตกุีารณ ์เกิีดขุ่ �นท์ั�งหมด 

3 สถานที์� ใชร้ะย์ะเวิล็าท์ั�งสิ �น ประมาณ 25 นาที์ โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ดดงันี �

ภาพที่่� 9: แผนภาพแสดงสถานการณ ์เหตกุารณ ์ระยะเวลัา แลัะสถานที่่�ของ LOOP

 3.2.1 สถานกีารณที์์� 1: เตโชขุอเพิล็นิแตง่งาน

ตารางที่ี� 1 : ตารางแสดงเหตกุีารณ ์เวิล็า สถานที์� ตวัิล็ะคุร เงื�อนไขุขุองบัท์สนท์นาในสถานกีารณที์์� 1

เหตุการณ ์เวลา สถุานที่ี� ตวัละคร เหตุการณ์ เงื�อนไขของบูที่สนที่นา

เหตกุีารณที์์� 1

(00:00-03:30)

ระเบีัย์งชั�นที์� 2 เจษฐ์

เบัล็ล็์

เบัล็ล็แ์ย์กีตวัิออกีมาจากีกีล็ุม่

เพืิ�อนในรา้น เพืิ�อที์�จะเอา

เคุรื�องดื�มผ่สมย์าพิิษไปให้

เจษฐ์

เบัล็ล็จ์ะตอ้งดเูป็นมิตรที์�ดีตอ่

ตวัิเจษฐ์ใหม้ากีที์�สดุ คุยุ์กีนั

ถกูีคุอ เล็ือกีสนท์นาเรื�องที์�

เจษฐ์สนใจ

เหตกุีารณที์์� 2

(0:00-03:30)

ภาย์ในรา้น

เตโช 

มาย์ เบัส 

นำ�าผ่่ �ง ปิ�น

เพิล็นิ 

เตโช

เตโชเริ�มกีารขุอเพิล็นิแตง่งาน 

(หล็งัจากีเบัล็ล็แ์ย์กีออกีไป)

กีำาหนดไวิว้ิา่ตอ้งกีารเหน็

คุวิามสมัพินัธข์ุองกีล็ุม่คุน

เหล็า่นี �

เหตกุีารณที์์� 3

(03:30-05:00)

ภาย์ในรา้น

เตโช 

ท์กุีคุน เจษฐ์แล็ะเตโชท์ะเล็าะกีนั

เจษฐ์ท์ำารา้ย์นำ�าผ่่ �งตอ่หนา้

เพืิ�อน

เจษฐ์แฉเตโชวิา่ท์ำาไมไมย่์อม

ใหเ้ตโชแล็ะเพิล็นิแตง่งานกีนั 

แล็ะคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่ง

เขุากีบัันำ�าผ่่ �ง

 3.2.2 สถานกีารณที์์� 2: เผ่ย์ปม

ตารางที่ี� 2 : ตารางแสดงเหตกุีารณ ์เวิล็า สถานที์� ตวัิล็ะคุร เงื�อนไขุขุองบัท์สนท์นาในสถานกีารณที์์� 2

เหตุการณ ์เวลา สถุานที่ี� ตวัละคร เหตุการณ์ เงื�อนไขของบูที่สนที่นา

เหตกุีารณที์์� 4

(05:00-07:00)

หอ้งนำ�าชั�นที์� 1 มาย์ เจษฐ์ มาย์ตามมาคุยุ์กีบััเจษฐ์ แล็ะ

กีล็บััขุ่ �นไป

มาย์คุยุ์ใหส้ติแล็ะตำาหนิเจษฐ์

วิา่สิ�งที์�ท์ ำาไมดี่อย์า่งไร

เหตกุีารณที์์� 5

(05:00-07:30)

ระเบีัย์งชั�นที์� 2 เตโช 

เพิล็นิ เบัส

เบัสพิาเตโชออกีมาสงบัสติ

อารมณแ์ล็ะเพิล็นิตามมาด ู

เตโชแล็ะเพิล็นิคุยุ์เรื�องคุวิาม

ล็บัับัางอย์า่งที์�ซอ่นไวิ ้

เหตกุีารณที์์� 6

(05:00-08:00)

ภาย์ในรา้นขุอง

เตโช 

นำ�าผ่่ �ง 

เบัล็ล็ ์ปิ�น

ปิ�นแล็ะเบัล็ล็ช์ว่ิย์นำ�าผ่่ �งสงบั

สตอิารมณ ์

นำ�าผ่่ �งเล็า่เรื�องที์�เธอโดนเจษฐ์

ท์ำารา้ย์ ปิ�นพิย์าย์ามยื์มเงิน

เพืิ�อน 

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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 3.2.3 สถานกีารณที์์� 3: เจษฐ์เสีย์ชีวิิต

ตารางที่ี� 3 : ตารางแสดงเหตกุีารณ ์เวิล็า สถานที์� ตวัิล็ะคุร เงื�อนไขุขุองบัท์สนท์นาในสถานกีารณที์์� 3

เหตุการณ ์เวลา สถุานที่ี� ตวัละคร เหตุการณ์ เงื�อนไขของบูที่สนที่นา

เหตกุีารณที์์� 7

(08:00-09:00)

หอ้งนำ�าชั�นที์� 1 ปิ�น เพิล็นิ

เจษฐ์

เพิล็นิคุยุ์กีบััเจษฐ์ย์งัไมท่์นัไร

เจษฐ์ก็ีล็ม้ล็งนำ�าล็าย์ฟมูปากี

ตอ่หนา้เธอ

เพิล็นิเล็ือกีกีล็บััขุ่ �นไปหาเตโช

โดย์ไมป่รปิากี 

ปิ�นแอบัเหน็เธอล็งมาดเูจษฐ์

แล็ะขุโมย์ขุองเจษฐ์ก่ีอนจะวิิ�ง

ขุ่ �นไปบัอกีท์กุีคุน

เพิล็นิล็งมาเพืิ�อบัอกีคุวิามจรงิ

เรื�องที์�ตนปกีปิดไวิก้ีบััเจษฐ์

เหตกุีารณที์์� 8

(08:00-09:00)

ระเบีัย์งชั�นที์� 2 เตโช 

เพิล็นิ

เพิล็นิมาบัอกีเตโชวิา่เจษฐ์

ตาย์  

เตโชพิย์าย์ามคุวิบัคุมุอารมณ์

ขุองเพิล็นิ

เหตกุีารณที์์� 9

(08:00-09:00)

ภาย์ในรา้นขุอง

เตโช

เบัส นำ�าผ่่ �ง

เบัล็ล็ ์มาย์

เบัสแล็ะเบัล็ล็เ์อาย์าพิิษไปใส่

ไวิใ้นบัารข์ุองเตโช 

ปิ�นแจง้ขุา่วิเจษฐ์เสีย์ชีวิิต

เบัล็ล็ก์ีดดนัเบัส   

  3.2.4 สถานกีารณที์์� 4:  ใคุรฆา่เจษฐ์

ตารางที่ี� 4 : ตารางแสดงเหตกุีารณ ์เวิล็า สถานที์� ตวัิล็ะคุร เงื�อนไขุขุองบัท์สนท์นาในสถานกีารณที์์� 4

เหตุการณ ์เวลา สถุานที่ี� ตวัละคร เหตุการณ์ เงื�อนไขของบูที่สนที่นา

เหตกุีารณที์์� 10

(09:00-12:00)

หอ้งนำ�าชั�นที์� 

1(ก่ีอนเตโช

กีล็บััขุ่ �นมา)

เบัส เพิล็นิ 

เตโช มาย์ 

นำ�าผ่่ �ง 

เบัล็ล็์

ท์กุีคุนล็งมาดศูพิเจษฐ์ นำ�าผ่่ �ง

รอ้งไหเ้สีย์ใจกีอดศพิแล็ะพิบั

บัางสิ�งตกีอย์ู ่เตโชสั�งใหเ้บัส

พิาเพิล็นิออกีไป 

เตโชขุดัขุวิางไมใ่หเ้บัล็ล็โ์ท์ร

แจง้รถโรงพิย์าบัาล็ 

มาย์พิย์าย์ามคุวิบัคุมุ

สถานกีารณ์

เบัล็ล็แ์สรง้เป็นคุนดี 

มาย์ปกีปอ้งเบัล็ล็ ์

เพิล็นิพิย์าย์ามถามหาคุนฆา่

เจษฐ์ 

เบัสใสร่า้ย์เตโช

เหตกุีารณที์์� 10.1

(09:00-15:00)

หอ้งนำ�าชั�นที์� 1 

(หล็งัจากีเต

โชกีล็บััขุ่ �นมา)

มาย์ นำ�า

ผ่่ �ง เบัล็ล็์

นำ�าผ่่ �งนำาเอากีล็อ่งแหวินขุอง

เตโชที์�ตกีอย์ูขุ่า้งศพิขุองเจษฐ์

มาปรก่ีษามาย์แล็ะเบัล็ล็ ์

มาย์แล็ะเบัล็ล็ค์ุยุ์กีบัันำ�าผ่่ �งแล็ะ

คุาดกีารณว์ิา่เตโชแล็ะเพิล็นิมี

สว่ินรูเ้หน็กีารตาย์คุรั�งนี �

เหตุการณ ์เวลา สถุานที่ี� ตวัละคร เหตุการณ์ เงื�อนไขของบูที่สนที่นา

เหตกุีารณที์์� 11

(09:00-12:00)

ภาย์ในรา้นขุอง

เตโช (ก่ีอนเต

โชกีล็บััขุ่ �นมา) 

ปิ�น เบัส 

เพิล็นิ

ปิ�นเขุา้ไปขุโมย์ขุองในบัารข์ุอง

เตโช แตเ่จอซองย์าพิิษ 

เบัสบัอกีกีบััเพิล็นิเรื�องซองย์าพิิษ 

เบัสใสร่า้ย์เตโชเรื�องย์าพิิษ 

เหตกุีารณที์์� 11.1

(09:00-15:00)

ภาย์ในรา้นขุอง

เตโช (หล็งัจากี

เตโชกีล็บััขุ่ �น

มา)

ปิ�น เบัส 

เพิล็นิ 

เตโช

เตโชโมโหที์�เบัสกีล็า่วิหาเขุา

เรื�องย์าพิิษ

ปิ�นออกีจากีบัารพ์ิรอ้มซองย์า

พิิษ เตโชคุน้ตวัิปิ�นแล็ะเจอ

นาฬิกีาขุองเจษฐ์อย์ูเ่ธอ

เตโชท์ะเล็าะกีบััเบัส 

เตโชพิย์าย์ามเคุน้เอาคุวิาม

จรงิจากีปิ�น 

 3.2.5 สถานกีารณที์์� 5: เธอฆา่เจษฐ์

ตารางที่ี� 5 : ตารางแสดงเหตกุีารณ ์เวิล็า สถานที์� ตวัิล็ะคุร เงื�อนไขุขุองบัท์สนท์นาในสถานกีารณที์์� 5

เหตุการณ ์เวลา สถุานที่ี� ตวัละคร เหตุการณ์ เงื�อนไขของบูที่สนที่นา

เหตกุีารณที์์� 12

(15:00-25:00)

ภาย์ในรา้น

ขุองเตโช

ปิ�น เบัส 

เพิล็นิ 

เตโช มาย์ 

นำ�าผ่่ �ง 

เบัล็ล็์

ท์กุีคุนพิย์าย์ามเคุน้คุวิามจรงิ

จากีเบัสแล็ะปิ�น 

นำ�าผ่่ �ง มาย์ เบัล็ล็ ์เขุา้มาถาม

ถง่เรื�องกีล็อ่งแหวินกีบััเพิล็นิ

เตโชชี �ใหเ้หน็ถง่นาฬิกีาขุอง

เจษฐ์ที์�ปิ�นขุโมย์

ท์กุีคุนเริ�มสงสยั์กีนัแล็ะกีนั

เบัสย์งัคุงยื์นย์นัวิา่เตโชเป็นคุนวิางย์า 

ปิ�นย์อมสารภาพิวิา่เธอขุโมย์แตเ่ธอไม่

ไดฆ้า่เจษฐ์ 

นำ�าผ่่ �งคุมุสตไิมอ่ย์ูเ่ล็ย์พิาล็มาย์เรื�อง

ธรุกิีจที์�เขุามีปัญหากีบััเจษฐ์ 

เบัล็ล็ก์ีล็า่วิหาวิา่เตโชเป็นคุนท์ำา 

เพิล็นิสงัเกีตเหน็พิิรุธขุองเบัส 

มาย์ชว่ิย์พิดูปกีปอ้งเบัส

ขั�นตอนที่่� 4 : การฝึึกซ้อ้มิแลัะกำากบัการแสดง 

 กีารกีำากีบัักีารแสดงล็ะคุรในรูปแบับัอิมเมอซีฟแตกีต่างจากีกีารกีำากีบััล็ะคุรเวิที์ท์ั�วิไปคืุอ

กีารที์�มีเหตุกีารณเ์กิีดขุ่ �นพิรอ้ม ๆ กีนัในหล็าย์สถานที์�แล็ะในแตล่็ะเหตกุีารณมี์ผ่ล็ซ่�งกีนัแล็ะกีนัดว้ิย์ 

ดงันั�นกีารซอ้มกีารแสดงตั�งแตต่น้จนจบัหรอืรนัท์รู (Run-through) ผู่ก้ี ำากีบััแล็ะที์มงานจะตอ้งท์ดล็อง

เป็นผู่ช้มที์�ตดิตามตวัิล็ะคุรไปดว้ิย์ โดย์แบัง่ที์มกีารตดิตามออกีเป็น 7 คุนเพืิ�อตดิตามตวัิล็ะคุร 7 ตวัิ 

โดย์กีารซอ้มกีารรนัท์รูในแตล่็ะวินันั�นประมาณ 4 - 5 รอบั เพืิ�อใหผู้่ก้ี ำากีบััสามารถตดิตามตวัิล็ะคุรได้

อย์า่งนอ้ย์ 4 ตวัิล็ะคุรตอ่วินั แล็ะมีกีารแล็กีเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิเหน็กีบััที์มที์�ตดิตามท์ั�ง 7 คุนในตอนท์า้ย์ 

เป็นกีารเก็ีบัราย์ล็ะเอีย์ดในแตล่็ะฉากี แล็ะเพืิ�อสะท์อ้นใหเ้หน็วิา่เมื�อผู่ช้มเลื็อกีตดิตามตวัิล็ะคุรแตล่็ะตวัิ 

ผู่ช้มจะไดร้บััสารจากีแตล่็ะตวัิล็ะคุรที์�แตกีตา่งกีนัออกีไปอย์า่งไร

 กีระบัวินกีารฝ่กีซอ้มนั�นแบัง่ออกีได ้3 ชว่ิง คืุอ 

 4.1 ชว่ิงท์ดล็องหาบัท์สนท์นาแล็ะภมิูหล็งัตวัิล็ะคุร ในชว่ิงแรกีจะเป็นกีารซอ้มรวิมดว้ิย์กีนั

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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ท์กุีตวัิล็ะคุร เพืิ�อหาล็กัีษณะบัางอย์า่งขุองตวัิล็ะคุรจากีนกัีแสดงเพืิ�อท์ำางานตอ่ ระหวิา่งนั�นมีกีารแบัง่

ซอ้มท์ั�งแบับัคุูแ่ล็ะแบับัเดี�ย์วิ สว่ินใหญ่เป็นไปเพืิ�อสรา้งภมิูหล็งัใหก้ีบััตวัิล็ะคุร

 4.2 ชว่ิงท์ดล็องตวัิล็ะคุรกีบััโคุรงเรื�อง จะเป็นกีารท์ดล็องกีบัันกัีแสดงรว่ิมกีนัท์ั�งหมด เพืิ�อดู

วิา่ตวัิล็ะคุรท์ั�งหมดนั�นสามารถขุบััเคุล็ื�อนเรื�องราวิไปตามโคุรงเรื�องที์�กีำาหนดไดห้รอืไม ่ ในกีระบัวินกีารนี �

ผู่ก้ี ำากีบััใหน้กัีแสดงแล็ะที์มงานมีสว่ินรว่ิมในกีารออกีคุวิามคิุดเหน็ดว้ิย์

 4.3 ชว่ิงฝ่กีซอ้มก่ีอนกีารแสดง เป็นชว่ิงที์�นกัีแสดงไดล้็งซอ้มกีบััสถานที์�จรงิ แล็ะไดเ้ล็ือกีสรร

สิ�งต่าง ๆ จากีกีารท์ดล็องในช่วิงก่ีอนหนา้นี �แล็ะกีล็าย์เป็นบัท์กีารแสดง โดย์ผู่ก้ี ำากีบััไดใ้หน้กัีแสดง

อา่นบัท์รว่ิมกีนัเพืิ�อสรา้งคุวิามเขุา้ใจที์�ตรงกีนั เนื�องจากีในระหวิา่งกีารฝ่กีซอ้มนกัีแสดงไมไ่ดเ้หน็หรอื

ท์ราบัเหตกุีารณที์์�เกิีดกีบััตวัิล็ะคุรตวัิอื�น ๆ โดย์จะมีเก็ีบัราย์ล็ะเอีย์ดในแต่ล็ะเหตกุีารณแ์ล็ะท์ดล็อง

จบััเวิล็า สดุท์า้ย์เป็นกีารซอ้มตั�งแตต่น้จนจบั หรอื รนัท์รู (Run-through) 

 ถ่งแมว้ิ่ากีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานอย์ู่บันฐานกีารคุน้หาโดย์กีารดน้สด แต่บัท์กีารแสดงก็ีย์งั

เป็นสว่ินที์�ส ำาคุญัมากีซ่�งมีผ่ล็ตอ่ท์ั�งนกัีแสดงแล็ะผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดง นอกีจากีบัท์เป็นตวัิชว่ิย์มองเหน็

ทิ์ศท์างกีารแสดงใหแ้ก่ีผู่ก้ี ำากีบััแล็ะนกัีแสดงแล็ว้ิ บัท์ย์งัเป็นตวัิชว่ิย์ใหเ้หน็กีารท์ำางานกีบััระย์ะเวิล็าใน

กีารแสดงไดอี้กีดว้ิย์ เนื�องจากีกีารแสดงใชส้ถานที์�จรงิ ดงันั�น กีารเปล็ี�ย์นฉากีขุองตวัิล็ะคุรจง่กีล็าย์

เป็นกีารเปล็ี�ย์นสถานที์�ในกีารเขุา้ออกีเหตกุีารณข์ุองแตล่็ะตวัิล็ะคุร จง่มีเรื�องขุองเวิล็าเขุา้มาเกีี�ย์วิขุอ้ง 

กีารมีบัท์จง่ท์ำาใหน้กัีแสดงสามารถใชเ้ป็นกีารกีำาหนดคุวิิขุองกีารเขุา้ออกีขุองตนเองได ้เนื�องจากีรูปแบับั

ขุองกีารแสดงท์ำาใหที้์มงานไมส่ามารถบัอกีคุวิิกีารเขุา้ออกีใหแ้ก่ีนกัีแสดงได ้ แล็ะหากีคุิวิกีารเขุา้ออกี

ขุองนกัีแสดงคุล็าดเคุล็ื�อนจะสง่ผ่ล็ตอ่กีารดำาเนินเรื�องท์ั�งหมด 

 กีารแสดงในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์ เป็นรูปแบับักีารแสดงที์�เอื �อตอ่กีารเปล็ี�ย์นแปล็ง 

เนื�องจากีเปิดโอกีาสใหผู้่ช้มมีส่วินร่วิมกีับักีารแสดง ซ่�งเป็นสิ�งที์�ท์า้ท์าย์อย์่างมากีสำาหรบััผู่ก้ี ำากีับั 

สิ�งส ำาคุญัที์�สดุส ำาหรบัักีารกีำากีบัักีารแสดงในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์ คืุอ คุวิามมั�นคุงกีบััแนวิคุดิ

ที์�ตอ้งกีารนำาเสนอโดย์ย์ด่หล็กัีคุวิามหล็ากีหล็าย์ในกีารรบััรูขุ้องผู่ช้ม ฝ่กีมองใหเ้หน็รอบัดา้นท์ั�งในฐานะ 

ผู่ก้ี ำากีบััแล็ะในฐานะผู่ช้ม หมั�นท์บัท์วินสิ�งที์�ท์ดล็อง พิรอ้มปรบััเปล็ี�ย์นแล็ะแกีปั้ญหา ใหคุ้วิามสำาคุญั

กีับัราย์ล็ะเอีย์ดต่าง ๆ ที์�อาจส่งผ่ล็ต่อกีารสรา้งประสบักีารณก์ีารรบััรูใ้หแ้ก่ีผู่ช้ม ท์ั�งบัท์สนท์นา 

กีารแสดงออกี กีารแตง่กีาย์ อปุกีรณ ์ รวิมไปถง่สถานที์� โดย์จะตอ้งท์ล็าย์คุวิามเป็นล็ะคุรใหก้ีล็าย์

เป็นสถานกีารณที์์�นกัีแสดงแล็ะผู่ช้มอย์ูร่ว่ิมกีนัแล็ะดำาเนินเรื�องไปรว่ิมกีนั

 2. กีารแสดง 

  กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุต์วัิล็ะคุรในฐานะนกัีแสดงเป็นกีารท์ำางานรว่ิมกีนักีบััผู่ก้ี ำากีบัักีารแสดง

แล็ะนกัีแสดงรว่ิม ผ่สมผ่สานประสบักีารณข์ุองนกัีแสดงกีบััโคุรงเรื�อง ท์ดล็องคุน้หาสิ�งที์�อาจจะเกิีดขุ่ �น

ในเหตกุีารณต์า่ง ๆ เพืิ�อสรา้งสรรคุท์์ั�งล็กัีษณะขุองตวัิล็ะคุร บัท์สนท์นา แล็ะกีารแสดง โดย์สามารถ

สรุปวิิธีกีารท์ำางานขุองนกัีแสดงไดด้งัตอ่ไปนี�

ขั�นตอนที่่� 1:  การสรา้งคิวามิตอ้งการของตวัลัะคิร 

 นกัีแสดงจะตอ้งคุน้หาคุวิามตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุรแล็ะพิฒันาคุวิามตอ้งกีารใหช้ดัขุ่ �นโดย์

เริ�มจากีสรา้งภมิูหล็งัขุองตวัิล็ะคุร กีารเขุา้ใจโคุรงเรื�องหล็กัี โคุรงเรื�องย์่อย์ สถานกีารณ ์เหตกุีารณ ์

แล็ะโจท์ย์ที์์�ผู่ก้ี ำากีบัักีำาหนดมาให ้เชน่

 ตวัอยา่งการที่ำางานที่่� 1

 เหตกุารณท์ี่่� 1: เบัล็ล็แ์ย์กีตวัิออกีมาจากีกีล็ุม่เพืิ�อนในรา้น เพืิ�อที์�จะเอาเคุรื�องดื�มผ่สม  

  ย์าพิิษไปใหเ้จษฐ์

 เง่�อนไขของผูก้ำากบั: เบัล็ล็จ์ะตอ้งดเูป็นมิตรที์�ดีตอ่ตวัิเจษฐ์ใหม้ากีที์�สดุ คุยุ์กีนัถกูีคุอ เล็ือกี 

  สนท์นาเรื�องที์�เจษฐ์สนใจ

 คิวามิตอ้งการหลักัตวัลัะคิร: เบัล็ล็ต์อ้งกีารฆาตกีรรมเจษฐ์

 การกระที่ำาของตวัลัะคิร: เบัล็ล็ใ์สใ่สย่์าพิิษล็งในเคุรื�องดื�มแล็ว้ิเอาไปใหเ้จษฐ์

 เง่�อนไขของนกัแสดง: หา้มใหต้วัิล็ะคุรเจษฐ์แล็ะตวัิล็ะคุรตวัิอื�นจบััไดว้ิา่เบัล็ล็น์ำา

  เคุรื�องดื�มมาใหเ้พืิ�อฆาตกีรรมเจษฐ์

 วธ่ิ์การ: นำาเคุรื�องดื�มออกีไปใหเ้จษฐ์เพืิ�ออวิย์พิรวินัเกิีด

 การแสดง: เบัล็ล็อ์อกีไปหาเจษฐ์พิรอ้มกีบััแกีว้ิเคุรื�องดื�มที์�มีย์าพิิษผ่สมอย์ู่

  โดย์เริ�มบัท์สนท์นาดว้ิย์กีารถามไถ่เจษฐ์วิา่ท์ำาไมออกีมายื์นขุา้งนอกีคุนเดีย์วิ จากี

นั�นชวินคุยุ์เรื�องกีารแขุง่รถขุองเจษฐ์ โย์งเขุา้ไปถง่ปมในอดีตขุองเบัล็ล็ ์ แล็ะชนแกีว้ิพิรอ้มกีบััอวิย์พิร

วินัเกิีดเพืิ�อใหเ้จษฐ์ไดดื้�มเคุรื�องดื�มที์�ผ่สมย์าพิิษ 

 นกัีแสดงตอ้งเขุา้ใจคุวิามตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุรใหช้ดัเจนเพิราะคุวิามตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุร

หรอืกีารกีระท์ำาขุองตวัิล็ะคุรมีเหตผุ่ล็รองรบััเสมอ ซ่�งกีารท์ำางานคุรั�งนี �ตา่งจากีกีารแสดงล็ะคุรเวิที์ท์ั�วิไป

เนื�องจากีคุวิามตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุรตอ้งพิฒันาขุ่ �นใหส้อดคุล็อ้งกีบััโคุรงเรื�อง รวิมถง่วิิธีกีารแสดงออกีที์�

จะตอ้งคุน้หาแล็ะสรา้งขุ่ �นมาใหมโ่ดย์ไมมี่กีารระบักุีารแสดงออกีอย์า่งชดัเจน

ขั�นตอนที่่� 2: การสรา้งสรรคิบ์ที่สนที่นาดว้ยการดน้สด

  ผู่ก้ี ำากีบััใหโ้จท์ย์ใ์นแตล่็ะเหตกุีารณ ์ เพืิ�อใหต้วัิล็ะคุรไดคุ้น้หารว่ิมกีนั แล็ะสรา้งบัท์สนท์นา

ขุ่ �นจากีกีารดน้สด นกัีแสดงท์ำางานกีบััโจท์ย์ที์์�ไดร้บััโดย์อาศยั์ภมิูหล็งั คุวิามสมัพินัธ ์เหตกุีารณ ์คุวิามตอ้งกีาร 

คุำาสำาคุญั เงื�อนไขุ โจท์ย์ต์า่ง  ๆ ที์�น ำามาใชด้น้ใหเ้กิีดบัท์สนท์นา จนกีวิา่บัท์สนท์นาในเหตกุีารณน์ั�น ๆ จะมี

เหตแุล็ะผ่ล็แล็ะสอดคุล็อ้งกีบััคุวิามตอ้งกีารแล็ะโคุรงเรื�อง แล็ะปรบััใหบ้ัท์สนท์นานั�นเป็นคุำาพิดูที์�สอดคุล็อ้ง 

กีบััล็กัีษณะขุองตวัิล็ะคุร ระหวิา่งกีารท์ดล็องแล็ะคุน้หานั�นนกัีแสดงตอ้งรูจ้กัียื์ดหย์ุน่เนื�องจากีกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง

โคุรงเรื�อง คุวิามตอ้งกีาร แล็ะโจท์ย์น์ั�นเกิีดขุ่ �นเสมอในระหวิา่งกีระบัวินกีาร 

 ตวัอยา่งการที่ำางานที่่� 2.1 : กีารพิฒันาบัท์สนท์นาแล็ะคุวิามชดัเจนขุ่ �นขุองคุวิามตอ้งกีาร

 เหตกุารณท์ี่่� 10: เตโชขุดัขุวิางไมใ่หเ้บัล็ล็โ์ท์รแจง้รถโรงพิย์าบัาล็

 เง่�อนไขของผูก้ำากบั: เบัล็ล็แ์สรง้เป็นคุนดี

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

2928

  (กีารคุน้หาชว่ิงสปัดาหที์์� 5 )

  เบัล็ล็ ์  เดี�ย์วิเราโท์รเรยี์กีรถโรงพิย์าบัาล็เอง 

    (คุวิามตอ้งกีาร: เรยี์กีรถโรงพิย์าบัาล็)

  (กีารคุน้หาชว่ิงสปัดาหที์์� 7 )

  เบัล็ล็ ์   เดี�ย์วิเราโท์รเรยี์กีรถโรงพิย์าบัาล็เอง เธอดเูพืิ�อนไปก่ีอน  

    (คุวิามตอ้งกีาร: แสดงใหผู้่อื้�นเหน็วิา่ตนบัรสิทุ์ธิ�ใจ)

  (กีารคุน้หาชว่ิงสปัดาหที์์� 10 )

 เบัล็ล็ ์                เราโท์รเรยี์กีรถโรงพิย์าบัาล็กีบััแจง้ตำารวิจเอง พิวิกีเธอดเูจษฐ์ไปก่ีอนนะ  

   เรื�องนี �เดี�ย์เราจดักีารให ้ไมต่อ้งเป็นหว่ิง

    (คุวิามตอ้งกีาร: เพืิ�อที์�จะปกีปิดไมใ่หผู้่อื้�นรูว้ิา่ตนเองคืุอฆาตกีรแล็ะเบีั�ย์งเบันไมใ่ห้

    ผู่อื้�นมาสนใจตน)

  

 ตวัอยา่งการที่ำางานที่่� 2.2 : กีารพิฒันากีารแสดงออกีที์�ชดัเจนขุ่ �นระหวิา่งกีารคุน้หา

 เหตกุารณท์ี่่� 1: เบัล็ล็แ์ย์กีตวัิออกีมาจากีกีล็ุม่เพืิ�อนในรา้น เพืิ�อที์�จะเอาเคุรื�องดื�มผ่สมย์าพิิษ 

  ไปใหเ้จษฐ์

 เง่�อนไขของผูก้ำากบั:เบัล็ล็จ์ะตอ้งดเูป็นมิตรที์�ดีตอ่ตวัิเจษฐ์ใหม้ากีที์�สดุ คุยุ์กีนัถกูีคุอ 

  เล็ือกีสนท์นาเรื�องที์�เจษฐ์สนใจ

  (กีารคุน้หาชว่ิงสปัดาหที์์� 11)

  เบัล็ล็ ์  สขุุสนัตว์ินัเกิีดนะ หมดแกีว้ินะ  

    (คุวิามตอ้งกีาร: ฆาตกีรรมเจษฐ์)

    (กีารแสดงออกี: อวิย์พิรวินัเกิีดเจษฐ์ในฐานะคุนรูจ้กัี)

  (กีารคุน้หาชว่ิงสปัดาหที์์� 12)

  เบัล็ล็ ์   สขุุสนัตว์ินัเกิีดนะเจษฐ์ หมดแกีว้ินะมง่ ฉล็องวินัเกิีดกีนั

    (คุวิามตอ้งกีาร: ฆาตกีรรมเจษฐ์)

    (กีารแสดงออกี: พิดูคุยุ์แสดงออกีถง่คุวิามจรงิใจตอ่กีนัเสมือนเพืิ�อน)

  (กีารคุน้หาชว่ิงสปัดาหที์์� 13 )

 เบัล็ล็ ์  หมดแกีว้ิ!    

    (คุวิามตอ้งกีาร: ฆาตกีรรมเจษฐ์ เพืิ�อแกีแ้คุน้ปมในอดีตที์�ฝังใจ)

    (กีารแสดงออกี: ชวินเจษฐ์ชนแกีว้ิเสมือนเพืิ�อนสนิท์เพืิ�อใหเ้จษฐ์ไวิว้ิางใจ)

 จะเหน็ไดว้ิา่ตวัิอย์า่งกีารท์ำางานท์ั�งสองนั�นมีคุวิามแตกีตา่งกีนั ตวัิอย์า่งที์� 2.1 มีกีารพิฒันา

บัท์ขุ่ �นอย์ูเ่สมอแล็ะมีคุวิามตอ้งกีารชดัเจนมากีขุ่ �นระวิงักีารพิฒันา แล็ะตวัิอย์า่งที์� 2.2 มีกีารพิฒันา

บัท์อย์ูเ่สมอเชน่กีนัแตคุ่วิามตอ้งกีารเดมิ แตล่็กัีษณะแล็ะวิิธีกีารแสดงออกีแล็ะคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่ง

ตวัิล็ะคุรชดัเจนขุ่ �น เมื�อไดบ้ัท์สนท์นาจากีกีารคุน้หาแล็ว้ิ ผู่ก้ี ำากีบััจะท์ำากีารถอดบัท์ออกีมาเป็นล็าย์ล็กัีษณ์

แล็ะใหน้กัีแสดงอา่นอีกีคุรั�ง ท์ำาใหส้ามารถมองเหน็ทิ์ศท์างแล็ะคุวิามสอดคุล็อ้งขุองเรื�องในสถานกีารณ์

ตา่ง  ๆไปในทิ์ศท์างเดีย์วิกีนั เขุา้ใจสถานกีารณม์ากีขุ่ �น รวิมถง่ไดท้์ราบัวิา่ เกิีดเหตกุีารณใ์ดขุ่ �นในสถานกีารณ์

อื�น ๆ  ที์�ตนไมไ่ดร้บััรู ้

ขั�นตอนที่่� 3: การแสดงจิรงิ 

  ระหวิา่งกีารแสดงจรงินกัีแสดงคุน้พิบัวิา่ปัจจยั์สำาคุญัที์�มีผ่ล็ตอ่กีารแสดง นั�นแตกีตา่งจากี

กีารท์ำางานล็ะคุรเวิที์ท์ั�วิไป ไดแ้ก่ี พืิ �นที์� เวิล็า แล็ะผู่ช้ม โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ดดงันี � 

 3.1 พืิ �นที์� นกัีแสดงตอ้งสามารถจดักีารตนเองในกีารใชพื้ิ �นที์�ใหดี้ โดย์ดพืูิ �นที์�วิา่งจากีคุูแ่สดง 

เพืิ�อที์�สามารถแท์รกีตวัิจากีผู่ช้มเขุา้ไปสนท์นากีบััคุูแ่สดงขุองตนได ้  หากีพืิ�นที์�ไมว่ิา่งจรงิ ๆ ก็ีตอ้งขุอ

คุวิามรว่ิมมือกีบััผู่ช้มใหผู้่ช้มขุย์บััเพืิ�อใหเ้กิีดพืิ �นที์�วิา่งแล็ะตวัินกัีแสดงสามารถแท์รกีเขุา้ไปอย์ูต่รงนั�น

ได ้ นกัีแสดงคุวิรรูจ้กัีพืิ �นที์�ใชแ้สดงท์ั�งหมด มีคุวิามคุุน้ชินในพืิ�นที์�นั�น ๆ เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามผิ่ดพิล็าดใน

เวิล็าท์ำากีารแสดงนอ้ย์ที์�สดุ 

 3.2 เวิล็า บัางรอบักีารแสดงมีกีารดำาเนินเรื�องที์�ชา้เรว็ิตา่งกีนั เนื�องจากีบัางคุรั�งกีารเขุา้ออกี

ขุองนกัีแสดงไมไ่ดส้อดคุล็อ้งกีนัท์ั�งหมด ท์ำาใหบ้ัางฉากีดำาเนินเรื�องไมก่ีระชบััเพิราะนกัีแสดงใชเ้วิล็า

นานเกิีนไป แล็ะตอ้งยื์ดบัท์สนท์นาหรอืดน้สดเพืิ�อรอใหคุ้ิวิขุองนกัีแสดงคุนอื�นเขุา้มา ถือเป็นกีาร

แกีไ้ขุปัญหาเฉพิาะหนา้ แล็ะอาจสง่ผ่ล็ท์ำาใหก้ีล็าย์เป็นกีารดง่เรื�องใหช้า้ล็งในเหตกุีารณน์ั�น หรอืหากี

บัางฉากีนกัีแสดงมาเรว็ิเกิีนไป ก็ีจะท์ำาใหขุ้อ้มลู็หรอืกีารแสดงบัางอย์า่งหาย์ไปดว้ิย์เชน่กีนั 

 3.3 ผู่ช้ม กีารมีผู่ช้มอย์ูร่ว่ิมในสถานกีารณข์ุองผู่ช้มนั�นมีผ่ล็ตอ่นกัีแสดงดงันี � 

  3.3.1 กีารที์�ผู่ช้มมีสว่ินรว่ิมในล็ะคุรถือเป็นเรื�องที์�ส ำาคุญัในกีารแสดงรูปแบับัอิมเมอซีฟ 

ในกีารแสดงนั�นผู่ช้มสามารถเดนิตามตวัิล็ะคุรไดแ้ล็ะสามารถมีปฏิสมัพินัธก์ีบััตวัิล็ะคุรได ้แล็ะบัางสถานกีารณ์

ผู่ช้มตอ้งไดพ้ิูดคุุย์ตอบัโตก้ีับันักีแสดง หากีผู่ช้มเขุา้มาอย์ูใ่นสถานกีารณแ์ล็ะมีคุวิามรูส้ก่ีรว่ิมไปกีบัั

เรื�องมากีเกิีนไป ก็ีอาจสง่ใหน้กัีแสดงท์ำางานย์ากีขุ่ �น ที์�จะคุงแนวิท์างแล็ะพิฒันากีารขุองกีารแสดงไวิ้

ตามที์�ผู่ก้ี ำากีบััตอ้งกีาร ดงันั�น นกัีแสดงตอ้งมีวิิธีรบััมือกีบััผู่ช้มหล็ากีหล็าย์รูปแบับั เชน่ ในฉากีนั�นตวัิ

ล็ะคุรจะล็งมือฆาตกีรรมแล็ะผู่ช้มกีำาล็งัติดตามแล็ะสงัเกีตพิฤติกีรรมขุองตวัิล็ะคุรนี �อย์ู่ นกัีแสดงจ่ง

ตอ้งแกีไ้ขุปัญหาเฉพิาะหนา้โดย์กีารสรา้งสถานกีารณอื์�น เชน่ พิดูกีบััคุูแ่สดง หรอืเปล็ี�ย์นแปล็งกีารกีระท์ำา

ไมใ่หเ้ป็นที์�โจง่แจง้มากีจนเกิีนไป เปล็ี�ย์นนำ�าเสีย์งหรอืท์า่ที์เพืิ�อที์�จะใหผู้่ช้มสงสยั์นอ้ย์ที์�สดุ  หากีผู่ช้ม

มีสว่ินรว่ิมนอ้ย์เกิีนไป นกัีแสดงท์ำางานย์ากีเชน่กีนั เพิราะกีารแสดงแล็ะนกัีแสดงตอ้งอาศยั์ใหผู้่ช้มไดอ้ย์ู่

กีบััสถานกีารณแ์ล็ะเหตกุีารณใ์นเรื�องเพืิ�อนกัีแสดงจะไดด้ ำาเนินเรื�องไปสูส่ิ�งที์�ตอ้งกีารจะนำาเสนอ

  3.3.2 กีารกีระท์ำาขุองผู่ช้มที์�เขุา้มามีสว่ินรว่ิมนั�น อาจท์ำาใหน้กัีแสดงไมอ่ย์ูก่ีบััสถานกีารณ ์

เนื�องจากีตอ้งใหคุ้วิามสำาคุญักีบััหล็าย์สิ�งมากีเกิีนไป วิิธีกีารแกีไ้ขุปัญหาคืุอ นกัีแสดงตอ้งมีสต ินก่ีถง่

สถานกีารณที์์�ผู่ก้ี ำากีบัักีำาหนดให ้ดง่ตวัิเองกีล็บััมาในเรื�อง บัางชว่ิงนกัีแสดงตอ้งมีปฏิสมัพินัธก์ีบััคุนดู

เพืิ�อที์�จะดง่คุนดเูขุา้มาอย์ูใ่นเหตกุีารณแ์ตบ่ัางชว่ิงนกัีแสดงตอ้งปล็อ่ย์ใหคุ้นดเูป็นเพีิย์งผู่ส้งัเกีตกีารณ ์

เพืิ�อคุงคุวิามตง่เคุรยี์ดขุองสถานกีารณก์ีารแสดง

    LOOP: กีารสรา้งสรรคุล์็ะคุรแนวิสืบัสวินสอบัสวิน
    ในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร์
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จง่อาจสรุปไดว้ิา่ กีารท์ำางานในฐานะนกัีแสดงล็ะคุรแนวิอิมเมอซีฟเรื�อง LOOP เป็นกีารท์ำางานที์�แตกีตา่ง

จากีกีารท์ำางานล็ะคุรเวิที์ท์ั�วิไป เนื�องจากี LOOP มีปัจจยั์สำาคุญั ไดแ้ก่ี 

 - เป็นกีารแสดงในสถานที์�เฉพิาะ (Site Specific) 

 - มีกีารเคุล็ื�อนที์�ขุองตวัิล็ะคุรผ่า่นผู่ช้มเสมอ 

 - กีารแสดงดำาเนินไปตล็อดเวิล็าไมมี่เขุา้ฉากีออกีฉากี

 - กีารเปล็ี�ย์นฉากีขุองตวัิล็ะคุรคืุอกีารเปล็ี�ย์นสถานที์�หรอืเหตกุีารณ์

 - กีารเขุา้ออกีเหตกุีารณข์ุองตวัิล็ะคุรมีผ่ล็ตอ่กีารดำาเนินเรื�องท์ั�งหมด

 - ผู่ช้มสามารถเดนิตามตวัิล็ะคุรไดแ้ล็ะย์งัเป็นสว่ินหน่�งขุองเหตกุีารณอี์กีดว้ิย์ 

 เพิราะฉะนั�น กีารแสดงล็ะคุรแนวิอิมเมอซีฟจง่ถือเป็นกีารแสดงที์�มีคุวิามสมจรงิอย์า่งมากี 

นกัีแสดงตอ้งสามารถแสดงออกีในฐานะตวัิล็ะคุรที์�รบััรูถ้ง่สถานกีารณโ์ดย์รอบัได ้ ใชไ้หวิพิรบิัในกีารดน้สด

ได ้แล็ะตอ้งรกัีษาโคุรงสรา้งในกีารดำาเนินเรื�องไวิไ้ดเ้ชน่กีนั นกัีแสดงตอ้งมีสมาธิอย์ูก่ีบััเหตกุีารณร์วิมถง่

สถานกีารณโ์ดย์รอบัเพืิ�อจะสามารถดำาเนินเรื�องไปไดอ้ย์า่งราบัรื�น นกัีแสดงย์งัจะตอ้งรบััรูถ้ง่บัรรย์ากีาศ

แล็ะปฏิกิีรยิ์าขุองคุูแ่สดงแล็ะผู่ช้มเพืิ�อที์�จะแสดงออกีไดอ้ย์า่งสมจรงิในเหตกุีารณน์ั�น ๆ แกีปั้ญหาได ้

แล็ะรกัีษาวิตัถปุระสงคุข์ุองผ่ล็งานดว้ิย์ คุณุสมบัตัิขุองนกัีแสดงอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์จง่ตอ้งมีไหวิพิรบิั 

สต ิสมาธิในกีารแสดง แกีไ้ขุปัญหาเฉพิาะหนา้ไดต้ล็อดกีารแสดง รูว้ิา่คุวิามตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุรคืุอ

อะไร แล็ะดำาเนินกีารกีระท์ำาเพืิ�อไปสูคุ่วิามตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุรไดอ้ย์า่งยื์ดหย์ุน่ เนื�องจากีผู่แ้สดงไม่

สามารถท์ราบัไดว้ิา่ผู่ช้มในรอบักีารแสดงนั�น ๆ จะมีล็กัีษณะกีารรบััชมผ่ล็งานอย์า่งไร ดงันั�นผู่แ้สดง

นอกีจากีจะเต็มที์�กีบัับัท์บัาท์ที์�ตนไดร้บัั ในฐานะนกัีแสดง กีารสรา้งตวัิล็ะคุรแล็ะกีารคุน้หาคุวิาม

ตอ้งกีารขุองตวัิล็ะคุรใหมี้คุวิามนา่สนใจนั�นเป็นสิ�งที์�ส ำาคุญัในกีารท์ำางานอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์เพิราะผู่ช้ม

จะตดิตามตวัิล็ะคุรอย์า่งใกีล็ชิ้ด นกัีแสดงจง่ตอ้งท์ำางานกีบััตวัิล็ะคุรอย์า่งล็ะเอีย์ด 

 เท์คุนิคุแล็ะวิิธีกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปะกีารแสดงในรูปแบับัอิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์ ในมิติ

กีารเขีุย์นบัท์แล็ะกีารกีำากีับักีารแสดงจะตอ้งคุำาน่งถ่งกีารรบััรูที้์�หล็ากีหล็าย์ขุองผู่ช้มแล็ะใหคุ้วิาม

สำาคุญักีบััราย์ล็ะเอีย์ดตา่ง ๆ ที์�อาจสง่ผ่ล็ตอ่กีารสรา้งประสบักีารณก์ีารรบััรูที้์�แตกีตา่งใหแ้ก่ีผู่ช้ม ท์ั�ง

บัท์สนท์นา กีารแสดงออกี กีารแต่งกีาย์ อปุกีรณ ์รวิมไปถ่งสถานที์� ในมิติขุองกีารแสดง นกัีแสดง

อิมเมอซีฟ เธีย์เตอร ์จะตอ้งมีไหวิพิรบิั สต ิสมาธิในกีารแสดง ระล็ก่ีรูว้ิา่มีผู่ช้มสงัเกีตกีารณอ์ย์ูต่ล็อด

เวิล็า มีปฏิสมัพินัธก์ีบััผู่ช้มประหน่�งล็กูีคุา้ขุองรา้น แกีไ้ขุปัญหาเฉพิาะหนา้ได ้ ย์ด่คุวิามตอ้งกีารขุอง

ตวัิล็ะคุรแต่ตอ้งยื์ดหย์ุ่นในกีารแสดงออกี แล็ะในมิติขุองกีารอำานาย์กีารผ่ล็ิต ผู่อ้ ำานวิย์กีารผ่ล็ิตจะ

ตอ้งคุำาน่งถ่งกีารจัดกีารพืิ �นที์�ให้เหมาะสมกีับัเรื�องราวิแล็ะรูปแบับัที์�นำาเสนอโดย์เน้นกีารสรา้ง

บัรรย์ากีาศใหส้มดลุ็ระหวิา่งกีารแสดงแล็ะสถานกีารณใ์นชีวิิตจรงิเพืิ�อใหผู้่ช้มไดดื้�มดำ�ากีบัับัรรย์ากีาศ

แล็ะมีปฏิกิีรยิ์าตอบัสนองตามสญัชาตญาณขุองแตล่็ะบัคุุคุล็

                                                                                           https://1th.me/TLQiS

ภาพที่่� 10: QR code บกัที่กึการแสดงสด LOOP

  งานสรา้งสรรคุชิ์ �นนี �ไดร้บัักีารสนบััสนนุจากีกีองท์นุวิิจยั์คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์

ขุอนแก่ีน กีล็ุ่มผู่ส้รา้งสรรคุข์ุอขุอบัพิระคุณุอาจารย์ที์์�ปรก่ีษา ผ่ศ.ดร.ธนชัพิร กิีตติกีอ้ง คุณาจารย์์

แขุนงวิิชากีารล็ะคุร มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน รา้นประพินธ ์ บัาร ์ จงัหวิดัขุอนแก่ีน รา้นหม่าล็่าหา้อี� 

คุรอบัคุรวัิสรุยิ์ะดง คุรอบัคุรวัิชชัวิาล็ คุรอบัคุรวัิวิงษห์าแกีว้ิ นกัีแสดง ที์มงาน แล็ะผู่ช้มท์กุีท์า่น
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การออกแบูบูตราสัญลักษณแ์ละบูรรจุุภัณัฑ์อ์ย่างมส่ีวนร่วม กรณีศิกึษา วสิาหกจิุชุมชน
กลุ่มแม่บูา้นแสงตะวัน อำาเภัอสามโคก จุงัหวัดปที่มุธิานี

ธินัง ชาญกจิุชัญโญ1

An Engaging Logo and Packaging Design: The Case Study of Sang Tawan Community 

Enterprise Group, Sam Khok District, Pathum Thani Province

บูที่คัดย่อ

 งานวิิจยั์ในคุรั�งนี �มีวิตัถปุระสงคุ ์ 1) เพืิ�อศก่ีษาประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิ แล็ะ

ท์ำากีารคุดัเล็อืกีเพืิ�อนำาไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์2) เพืิ�อออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจ

ชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั 3) เพืิ�อประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจ

ชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั โดย์กีล็ุม่ตวัิอย์า่งที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ คืุอ ตวัิแท์นกีล็ุม่ผู่ผ้่ล็ติ ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้น

กีารออกีแบับั ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด นกัีพิฒันาชมุชน ผู่ผ้่ล็ติ แล็ะผู่บ้ัรโิภคุ รวิมจำานวิน 110 ท์า่น เคุรื�องมือที์�

ใชใ้นกีารวิิจยั์ ไดแ้ก่ี แบับัสมัภาษณ ์แบับัประเมินโดย์ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ แบับัสอบัถาม สถิตทีิ์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ 

คืุอ คุา่รอ้ย์ล็ะ คุา่เฉล็ี�ย์ (X) คุา่เบีั�ย์งเบันมตรฐาน (S.D.) 

 ผ่ล็จากีกีารวิิจยั์พิบัวิา่ กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา 

วิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ประกีอบัดว้ิย์ 3 สว่ิน คืุอ สว่ินที์� 1 

ประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิ แล็ะกีารคุดัเล็ือกีเพืิ�อนำาไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์ไดจ้ากีกีาร

สำารวิจ แล็ะสมัภาษณ ์ตวัิแท์นกีล็ุม่ แล็ะนำาขุอ้มลู็ที์�ไดไ้ปวิิเคุราะหโ์ดย์กีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus 

Group) เพืิ�อใหไ้ดผ้่ล็ติภณัฑิที์์�มีคุวิามเหมาะสมตอ่กีารนำาไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์สว่ินที์� 2 กีารออกีแบับั

ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิว์ิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั ในสว่ินนี�ผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาประเดน็ที์�

ตอ้งกีารพิฒันา รวิมถง่คุวิามตอ้งกีารขุองชมุไปท์ำากีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) แล็ะนำา

ขุอ้มลู็ที์�ไดม้าสรุปในรูปแบับั Mood Broad สว่ินที์� 3 กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่ตราสญัล็กัีษณ์

แล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจชมุชนกีล็ุ่มแม่บัา้นแสงตะวินั ผู่วิ้ิจยั์ไดแ้บั่งกีารประเมินออกีเป็น 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ี 1) ดา้นกีารใชง้าน 2) ดา้นกีารปกีปอ้ง 3) ดา้นกีารสง่เสรมิกีารขุาย์ โดย์ภาพิรวิมขุองกีารประเมิน

คุวิามพิง่พิอใจอย์ูใ่นระดบััมากี (X=4.43) (S.D.= 0.82)

 

คำาสำาคัญ: 1.กีารออกีแบับั 2.ตราสญัล็กัีษณ ์3.บัรรจภุณัฑิ์

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี

1 คุณะเท์คุโนโล็ยี์อตุสาหกีรรม มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฎั์วิไล็ย์อล็งกีรณ ์ในพิระราชปูถมัภ ์
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Abstract

 This research aims to 1) study the types of products made of straw paper and in-

tegrate them into the packaging design process, 2) design the logo and packaging for 

Sang Tawan Community Enterprise Group, and 3) measure the satisfaction towards the 

logo and packaging designed for Sang Tawan Community Enterprise Group. A total of 110 

group representatives, design experts, marketing experts, community developers, produc-

ers, and consumers join this study as a sample group. The research methods employed 

here are the interview, the evaluation form designed by an expert, and the questionnaire. 

The statistical results are calculated in percentage, mean (X), and standard deviation. The 

study of an Engaging Logo and Packaging Design: The Case Study of Sang Tawan Com-

munity Enterprise Group, Sam Khok District, Pathum Thani Province consists of three parts. 

First, the types of products made of straw paper and the selection of products for a pack-

aging design are decided by a survey and an interview with group representatives. The 

results from the survey are analyzed by employing a focus group method in order to select 

the eligible product to continue to the packaging design phase. The second is a logo and 

packaging design for Sang Tawan Community Enterprise Group. In this part, the research-

er conducts a focus group, taking the needs of the community in mind. The results are 

translated into a mood board. For the third part, the satisfaction survey on the logo and 

packaging design for Sang Tawan Community Enterprise Group is divided into three as-

pects which are 1) the practicality, 2) the protection, and 3) the marketing value. The over-

all result of the satisfaction survey is high (X=4.43) (S.D.= 0.82).

KEYWORDS: 1. Design 2. Logo 3. Packaging 

 โคุรงกีารอนรุกัีษพ์ินัธกุีรรมพืิชอนัเนื�องมาจากีพิระราชดำาร ิขุองสมเดจ็พิระกีนิษฐาธิราชเจา้            

กีรมสมเดจ็พิระเท์พิรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัีรสีรินิธร มหาวิชิราล็งกีรณวิรราชภกัีดี สริกิิีจกีารณีิพีิร

ย์พิฒัน รฐัสีมาคุณุากีรปิย์ชาต ิสย์ามบัรมราชกีมุาร ี(อพิ.สธ) เป็นอีกีหน่�งโคุรงกีารที์�เกิีดจากีพิระราช

ปณิธานขุองพิระบัาท์สมเด็จพิระบัรมชนกีาธิเบัศร มหาภมิูพิล็อดลุ็ย์เดชมหาราช บัรมนาถบัพิิตร 

(ในหล็วิงรชักีาล็ที์� 9) ที์�ท์รงมีสาย์พิระเนตรอนัย์าวิไกีล็ แล็ะท์รงเล็ง็เหน็ถง่คุวิามสำาคุญัขุองกีารอนรุกัีษ์

พินัธกุีรรมพืิชแล็ะท์รพัิย์ากีรตา่ง ๆ ท์างธรรมชาติ ที์�มีอย์ูภ่าย์ในประเท์ศ ท์ั�งย์งัท์รงพิระราชท์านแนวิท์าง

บูที่นำา

ในกีารอนรุกัีษพ์ินัธกุีรรมพืิช แล็ะท์รพัิย์ากีรท์างธรรมชาติตา่ง ๆ ผ่า่นโคุรงกีารในพิระราชดำาร ิ เชน่ 

กีารท์ดล็องปล็กูีป่าสาธิตในปี พิ.ศ. 2504 โดย์พิระองคุท์์รงไดน้ำาเมล็ด็ตน้ย์างนาซ่�งเก็ีบัไดจ้ากีอำาเภอ

ท์า่ย์าง จงัหวิดัเพิชรบัรุ ี ไปเพิาะเมล็ด็ในเขุตพิระราชฐานพิระตำาหนกัีเปี�ย์มสขุุ วิงัไกีล็กีงัวิล็ จากีนั�น

ท์รงไดน้ำาตน้ย์างนาดงักีล็่าวิที์�ไดจ้ากีกีารเพิาะเมล็็ด ไปท์รงท์ดล็องปล็กูีในแปล็งป่าสาธิต จำานวิน 

1,250 ตน้ ใกีล็ก้ีบััพิระราชตำาหนกัีเรอืนตน้สวินจิตรล็ดา 

 ตอ่มาเกิีดวิิกีฤตกีารณท์์ำาใหต้น้ย์างในอำาเภอท์า่ย์าง จงัหวิดัเพิชรบัรุ ี เกิีดกีารสญูพินัธุ ์ แต่

ดว้ิย์กีารท์ดล็องปล็กูีป่าสาธิตขุองพิระองคุท์์ ำาใหต้น้ย์างนาดงักีล็่าวิย์งัคุงถกูีอนุรกัีษไวิใ้นแปล็งป่า

สาธิตภาย์ในสวินจิตรดา ตอ่มาพิระองคุท์์รงไดมี้พิระราชดำาร ิ โดย์ใหน้ำาพิรรณไมจ้ากีท์ั�วิท์กุีภมิูภาคุ

ขุองประเท์ศ มาปล็กูีไวิภ้าย์ในสวินจิตรล็ดา เพืิ�อเป็นกีารอนรุกัีษ์แล็ะเป็นแหล็่งเรีย์นรูใ้หก้ีบัันิสิต

นกัีศก่ีษา นอกีจากีกีารปล็กูีป่าสาธิต พิระองคุย์์งัท์รงมีพิระราชดำารเิกีี�ย์วิกีบัักีารอนรุกัีษแ์ล็ะกีารพิฒันา

ท์รพัิย์ากีรธรรมชาติที์�มีอย์ู่ในประเท์ศ เช่น กีารพิฒันาแหล็่งนำ�า กีารพิฒันาดิน แล็ะกีารอนรุกัีษ์

ท์รพัิย์ากีรป่าไม ้ เป็นตน้ โคุรงกีารอนรุกัีษพ์ินัธกุีรรมอนัเนื�องมาจากีพิระราชดำาร ิสมเดจ็พิระเท์พิรตัน

ราชสดุาฯ สย์ามบัรมราชกีมุาร ีแผ่นแมบ่ัท์ อพิ.สธ ระย์ะ 5 ปีที์� 6 ตลุ็าคุม พิ.ศ.2559 – กีนัย์าย์น 2564 

(2560 : 1-22) นอกีจากีนี�โคุรงกีารอนรุกัีษพ์ินัธกุีรรมพืิชอนัเนื�องมาจากีพิระราชดำารยิ์งัมีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อ

สรา้งจิตสำานก่ีในกีารอนรุกัีษใ์หก้ีบััประชาชนชาวิไท์ย์ แล็ะเขุา้ใจหล็กัีใชป้ระโย์ชนจ์ากีท์รพัิย์ากีรท์าง

ธรรมชาตอิย์า่งมีวิิจารณญาณซ่�งจะนำาไปสูคุ่วิามมั�นคุงท์างดา้นท์รพัิย์ากีรท์างธรรมชาตสิบืัตอ่ไป

 แล็ะเพืิ�อใหเ้ป็นไปตามวิตัถปุระสงคุแ์ล็ะเป้าหมาย์ที์�ตั�งไวิขุ้องโคุรงกีาร จ่งไดมี้กีารจดัท์ำา

แผ่นกีารดำาเนินงานตามแผ่นแมบ่ัท์ อพิ.สธ ระย์ะ 5 ปีที์� 6 โดย์มีกิีจกีรรม 8 กิีจกีรรม ที์�อย์ูภ่าย์ใต ้3 กีรอบั

กีารดำาเนินงาน แล็ะ 3 ฐานท์รพัิย์ากีร ไดแ้ก่ี ท์รพัิย์ากีรกีาย์ภาพิ ท์รพัิย์ากีรชีวิภาพิ แล็ะท์รพัิย์ากีร

วิฒันธรรมแล็ะภมิูปัญญา แล็ะในกิีจกีรรมที์� 4 ขุองแผ่นงานไดมี้กีารจดักิีจกีรรมกีารอนรุกัีษแ์ล็ะใช้

ประโย์ชนท์์รพัิย์ากีร โดย์ให ้อพิ.สธ เป็นที์�ปรก่ีษาประสานงาน รว่ิมมือสง่เสรมิแล็ะท์ำาหนา้ที์�เป็นแกีน

กีล็างในกีารดำาเนินงานดา้นวิิชากีารแล็ะกีารวิิจยั์ รว่ิมกีบััหนว่ิย์งานที์�สนองพิระราชดำาร ิ เชน่มหาวิิท์ย์าล็ยั์

ตา่ง ๆ กีรมวิิชากีารเกีษตร กีรมประมง กีรมป่าไม ้ศนูย์พ์ินัธวิุิศวิกีรรมแล็ะเท์คุโนโล็ยี์ชีวิภาพิแหง่ประเท์ศ 

สถาบันัวิิจยั์วิิท์ย์าศาสตรแ์ล็ะเท์คุโนโล็ยี์แห่งประเท์ศไท์ย์ กีรมพิฒันากีารแพิท์ย์แ์ผ่นไท์ย์แล็ะกีาร

แพิท์ย์ท์์างเล็ือกี ฯล็ฯ จากีนั�นหนว่ิย์งานดงักีล็า่วิไดก้ีระจาย์แนวิคุิดขุองโคุรงกีารล็งสูช่มุชน เพืิ�อสรา้ง

คุวิามรูคุ้วิามเขุา้ใจ แล็ะใชเ้ป็นแนวิท์างในกีารอนรุกัีษ์ท์รพัิย์ากีรท์างธรรมชาติที์�มีอย์ู่ภาย์ในชมุชน 

วิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี เป็นหน่�งในวิิสาหกิีจชมุชนที์�

ไดร้บััเอาแนวิคุิดจากีโคุรงกีารดงักีล็า่วิมาปรบััใช ้ เนื�องจากีผ่ล็ติภณัฑิข์ุองท์างกีล็ุม่สว่ินใหญ่ท์ำาจากี 

“ฟางขุา้วิ” ซ่�งเป็นวิสัดจุากีธรรมชาติที์�ไดจ้ากีกีระบัวินกีารกีารแย์กีเมล็ด็ขุา้วิออกีจากีตน้ จากีนั�นท์าง

กีล็ุม่ไดน้ ำาฟางขุา้วิไปผ่า่นกีรรมวิิธีเพืิ�อแปรรูปเป็นผ่ล็ติภณัฑิก์ีระดาษ แล็ะไดน้ำาไปประดษิฐ์เป็นดอกีไม้

ประเภท์ตา่ง ๆ โดย์ดอกีไมป้ระเภท์แรกีที์�ท์างกีล็ุม่ไดป้ระดษิฐ์ขุ่ �นคืุอ “ดอกีดารารตัน”์ ซ่�งเป็นดอกีไมที้์�

ในหล็วิงราชกีาล็ที์� 9 ท์รงโปรด ปัจจบุันัท์างกีล็ุม่ไดพ้ิฒันารูปแบับัผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไดจ้ากีกีระดาษจากี

ฟางขุา้วิใหมี้คุวิามหล็ากีหล็าย์มากียิ์�งขุ่ �น รวิมถ่งไดพ้ิฒันากีระบัวินกีารใหเ้ป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล็อ้ม 

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี
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แต่ท์างกีล็ุม่ย์งัขุาดซ่�งตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�เป็นสิ�งส ำาคุญัต่อกีารสรา้งคุวิามน่าเชื�อถือให้

กีบััผู่บ้ัรโิภคุ ซ่�งสอดคุล็อ้งกีบัั ชล็ธิศ ดาราวิงษ ์ (2558: 96) กีล็า่วิไวิว้ิา่ คุ ำาวิา่ “ตราสนิคุา้ (Brand 

Identity)” หมาย์ถ่งกีารมีตวัิตนใหคุ้นจดจำาไดม้องเห็นรูส้่กีถ่งคุวิามแตกีต่างเมื�อเปรีย์บัเที์ย์บักีับั

สินคุา่แล็ะบัรกิีารที์�มีรูปแบับัคุล็า้ย์กีนัขุองคุูแ่ขุง่ในตล็าด เอกีล็กัีษณต์ราสนิคุา้จง่เป็นองคุป์ระกีอบัที์�

ส ำาคุญัในกีารสรา้งตราสนิคุา้เพืิ�อจะใหมี้จดุเดน่ที์�ส ำาคุญัที์�สดุเพีิย์งจดุเดีย์วิ ท์ั�งย์งัสอดคุล็อ้งกีบัั แนวิคุดิ

กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์(2552: 1) กีล็า่วิไวิว้ิา่ ปัจจบุันักีารแขุง่ขุนัท์างกีารตล็าดขุองสนิคุา้ตา่ง ๆ สงูมากี 

สินคุา้ชนิดเดีย์วิกีันคุุณสมบัตัิเหมือนกีัน ราคุาใกีล็เ้คีุย์งหรือเท์่ากีัน แต่ย์อดขุาย์อาจต่างกีัน ซ่�ง

คุวิามแตกีตา่งนี �มีปัจจยั์ที์�ส ำาคุญัประกีารหน่�ง คืุอ คุวิามโดดเดน่ขุองแพิค็ุเกีจขุองสนิคุา้นั�น ๆ 

 จากีประเดน็ดงักีล็า่วิท์ำาใหผู้่วิ้ิจยั์มีแนวิคุดิที์�จะพิฒันาตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิ ์ เพืิ�อใช้

ในกีารประชาสมัพินัธส์มัพินัธก์ีล็ุม่ แล็ะสง่เสรมิกีารขุาย์ เนื�องจากีท์ั�งตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�ดี

จะช่วิย์สรา้งคุวิามน่าเชื�อถือใหก้ีบััตวัิผ่ล็ิตภณัฑิซ์่�งมีผ่ล็ต่อกีารตดัสินใจซื �อขุองผู่บ้ัริโภคุ นอกีจากีนี�

กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณที์์�แสดงออกีถง่เอกีล็กัีษณช์มุชนย์งัสามารถนำาไปใชเ้พืิ�อกีารประชาสมัพินัธ์

กีารท์อ่งเที์�ย์วิใหก้ีบััชมุชนไดอี้กีท์างหน่�ง ท์ั�งนี �ผู่ว้ิิจยั์มีคุวิามมุง่หวิงัวิา่องคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ ที์�ไดก้ีล็า่วิ

มาจะย์กีระดับัใหก้ีับัผ่ล็ิตภัณฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิขุองวิิสาหกิีจชุมชนกีล็ุ่มแม่บัา้นแสงตะวิัน 

อำาเภอสามโคุกีจงัหวิดัปท์มุธานี ใหส้ามารถแขุง่ขุนัตอ่ไปไดใ้นระดบััสากีล็

 1. เพืิ�อศก่ีษาประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิ แล็ะท์ำากีารคุดัเล็อืกีเพืิ�อนำาไปออกีแบับั     

บัรรจภุณัฑิ์

 2. เพืิ�อออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิว์ิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั

 3. เพืิ�อประเมินคุวิามพิ่งพิอใจตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้น

แสงตะวินั

  

 กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจุภณัฑิอ์ย์่างมีส่วินร่วิมวิิสาหกิีจชุมชนกีล็ุ่มแม่บัา้น

แสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ใชก้ีรอบัแนวิคุดิซ่�งเป็นไปตามวิตัถปุระสงคุข์ุองกีารวิิจยั์

ดงันี �

 1. การคัดเลือกผืลิตภััณฑ์เ์พื�อนำาไปออกแบูบูบูรรจุุภััณฑ์ ์ผู่วิ้ิจัย์ไดน้ ำากีรอบัแนวิคุิด

ในกีารคุดัเล็ือกีผ่ล็ติภณัฑิเ์พืิ�อท์ำากีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิข์ุอง ชชูยั์ สมิท์ธิไกีร (2557: 109) กีล็า่วิไวิ้

วิา่ หากีผู่บ้ัรโิภคุเกิีดคุวิามพิง่พิอใจหล็งัจากีไดใ้ชส้นิคุา้หรอืบัรกิีารหน่�ง ๆ ก็ีมีคุวิามเป็นไปไดสู้งที์�จะ

มีกีารซื �อซำ�า (Repeat Purchase) เกิีดขุ่ �น แล็ะหากีกีารซื �อซำ�าตอ่มาหล็าย์คุรั�งย์งันำาไปสูคุ่วิามพิ่งพิอใจ 

ก็ีเป็นไปไดส้งูที์�ผู่บ้ัรโิภคุจะเกิีด “คุวิามภกัีดีตอ่ตราสนิคุา้ (Brand Loyalty)”

 2. การออกแบูบูตราสัญลักษณแ์ละบูรรจุุภัณัฑ์ ์ ผู่วิ้ิจยั์แบัง่กีรอบัแนวิคุดิออกีเป็น 2 สว่ิน 

ไดแ้ก่ี

  2.1 กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ผู่วิ้ิจยั์ไดใ้ชก้ีรอบัแนวิคิุดขุอง อารย์ะ ศรกีีลั็ย์าณบัตุร 

(2550 : 61) กีล็า่วิไวิว้ิา่ องคุป์ระกีอบัที์�นกัีออกีแบับัสามารถสรา้งหรอืเล็ือกีใชไ้ดน้ั�นแบัง่ไดเ้ป็น 3 

ประเภท์ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ี 1) องคุป์ระกีอบัพืิ�นฐานดา้นกีารออกีแบับั 2) องคุป์ระกีอบัที์�เป็นตวัิอกัีษร 

3) องคุป์ระกีอบัที์�เป็นภาพิแล็ะองคุป์ระกีอบัอื�น ๆ 

  2.2 กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์ ผู่ว้ิิจยั์ไดใ้ชก้ีรอบัแนวิคุดิขุอง สดุาพิร กีลุ็ฑิล็บัตุร             

(255 7: 149-151) กีล็า่วิไวิว้ิา่ ปัจจบุันัหีบัหอ่ไมไ่ดมี้หนา้ที์�เพีิย์งแคุเ่ป็นสิ�งปกีปอ้งสนิคุา้เพีิย์งอย์า่ง

เดีย์วิ แตมี่หนา้ที์�ดงัตอ่ไปนี� 1) บัรรจแุล็ะปกีปอ้งผ่ล็ติภณัฑิ ์(Contain and Protect items) 2) สื�อสาร

เนื �อหาที์�เกีี�ย์วิกีบััผ่ล็ติภณัฑิ ์ (Communicate contain of the product) 3) ชว่ิย์ใหเ้กิีดคุวิามสะดวิกี

ตอ่กีารใชง้าน (Make the product convenient to use) 4) ชว่ิย์ในดา้นกีระบัวินกีารจดัจำาหนา่ย์ (As-

sist to selling process) 5) ปอ้งกีนักีารใชผิ้่ดประเภท์หรอืวิตัถปุระสงคุ ์(Protect against misuse) 

6) ไมท่์ ำาล็าย์สภาพิแวิดล็อ้ม (Protect Environment) 7) สรา้งคุวิามสวิย์งามแล็ะดง่ดดูใจผู่บ้ัรโิภคุ 

(Beautiful and Attractive) 8) ใหขุ้อ้มลู็ที์�จ ำาเป็นแล็ะเหมาะสม (Provide necessary information) 

 3. การประเมนิความพงึพอใจุตอ่ตราสัญลักษณแ์ละบูรรจุุภัณัฑ์ ์ผู่วิ้ิจยั์ไดใ้ชก้ีรอบัแนวิคุดิ

ขุอง พิรสนอง วิงศส์งิหท์์อง (2550: 176-179) มาสรุปเพืิ�อประเมินคุวิามพิง่พิอใจท์ั�ง 3 ดา้นไดแ้ก่ี 1) 

กีารใชผ้่ล็ติภณัฑิ ์2) ล็กัีษณะท์างกีาย์ภาพิในกีารใชง้าน 3) คุวิามเป็นเอกีล็กัีษณใ์นหมูคุู่แ่ขุง่ 

 กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจุภณัฑิอ์ย์่างมีส่วินร่วิมวิิสาหกิีจชุมชนกีล็ุ่มแม่บัา้น

แสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ในคุรั�งนี �เป็นกีารวิิจยั์เชิงคุณุภาพิ (Quality Research) 

โดย์ผู่วิ้ิจยั์ใชก้ีารสมัภาษณแ์ล็ะกีารสนท์นาแบับักีล็ุ่ม (Focus Group) เพืิ�อรบััฟังคุวิามคุดิเหน็จากี

บัคุุคุล็ที์�มีสว่ินรว่ิมในกีารพิฒันา แล็ะรว่ิมกีนัวิิเคุราะหถ์ง่คุวิามเป็นไปไดใ้นดา้นกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ์

แล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม โดย์ผู่ว้ิิจยั์ไดก้ีำาหนดขุั�นตอนกีารดำาเนินกีารวิิจยั์ไวิ ้ดงันี �

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผู่ว้ิิจยั์ไดแ้บัง่กีล็ุม่ประชากีรออกีเป็น 3 กีล็ุม่ ดงันี �

  1.1 กีล็ุม่ผู่ผ้่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิว์ิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี 

จงัหวิดัปท์มุธานี จำานวิน 2 ท์า่น ไดแ้ก่ี ประธานกีล็ุม่ แล็ะสมาชิกีกีลุ็ม่

  1.2 ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น/ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น/นกัี

พิฒันาชมุชน 1 ท์า่น /ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น /ผู่ผ้่ล็ติ 1 ท์า่น

  1.3 กีล็ุม่ผู่ป้ระเมินคุวิามพิง่พิอใจ ไดแ้ก่ี กีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุสนิคุา้หน่�งตำาบัล็หน่�งผ่ล็ติภณัฑิ์

ภาย์ในจงัหวิดัปท์มุธานีแล็ะพืิ�นที์�ใกีล็เ้คีุย์ง จำานวิน 100 คุน

วัตถุุประสงค์

กรอบูแนวคดิ

วธีิิการดำาเนินการวจิุยั

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี
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 2. ขอบูเขตของการวจิุยั์

 กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจุภณัฑิอ์ย์่างมีส่วินร่วิมวิิสาหกิีจชุมชนกีล็ุ่มแม่บัา้น

แสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ผู่วิ้ิจยั์ไดก้ีำาหนดขุอบัเขุตขุองกีารวิิจยั์ไวิ ้ดงันี �

  2.1 เพืิ�อศก่ีษาประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิแล็ะท์ำากีารคุดัเล็อืกีเพืิ�อนำา

ไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์ ในกีารศก่ีษาผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิที์�มีคุวิามเหมาะสมตอ่กีารนำา

ไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์ผู่ใ้หขุ้อ้มลู็ ไดแ้ก่ี ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีาร

ตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ จำานวิน 2 ท์า่น แล็ะตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น

  2.2 เพืิ�อออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิว์ิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสง

ตะวินั ในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิว์ิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอ

สามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ซ่�งถกูีประเมินโดย์ ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับัจำานวิน 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญ

ดา้นกีารตล็าดจำานวิน 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ จำานวิน 2 ท์า่น ผู่ผ้่ล็ติ 1 ท์า่น แล็ะ

ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น

  2.3 เพืิ�อประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิว์ิิสาหกิีจชมุชน

กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั กีล็ุม่ตวัิอย์า่ง ไดแ้ก่ี กีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุสนิคุา้หน่�งตำาบัล็หน่�งผ่ล็ติภณัฑิใ์นจงัหวิดั

ปท์มุธานีรวิมถง่พืิ �นที์�ใกีล็เ้คีุย์ง จำานวิน 100 คุน

 3. เครื�องมอืที่ี�ใช้ในการวจิุยั ผู่ว้ิิจยั์ไดแ้บัง่ประเภท์ขุองเคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ไวิด้งันี �

  3.1 แบับัสมัภาษณ ์ เพืิ�อคุดัเล็ือกีรูปแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�ไดร้บัั

กีารออกีแบับัขุ่ �นมาใหม ่ผู่วิ้ิจยั์ไดใ้ชแ้บับัสมัภาษณก์ีบััผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น/ผู่เ้ชี�ย์วิชาญ

ดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น/นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น/ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น/ผู่ผ้่ล็ติจำานวิน 1 ท์า่น แล็ะตวัิแท์น

กีล็ุม่ 2 ท์า่น

  3.2 แบับัประเมินโดย์ผู่ท้์รงคุุณวิุฒิ เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารพิฒันาแล็ะปรบััปรุง

ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�ไดร้บัักีารออกีแบับัขุ่ �นมาใหม ่ประเมินโดย์ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ 3 ท์า่น (ผู่ท้์รง

คุณุวิฒิุดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิแ์ล็ะตราสญัล็กัีษณ ์1 ท์า่น) 

  3.3 แบับัสอบัถาม ในกีารศก่ีษาคุวิามพิง่พิอใจขุองผู่บ้ัรโิภคุที์�มีตอ่รูปแบับัตราสญัล็กัีษณ ์  

แล็ะบัรรจุภัณฑิใ์หม่ขุองวิิสาหกิีจชุมชนกีล็ุ่มแม่บัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จังหวิดัปท์ุมธานี 

ผู่ว้ิิจยั์ใชแ้บับัสอบัถามเพืิ�อศก่ีษาคุวิามพิง่พิอใจขุองผู่บ้ัรโิภคุ ไดแ้ก่ี ดา้นกีารใชง้าน ดา้นกีารปกีปอ้ง 

แล็ะดา้นสง่เสรมิกีารขุาย์ โดย์ขุอ้คุำาถามท์ั�ง 9 ขุอ้ ไดถ้กูีสรุปคุา่คุวิามพิง่พิอใจแบับัสอบัถาม โดย์

ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดา้นกีารตล็าด แล็ะผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดา้นกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิแ์ล็ะตราสญัล็กัีษณ ์จำานวิน 

3 ท์า่น มีคุา่ IOC = 0.78 แล็ะกีล็ุม่ที์�ตอบัแบับัสอบัถาม ไดแ้ก่ี กีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุสนิคุา้หน่�งตำาบัล็หน่�ง

ผ่ล็ติภณัฑิใ์นจงัหวิดัปท์มุธานีรวิมถง่พืิ �นที์�ใกีล็เ้คีุย์ง จำานวิน 100 คุน (Accidental Sampling)

 4. การวเิคราะหข้์อมูล ในกีารวิิเคุราะหค์ุวิามพิง่พิอใจขุองผู่บ้ัรโิภคุที์�มีตอ่รูปแบับัตราสญัล็กัีษณ์

แล็ะบัรรจภุณัฑิใ์หมขุ่องวิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ผู่วิ้ิจยั์

ใชห้ล็กัีกีารวิิเคุราะหท์์างเล็ขุคุณิต เพืิ�อหาคุา่เฉล็ี�ย์แล็ะสว่ินเบีั�ย์งเบันมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แล็ะท์ำากีารสรุปผ่ล็กีารวิิเคุราะหโ์ดย์กีารบัรรย์าย์แล็ะนำาเสนอผ่ล็ในรูปแบับัคุวิามเรยี์ง โดย์ใหผู้่ส้อบัถาม

เล็ือกีตอบัจากีคุวิามตอ้งกีาร แล็ะกีำาหนดกีารแปล็คุวิามตามคุา่เฉล็ี�ย์ดงันี �

  4.51-5.00 หมาย์ถง่     เหมาะสมมากีที์�สดุ

  3.51-4.50 หมาย์ถง่     เหมาะสมมากี

  2.51-3.50 หมาย์ถง่     เหมาะสมปานกีล็าง

  1.51-2.50 หมาย์ถง่     เหมาะสมนอ้ย์

  1.00-1.50 หมาย์ถง่     เหมาะสมนอ้ย์ที์�สดุ

 5. การออกแบูบูตราสัญลักษณแ์ละบูรรจุุภััณฑ์ ์ผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารศก่ีษา 

กีารสมัภาษณแ์ล็ะกีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) มาวิิเคุราะหแ์ล็ะสรุปเพืิ�อเป็นแนวิท์างใน

กีารออกีแบับัตามล็ำาดบััขุั�นตอนดงัตอ่ไปนี� 

 ขั�นตอนที่ี� 1 รวิบัรวิมขุอ้มลู็วิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี 

จากีกีารศก่ีษาประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไดจ้ากีกีระดาษฟางขุา้วิรวิมถง่กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณช์มุชนรว่ิมกีบัั

กีารล็งพืิ �นที์�ส ำารวิจ

 ขั�นตอนที่ี� 2  นำาขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารศก่ีษาประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไดจ้ากีกีระดาษฟางขุา้วิรวิม

ถง่ขุอ้มลู็ดา้นอตัล็กัีษณว์ิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินัอำาเภอสามโคุกีจงัหวิดัปท์มุธานี นำามา

ท์ำากีารวิิเคุราะห ์ โดย์กีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีาร

ออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น 

แล็ะตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น เพืิ�อท์ำากีารคุดัเล็อืกีผ่ล็ติที์�มีคุวิามเหมาะสมตอ่กีารนำาไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

 ขั�นตอนที่ี� 3 ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นออกีแบับัสรา้งภาพิองคุป์ระกีอบัดา้นกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์

แล็ะบัรรจภุณัฑิ ์ แล็ะนำาไปสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีาร

ออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น แล็ะ

ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น เพืิ�อหาแนวิท์างในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิซ์่�งอย์ูใ่นรูปแบับั 

(Mood Broad)

 ขั�นตอนที่ี� 4 นำาผ่ล็สรุปจากีกีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) มาใชใ้นกีารท์ำาแบับัรา่ง

ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิ ์(Sketch Design)

 ขั�นตอนที่ี� 5 นำาแบับัรา่งตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิ ์(Sketch Design) ไปท์ำากีารวิิเคุราะห์

แล็ะคุดัเล็อืกีโดย์กีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 

2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น                                 

แล็ะผู่ผ้่ล็ติ 1 ท์า่น

 ขั�นตอนที่ี� 6 ท์ำากีารผ่ล็ติตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิต์น้แบับั 

 ขั�นตอนที่ี� 7 นำาตน้แบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิไ์ปประเมินโดย์ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ 3 ท์า่น 

(ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดา้นกีารออกีตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิ ์1 ท์า่น) 

ท์ำากีารปรบััแกีต้ามขุอ้เสนอแนะ

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี
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 ขั�นตอนที่ี� 8 ท์ำากีารผ่ล็ติตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั

 ขั�นตอนที่ี� 9 ประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่บัรรจภุณัฑิแ์ล็ะตราสญัล็กัีษณว์ิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่

แมบ่ัา้นแสงตะวินั

 ขั�นตอนที่ี� 10 สรุปแล็ะอภิปราย์ผ่ล็

 1. ประเภัที่ผืลติภัณัฑ์จ์ุากกระดาษฟางข้าวและการคัดเลอืกเพื�อนำาไปออกแบูบูบูรรจุุภัณัฑ์ ์

จากีกีารล็งพืิ �นที์�ส ำารวิจเพืิ�อเก็ีบัขุอ้มลู็ผ่ล็ิตภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิวิิสาหกิีจชุมชนกีล็ุ่มแม่บัา้น

แสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี คุวิบัคุูไ่ปกีบัักีารศก่ีษาเอกีสารแล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง 

เพืิ�อนำาขุอ้มลู็ที์�ไดไ้ปท์ำากีารสนท์นา   แบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งมีผู่เ้ขุา้รว่ิมในกีารสนท์นาท์ั�งหมด 

9 ท์า่น ไดแ้ก่ีผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 

1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น แล็ะตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น เพืิ�อท์ำากีารคุดัเล็ือกีผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีคุวิามเหมาะสมตอ่

กีารนำาไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิ ์ จากีกีารสนท์นาดงักีล็า่วิพิบัวิา่ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิกีล็ุม่

วิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั มีจำานวิน 7 ประเภท์ ไดแ้ก่ี พิานบัาย์สี, พิานแวิน่ฟา้, พิานพิุม่

บัชูาพิระ, พิานธูปเที์ย์นแพิ, พิวิงหรีดสำาหรบัังานพิิธี, ดอกีไมส้ ำาหรบััประดบััตกีแต่งสถานที์� แล็ะ

ดอกีไมจ้นัท์น ์ แล็ะกีารวิิเคุราะหด์ว้ิย์กีารสนท์นาดงักีล็า่วิพิบัวิา่ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิท์ั�ง 7 

ประเภท์ไมมี่กีารผ่ล็ติเพืิ�อรอจำาหนา่ย์ (made-to-stock) แตเ่ป็นกีารผ่ล็ติแบับัตามคุำาสั�งซื �อ (made-to-order) 

แล็ะจากีกีารนำาขุอ้มลู็ย์อดกีารสั�งซื �อมาวิิเคุราะหร์ว่ิมกีบััขุอ้มลู็ดา้นดา้นกีารผ่ล็ติพิบัวิา่ “ดอกีไมจ้นัท์น”์ 

เป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีย์อดกีารสั�งซื �อมากีกีวิา่ผ่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์อื�นขุองท์างกีล็ุม่ จากีขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิผู่ร้ว่ิม

สนท์นาแบับักีล็ุม่จำานวิน 9 ท์า่น เหน็พิอ้งกีนัวิา่ “ดอกีไมจ้นัท์น”์ เป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีคุวิามเหมาะสมท์ั�ง

ในดา้นย์อดขุาย์แล็ะกีระบัวินกีารผ่ล็ติ รวิมถง่วิสัดทีุ์�ใชย้์งัสามารถหาไดภ้าย์ในชมุชนซ่�งชว่ิย์ล็ดตน้ท์นุ

ในกีารผ่ล็ติ จากีที์�กีล็า่วิในขุา้งตน้ท์ำาดอกีไมจ้นัท์นมี์คุวิามเหมาะตอ่กีารนำาไปออกีแบับับัรรจภุณัฑิม์ากี

ที์�สดุ

 

ภาพที่่� 1 ดอกไมิจ้ินัที่นก์ลัุม่ิวสิาหกจิิชัมุิชัน กลัุม่ิแมิ่บา้นแสงตะวนั อำาเภอสามิโคิก จิงัหวดัปที่มุิธ์าน่

ที่่�มิา : ธ์นงั ชัาญกจิิชัญัโญ, 2564

 2. การออกแบูบูตราสัญลักษณแ์ละบูรรจุุภัณัฑ์ว์สิาหกจิุชุมชนกลุ่มแม่บูา้นแสงตะวัน 

ผู่ว้ิิจยั์ไดแ้บัง่ผ่ล็กีารวิิจยั์ออกีเป็น 2 สว่ินคืุอ 

 1) กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นออกีแบับัไดส้รา้งภาพิองคุป์ระกีอบัในกีาร

ออกีแบับัตราสญัล็กัีษณเ์พืิ�อใชใ้นกีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญ

ดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น 

แล็ะตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น ซ่�งไดขุ้อ้สรุปดงันี � ตราสญัล็กัีษณข์ุองวิิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั

คุวิรนำาเอาเอกีล็กัีษณข์ุองท์อ้งถิ�นรวิมถ่งเอกีล็กัีษณข์ุองวิดัไก่ีเตี �ย์ซ่�งเป็นสถานที์�ตั�งขุองกีล็ุ่มแม่บัา้น

แสงตะวินัมาใชใ้นกีารออกีแบับั แล็ะคุวิรนำาเอา “รูปพิระอาทิ์ตย์”์ ซ่�งเคุย์ถกูีใชคุ้รั�งแรกีในปี 2544 โดย์

คุณุชม บัญุบัวัิหล็วิง ซ่�งเป็นผู่ก่้ีอตั�งกีล็ุ่มแม่บัา้นแสงตะวินัแล็ะโดย์ไดน้ำาเอา “รูปพิระอาทิ์ตย์”์ แล็ะ

คุำาวิา่ “แสงตะวินั” ซ่�งเป็นชื�อขุองหล็านสาวิ มาใชเ้ป็นตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะนำาไปตดิบันตวัิผ่ล็ติภณัฑิ์

ขุองชมุชน ตอ่มาเมื�อกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินัไดจ้ดท์ะเบีัย์นเป็นวิิสาหกิีจชมุชนในปี 2548 ท์างกีล็ุม่ได้

ย์กีเล็ิกีกีารใช ้ “รูปพิระอาทิ์ตย์”์ แล็ะใชเ้พีิย์งแต่คุ ำาวิ่า “แสงตะวินั” แท์นตราสญัล็กัีษณม์าจนถ่ง

ปัจจบุันั จากีขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำามาท์ำากีารสรุปอย์ูใ่นรูปแบับัขุอง Mood Broad ดงัภาพิที์� 3 ที์�

แสดงถง่คุวิามตอ้งกีารที์�มีตอ่ตราสญัล็กัีษณ ์ ซ่�งสอดคุล็อ้งกีบัั ศิรพิิรณ ์ ปีเตอร ์ (2549 : 205) ที์�ได้

กีล็า่วิไวิว้ิา่ กีระบัวินกีารออกีแบับัมีคุวิามสอดคุล็อ้งกีบัักีระบัวินกีารคุวิามคุดิสรา้งสรรคุเ์พืิ�อมุง่คุน้หา

แนวิท์างแกีปั้ญหาที์�เหมาะสมที์�สดุแล็ะสอดคุล็อ้งกีบััวิตัถปุระสงคุใ์นกีารออกีแบับั ภาย์ใตเ้งื�อนไขุที์�จ ำากีดั 

 

ภาพที่่� 2 การสนที่นาแบบ (Focus Group) เพ่�อหาแนวที่างในการออกแบบตราสญัลักัษณแ์ลัะบรรจิภุณัฑ์์

ที่่�มิา : ธ์นงั ชัาญกจิิชัญัโญ, 2564

 

ภาพที่่� 3 Mood Broad แสดงแนวคิดิเบ่ �องตน้ที่่�ไดจ้ิากการสนที่นาแบบกลัุม่ิ (Focus Group)

ที่่�มิา : ธ์นงั ชัาญกจิิชัญัโญ, 2564

ผืลการวจิุยั

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี
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ภาพที่่� 4 ตน้แบบตราสญัลักัษณ ์จิำานวน 3 แบบ

ที่่�มิา : ธ์นงั ชัาญกจิิชัญัโญ, 2564

 จากีขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารสรุปโดย์กีารสนท์นาแบับักีล็ุ่มซ่�งอย์ู่ในรูปแบับัขุอง Mood Broad 

ดงัภาพิที์� 3 ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับัไดน้ำาขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิมาเขุา้สูก่ีระบัวินกีารออกีแบับั (Sketch 

Design) ซ่�งท์ำาใหไ้ดต้น้แบับัตราสญัล็กัีษณ ์จำานวิน 3 รูปแบับั ดงัภาพิที์� 4 แล็ะนำาตน้แบับัตราสญัล็กัีษณ์

ดงักีล็า่วิไปสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น 

ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น แล็ะ

ผู่ผ้่ล็ติ 1 ท์า่น เพืิ�อคุดัเล็อืกีตน้แบับัที์�มีคุวิามเหมาะสมมากีที์�สดุ จากีกีารสนท์นาดงักีล็า่วิ ผู่ร้ว่ิมสนท์นา

มีคุวิามคุิดเห็นตรงกีนัวิ่าตน้แบับัตราสญัล็กัีษณรู์ปแบับัที์� 3 มีคุวิามเหมาะสมมากีที์�สดุ เนื�องจากี

องคุป์ระกีอบัภาย์ในตราสญัล็กัีษณข์ุองรูปแบับัที์� 3 เป็นไปตามขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็

ดงัภาพิที์� 3 (Mood Broad) ท์ั�งย์งัไดน้ ำาเอาเจดีย์รู์ปท์รงมอญขุองวิดัไก่ีเตี �ย์ที์�ตั�งอย์ูท่์างท์า้ย์มาเป็น

ส่วินหน่�งในตราสญัล็กัีษณ ์ รวิมถ่งกีารนำาเอาเรือกีระแชงซ่�งเป็นย์านพิาหนะที์�แสดงถ่งเอกีล็กัีษณ์

ประจำาถิ�นมาใชใ้นกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ อีกีท์ั�งต ำาแหนง่ ขุนาด แล็ะรูปแบับัขุองตวัิอกัีษรย์งัมี

ขุนาดที์�เหมาะสม อย์ูใ่นตำาแหนง่ที์�ชดัเจน รวิมถง่รูปท์รงขุองตราสญัล็กัีษณย์์งัสามารถผ่ล็ติไดง้า่ย์ 

แล็ะเหมาะสมตอ่กีารนำาไปใชง้าน ผู่เ้ชี�ย์วิชาญไดน้ำาตน้แบับัตราสญัล็กัีษณ ์รูปแบับัที์� 3 ไปท์ำากีารประเมิน

โดย์ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุจำานวิน 3 ท์า่น ซ่�งไดใ้หขุ้อ้เสนอแนะวิา่คุวิรเพิิ�มขุนาดขุองคุำาวิา่ “Sang-Twan Group” 

เพืิ�อใหผู้่บ้ัรโิภคุซ่�งเป็นกีล็ุม่ชาวิตา่งชาตสิามารถเหน็ไดช้ดั เพืิ�อเป็นกีารรองรบัักีล็ุม่คุา้จากีตา่งประเท์ศ 

จากีขุอ้เสนอแนะดงักีล็า่วิผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำามาท์ำากีารสรุปเพืิ�อใชเ้ป็นแนวิท์างในกีารปรบััปรุงแกีไ้ขุตราสญัล็กัีษณ์

ก่ีอนนำาเขุา้สูก่ีระบัวินกีารผ่ล็ติในล็ำาดบััตอ่ไป 

 2) กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิผ์ู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นออกีแบับัไดส้รา้งภาพิองคุป์ระกีอบัในกีารออกีแบับั

ตราสญัล็กัีษณเ์พืิ�อใชใ้นกีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีาร

ออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น แล็ะ

ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น ซ่�งไดขุ้อ้สรุปดงันี � ปัจจบุันับัรรจภุณัฑิที์์�ใชส้ ำาหรบัับัรรจดุอกีไมจ้นัท์นแ์ล็ะผ่ล็ติภณัฑิ์

ประเภท์อื�นขุองกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินัไดจ้ากีกีารนำากีล็อ่งเคุก้ีขุนาด 5 ปอนด ์มาใช ้แล็ะสามารถมอง

เหน็ผ่ล็ติภณัฑิที์์�อย์ูภ่าย์ในไดจ้ากีดา้นบัน แตจ่ากีกีารศก่ีษาพิบัวิา่กีล็อ่งดงักีล็า่วิไมอ่ ำานวิย์คุวิามสะดวิกี

ต่อกีารเคุล็ื�อนย์า้ย์เนื�องจากีบัรรจภุณัฑิไ์ม่มีหูจ้บััแล็ะตวัิกีล็่องมกัีจะเกิีดกีารคุวิามเสีย์หาย์จากีกีาร

ขุนสง่จากีปัญหาดงัผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำามาท์ำากีารสรุปเพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารออกีแบับัซ่�งอย์ู่ในรูปแบับัขุอง 

Mood Broad ดงัภาพิที์� 5 ที์�แสดงถง่คุวิามตอ้งกีารตอ่กีารพิฒันารูปแบับับัรรจภุณัฑิ ์ ซ่�งสอดคุล็อ้ง

กีบัั ณธกีร อไุรรตัน ์(2560: หนา้ 193) ไดก้ีล็า่วิไวิ ้เกีณฑิใ์นกีารเล็ือกีผ่ล็งานกีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

ดงันี � 1. ท์ำาหนา้ที์�รองรบััสนิคุา้ (Contain) เพืิ�อใหส้นิคุา้ใหอ้ย์ูร่วิมกีนัเป็นกีล็ุม่กีอ้นหรอืตามรูปรา่งขุอง

ภาชนะ 2. ท์ำาหนา้ที์�ปกีปอ้ง (Protect) บัรรจภุณัฑิ ์จะท์ำาหนา้ที์�ปอ้งกีนัสนิคุา้ที์�บัรรจอุย์ูภ่าย์ในไมใ่ห้

บับุัสล็าย์ เสีย์รูป หรอืเสยี์หาย์อนัเกิีดจากีสภาพิแวิดล็อ้ม 3. ท์ำาหนา้ที์�รกัีษา (Preserve) โดย์บัรรจภุณัฑิ์

สามารถรกัีษาคุณุภาพิสนิคุา้ใหคุ้งเดมิ ตั�งแตผู่่ผ้่ล็ติจนถง่มือผู่บ้ัรโิภคุ ท์นท์านตอ่กีารขุนย์า้ย์ 

 

ภาพที่่� 5 Mood Broad แสดงแนวคิดิซึ้�งไดจ้ิากการสนที่นาแบบกลัุม่ิ (Focus Group) 

ที่่�มิา : ธ์นงั ชัาญกจิิชัญัโญ, 2564

 

ภาพที่่� 6 ตน้แบบบรรจิภุณัฑ์ ์จิำานวน 3 แบบ

ที่่�มิา : ธ์นงั ชัาญกจิิชัญัโญ, 2564

 จากีขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารสรุปโดย์กีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ซ่�งอย์ูใ่นรูปแบับัขุอง Mood Broad ดงั

ภาพิที์� 5 ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับัไดน้ำาขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิมาเขุา้สูก่ีระบัวินกีารออกีแบับั (Sketch 

Design) ซ่�งท์ำาใหไ้ดต้น้แบับับัรรจภุณัฑิ ์จำานวิน 3 รูปแบับั ดงัภาพิที์� 6 แล็ะนำาตน้แบับับัรรจภุณัฑิ์

ดงักีล็า่วิไปสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น 

ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น แล็ะ

ผู่ผ้่ล็ติ 1 ท์า่น เพืิ�อคุดัเล็ือกีตน้แบับัที์�มีคุวิามเหมาะสมมากีที์�สดุจากีกีารสนท์นาดงักีล็า่วิไดขุ้อ้สรุปวิา่

บัรรจภุณัฑิ ์ รูปแบับัที์� 1 มีคุวิามเหมาะสมมากีที์�สดุ ท์ั�งในเรื�องขุองกีารขุนย์า้ย์ รวิมถง่รูปท์รงขุอง

บัรรจภุณัฑิย์์งัสามารถปอ้งกีนัคุวิามเสีย์หาย์ที์�เกิีดจากีกีารขุนสง่ แล็ะวิสัดทีุ์�ใชใ้นกีารผ่ล็ติบัรรจภุณัฑิ์

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี
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ย์งัไมก่่ีอใหเ้กิีดผ่ล็เสยี์ตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม ผู่เ้ชี�ย์วิชาญไดน้ำาตน้แบับับัรรจภุณัฑิ ์รูปแบับัที์� 1 ไปท์ำากีารประเมิน

โดย์ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุจำานวิน 3 ท์่าน ซ่�งไดใ้หขุ้อ้แนะนำาวิ่าคุวิรมีกีารเสริมคุวิามแขุ็งแรงตรงกีน้บัรรจเุพืิ�อ

ปอ้งกีนัคุวิามเสีย์หาย์ที์�อาจเกิีดจากีกีารใชง้าน แล็ะย์งัเป็นกีารเสรมิคุวิามแขุ็งใหก้ีบัับัรรจภุณัฑิจ์ากี

ขุอ้เสนอแนะดงักีล็่าวิผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำามาท์ำากีารสรุปเพืิ�อใชเ้ป็นแนวิท์างในกีารปรบััปรุงแกีไ้ขุบัรรจภุณัฑิ์

ก่ีอนนำาเขุา้สูก่ีระบัวินกีารผ่ล็ติในล็ำาดบััตอ่ไป

  

ภาพที่่� 7 ตราสญัลักัษณแ์ลัะบรรจิภุณัฑ์ก์ลัุม่ิแมิ่บา้นแสงตะวนัที่่�ไดพ้ฒันาขึ�นมิาใหมิ่

ที่่�มิา : ธ์นงั ชัาญกจิิชัญัโญ, 2564

 3.กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้น

แสงตะวินั ผ่ล็กีารประเมินผ่ล็คุวิามพิง่พิอใจที์�มีตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิ ์ โดย์กีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุ

สนิคุา้หน่�งตำาบัล็หน่�งผ่ล็ติภณัฑิ ์จงัหวิดัปท์มุธานี จำานวิน 100 คุน ซ่�งแบัง่ออกีเป็น 2 สว่ิน ดงันี �

ตารางที่ี� 1 ขุอ้มลู็พืิ �นฐานผู่ต้อบัแบับัสอบัถาม

ข้อมูลพื�นฐานผู้ืตอบูแบูบูสอบูถุาม ความถุี� ร้อยละ

1.เพิศ          - ชาย์

                   - หญิง

48

52

48

52

รวม 100 100

2. อาย์ ุ        - ต ำ�ากีวิา่ 20  ปี

                   - 21 ปี -30   ปี

                   - 31 ปี - 40  ปี

                   - 41 ปี - 50  ปี

                   - 50 ปีขุ่ �นไป

3

21

51

16

9

3

21

51

16

9

รวม 100 100

3. กีารศก่ีษา   - นอ้ย์กีวิา่ปรญิญาตรี

                      - ปรญิญาตรี

                      - มากีกีวิา่ปรญิญาตรี

56

42

2

56

42

2

รวม 100 100

รวม 100 100

4. ราย์ได ้    - ต ำ�ากีวิา่ 10,000

                   - 10,001-15,000 

                   - 15,001-20,000

                   - 20,000 ขุ่ �นไป

2

19

32

47

2

19

32

47

รวม 100 100

5. คุวิามถี�ในกีารบัรโิภคุผ่ล็ติภณัฑิ์

                  - ซื �อเป็นประจำา

                  - ซื �อเป็นคุรั�งคุราวิ

                  - ไมเ่คุย์ซื �อเล็ย์

26

63

11

26

63

11

รวม 100 100

 จากีตารางที์� 1 แสดงขุอ้มลู็พืิ �นฐานผู่ต้อบัแบับัสอบัถามจากีกีล็ุม่ตวัิอย์า่งจำานวิน 100 คุน 

ซ่�งจำาแนกีผู่ต้อบัแบับัสอบัถามออกีเป็นท์ั�งหมด 5 ดา้นไดแ้ก่ี 1) ดา้นเพิศ โดย์เพิศชาย์คุิดเป็นรอ้ย์ล็ะ 

48 เพิศหญิงคุดิเป็น รอ้ย์ล็ะ 52 2) ดา้นอาย์ ุอาย์ตุ ำ�ากีวิา่ 20  ปี คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 3 อาย์อุย์ูร่ะหวิา่ง 21-

30 ปี คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 21 อาย์อุย์ูร่ะหวิา่ง 31-40 ปี คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 51 อาย์อุย์ูร่ะหวิา่ง 41-50 ปี คุดิเป็น

รอ้ย์ล็ะ 16 อาย์อุย์ู ่50 ปี ขุ่ �นไป คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 9 3) ดา้นกีารศก่ีษา นอ้ย์กีวิา่ปรญิญาตร ีคุดิเป็นรอ้ย์

ล็ะ 56 ปรญิญาตร ีคุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 42  มากีกีวิา่ปรญิญาตร ีคุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 2 4) ดา้นราย์ได ้ตำ�ากีวิา่ 

10,000 คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 56 ราย์ได ้10,001-15,000 คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 19 ราย์ได ้15,001-20,000 คุดิเป็น

รอ้ย์ล็ะ 32 ราย์ได ้20,000 ขุ่ �นไป คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 47 5) ดา้นคุวิามถี�ในกีารบัรโิภคุผ่ล็ติภณัฑิ ์ซื �อเป็น

ประจำา คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 26 ซื �อเป็นคุรั�งคุราวิ คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 63 ไมเ่คุย์ซื �อเล็ย์ คุดิเป็นรอ้ย์ล็ะ 11

ตารางที่ี� 2 ประเดน็กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจที์�มีตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�พิฒันาขุ่ �นมาใหม่

รายการประเมนิ
N=100 ระดบัูความ

พอใจุX S.D.

1. ดา้นกีารใชง้าน

1.1 งา่ย์ตอ่กีารใชง้าน

1.2 สะดวิกีตอ่กีารเก็ีบัรกัีษา

1.3 สะดวิกีตอ่กีารขุนสง่

4.45

4.44

4.51

0.78

0.77

0.71

มากี

มากี

มากีที์�สดุ

ผ่ล็รวิมดา้นกีารใชง้าน 4.47 0.75 มากี

2. ดา้นกีารปกีปอ้ง

2.1 วิสัดทีุ์�ใชเ้หมาะสมตอ่กีารใชง้าน

2.2 โคุรงสรา้งบัรรจภุณัฑิมี์คุวิามแขุ็งแรง

2.3 ขุนาดบัรรจภุณัฑิมี์คุวิามเหมาะสม

4.42

4.47

4.45

0.80

0.75

0.78

มากี

มากี

มากีที์�สดุ

ผ่ล็รวิมดา้นกีารปกีปอ้ง 4.48 0.78 มากี

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี
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รายการประเมนิ
N=100 ระดบัูความ

พอใจุX S.D.

3. ดา้นกีารสง่เสรมิกีารขุาย์

3.1 ตราสญัล็กัีษณแ์สดงถง่เอกีล็กัีษณช์มุชน

3.2 บัรรจภุณัฑิมี์สีสนัสวิย์งาม

3.3 รูปท์รงบัรรจภุณัฑิมี์คุวิามรว่ิมสมยั์

4.33

4.35

4.37

0.92

0.92

0.91

มากี

มากี

มากี

ผ่ล็รวิมดา้นกีารสง่เสรมิกีารขุาย์ 4.35 0.92 มากี

รวม 4.43 0.82 มาก

 จากีตารางที์� 2 แสดงประเดน็กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจที์�มีตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิที์์�

พิฒันาขุ่ �นมาใหม ่ โดย์ภาพิรวิมขุองบัรรจภุณัฑิอ์ย์ูใ่นระดบััมากี (X=4.43) สว่ินเบีั�ย์งเบันมาตรฐาน                      

(S.D.= 0.82) เมื�อพิิจารณาเป็นราย์ดา้นพิบัวิา่ดา้นกีารใชง้านอย์ูใ่นระดบััมากี (X=4.47) สว่ินเบีั�ย์งเบัน

มาตรฐาน (S.D.= 0.75) ดา้นกีารปกีปอ้งอย์ูใ่นระดบััมากี (X =4.48) สว่ินเบีั�ย์งเบันมาตรฐาน (S.D.= 

0.78) ดา้นกีารสง่เสรมิกีารขุาย์ (X =4.35) สว่ินเบีั�ย์งเบันมาตรฐาน (S.D.= 0.92)

 ขุอ้มลู็จากีกีารพิฒันาตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั                    

อ ำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำามาอภิปราย์ผ่ล็ตามวิตัถปุระสงคุข์ุองงานวิิจยั์ซ่�งแบั่ง

ออกีเป็น 3 ขุอ้ ดงันี �

 1. กีารศก่ีษาประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟางขุา้วิแล็ะท์ำากีารคุดัเล็อืกีเพืิ�อนำาไปออกีแบับั

บัรรจภุณัฑิ ์ มณฑิล็ี ศาสนนนัท์น ์ (2550 : 29) ไดก้ีล็า่วิวิา่ วิิธีกีารเล็ือกีแนวิคุดิที์�ดีที์�สดุมีหล็าย์วิิธี 

ไดแ้ก่ีใหล้็กูีคุา้หรอืบัคุุคุล็ภาย์นอกีเล็ือกีใหห้วัิหนา้ที์มออกีแบับัเป็นผู่เ้ล็ือกี เล็ือกีตามคุวิามรูส้ก่ี เล็ือกี

โดย์กีารล็งคุะแนนเสยี์ง จากีกีารรวิบัรวิมขุอ้มลู็จากีเอกีสารแล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง รวิมถง่กีารสมัภาษณ ์

กีล็ุม่วิิสาหกิีจชมุชนชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั แล็ะนำาขุอ้มลู็ขุองผ่ล็ติภณัฑิที์์�ถกูีผ่ล็ติขุ่ �นจากีกีระดาษ

ฟางขุา้วิท์ั�ง 7 ประเภท์ ไปท์ำากีารวิิเคุราะหแ์ล็ะแปล็ผ่ล็โดย์กีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�ง

ประกีอบัไปดว้ิย์ ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันา

ชุมชน 1 ท์่าน ผู่บ้ัริโภคุ 2 ท์่าน แล็ะตวัิแท์นกีล็ุ่ม 2 ท์่าน จนท์ำาใหไ้ดผ้่ล็ิตภัณฑิด์อกีไมจ้ันท์ที์์�มี

คุวิามเหมาะสมท์ั�งในเรื�องขุองย์อดกีารสั�งซื �อรวิมท์ั�งไดย้์ังไดร้บััคุะแนนเสีย์งจากีผู่ร้่วิมสนท์นา

มากีกีวิ่าผ่ล็ิตภัณฑิป์ระเภท์อื�น ๆ นอกีจากีนี�กีารสนท์นาดังกีล็่าวิย์ังแสดงใหเ้ห็นถ่งกีารท์ำางาน

กีันอย์า่งมีสว่ินรว่ิมระหวิา่งชมุชน แล็ะมหาวิิท์ย์าล็ยั์ ซ่�งสง่ผ่ล็ใหเ้กิีดประสทิ์ธิภาพิแล็ะประสทิ์ธิผ่ล็ใน

กีารปฏิบัตังิาน ซ่�งนำาไปสูก่ีารบัรรล็เุปา้หมาย์รว่ิมกีนัตามวิตัถปุระสงคุที์์�ไดก้ี ำาหนดเอาไวิ้

 2. กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั ผู่วิ้ิจยั์

ไดแ้บัง่ผ่ล็กีารวิิจยั์ออกีเป็น 2 สว่ิน 1) กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณผ์ู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นออกีแบับัไดส้รุป

ขุอ้มลู็จากีกีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 

ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันาชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น 

แล็ะผู่ผ้่ล็ติ 1 ท์า่น โดย์ผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิมาท์ำากีารสรุปอย์ูใ่นรูปแบับัขุอง Mood Broad ซ่�ง

เป็นสิ�งที์�ชว่ิย์ในกีารกีำาหนดทิ์ศท์างในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ ซ่�งสอดคุล็อ้งกีบัั เอล็เล็น ล็ปัตนั 

(2560 : 14) ไดก้ีล็า่วิไวิว้ิา่ กีารท์ำาเท์ม็เพิล็ตนั�น จะชว่ิย์รวิบัรวิมสิ�งที์�เป็นแรงบันัดาล็ใจไดเ้ป็นอย์่างดี 

แล็ะย์ังช่วิย์พิฒันามุมมอง ไอเดีย์ที์�ใชใ้นงานออกีแบับั นักีออกีแบับัจะใชเ้ท์็มเพิล็ตนี�ในกีารตรวิจ

สอบัสิ�งที์�รวิบัรวิมมา ไมว่ิา่จะเป็นงานวิิจยั์กีารคิุดแบับัภาพิ, ภาพิรา่ง, บัท์สมัภาษณ,์ รูปแบับัองคุ์

ประกีอบั, วิสัดทีุ์�จะใช ้ กีารนำามาจดัเรยี์งเป็นคุอล็มันั�น เป็นกีารชว่ิย์สรุปคุวิามคุดิในกีารออกีแบับั 

เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารออกีแบับั จนท์ำาใหไ้ดต้ราสญัล็กัีษณที์์�สื�อถง่เอกีล็กัีษณข์ุองกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสง

ตะวินัอย์า่งคุรบัถว้ิน รวิมถง่สีสนัที์�ใชย้์งัมีสวิย์งาม นอกีจากีนี�ตราสญัล็กัีษณที์์�ไดย้์งัเป็นสิ�งที์�แสดง

คุวิามนา่เชื�อถือใหก้ีบััตวัิผ่ล็ติภณัฑิซ์่�งมีผ่ล็ตอ่กีารตดัสนิใจซื �อขุองผู่บ้ัรโิภคุ ท์ั�งนี �รูปท์รงขุองตราสญัล็กัีษณ์

ที์�ไดย้์งัสามารถนำาไปปรบััใชก้ีบัังานประเภท์ตา่ง ๆ ขุองชมุชนไดเ้ป็นอย์า่งดี  2) กีารออกีแบับับัรรจภุณัฑิ์

ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นออกีแบับัไดท้์ ำากีารสรุปขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารสนท์นาแบับักีล็ุม่ (Focus Group) ซ่�ง

ประกีอบัดว้ิย์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารออกีแบับั 2 ท์า่น ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นกีารตล็าด 2 ท์า่น นกัีพิฒันา

ชมุชน 1 ท์า่น ผู่บ้ัรโิภคุ 2 ท์า่น ตวัิแท์นกีล็ุม่ 2 ท์า่น แล็ะผู่ผ้่ล็ติ 1 ท์า่น ผู่ว้ิิจยั์ไดน้ ำาขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิมา

ท์ำากีารสรุปอย์ูใ่นรูปแบับัขุอง Mood Broad ซ่�งท์ำาใหเ้หน็ถง่ภาพิปัจจยั์ที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารพิฒันาบัรรจภุณัฑิ ์

ซ่�งสอดคุล็อ้งกีบัั ภาวินา อรญัญิกี แล็ะบัณัฑิิต โชคุสทิ์ธิกีร (2551 : 151) ไดก้ีล็า่วิไวิว้ิา่ โดย์พืิ �นฐาน

บัรรจภุณัฑิจ์ะท์ำาหนา้ที์�ในกีารตอบัโจท์ย์ข์ุองผู่บ้ัรโิภคุ ท์ั�งดา้นคุวิามสะดวิกีสบัาย์ ท์ั�งดา้นกีารใชง้าน กีาร

พิกีพิา กีารเก็ีบัรกัีษา ท์ั�งนี � Mood Broad ย์งัแสดงใหเ้ห็นถ่ง ภาพิปัจจยั์ที์�ตอ้งนำามาพิฒันาในตวัิ

บัรรจภุณัฑิ ์ ท์ั�งย์งัแสดงใหเ้ห็นถ่งล็ ำาดบััขุั�นตอนในกีารพิฒันาบัรรจภุณัฑิก์ีนัอย์่างมีส่วินรว่ิม จน

ท์ำาใหไ้ดบ้ัรรจภุณัฑิที์์�มีคุวิามเหมาะสมท์ั�งในเรื�องคุวิามสวิย์งาน ขุนาด รูปท์รง กีารใชง้าน แล็ะกีาร

ขุนส่ง ซ่�งเป็นไปตามวิตัถปุระสงคุที์์�กีำาหนดเอาไวิ ้ 

 3.กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่ตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิวิ์ิสาหกิีจชมุชนกีล็ุม่แมบ่ัา้น

แสงตะวินัอำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ที์�ไดพ้ิฒันาขุ่ �นมาใหมโ่ดย์กีล็ุม่ผู่ป้ระเมิน ไดแ้ก่ี กีล็ุม่ผู่้

บัรโิภคุสนิคุา้หน่�งตำาบัล็หน่�งผ่ล็ติภณัฑิภ์าย์ในจงัหวิดัปท์มุธานีรวิมถง่พืิ �นที์�ใกีล็เ้คีุย์ง จำานวิน 100 คุน 

โดย์เป็นกีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจ ท์ั�ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ี ดา้นกีารใชง้าน ดา้นกีารปกีปอ้ง แล็ะดา้นกีารสง่

เสริมกีารขุาย์ ซ่�งสอดคุล็อ้งกีับั สมพิงษ์ เฟื� องอารมณ ์ (2550 : 9) กีล็่าวิไวิว้ิ่า กีารบัรรจุภัณฑิ ์

(Packaging) คืุอกิีจกีรรมต่าง ๆ ที์�เกิีดขุ่ �นตล็อดกีระบัวินกีารตล็าด ในกีารวิสัดชุนิดใดใดชนิดหน่�ง

มาสรา้งสรรคุภ์าชนะบัรรจุภัณฑิห์รือหีบัห่อใหก้ีับัผ่ล็ิตภัณฑิ ์เพืิ�อใหป้กีป้องคุวิามเสีย์หาย์ขุอง

ผ่ล็ติภณัฑิร์กัีษาคุณุภาพิเกิีดคุวิามสะดวิกีในกีารใชส้อย์ สะดวิกีในกีารขุนสง่แล็ะเพืิ�อกีารสื�อสารตา่ง ๆ 

กีารตล็าด ผู่ต้อบัแบับัสอบัถามสว่ินใหญ่มีคุวิามพิง่พิอใจ โดย์รวิมอย์ูใ่นระดบััมากี (คุา่เฉล็ี�ย์ 4.43) 

แล็ะเมื�อพิิจารณาเป็นราย์ขุอ้ พิบัวิา่ ดา้นกีารใชง้าน อย์ูใ่นระดบััมากี (คุา่เฉล็ี�ย์ 4.47) รองล็งมาคืุอ 

สรุปและอภัปิรายผืล

    กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิอ์ย์า่งมีสว่ินรว่ิม กีรณีศก่ีษา วิิสาหกิีจชมุชน
    กีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี
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ดา้นกีารปกีป้อง อย์ู่ในระดบััมากี (คุ่าเฉล็ี�ย์ 4.48) แล็ะดา้นกีารส่งเสริมกีารขุาย์อย์ู่ในระดบััมากี 

(คุ่าเฉล็ี�ย์ 4.35)     

ขุอ้เสนอแนะแล็ะแนวิท์างกีารนำาผ่ล็กีารวิิจยั์ไปใชป้ระโย์ชน์

 1. ขุอ้เสนอแนะจากีผ่ล็กีารวิิจยั์ ในสว่ินกีารออกีแบับัรรจภุณัฑิใ์หก้ีบัักีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั               

อ ำาเภอสามโคุกี จงัหวิดัปท์มุธานี ผู่ว้ิิจยั์พิบัวิา่หากีท์างกีล็ุม่สามารถพิฒันาเนื �อกีระดาษฟางขุา้วิใหมี้

คุวิามแขุ็งแรงจนสามารถนำาไปขุ่ �นรูปเป็นบัรรจภุณัฑิไ์วิใ้ชภ้าย์ในกีล็ุม่ไดจ้ะสามารถช่วิย์ล็ดตน้ท์นุใน

กีารผ่ล็ติในกีบััท์างกีล็ุม่ไดอี้กีท์างหน่�ง

 2. ขุอ้เสนอแนะสำาหรบัังานวิิจยั์ในคุรั�งตอ่ไป เนื�องจากีวิตัถดุบิัหล็กัีขุองกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั

คืุอกีระดาษฟางขุา้วิ คุวิรศก่ีษาวิิธีกีารนำาตราสญัล็กัีษณที์์�ไดท้์ ำากีารออกีแบับัขุ่ �นมาใหมม่าปรบััใชก้ีบัั

กีระดาษฟางขุา้วิเพืิ�อสรา้งเป็นเอกีล็กัีษณใ์หก้ีบัักีระดาษฟางขุา้วิ นอกีจากีนี�คุวิรศก่ีษาดา้นกีารตล็าด 

แล็ะช่องท์างกีารจดัจำาหน่าย์เพืิ�อใชเ้ป็นแนวิท์างในกีารพิฒันารูปแบับัผ่ล็ิตภณัฑิจ์ากีกีระดาษฟาง

ขุา้วิขุองกีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินัตอ่ไป

 3. กีารสง่มอบัตราสญัล็กัีษณแ์ล็ะบัรรจภุณัฑิใ์หมใ่หก้ีบัักีล็ุม่แมบ่ัา้นแสงตะวินั อำาเภอสามโคุกี 

จงัหวิดัปท์มุธานี เพืิ�อนำาไปใชป้ระโย์ชนใ์นท์ั�งดา้นกีารคุา้ แล็ะดา้นกีารประชาสมัพินัธต์อ่ไป 
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 ปัจจบุันัมนษุย์ไ์ดพ้ิบัเจอกีบััเรื�องราวิแล็ะปัญหาตา่ง ๆ มากีมาย์ที์�ผ่า่นเขุา้มาในชีวิิต ท์ั�งเรื�องราวิ

ที์�ดีน่าจดจำาหรืออาจเป็นเรื�องราวิที์�รา้ย์แรงแล็ะน่าหดหู่  เรื�องราวิเหล็า่นั�นสามารถสรา้งสภาวิะท์าง

อารมณแ์ก่ีมนุษย์ที์์�แตกีต่างกีันออกีไป  ซ่�งในสงัคุมปัจจุบันัมนุษย์ต์อ้งเผ่ชิญต่ออุปสรรคุ  ปัญหา  

กีารดิ �นรน  แล็ะเรื�องราวิตา่ง ๆ ขุองชีวิิต  ท์ำาใหเ้กิีดสภาวิะท์างอารมณแ์ล็ะกีารสะสมก่ีอใหเ้กิีดภาวิะ

คุวิามเคุรยี์ดขุ่ �น ซ่�งปัจจบุันัประชาชนมีภาวิะขุองคุวิามเคุรยี์ดแล็ะซม่เศรา้เพิิ�มขุ่ �นอย์า่งตอ่เนื�องสง่ผ่ล็

ระย์ะย์าวิที์�ท์ ำาใหเ้กิีดกีารฆา่ตวัิตาย์   โดย์องคุก์ีารอนามยั์โล็กี (WHO)  ระบัวุิา่ปัจจบุันั 1 ใน 20 ขุอง

ประชากีรโล็กีกีำาล็งัป่วิย์เป็นโรคุซม่เศรา้แล็ะป่วิย์ซำ�าสงูถง่รอ้ย์ล็ะ 50-70  แล็ะดว้ิย์เหตนีุ �ท์างผู่ว้ิิจยั์เล็ง็

เห็นถ่งสภาวิะดงักีล็่าวิจ่งนำาคุวิามเคุรีย์ดขุองตนมาวิิเคุราะหแ์ล็ะแปรเปล็ี�ย์นคุวิามเคุรีย์ดที์�มีนำามา

สรา้งสรรคุล์็วิดล็าย์บันสิ�งท์อเพืิ�อใหเ้หน็คุวิามงามในรูปแบับัขุองคุวิามเคุรยี์ดขุองผู่ว้ิิจยั์ โดย์กีารเก็ีบั

ขุอ้มลู็จากีอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรตนเองดว้ิย์นาฬิกีา  Smart Watch  จำานวิน  9  เดือน  ในชว่ิงเวิล็า

ตั�งแต ่ 08.30-20.30  น.  ขุองแตล่็ะวินั  จากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็พิบัวิา่อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรสามารถนำา

มาพิฒันาล็วิดล็าย์บันสิ�งท์อเพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามงามท์างศิล็ปะได ้ ผ่ล็ที์�ไดจ้ากีคุวิามเคุรยี์ดคืุอ  กีารสรา้ง

ล็วิดล็าย์บันผื่นผ่า้โดย์ใชส้ี แดง  เหล็ือง  สม้  แล็ะสีเท์า  แท์นคุวิามรูส้ก่ีขุองอารมณจ์ากีกีารเตน้ขุอง

ชีพิจร  แล็ะท์ำาใหพ้ิบัวิา่  คุวิามเคุรยี์ด  ส ี แล็ะเสน้  สามารถถ่าย์ท์อดเป็นผ่ล็งานท์างศลิ็ปะสูบ่ันผื่นผ่า้ได ้ 

คำาสำาคัญ : คุวิามรูส้ก่ี, เสน้แล็ะสี, ผื่นผ่า้
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    คุวิามงดงามขุองคุวิามเคุรยี์ด : เสน้ สี คุวิามรูส้ก่ี 
    จากีอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรสูคุ่วิามงามบันผื่นผ่า้
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Abstract

 The current humans encounter a lot of stories and problems that come through 

their lives, either a memorable or possibly a serious and depressing story. In those stories 

can create different emotional conditions for human beings, and in today’s society, humans 

are confronted with obstacles, struggles, and stories in life, causing emotional states and 

accumulation to stress. Currently, it is found that people are continually experiencing in-

creased stress and long-term effects of suicide, and for this reason, the researcher realizes 

the condition and analyzes their stress and transforms the stress that has been applied to 

create patterns on textiles to achieve beauty from their stress. The data from the pulse rate 

is collected with the Smart Watch for 9 months from 8.30 am to 8.30 pm each day. The re-

sult of stress is that creating patterns on the fabric using red, yellow, orange and gray 

colors represents the mood of the pulse and thus the stress, color and lines can be con-

veyed as artistic works on the fabric.

KEYWORDS: Stress, Line and Colors, Fabrics

 กีารเผ่ชิญคุวิามเคุรีย์ดในย์ุคุปัจจุบันัเป็นสิ�งส ำาคุญัในกีารจัดกีารคุวิามเคุรีย์ดขุองคุนใน

สงัคุม  แล็ะดว้ิย์สถานกีารณต์า่ง ๆ ที์�แตล่็ะบัคุุคุล็พิบัเจอก็ีท์ำาใหมี้ระดบััคุวิามเคุรยี์ดแตกีตา่งกีนัออกี

ไปตามกีารรบััรูแ้ล็ะคุวิามรูส้ก่ี  ท์ั�งนี �ขุ่ �นอย์ูก่ีบััปัจจยั์คุวิามแตกีตา่งขุองแตล่็ะบัคุุคุล็ดว้ิย์  กีารแกีปั้ญหา

หรอืกีารกีำาจดัแล็ะกีารจดักีารคุวิามเคุรยี์ดเพืิ�อใหต้นเองรูส้ก่ีผ่อ่นคุล็าย์หรอืใหคุ้วิามเคุรยี์ดบัรรเท์าล็ง

เพืิ�อใหก้ีล็บััเขุา้สูภ่าวิะปกีตขิุองชีวิิตนั�น  ก็ีขุ่ �นอย์ูก่ีบััคุวิามเหมาะสมขุองแตล่็ะบัคุุคุล็  อาทิ์  กีารคุล็าย์

คุวิามเคุรีย์ดว้ิย์กีารอ่านหนงัสือ  ดหูนงั  ฟังเพิล็ง  เล็่นดนตรี  เดินหา้งสรรพิสินคุา้  หรือหาสิ�งต่าง ๆ 

ท์ำาเพืิ�อใหคุ้วิามเคุรยี์ดบัรรเท์าล็ง  เป็นตน้  ท์ั�งนี �ก็ีขุ่ �นอย์ูก่ีบััคุวิามชอบัขุองแตล่็ะบัคุุคุล็ดว้ิย์เชน่กีนั

 ในภาวิะปัจจบุันัพิบัวิา่มนษุย์ท์์ั�วิโล็กีมีกีารตื�นตวัิแล็ะดิ �นรนตอ่กีารดำารงชีพิขุองตน  ท์ำาใหเ้กิีด

ภาวิะคุวิามเคุรยี์ด  โดย์พิบัวิา่มีอตัราคุวิามเคุรยี์ดที์�เพิิ�มขุ่ �นอย์า่งตอ่เนื�อง  จากีงานวิิจยั์ขุอง คุวิิน ดนิ 

โต ๋แล็ะ ปรดีา ท์ศันประดษิฐ์ (2551) พิบัวิา่  กีารศก่ีษาคุวิามชกุีขุองคุวิามซม่เศรา้แล็ะคุวิามเคุรยี์ด

ในนกัีศก่ีษาปีที์�หน่�งคุณะแพิท์ย์ศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์โฮจิมินท์ ์ โดย์ใชแ้บับัวิดัคุวิามซม่เศรา้ขุองศนูย์์

ระบัาดวิิท์ย์าดา้นคุวิามซม่เศรา้ (CES-D) ซ่�งคุะแนนตดัแบัง่วิา่  มีคุวิามซม่เศรา้มีคุะแนนมากีกีวิา่ 22  

คุะแนน  ส ำาหรบััคุวิามเคุรยี์ดวิดัโดย์แบับัสำารวิจคุวิามเคุรยี์ดในนกัีศก่ีษา  (SSS)  กีล็ุม่ตวัิอย์า่ง  351  

คุน พิบัวิา่รอ้ย์ล็ะ 39.6  ขุองกีล็ุม่ตวัิย์า่งมีคุวิามซม่เศรา้  ในเคุรื�องคุวิามเคุรยี์ด พิบัวิา่ 5 ล็ ำาดบััสำาคุญั

บูที่นำา

ที์�เป็นสาเหตขุุองคุวิามเคุรยี์ด  คืุอ  ล็กัีษณะภาย์ในขุองตนเอง  กีารศก่ีษา  สิ�งแวิดล็อ้ม  ศกัีย์ภาพิใน

กีารท์ำากิีจกีรรมต่าง ๆ กีารท์ำากิีจกีรรมในเวิล็าวิ่าง  คุวิามสมัพินัธก์ีบััคุรอบัคุรวัิ  แล็ะกีบััเพืิ�อน  จากี

งานวิิจยั์จะเหน็ไดว้ิา่  คุวิามเคุรยี์ดมีผ่ล็กีระท์บัตอ่สภาพิรา่งกีาย์แล็ะจิตใจ  เมื�อสะสมเป็นเวิล็านาน

สามารถท์ำาใหเ้กิีดโรคุซม่เศรา้ไดใ้นที์�สดุ หรอื ออ้ย์ทิ์พิย์ ์บัวัิจนัท์ร ์แล็ะคุณะ (2563)  อา้งใน กีรมสขุุภาพิจิต, 

2560  วิา่ปัจจยั์ที์�ท์ ำาใหเ้กิีดคุวิามเคีุรย์ดมีอย์ูห่ล็าย์ประกีาร  ซ่�งสง่ผ่ล็เสีย์ตอ่รา่งกีาย์แล็ะจิตใจ  ซ่�งถา้

บัคุุคุล็ที์�มีคุวิามเคุรยี์ดในระดบััสงูบัางคุนอาจคุิดสั�นถง่ฆา่ตวัิตาย์ได ้  หรอืเปรยี์บัเสมือนเพิชฒฆาต 

“ฆาตกีรเงีย์บั”  (Silent Killer)  ที์�สามารถบัั�นท์อนรา่งกีาย์แล็ะจิตใจก่ีอใหเ้กิีดคุวิามสญูเสยี์อื�น ๆ  ตามมา  

ซ่�งปัจจยั์ที์�สง่ผ่ล็ตอ่คุวิามเคุรยี์ดนั�น  อาทิ์  กีารปรบััตวัิในสงัคุม  กีารเรยี์น  ที์�อย์ูอ่าศยั์  เศรษฐกิีจ  คุรอบัคุรวัิ

แล็ะกีล็ุม่เพืิ�อน  กีารเตรยี์มคุวิามพิรอ้มกีารท์ำางาน  คุวิามรบััผิ่ดชอบัที์�มากีขุ่ �น  เป็นตน้  จง่เป็นสาเหตุ

ที์�ท์ ำาใหเ้กิีดภาวิะคุวิามเคุรยี์ดขุ่ �น

 จากีที์�กีล็่าวิมาขุา้งตน้แล็ว้ินั�นกีารกีำาจัดคุวิามเคุรีย์ดในแต่ล็ะบัุคุคุล็ก็ีมีวิิธีที์�แตกีต่างกีัน

ออกีไป ท์ั�งนี � ขุ่ �นอย์ูก่ีบััล็กัีษณะคุวิามชอบัขุองแตล่็ะบัคุุคุล็ดว้ิย์  วินัท์นา  เนาวิว์ินั แล็ะ อารมณ ์เอี�ย์ม

ประเสรฐิ, (2563)  ไดส้รุปกีารปฏิบัตัเิพืิ�อล็ดคุวิามเคุรยี์ด  โดย์กีารฝ่กีเกีรง็แล็ะคุล็าย์กีล็า้มเนื �อ  กีารหาย์ใจ 

สมาธิ กีารใชเ้ท์คุนิคุคุวิามเงีย์บั กีารคุวิบัคุมุคุวิามเคุรยี์ดในกีารท์ำางานซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์ กีารออกีกีำาล็งักีาย์  

กีารพิกัีผ่อ่นใหเ้พีิย์งพิอ  กีารพิดูคุยุ์ปรก่ีษาปัญหากีบััคุนใกีล็ชิ้ด  กีารรูจ้กัีปรบััเปล็ี�ย์นคุวิามคุดิ เป็นตน้ 

ที์�จะสามารถชว่ิย์ล็ดภาวิะคุวิามเคุรยี์ดได ้นอกีจากีกีารจดักีารคุวิามเคุรยี์ดดว้ิย์วิิธีขุา้งตน้แล็ว้ินั�น ใน

กีารจดักีารคุวิามเคุรีย์ดที์�หล็าย์คุนล็องใชก็้ีคืุอกีารนำาดนตรีแล็ะศิล็ปะเขุา้มาช่วิย์ในกีารผ่่อนคุล็าย์

คุวิามเคุรยี์ดแล็ะกีารบัำาบัดัดว้ิย์  จากีกีารศก่ีษางานวิิจยั์ขุอง  ชล็ดิา  (2554)  ไดศ้ก่ีษาวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

กีบััสแีล็ะปัจจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งในศลิ็ปะบัำาบัดัที์�มีผ่ล็ตอ่กีารล็ดภาวิะซม่เศรา้ในผู่ส้งูอาย์ ุ  ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่  

กีารออกีแบับัสื�อศิล็ปะบัำาบัดัเพืิ�อล็ดภาวิะซม่เศรา้ในผู่ส้งูอาย์ ุ  ก่ีอนพิบัแพิท์ย์ ์  สามารถล็ดภาวิะซม่

เศรา้ระดบััตน้ในผู่ส้งูอาย์ไุด ้ ผ่ล็กีารออกีแบับักีล็อ่งระบัาย์ใจ  ผู่ส้งูอาย์มีุคุวิามพิง่พิอใจในระดบััมากี  

ส่วินผ่ล็กีารออกีแบับัสื�อศิล็ปะบัำาบัดักิีจกีรรมระบัาย์สี กิีจกีรรมวิาดหนา้ตนเอง กิีจกีรรมสรา้งภาพิ

จากีภาย์ในใจ กิีจกีรรมกีล็่องแห่งคุวิามสขุุ ผู่ส้งูอาย์มีุระดบััคุวิามพิ่งพิอใจในระดบััมากีที์�สดุ หรือ

สาย์อกัีษร  รกัีคุง, (2563) กีล็า่วิวิา่ จากีสภาวิกีารณใ์นปัจจบุันั วิิถีชีวิิตมนษุย์ย์์อ่มมีโอกีาสพิบักีบัั

คุวิามเสี�ย์ง คุวิามสญูเสีย์ คุวิามสะเทื์อนใจที์ไดร้บััจากีประสบักีารณใ์นชีวิิตที์�ย์ากีเกิีนกีวิา่จะคุาดเดา 

ซ่�งก่ีอใหเ้กิีดคุวิามเคุรยี์ด คุวิามกีดดนัตอ่จิตใจ ท์ำาใหพ้ิบัวิา่ในปัจจบุันัมีผู่ป่้วิย์ภาวิะท์างจิตเพิิ�มขุ่ �นเป็น

จำานวินมากี รวิมถง่ตวัิผู่วิ้ิจยั์ดว้ิย์ จง่ไดใ้ชศ้ลิ็ปะบัำาบัดัดว้ิย์วิิธีกีารผ่อ่นคุล็าย์แล็ะปล็ดปล็อ่ย์ในล็กัีษณะ

ขุองกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานในเชิงศลิ็ปะตา่ง ๆ   อาทิ์  กีารวิาด  กีารปั�น  กีารตดิ  ถกัีท์อเสน้ใย์  เป็นตน้  โดย์

พิบัวิ่า กีารแสดงออกีเชิงสรา้งสรรคุใ์นกีระบัวินกีารดงักีล็่าวิสามารถปรบััสมดลุ็ท์างอารมณไ์ดดี้ใน

บัคุุคุล็ที์�มีสภาวิะอากีารท์างจิต  ชว่ิย์ใหบ้ัคุุคุล็รูเ้ท์า่ท์นัอารมณต์า่ง ๆ แล็ะสามารถคุวิบัคุมุอารมณไ์ด้

ดีขุ่ �น  เสรมิสรา้งสมาธิ  แล็ะสามารถล็ดคุวิามตง่เคุรยี์ดได ้ หรอื  สนุนัท์า  ผ่าสมวิงศ,์ (2562)  ไดก้ีล็า่วิ

ถง่งานวิิจยั์หวัิขุอ้  สภาวิะขุองคุวิามท์กุีขุ ์ (กีารบัำาบัดัจิต)  เป็นงานวิิจยั์ที์�มีเนื �อหาสะท์อ้นท์ศันคุติขุอง

ผู่ส้รา้งสรรคุที์์�มีตอ่ประสบักีารณอ์นัเล็วิรา้ย์จากีกีารพิล็ดัพิรากีจากีบัคุุคุล็อนัเป็นที์�รกัียิ์�งในชีวิิต เป็น

    คุวิามงดงามขุองคุวิามเคุรยี์ด : เสน้ สี คุวิามรูส้ก่ี 
    จากีอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรสูคุ่วิามงามบันผื่นผ่า้
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เวิล็าอนัย์าวินาน  ถ่าย์ท์อดอารมณผ์่า่นท์ศันธาต ุ เสน้  ที์�มีล็กัีษณะหมนุวิน  ท์บััซอ้น  คุล็อ้งเกีี�ย์วิพินัธ ์ 

ราวิกีบััเป็นสาย์ใย์ผ่กูีมดั  ย์ด่เหนี�ย์วิ  ดง่รั�งคุวิามรูส้ก่ีใหต้รง่ไวิ ้ ก่ีอใหเ้กิีดรูปท์รง  คุล็า้ย์อวิยั์วิะมนษุย์ ์ 

รูปท์รงที์�สะท์อ้นคุวิามเป็นเพิศสภาพิ ที์�ราวิจะแข็ุงแรงแต่ก็ีเปราะบัาง ผ่นัแปรตามหว้ิงขุองอารมณ์

แล็ะคุวิามรูส้ก่ี  ซ่�งสิ�งที์�ปรากีฏนั�นเรยี์กีวิา่  “คุวิามท์กุีขุ”์ ดงันั�นเมื�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานผ่่านท์ศันศิล็ป์

ดว้ิย์กีระบัวินกีารนี �  ท์ ำาใหมี้คุวิามรูส้ก่ีระบัาย์ซ่�งคุวิามท์กุีขุ ์ คุวิามอดัอั�น  เกิีดซ่�งคุวิามสขุุ  ผ่อ่นคุล็าย์  

ดงันั�น ศิล็ปะสำาหรบััผู่วิ้ิจยั์นั�นคืุอพิล็งัที์�บั ำาบัดัจิตใจ เปล็ี�ย์นซ่�งคุวิามเคุรีย์ดใหก้ีล็าย์เป็นคุวิามงาม

แล็ะคุวิามรูส้ก่ีท์กุีขุใ์หก้ีล็าย์เป็นคุวิามสขุุไดด้ว้ิย์ศลิ็ปะบัำาบัดันั�นเอง เนื�องจากีคุวิามเคุรยี์ดหรอืโรคุซม่เศรา้

นั�นสามารถแสดงออกีมาจากีท์างอารมณจิ์ตใจ  แล็ะในท์างพิฤตกิีรรมท์างรา่งกีาย์  อาทิ์  กีารเหมอ่ล็อย์  

กีารแย์กีตวัิจากีสงัคุม  อารมณโ์มโหรา้ย์  หรือเงีย์บัขุล็ม่  เป็นตน้  นอกีจากีพิฤติกีรรมที์�ปรากีฎ์ออกี

มาแล็ว้ินั�น ภาวิะเคุรยี์ดหรอืซม่เศรา้ก็ีย์งัสามารถแสดงออกีจากีภาวิะคุวิามดนัโล็หิต คุล็ื�นสมอง หรอื

กีารเตน้ขุองชีพิจรไดอี้กีดว้ิย์

 คุวิามเคุรีย์ดนั�นสามารถแสดงออกีมาผ่่านพิฤติกีรรมขุองมนุษย์ ์  ที์�เห็นแล็ะพิบัไดบ้ั่อย์  

อาทิ์ คุำาพิดู นำ�าเสีย์ง  กีารเงีย์บัขุรม่  กีารเก็ีบัตวัิ  กีารแปล็กีแย์กีจากีสงัคุม  พิฤติกีรรมกีา้วิรา้วิ  อารมณ์

รุนแรงฉนุเฉีย์วิ  อ่อนไหวิ  ท์ำารา้ย์ตวัิเองหรือคุนรอบัขุา้ง จนไปถ่งกีารฆ่าตวัิตาย์  เป็นตน้  นอกีจากี

คุวิามเคุรีย์ดจะแสดงออกีมาท์างพิฤติกีรรมแล็ว้ินั�นย์ังสามารถแสดงออกีมาไดจ้ากีท์างคุวิามดนั  

คุล็ื�นไฟฟา้ที์�สมอง  กีารเปล็ี�ย์นแปล็งอณุหภมิูขุองรา่งกีาย์  หรอืแมแ้ตอ่ตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรไดด้ว้ิย์

เชน่กีนั  อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรในผู่ช้าย์แล็ะผู่ห้ญิงจะมีคุา่ที์�แตกีตา่งกีนัท์ั�งนี �ขุ่ �นอย์ูก่ีบััระดบัั ฮอรโ์มน  

แล็ะคุา่มวิล็ตา่ง ๆ ขุองรา่งกีาย์  ซ่�งอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรโดย์คุา่เฉล็ี�ย์  จะอย์ูที่์�  70-72  คุรั�งตอ่นาที์  

โดย์ในปัจจบุันันั�นมีเท์คุโนโล็ยี์ในกีารตรวิจวิดัคุวิามดนัโล็หิตหรือแมแ้ต่กีระท์ั�งกีารวิดัอตัรากีารเตน้

ขุองชีพิจรนอกีจากีเคุรื�องวิดัในโรงพิย์าบัาล็แล็ว้ินั�น  คืุอ  นาฬิกีา  Smart Watch  ซ่�งมีรูปแบับัในกีาร

ตรวิจวิดัระหวิา่งวินัที์�สามารถเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ในแตล่็ะวินัได ้  ซ่�งเป็นเท์คุโนโล็ยี์ที์�คุนในปัจจบุันัให้

คุวิามสนใจในกีารสวิมใสเ่พืิ�อตรวิจเช็คุสขุุภาพิขุองตนเองไดใ้นเบืั �องตน้อีกีดว้ิย์

 จากีขุอ้มลู็เบืั �องตน้เนื�องจากีตวัิผู่วิ้ิจยั์มีภาวิะคุวิามเคุรยี์ดสะสมเป็นระย์ะเวิล็านานแล็ะก่ีอ

ใหเ้กิีดภาวิะโรคุซม่เศรา้ตามมาจง่ไดห้าท์างบัำาบัดัใหต้นหาย์จากีภาวิะเคุรยี์ดแล็ะซม่เศรา้นั�นดว้ิย์วิิธี

กีารตา่ง ๆ อาทิ์  กีารพิบัจิตแพิท์ย์ ์ กีารกีำาหนดล็มหาย์ใจ  กีารเปล็ี�ย์นท์ศันคุต ิ กีารเปล็ี�ย์นสถานที์�ใน

กีารใชชี้วิิต  กีารเปล็ี�ย์นเพืิ�อนหรอืสงัคุม  เป็นตน้  แตย่์งัไมไ่ดน้ ำาศิล็ปะมาใชใ้นกีารบัำาบัดั  ท์างผู่ว้ิิจยั์

จ่งตดัสินใจนำางานท์างดา้นศิล็ปะมาปรบััใชเ้พืิ�อจดักีารคุวิามเคุรีย์ดแล็ะนำามาสรา้งเป็นงานวิิจยั์ใน

คุรั�งนี �เพืิ�อแปล็เปล็ี�ย์นคุวิามเคุรยี์ด ซม่เศรา้ ใหก้ีล็บััมาสูภ่าวิะปกีต ิ โดย์วิิเคุราะหแ์ล็ะเก็ีบัรวิบัรวิม

ขุอ้มลู็ภาวิะคุวิามเคุรยี์ดโดย์กีารจบััภาวิะกีารเตน้ขุองชีพิจร  โดย์ใชน้าฬิกีา  Smart Watch   เมื�อเก็ีบั

รวิบัรวิมผ่ล็ที์�ได้แล็้วินำามาวิิเคุราะห์แล็ะนำามาสร้างสรรคุ์ผ่ล็งานท์างศิล็ปะเพืิ�อแปรเปล็ี�ย์น

คุวิามเคุรยี์ดสูคุ่วิามงามตอ่ไป

 

 1.เพืิ�อศ่กีษาแล็ะเขุ้าใจภาวิะคุวิามเคุรีย์ดที์�นำาไปสู่โรคุซ่มเศรา้แล็ะวิิเคุราะห์ผ่ล็ขุอง

คุวิามเคุรยี์ดที์�สง่ผ่ล็กีระท์บัตอ่สภาพิจิตใจเพืิ�อเชื�อมโย์งไปสูก่ีารบัำาบัดั

 2. เพืิ�อศก่ีษาภาวิะกีารเตน้ขุองชีพิจร โดย์เก็ีบัขุอ้มลู็จากีนาฬิกีา Smart Watch เป็นเวิล็า 9 เดือน  

โดย์กีารนำาผ่ล็ขุองเสน้ที์�เกิีดขุ่ �นจากีกีารเตน้ขุองชีพิจรมาวิิเคุราะหแ์ล็ะคุัดสรรเสน้ที์�ส่งผ่ล็ใหเ้กิีด

คุวิามงามแล็ะนำาไปสูล่็วิดล็าย์ขุองผ่า้ท์อ

 3.เพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานกีารท์อผ่า้ที์�ไดจ้ากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็จากีคุวิามเคุรีย์ด โดย์กีารใชเ้สน้

จากีกีารเตน้ขุองชีพิจรนำาเสนอในรูปแบับัขุองคุวิามงามที์�เกิีดจากีศิล็ปะขุองผ่า้ท์อ

 กีารวิิจยั์คุรั�งนี �จดัท์ำาขุ่ �นเพืิ�อศ่กีษาแนวิท์างกีารสรา้งงานศิล็ปะที์�ไดจ้ากีภาวิะคุวิามเคุรีย์ด

ขุองผู่วิ้ิจยั์ที์�มีอาย์ชุ่วิงอาย์ ุ 30-40  ปี  ใชก้ีารวิิจยั์แบับัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  โดย์

กีารเก็ีบัขุอ้มลู็จากีกีารเก็ีบัคุา่กีารวิดักีารเตน้ขุองชีพิจรในแตล่็ะวินั  โดย์ใชน้าฬิกีา  Smart Watch  ใน

ช่วิงเวิล็าท์ำางานจำานวินท์ั�งสิ �น  9  เดือน  รว่ิมกีบัักีารวิิจยั์โดย์วิิธีพิรรณนาวิิเคุราะห ์ (Descriptive 

Analysis)  เพืิ�อศก่ีษาแล็ะท์ำาคุวิามเขุา้ใจภาวิะอารมณข์ุองคุวิามเคุรยี์ดที์�ไดจ้ากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็นำามา

วิิเคุราะหเ์พืิ�อนำามาสรา้งสรรคุง์านท์างศลิ็ปะในกีารท์อผื่นผ่า้โดย์ผ่า่นเสน้ดา้ย์แล็ะสีที์�ไดน้ ำามาสรา้งสรรคุ ์ 

ซ่�งกีารวิิจยั์คุรั�งนี �น ำาเสนอวิิธีกีารดำาเนินกีารศก่ีษาตามหวัิขุอ้ดงัตอ่ไปนี�

 1. ประชากีรแล็ะกีล็ุม่ตวัิอย์า่ง

 ประชากีรกีล็ุม่ตวัิอย์า่ง  คืุอ  ผู่วิ้ิจยั์ที์�มีอาย์ ุ30-40  ปี  อาชีพิพินกัีงานมหาวิิท์ย์าล็ยั์  (อาจารย์)์ 

 2. เคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์

 เคุรื�องมือในกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ในกีารเก็ีบัอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรที์�ใชคืุ้อนาฬิกีา    

 Smart Watch โดย์เก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ตั�งแตเ่วิล็า  08.30-20.30 น.  รวิมระย์ะเวิล็าท์ั�งสิ �น  9  เดือน

 3. กีารสรา้งแล็ะตรวิจสอบัคุณุภาพิเคุรื�องมือ

 4. กีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็แล็ะกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็

 5. ระย์ะเวิล็ากีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็

 6. กีารสรา้งสรรคุง์านศิล็ปะจากีกีารท์อผ่า้ที์�ไดผ้่ล็กีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็

 

วัตถุุประสงค์

วธีิิการวจิุยั
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 ผ่ล็จากีกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็อตัรากีารเตน้ชีพิจรขุองผู่ว้ิิจยั์ จำานวินท์ั�งสิ �น 9 เดือน พิบัวิา่  

อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรในแต่ล็ะวินัมีอตัรากีารแปล็เปล็ี�ย์นในภาวิะขุองอารมณแ์ตกีต่างกีนัออกีไป  

ท์ั�งนี �ขุ่ �นอย์ูก่ีบััสิ�งเรา้ภาย์นอกี แล็ะภาย์ในจิตใจในแตล่็ะชว่ิงเวิล็าระหวิา่งวินั โดย์ตวัิอย์า่งขุอ้มลู็อตัรา

กีารเตน้ขุองชีพิจรดงัแสดงในภาพิดงันี �

ภาพที่่�  1  ตวัอยา่งแสดงการเกบ็ขอ้มูิลัการเตน้ของชัพ่จิรในเดอ่นเมิษายน  2561

 

ภาพที่่�  2  ตวัอยา่งแสดงการเกบ็ขอ้มูิลัการเตน้ของชัพ่จิรในเดอ่นพฤษภาคิมิ  2561

 จากีภาพิกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ตวัิอย์่างอตัรากีารเตน้ชีพิจรขุองผู่วิ้ิจยั์นั�น  มีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็โดย์ใช้

นาฬิกีา Smart Watch  ใชใ้นกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ในแตล่็ะวินัโดย์เก็ีบัตั�งแตเ่วิล็า  08.30-20.30 น.  โดย์เก็ีบั

ขุอ้มลู็ท์กุี ๆ คุร่�งชั�วิโมง  รวิมระย์ะเวิล็าท์ั�งสิ �น 9  เดือน  จากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรตำ�า

สดุมีคุา่กีารเตน้ขุองชีพิจรอย์ูที่์�  48  คุรั�งตอ่นาที์  แล็ะคุา่ที์�สงูที์�สดุมีคุา่อย์ูที่์�  163  คุรั�งตอ่นาที์  ท์ั�งนี �

อตัรากีารเตน้ชีพิจรขุองบัคุุคุล็ท์ั�วิไปมีอตัรากีารเตน้อย์ูที่์�  70-72  คุรั�งตอ่นาที์  ซ่�งเป็นตวัิเล็ขุกีารเตน้

ขุองชีพิจรปกีติขุองมนษุย์ ์  เมื�อเปรีย์บัเที์ย์บัแล็ว้ิอตัรากีารเตน้ชีพิจรขุองผู่วิ้ิจยั์มีอตัรากีารเตน้ที์�ผิ่ด

ปกีติตา่งจากีคุนท์ั�วิไป  โดย์จะมีคุา่กีารเตน้ที์�ต ำ�ากีวิา่มาตรฐาน  แล็ะสงูกีวิา่มาตรฐาน  ซ่�งมีผ่ล็มาจากี

ภาวิะคุวิามเคุรยี์ดในแตล่็ะชว่ิงเวิล็าขุองกีารดำาเนินชีวิิต  ดงันั�นเมื�อผู่ว้ิิจยั์เก็ีบัขุอ้มลู็กีารเตน้ขุองชีพิจร

คุรบัท์ั�ง  9  เดือนแล็ว้ิจ่งนำามาวิิเคุราะหเ์พืิ�อแปล็เปล็ี�ย์นจากีขุอ้มลู็คุวิามเคุรีย์ดใหเ้กิีดผ่ล็งานท์าง

ศิล็ปะตอ่ไป  โดย์วิิเคุราะหผ์่ล็ดงันี �   สีที์�ไดจ้ากีคุวิามเคุรยี์ดขุองผู่ว้ิิจยั์  เปรยี์บัไดเ้ป็นสีแดง  สีเหล็ือง  

แล็ะสีนำ�าเท์า  โดย์แท์นกีารใชใ้นทิ์ศท์างขุองเสน้ดา้ย์พิุ่ง  ที์�แปล็คุวิามหมาย์คืุอกีารมีสิ�งรอบัขุา้งหรอื

เหตกุีารณต์า่ง ๆ เขุา้มากีระท์บัตอ่จิตใจ  รา่งกีาย์  แล็ะคุวิามคุดิ  ที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารเตน้ขุองชีพิจร โดย์

เรื�องราวิต่าง ๆ เปรีย์บัเสมือนสีที์�แตกีต่างกีนัออกีไป  จากีกีารวิิเคุราะหผ์่ล็จากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็มาสู่

ผืลการวจิุยั
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กีารสรา้งสรรคุง์านศิล็ปะจากีกีารท์อผ่า้  โดย์มีกีารกีำาหนดขุองเสน้ดา้ย์ยื์นที์�มีสีขุาวิแท์นชีวิิตที์�ไมไ่ด้

ถูกีกีารแต่งแตม้จากีสิ�งเรา้ หรอืสิ�งที์�เขุา้มากีระท์บัตอ่จิตใจแล็ะรา่งกีาย์เปรยี์บัเสมือนผ่า้ขุาวิในวิยั์เดก็ี  

แล็ะเสน้ดา้ย์ยื์นสีด ำา แท์นคุวิามรูส้่กีถ่งคุวิามเคุรีย์ด มีสิ�งเรา้แท์รกีซม่เขุา้มาสู่รา่งกีาย์แล็ะจิตใจ  

จากีภาวิะคุวิามกีดดนัท์างสงัคุมสะสมก่ีอใหเ้กิีดภาวิะคุวิามเคุรีย์ดแล็ะคุวิามหม่นหมองตามมาใน

ชีวิิต โดย์มีกีารออกีแบับัภาพิรา่งในรูปแบับัขุองกีารท์อดงัภาพิที์�  3 

ภาพที่่�  3  แสดงตวัอยา่งภาพร่างลัวดลัายโดยใชัด้า้ยยน่สด่ำา

แลัะสข่าวจิากการเกบ็อตัราการเตน้ของชัพ่จิร

 1. กีารใชน้าฬิกีา Smart Watch มีกีารเปรยี์บัเที์ย์บัคุา่คุวิามเที์�ย์งตรงอตัรากีารเตน้ขุอง

ชีพิจรกีบััเคุรื�องวิดัมาตรฐานที์�ใชใ้นโรงพิย์าบัาล็  พิบัวิ่า  คุา่ที์�ไดจ้ากีอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรมีคุา่ไม่

แตกีตา่งกีนั เมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีนัในชว่ิงเวิล็าเดีย์วิกีนั จง่นำามาใชใ้นกีารเก็ีบัรวิบัรวิมกีารเตน้ขุองชีพิจร

เป็นเวิล็าท์ั�งสิ �น  9  เดือน

 2.  จากีกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรขุองผู่ว้ิิจยั์ดว้ิย์นาฬิกีา  Smart Watch  

จำานวิน  9  เดือน พิบัวิา่  ในชว่ิงที์�มีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ผู่วิ้ิจยั์มีภาวิะคุวิามเคุรยี์ดแล็ะซม่เศรา้  โดย์ภาวิะปกีติ

ขุองอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรขุองคุนปกีติ อย์ู่ที์�  70-72  คุรั�งต่อนาที์  ซ่�งอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรที์�ต ำ�า

กีวิ่ามาตรฐานขุองผู่วิ้ิจยั์มีคุ่าเฉล็ี�ย์  อย์ู่ที์�  65  คุรั�งต่อนาที์  แล็ะเกีณฑิที์์�สงูกีวิ่ามาตรฐานอย์ู่ที์�  117  

คุรั�งตอ่นาที์  ซ่�งคุา่ที์�ไดจ้ากีกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็มีผ่ล็มาจากีคุวิามเคุรยี์ดขุองผู่ว้ิิจยั์

 3.  จากีกีารวิิเคุราะหค์ุา่ที์�ไดจ้ากีอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจร  โดย์แบัง่ชว่ิงขุองอตัรากีารเตน้ชีพิจร  2  

ชว่ิงดว้ิย์กีนั โดย์ผู่ว้ิิจยั์สามารถแบัง่สีออกีเป็น 2 สีแท์นคุา่กีารเตน้ขุองชีพิจร คืุอ สีเหล็ือง  มีคุา่  0-100  

ที์�แสดงถง่ภาวิะชีวิิตปกีต ิ สีแดง แท์นคุา่ตั�งแต ่ 100 ขุ่ �นไป ที์�แสดงถง่คุวิามไมป่ล็อดภยั์ตอ่ชีวิิต โดย์

แปรเปล็ี�ย์นคุา่อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรจากีคุวิามเคุรยี์ดใหเ้ป็นงานศิล็ปะผ่่านกีารท์อใหเ้กิีดล็วิดล็าย์

โดย์ใชก้ีารขุ่ �นเสน้ดา้ย์ยื์นเป็นสีด ำาดงัภาพิที์�  4  

 4. จากีกีารวิิเคุราะหค์ุา่ที์�ไดจ้ากีอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจร โดย์แบัง่ชว่ิงขุองอตัรากีารเตน้ชีพิจร  

3  ชว่ิงดว้ิย์กีนั  โดย์ผู่วิ้ิจยั์สามารถแบัง่สอีอกีเป็น  3  สแีท์นคุา่กีารเตน้ขุองชีพิจร  คืุอ  สแีดง  มีคุา่  0-60  

ที์�แสดงถง่ภาวิะที์�บัง่บัอกีถง่อนัตราย์  สเีหล็อืง  แท์นคุา่ตั�งแต ่ 61-100  ขุ่ �นไป  ที์�แสดงถง่คุวิามสภาวิะปกีต ิ 

แล็ะสีเท์า่  แท์นคุา่ตั�งแต ่ 101  ขุ่ �นไป  แสดงถง่กีารมีชีวิิตอย์ูใ่นภาวิะเคุรยี์ดสะสม   โดย์แปรเปล็ี�ย์นคุา่

อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรจากีคุวิามเคุรีย์ดใหเ้ป็นงานศิล็ปะผ่่านกีารท์อใหเ้กิีดล็วิดล็าย์โดย์ใชก้ีารขุ่ �น

เสน้ดา้ย์ยื์นเป็นสีด ำาดงัภาพิที์�  4 

ภาพที่่�  4  ภาพแสดงการเกบ็อตัราการเตน้ของชัพ่จิรแปรเปลั่�ยนเป็นลัวดลัายบนสิ�งที่อ

ดว้ยการขึ�นเสน้ดา้ยยน่สด่ำา

อภัปิรายและสรุปผืลการวจิุยั
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 จากีภาพิที์�  4  แสดงกีารออกีแบับัใหเ้กิีดคุวิามงามบันผื่นผ่า้ที์�ไดจ้ากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็อตัรากีารเตน้

ขุองชีพิจรท์ั�งสิ �น  9  เดือน  ตั�งแตเ่วิล็า  8.30-20.30 น.  นั�นท์ำาใหผู้่วิ้ิจยั์ไดวิ้ิเคุราะหจ์ากีขุอ้มลู็ตวัิเล็ขุจากี

กีารเก็ีบัอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจร  พิบัวิา่  คุวิามเคุรยี์ดขุองผู่ว้ิิจยั์สง่ผ่ล็ตอ่อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรที์�ต ำ�า

กีวิา่เกีณฑิม์าตรฐาน จากีคุนท์ั�วิไป จง่นำาคุา่ที์�ไดม้าแปล็คุวิามหมาย์ในเชิงกีารออกีแบับัล็วิดล็าย์บัน

สิ�งท์อ  โดย์คุา่ตวัิเล็ขุที์�ไดจ้ากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจร  ตั�งแต ่ 0-100  ภาวิะขุองกีารดำารงชีพิ

ที์�ปกีต ิ แล็ะ  101  คุรั�งตอ่นาที์ขุ่ �นไป  เป็นภาวิะที์�อนัตราย์ตอ่คุวิามเคุรยี์ดที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารเตน้ขุองชีพิจร

  

ภาพที่่�  5  ภาพแสดงการเกบ็อตัราการเตน้ของชัพ่จิรแปรเปลั่�ยนเป็นลัวดลัายบนสิ�งที่อ

ดว้ยการขึ�นเสน้ดา้ยยน่สข่าว

 จากีภาพิที์�  5  กีารเก็ีบัชีพิจรระหวิ่างช่วิงเวิล็า  08.30-20.30 น.  เป็นเวิล็าท์ั�งสิ �น  9  เดือน  

โดย์พิบัวิา่อตัรากีารเตน้ขุองชีพิจร  มีอตัรากีารเตน้ที์�ต ำ�ากีวิา่มาตรฐาน  ซ่�งแล็ะสงูกีวิา่มาตรฐาน  โดย์

กีารแท์นคุา่สีโดย์ใหส้ีแดงแท์นคุา่คุวิามรูส้ก่ีที์�อนัตราย์เสี�ย์งตอ่กีารดำารงตนอย์ู ่ โดย์แท์นคุา่ขุองชีพิจร

ตั�งแต ่ 0-60  คุรั�งตอ่นาที์   สีเหล็ือง  แท์นคุา่คุวิามปล็อดภยั์ขุองกีารดำารงตนอย์ู ่ หรอืชีวิิตที์�ปกีต ิ โดย์

มีคุา่ที์�  61-100  คุรั�งตอ่นาที์  แล็ะสีเท์า  ภาวิะกีารตื�นตระหนกี  แตส่ามารถดำารงตนอย์ูไ่ด ้ โดย์อตัรา

กีารเตน้ขุองชีพิจรอย์ูที่์� 101 คุรั�งขุ่ �นไป  

 จากีกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็จากีอตัรากีารเตน้ขุองชีพิจรในช่วิงระหวิ่างวินัขุองผู่วิ้ิจยั์ จากี

กีารสรุปผ่ล็ที์�ได ้ ไมว่ิา่จะเป็นกีารเตน้ขุองชีพิจรที์�ต ำ�ากีวิา่เกีณฑิม์าตรฐานแล็ะสงูกีวิา่เกีณฑิม์าตรฐาน  

ก็ีสามารถบั่งบัอกีไดว้ิ่าคุวิามเคุรีย์ดสามารถส่งผ่ล็ต่อกีารดำาเนินชิวิิตขุองมนุษย์ท์์ั�งในส่วินขุอง

รา่งกีาย์แล็ะจิตใจ  แตไ่มว่ิา่กีารดำารงชีวิิตขุองมนษุย์จ์ะเกิีดขุ่ �นอย์า่งไร  คุวิามเคุรยี์ดก็ีย์งัสามารถแปร

เปล็ี�ย์นอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ีขุองมนษุย์ไ์ดไ้มม่ากีก็ีนอ้ย์ หากีแตว่ิา่บัคุุคุล็นั�นจะสามารถกีำาจดัคุวิามเคุรยี์ด

ออกีมาในรูปแบับัใด สามารถมีมมุมองแล็ะหาแนวิท์างกีารกีำาจดัแล็ะแกีปั้ญหาขุองตนเองได ้ใสส่ว่ิน

ขุองผู่วิ้ิจัย์เล็็งเห็นวิ่า คุวิามเคุรีย์ดนั�นสามารถกีำาจัดออกีมาในรูปแบับัขุองงานศิล็ปะ ที์�สามารถ

ถ่าย์ท์อดออกีมาในรูปขุองกีารสรา้งสรรคุล์็วิดล็าย์เป็นผ่ล็งานกีารท์อผ่า้ กีารสรา้งล็วิดล็าย์ใหรู้ส้ก่ี

ผ่อ่นคุล็าย์แล็ะแปรเปล็ี�ย์นใหเ้กิีดคุวิามงามบันผื่นผ่า้ได้
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การสร้างสรรคน์าฏศิลิป์จุากข้อมูลประวัตศิิาสตร ์เมอืงศิรีพโล1

นพพล จุำาเริญที่อง 2

The Creation of Dance Performance From the Historical  Evidences of  Sriphalo

บูที่คัดย่อ

 บัท์คุวิามวิิจยั์ฉบับัันี �เป็นกีารนำาเสนอผ่ล็กีารสรา้งสรรคุจ์ากีงานวิิจยั์เรื�อง กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์

จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็ กีารวิิจยั์คุรั�งนี �มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศิล็ป์

ไท์ย์รูปแบับัระบัำาจากีแหล็ง่ประวิตัศิาสตรภ์าคุตะวินัออกี เมืองศรพีิโล็โดย์กีารใชร้ะเบีัย์บัวิิธีวิิจยั์เชิง

คุณุภาพิแล็ะกีารสรา้งสรรคุท์์างนาฏศิล็ป์ ผู่ว้ิิจยั์ศก่ีษาขุอ้มลู็แล็ะเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็จากีเอกีสารแล็ะ

ผ่ล็งานท์างวิิชากีาร กีารสมัภาษณแ์ล็ะกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็จากีกีารวิิจยั์ภาคุสนามแหล็ง่โบัราณคุดี 

โบัราณวิตัถ ุพิิพิิธภณัฑิส์ถานแหง่ชาตปิราจีนบัรุแีล็ะพิิพิิธภณัฑิช์มุชนวิดัศรพีิโล็ท์ยั์ จงัหวิดัชล็บัรุแีล็ว้ิ

นำาผ่ล็กีารศก่ีษาประวิตัศิาสตรโ์บัราณคุดีเมืองศรพีิโล็เป็นขุอ้มลู็ในกีารสรา้งสรรคุร์ะบัำา ผ่ล็กีารวิิจยั์

พิบัวิา่เมืองศรพีิโล็ในอดีตเป็นเมืองท์า่เล็ก็ี ๆ ตดิชาย์ฝั� งท์ะเล็ มีประวิตัิท์างโบัราณคุดีที์�ไดร้บััอิท์ธิพิล็

ตั�งแตต่ั�งสมยั์ท์วิารวิดี  ขุอม สโุขุท์ยั์จนกีระท์ั�งสมยั์อย์ธุย์าตอนปล็าย์ ผู่ว้ิิจยั์กีำาหนดจินตภาพิขุองกีาร

แสดงใหต้วัิล็ะคุรหรอืผู่แ้สดงนั�นเป็นผู่ห้ญิงซ่�งเป็นสญัล็กัีษณจ์ากีตุก๊ีตาเสีย์กีบัาล็ โดย์กีำาหนดโคุรงสรา้ง

ขุองระบัำาไวิ ้4 ชว่ิงไดแ้ก่ี ชว่ิงก่ีอรา่งสรา้งเมือง  ชว่ิงกีารเผ่ย์แพิรพ่ิทุ์ธศาสนา  ชว่ิงคุวิามเชื�อในเท์พิเจา้  

แล็ะชว่ิงรุง่เรอืงกีารคุา้ขุาย์ โดย์ใชล้็กัีษณะท์างภมิูศาสตร ์ โบัราณสถาน โบัราณวิตัถ ุ พิระพิทุ์ธรูป 

เท์วิรูปแล็ะท์า่ร ำาจากีระบัำาชาติพินัธุต์ามขุนบั ผู่ว้ิิจยั์คุน้พิบัท์า่ร ำาใหมจ่ำานวิน 3 ท์า่คืุอ จีบัล็ะโวิ ้ จีบั

อูท่์อง แล็ะท์า่ร ำาพิระคุเณศชงูวิง เคุรื�องแตง่กีาย์ไดแ้รงบันัดาล็ใจตามศลิ็ปะแบับัสโุขุท์ยั์โดย์เล็ือกีใช้

ท์รงผ่มแบับัมวิย์สงู ผ่า้รดัอกี ผ่า้นุง่ชั�นในย์าวิกีรอมเท์า้สีเขีุย์วิไขุก่ีาตามสีเคุรื�องเคุล็ือบัดนิเผ่า เคุรื�อง

ประดบััไดร้บััแรงบันัดาล็ใจจากีสำารดิที์�ขุดุพิบัสมยั์อย์ธุย์า ดนตรปีระกีอบักีารแสดงเป็นท์ำานองเพิล็ง

ที์�ประพินัธใ์หม่โดย์อา้งอิงแนวิคุิดกีารประพินัธเ์พิล็งจากีเพิล็งชดุระบัำาโบัราณคุดีขุองกีรมศิล็ปากีร

บัรรเล็งดว้ิย์วิงปี�พิาท์ย์ไ์มน้วิมตามขุอ้มลู็ท์างประวิตัศิาสตรแ์ล็ะวิตัถปุระสงคุที์์�ตั�งไวิ ้ 

คำาสำาคัญ : นาฏศิล็ป์สรา้งสรรคุ,์ เมืองศรพีิโล็, ระบัำาศรพีิโล็

1 งานวิิจยั์ท์นุอดุหนนุกีารผ่ล็ติผ่ล็งานท์างวิิชากีารจากีเงินราย์ไดขุ้องคุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา ประจำาปีงบัประมาณ พิ.ศ.2562 
2 อาจารย์ป์ระจำาสาขุาวิิชาดนตรแีล็ะกีารแสดง คุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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Abstract

 This article is part of research entitled “The Creation of Dance Performance from 

the Historical Evidence of Sriphalo”, aimed to create Thai dances from historical sources 

from the East of Thailand. The Qualitative research methods were conducted by in-depth 

interviews, field trips, and creative research methodology was formulated to examine new 

choreography of Thai Archaeology Dance (Rabam Borankadee). The study was revealed 

that Sriphalo was a small ancient seaport community. The culture-historical archaeology 

had been influenced by the Dhavaravadi era, Khom era, Sukhothai era until the late Ayut-

thaya era in order. The dancing character was inspired by female ritual dolls (Sia-Ka-Ban) 

which were found in Sukhothai era. The performance structure has 4 parts: the establish-

ment of Sriphalo, the spreading of Buddhism, the belief in Hindu Gods, and the Glory of 

Trading city. The Choreography was employed by geography, historic site, antiques, bud-

dha image, a graven image, and the authentic ethnical dance, therefore the 3 new dance 

positions were discovered in the dance piece consists of Jeeb Lavo, Jeeb U-Thong, and 

Pra Ganesha Shu Guang. The Costume design was inspired by Sukhothai art forms includ-

ing the hair bun, chest strap fabric, green sarong (coloring by Sukhothai era porcelain), 

and bronze accessories (from Ayuthdhaya era). The music was composed by using tradi-

tional resources from The Rabam Borankadee and finding a strong potentiality of historical 

evidence that relates to dance.

KEYWORDS: Creative dance, Sriphalo, Sriphalo dance

 ภาคุตะวินัออกีขุองประเท์ศไท์ย์เป็นภาคุที์�มีขุนาดเล็ก็ีที์�สดุประกีอบัดว้ิย์ 8 จงัหวิดัคืุอ ปราจีนบัรุ ี

สระแกีว้ิ นคุรนาย์กี ฉะเชิงเท์รา ชล็บัรุ ี ระย์อง จนัท์บัรุแีล็ะตราดโดย์มีล็กัีษณะพืิ�นที์�เป็นเทื์อกีเขุา มี

ที์�ราบัล็กูีฟกูี เนิน เขุาเตี �ย์ ๆ แตต่อนล็า่งขุองภาคุมีแนวิชาย์ฝั� งท์ะเล็ตั�งแตป่ากีแมน่ำ�าบัางปะกีง อำาเภอ

บัางปะกีง จงัหวิดัฉะเชิงเท์ราท์อดย์าวิไปถง่ท์างใตจ้นถง่อำาเภอคุล็องใหญ่ จงัหวิดัตราดมีคุวิามย์าวิ 

515 กิีโล็เมตร (สุชาติ เถาท์อง, 2561:1) ภาคุตะวินัออกีมีประวิตัศิาสตรย์์าวินานตั�งแตย่์คุุก่ีอน

ประวิตัศิาสตรด์งัที์� ภารดี มหาขุนัธอ์า้งถง่ในสณัหไ์ชญ ์ เอื �อศิล็ป์ (2544: 15) ไดอ้ธิบัาย์ไวิว้ิา่ดว้ิย์

ล็กัีษณะที์�ตั�งที์�อุดมสมบัูรณท์์ำาใหบ้ัริเวิณนี�เป็นที์�ตั�งถิ�นฐานขุองมนุษย์ม์ากีกีวิ่าหมื�นปีตั�งแต่กีล็ุ่ม

มนษุย์ที์์�อย์ูต่ามถำ�าแล็ะเพิิงผ่า (เขุาชะอางคุรอ่มคุล็อง ชล็บัรุ)ี กีล็ุม่ที์�อย์ูเ่นินดนิที์�ราบัเชิงเขุา  (แหล็่งโบัราณคุดี

ความสำาคัญและที่ี�มาของปัญหา

โคุกีมะกีอกี) แล็ะย์คุุก่ีอนประวิตัศิาสตรก่์ีอนสมยั์ราชอาณาจกัีรไท์ย์ซ่�งไดพ้ิบักีาร พิฒัาขุองชมุชนตา่ง ๆ 

ที์�มีกีารพิฒันาเป็นเมืองบัรเิวิณล็ุม่นำ�าบัางปะกีงเชน่ ชมุชนเมืองพิระรถเมืองพิญาเร ่ เมืองศรพีิโล็ ชมุชน

เมืองเกีาะขุนนุ เป็นตน้

 เมืองศรพีิโล็ เป็นเมืองท์า่อย์ูบ่ันเสน้ท์างกีารเดนิเรอืพิาณิชย์ห์รอืเสน้ท์างกีารคุา้ท์ะเล็ตั�งอย์ู่

ในเขุตบัา้นศรพีิโล็ ตำาบัล็หนองไมแ้ดง อำาเภอเมือง จงัหวิดัชล็บัรุ ีสนันิษฐานวิา่ชื�อศรพีิโล็มาจากีนิท์าน

พืิ�นบัา้นเรื�องเศรษฐีพิาโล็ ตวัิเมืองตั�งอย์ูบ่ันเขุาดนิก่ีอนจะขุา้มไปย์งัเขุาบัางท์ราย์ท์างตะวินัออกีเฉีย์งใต ้

ดา้นตะวินัตกีแล็ะดา้นเหนือขุองเมืองนี �ติดตอ่กีบััที์�ราบัล็ุม่ชื �นแฉะรมิท์ะเล็เป็นขุอบัขุองอา่วิบัางปะกีง 

ตำาแหนง่ท์างภมิูศาสตรอ์ย์ูร่ะหวิา่งเสน้รุง้ที์� 13 องศา 25 ล็ปิดาเหนือ แล็ะเสน้แวิงที์� 101 องศาตะวินัออกี 

ตำาแหนง่ขุองตวัิเมืองขุณะนี�อย์ูห่า่งจากีท์ะเล็ประมาณ 700 เมตร เมืองศรพีิโล็ มีผ่งัเมืองเป็นรูปสี�เหล็ี�ย์ม 

เคุย์มีกีำาแพิงดนิสงูจากีพืิ�น 3 เมตรโอบัรอบั ไมมี่คุนู ำ�าเพิราะตั�งอย์ูบ่ันที์�สงู กีำาแพิงนี�ถกูีท์ำาล็าย์ไปเมื�อมี

กีารสรา้งถนนสขุุมุวิิท์ จากีโบัราณสถานกีำาแพิงเมืองซ่�งเมื�อประมาณปี พิ.ศ. 2482 ย์งัปรากีฏใหเ้หน็

อย์ู ่ ปัจจบุันัถกูีเกีล็ี�ย์เป็นพืิ �นเรยี์บัหมดแล็ว้ิ เมื�อมีกีารสรา้งถนนสาย์สขุุมุวิิท์ (ศรศีกัีร วิลั็ล็โิภดม, 2545) 

ปรากีฏกีารณส์ำาคุญัที์�ท์ ำาใหพ้ิบัรอ่งรอย์ขุองโบัราณสถานขุองเมอืงคืุอกีารสรา้งสนามกีีฬาประจำาจงัหวิดั

ชล็บัรุที์ั�งนี � ประย์รู อลุ็ชุาฎ์ะ (2522: 53-57) ไดก้ีล็า่วิไวิว้ิา่มีกีารขุดุคุน้พิบัโบัราณวิตัถเุมืองศรพีิโล็ 

ไดแ้ก่ีเคุรื�องปั�นดินเผ่าซ่�งมีท์ั�งชนิดเคุล็ือบัแล็ะไม่เคุล็ือบัที์�ชาวิบัา้นแล็ะท์างวิดัศรพีิโล็ท์ยั์เก็ีบัรกัีษาไวิ ้

บัริเวิณเมืองศรีพิโล็ส่วินที์�ย์งัไม่มีกีารสรา้งสิ�งก่ีอสรา้งขุ่ �นท์บััย์งัมีเศษเคุรื�องปั�นดินเผ่าแบับัจีนสมยั์

ราชวิงศเ์หม็ง (เคุล็ือบัสีนำ�าเงินขุาวิ) ที์�วิดัศรีพิโล็ท์ยั์ ซ่�งตั�งอย์ู่บันชาย์ฝั� งท์ะเล็เป็นบัริเวิณที์�พิบัเศษ

เคุรื�องปั�นดินเผ่าเป็นจำานวินมากี เชน่ กีระปกุีถว้ิย์ชามเคุล็ือบัแบับัสโุขุท์ยั์ แบับัจีนสมยั์ราชวิงศเ์หมง็ 

ตุ๊กีตาเคุล็ือบัสมยั์สโุขุท์ยั์ (ตุ๊กีตาเสีย์กีบัาล็ตุ๊กีตาหญิงเปล็ือย์อกีอุม้เดก็ี) กีำาไล็สำารดิ พิระพิทุ์ธรูปดนิ

เผ่าแบับัอูท่์อง เศษหมอ้ท์ะนนมีล็วิดล็าย์ประดบััแล็ะที์�ส ำาคุญัอีกีอย์า่งหน่�งคืุอ ชามเคุล็ือบับัาง ๆ ขุอง

ญวิณที์�พิบัในเรอืจมที์�อา่วิไท์ย์ บัรเิวิณวิดัศรพีิโล็ท์ยั์นี �คุาดวิา่จะเคุย์มีวิดัเก่ีาตั�งแตส่มยั์กีรุงศรอีย์ธุย์า

ขุ่ �นไปตั�งอย์ู ่ เพิราะพิบัเศษปนู ใบัเสมา หินท์ราย์ที์�ปักีเขุตเหล็ืออย์ู ่ มีผู่ป้ระมาณอาย์ขุุองเมืองศรพีิโล็

ตามหล็กัีฐานจากีโบัราณวิตัถทีุ์�พิบัในเขุตเมืองวิา่ เมืองศรพีิโล็มีคุวิามเจรญิรุง่เรอืงอย์ูใ่นสมยั์กีรุงศรอีย์ธุย์า

ตอนตน้ หรอืประมาณตน้พิทุ์ธศตวิรรษที์� 20 หรอืเก่ีาไปกีวิา่นั�นอีกีเล็ก็ีนอ้ย์ จากีโบัราณวิตัถทีุ์�พิบัแล็ะ

ตำาแหนง่ที์�ตั�งขุองเมืองรวิมท์ั�งนิท์านพืิ�นบัา้นเรื�องเศรษฐีพิาโล็ ท์ำาใหเ้กิีดคุวิามเขุา้ใจวิา่ศรพีิโล็คุงเป็น

ชมุชนเมืองที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัักีารคุา้ 

 จากีแนวิคุิดขุองนาย์ธนิต อย์ูโ่พิธิ� อดีตอธิบัดีกีรมศิล็ปากีร ซ่�งไดพ้ิบัภาพิเขีุย์น ภาพิปั�น แล็ะ

ภาพิจำาหล็กัีตามโบัราณสถาน แล็ะโบัราณวิตัถสุมยั์ตา่ง ๆ ท์ั�งที์�พิบัในประเท์ศไท์ย์ แล็ะประเท์ศใกีล็้

เคีุย์ง จง่ไดน้ ำามาประกีอบัแนวิคุดิประดิษฐ์สรา้งเคุรื�องดนตร ี แล็ะท์า่นาฏศลิ็ป์แตล่็ะสมยั์ขุ่ �น เมื�อปี 

พิ.ศ. 2510 ตามวิตัถปุระสงคุจ์ะเผ่ย์แพิรคุ่วิามรูท้์างดา้นศลิ็ปะโบัราณวิตัถทีุ์�พิบับันผื่นแผ่น่ดินไท์ย์ให้

สามารถเคุล็ื�อนไหวิไดใ้นรูปแบับัขุองระบัำา ซ่�งจะชว่ิย์จงูใจใหผู้่ช้มปรารถนาที์�จะเดนิท์างไปศก่ีษาหา 

คุวิามรูใ้นแหล็ง่โบัราณสถานตา่ง ๆ   จดัเป็นระบัำาโบัราณคุดี แบัง่ตามย์คุุสมยั์ตา่ง ๆ  5 สมยั์ ดงันี � 1.ระบัำา

ท์วิารวิดี 2.ระบัำาศรวีิิชยั์ 3.ระบัำาล็พิบัรุ ี4.ระบัำาเชีย์งแสน 5.ระบัำาสโุขุท์ยั์

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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 ผู่ว้ิิจยั์จง่มีคุวิามสนใจสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศิล็ป์จากีกีารศก่ีษาแหล็ง่โบัราณคุดี โบัราณ

วิตัถเุพืิ�อสรา้งกีารตระหนกัีรูใ้นจิตวิิญญาณชมุชนภาคุตะวินัออกี ประกีอบักีบััมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิามี

วิิสยั์ท์ศันเ์พืิ�อเป็น “ขุมุปัญญาตะวินัออกี” งานสรา้งสรรคุง์านใหมชิ่ �นนี �จง่เป็นกีารเชื�อมโย์งประวิตัศิาสตร์

สรา้งคุณุคุา่ใหก้ีบััชมุชน แล็ะเผ่ย์แพิรก่ีารแสดงอนัเป็นอตัล็กัีษณส์ูช่มุชนอื�นไดอ้ย์า่งภาคุภมิู

 เพืิ�อสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศลิ็ป์ไท์ย์ รูปแบับัระบัำาจากีแหล็ง่ประวิตัศิาสตรภ์าคุตะวินัออกี 

เมืองศรพีิโล็

 งานวิิจยั์เรื�องกีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์ เมืองศรพีิโล็ ผู่ว้ิิจยั์กีำาหนด

ขุอบัเขุตในกีารศก่ีษาแล็ะรวิบัรวิมขุอ้มลู็โบัราณคุดีในย์คุุท์วิารวิดีถง่สมยั์อย์ยุ์า

แผ่นผ่งัที์� 1   กีรอบัแนวิคุดิกีารวิิจยั์

 

 

        งานวิิจยั์ฉบับัันี �ผู่ว้ิิจยั์ใชร้ะเบีัย์บัวิิธีวิิจยั์เชิงคุณุภาพิแล็ะกีารสรา้งสรรคุท์์างนาฏศิล็ป์โดย์ดำาเนิน

กีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ รวิบัรวิมขุอ้มลู็เพืิ�อนำามาวิิเคุราะหแ์ล็ะนำา มาสรา้งสรรคุต์ามวิตัถปุระสงคุก์ีารวิิจยั์

ตามราย์ล็ะเอีย์ดดงันี � 

 4.1 การรวบูรวมข้อมูล  

 ผู่วิ้ิจยั์รวิบัรวิมขุอ้มลู็จากีเอกีสารวิิชากีารในสิ�งพิิมพิ ์ สื�อออนไล็นแ์ล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง 

เพืิ�อนำามาวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ โดย์ศก่ีษาท์ฤษฎี์ดา้นออกีแบับักีารแสดง กีารสรา้งงานจากีแหล็ง่ประวิตัศิาสตร ์

โบัราณคุดี สื�อออนไล็น ์หอสมดุแหง่ชาต ิจ.ชล็บัรุ ีหอสมดุ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา แล็ะหอสมดุแหง่ชาติ

พิระนคุร โดย์ล็งพืิ �นที์�ภาคุสนามเพืิ�อสืบัคุน้ขุอ้มลู็จากีแหล็ง่โบัราณคุดี โบัราณวิตัถ ุ วิดัเขุาบัางท์ราย์ 

อ.เมือง จ.ชล็บัรุี สถาบันัพิล็ศก่ีษา จ.ชล็บัรุี พิิพิิธภณัฑิว์ิดัศรีพิโล็ท์ยั์ พิิพิิธภณัฑิส์ถานแห่งชาติ

ปราจีนบัรุ ี แล็ะพิิพิิธภณัฑิ ์ หอศิล็ปะแล็ะวิฒันธรรมภาคุตะวินัออกี มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา นอกีจากี

ศก่ีษาขุอ้มลู็ดา้นประวิตัศิาสตร ์ ภาคุตะวินัออกีจากี รองศาสตราจารย์ภ์รดี มหาขุนัธ ์ ผู่เ้ชี�ย์วิชาญ

ดา้นประวิตัศิาสตรภ์าคุตะวินัออกี 

 4.2  การวเิคราะหแ์ละสังเคราะหข้์อมูล เพื�อสร้างสรรคผ์ืลงาน

 ผู่วิ้ิจยั์วิิเคุราะหแ์ล็ะสงัเคุราะหข์ุอ้มลู็ตามล็ำาดบััคุวิามสำาคุญัขุองหวัิเรื�องแล็ะกีรอบัแนวิคุิด

ท์ฤษฎี์ตามที์�ผู่ว้ิิจยั์ศก่ีษา ดงันี �

      4.2.1  กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีเอกีสาร ตำารา งานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

      4.2.2  กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีกีารท์ดล็องสรา้งสรรคุ์

                 4.2.3  กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีกีารอภิปราย์ผ่ล็งานกีารแสดง 

          4.3  การสร้างสรรคแ์ละการฝึ่กซ้ีอม

       ผู่ว้ิิจยั์ใชว้ิิธีกีารวิิจยั์เชิงคุณุภาพิท์ำางานแบับัมีสว่ินรว่ิมกีบัันกัีแสดงแล็ะดนตร ี แบัง่ตามราย์

ล็ะเอีย์ดดงันี �

       4.3.1 กีารวิิเคุราะหอ์อกีแบับักีารแสดง

       4.3.2 กีารกีำาหนดแนวิคุดิกีารสรา้งสรรคุด์นตรปีระกีอบักีารแสดง

       4.3.3 กีารคุดัเล็ือกีนกัีแสดง

       4.3.4 กีารฝ่กีซอ้ม อาทิ์ตย์ล์็ะ 1 คุรั�ง คุรั�งล็ะ 3 ชั�วิโมง

       4.3.5 กีารนำาเสนอตอ่สาธารณชน

       4.3.6 กีารอภิปราย์หล็งัจบักีารแสดง               

 4.4  การเปิดการแสดงตอ่สาธิารณชน   

 ผู่ว้ิิจยั์กีำาหนดจดักีารแสดงตอ่สาธารณชนในวินัองัคุารที์� 15 ธนัวิาคุม ธนัวิาคุม พิ.ศ.2563        

เวิล็า 13.00 น. ณ หอ้งแสดงนิท์รรศกีารหมนุเวีิย์น (AC 2)  หอศลิ็ปะแล็ะวิฒันธรรมภาคุตะวินัออกี 

มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 

วัตถุุประสงค์

ขอบูเขตของการวจิุยั

กรอบูแนวคดิของการวจิุยั

ระเบูยีบูวธีิิวจิุยั

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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 4.5  การจุดัการอภัปิรายผืลงานหลังจุบูการแสดงผืลงาน 

 โดย์เชิญผู่้ท์รงคุุณวิุฒิร่วิมประเมินผ่ล็งานแล็ะอภิปราย์แนวิท์างกีารสรา้งสรรคุไ์ดแ้ก่ี 

รองศาสตราจารย์ภ์ารดี  มหาขุนัธ ์ผู่เ้ชี�ย์วิชาญประวิตัศิาสตรภ์าคุตะวินัออกี ดร. ไพิโรจน ์ท์องคุำาสกุี 

ราชบัณัฑิิต สาขุานาฏกีรรมไท์ย์ นกัีวิิชากีารล็ะคุรดนตรชี ำานาญกีาร สำานกัีกีารสงัคีุต กีรมศิล็ปากีร  

แล็ะดร.สณัหไ์ชญ ์เอื �อศิล็ป์ ผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นนาฏศลิ็ป์ไท์ย์รว่ิมสมยั์จากีขุนบัจารตี คุณบัดีคุณะดนตรี

แล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 

 5.1 การศิกึษาวเิคราะหข้์อมูลที่างประวัตศิิาสตร ์ 

        เมืองศรพีิโล็ในอดีตเป็นเมืองท์า่เล็ก็ี ๆ ตดิชาย์ฝั� งท์ะเล็ มีประวิตัิท์างโบัราณคุดีตั�งแตส่มยั์

ท์วิารวิดีจนกีระท์ั�งถ่งสมัย์อย์ุธย์าตอนปล็าย์ก่ีอนที์�จะสูญเสีย์ศักีย์ภาพิกีารเป็นเมืองท์่าไปดว้ิย์

อิท์ธิพิล็ท์างภมิูศาสตร ์(ดนิตะกีอนชาย์ฝั� งตื �นเขิุน ไมส่ะดวิกีตอ่กีารคุา้ท์างท์ะเล็) ในอดีตเมื�อเมืองท์า่

เล็ก็ี ๆ เจรญิเติบัโตจนเป็นเมืองใหญ่ กีารก่ีอรา่งสรา้งเมืองรบััอิท์ธิพิล็อารย์ธรรมท์วิารวิดีแผ่ขุ่ย์าย์เขุา้

มาจากีภาคุตะวินัตกี แนวิคุนัดนิสงูรูปท์รงสี�เหล็ี�ย์มขุองเมืองตามคุตกิีารสรา้งเมืองแบับัท์วิารวิดี รวิม

ท์ั�งพิระพิทุ์ธศาสนาที์�แผ่่ขุย์าย์เขุา้มาเช่นเดีย์วิกีบััเมืองอื�นในภมิูภาคุเดีย์วิกีนัที์�มีขุนาดที์�ใหญ่โตกีวิ่า 

คืุอ เมืองพิระรถ เมืองศรมีโหสถแล็ะเมืองพิญาเร ่เมื�ออิท์ธิพิล็ขุองขุอม ล็ะโวิแ้ผ่ขุ่ย์าย์มาถง่ คุวิามเชื�อ

ในเรื�องเท์พิเจา้ตามคุตพิิราหมณ ์จง่ไดเ้ขุา้มาสูด่นิแดนแหง่นี � ดงัประตมิากีรรมพิระพินสับัดี พิระวิิษณสุี�กีร

แล็ะพิระคุเณศ เมื�อกีารคุา้ขุาย์เจรญิรุง่เรอืงอาณาจกัีรใหญ่ท์างเหนืออาณาจกัีรสโุขุท์ยั์มีกีารตดิตอ่

คุา้ขุาย์กีบััชาวิเรอืตา่งชาตคืิุอจีนแล็ะญวิณ ท์ำาใหมี้สนิคุา้มากีมาย์อย์ูใ่นเมืองศรพีิโล็ จวิบัจนกีระท์ั�ง

เมื�อถง่ย์คุุสมยั์อย์ธุย์าเป็นย์คุุสดุท์า้ย์ที์�เขุา้มามีอิท์ธิพิล็ ก่ีอนที์�เมืองศรพีิโล็ หมดคุวิามสำาคุญัขุองกีาร

เป็นเมืองท์า่อีกีตอ่ไป  

แผ่นผ่งัที์� 2  แผ่นภมิูล็ำาดบััอารย์ธรรมประวิตัศิาสตรเ์มืองศรพีิโล็

 ล็กัีษณะผ่งัเมืองศรพีิโล็เป็นรูปสี�เหล็ี�ย์ม ตั�งอย์ูร่มิอา่วิชล็บัรุตีอนบัน  สว่ินขุองโบัราณวิตัถทีุ์�พิบั

ไดแ้ก่ีเคุรื�องปั�นดนิเผ่า ซ่�งมีท์ั�งชนิดเคุลื็อบัแล็ะไมเ่คุล็อืบัเศษเคุรื�องปั�นดนิเผ่าแบับัจีนสมยั์ราชวิงศห์มิง 

(เคุล็ือบัสีนำ�าเงินขุาวิ) กีระปกุีถว้ิย์ชามเคุล็ือบัแบับัสโุขุท์ยั์ แบับัจีนสมยั์ราชวิงศเ์หมง็ ตุ๊กีตาเคุล็ือบั

สมยั์สโุขุท์ยั์ (ตุ๊กีตาเสีย์กีบัาล็ตุ๊กีตาหญิงเปล็ือย์อกีอุม้เดก็ี) กีำาไล็สำารดิ พิระพิทุ์ธรูปดนิเผ่าแบับัอูท่์อง 

เศษหมอ้ท์ะนนมีล็วิดล็าย์ประดบััแล็ะที์�ส ำาคุญัอีกีอย์า่งหน่�งคืุอ ชามเคุล็ือบับัาง ๆ ขุองญวิณที์�พิบัใน

เรอืจมที์�อา่วิไท์ย์ เศษปนูใบัเสมาหินท์ราย์ กีระเบืั �องดนิเผ่าเชิงชาย์หล็งัคุารูปเท์พิพินมอย์ูใ่นซุม้เรอืนแกีว้ิ

 5.2  การสร้างสรรคร์ะบูำาศิรีพโลจุากแหล่งข้อมูลที่างประวัตศิิาสตร์

 กีารวิิจยั์คุรั�งนี �ผู่วิ้ิจยั์ไดก้ีำาหนดกีรอบัวิิธีกีารวิิจยั์เพืิ�อสรา้งสรรคุร์ะบัำาจากีแหล็่งขุอ้มลู็ท์าง

ประวิตัศาสตรเ์มืองศรีพิโล็ โดย์กีำาหนดกีรอบักีารท์ำางานสรา้งสรรคุร์ะบัำาไวิ ้ 3 องคุป์ระกีอบั คืุอ 

1.ล็ีล็าท์่าร ำา  2. ดนตรี  3. เคุรื�องแต่งกีาย์ ผ่ล็จากีกีารศก่ีษาวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ท์างประวิตัิศาสตร ์แล็ะ

ขุอ้มลู็จากีโบัราณสถานแล็ะโบัราณวิตัถขุุองเมืองศรีพิโล็ ผู่วิ้ิจยั์จง่มีแนวิคุดิสรา้งสรรคุก์ีารแสดงชดุ

ระบัำาศรพีิโล็โดย์กีำาหนดระย์ะเวิล็าคุวิามย์าวิ 10 นาที์ใชน้กัีแสดงหญิงจำานวิน 8 คุน โดย์สรุปแนวิท์าง

กีารสรา้งสรรคุไ์ดด้งันี �

  5.2.1  กีารออกีแบับัท์า่ร ำา                  

                       จากีกีารศ่กีษาขุ้อมูล็จากีหล็ักีฐานท์างประวิัติศาสตรเ์มืองศรีพิโล็ผู่้วิิจัย์ได้

ท์ ำากีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีกีารออกีเก็ีบัขุอ้มลู็ภาคุสนาม  กีารสมัภาษณแ์ล็ะเอกีสารท์างวิิชากีารโดย์

พิบัวิา่เมืองศรพีิโล็มีผ่งัเมืองเป็นรูปสี�เหล็ี�ย์ม โบัราณวิตัถทีุ์�คุน้พิบัไดแ้ก่ีเคุรื�องปั�นดนิเผ่า เศษเคุรื�องปั�นดนิเผ่า

สมยั์ราชวิงศห์มิง กีระปกุีถว้ิย์ชามเคุล็ือบัแบับัสโุขุท์ยั์ ตุ๊กีตาเคุล็ือบัสมยั์สโุขุท์ยั์ (ตุ๊กีตาเสีย์กีบัาล็

ตุก๊ีตาหญิงเปล็อืย์อกีอุม้เดก็ี) กีำาไล็สำารดิ พิระพิทุ์ธรูปดนิเผ่าแบับัอูท่์อง พิระเนื �อชินปางล็ลี็า เศษหมอ้

ท์ะนนมีล็วิดล็าย์ประดบัั ใบัเสมา หินท์ราย์แล็ะเศษกีระเบัิ �องดนิเผ่าเชิงชาย์หล็งัคุารูปเท์พิพินมอย์ูใ่น

ซุม้เรอืนแกีว้ิ กีารขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิผู่ว้ิิจยั์นำามาท์ำากีารวิิเคุราะหแ์ล็ะกีำาหนดจินตภาพิขุองกีารแสดงโดย์

กีำาหนดใหต้วัิล็ะคุรหรอืผู่แ้สดงนั�นเป็นผู่ห้ญิงที์�เป็นสญัล็กัีษณแ์ท์นตุ๊กีตาเสีย์กีบัาล็ตุ๊กีตาหญิงเปล็ือย์

อกีอุม้เดก็ีโดย์ไดก้ีำาหนดโคุรงสรา้งกีารแสดงไวิจ้ ำานวิน 4 ชว่ิง ดงันี �

  5.2.1.1 ชว่ิงที์� 1 ชว่ิงก่ีอรา่งสรา้งเมืองจากีชมุชนเมืองท์า่เล็ก็ี ๆ สูช่มุชนใหญ่ อย์ูที่์�

อา่วิชล็บัรุตีอนบันกีารออกีแบับัท์า่ร ำาโดย์ตีคุวิามจากีคุล็ื�นท์ะเล็ อา่วิเมืองชล็บัรุ ีกีารเดนิท์างขุองคุล็ื�น

นำ�าในอา่วิ                   

  - ท์่าร ำาที์�ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีกีารออกีแบับัท์่าร ำาจากีธรรมชาติ คุล็ื�นนำ�าในอ่าวิ

เมืองชล็บัรุตีอนบัน กีารเดนิท์างขุองคุล็ื�นนำ�าในอา่วิเมืองชล็บัรุ ี กีารใชท้์า่ร ำาท์อ่นแขุนตอ่ตดิกีนั กีารเอีย์ง

โย์ต้วัิในกีารเคุล็ื�อนที์� กีารจดัรูปแบับัแถวิเป็นวิงโคุง้รูปอา่วิ

 

       

                   ภาพที่่� 1 ที่า่รำาคิลั่�นนำ�าที่ะเลั           ภาพที่่� 2 อา่วเมิอ่งชัลับรุต่อนบน

              ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)                 ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2562)

ผืลการวจิุยั

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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  5.2.1.2 ชว่ิงที์� 2 กีารเผ่ย์แผ่พ่ิระพิทุ์ธศาสนา กีารเขุา้มาขุองอิท์ธิพิล็อารย์ธรรม

ท์วิารดีประตมิากีรรม พิระพิทุ์ธรูป จากีหล็กัีฐานรอย์พิระพิทุ์ธบัาท์ 

  - ท์า่ร ำาจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาที์�ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีโบัราณสถาน  เนินดนิกีำาแพิง

เมืองศรพีิโล็ กีารเคุล็ื�อนที์�แล็ะกีารจดัระเบีัย์บัรา่งกีาย์เป็นแนวิตั�งฉากีกีบััพืิ �น กีารวิางเท์า้แบับัรูปปั�น

สมยั์ท์วิารวิดี กีารจดัแถวิรูปสี�เหล็ี�ย์มตามแบับัผ่งัเมือง

         

                    ภาพที่่� 4 ที่า่รำารูปผงัเมิอ่ง          ภาพที่่� 5  เนนิดนิบรเิวณสถาบนัพลัศกึษา จิ.ชัลับรุ่

                ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)             ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2562)

  - ท์า่ร ำาจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาที์�ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาจากีโบัราณวิตัถ ุ 

กีระเบืั �องดนิเผ่าเชิงชาย์หล็งัคุารูปเท์พิพินมอย์ูใ่นซุม้เรอืนแกีว้ิ  ตุ๊กีตาเสีย์กีบัาล็อุม้ล็กูี

                             

         ภาพที่่� 6 ที่า่รำาเขา้ซุ้ม้ิในที่า่เที่พพนมิ     ภาพที่่� 7 กระเบ่ �องดนิเผาเชังิชัายหลังัคิารูปเที่พพนมิ  

         ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)                  ที่่�มิา :  www.finearts.go.th (2562)   

   

                                     

     

           ภาพที่่� 8 ที่า่รำาตุ�กตาเสย่กบาลั                     ภาพที่่� 9 ตุ�กตาเสย่กบาลัอุม้ิลูัก

            ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)              ที่่�มิา : พฒันาการที่างประวตัศิาสตรช์ัลับรุ ่(2552)        

  - ท์า่ร ำาจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาที์�ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาจากีประตมิากีรรม 

พิระพิุท์ธรูป จากีกีารเขุา้มาขุองพิระพิุท์ธศาสนา อิท์ธิพิล็อารย์ธรรมท์วิารดี สุโขุท์ัย์แล็ะอู่ท์อง  

พิระคุนัธารราษฏร,์ พิระพิทุ์ธรูปปางมารวิิชยั์สมยั์ท์วิารวิดี พิระพิทุ์ธรูปปางแสดงธรรม พิระเนื �อชินปางล็ลี็า 

สมยั์สโุขุท์ยั์  พิระพิทุ์ธรูปปางมารวิิชยั์แบับัอูท่์อง

             

 ภาพที่่� 10 ที่า่รำาพระคินัธ์ารราษฏร ์                     ภาพที่่� 11 พระคินัธ์ารราษฏร ์                                                 

 ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)            ที่่�มิา : สรรสาระอารยธ์รรมิที่วารวด ่(พ.ศ.2506)

            

ภาพที่่� 12 ที่า่รำาพระพทุี่ธ์รูปปางมิารวชิัยัสมิยัที่วารวด ่   ภาพที่่� 13 ลัายปนูปั�นพระพทุี่ธ์รูป สมิยัที่วารวด่

                ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)                   ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2562)

             

ภาพที่่� 14 ที่า่รำาพระพทุี่ธ์รูปปางแสดงธ์รรมิ          ภาพที่่� 15 พระพทุี่ธ์รูปปางแสดงธ์รรมิสมิยัที่วารวด่

        ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)                          ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2562)

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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 ภาพที่่� 16 ที่า่รำาพระปางลัล่ัา                         ภาพที่่� 17 พระเน่ �อชันิปางลัล่ัา

          ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)                ที่่�มิา : www.Y7oAhUx6nMBHWFjCcUQ (2563)

                

    ภาพที่่� 18 ที่า่รำาพระปางมิารวชิัยัแบบอูท่ี่อง       ภาพที่่� 19 พระพทุี่ธ์รูปปางมิารวชิัยัแบบอูท่ี่อง

          ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563 )                     ที่่�มิา : http://nkr.mcu.ac.th (2563)

  5.2.2.3  ชว่ิงที์� 3 คุวิามเชื�อในเท์พิเจา้ กีารเขุา้มาขุองอิท์ธิพิล็อารย์ธรรมล็ะโวิ ้พิระ

วิิษณ ุพิระคุเณศ พิระพินสับัดี

  - ท์า่ร ำาจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาที์�ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาจากีประตมิากีรรม

เท์วิรูป อิท์ธิพิล็อารย์ธรรมล็ะโวิพ้ิระวิิษณสุี�กีร พิระคุเณศ พิระพินสับัดี ผ่สมผ่สานระหวิา่งท์า่ร ำากีาร

เคุล็ื�อนไหวิแบับันาฏศลิ็ป์ไท์ย์แล็ะแบับัเขุมร

        

                ภาพที่่� 20 ที่า่รำาพระวษิณสุ่�กร                        ภาพที่่� 21 พระวษิณสุ่�กร

            ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)                   ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2562)

                 

          ภาพที่่� 22 ที่า่รำาพระคิเณศ                           ภาพที่่� 23 พระคิเณศ

                 ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)                 ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2562)

      

                 ภาพที่่� 24 ที่า่รำาพระพนสับด ่                         ภาพที่่� 25 พระพนสับด ่                                                            

    ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)               ที่่�มิา: ภาณพุงศ ์อนนัตช์ัยัพทัี่ธ์นา (2564)

            

  - ท์า่ร ำาจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาที์�ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาจากีชาตพิินัธุ ์

ชนชาติมอญกีล็ุม่ชาติพินัธุแ์รกีที์�รบััอารย์ธรรมท์วิารวิดีแล็ะแผ่ขุ่ย์าย์สูด่ินแดนภาคุพืิ�นเอเชีย์อาคุเนย์ ์

ล็ีล็ากีารไหวิ ้กีารถดัเท์า้ตามแบับัท์า่ร ำาขุองชาวิมอญ

    

              ภาพที่่� 26 ที่า่รำาพนมิมิอ่ไหว ้                        ภาพที่่� 27 การใชัเ้ที่า้รำามิอญ

           ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)         ที่่�มิา: บนัที่กึการแสดง ศูนยว์ฒันธ์รรมิมิอญ บา้นวงักะ 

                                                                                   อ.สงัขลัะบรุ ่จิ.กาญจินบรุ ่(2562)

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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  5.2.2.4  ชว่ิงที์� 4 รุง่เรอืงกีารคุา้ขุาย์ กีารตดิตอ่กีบััชาวิตา่งชาต ิอาณาจกัีรสโุขุท์ยั์ 

อาณาจกัีรอย์ธุย์าเพืิ�อแล็กีเปล็ี�ย์นสนิคุา้แล็ะคุา้ขุาย์ 

   - ท์า่ร ำาจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาที์�ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีกีารออกีแบับัท์า่ร ำาจากีย์าน

พิาหนะ เรอืส ำาเภาจีนแล็ะ ญวิณ โคุรงสรา้งขุองล็ำา สว่ินหวัิเรอื สว่ินท์า้ย์เรอื แล็ะเสากีระโดงเรอื   

         

            ภาพิที์� 28 ท์า่ร ำารูปเรอืส ำาเภา                         ภาพิที์� 29 เรอืส ำาเภาจำาล็อง

                 ที์�มา: ศธุาศินี บัญุเกีาะ (2563)                    ที์�มา: นพิพิล็ จำาเรญิท์อง (2562)

 5.2.2  กีารออกีแบับัดนตรี

 เพิล็งระบัำาศรพีิโล็ เป็นท์ำานองเพิล็งที์�ประพินัธข์ุ่ �นใหม ่ โดย์อา้งอิงแนวิคุดิในกีารประพินัธ์

เพิล็งชดุระบัำาโบัราณคุดีขุองกีรมศิล็ปากีร ที์�ใชอิ้ท์ธิพิล็ขุองงานศิล็ปกีรรมที์�แบั่งตามย์คุุสมยั์ ดงันี � 

ท์วิารวิดี ล็พิบัรุ ี สโุขุท์ยั์แล็ะอย์ธุย์า ประกีอบักีบััขุอ้มลู็ท์างประวิตัศิาสตรแ์ล็ะพืิ �นที์�ขุองผ่ล็กีารวิิจยั์ 

ท์ำานองเพิล็งมีสำาเนีย์งแล็ะล็ีล็าแตกีตา่งกีนัออกีไปในแตล่็ะท์อ่น กีำาหนดรูปแบับัขุองท์ำานองเพิล็งขุ่ �น

ตน้ดว้ิย์รวัิ เพิล็งชา้ เพิล็งเรว็ิ แล็ะท์า้ย์เพิล็งล็งจบัใหส้อดคุล็อ้งกีบััแนวิคุดิแล็ะล็ีล็าขุองท์า่ร ำา โดย์ใชว้ิง

ปี�พิาท์ย์ไ์มน้วิมบัรรเล็งประกีอบักีารแสดง

ชว่ิงเพิล็งชา้  เริ�มตน้ดว้ิย์เพิล็งสำาเนีย์งมอญ   

ท์อ่น 1  

(กี)                                                                      

- - - - - - - ดฺ - - - - - - - ซ - - - - - - - ดฺ - - - - - - - ซ

- ล็ - ซ - ฟ - ม ร ด ร ม ร ม ฟ ซ - - - - - - - ดฺ - - - - - - - ซ

- - - - - - - ดฺ - - - - - - - ซ - ล็ - ซ - ฟ – ม ร ด ร ม - ร ร ร

(ขุ)

- - - - - ร ำ ร ำ ร ำ - มำ - ร ำ - ด ำ - ร ำ - มำ - ร ำ - ด ำ - ท์ ล็ ซ ล็ ท์ - ดำ – ร ำ

- - - - - ร ำ ร ำ ร ำ - มำ - ร ำ - ด ำ - ร ำ - มำ - ร ำ - ด ำ- ท์ - ท์ ล็ ท์ ด ร - ซ

ท์อ่น 2

(กี)                                                                      

- - - - - - - ซ - - - - - - - ร ำ - - - - - - - ซ - - - - - - - ร ำ

- มำ ร ำ ด ำ ร ำ ม ำ - ร ำ - ด ำ - ท์ำ - ล็ - ท์ - มำ ร ำ ท์ ร ำ ท์ ล็ ซ - ร - ซ - ซ ล็ ท์

- ล็ - ร - ล็ - ท์ ล็ ซ ล็ ท์ ล็ ท์ ด ร - - - - - - - - - - - - - - - -

 (ขุ)

- - - - -  ซ ซ ซ - ล็ - ซ - ฟ – ซ - ล็ - ซ - ฟ - ม ร ด ร ม ร ม ฟ ซ

- - - - -  ซ ซ ซ - ล็ - ซ - ฟ – ซ - ล็ - ซ - ฟ - ม ร ด ร ม - ร ร ร

เพิล็งสำาเนีย์งเขุมร

ท์อ่นที์�  3  

- - - - - - - ร ำ - - - - - - - ซ - - - - - ล็ - ท์ - มำ ร ำ ท์ - ล็ - ซ

- - - - - - - ร ำ - - - - - - - ซ - - - - - ล็ - ท์ ล็ ท์ ร ท์ ล็ ซ – ล็

- - - - ( ร ม ซ ล็ - - ท์ ล็ ซ ม - - ) - ร ร ร - ม - ซ - ม - ซ - - - -

- - - - ( ร ม ซ ล็ - - ท์ ล็ ซ ม - - ) - ร ร ร - ม - ซ - ม - ซ - - - -

- - - - ร ม ซ ล็ ท์ ล็ ซ ล็ ท์ ร - ท์ - ร ร ร - ท์ ท์ ท์ - ล็ ล็ ล็ - ซ ซ ซ

- - - - ร ม ซ ล็ ท์ ล็ ซ ล็ ท์ ร - ท์ - ร ร ร - ท์ ท์ ท์ - ล็ ล็ ล็ - ซ ซ ซ

ชว่ิงเพิล็งเรว็ิ  ชว่ิงท์า้ย์เพิล็งสำาเนีย์งไท์ย์

ท์อ่น 1

- - - ร ำ - ซ - ร ำ - ท์ ล็ ท์ ล็ ซ - ล็ - - - ร ำ - ซ - ร ำ - ท์ ล็ ท์ ล็ ซ – ล็

- ร - ท์ - ล็ - ซ - - ท์ ล็ ร ท์ - - - ซ ซ ซ - ล็ - ท์ ร ำ ท์ ล็ ท์ ร ำ มำ - ร ำ

- มำ ร ำ ท์ ร - - - - ซ - ร - ม - ซ - ท์ ล็ ท์ ล็  ซ - - ล็ ซ ร ซ ล็ ท์ – ล็

- - ล็ ล็ ล็ - - - ร ม ซ ล็ ท์ ล็ ซ ม - - ม ม ม - - - - ร - ม - ซ - ล็

- - ร ม ร ล็ - - ร ม ร ล็ ท์ ล็ ร ท์ - ร - ท์ - ล็ - ซ - ม - ม ซ ล็ - ซ

- - ร ม ร ล็ - - ร ม ร ล็ ท์ ล็ ร ท์ - ร - ท์ - ล็ - ซ - ม - ม ซ ล็ - ซ

ท์อ่น 2

- - - ล็ - ร - ล็ - ม ร ม ซ ล็ - ซ - - - - - ร - ล็ - ม ร ม ซ ล็ - ซ

- - ดฺ ดฺ ดฺ - - - - ร - ม - ซ - - - - ด ล็ ซ ม - ซ - - - ม - ซ - -

- - ด ล็ ซ ม - ซ - ซ ซ ซ ล็ ท์ - ล็ - ร - ท์ - ล็ - ท์ - ซ - ล็ - - - -

- - - - ซ ล็ ท์ ร - ท์ ล็ ท์ ซ ล็ - - - - ท์ ล็ ท์ ซ ล็ ม ซ ร ซ ม ล็ ซ ท์ ล็

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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- - ร ม ร ล็ - - ร ม ร ล็ ท์ ล็ ร ท์ - ร - ท์ - ล็ - ซ - ม - ม ซ ล็ - ซ

- - ร ม ร ล็ - - ร ม ร ล็ ท์ ล็ ร ท์ - ร - ท์ - ล็ - ซ - ม - ม ซ ล็ - ซ

                                                                                                                                    กีล็บััตน้

- - - ร - - - ท์ - - - ล็ - ท์ - ร - ซ - ม - ร - ท์ - - - ล็ - - - ซ

 5.2.3 กีารออกีแบับัเคุรื�องแตง่กีาย์  

 ผู่ว้ิิจยั์ไดร้บััแนวิคุดิแล็ะแรงบันัดาล็ใจจากีตุ๊กีตาเสีย์กีบัาล็อุม้ล็กูี ซ่�งเป็นศลิ็ปะแบับัสโุขุท์ยั์ 

โดย์ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใชท้์รงผ่มแบับัมวิย์สงู ผ่า้รดัอกี ผ่า้นุง่ชั�นในย์าวิกีรอมเท์า้ ผ่า้ชั�นนอกีคุล็มุปล็อ่ย์ชาย์

ท์ั�งสองขุา้ง บัรเิวิณหนา้ขุา โดย์ผ่า้รดัอกีแล็ะผ่า้นุง่ใชส้ีเขีุย์วิในกีารตดัเย์บ็ัตามสีขุองเคุรื�องเคุล็ือบัดนิ

เผ่าที์�คุน้เจอในบัรเิวิณอา่วิชล็บัรุ ี ซ่�งสมยั์นั�นนิย์มใชส้ีโท์นสีเขีุย์วิ สีเขีุย์วิไขุก่ีา แล็ะสีนำ�าเงินขุล็บิัตาม

ล็าย์ผ่า้ ซ่�งสนี ำ�าเงินเป็นสขีุองเคุรื�องถว้ิย์ชามขุองจีนสมยั์ราชวิงศห์มิงที์�คุน้เจอแล็ะนิย์มในสมยั์นั�นเขุน่กีนั 

รวิมถง่ล็าย์จีบัขุองผ่า้จากีหมอ้ท์ะนน  

            

ห

              ภาพิที์� 30 ตุ๊กีตาเคุล็ือบัสมยั์สโุขุท์ยั์                          ภาพิที์� 31 หมอ้ท์ะนน      

       ที์�มา: พิฒันากีารท์างประวิตัศิาสตรช์ล็บัรุ ี(2563)      ที์�มา: นพิพิล็ จำาเรญิท์อง (2563)    

                           ภาพที่่� 32 เคิร่�องถว้ยชัามิของจ่ิน สมิยัราชัวงศห์มิง

                                     ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2563)

 เคุรื�องประดบััประกีอบัดว้ิย์ สรอ้ย์คุอ ตา่งห ู กีำาไล็ขุอ้มือแล็ะกีำาไล็ขุอ้เท์า้ โดย์จินตนากีาร

จากีกีำาไล็สำาริดที์�ขุดุพิบัแล็ะเคุรื�องประดบััสมยั์อย์ธุย์าที์�มีคุวิามเจริญท์างดา้นศิล็ปะเป็นตน้แบับัใน

ย์คุุตอ่ ๆ มา ดงัภาพิที์�ปรากีฏ

                          

ภาพที่่� 33 เคิร่�องแตง่กายระบำาศรพ่โลั

ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2563)          

 ผู่ว้ิิจยั์พิบัวิา่กีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์ เมืองศรพีิโล็ แล็ะ

จากีกีารศ่กีษาประวิตัิศาสตรข์ุองภาคุตะวินัออกีสามารถนำามาบัูรณากีารดว้ิย์กีารสรา้งสรรคุผ์่่าน

กีารเล็่าเรื�องในรูปแบับัระบัำา ท์ำาใหผู้่วิ้ิจยั์แล็ะผู่ช้มสามารถเชื�อมโย์งกีบััพืิ �นที์�โดย์ใชศ้ิล็ปะกีารแสดง

เป็นเคุรื�องมือนำาพิาใหเ้กิีดกีารเรีย์นรูป้ระวิตัิศาสตรข์ุองชมุชนไดเ้ป็นอย์่างดี ผู่วิ้ิจยั์ใชคุ้วิามรูคุ้วิาม

สามารถท์างด้านท์ฤษฎี์ หล็กัีท์างนาฏศิล็ป์ไท์ย์จากีกีารเรยี์นกีารสอนแล็ะนำามาพิฒันาตอ่ย์อดอนั

เป็นประโย์ชน ์ตอ่ตวัินกัีศก่ีษา แล็ะชมุชน มาปรบััใหมี้ล็ำาดบััขุั�นตอนตามขุนบัแบับัแผ่นกีารสรา้งระบัำาไท์ย์ 

ตรงตามวิตัถปุระสงคุใ์นกีารวิิจยั์คืุอกีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์ เมือง

ศรพีิโล็ สามารถสรุปเป็นประเดน็สำาคุญั ดงันี �

 1. ขุอ้มลู็หล็กัีฐานท์างประวิตัศิาสตร ์

 ชมุชนเมืองศรพีิโล็ (ศรพีิะโร) เป็นเมืองท์า่อย์ูบ่ันเสน้ท์างกีารเดินเรอืพิาณิชย์ห์รอืเสน้ท์างกีารคุา้

ท์ะเล็ตั�งอย์ูใ่นเขุตบัา้นศรพีิโล็ ตำาบัล็หนองไมแ้ดง อำาเภอเมือง จงัหวิดัชล็บัรุ ี สนันิษฐานวิา่ชื�อ ศรพีิ

โล็มาจากีนิท์านพืิ�นบัา้นเรื�องเศรษฐีพิาโล็ มีผ่งัเมืองเป็นรูปสี�เหล็ี�ย์ม โบัราณวิตัถทีุ์�พิบั ไดแ้ก่ีเคุรื�องปั�นดนิเผ่า 

ซ่�งมีท์ั�งชนิดเคุล็ือบัแล็ะไมเ่คุล็ือบั เศษเคุรื�องปั�นดินเผ่าแบับัจีนสมยั์ราชวิงศห์มิง กีระปกุีถว้ิย์ชาม

เคุล็อืบัแบับัสโุขุท์ยั์ ตุก๊ีตาเคุล็อืบัสมยั์สโุขุท์ยั์ (ตุก๊ีตาเสีย์กีบัาล็ตุก๊ีตาหญิงเปล็อืย์อกีอุม้เดก็ี) กีำาไล็สำารดิ 

พิระพิทุ์ธรูปดนิเผ่าแบับัอูท่์อง พิระเนื �อชินปางล็ลี็า เศษหมอ้ท์ะนนมีล็วิดล็าย์ประดบัั ชามเคุล็อืบับัาง ๆ 

ขุองญวิณ เศษปูน ใบัเสมา หินท์ราย์แล็ะเศษกีระเบืั �องดนิเผ่าเชิงชาย์หล็งัคุารูปเท์พิพินมอย์ูใ่นซุม้

เรอืนแกีว้ิ นำามาสรา้งโคุรงเรื�องเพืิ�อออกีแบับักีารแสดง

 2. กีารสรา้งสรรคุร์ะบัำาศรพีิโล็จากีหล็กัีฐานท์างประวิตัศิาสตร์

  2.1 กีารออกีแบับัท์า่ร ำา

           โคุรงสรา้งท์า่ร ำาที์�เนน้ภาพิตน้แบับัจากีโบัราณวิตัถทีุ์�พิบั ไดแ้ก่ีพิระพิทุ์ธรูปเท์วิรูป  

ตุ๊กีตาเคุล็ือบั ท์า่ร ำาจากีนาฏศลิ็ป์ไท์ย์ จากีธรรมชาต ิ(ท์า่เคุล็ื�อนที์�ขุองนำ�า)  ย์านพิาหนะ ผู่แ้สดงปฏิบัตัิ

เป็นกีล็ุม่โดย์พิรอ้มเพิรยี์งกีนั มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ในเรื�องขุองกีารแปรแถวิหมูร่ะบัำาในล็กัีษณะตา่ง ๆ 

สรุปผืลการวจิุยั

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

8180

เชน่ แถวิเฉีย์ง แถวิหนา้กีระดาน แถวิวิงกีล็ม ฯล็ฯ นอกีจากีนี�ย์งัใชล้็กัีษณะชาติพินัธุ ์ มาเป็นองคุ์

ประกีอบัในกีารออกีแบับัระบัำาในชว่ิงอารย์ธรรมท์วิารวิดีเขุา้มาแพิรห่ล็าย์ มีล็กัีษณะกีารถดัเท์า้ตาม

แบับัล็ีล็าท์า่ร ำาขุองชาวิมอญดว้ิย์ ระบัำาศรพีิโล็มีกีารเคุล็ื�อนที์�ไป ตามตำาแหนง่ทิ์ศท์างตา่ง ๆ บันเวิที์ 

เพืิ�อสรา้งคุวิามตื�นตาใหก้ีบััผู่ช้ม ในกีารสรา้งสรรคุง์านชิ �นนี �ปรากีฏท์า่ร ำาขุ่ �นใหมอี่กี 3 ท์า่ คืุอ

  - จีบัมือ (จีบัแบับัล็ะโวิ)้ ไดรู้ปแบับัมาจากีล็กัีษณะนิ�วิขุองเท์วิรูปพิระวิิษณมีุล็กัีษณะ

ดงันี � คืุอ ปล็าย์นิ �วิหวัิแมมื่อจรดปล็าย์นิ�วิชี �แล็ะนิ �วิกีล็าง นิ �วิที์�เหล็ืองอเขุา้หาฝ่ามือ

 

ภาพที่่� 34 จ่ิบมิอ่แบบลัะโว้

ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2563)

  - จีบัมือ (แบับัอูท่์อง) ไดรู้ปแบับัมาจากีล็กัีษณะนิ�วิขุองพิระพิทุ์ธรูปแบับัอูท่์อง

ล็กัีษณะดงันี �คืุอปล็าย์นิ �วิหวัิแมมื่อจรดขุอ้นิ �วิชี �แล็ะนิ �วิกีล็างขุอ้แรกีนิ �วิที์�เหล็ือเหยี์ย์ดตง่

 

ภาพที่่� 35  จ่ิบมิอ่แบบอูท่ี่อง

ที่่�มิา: นพพลั จิำาเรญิที่อง (2563)

  - พิระคุเณศชงูวิง ผู่ว้ิิจยั์ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีเท์วิรูปพิระคุเณศมีล็กัีษณะดงันี � คืุอ 

ยื์นจรดปล็าย์เท์า้ขุา้งใดขุา้งหน่�งออกีไปดา้นหนา้ เท์า้ที์�เหล็ือวิางเตม็เท์า้ ย์อ่ตวัิล็ง มือดา้นเดีย์วิกีบัั

เท์า้ที์�ยื์�นตั�งวิงหนา้ ขุอ้มืออย์ูร่ะดบััหนา้ผ่ากี มือที์�เหล็ือตั�งวิงจีบัมือแบับัท์วิารวิดี ตั�งวิงขุา้งปล็าย์นิ�วิ

กีล็างอย์ูห่ล็งัใบัหู

 

ภาพที่่� 36 ที่า่รำาพระคิเณศชูังวง                                                                                   

ที่่�มิา: ศธุ์าศนิ ่บญุเกาะ (2563)      

                  

  2.2 กีารออกีแบับัดนตรี

         ประพินัธข์ุ่ �นใหมโ่ดย์นาย์กิีตติภณัฑิ ์ ชิตเท์พิ ใชอิ้ท์ธิพิล็ขุองงานศลิ็ปกีรรมที์�แบัง่

ตามย์คุุสมยั์ ดงันี � ท์วิารวิดี ล็พิบัรุ ีสโุขุท์ยั์แล็ะอย์ธุย์า ท์ำานองเพิล็งมีสำาเนีย์ง ล็ีล็าแตกีตา่งกีนัออกีไป

ในแต่ล็ะท์่อน กีำาหนดใหมี้ 2 ช่วิง คืุอช่วิงเพิล็งชา้แล็ะช่วิงเพิล็งเร็วิ ใชว้ิงปี�พิาท์ย์ไ์มน้วิมบัรรเล็ง

ประกีอบักีารแสดง โดย์ใชโ้คุรงสรา้งท์างดนตรทีี์�ปรากีฏคืุอ เริ�มตน้ดว้ิย์เพิล็งชา้ (เพิล็งสำาเนีย์งมอญ, 

เพิล็งสำาเนีย์งเขุมร) เพิล็งเรว็ิ แล็ะจบัดว้ิย์เพิล็งสำาเนีย์งไท์ย์ชว่ิงเพิล็งชา้

  2.3 กีารออกีแบับัเคุรื�องแตง่กีาย์

  กีารออกีแบับัเคุรื�องแต่งกีาย์ระบัำาศรีพิโล็ผู่วิ้ิจยั์กีำาหนดแนวิคุิดแล็ะแนวิท์างกีาร

สรา้งสรรคุจ์ากีจินตนากีารขุองผู่วิ้ิจยั์บันพืิ�นฐานจากีกีารศก่ีษาขุอ้มลู็ท์างประวิตัศิาสตรโ์ดย์มีนาย์โสพิล็ 

ชิณราด เป็นผู่อ้อกีแบับัแล็ะตดัเย์บ็ั โดย์สรา้งสรรคุใ์หต้วัิล็ะคุรตุ๊กีตาเสีย์กีบัาล็ตุ๊กีตาหญิงเปล็ือย์อกี

อุม้เดก็ีโดย์กีำาหนดกีารสรา้งสรรคุใ์หต้วัิล็ะคุรรดัมวิย์ผ่มท์รงกีล็ม ท์รงผ่มแบับัมวิย์สงู สวิมตา่งหโูล็หะ

แบับัหอ้ย์ล็าย์กีนกี  สรอ้ย์คุอโล็หะดนุล็าย์  กีำาไล็ขุอ้มือโล็หะดนุล็าย์ท์รงกีล็ม  กีำาไล็ขุอ้เท์า้โล็หะ

หวัิบัวัิท์รงกีล็ม  สวิมใสผ่่า้รดัอกีสีเขีุย์วิไขุก่ีามีผ่า้สีนำ�าเงินขุล็บิัตามล็าย์ผ่า้ ใสผ่่า้นุง่สีเขีุย์วิไขุก่ีา ผ่า้นุง่

ชั�นในย์าวิกีรอมเท์า้ผ่า้ชั�นนอกีคุล็มุปล็อ่ย์ชาย์ท์ั�งสองขุา้งมีผ่า้สีนำ�าเงินขุล็บิัตามล็าย์ผ่า้

 กีารวิิจยั์เพืิ�อสรา้งสรรคุร์ะบัำาศรพีิโล็โดย์มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อศก่ีษาประวิตัศิาสตรเ์มืองศรพีิโล็ 

จังหวิัดชล็บัุรีซ่�งเป็นเมืองประวิัติศาสตรภ์าคุตะวิันออกีที์�ผู่วิ้ิจัย์ตอ้งกีารเชื�อมโย์งพืิ �นที์�ดว้ิย์งาน

สรา้งสรรคุท์์างนาฏศิล็ป์ผ่่านกีารออกีแบับัลี็ล็าท์่าร ำาแล็ะองคุป์ระกีอบักีารแสดงเพืิ�อใชศ้าสตรข์ุอง

กีารเล็า่เรื�องคุน้หาแล็ะสรา้งอตัตล็กัีษณข์ุองเมืองศรพีิโล็ ตามหล็กัีฐานท์างประวิตัศิาสตรแ์ล็ะจินตภาพิ

ขุองผู่ว้ิิจยั์ ผ่ล็งานกีารวิิจยั์คุรั�งนี �ย์งัตอ้งกีารกีารพิฒันากีารออกีแบับัล็ีล็าท์า่ร ำา ดนตรปีระกีอบักีาร

แสดงแล็ะเคุรื�องแต่งกีาย์ กีารสรา้งสรรคุร์ะบัำาจากีหล็กัีฐานท์างประวิตัิศาสตรจ์ ำาเป็นตอ้งรวิบัรวิม

ขุอ้มลู็ใหช้ดัเจนเพืิ�อนำาขุอ้มลู็มาสงัเคุราะหแ์ล็ะจำาแนกีคุวิามเป็นไปไดใ้นกีารนำามาเล็า่เรื�อง  สรา้งสญัล็กัีษณ ์

อภัปิรายผืล

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์จากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตร ์เมืองศรพีิโล็
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เพิราะตอ้งสรา้งคุวิามเชื�อชดุใหมขุ่องเมืองศรพีิโล็ใหป้รากีฏนกัีแสดงเป็น “ภาพิแท์น” ขุองมนษุย์ใ์น

ย์คุุนั�นแล็ะเชื�อไดร้าวิกีบััวิ่าเป็นมนษุย์ใ์นย์คุุนั�นปรากีฏตวัิออกีมาใหไ้ดรู้จ้กัีดว้ิย์กีารีพิโล็เป็นระบัำาที์�

กีารสรา้งสรรคุร์ะบัำาเพืิ�อสะท์อ้นประวิตัศิาสตรห์รอืแหล็ง่โบัราณคุดีไดแ้ก่ี ดนตร ี ท์า่ร ำา แล็ะเสื �อผ่า้

เคุรื�องแตง่กีาย์ กีารเก็ีบัรวิมรวิมขุอ้มลู็ผู่วิ้ิจยั์มีคุวิามตอ้งกีารคุน้หาขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตรข์ุองเมืองศรพีิโล็

ที์�สามารถนำามาสรา้งสรรคุเ์ป็นสญัล็กัีษณเ์พืิ�อสรา้งกีารรบััรูแ้ล็ะสญัญะท์างกีารแสดงโดย์สนใจสรา้ง

ตวัิล็ะคุร “ตุ๊กีตาหญิงเปล็ือย์อกีอุม้เด็กี” นำามาสรา้งจินตนากีารท์ำาใหเ้กิีดชีวิิต สรา้งกีารรบััรูแ้ล็ะ

ประสบักีารณใ์หเ้กิีดคุวิามรูส้ก่ีแล็ะจินตภาพิขุองเมืองศรพีิโล็ กีารวิิจยั์คุรั�งนี �ผู่ว้ิิจยั์ไดมี้โอกีาสเปิดใหผู้่้

ชมแล็ะผู่ท้์รงคุณุวิฒิุไดอ้ภิปราย์ผ่ล็งานที์�เป็นประโย์ชนต์อ่โจท์ย์แ์ล็ะปัญหาในกีารวิิจยั์ จากีกีารอภิปราย์

หล็งัจบักีารแสดงท์ำาใหเ้หน็แนวิท์างกีารสรา้งท์า่ร ำาเพืิ�อเนน้มิตขิุองตวัิล็ะคุรจากีศลิ็ปะวิตัถ ุผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ

แนะนำาใหเ้ห็นถ่งกีารสรา้งท์่าร ำาแล็ะกีารเคุล็ื�อนไหวิเฉพิาะเพืิ�อสรา้งเป็นภาพิแท์นแล็ะสญัล็กัีษณใ์ห้

เชื�อมโย์งกีบััพืิ �นที์�ประวิตัศิาสตร ์ ระบัำาศรพีิโล็เป็นระบัำาที์�สรา้งขุ่ �นรวิมกีนั 4 ย์คุุสมยั์ ซ่�งแตกีตา่งจากี

กีารสรา้งสรรคุร์ะบัำาจากีขุอ้มลู็ประวิตัศิาสตรอื์�น ๆ ที์�นิย์มสรา้งขุ่ �นเพีิย์งย์คุุสมยั์เดีย์วิ

 8.1 จดัใหมี้กีารแสดงระบัำาศรีพิโล็ขุ่ �นอีกี เพืิ�อพิฒันาล็ีล็าท์่าร ำา กีารออกีแบับักีระบัวินแถวิ

ใหดี้ยิ์�งขุ่ �น

 8.2 จดัแสดงไดใ้นโรงเรีย์นเพืิ�อใหน้กัีเรีย์นในโรงเรีย์นมธัย์มต่าง ๆ ในภมิูภาคุตะวินัออกี

สามารถนำาไปใชใ้นกีารแสดงในโรงเรยี์นเพืิ�อเสรมิท์กัีษะท์างวิิชากีาร ดว้ิย์ศลิ็ปะท์างดา้นนาฏศลิ็ป์ใน

โรงเรยี์นตา่ง ๆ 

 8.3 สามารถถ่าย์ท์อดกีระบัวินท์า่ร ำาใหก้ีบััผู่ที้์�สนใจแล็ะตระหนกัีรูป้ระวิตัศิาสตรภ์าคุตะวินัออกี 

เมืองศรพีิโล็เพืิ�อเผ่ย์แพิรต่อ่ไป
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การพฒันาเศิษวัสดุเซีรามกิอย่างสร้างสรรค ์เพื�อการออกแบูบูผืลิตภัณัฑ์์

อัพไซีคลิ�ง (Upcycling) ด้วยแนวคดิการออกแบูบูเพื�อสิ�งแวดล้อม

ฝ่นที่พิย ์รังสิตสวัสดิ� 1

The Upcycling Product Design from Waste Ceramic Materials through
Environmental Design Concept

บูที่คัดย่อ

 งานวิิจยั์เรื�อง กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุเ์พืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ upcycling 

ดว้ิย์แนวิคิุดกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อ 1) เพืิ�อศก่ีษาแนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบัักีารออกีแบับั

เพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม แล็ะแนวิคุดิ upcycling ที์�จะเป็นประโย์ชนใ์นกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์

จากีเศษวิสัดเุซรามิกี 2) เพืิ�อศก่ีษาแล็ะท์ดล็องเท์คุนิคุในกีารแปรรูปเศษวิสัดเุซรามิกีที์�จะนำามาซ่�งขุอ้

คุน้พิบัเกีี�ย์วิกีบััขุอ้ดี ขุอ้เสีย์ ขุองเท์คุนิคุตา่ง ๆ ที์�สามารถนำาไปใชใ้นกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์upcycling 

แล็ะ 3) เพืิ�อพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีจากีเศษวิสัดเุซรามิกีดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มที์�

จะเป็นท์างเล็อืกีใหม ่ชะล็อกีารเกิีดขุย์ะ แล็ะสามารถเพิิ�มมลู็คุา่ขุองเศษวิสัดเุซรามิกีได ้   

 จากีกีารศก่ีษาพิบัวิา่ กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิด์ว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มที์�ใช้

เศษวิสัดเุซรามิกีเหล็ือทิ์ �งจากีกีระบัวินกีารผ่ล็ติ ผ่า่นกีระบัวินกีารที์�ท์ ำาใหมี้คุณุภาพิแล็ะประโย์ชนเ์พิิ�ม

มากีขุ่ �น แนวิคุิดที์�สอดคุล็อ้งกีบัักีาร Upcycle ซ่�งกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิจ์ะใชคุ้วิามคุดิ

สรา้งสรรคุ ์เพืิ�อสรา้งคุวิามสวิย์งาม แล็ะคุำานง่ถง่ประโย์ชนใ์ชส้อย์ โดย์ใชแ้นวิคุดิสำาคุญั 3 สว่ิน คืุอ 1) 

หล็กัีกีาร 4R (Reduce, Reuse, Recycle แล็ะ Repair) 2) กีารยื์ดอาย์กุีารใชง้านผ่ล็ติภณัฑิแ์ล็ะวิสัด ุ

แล็ะ 3) กีารปรบััเปล็ี�ย์นรูปแบับักีารใชง้าน แล็ะในงานวิิจยั์นี �มีผ่ล็กีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์

ตน้แบับั จำานวิน 5 ชิ �น ในประเภท์ผ่ล็ติภณัฑิไ์ล็ฟ์สไตล็ ์ซ่�งเป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�เจาะจงเฉพิาะบัคุุคุล็หรอื

กีล็ุม่ ไมเ่หมารวิมแบับัท์กุีเพิศท์กุีวิยั์ แตจ่ะผ่ล็ติขุ่ �นเพืิ�อตอบัสนองตอ่คุนที์�มีล็กัีษณะรูปแบับักีารใช้

ชีวิิตแบับันั�น ๆ สอดคุล็อ้งกีบัักีารใชง้านขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์เฉพิาะ เขุา้กีบััย์คุุสมยั์ปัจจบุันั ซ่�งผ่ล็ติภณัฑิ์

ตน้แบับัประกีอบัดว้ิย์ ที์�ดรปิกีาแฟ จำานวิน 2 รูปแบับั  ถาดรอง จำานวิน 1 รูปแบับั แล็ะเกีา้อี � จ ำานวิน 2 

รูปแบับั ดว้ิย์กีารเล็ือกีเท์คุนิคุจากีท์ดล็องประสาน 2 วิสัด ุโดย์กีารรอ้ย์ สาน แล็ะเซาะรอ่งไม ้แล็ะกีาร

ประสานเศษเซรามิกีแล็ะไมด้ว้ิย์ย์างรกัี เพืิ�อใหไ้ดผ้่ล็ติภณัฑิที์์�เหมาะสมกีบัักีารใชง้าน เกิีดรูปแบับัที์�

นา่สนใจ เป็นกีารผ่สมผ่สานกีารใชภ้มิูปัญญาในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งาน เพิิ�มคุณุคุ่าใหก้ีบััผ่ล็ิตภณัฑิ ์

อีกีท์ั�งเป็นกีารจำากีดัหรอืล็ดกีารใชว้ิสัดใุหน้อ้ย์ที์�สดุในงานออกีแบับั เนื�องจากีกีารใชว้ิสัดหุล็าย์ประเภท์ 

ท์ำาใหก้ีระบัวินกีารท์ำาล็าย์ คุดัแย์กีขุย์ะ ตอ้งใชพ้ิล็งังานแล็ะท์รพัิย์ากีรเพิิ�มมากีขุ่ �น ซ่�งจะเป็นผ่ล็เสีย์

ตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม ผ่ล็จากีกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ Upcycling จากีเศษวิสัดเุซรามิกีดว้ิย์

แนวิคุิดกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มนี� เป็นท์างเล็ือกีใหมใ่หก้ีบััผู่ใ้ชง้านที์�ตอ้งกีารคุวิามแปล็กีใหม ่

รูปแบับัที์�แตกีตา่ง เป็นกีารชะล็อกีารเกิีดขุย์ะ แล็ะสามารถเพิิ�มมลู็คุา่ขุองเศษเซรามิกีเหล็ือทิ์ �งจากี

กีระบัวินกีารผ่ล็ติได ้ซ่�งตรงตามวิตัถปุระสงคุข์ุองงานวิิจยั์ที์�กี ำาหนดไวิ้

คำาสำาคัญ: 1.กีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม, เศษวิสัดเุซรามิกี

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม

1 ดร., อาจารย์ป์ระจำาสาขุาออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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Abstract

 The study of The Upcycling Product Design from Waste Ceramic Materials through 

Environmental Design Concept has the objective following this; 1) To study the concepts of 

environmental design and the concept of Upcycling that will be useful in the development 

and design of products from ceramic waste; 2) To study and experiment on the techniques 

for enhancing the ceramic waste materials that discovering the advantages and disadvan-

tages of various techniques, which applied in upcycling product design; and 3) to develop 

and design products from ceramic waste with an environmental design concept that will be 

a new alternative method, reducing a waste ceramics while can value-added them.

         The study found that the product design of waste ceramic from the manufacturing 

process through an environmental design concept for increases the quality and benefits is 

consistent with upcycling. It is the development and design with creativity to create the 

aesthetic product and functional consideration. There is 3 keys consisted concepts: 1) the 

4R principle (Reduce, Reuse, Recycle and Repair), 2) consideration of the life-long of prod-

ucts and materials, and 3) modifying the usage and functions. Additionally, there are 5 

prototypes in the lifestyle category, corresponding to the target group. The prototypes 

consist of 2 designs of coffee drippers,1 design of tray, and 2 designs of chairs through 

techniques from the experimental process which is the combination of 2 materials by weav-

ing, grooving and lacquer gluing.  It is a combination of using wisdom to create works, 

adding value to the product and minimizing the uses of materials. 

         Finally, the development and design of upcycling products from waste ceramic 

with an environmental design concept is a new alternative, showing different styles and 

reducing waste ceramic while adding -value to answer the objectives of this established 

research.

KEYWORDS: Environmental Design, Waste Ceramic Upcycle

ความสำาคัญและที่ี�มาของปัญหา

 ช่วิงหล็าย์ปีที์�ผ่่านมาสถานกีารณด์า้นสิ�งแวิดล็อ้มถกูีกีล็า่วิถ่งอย์่างตอ่เนื�องแล็ะมีแนวิโนม้

สง่ผ่ล็กีระท์บัตอ่ท์ั�วิโล็กีจนกีล็าย์เป็นประเดน็ปัญหาสำาคุญัหล็กัีอย์า่งหน่�ง ผ่ล็จากีกิีจกีรรมตา่ง ๆ ขุอง

มนษุย์ส์ง่ผ่ล็กีระท์บัโดย์ตรงตอ่สิ�งแวิดล็อ้มแล็ะขุย์าย์ขุอบัเขุตกีารท์ำาล็าย์สิ�งแวิดล็อ้มมากีขุ่ �น ในท์าง

กีล็บัักีนักีารเปล็ี�ย์นแปล็งขุองสภาพิอากีาศซ่�งไดร้บััอิท์ธิพิล็มาจากีปัญหาสิ�งแวิดล็อ้มดงักีล็่าวิก็ีส่ง

ผ่ล็ตอ่มนษุย์ ์ โดย์ขุอ้มลู็จากี World Health Organization (2021) ราย์งานวิา่ กีารเปล็ี�ย์นแปล็ง

สภาพิภมิูอากีาศส่งผ่ล็กีระท์บัต่อปัจจยั์ท์างสงัคุมแล็ะสิ�งแวิดล็อ้มดา้นสขุุภาพิขุองมนษุย์ใ์นหล็ากี

หล็าย์วิิธี เป็นภยั์คุกุีคุามสำาคุญัที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารมีสขุุภาพิที์�ดี อากีาศบัรสิทุ์ธิ� นำ�าดื�มที์�ปล็อดภยั์ แหล็ง่

อาหารที์�มีคุณุคุา่ท์างโภชนากีารแล็ะที์�พิกัีอาศยั์ที์�ปล็อดภยั์ นอกีจากีนี� ผ่ล็กีระท์บัจากีปัญหาสิ�งแวิดล็อ้ม

ย์งัมีคุวิามสามารถที์�จะบัอ่นท์ำาล็าย์คุวิามกีา้วิหนา้ดา้นสขุุภาพิท์ั�วิโล็กี โดย์เฉพิาะอย์า่งยิ์�งในประเท์ศ

กีำาล็งัพิฒันาซ่�งเป็นพืิ �นที์�ที์�มีโคุรงสรา้งพืิ �นฐานดา้นสขุุภาพิที์�ออ่นแอ ท์ำาใหมี้สามารถในกีารรบััมือกีบัั

ปัญหาดงักีล็า่วิไดน้อ้ย์หากีไมไ่ดร้บััคุวิามชว่ิย์เหล็ือในกีารเตรยี์มตวัิแล็ะรบััมือกีบััสถานกีารณนี์�

 ในปัจจบุันัท์ั�งองคุก์ีรภาคุรฐัแล็ะเอกีชนเริ�มหนัมาจรงิจงักีบััปัญหาสิ�งแวิดล็อ้มมากีขุ่ �น ผ่า่น

ระบับัเศรษฐกิีจหมนุเวีิย์นแล็ะกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มซ่�งเป็นแนวิคิุดที์�เชื�อมโย์งกีนัระหวิา่งกีารพิฒันา

ผ่ล็ิตภณัฑิก์ีบัักีารจดักีารดา้นสิ�งแวิดล็อ้มที์�พิิจารณาผ่ล็กีระท์บัต่อสิ�งแวิดล็อ้มตล็อดวิงจรชีวิิตขุอง

ผ่ล็ติภณัฑิ ์ โดย์มีเปา้หมาย์ในกีารผ่ล็ติแล็ะบัรโิภคุอย์า่งรบััผิ่ดชอบั ท์ั�งกีารปรบััปรุงประสิท์ธิภาพิใน

กีารผ่ล็ติ กีารสง่เสรมิกีารใชพ้ิล็งังานหมนุเวีิย์น กีารออกีแบับัที์�ชาญฉล็าด กีารเล็อืกีใชว้ิสัดทุ์างเล็อืกี 

เพืิ�อใหมี้กีารใชท้์รพัิย์ากีรอย์า่งมีประสทิ์ธิภาพิแล็ะเกิีดคุวิามย์ั�งยื์นอย์า่งแท์จ้รงิ

 Upcycle เป็นกีารนำาวิสัดทีุ์�ไมส่ามารถใชป้ระโย์ชนไ์ดแ้ล็ว้ิมาท์ำาใหมี้มลู็คุา่หรอืใชไ้ดดี้กีวิา่เดมิ 

(Braungart & McDonough, 2002) เป็นกีระบัวินกีารที์�ท์ ำาใหผ้่ล็ติภณัฑิเ์ก่ีามีคุณุคุา่เพิิ�มขุ่ �น ไมใ่ช่

นอ้ย์ล็ง (Thornton, 1994) ซ่�งแตกีตา่งจากีกีระบัวินกีาร Recycle ที์�เป็นกีารล็ดคุณุภาพิขุองวิสัดลุ็ง 

แล็ะอาจจะเสีย์คุา่ใชจ้า่ย์มากีกีวิา่กีารผ่ล็ติวิสัดขุุ่ �นใหม ่ เนื�องจากีผ่ล็ติภณัฑิเ์หล็า่นั�นถกูีผ่ล็ติขุ่ �นจากี

วิสัดทีุ์�ไมไ่ดอ้อกีแบับัใหส้ามารถนำากีล็บััมาใชใ้หมไ่ดง้า่ย์ตามแนวิคุดิขุอง Recycle (จกัีรสนิ นอ้ย์ไร่

ภมิู แล็ะ สงิห ์ อินท์รชโูต, 2560 : 50) โดย์กีารพิฒันาวิสัดดุว้ิย์แนวิคุดิ Upcycle เป็นกีระบัวินกีารที์�

สามารถพิฒันาวิสัดไุดอ้ย์า่งหล็ากีหล็าย์ สามารถนำาไปออกีแบับัเป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�ออกีสูต่ล็าดเชิงพิาณิชย์์

แล็ะนำาไปใชง้านจรงิไดแ้ล็ว้ิจำานวินมากี

 อตุสาหกีรรมเซรามิกีเป็นอตุสาหกีรรมพืิ�นฐานที์�มีคุวิามสำาคุญัตอ่เศรษฐกิีจไท์ย์มาตั�งแตใ่น

อดีต เนื�องจากี มีกีารใชว้ิตัถดุิบัในประเท์ศเป็นสว่ินใหญ่ มีกีารจา้งแรงงานจำานวินมากีในกีระบัวินกีาร

ผ่ล็ติ โดย์ผ่ล็ติภณัฑิใ์นกีล็ุม่เซรามิกีที์�มีกีารสง่ออกีสงูสดุ ไดแ้ก่ี เคุรื�องใชบ้ันโต๊ะอาหาร เคุรื�องสขุุภณัฑิ ์

แล็ะกีระเบืั �องปพืูิ �นบัผุ่นงัตามล็ำาดบัั แล็ะประเท์ศญี�ปุ่ นเป็นตล็าดส่งออกีผ่ล็ิตภณัฑิเ์ซรามิกีหล็กัีที์�

ส ำาคุญัขุองไท์ย์ (พิชรวิรรณ สนธิมลุ็, 2563) นอกีจากีนี� ประเท์ศไท์ย์ย์งัผ่ล็ติแล็ะสง่ออกีผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกี

ไปย์งัสหรฐัฯ เป็นอนัดบัั 2 รองจากีญี�ปุ่ นอีกีดว้ิย์ (แนวิโนม้ธรุกิีจแล็ะอตุสาหกีรรมไท์ย์ ปี 2564-2566, 

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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2564) ดงันั�น อตุสาหกีรรมเซรามิกีจง่เป็นอีกีหน่�งในอตุสาหกีรรมที์�ท์ ำาใหเ้กิีดปัญหามล็ภาวิะไมว่ิา่จะ

เป็นเรื�องคุวิามรอ้น ฝุ่น เสยี์ง นำ�าเสยี์ ตะกีอนจากีกีระบัวินกีาร แบับัปล็าสเตอรที์์�หมดอาย์ ุซากีแผ่น่รองเผ่า 

Ceramic roller รวิมท์ั�งผ่ล็ติภณัฑิที์์�ผ่า่นกีารเผ่าเคุล็ือบัแล็ว้ิจำานวินมากีที์�ย์ากีแก่ีกีารย์อ่ย์สล็าย์ 

 จากีที์�มาแล็ะคุวิามสำาคุญัขุองปัญหาขุา้งตน้ จง่นำามาซ่�งแนวิคุดิในกีารนำาเศษวิสัดเุซรามิกี 

มาพิฒันาอย์า่งสรา้งสรรคุเ์พืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์Upcycling ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม 

เนื�องจากีอตุสาหกีรรมเซรามิกีเป็นสว่ินหน่�งที์�ท์ ำาใหเ้กิีดปัญหาสิ�งแวิดล็อ้ม โดย์เซรามิกีที์�ผ่า่นกีระบัวินกีาร

เผ่าเคุล็ือบัแล็ว้ินั�นย์ากีต่อกีารนำากีล็บััมาใชใ้หม่ได ้ เพิราะจำาเป็นตอ้งผ่า่นกีระบัวินกีารที์�ใชพ้ิล็งังาน

แล็ะเสีย์คุ่าใชจ้่าย์สงู งานวิิจยั์นี �จ่งมุ่งหวิงัที์�จะช่วิย์ล็ดปัญหาดา้นสิ�งแวิดล็อ้มแล็ะสรา้งคุวิามย์ั�งยื์น

ผ่า่นกีล็ไกีกีารพิฒันาวิสัดทีุ์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้มใหม้ากีที์�สดุ

 2.1 เพืิ�อศก่ีษาแนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบัักีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม แล็ะแนวิคุดิ upcycling ที์�จะ

เป็นประโย์ชนใ์นกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเศษวิสัดเุซรามิกี

 2.2 เพืิ�อศ่กีษาแล็ะท์ดล็องเท์คุนิคุในกีารแปรรูปเศษวิสัดเุซรามิกีที์�จะนำามาซ่�งขุอ้คุน้พิบั

เกีี�ย์วิกีบััขุอ้ดี ขุอ้เสีย์ ขุองเท์คุนิคุตา่ง ๆ ที์�สามารถนำาไปใชใ้นกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์upcycling

 2.3 เพืิ�อพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีจากีเศษวิสัดเุซรามิกีดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับั

เพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มที์�จะเป็นท์างเล็อืกีใหม ่ชะล็อกีารเกิีดขุย์ะ แล็ะสามารถเพิิ�มมลู็คุา่ขุองเศษวิสัดเุซรามิกีได ้

 

 กีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์Upcycling จากีเศษวิสัดเุซรามิกี ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับั

เพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม โดย์หล็กัีกีาร 4R ส่วินหน่�งในกีารล็ดปัญหาสิ�งแวิดล็อ้ม สามารถกีารยื์ดอาย์วุิสัดุ

เหล็ือทิ์ �ง เป็นท์างเล็ือกีใหม ่แล็ะเพิิ�มมลู็คุา่ใหเ้ศษวิสัดไุด้

 กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุเ์พืิ�อกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ Upcycling ดว้ิย์

แนวิคิุดกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม เป็นกีารศก่ีษาวิิจยั์แนวิคิุดขุองกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม แล็ะ

ศก่ีษาท์ดล็องเศษวิสัดเุซรามิกี ที์�จะเป็นประโย์ชนใ์นกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ Upcycling 

ที์�เป็นท์างเล็ือกีใหม ่ชะล็อกีารเกิีดขุย์ะ แล็ะสามารถเพิิ�มมคูุา่ใหก้ีบััเศษวิสัดเุซรามิกีได ้โดย์กีารศก่ีษา

วิิจยั์นี �ตอ้งจะตอ้งคุน้คุวิา้แล็ะรวิบัรวิมขุอ้มลู็ตา่ง ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง ดงัตอ่ไปนี�

 1 แนวคดิการออกแบูบูเพื�อสิ�งแวดล้อม

 กีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มเป็นแนวิคุิดที์�เชื�อมโย์งกีนัระหวิ่างกีารพิฒันาผ่ล็ิตภณัฑิก์ีบัั

กีารจดักีารดา้นสิ�งแวิดล็อ้ม โดย์พิิจารณาผ่ล็กีระท์บัขุองผ่ล็ิตภณัฑิที์์�มีต่อสิ�งแวิดล็อ้มตล็อดวิงจร

ชีวิิตผ่ล็ติภณัฑิ ์ตั�งแตก่ีารสกีดัแย์กีวิตัถดุิบัจากีท์รพัิย์ากีรธรรมชาติ เพืิ�อนำาไปใชใ้นกีารผ่ล็ติจนถง่กีาร

ทิ์ �งซากีผ่ล็ติภณัฑิ ์ ซ่�งผ่ล็กีระท์บัเหล็า่นี �รวิมถง่กีารปล็ดปล็อ่ย์สารเคุมีที์�เป็นพิิษ กีารใชท้์รพัิย์ากีรที์�ไม่

สามารถนำากีล็บััมาใชใ้หมไ่ด ้แล็ะกีารใชพ้ิล็งังานที์�เกิีนคุวิามจำาเป็น (ฉตัรชยั์ จนัท์รเ์ดน่ดวิง, 2558)

 กีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม (Design for Environment, DfE) เป็นกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์

ที์�คุ ำาน่งถ่งหล็กัีกีารดา้นเศรษฐศาสตรแ์ล็ะผ่ล็กีระท์บัขุองผ่ลิ็ตภัณฑิที์์�มีต่อสิ�งแวิดล็อ้มหรือระบับั

นิเวิศนเ์ป็นสิ�งส ำาคุญั แนวิคุดินี �รูจ้กัีกีนัในอีกีชื�อหน่�งวิา่กีารออกีแบับัเชิงนิเวิศเศรษฐกิีจ (Eco-design) 

ซ่�งมีบัท์บัาท์ที์�จะนำาไปสูร่ะบับักีารพิฒันาที์�ย์ั�งยื์น (Sustainable Development) เนื�องจากีเป็นกีารปอ้งกีนั

แล็ะล็ดปัญหาสิ�งแวิดล็อ้มที์�ตน้เหตอุย์่างแท์จ้ริง โดย์พิิจารณาผ่ล็กีระท์บัที์�มีต่อสิ�งแวิดล็อ้มตล็อด

วิฏัจกัีรขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ (Product Life Cycle) ตั�งแตขุ่ั�นตอนกีารวิางแผ่นกีารผ่ล็ติ ชว่ิงกีารออกีแบับั 

ชว่ิงกีารผ่ล็ติ ชว่ิงกีารนำาไปใช ้ แล็ะชว่ิงกีารกีำาจดัหล็งักีารใชง้านหรอืกีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่ สถาบันั

วิิท์ย์ากีาร สวิท์ช. ไดก้ีล็า่วิถง่บัท์บัาท์สำาคุญัขุองแนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มวิา่เป็นแนวิคุวิามคุดิ

ขุองกีารออกีแบับัที์�ส ำาคุญัตอ่กีารผ่ล็ติสนิคุา้แล็ะบัรกิีารที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม โดย์เป็นกีระบัวินกีารที์�

ผ่นวิกีแนวิคุดิดา้นเศรษฐกิีจ สงัคุม แล็ะสิ�งแวิดล็อ้มเขุา้ไปในขุั�นตอน ซ่�งจะชว่ิย์ล็ดตน้ท์นุในแตล่็ะขุั�น

ตอนขุองกีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิแ์ล็ะล็ดผ่ล็กีระท์บัตอ่สิ�งแวิดล็อ้มไปพิรอ้ม ๆ กีนั โดย์สง่ผ่ล็ดีตอ่ธรุกิีจ ชมุชน 

แล็ะสิ�งแวิดล็อ้ม ซ่�งเป็นแนวิท์างนำาไปสูก่ีารพิฒันาอย์า่งย์ั�งยื์น (Sustainable Development) ตอ่ไป 

วัตถุุประสงค์

กรอบูแนวคดิการวจิุยั

สมมตฐิานการวจิุยั

วรรณกรรมที่ี�เกี�ยวข้อง

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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 นอกีจากีนี�หล็กัีกีารพืิ �นฐานขุองกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มย์งัเป็นกีารประย์กุีตใ์ชห้ล็กัีกีาร 

4R ไดแ้ก่ี กีารล็ดกีารใชท้์รพัิย์ากีรแล็ะพิล็งังาน (Reduce) กีารใชซ้ ำ�า (Reuse) กีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่

(Recycle) แล็ะกีารซอ่มบัำารุง (Repair) ในท์กุีชว่ิงขุองวิฏัจกัีรชีวิิตผ่ล็ติภณัฑิ ์ แล็ะจากีกีารศก่ีษาจากี

กีารศก่ีษา (ไอเออเบันิ, ม.ป.ป.) สามารถอธิบัาย์หล็กัีกีาร 4R ได ้ดงันี �

 1) กีารล็ดกีารใชท้์รพัิย์ากีรแล็ะพิล็งังาน (Reduce) คืุอ ล็ดกีารใชท้์รพัิย์ากีรตา่ง ๆ ใหน้อ้ย์ล็ง 

โดย์ล็ดกีารใชท้์รพัิย์ากีรที์�มีอย์ูอ่ย์า่งจำากีดั ท์รพัิย์ากีรที์�หมดไปแล็ะท์รพัิย์ากีรท์ดแท์น วิิธีนี �เป็นขุั�นตอนแรกี

เพิราะท์ำาไดง้า่ย์ที์�สดุแล็ะดีที์�สดุ ซ่�งจะชว่ิย์ประหย์ดัท์รพัิย์ากีรล็งไดอ้ย์ากีมีประสทิ์ธิภาพิมากีที์�สดุ

 2) กีารใชซ้ ำ�า (Reuse) คืุอ กีารนำาขุองที์�ย์งัใชไ้ดก้ีล็บััมาใชซ้ ำ�าอีกีคุรั�งหรอือีกีหล็าย์ ๆ  เชน่ กีารใช้

ถงุพิล็าสตกิีใสขุ่องที์�ไดม้าจากีรา้นสะดวิกีซื �อไปใชใ้สขุ่ย์ะ กีารนำาขุวิดนำ�าพิล็าสตกิีกีล็บััมาใสน่ำ�าใชอี้กีคุรั�ง 

วิิธีนี �ก็ีจะชว่ิย์ใหล้็ดกีารสิ �นเปล็อืงท์รพัิย์ากีรได ้ กีารบัรโิภคุซำ�าเป็นกีารล็ดกีารใชท้์รพัิย์ากีรแล็ะพิล็งังาน 

ล็ดกีารปล็อ่ย์มล็พิิษสูส่ภาพิแวิดล็อ้มไมมี่กีารเปล็ี�ย์นแปล็งรูปท์รง

 3) กีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่(Recycle) คืุอ กีารนำาสิ�งที์�เราไมส่ามารถที์�จะใชซ้ ำ�าไดแ้ล็ว้ิ ซ่�งอาจ

จะฉีกีขุาด แตกีหกัี กีล็บััไปเขุา้กีระบัวินกีารแปรรูปใหเ้ป็นวิตัถดุิบั เพืิ�อนำากีล็บััมาผ่ล็ติขุองขุ่ �นมาเป็น

สินคุา้ใหม่ เช่น กีารนำาเอาขุวิดนำ�าพิล็าสติกีมาผ่่านกีระบัวินกีารย์่อย์ใหก้ีล็าย์เป็นเม็ดพิล็าสติกีแล็ว้ิ

นำากีล็บััมาหล็อมขุ่ �นเป็นเสน้ใย์ นำาไปถกัีเป็นเสื �อยื์ด หรอืกีารหล็อมแกีว้ิ กีารนำาเอากีระดาษใชแ้ล็ว้ิมา

ปั�นท์ำาเป็นกีระดาษอีกีคุรั�ง วิิธีนี �เป็นวิิธีที์�อย์ูใ่นขุั�นสดุท์า้ย์ เพิราะวิิธีนี �จ ำาเป็นจะตอ้งใชพ้ิล็งังานในกีาร

แปรรูป ซ่�งก็ีจะท์ำาใหต้อ้งใชท้์รพัิย์ากีรอย์า่งเชน่นำ�ามนัอีกีอย์ูดี่

 4) กีารซอ่มบัำารุง (Repair) คืุอ กีารซอ่มแซมใชซ้ ำ�าเป็นกีารนำาสิ�งขุองเคุรื�องใชเ้ก่ีา ๆ แล็ะขุอง

มีตำาหนิที์�ย์งัมีคุา่มาซอ่มแซมดดัแปล็งใหใ้ชง้านไดดี้ดงัเดมิ ดีกีวิา่ที์�จะตอ้งทิ์ �งแล็ว้ิซื �อใหม ่ ซ่�งจะเป็นกีาร

สิ �นเปล็อืงท์รพัิย์ากีรขุองโล็กีมากีขุ่ �น  

 แนวิคุิดกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มเป็นส่วินหน่�งที์�ถกูีนำามาพิิจารณาในกีารออกีแบับัใน

กีระบัวินกีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิ ์นอกีเหนือจากีปัจจยั์อื�น  ๆ  ในกีารออกีแบับัซ่�งไดแ้ก่ี คุวิามคุุม้คุา่ขุอง

ผ่ล็ติภณัฑิ ์(Product economics) คุวิามตอ้งกีารขุองล็กูีคุา้ (Customer requirements) คุวิามสามารถ

ในกีารผ่ล็ติ (Manufacturability) แล็ะท์ำางานที์�ตอ้งกีารขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์(Required product functions) 

(ฉตัรชยั์ จนัท์รเ์ดน่ดวิง, 2558) โดย์แนวิคุดินี �จะเป็นหล็กัีกีารที์�นกัีออกีแบับันำาไปใชใ้นกีระบัวินกีารพิฒันา

แล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิเ์พืิ�อตอบัรบัักีบััวิิกีฤตกีารณด์า้นสิ�งแวิดล็อ้มโล็กีที์�กีำาล็งัเกิีดขุ่ �นอย์ูใ่นปัจจบุันั

 2. แนวคดิ Upcycle

 คุ ำาวิา่ “Upcycling” ถกูีใชคุ้รั�งแรกีโดย์ ไรเนอร ์ฟิล็ช ์(Reiner Pilz) จากี Pilz GmbH & Co. 

ซ่�งเป็นบัรษัิท์เท์คุโนโล็ยี์ระบับัอตัโนมตัิขุองเย์อรมนั จากีกีารสมัภาษณใ์นบัท์คุวิาม Salvo ปี คุ.ศ. 

1994 อธิบัาย์วิา่ ไรเนอร ์ฟิล็ช ์สามารถจดักีารวิสัดดุั�งเดมิที์�มีจ ำานวินจำากีดัได ้ในขุณะนั�นกีระบัวินกีาร 

Downcycling เป็นกีารท์บุัอิฐแล็ะท์ำาล็าย์ท์กุีสิ�ง แตส่ิ�งที์�จ ำาเป็นสำาหรบัั คืุอ อพัิไซเคุลิ็ (Upcycle) ซ่�ง

เป็นกีารนำาขุองเก่ีามาท์ำาใหมี้มลู็คุา่มากีขุ่ �นไมใ่ชล่็ดล็ง (Lovelady, n.d, 2021)

 ตอ่มาในปี คุ.ศ. 2002 กีระบัวินกีาร Upcycle เป็นที์�รูจ้กัีอย์า่งแพิรห่ล็าย์มากีขุ่ �นจากีหนงัสือ 

Cradle to cradle: Remaking the way we make things ที์�เขีุย์นโดย์ ไมเคุลิ็ บัรอนกีารท์์ (Michael 

Braungart) แล็ะ วิิล็เล็ี�ย์ม แม๊คุดอโน (William McDonaugh) โดย์ไดใ้หคุ้ ำาจำากีดัคุวิามวิา่ “กีารนำา

วิสัดทีุ์�ไมส่ามารถใชป้ระโย์ชนไ์ดแ้ล็ว้ิมาท์ำาใหมี้มลู็คุา่หรอืใชไ้ดดี้กีวิา่เดมิ” (Braungart and McDonough, 

2002) ในขุณะที์� สงิห ์ อินท์รชโูต ไดใ้หคุ้ ำาจำากีดัคุวิามไวิว้ิา่เป็นกีระบัวินกีารแปล็งสภาพิวิสัดเุหล็ือใช้

หรือกีารท์ำาใหว้ิสัดหุรือผ่ล็ิตภณัฑิที์์�ไม่สามารถใชง้านตามหนา้ที์�เดิมใหก้ีล็าย์เป็นผ่ล็ิตภณัฑิใ์หม่ที์�มี

คุณุภาพิแล็ะมลู็คุา่สงูขุ่ �น อีกีท์ั�งย์งัเป็นมิตรกีบััสิ�งแวิดล็อ้ม (สงิห ์อินท์รชโูต, 2556)

 ในปัจจบุันัแนวิคุดิ Upcycle ไดถ้กูีกีล็า่วิมากีขุ่ �น โดย์มีกีารใหคุ้ ำานิย์ามที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนัวิา่ 

Upcycle มาจากีคุำาวิา่ Upgrade แล็ะ Recycling คืุอ กีารนำาขุย์ะหรอืวิสัดทีุ์�ไมไ่ดใ้ชแ้ล็ว้ิมาผ่ล็ติให้

เป็นขุองใชที้์�มีมลู็คุา่แล็ะใชป้ระโย์ชนไ์ดม้ากีกีวิา่เดมิ เขุา้ขุา่ย์กีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่(Reuse) ดว้ิย์ แต่

ท์ั�งหมดไมต่อ้งผ่า่นกีระบัวินกีารแปรรูปท์างอตุสาหกีรรมเหมือนกีบัักีารรไีซเคุลิ็ (Recycle) (กีรมสง่เสรมิ

กีารคุา้ระหวิา่งประเท์ศ, 2562) มากีไปกีวิา่นั�น เมื�อ Upcycle หรอื Upcycling มาจากีคุำาวิา่ Upgrade ที์�

หมาย์ถง่ กีารท์ำาใหดี้ขุ่ �นหรอืพิฒันาใหดี้ขุ่ �น รวิมกีบััคุำาวิา่ Recycling/Cycle ที์�หมาย์ถง่ กีารนำาวิสัดทีุ์�

ไมใ่ชแ้ล็ว้ิมาผ่า่นกีระบัวินกีารตา่ง ๆ เพืิ�อกีล็บััเขุา้สูว่ิงจรกีารใชอี้กีคุรั�ง ซ่�งรวิมแล็ว้ิจะหมาย์ถง่ กีารนำา

วิสัดุที์�ไม่ใชแ้ล็ว้ิหรือขุองที์�จะถูกีทิ์ �งเป็นขุย์ะมาแปล็งใหเ้ป็นผ่ล็ิตภณัฑิใ์หม่ที์�มีคุุณภาพิที์�ดีขุ่ �นแล็ะ

กีล็บััมาใชป้ระโย์ชนไ์ด ้ หรือออกีแบับัใหมี้คุวิามสวิย์งามเพืิ�อใหมี้มลู็คุ่าเพิิ�มมากีขุ่ �น โดย์ไม่ท์ำาให้

คุณุภาพิแล็ะส่วินประกีอบัขุองวิสัดนุั�นล็ดล็ง ท์ั�งนี � จะไม่ผ่่านกีระบัวินกีารแปรรูปท์างอตุสาหกีรรม

แล็ะไมผ่่า่นกีระบัวินกีารท์างเคุมีที์�มีผ่ล็เสีย์ตอ่สิ�งแวิดล็อ้มหรอืใชเ้คุมีนอ้ย์ที์�สดุ (ส ำานกัีงานบัรหิารแล็ะ

พิฒันาองคุค์ุวิามรู ้(องคุก์ีารมหาชน, 2564)

 กีาร Upcycle คืุอ กีารใชว้ิสัดจุากีผ่ล็ติภณัฑิต์า่ง ๆ ที์�ถกูีใชง้านแล็ว้ิ เพืิ�อสรา้งสิ�งใหมซ่่�งแตกีตา่ง

จากีกีาร Recycle เพิราะเมื�อผ่า่นกีาร Upcycling หรอื Upcycled ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไดจ้ะไมใ่ชผ่่ล็ติภณัฑิ์

เดีย์วิกีนัอีกี เป็นกีารขุย์าย์ระย์ะเวิล็ากีารใชง้านผ่ล็ติภณัฑิใ์นรูปแบับัที์�แตกีตา่งออกีไปจากีเดมิ โดย์

หากีมองกีนัผิ่วิเผิ่นแล็ว้ิ Upcycle อาจดคูุล็า้ย์คุล็ง่กีบัั Recycle แตใ่นราย์ล็ะเอีย์ดนั�นท์ั�งสองคุำานี �มีวิิธี

กีารแล็ะวิตัถปุระสงคุที์์�แตกีตา่งกีนั โดย์กีาร Upcycle นั�น ใชก้ีารออกีแบับัเขุา้มาชว่ิย์เพิิ�มมลู็คุา่ให้

ผ่ล็ติภณัฑิ ์ โดย์มีวิตัถปุระสงคุห์ล็กัีเพืิ�อกีารยื์ดอาย์วุิสัดใุหเ้ป็นขุย์ะชา้ล็ง ชะล็อกีารเกิีดขุย์ะโดย์เพิิ�ม

มลู็คุา่ใหก้ีบััขุองเหล็ือใช ้ ใหส้ามารถใชต้อ่ไปไดแ้ล็ะเป็นไดม้ากีกีวิา่ขุย์ะเหล็ือทิ์ �ง รวิมถง่ชว่ิย์ล็ดกีาร

ใชผ้่ล็ติภณัฑิใ์หม ่ในขุณะที์�กีาร Recycle นั�น เป็นกีารนำาวิสัดจุากีผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไมส่ามารถยื์ดอาย์กุีาร

ใชง้านได ้อาจอย์ูใ่นสภาพิแตกีหกัี เสีย์หาย์ มาผ่ล็ติเป็นวิสัดเุดมิซำ�า โดย์มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อล็ดตน้ท์นุ

กีารผ่ล็ติใหน้อ้ย์ล็ง แท์นที์�จะผ่ล็ติจากีกีารใชว้ิสัดใุหมท่์ั�งหมด หรอืนำามาผ่ล็ติเป็นผ่ล็ติภณัฑิใ์หมที่์�ย์งั

ใชว้ิสัดเุดมิ แตไ่ดคุ้ณุภาพิแล็ะมลู็คุา่ดอ้ย์กีวิา่เดมิ โดย์ที์�ตอ้งอาศยั์กีารแปรสภาพิ ซ่�งสว่ินใหญ่จะใช้

กีารหล็อม ซ่�งตอ้งใชพ้ิล็งังานหรอืใชส้ารเคุมีในกีระบัวินกีารแปรสภาพิ ท์ำาใหส้ิ �นเปล็อืงพิล็งังานมากีขุ่ �น

นั�นเอง (กีรนีเน็ตเวิิรค์ุไท์ย์แล็นด,์ 2562) นอกีจากีนี� ขุอ้มลู็จากีสำานกัีงานบัรหิารแล็ะพิฒันาองคุค์ุวิามรู ้

(องคุก์ีารมหาชน, 2564) ไดอ้ธิบัาย์วิา่ Upcycle จะใชก้ีารออกีแบับัเขุา้มาชว่ิย์เพืิ�อใหผ้่ล็ติภณัฑิมี์

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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มลู็คุ่าสงูขุ่ �น แล็ะเป็นผ่ล็ิตภณัฑิใ์หม่ที์�มีคุณุภาพิดีขุ่ �น โดย์มีวิตัถปุระสงคุห์ล็กัีเพืิ�อกีารยื์ดอาย์วุิสัดุ

แล็ะในกีระบัวินกีารจะตอ้งไมเ่กิีดผ่ล็เสยี์ตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม ซ่�งในกีารออกีแบับันั�น มีฐานคุดิมาจากีแนวิคุดิ 

Eco-Design (Economic & Ecological Design) หรอืแนวิคุดิกีารออกีแบับัเชิงนิเวิศเศรษฐกิีจ เพืิ�อ

มุง่เนน้กีารล็ดขุย์ะขุองเสีย์ ยื์ดอาย์กุีารใชง้าน แล็ะเพิิ�มประสทิ์ธิภาพิในกีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่ล็ดผ่ล็กี

ระท์บัตอ่สิ�งแวิดล็อ้มในภาย์หล็งัตั�งแตขุ่ั�นตอนกีารออกีแบับั กีารผ่ล็ติ กีารนำาไปใช ้ ไปจนถง่กีารท์ำาล็าย์

หล็งัเสรจ็สิ �นกีารใชง้านหรอืหมดอาย์ ุ เชน่เดีย์วิกีนักีบััที์�กีรนีเน็ตเวิิรค์ุไท์ย์แล็นด ์ (2562) ไดก้ีล็า่วิวิา่

กีระบัวินกีาร Upcycle ใชก้ีารออกีแบับัเป็นเคุรื�องมือสำาคุญั ท์ำาใหมี้แบัรนดส์นิคุา้ตา่ง ๆ สามารถนำา

ไปใชเ้พืิ�อพิฒันาสนิคุา้ แล็ะผ่ล็ติภณัฑิที์์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้มแล็ะคุำานง่ถง่คุวิามรบััผิ่ดชอบัตอ่สงัคุม 

ในตา่งประเท์ศมีกีารนำาวิสัดทีุ์�ไมมี่คุา่มาสรา้งสนิคุา้ดว้ิย์กีารใชดี้ไซนเ์ขุา้ไปชว่ิย์ เชน่ กีารนำาเสื �อกีนัฝน 

เสื �อแจ็กีเก็ีต หรอืผ่า้หุม้เบัาะที์�นั�งในรถไฟคุวิามเรว็ิสงูแบับัใชแ้ล็ว้ิทิ์ �ง ไปผ่ล็ติเป็นกีระเป๋าแล็ะสนิคุา้

ใหม ่ แล็ว้ินำากีล็บััมาใชใ้นบัรษัิท์อีกีคุรั�ง หรอืนำาออกีจำาหนา่ย์ แล็ะนำาราย์ไดไ้ปบัรจิาคุเพืิ�อกีารกีศุล็ 

เป็นกีารสง่เสรมิวิิธีคุดิเพืิ�อกีารดแูล็สงัคุมแล็ะสิ�งแวิดล็อ้มอีกีท์างหน่�ง ดงันั�น กีระบัวินกีาร Upcycle 

จง่มีคุวิามสำาคุญัมากี เพิราะไมเ่พีิย์งแตล่็ดปรมิาณขุองเสีย์ที์�ถกูีโย์นทิ์ �งไปเท์า่นั�น แตย่์งัเป็นกีารหย์ดุ

คุวิามตอ้งกีารกีารผ่ล็ติที์�ไรป้ระโย์ชนม์ากีขุ่ �นอีกีดว้ิย์ (Lovelady, n.d, 2021)

 3. ข้อมูลเกี�ยวกับูอุตสาหกรรมเซีรามกิและเศิษเหลือที่ิ�ง

 3.1 เซรามิกี (องักีฤษ: Ceramic) มีรากีศพัิท์ม์าจากีภาษากีรกีี Keramos ซ่�งมีคุวิามหมาย์

วิา่ สิ�งที์�ถกูีเผ่า ในชว่ิงแรกีผ่ล็ติภณัฑิป์ระเภท์นี�ถกูีเรยี์กีวิา่ “ไชนา่แวิร”์ เพืิ�อเป็นเกีีย์รตใิหก้ีบััคุนจีนซ่�ง

เป็นผู่บ้ักุีเบัิกีกีารผ่ล็ิตเคุรื�องปั�นดินเผ่ารุน่แรกี ๆ ในปัจจบุันัเซรามิกี หมาย์ถ่ง ผ่ล็ิตภณัฑิที์์�ท์ ำาจากี

วิตัถดุบิัในธรรมชาต ิเชน่ ดนิ หิน ท์ราย์ แล็ะแรธ่าตตุา่ง ๆ  นำามาผ่สมกีนัแล็ว้ิท์ำาเป็นสิ�งประดษิฐ์ หล็งัจากี

นั�นจง่นำาไปเผ่าเพืิ�อเปล็ี�ย์นเนื �อวิตัถใุหแ้ขุ็งแรง สามารถคุงรูปอย์ูไ่ด ้(ณปภชั พิิมพิดี์, 2560)

 เซรามิกี คืุอ วิสัดทีุ์�เกิีดจากีกีารรวิมกีนัขุองสารอนินท์รยี์ ์ (Inorganic) ที์�อณุหภมิูสงู แล็ะ

สำาหรบััคุำาจำากีดัคุวิามตาม ASTM คืุอ วิสัดทีุ์�เริ�มตน้จากีสารอนินท์รยี์ม์าประกีอบักีนัเกิีดปฏิกิีรยิ์าที์�

อณุหภมิูสงู เกิีดกีาร Sintering ซ่�งเป็นกีารที์�อนภุาคุขุองวิสัดเุกิีดกีารรวิมชิดติดกีนัจนเกิีดเป็นอนภุาคุ

ขุนาดเปล็ี�ย์นไป แล็ะท์ำาใหโ้คุรงสรา้งผ่ล็ก่ีเปล็ี�ย์นไปจากีเดมิ (คุชินท์ ์สาย์อินท์วิงศ,์ ม.ป.ป.)

 รกัีเร ่ เกีล็ื�อนเมฆ (2547) ไดอ้ธิบัาย์ถง่เซรามิกีวิา่เป็นวิสัดหุรอืผ่ล็ติภณัฑิที์์�ท์ ำาขุ่ �นจากีสิ�งที์�

เกิีดขุ่ �นโดย์ธรรมชาตใินพืิ �นดนิ โดย์ในอดีตมนษุย์น์ำาดนิมาขุ่ �นรูปเป็นผ่ล็ติภณัฑิแ์ล็ว้ินำาไปเผ่าใหเ้กิีด

คุวิามแขุ็งแกีรง่ ดงันั�น ในระย์ะแรกี ๆ เซรามิกีจง่หมาย์ถง่เฉพิาะเคุรื�องปั�นดินเผ่า (Pottery) ซ่�งไดแ้ก่ี 

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีระเบืั �อง (Tile) อิฐ (Brick) ท์อ่ดนิเผ่า (Sewer pipe) อิฐท์นไฟ (Refactory) เคุรื�องสขุุภณัฑิ ์

(Sanitary ware) ถว้ิย์ชาม (Table ware) เป็นตน้ ตอ่มาเมื�ออิฐท์นไฟซลิ็กิีา (Silica Refactory) ไดถ้กูี

ผ่ล็ติขุ่ �นในปี คุ.ศ. 1822 แมไ้มไ่ดมี้ดนิเป็นสว่ินผ่สมหล็กัีเชน่เดีย์วิกีนักีบััเซรามิกี แตใ่ชก้ีรรมวิิธีเหมือนกีนั คืุอ 

กีารขุ่ �นรูปจากีสว่ินผ่สมที์�ตอ้งมีนำ�าปนอย์ูด่ว้ิย์ อบัใหแ้หง้แล็ะนำาไปเผ่า ดงันั�น เซรามิกีจง่มีคุวิามหมาย์ที์�

กีวิา้งขุ่ �นแล็ะคุรอบัคุล็มุถง่ผ่ล็ติภณัฑิอี์กีหล็าย์ชนิด เชน่ ชิ �นสว่ินหรอือปุกีรณเ์คุรื�องใชไ้ฟฟา้ (Electronic 

parts) อปุกีรณที์์�ใชใ่นเคุรื�องปฏิกีรณป์รมาณ ู(Nuclear) แล็ะวิสัดทุ์นคุวิามรอ้นสงู (High tempera-

ture materials)

 ในปี คุ.ศ. 1920 สมาคุมเซรามิกีอเมรกิีนั (American Ceramic Society) ไดเ้สนอเพิิ�มเตมิวิา่ 

เนื�องจากีดนิมีสว่ินประกีอบัท์างเคุมีเป็นพิวิกีซลิ็กิีา ฉะนั�นเซรามิกีจง่ตอ้งรวิมถง่ผ่ล็ติภณัฑิอ์ตุสาหกีรรม

ที์�ท์ ำาจากีวิตัถดุบิัพิวิกี Silicate ดว้ิย์ ดงันั�น แกีว้ิ (Glass) โล็หะเคุล็อืบั (Enamel) แล็ะซีเมนต ์(Cement) 

เป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�อย์ูใ่นกีล็ุม่เซรามิกี ดงันั�น เซรามิกี คืุอกีารนำาเอาสารอนินท์รยี์ที์์�เป็นพิวิกีอโล็หะ ไดแ้ก่ี 

แร ่ หิน ดนิ ที์�เกิีดตามธรรมชาตมิาเป็นวิตัถดุิบัหล็กัีที์�ผ่า่นกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติที์�ตอ้งใชคุ้วิามรอ้นสงู มี

คุวิามแขุ็งแกีรง่หรอือาจนำาไปใชใ้นอณุหภมิูสงู โดย์ไมต่อ้งผ่า่นกีระบัวินกีารเผ่าในอณุหภมิูสงูได้

 3.2 ประเภท์ขุองอตุสาหกีรรมเซรามิกี 

 อตุสาหกีรรมเซรามิกี สามารถแบัง่ออกีเป็น 2 ประเภท์ คืุอ

  1) เซรามิกีแบับัดั�งเดมิ (Traditional Ceramics) เป็นกีล็ุม่เซรามิกีที์�ใชแ้รงงานใน

กีารผ่ล็ติสามารถพิ่�งตนเองไดท้์ั�งในเรื�องขุองวิตัถดุบิัที์�สว่ินใหญ่พิบัไดใ้นท์อ้งถิ�นแล็ะเท์คุโนโล็ยี์กีารผ่ล็ติ 

โดย์ผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกีประเภท์นี� ไดแ้ก่ี กีระเบืั �อง สขุุภณัฑิ ์ถว้ิย์ชาม ขุองชำารว่ิย์ เคุรื�องประดบัั แล็ะ

ล็กูีถว้ิย์ไฟฟา้ เป็นตน้ 

  2) เซรามิกีสมยั์ใหม ่(New Ceramics/ Fine Ceramic/ Advance Ceramic) เริ�ม

เกิีดขุ่ �นในศตวิรรษที์� 20 ถกูีพิฒันาแล็ะออกีแบับัขุ่ �นมาโดย์ใชเ้ท์คุโนโล็ยี์ขุั�นสงูในกีารผ่ล็ติ ใชว้ิตัถดุิบั

ที์�ผ่า่นกีระบัวินกีารมาแล็ว้ิเพืิ�อใหมี้คุวิามบัรสิทุ์ธิ�สงู ไดร้บัักีารคุวิบัคุมุองคุป์ระกีอบัท์างเคุมีแล็ะโคุรงสรา้ง

จลุ็ภาคุ (Microstructure) อย์า่งแมน่ย์ำา

 คุวิามแตกีตา่งระหวิา่งเซรามิกีแบับัดั�งเดมิแล็ะเซรามิกีสมยั์ใหมซ่่�งมีคุณุสมบัตัเิฉพิาะท์างนั�น 

เนื�องมาจากีกีระบัวินกีารเตรยี์มวิตัถดุิบัเบืั �องตน้ที์�ตอ้งกีารคุวิามบัรสิทุ์ธิ�ที์�ตา่งกีนั สารเซรามิกีย์คุุใหม่

จะเตรยี์มจากีวิตัถดุิบัที์�มีคุวิามบัรสิทุ์ธิ�สงู ผ่า่นกีระบัวินกีารท์ำาใหบ้ัรสิทุ์ธิ�โดย์วิิธีกีารท์างเคุมี สว่ินสาร

เซรามิกีแบับัดั�งเดมินั�นเตรยี์มจากีวิตัถดุิบัธรรมชาต ิ นำามาบัดเพืิ�อล็ดขุนาดแล็ะผ่า่นกีระบัวินกีารกีาร

คุดัแย์กีโดย์วิิธีกีารท์างกีาย์ภาพิ กีระบัวินกีารบัดผ่สม กีารขุ่ �นรูป แล็ะกีารเผ่า โดย์สารเซรามิกีย์คุุใหม่

จะใชห้ล็กัีกีารเชน่เดีย์วิกีบัักีารเตรยี์มเซรามิกีดั�งเดมิ แตมี่กีารคุวิบัคุมุตวัิแปรในแตล่็ะขุั�นตอนกีารผ่ล็ติที์�

ล็ะเอีย์ดแล็ะรดักีมุมากีกีวิา่ เพืิ�อสามารถกีำาหนดคุณุสมบัตัิขุองกีารใชง้านไดต้ามคุวิามตอ้งกีาร

 จากีกีารศก่ีษาขุา้งตน้ งานวิิจยั์นี �จะมุง่เนน้ศก่ีษาคุน้คุวิา้กีล็ุม่เซรามิกีแบับัดั�งเดมิที์�อย์ูใ่นกีล็ุม่

เซรามิกีเคุรื�องใชบ้ันโต๊ะอาหารเป็นหล็กัี เนื�องจากีอตัรากีารขุย์าย์ตวัิท์างเศรษฐกิีจท์ำาใหแ้นวิโนม้ขุอง

ปรมิาณกีารใชง้านเซรามิกีนั�นเพิิ�มขุ่ �น อีกีท์ั�งกีารแขุง่ขุนัขุองผ่ล็ติภณัฑิเ์คุรื�องใชเ้ซรามิกีบันโต๊ะอาหาร

ย์งัมีกีารแขุง่ขุนัอย์า่งตอ่เนื�อง เพืิ�อสนองคุวิามตอ้งกีารขุองล็กูีคุา้ที์�เปล็ี�ย์นแปล็งตล็อดเวิล็า นอกีจากีนี�

กีล็ย์ทุ์ธที์์�ผู่ป้ระกีอบักีารใชใ้นกีารขุย์าย์ตล็าดสินคุา้ท์ำาใหผ้่ล็ิตภณัฑิป์ระเภท์ย์งัคุงไดร้บััคุวิามนิย์ม

อย์า่งตอ่เนื�อง (มลู็นิธิสถาบันัสิ�งแวิดล็อ้มไท์ย์, 2555)

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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 3.3 มล็พิิษแล็ะกีารกีำาจดัขุองเสีย์ในอตุสาหกีรรมเซรามิกี

 ในกีระบัวินกีารผ่ล็ิตเซรามิกีไม่วิ่าจะเป็นผ่ล็ิตภัณฑิ์ประเภท์ใดล็ว้ินก่ีอให้เกิีดปัญหา

มล็ภาวิะท์ั�งสิ �น โดย์มลู็นิธิสถาบันัสิ�งแวิดล็อ้มไท์ย์ (2555) แบัง่มล็ภาวิะเหล็า่นี �ออกีเป็น 7 ประเภท์ 

คืุอ กีากีขุองเสีย์ที์�เป็นวิตัถแุขุ็ง ฝุ่ นจากีระบัวินกีารผ่ล็ติ ตะกีอนจากีกีระบัวินกีารผ่ล็ติ นำ�าเสีย์ มล็พิิษ

ท์างอากีาศ พิล็งังานคุวิามรอ้น มล็พิิษท์างเสีย์ง

 กีารศ่กีษาวิิจยั์นี �กี ำาหนดขุอบัเขุตขุองกีารศ่กีษาเกีี�ย์วิกีบััขุองเสีย์จากีผ่ล็ิตภณัฑิที์์�ผ่่านกีาร

เผ่าแล็ว้ิ ซ่�งเป็นScrap ที์�มีต ำาหนิที์�ไมอ่าจขุาย์ได ้ โดย์ท์ั�วิไปแล็ว้ิท์างโรงงานจะขุองเสีย์ไปฝังกีล็บัใน

พืิ�นที์�ตา่ง ๆ เกิีดเป็นคุา่ใชจ้า่ย์ที์�สงู แล็ะหากีกีระบัวินกีารในกีารจดัเก็ีบัแล็ะจดักีารกีากีขุองเสีย์ไมเ่พีิย์งพิอ

ต่อปริมาณขุองเสีย์ที์�เกิีดขุ่ �น หรือกีารจดัเก็ีบัที์�ไม่มีประสิท์ธิภาพิจะส่งผ่ล็โดย์ตรงต่อชมุชนโดย์รอบั

โรงงาน รวิมท์ั�งเกิีดปัญหาดา้นสขุุอนามยั์แล็ะดา้นอื�น ๆ ขุองชมุชน (คุชินท์ ์สาย์อินท์วิงศ,์ ม.ป.ป.)

 กีารผ่ล็ติเซรามิกีมกัีเกิีดผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีต ำาหนิซ่�งสาเหตสุามารถเกิีดขุ่ �นไดจ้ากีท์กุีกีระบัวินกีาร 

ตั�งแตก่ีารตรวิจรบััวิตัถดุิบั กีารเตรยี์มเนื �อดนิ กีารเตรยี์มนำ�าเคุล็ือบั กีารขุ่ �นรูปแล็ะตกีแตง่ กีารเคุล็ือบั 

แล็ะกีารเผ่า โดย์ตำาหนิที์�จะเกิีดขุ่ �นมีหล็ากีหล็าย์รูปแบับั เชน่ กีารเผ่าผ่ล็ติภณัฑิที์์�อณุหภมิูตา่งจากีที์�

กีำาหนดไวิ ้ท์ำาใหขุ้นาดขุองผ่ล็ติภณัฑิเ์ล็ก็ีหรอืใหญ่กีวิา่มาตรฐาน กีารเกิีดแกีนดำาขุ่ �นภาย์ในเนื �อผ่ล็ติภณัฑิ์

ซ่�งจะท์ำาใหคุ้วิามแขุ็งแรงล็ดล็ง กีารเกิีดรอย์รา้วิที์�เกิีดขุ่ �นหล็งัจากีกีารเผ่า กีารเกิีดตำาหนิรูเขุ็มแล็ะ

ฟองอากีาศในกีระบัวินกีารเคุล็ือบั เป็นตน้ (คุชินท์ ์สาย์อินท์วิงศ,์ ม.ป.ป.)

 1. ศิลิปะแบูบู Kintsugi

 ศลิ็ปะแบับั Kintsugi (คุนิสงิ่) เป็นเท์คุนิคุโบัราณขุองญี�ปุ่ นที์�พิบัตั�งแตศ่ตวิรรษที์� 15 สมยั์

โชกีนุคุนที์� 8 แหง่โชกีนุตระกีลู็อาชิกีางะ ซ่�งไดส้ง่ถว้ิย์ชามที์�เสีย์หาย์ไปย์งัประเท์ศจีนเพืิ�อซอ่มแซม 

แล็ะมนัก็ีถกูีส่งกีล็บััมาในสภาพิที์�มีตวัิเย็์บัเหล็็กีที์�ไม่สวิย์งาม จ่งท์ำาใหเ้กิีดกีารคุิดคุน้หาวิิธีที์�ดีกีวิ่า

อย์า่งคุนิสงิ่ขุ่ �น (นรศิา สมุะมานนท์,์ 2562) โดย์ชา่งฝีมือในท์อ้งถิ�นคุิดวิิธีแกีปั้ญหาดว้ิย์กีารเตมิรอย์

รา้วิดว้ิย์แล็ก็ีเกีอรส์ีท์อง ท์ำาใหช้ามมีเอกีล็กัีษณแ์ล็ะมีคุณุคุา่มากีขุ่ �น กีารซอ่มแซมนี�ท์ ำาใหเ้กิีดรูปแบับั

ศิล็ปะใหมท่์ั�งหมด (Mantovani, 2019) ศิล็ปะแบับั Kintsugi (คุนิสงิ่) คืุอ เท์คุนิคุซอ่มแซมเซรามิกี ซ่�ง

ในภาษาญี�ปุ่ นมีคุวิามหมาย์ดงันี � คุนิ แปล็วิา่ท์อง แล็ะ ซงิ่ แปล็วิา่ตอ่ เชื�อม สว่ินวิิธีกีารนั�น คืุอกีาร

ซอ่มแซมภาชนะดว้ิย์กีารนำารกัี หรอื อรุุชิ (urushi) ที์�สกีดัมาจากีย์างขุองตน้อรุุชิขุองญี�ปุ่ นผ่สมเขุา้กีบัั

ท์อง แล็ว้ินำามาซอ่มแซมภาชนะสว่ินที์�แตกีหรอืบัิ�นใหก้ีล็บััมาใชง้านไดด้งัเดมิ สว่ินเหตผุ่ล็ที์�นำาย์างรกัี

มาใชก็้ีเพิราะวิา่ ย์างรกัีมีคุวิามท์นท์านแล็ะปล็อดภยั์ในกีารใชง้านเกีี�ย์วิกีบััอาหารนั�นเอง (นรศิา สมุะ

มานนท์,์ 2562)

 ศลิ็ปะแบับั Kintsugi มีแนวิคุดิที์�สะท์อ้นถง่นิกีาย์เซน็ ในวิิถีแหง่ วิะบั-ิซะบั ิ(Wabi-sabi) วิิถี

แหง่คุวิามไมส่มบัรูณแ์บับั คุวิามเรยี์บังา่ย์ แล็ะกีารย์อมรบััตวัิตนแล็ะคุวิามผิ่ดพิล็าด เป็นศลิ็ปะที์�

ท์ ำาใหม้องเห็นถ่งคุวิามสวิย์งามจากีสิ�งที์�ไม่สมบัรูณแ์บับั กีารที์�สิ�ง ๆ หน่�งแตกีสล็าย์ไปแล็ว้ิแตถ่กูีนำา

กีล็บััมาซอ่มแซมใหมใ่หแ้ล็ดมีูชีวิิตชีวิาอีกีคุรั�งจง่กีล็าย์เป็นเสนห่ข์ุองศิล็ปะนี� (บัรษัิท์ บัารโิอ จำากีดั, 

ม.ป.ป.) นอกีจากีนี� ขุอ้มลู็จากี The Momentum อธิบัาย์เกีี�ย์วิกีบััศิล็ปะ Kintsugi วิา่ เท์คุนิคุศิล็ปะ

แบับัโบัราณที์�ซอ่มแซมเคุรื�องดนิเผ่าหรอืเซรามิกีดว้ิย์กีารใชย้์างไมม้าเชื�อมสว่ินตา่ง ๆ เขุา้ดว้ิย์กีนั แล็ว้ินำา

ท์องมาเขีุย์นตกีแตง่ล็งบันรอย์เชื�อมนั�น เกิีดเป็นคุวิามงามอีกีรูปแบับัที์�มาจากีคุวิามบับุัสล็าย์ขุองวิตัถ ุ

ผ่ล็ที์�ออกีมาคืุอภาชนะชิ �นนั�นกีล็บััมาใชไ้ดเ้หมือนเก่ีา แตแ่สดงรอ่งรอย์สีท์องที์�พืิ �นผิ่วิซ่�งท์ำาใหส้วิย์ไป

อีกีแบับั แสดงใหเ้หน็อย์า่งชดัเจนวิา่คุวิามงามนั�นไมใ่ชคุ่วิามสมบัรูณแ์บับัเพีิย์งอย์า่งเดีย์วิ แตก่ีล็บัั

โดดเดน่ดว้ิย์เสน้สีท์องที์�ไหล็ไปตามเสน้ท์างขุองรอย์รา้วิ รอย์แตกีหกัีที์�เคุย์เกิีดขุ่ �นกีบััชีวิิตขุองภาชนะ

ใบันั�น (ปอ เปรมสำาราญ, 2561)

 วิิธีกีารหล็กัีขุองกีารซอ่มแซมแบับั Kintsugi คืุอ กีารนำารกัีมาผ่สมกีบััแปง้สาล็ีใหมี้ล็กัีษณะ

เหนีย์วิเหมือนกีาวิ เพืิ�อใชเ้ชื�อมชิ �นสว่ินตา่ง ๆ เขุา้ หล็งัจากีนั�นจะมีกีารผ่สมรกัีเขุา้กีบััดนิใหเ้หล็วิแล็ว้ิ

นำามาอดุชอ่งวิา่งขุองภาชนะ โดย์ก่ีอนที์�จะแหง้ก็ีจะนำาผ่งท์องมาท์าไวิที้์�ผิ่วิเพืิ�อคุวิามสวิย์งาม วิสัดทีุ์�ใช้

ในกีารเชื�อมภาชนะแบับัคิุนสงิ่จง่ประกีอบัดว้ิย์รกัีเป็นสดัสว่ิน 99% นอกีจากีท์องแล็ว้ิจง่มีกีารตกีแตง่

ดว้ิย์เงิน ดีบักุี แล็ะท์องเหล็ืองอีกีดว้ิย์  นอกีจากีนี� ย์งัมีกีารนำาภาชนะจากีคุนล็ะชิ �นสว่ิน ตา่งสีสนั ตา่ง

ล็วิดล็าย์แตมี่คุวิามเขุา้กีนัได ้ มาซอ่มแซมดว้ิย์ศิล็ปะแบับั Kintsugi จนกีล็าย์เป็นผ่ล็งานชิ �นใหมที่์�มี

คุวิามสวิย์งามแปล็กีตา แล็ะมีเอกีล็กัีษณเ์ป็นขุองตวัิเอง รวิมไปถง่ย์งัมีกีารใชท้์องเพิน้ท์เ์ป็นล็วิดล็าย์

ตา่ง ๆ ที์�นอกีเหนือจากีแคุน่ำามาปิดย์างรกัีเท์า่นั�น (บัรษัิท์ บัารโิอ จำากีดั, ม.ป.ป.)

 1 เครื�องมอืที่ี�ใช้ในการรวบูรวมข้อมูล

 กีารวิิจยั์นี �เล็ือกีใชก้ีารวิิจยั์เชิงคุณุภาพิ (Qualitative Research) ซ่�งมีท์ั�งขุอ้มลู็ปฐมภมิูแล็ะ

ขุอ้มลู็ท์ตุิย์ภมิูโดย์มีเคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ คืุอ กีารสงัเกีตกีารณ ์กีารสมัภาษณ ์แล็ะ

กีารท์ดล็อง มีราย์ล็ะเอีย์ด ดงันี �

 1.1 กีารท์บัท์วินวิรรณกีรรม (Literature Review) เป็นกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้เอกีสาร งานวิิจยั์

ตา่ง ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งจากีขุอ้มลู็ท์ตุยิ์ภมิูขุอ้มลู็ ซ่�งเป็นขุอ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิกีบััแนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม 

แนวิคุิด upcycle อตุสาหกีรรมเซรามิกีแล็ะเศษเหล็ือทิ์ �ง รวิมถง่เอกีสารแล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งที์�

รวิบัรวิมผ่ล็งานออกีแบับัแล็ะแนวิคุิด ซ่�งเป็นประโย์ชนส์ ำาคุญัตอ่ขุั�นตอนกีารออกีแบับั

 1.2 กีารสงัเกีตกีารณ ์ (Observation) เป็นกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบัักีระบัวินกีารแล็ะ

ขุั�นตอนในกีารผ่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกี ซ่�งเป็นกีารสงัเกีตแบับัไมไ่ดเ้ขุา้ไปมีสว่ินรว่ิม ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีศก่ีษา

แล็ะสงัเกีตกีารณ ์ ณ บัรษัิท์ สย์าม โท์ซ ูเซรามิกี จำากีดั เพืิ�อศก่ีษาขุั�นตอนกีารผ่ล็ติแล็ะกีำาจดัวิสัดจุากี

กีารผ่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกี

 1.3 กีารสมัภาษณ ์(Interview) เป็นกีารรวิมรวิมขุอ้มลู็ไปพิรอ้ม ๆ กีบัักีารสงัเกีตกีารณ ์โดย์

เอกสารและงานวจิุยัที่ี�เกี�ยวข้อง

วธีิิการดำาเนินการวจิุยั

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

9796

ประเภท์ขุองกีารสมัภาษณเ์ป็นกีารสมัภาษณแ์บับัไมมี่โคุรงสรา้งแนน่อน (Unstructured Interview) 

ที์�ไมไ่ดก้ี ำาหนดคุำาถามแล็ะคุำาตอบัไวิล้็ว่ิงหนา้ ล็ ำาดบััขุองคุำาถามจง่เปล็ี�ย์นแปล็งตามคุวิามเหมาะสม 

แตย่์งัคุงสอดคุล็อ้งกีบััจดุประสงคุที์์�กีำาหนดไวิ ้ คืุอ กีารศก่ีษาขุั�นตอนกีารผ่ล็ติแล็ะกีำาจดัวิสัดจุากีกีาร

ผ่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกีภาย์ในโรงงาน นอกีจากีนี� กีารสมัภาษณย์์งัเป็นแบับัไมจ่ำากีดัคุำาตอบั โดย์กีาร

เกีริ�นนำาเพีิย์ง 2-3 ประโย์คุ แล็ว้ิเปิดโอกีาสผู่ถ้กูีสมัภาษณน์ำาเสนอขุอ้มลู็แล็ะแนวิคิุดจนกีวิา่จะคุรอบัคุล็มุ

เนื �อหาที์�ตอ้งกีาร ซ่�งระหวิา่งกีารสมัภาษณมี์กีารบันัท์ก่ีขุอ้มลู็พิรอ้มกีบัักีารถ่าย์ภาพิอีกีดว้ิย์

 1.4 กีารท์ดล็อง (Experiment) เป็นเคุรื�องมือหล็กัีในกีารรวิบัรวิมขุอ้มลู็วิิจยั์นี � โดย์ท์ดล็อง

เท์คุนิคุในกีารแปรรูปเศษวิสัดเุซรามิกีที์� นำาผ่ล็มาวิิเคุราะหข์ุอ้ดีแล็ะขุอ้เสีย์ขุองเท์คุนิคุตา่ง ๆ ที์�สามารถ

นำาไปใชใ้นกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์upcycling เพืิ�อสามารถที์�จะพิฒันาสูก่ีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิต์อ่ไป

 2. การเกบ็ูรวบูรวมข้อมูล

 เมื�อไดก้ีล็ุม่ตวัิอย์า่งที์�เหมาะสม ผู่วิ้ิจยั์จง่ดำาเนินกีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ดว้ิย์กีารสงัเกีตกีารณ ์     

กีารสมัภาษณแ์ล็ะกีารท์ดล็อง โดย์มีขุั�นตอนดงันี �

 2.1 การสังเกตการณ ์

 

ภาพที่่� 2 : การสงัเกตการณ ์ณ บรษิัที่ สยามิ โที่ซู้ เซ้รามิกิ จิำากดั เพ่�อศกึษาขั�นตอนการผลัติ

 

ภาพที่่� 3 : ตวัอยา่งเศษเซ้รามิกิที่่�เป็นของเสย่จิากการผลัติของ บรษิัที่ สยามิ โที่ซู้ เซ้รามิกิ จิำากดั

 

ภาพที่่� 4 : การจิดัการของเสย่จิากการผลัติผลัติภณัฑ์เ์ซ้รามิกิ ของ บรษิทัี่ สยามิ โที่ซู้ เซ้รามิกิ จิำากดั

 2.2 การสัมภัาษณ์

 

ภาพที่่� 5 : การสมัิภาษณน์กัออกแบบแลัะผูค้ิวบคิมุิกระบวนการผลัติ 

ของ บรษิทัี่ สยามิ โที่ซู้ เซ้รามิกิ จิำากดั

 2.3 การที่ดลอง

 นอกีจากีกีารล็งพืิ �นที์�เพืิ�อสงัเกีตกีารณแ์ล็ะสมัภาษณ ์ ณ บัรษัิท์ สย์าม โท์ซ ู เซรามิกี จำากีดั 

แล็ว้ิ ผู่ว้ิิจยั์ย์งัไดร้บััคุวิามอนเุคุราะหใ์นกีารนำาเศษวิสัดทีุ์�เหล็ือทิ์ �งจากีโรงงานมาใชใ้นกีารท์ดล็องอีกี

ดว้ิย์ กีารท์ดล็องแปรรูปผ่ล็ติภณัฑิท์์ำาดว้ิย์เท์คุนิคุที์�เป็นไปไดที้์�แตกีตา่งกีนั เพืิ�อหาขุอ้ดี ขุอ้เสีย์ แล็ะ

ขุอ้คุน้พิบัในกีารนำาเศษวิสัดเุซรามิกีมาใชเ้พืิ�อพิฒันาเป็นงานออกีแบับัผ่ล็ิตภณัฑิ ์ Upcycle ตาม

กีระบัวินกีารออกีแบับัต่อไป

 

     ภาพที่่� 6 : ตวัอยา่งเศษเซ้รามิกิเหลัอ่ที่ิ�ง จิาก บรษิัที่ สยามิ โที่ซู้  เซ้รามิกิ จิำากดั

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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 3 การวเิคราะหข้์อมูล

 3.1 ข้อมูลจุากการที่บูที่วนวรรณกรรม

 กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีกีารท์บัท์วินวิรรณกีรรมเป็นกีารวิิเคุราะหเ์นื �อหา เพืิ�อหาขุอ้สรุปที์�ตอบั

วิตัถปุระสงคุก์ีารวิิจยั์ โดย์ขุอ้สรุปที์�ไดจ้ากีกีารท์บัท์วินวิรรณกีรรมนั�นจะตอ้งคุรอบัคุล็มุประเดน็ขุอง

กีารศก่ีษา ซ่�งประกีอบัดว้ิย์ แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม แนวิคุดิ Upcycle ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบัั

อตุสาหกีรรมเซรามิกีแล็ะเศษเหล็ือทิ์ �ง แล็ะงานวิิจยั์ งานออกีแบับัที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง ซ่�งสามารถสรุปได ้ดงันี �

  (1) แนวิคุิดกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม เป็นแนวิที์�บัูรณากีารคุวิามรูท้์ั�งดา้น

เศรษฐศาสตร ์ สงัคุม กีารจดักีารดา้นสิ�งแวิดล็อ้ม แล็ะกีารออกีแบับั โดย์ประเดน็สำาคุญัที์�ใชใ้นกีาร

พิิจารณา คืุอ ผ่ล็กีระท์บัขุองผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีตอ่สิ�งแวิดล็อ้มตล็อดวิงจรชีวิิตผ่ล็ติภณัฑิ ์ ตั�งแตก่ีารสกีดั

แย์กีวิตัถดุิบัจากีท์รพัิย์ากีรธรรมชาติ เพืิ�อนำาไปใชใ้นกีารผ่ล็ติจนถง่กีารทิ์ �งซากีผ่ล็ติภณัฑิ ์ ซ่�งผ่ล็กีระ

ท์บัเหล็า่นี �รวิมถง่กีารปล็ดปล็อ่ย์สารเคุมีที์�เป็นพิิษ กีารใชท้์รพัิย์ากีรที์�ไมส่ามารถนำากีล็บััมาใชใ้หมไ่ด ้

แล็ะกีารใชพ้ิล็งังานที์�เกิีนคุวิามจำาเป็น 

  นอกีเหนือจากีปัจจยั์ในกีารออกีแบับั เชน่ คุวิามคุุม้คุา่ขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ คุวิามตอ้งกีาร

ขุองล็กูีคุา้ คุวิามสามารถในกีารผ่ล็ติ แล็ะท์ำางานที์�ตอ้งกีารขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อ

สิ�งแวิดล็อ้มจะเป็นสว่ินหน่�งที์�น ำามาพิิจารณาในกีระบัวินกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ เพืิ�อนำา

ไปสู่กีารพิฒันาอย์่างย์ั�งยื์นที์�จะท์ำารา้ย์โล็กีใหน้อ้ย์ล็งที์�สดุแล็ะใชท้์รพัิย์ากีรใหเ้กิีดประโย์ชนข์ุ่ �นมากี

ที์�สดุ

  (2) แนวิคุดิ Upcycle เป็นกีารใชว้ิสัดตุา่ง ๆ ที์�ถกูีใชง้านแล็ว้ิมาผ่า่นกีระบัวินกีาร

ที์�ท์ ำาใหมี้มลู็คุา่ มีคุณุภาพิแล็ะประโย์ชนเ์พิิ�มมากีขุ่ �น รวิมท์ั�งใชคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุ ์สรา้งคุวิามสวิย์งาม 

พิรอ้มท์ั�งคุ ำานง่ถง่ประโย์ชนใ์ชส้อย์ที์�ตา่งไปจากีเดมิ ซ่�งกีระบัวินกีารเหล็า่นี �จะผ่า่นคุวิามคุดิที์�คุ ำานง่ถง่

ผ่ล็เสีย์ที์�มีตอ่สิ�งแวิดล็อ้มใหน้อ้ย์ที์�สดุ โดย์วิตัถปุระสงคุห์ล็กัีสำาคุญัขุองกีระบัวินกีาร Upcycle คืุอ 

เพืิ�อกีารยื์ดอาย์วุิสัดใุหเ้ป็นขุย์ะชา้ล็ง ชะล็อกีารเกิีดขุย์ะ ท์ำาใหส้ามารถใชเ้ป็นผ่ล็ติภณัฑิต์อ่ไปได ้รวิม

ถง่ชว่ิย์ล็ดกีารใชผ้่ล็ติภณัฑิใ์หมด่ว้ิย์

  แนวิคุดิ Upcycle จะใชก้ีารออกีแบับัเขุา้มาชว่ิย์เพืิ�อใหผ้่ล็ติภณัฑิมี์มลู็คุา่สงูขุ่ �น 

แล็ะเป็นผ่ล็ติภณัฑิใ์หมที่์�มีคุณุภาพิดีขุ่ �น ซ่�งในกีารออกีแบับันั�นมุง่เนน้กีารล็ดขุย์ะขุองเสีย์ ยื์ดอาย์ุ

กีารใชง้าน แล็ะเพิิ�มประสทิ์ธิภาพิในกีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่ ล็ดผ่ล็กีระท์บัตอ่สิ�งแวิดล็อ้มในภาย์หล็งั

ตั�งแต่ขุั�นตอนกีารออกีแบับั กีารผ่ล็ิต กีารนำาไปใช ้ไปจนถ่งกีารท์ำาล็าย์หล็งัเสรจ็สิ �นกีารใชง้านหรือ

หมดอาย์ุ

  (3) เซรามิกีเป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�พิบัไดโ้ดย์ท์ั�วิไปแล็ะมีประโย์ชนอ์ย์า่งกีวิา้งขุวิาง ท์ำาให้

ผ่ล็ติภณัฑิ ์ เซรามิกีเป็นอตุสาหกีรรมที์�มีคุวิามสำาคุญัอย์า่งหน่�ง แล็ะในท์กุีกีระบัวินกีารผ่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิ์

เซรามิกีไมว่ิา่จะกีล็ุม่ประเภท์ใด ท์ำาใหเ้กิีดขุองเสยี์แล็ะมล็ภาวิะที์�เป็นสว่ินหน่�งในกีารท์ำาล็าย์สิ�งแวิดล็อ้ม

ท์ั�งสิ �น ในงานวิิจยั์นี �มุง่เนน้กีารศก่ีษาเศษวิสัดเุซรามิกีซ่�งจดัวิา่เป็นอีกีหน่�งขุองเสีย์ที์�มีปรมิาณมากีที์�

เกิีดขุ่ �นในกีระบัวินกีารผ่ล็ติ โดย์แนวิท์างกีารกีำาจดัขุองเสีย์ประเภท์นี�สว่ินมากีใชก้ีารฝังกีล็บัในพืิ�นที์�

ตา่ง ๆ ที์�จะเกิีดเป็นคุา่ใชจ้า่ย์ที์�สงู สว่ินกีารท์ำาล็าย์ทิ์ �งเป็นอีกีกีระบัวินกีารที์�เป็นกีารท์ำาล็าย์สิ�งแวิดล็อ้ม

แล็ะใชพ้ิล็งังานที์�สงูเชน่กีนั 

 นอกีจากีนี� ในกีระบัวินกีารกีารผ่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกีเริ�มตน้ดว้ิย์กีารขุ่ �นรูปผ่ล็ติภณัฑิน์ั�น

ผ่า่นกีารเผ่าเพืิ�อขุ่ �นรูปมา กีารจดักีารขุองเสีย์จากีกีระบัวินกีารผ่ล็ติดว้ิย์กีาร Recycle จง่จำาเป็นตอ้ง

บัดวิสัดเุซรามิกีใหมี้สภาพิเป็นผ่งล็ะเอีย์ดเสีย์ก่ีอน วิสัดเุซรามิกีที์�ผ่า่นกีารเผ่ามาแล็ว้ิจะมีโคุรงสรา้ง

แล็ะคุณุสมบัตัแิตกีตา่งจากีวิตัถดุิบัตั�งตน้มากี จง่เป็นเหตใุหไ้มนิ่ย์มนำามาท์ำากีาร Recycle เพิราะมี

ตน้ท์นุสงูแล็ะตอ้งใชพ้ิล็งังานมากี ดงันั�น แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม โดย์แนวิคุดิ Upcycle 

สามารถเป็นกีระบัวินกีารหน่�งในกีารล็ดปัญหาดงักีล็า่วิที์�เกิีดขุ่ �นได ้ เพิราะเป็นกีารยื์ดอาย์ขุุย์ะที์�มีอย์ู ่

แล็ะสามารถสรา้งมลู็คุา่เพิิ�มใหก้ีบััขุย์ะเศษเซรามิกีเหล็ือทิ์ �ง

 3.2 ข้อมูลการสังเกตการณแ์ละการสัมภัาษณ์

 ขุอ้มลู็จากีกีารสงัเกีตกีารณก์ีระบัวินกีารผ่ลิ็ตผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกีประเภท์ขุองใชบ้ันโต๊ะอาหาร 

โดย์ บัรษัิท์ สย์าม โท์ซ ูเซรามิกี จำากีดั พิบัวิา่ กีระบัวินกีารผ่ล็ติเป็นกีระบัวินกีารที์�ใชแ้รงงานคุนแล็ะ

ฝีมือ เป็นกีระบัวินกีารที์�เศษวิสัดเุซรามิกีเหล็ือท์ั�งจำานวินมากี ท์ั�งแบับัที์�เคุล็ือบัเผ่าแล็ว้ิแล็ะย์งัไมผ่่า่น

กีารเคุล็อืบัเผ่า ซ่�งผ่ล็ติภณัฑิที์์�ผ่า่นกีารเคุล็อืบัเผ่าแล็ว้ินั�น หากีผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกีไมผ่่า่นกีารตรวิจสอบั

คุณุภาพิจะถกูีคุดัทิ์ �ง ไม่สามารถนำาออกีขุาย์สู่ท์อ้งตล็าดได ้ ท์ำาใหป้ริมาณขุองขุย์ะมีจำานวินมากี 

ถ่งแมว้ิา่จะมีวิิธีกีารกีำาจดัขุองเสีย์ตามกีระบัวินกีารเพืิ�อล็ดปรมิาณขุย์ะแล็ว้ิก็ีตาม

 

ภาพที่่� 7 : การวเิคิราะหแ์นวที่างการนำาเศษเซ้รามิกิเหลัอ่ที่ิ�งไปใชัใ้นกระบวนการออกแบบ

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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 3.4 ข้อมูลจุากการที่ดลอง

 เมื�อศก่ีษาเศษวิสัดเุหล็ือทิ์ �งจากีกีระบัวินกีารผ่ล็ติแล็ว้ิ รูปแบับัประเภท์คุวิามเสีย์หาย์หรอืมี

ตำาหนิที์�นา่สนใจมี 3 รูปแบับั คืุอ บัดิเบีั �ย์วิ แตกีรา้วิ เคุล็ือบัไมส่มบัรูณ ์ดงันั�น ล็กัีษณะคุวิามผิ่ดพิล็าด

แล็ะเสยี์หาย์ที์�เกิีดขุ่ �นระหวิา่งกีระบัวินกีารผ่ล็ติท์ำาใหเ้กิีดขุองเหล็อืทิ์ �งที์�ตอ้งใชก้ีารสงัเกีตในกีารพิิจารณา

คุวิามเสีย์หาย์ แล็ะมองเห็นไดด้ว้ิย์ตาเปล็่าไดไ้ม่ชดันกัี กีระบัวินกีารจดักีารส่วินใหญ่จะเป็นกีาร

นำาออกีไปขุาย์ต่อในราคุาที์�ถกูีล็ง อย์่างไรก็ีตาม ปริมาณกีารกีำาจดัทิ์ �งดว้ิย์วิิธีนี �จะมีไม่มากีนกัี ขุย์ะ

ที์�เหล็ือทิ์ �งจง่ย์งัคุงมีปรมิาณที์�มากี ในขุณะที์�คุวิามเสีย์หาย์ที์�เกิีดจากีรอย์แตกีรา้วิเกิีดขุ่ �นชดัเจน แล็ะ

เป็นสว่ินใหญ่ขุองเศษขุย์ะเหล็ือทิ์ �งที์�ไมส่ามารถนำาไปขุาย์ตอ่หรอืสามารถใชง้านไดอี้กี เศษเซรามิกี

ประเภท์นี�จง่มีปรมิาณมากีแล็ะย์ากีตอ่กีารกีำาจดัทิ์ �ง ดงันั�น กีารท์ดล็องในงานวิิจยั์นี � จง่มุง่เนน้ไปที์�

ประเภท์คุวิามเสีย์หาย์จากีรอย์แตกีรา้วิเป็นหล็กัี เพืิ�อพิฒันาไปสูง่านออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิเ์พืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม 

ดว้ิย์แนวิคุดิ Upcycle เนื�องจากีเป็นคุวิามเสีย์หาย์ที์�ตรงกีบััแนวิคุดิขุองงานวิิจยั์นี �

 จากีกีารท์ดล็องท์ั�งในแตล่็ะขุั�น สามารถสรุปผ่ล็กีารท์ดล็องได ้ดงันี �

ตารางที์� 1 : สรุปผ่ล็กีารท์ดล็องวิสัดเุซรามิกีดว้ิย์วิิธีตา่ง ๆ

วธีิิการที่ดลอง ผืลการที่ดลองและการวเิคราะหข้์อมูล

การที่ดลองขั�นที่ี� 1

กีารท์ดล็องที์� 1 กีารประสานดว้ิย์วิสัดอืุ�น กีารล็ะล็าย์พิล็าสตกิีดว้ิย์คุวิามรอ้นเพืิ�อประสานวิสัดเุซรามิกี

ไมส่ามารถท์ำาได ้เมื�อพิล็าสตกิีดเย์น็ล็ง เศษเซรามิกีท์ั�ง 2 ชิ �น

แย์กีออกีจากีกีนั ใชเ้วิล็านาน แล็ะสิ �นเปล็ืองพิล็งังานไฟฟา้

กีารท์ดล็องที์� 2 กีารใชเ้ศษเซรามิกีขุนาด

เล็ก็ีประสานดว้ิย์พิล็าสติกี

ล็ะล็าย์

กีารล็ะล็าย์พิล็าสตกิีเพืิ�อประสานเศษเซรามิกีขุนาดเล็ก็ีเขุา้

ดว้ิย์กีนั สามารถท์ำาไดโ้ดย์ตอ้งใชบ้ัล็อ็กีเพืิ�อขุ่ �นรูปท์รงขุอง

ผ่ล็ติภณัฑิใ์หม ่อาจสิ �นเปล็ืองมากีขุ่ �น แล็ะกีารพิฒันารูป

แบับัตอ้งผ่า่นกีระบัวินกีารคุิดที์�ซบััซอ้น ใชเ้วิล็านาน มีกีล็ิ�น

เหมน็ แล็ะใชพ้ิล็งังานไฟฟา้คุอ่นขุา้งมากี หากีตอ้งกีารผ่ล็ติ

ในเชิงพิาณิชย์ ์จะสิ �นเปล็ืองท์รพัิย์ากีรมากี

การที่ดลองขั�นที่ี� 2

กีารท์ดล็องที์� 1 กีารใชคุ้วิามรอ้นล็ะล็าย์

พิล็าสติกี เพืิ�อประสาน

ระหวิา่ง 2 วิสัดุ

กีารล็ะล็าย์พิล็าสตกิีเพืิ�อขุ่ �นรูปผ่ล็ติภณัฑิ ์สามารถท์ำาได ้แต่

ใชเ้วิล็านาน ตอ้งใชบ้ัล็อ็กีเพืิ�อขุ่ �นรูปผ่ล็ติภณัฑิ ์อาจสิ �น

เปล็อืงมากีขุ่ �น แล็ะกีารพิฒันารูปแบับัตอ้งผ่า่นกีระบัวินกีารคิุด

ที์�ซบััซอ้น ใชเ้วิล็านาน มีกีล็ิ�นเหมน็ แล็ะใชพ้ิล็งังานไฟฟา้

คุอ่นขุา้งมากี หากีตอ้งกีารผ่ล็ติในเชิงพิาณิชย์ ์จะสิ �นเปล็ือง

ท์รพัิย์ากีรมากี

วธีิิการที่ดลอง ผืลการที่ดลองและการวเิคราะหข้์อมูล

การที่ดลองขั�นที่ี� 3

กีารท์ดล็องที์� 1 กีารใชคุ้วิามรอ้นล็ะล็าย์

พิล็าสตกิี เพืิ�อประสาน

ระหวิา่ง 2 วิสัดุ

กีารล็ะล็าย์พิล็าสตกิีเพืิ�อขุ่ �นรูปผ่ล็ติภณัฑิ ์สามารถท์ำาได ้แต่

ใชเ้วิล็านาน ตอ้งใชบ้ัล็อ็กีเพืิ�อขุ่ �นรูปผ่ล็ติภณัฑิ ์อาจสิ �น

เปล็อืงมากีขุ่ �น แล็ะกีารพิฒันารูปแบับัตอ้งผ่า่นกีระบัวินกีารคิุด

ที์�ซบััซอ้น ใชเ้วิล็านาน มีกีล็ิ�นเหมน็ แล็ะใชพ้ิล็งังานไฟฟา้

คุอ่นขุา้งมากี หากีตอ้งกีารผ่ล็ติในเชิงพิาณิชย์ ์จะสิ �นเปล็ือง

ท์รพัิย์ากีรมากี

กีารท์ดล็องที์� 2 กีารประสานระหวิา่ง 2 วิสัด ุ

ดว้ิย์เท์คุนิคุรอ้ย์ สาน แล็ะ

เซาะรอ่งไม้

กีารใชเ้ท์คุนิคุที์�หล็ากีหล็าย์เพืิ�อประสานระหวิา่งวิสัดไุมแ้ล็ะ

เซรามิกีสามารถท์ำาได ้ท์ำาใหเ้กิีดผ่ล็ิตภัณฑิใ์นรูปแบับัที์�

น่าสนใจ เป็นกีารผ่สมผ่สานภมิูปัญญาเพืิ�อตอ่ย์อด

ผ่ล็ติภณัฑิไ์ด้

กีารท์ดล็องที์� 3 กีารท์ดล็องประสานเศษเซ

รามิกีแล็ะไมด้ว้ิย์ย์างรกัี

กีารใชย้์างรกัีเพืิ�อประสานระหวิา่งวิสัดไุมแ้ล็ะเซรามิกี

สามารถท์ำาได ้ผ่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามแขุ็งแรงเกิีดล็วิดล็าย์ใหม ่ๆ 

สามารถท์ำาใหผ้่ล็ติภณัฑิห์มีอตัล็กัีษณที์์�นา่สนใจ

 4 ผืลการวเิคราะหข้์อมูล

 4.1 กีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิด์ว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม ที์�ใชเ้ศษวิสัดเุซรามิกี

เหล็อืทิ์ �งจากีกีระบัวินกีารผ่ล็ติเป็นวิสัดหุล็กัี ผ่า่นกีระบัวินกีารที์�ท์ ำาใหมี้คุณุภาพิแล็ะประโย์ชนเ์พิิ�มมากี

ขุ่ �น รวิมท์ั�งใชคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุ ์สรา้งคุวิามสวิย์งาม พิรอ้มท์ั�งคุ ำานง่ถง่ประโย์ชนใ์ชส้อย์ เป็นกีารยื์ด

อาย์วุิสัดใุหเ้ป็นขุย์ะใหช้า้ล็ง ซ่�งเป็นแนวิคุดิที์�สอดคุล็อ้งกีบัักีาร Upcycle

 4.2 เท์คุนิคุจากีท์ดล็องที์�เล็ือกีใชใ้นงานออกีแบับั มี 2 รูปแบับั คืุอ กีารประสานระหวิา่ง 2 

วิสัด ุ ดว้ิย์กีารรอ้ย์ สาน แล็ะเซาะรอ่งไม ้ แล็ะกีารประสานเศษเซรามิกีแล็ะไมด้ว้ิย์ย์างรกัี เพืิ�อใหไ้ด้

ผ่ล็ติภณัฑิที์์�เหมาะสมกีบัักีารใชง้าน เกิีดรูปแบับัที์�นา่สนใจ ผ่สมผ่สานกีารใชภ้มิูปัญญาในกีารสรา้งสรรคุ์

ผ่ล็งาน เป็นกีารเพิิ�มคุณุคุา่ใหก้ีบััผ่ล็ติภณัฑิ ์ อีกีท์ั�ง เป็นกีารจำากีดัหรอืล็ดกีารใชว้ิสัดใุหน้อ้ย์ที์�สดุใน

งานออกีแบับั เนื�องจากีกีารใชว้ิสัดหุล็าย์ประเภท์ ท์ำาใหก้ีระบัวินกีารท์ำาล็าย์ คุดัแย์กีขุย์ะ ตอ้งใช้

พิล็งังานแล็ะท์รพัิย์ากีรเพิิ�มมากีขุ่ �น ซ่�งจะเป็นผ่ล็เสีย์ตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม

 4.3 ผ่ล็งานตน้แบับัจากีกีารวิิจัย์นี �เป็นกีารออกีแบับัผ่ล็ิตภณัฑิป์ระเภท์ไล็ฟ์สไตล็ ์ ที์�เนน้

คุวิามสวิย์งามแล็ะสอดคุล็อ้งกีบัักีารใชง้านขุองกีล็ุม่เปา้หมาย์เฉพิาะ เขุา้กีบััย์คุุสมยั์ปัจจบุันั

 4.4 กีารกีำาหนดกีล็ุม่เปา้หมาย์เป็นปัจจยั์สำาคุญัที์�มีผ่ล็ตอ่กีารออกีแบับัประเภท์ขุองผ่ล็ติภณัฑิ์

แล็ะวิิธีกีารใชง้าน โดย์กีารกีำาหนดดว้ิย์ล็กัีษณะท์างจิตภาพิแล็ะพิฤตกิีรรมเป็นสำาคุญั คืุอ กีล็ุม่คุนวิยั์

ท์ำางานที์�ใสใ่จเรื�องคุวิามโดดเดน่ คุวิามคุดิสรา้งสรรคุ ์แล็ะจรยิ์ธรรม เป็นกีล็ุม่คุนที์�เตม็ใจจะจา่ย์เงินที์�

สงูขุ่ �น เพืิ�อใหไ้ดผ้่ล็ติภณัฑิที์์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม เป็นกีล็ุม่ที์�ชอบัล็องแล็ะล็งมือท์ำาสิ�งใหม ่  ๆที์�เป็นกีารฟื�นฟู

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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แล็ะเยี์ย์วิย์าจิตใจ แล็ะหล็ีกีหนีกีารอย์ูใ่นสงัคุมที์�เคุรง่คุรดั แตย่์งัคุงเป็นกีล็ุม่คุนที์�มีคุวิามพิิถีพิิถนัใน

กีารใชชี้วิิต

 5. ผืลงานการออกแบูบู

 ผ่ล็งานกีารออกีแบับัจากีงานวิิจยั์นี � ประกีอบัดว้ิย์ผ่ล็ติภณัฑิต์น้แบับั จำานวิน 5 ชิ �น ดงันี � ที์�

ดรปิ กีาแฟ จำานวิน 2 รูปแบับั แล็ะ ถาด จำานวิน 1 รูปแบับั แล็ะ เกีา้อี � จ ำานวิน 1 รูปแบับั (2 ขุนาด)

 

ภาพที่่� 8 : ภาพ 3 มิติ ิที่่�ดรปิกาแฟ รูปแบบที่่� 1

 

ภาพที่่� 9 : ภาพ 3 มิติ ิที่่�ดรปิกาแฟ รูปแบบที่่� 2

 

ภาพที่่� 9 : ภาพ 3 มิติ ิถาด

 

ภาพที่่� 10 : ผลัติภณัฑ์เ์กา้อ่ �ตน้แบบ จิำานวน 1 รูปแบบ 2 ขนาด

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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 1. แนวคดิเกี�ยวกับูการออกแบูบูเพื�อสิ�งแวดล้อม และแนวคดิ Upcycling ที่ี�จุะเป็น

ประโยชนใ์นการพฒันาและออกแบูบูผืลิตภัณัฑ์จ์ุากเศิษวัสดุเซีรามกิ

 

ภาพที่่� 11 : วฏัจิกัรชัว่ติของผลัติภณัฑ์เ์ซ้รามิกิเหลัอ่ใชั้

 จากีกีารศก่ีษา พิบัวิา่ แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม แล็ะกีาร Upcycling ที์�เป็น

ประโย์ชนใ์นกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเศษวิสัดเุซรามิกี มีองคุป์ระกีอบั ดงันี � 

 (1) หลักการ 4R

 หล็กัีกีาร 4R ประกีอบัดว้ิย์ กีารล็ด (Reduce) กีารใชซ้ ำ�า (Reuse) กีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่

(Recycle) แล็ะกีารซอ่มบัำารุง (Repair) จดัเป็นกีระบัวินกีารหล็กัีในกีารใชเ้พืิ�อพิฒันาแล็ะออกีแบับั

ผ่ล็ติภณัฑิ ์ Upcycling ที์�จะคุำานง่ถง่ผ่ล็กีระท์บัที์�จะเกิีดตอ่สิ�งแวิดล็อ้มในท์กุีชว่ิงวิงจรชีวิิตขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์

ซ่�งมีแนวิคุดิที์�สอดคุล็อ้งกีบัักีระบัวินกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มแล็ะท์ฤษฎี์ตา่ง ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีนั โดย์ 

ไท์ย์พิบััล็กิีา้ (2561) ไดก้ีล็า่วิถง่ แนวิคุดิขุองระบับัเศรษฐกิีจหมนุเวีิย์น (Circular Economy) ขุองโล็กี

ปัจจบุันัวิา่ มีกีารปรบััรูปแบับัธรุกิีจมาเป็น “กีารนำากีล็บััมาใชใ้หม ่กีล็บััมาผ่ล็ติใหม ่ใหเ้ป็นขุองใหม”่ 

บันพืิ�นฐานออกีแบับัใหม ่ โดย์มีเปา้หมาย์เพืิ�อรกัีษาแล็ะเพิิ�มกีารใชท้์รพัิย์ากีรอย์า่งมีประสทิ์ธิภาพิให้

เกิีดประโย์ชนส์งูสดุ แล็ะล็ดผ่ล็กีระท์บัดา้นสิ�งแวิดล็อ้มใหน้อ้ย์ที์�สดุ นอกีจากีนี� แนวิคุดิกีาร Upcycle 

ก็ีเป็นอีกีแนวิท์างหน่�งที์�น ำาท์รพัิย์ากีรที์�ใชแ้ล็ว้ิกีล็บััมาใชใ้หเ้ป็นวิสัดใุหม่หรือผ่ล็ิตภณัฑิใ์หม่ก็ีเกิีดขุ่ �น 

เป็นกีารแปล็งวิสัดทีุ์�มีมลู็คุา่ใหก้ีล็าย์เป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีมลู็คุา่สงู (ไท์ย์พิบััล็กิีา้, 2561)

 

ภาพที่่� 12 : การใชัแ้นวคิดิหลักั 4R ในที่กุชัว่งชัว่ติของผลัติภณัฑ์ ์upcycling เซ้รามิกิเหลัอ่ใชั้

 (2) การยดือายุการใช้งานผืลิตภัณัฑ์แ์ละวัสดุ

 กีารยื์ดอาย์ขุุองเศษวิสัดเุป็นอีกีแนวิท์างหน่�งที์�ใชใ้นกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับั เพืิ�อท์ดแท์น

กีระบัวินกีารรไีซเคุลิ็ที์�ตอ้งใชพ้ิล็งังานแล็ะท์รพัิย์ากีรสงู โดย์จกัีรสนิ นอ้ย์ไรภ่มิู แล็ะ สงิห ์ อินท์รชโูต 

(2563) อธิบัาย์วิา่ กีารรไีซเคุลิ็อาจเสีย์คุา่ใชจ้า่ย์มากีกีวิา่กีารผ่ล็ติวิสัดขุุ่ �นใหม ่เพิราะผ่ล็ติภณัฑิเ์หล็า่

นั�นผ่ล็ติขุ่ �นจากีวิสัดทีุ์�ไมไ่ดถ้กูี ออกีแบับัมาใหส้ามารถนำากีล็บััมาผ่ล็ติใหมไ่ดง้า่ย์ ดงันั�น กีาร Upcycle 

จ่งเป็นนวิตักีรรมผ่ล็ิตวิสัดแุบับัใหม่เพืิ�อล็ดจดุดอ้ย์ขุองกีาร Recycle ซ่�งสอดคุล็อ้งกีนักีบัับัท์คุวิาม

จากี The Standard ที์�ไดห้ยิ์บัย์กีปัญหาจากีขุย์ะพิล็าสตกิีที์�สรา้งผ่ล็กีระท์บัตอ่สิ�งแวิดล็อ้มมาอธิบัาย์

เกีี�ย์วิกีบัักีระบัวินกีาร Upcycle วิา่ โล็กีที์�ปราศจากีกีารใชพ้ิล็าสติกี 100% นั�นอาจไมมี่ท์างเป็นจรงิได ้

ท์างแกีไ้ขุแล็ะกีารจดักีารขุย์ะที์�ถกูีวิิธีแล็ะเป็นกีารแกีไ้ขุปัญหาไดอ้ย์า่งย์ั�งยื์น คืุอ กีารยื์ดอาย์วุิสัดใุห้

เป็นขุย์ะใหช้า้ล็ง ดว้ิย์กีารเปล็ี�ย์นขุย์ะพิล็าสติกีใหมี้มลู็คุา่ หรอืเรยี์กีกีระบัวินกีารนี �วิา่ Upcycle เป็นกีาร

ใชคุ้วิามคุดิสรา้งสรรคุ ์ โดย์ผ่า่นกีระบัวินกีารแปรสภาพิที์�ใชพ้ิล็งังานหรอืกีระบัวินกีารท์างเคุมีใหน้อ้ย์

ที์�สดุ (เดอะ สแตนดารด์ ที์ม, 2562)

 (3) การปรับูเปลี�ยนรูปแบูบูการใช้งาน   

 กีาร Upcycle เป็นกีระบัวินกีารแปล็งสภาพิวิสัดใุหมี้รูปแบับักีารใชง้านที์�แตกีตา่งจากีเดิม 

เพิิ�มมลู็คุา่ใหก้ีบััวิสัดเุหล็ือใช ้ ตามที์� สงิห ์ อินท์รชโูต (2556) ไดอ้ธิบัาย์กีระบัวินกีาร Upcycle วิา่

เป็นกีารท์ำาใหว้ิสัดหุรอืผ่ล็ติภณัฑิที์์�ไมส่ามารถใชง้านตามหนา้ที์� เดมิใหก้ีล็าย์เป็นผ่ล็ติภณัฑิใ์หมที่์�มี

คุณุภาพิแล็ะมลู็คุา่สงู ขุ่ �นอีกีท์ั�งย์งัเป็นมิตรกีบััสิ�งแวิดล็อ้ม เชน่เดีย์วิกีนักีบัั วิาล็ดิ อลั็ ดามีรยี์์ ผู่อ้ย์ูเ่บืั �องหล็งั

สรุปการวจิุยั

    กีารพิฒันาเศษวิสัดเุซรามิกีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์เพืิ�อกีารออกีแบับั
    ผ่ล็ติภณัฑิอ์พัิไซคุล็ิ�ง (Upcycling) ดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม
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แบัรนด ์By Walid ในองักีฤษ ไดใ้หคุ้วิามหมาย์ขุอง Upcycling วิา่ “เป็นกีาร Repurpose นำาขุองที์�ใช้

อย์ูไ่ปดดัแปล็งเพืิ�อใชป้ระโย์ชนใ์นวิตัถปุระสงคุอื์�น แล็ะเป็นกีารคืุนชีวิิตใหก้ีบัับัางสิ�งที์�ถกูีหล็งล็ืมไป” 

(ไท์ย์พิบััล็กิีา้, 2561) 

 2. การศิกึษาและที่ดลองเที่คนิคในการแปรรูปเศิษวัสดุเซีรามกิที่ี�จุะนำามาซีึ�งข้อค้นพบู

เกี�ยวกับูข้อด ีข้อเสยี ของเที่คนิคตา่ง ๆ ที่ี�สามารถุนำาไปใช้ในการออกแบูบูผืลติภัณัฑ์ ์Upcycling

 ในกีารศก่ีษาแล็ะท์ดล็องเท์คุนิคุตา่ง ๆ ในกีารแปรรูปเศษวิสัดเุซรามิกีเหล็ือใช ้พิบัวิา่ แตล่็ะ

เท์คุนิคุนั�นมีท์ั�งขุอ้ดี แล็ะขุอ้เสีย์ที์�แตกีตา่งกีนัไป ดงันั�น วิิธีกีารที์�น ำามาใชป้ระโย์ชนใ์หส้งูสดุ จง่ตอ้ง

พิิจารณารอบัดา้น โดย์มีปัจจยั์ดา้นผ่ล็กีระท์บัต่อสิ�งแวิดล็อ้มเป็นสำาคุญั สอดคุล็อ้งกีบััขุอ้มลู็จากี 

กีรีนเน็ตเวิิรค์ุไท์ย์แล็นด ์ (2562) อธิบัาย์แนวิคุดิกีารนำาวิสัดเุหล็ือใชม้าผ่า่นกีระบัวิน Upcycle วิา่

เป็นกีารนำาวิสัดกุีล็บััมาใชใ้หม ่ โดย์ไมท่์ ำาใหคุ้ณุภาพิแล็ะสว่ินประกีอบัขุองวิสัดลุ็ดล็งเพืิ�อกีารใชง้าน

คุรั�งตอ่ไป ย์กีตวัิอย์า่งเชน่ ชอ้นสอ้มพิล็าสตกิี ขุวิดนำ�าดื�มพิล็าสติกีถกูีนำากีล็บััมาใชใ้หม ่แตส่ว่ินใหญ่

มกัีจะไมส่ามารถเปล็ี�ย์นกีล็บััไปเป็นภาชนะที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััสิ�งใดก็ีตามที์�สามารถบัรโิภคุได ้ เนื�องจากี

คุวิามเสี�ย์งขุองสิ�งที์�ซม่เขุา้ไปในพิล็าสตกิี เป็นผ่ล็ใหส้ิ�งเหล็า่นี �จะถกูีนำาไป Upcycled เป็นสิ�งขุอง เชน่ 

พิรม ขุองเล็น่ มา้นั�ง โคุมไฟ แจกีนั (กีรนีเน็ตเวิิรค์ุไท์ย์แล็นด,์ 2562) เชน่เดีย์วิกีนักีบัับัท์คุวิามเรื�อง 

ขุย์ะ + ไอเดีย์ = Upcycling นำาเสนอวิา่ Upcycle เนน้กีารออกีแบับัเป็นเคุรื�องมือในกีารแปรรูป

สินคุา้ ท์ำาใหธุ้รกิีจต่าง ๆ มีสนิคุา้นา่สนใจแล็ะเป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้มอีกีดว้ิย์ ดงันั�น แนวิคุวิามคุดิ 

Upcycle เป็นเกีารอนรุกัีษที์์�มากีกีวิา่กีาร Reuse หรอื Recycle แบับัเดิม ๆ  แตเ่ป็นกีารนำามาผ่ล็ติเป็น

ขุองใหมด่ว้ิย์กีารใชน้วิตักีรรมแล็ะกีารออกีแบับั เพืิ�อมีเปา้หมาย์ในกีารใชท้์รพัิย์ากีรอย์า่งมีประสทิ์ธิภาพิ

สงูสดุ (อรุณี ศลิ็ปกีารประดษิฐ, 2563)

 3. การพฒันาและออกแบูบูผืลติภัณัฑ์จ์ุากเศิษวัสดุเซีรามกิดว้ยแนวคดิการออกแบูบู

เพื�อสิ�งแวดล้อม เป็นที่างเลอืกใหม่ ชะลอการเกดิขยะ และสามารถุเพิ�มมูลค่าของเศิษวัสดุเซีรามกิได้

 จากีกีารท์ดสอบัแล็ะประเมินผ่ล็กีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกีเหล็ือใช ้โดย์วิิธี

กีารสมัภาษณก์ีล็ุม่ผู่ใ้ชง้าน ซ่�งเป็นกีล็ุม่เปา้หมาย์ขุองกีารออกีแบับั พิบัวิา่ ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเศษวิสัดุ

เซรามิกีดว้ิย์แนวิคิุดกีารออกีแบับัเพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้ม เป็นท์างเล็อืกีใหมใ่หก้ีบััผู่ใ้ชง้าน ที์�ตอ้งกีารคุวิามแปล็กีใหม ่

รูปแบับัที์�แตกีตา่ง อีกีท์ั�งเป็นกีารชะล็อกีารเกิีดขุย์ะ แล็ะสามารถเพิิ�มมลู็คุา่ขุองเศษเซรามิกีเหล็ือทิ์ �ง

จากีกีระบัวินกีารผ่ล็ติได ้ 

 ระดบััคุวิามคุดิเหน็โดย์รวิมเกีี�ย์วิกีบัักีารเป็นผ่ล็ติภณัฑิท์์างเล็อืกีใหม ่โดย์รวิมอย์ูใ่นระดบััมากี 

 ระดบััคุวิามคุดิเหน็โดย์รวิมเกีี�ย์วิกีบัักีารชะล็อกีารเกิีดขุย์ะ โดย์รวิมอย์ูใ่นระดบััมากี

 ระดบััคุวิามคุิดเห็นโดย์รวิมเกีี�ย์วิกีบัักีารเพิิ�มมลู็คุ่าขุองเศษวิสัดเุซรามิกีได ้ โดย์รวิมอย์ู่ใน

ระดบััมากี

 ขุอ้จำากีดัขุองงานศก่ีษาวิิจยั์นี � คืุอ กีระบัวินกีารท์ดล็องที์�มีแหล็ง่อา้งอิงเกีี�ย์วิกีบัักีระบัวินกีาร

แปรสภาพิวิสัดจุ ำานวินนอ้ย์ ท์ำาใหอ้าจย์งัไมส่ามารถสรุปขุอ้คุน้พิบัที์�ดีที์�สดุได ้ งานวิิจยั์นี �จง่เป็นท์าง

เล็ือกีแล็ะแนวิท์างหน่�งในกีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเศษวิสัดเุซรามิกีเหล็ือทิ์ �ง ที์�สามารถ

เป็นแนวิท์างใหผู้่ที้์�สนใจนำาไปประย์กุีตใ์ชไ้ดใ้นอนาคุต นอกีจากีนี�กีระบัวินกีารแปรรูปผ่ล็ติภณัฑิเ์ศษวิสัดุ

เซรามกิีตอ้งใชเ้วิล็านานในกีารท์ดสอบัแล็ะสว่ินใหญ่จะกีระบัวินกีารฝีมือเชน่เดีย์วิกีนักีบััรูปแบับัตั�งตน้

ในกีารผ่ล็ติผ่ล็ติภณัฑิเ์ซรามิกี ท์ำาใหก้ีระบัวินกีาร Upcycle ในอตุสาหกีรรมเซรามิกีย์งัไมไ่ดถ้กูีนำาไป

พิฒันาอย์า่งกีวิา้งขุวิางดงัเชน่วิสัดเุหล็อืทิ์ �งอื�น ๆ ซ่�งจากีผ่ล็กีารศก่ีษาท์ั�งหมด สามารถสรุปเป็นขุอ้เสนอ

แนะสำาหรบัักีารพิฒันาแล็ะออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ ์ Upcycle จากีเศษวิสัดเุซรามิกีดว้ิย์แนวิคุดิกีารออกีแบับั

เพืิ�อสิ�งแวิดล็อ้มไดด้งันี �

 1. คุวิรมีกีารเผ่ย์แพิรใ่หคุ้วิามรูด้า้นกีารจดักีารขุองเสยี์ กีารพิฒันานวิตักีรรม แล็ะกีารวิางแผ่น

อย์า่งเป็นระบับั โดย์มีภาคุรฐัเขุา้มามีสว่ินชว่ิย์ในกีารสนบััสนนุ เพืิ�อใหก้ีระบัวินกีารเกิีดขุ่ �นไดจ้รงิแล็ะ

ย์ั�งยื์น

 2. ผู่ป้ระกีอบักีารแล็ะผู่มี้สว่ินเกีี�ย์วิขุอ้งแตล่็ะราย์คุวิรท์ำากีารศก่ีษาแล็ะพิฒันากีารจดักีารเศษวิสัด ุ  

เซรามิกีขุองตนเอง รวิมท์ั�งสรา้งเคุรอืขุา่ย์แล็ะรวิมกีล็ุม่กีนัระหวิา่งผู่ป้ระกีอบักีาร เพืิ�อรว่ิมหาแนวิท์าง 

แล็กีเปล็ี�ย์นท์ศันคุต ิพิฒันาศกัีย์ภาพิแล็ะสรา้งนวิตักีรรม ที์�แกีไ้ขุปัญหาขุย์ะเหล็อืทิ์ �ง แล็ะล็ดผ่ล็กีระท์บั

ตอ่สิ�งแวิดล็อ้มอื�น ๆ
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“ลำาปางยังหวานอยู่” :  ผืลงานสร้างสรรคด์า้นวรรณกรรม

สารคดเีชงิวัฒนธิรรมเพื�อสร้างสำานึกรักที่อ้งถุิ�น

ไพโรจุน ์ ไชยเมอืงชื�น 1

“Lam Pang Yang Wan Yu” (Lampang is still sweet) : A Creative Work of 
Cultural Nonfiction Literature to Create a Sense of Local Love

บูที่คัดย่อ

 ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเรื�อง “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่  มีจดุประสงคุ์

เพืิ�อนำาเสนอขุอ้มลู็คุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีบััเรื�องราวิท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมขุองเมืองล็ำาปาง  แล็ะ

ผ่สมผ่สานคุวิามคิุดเห็นขุองผู่เ้ขีุย์นตล็อดจนคุวิามเพิล็ินเพิล็ิดไปกีบััเนื �อหาที์�อ่านง่าย์แล็ะภาพิล็าย์

เสน้ที์�ใหคุ้วิามรูส้ก่ีแหง่สนุท์รยี์ะท์างวิฒันธรรม หนงัสือเล็ม่นี �มีจ ำานวิน 168 หนา้เป็นกีารรวิมคุวิามเรยี์ง

เชิงสารคุดีจำานวิน 25 เรื�องที์�มีเนื �อหามุง่เนน้สูก่ีารสรา้งคุวิามตระหนกัีรูถ้ง่คุณุคุา่คุวิามสำาคุญัขุอง

ท์้องถิ�นให้แก่ีคุนล็ำาปางท์ั�งที์�อย์ู่ในจังหวิัดแล็ะคุนล็ำาปางที์�อาศัย์อย์ู่ต่างถิ�นไดเ้กิีดคุวิามรักีแล็ะ

คุวิามภาคุภมิูใจในบัา้นเกิีดขุองตน   ผ่ล็งานสรา้งสรรคุเ์รื�องนี �มีคุณุคุา่แล็ะประโย์ชนต์อ่กีารพิฒันาท์อ้งถิ�น

โดย์เฉพิาะกีารพิฒันาพิล็เมืองเขุม้แข็ุงบันฐานคุวิามรู ้ มีจิตสาธารณะ แล็ะคุวิามรกัีในมาตภุมิูเพืิ�อ

กีารพิฒันาสงัคุมที์�ย์ั�งยื์น

คำาสำาคัญ: ผ่ล็งานสรา้งสรรคุ ์, สารคุดีเชิงวิฒันธรรม, ล็ ำาปาง

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น

1 อาจารย์,์ หล็กัีสตูรกีารท์อ่งเที์�ย์วิแล็ะกีารบัรกิีาร คุณะบัรหิารธรุกิีจแล็ะศิล็ปศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ล็า้นนา
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Abstract

บูที่นำา

  A creative work of cultural  nonfiction literature “Lam Pang Yang Wan Yu”  (Lam-

pang  is still sweet) aims  to present  knowledge about  the historical  and cultural stories of  

Lampang and combines  the author’s opinion as well as the enjoyment of easy-to-read 

content and line drawings that gives a sense of cultural aesthetics.  This book  has  a  total 

of 168 pages, including 25 nonfiction  essays.  It  focuses on raising awareness of the im-

portance of locality  to Lampang  people both living in the province and those in Lampang 

who live in other places have made love and  pride in their hometown. This creative work is 

valuable and beneficial to local development especially  the development of strong citizens 

have a knowledge base, public mind and love of the motherland for sustainable social 

development

KEYWORDS: creative  work, cultural documentary, Lampang

 คุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งในสงัคุมย์คุุสมยั์ใหมท่์ั�งดา้นเศรษฐกิีจ  สงัคุม วิฒันธรรมแล็ะเท์คุโนโล็ยี์

ไดส้ง่ผ่ล็กีระท์บัตอ่วิิถีกีารดำาเนินชีวิิตขุองผู่คุ้นในสงัคุมอย์า่งมหาศาล็  โดย์เฉพิาะประเท์ศไท์ย์ที์�คุวิามเจรญิ

ท์างเศรษฐกิีจกีระจกุีอย์ูเ่ฉพิาะในเมืองหล็วิงหรอืเมืองใหญ่เพีิย์งไมกี่ี�แหง่  ท์ำาใหผู้่คุ้นจากีตา่งจงัหวิดั

แล็ะเมืองเล็็กีจากีท์ั�วิประเท์ศตอ้งย์า้ย์ถิ�นฐานมาท์ำางานเพืิ�อหาเล็ี �ย์งชีพิดังจะเห็นวิ่ามีชาวิอีสาน

จำานวินมากีเขุา้ไปใชแ้รงงานในกีรุงเท์พิมหานคุรจนท์ำาใหมี้รา้นอาหารแล็ะรถเข็ุนอาหารแนวิอีสาน

กีระจาย์อย์ูท่์ั�วิไป    กีารเขุา้ไปท์ำางานขุองคุนท์ั�วิท์กุีภมิูภาคุในเมืองหล็วิงหรอืเมืองใหญ่สามารถตอบัสนอง

คุวิามตอ้งกีารท์างเศรษฐกิีจ   แตบ่ัางคุรั�งก็ีรูส้ก่ีโหย์หาถง่คุวิามตอ้งกีารท์างจิตวิิญญาณแล็ะคุวิามสขุุ

ขุองบัา้นเกิีดที์�ตนเองไดจ้ากีมา  สงัเกีตไดจ้ากีในวินัหย์ดุย์าวิในกีรุงเท์พิมหานคุรแท์บัจะกีล็าย์เป็นเมืองรา้ง 

ผู่คุ้นตา่งพิากีนักีล็บัับัา้นกีล็บััไปหาแผ่น่ดนิเกิีดซ่�งเป็นพืิ �นที์�ขุองคุวิามสขุุ   คุวิามรกัี  คุวิามอบัอุน่แล็ะ

มิตรภาพิที์�เมืองใหญ่อนักีวิา้งใหญ่ไมอ่าจจะมอบัสิ�งเหล็า่นี �ใหแ้ก่ีพิวิกีเขุาได ้เมื�อมีโอกีาสไดก้ีล็บััมาเยื์อน

บัา้นเกิีดแมเ้พีิย์งชั�วิคุราวิ    สิ�งที์�พิวิกีเขุาเหล็า่นั�นโหย์หาคืุอ “คุวิามเป็นพืิ �นถิ�น” ที์�มีอย์ูใ่นบัา้นเกิีดแล็ะ

ย์ากีจะหาไดจ้ากีเมืองกีรุงหรอืเมืองใหญ่ เชน่ อาหารท์อ้งถิ�น  สถานที์�แหง่คุวิามท์รงจำา  วิิถีชีวิิตแบับั

ต่างจงัหวิดั เป็นตน้ ดว้ิย์เหตนีุ �คุวิามรูเ้รื�องราวิเกีี�ย์วิกีบััท์อ้งถิ�นจง่เป็นสิ�งที์�ชว่ิย์เพิิ�มพินูพิล็งัใหคุ้นที์�

กีล็ับัมาเยื์อนถิ�นเกิีดไดเ้กิีดคุวิามสุขุ ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเรื�อง 

“ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ เป็นตวัิอย์า่งหน่�งที์�มุง่หวิงัใหคุ้นล็ำาปางที์�อย์ูภ่าย์ในจงัหวิดัแล็ะคุนล็ำาปางที์�อย์ู่

ตา่งถิ�นไดร้บััรูเ้รื�องราวิขุองบัา้นเกิีด หนงัสือเล็ม่นี �ไมใ่ชห่นงัสือเพืิ�อแนะนำากีารท์อ่งเที์�ย์วิหรอืเชิงวิิชากีาร  

แตเ่ป็นหนงัสือเพืิ�อบัอกีเล็า่เรื�องราวิในคุณุคุา่แล็ะคุวิามสำาคุญัขุองเมืองล็ำาปางใหก้ีบััคุนล็ำาปางไดร้บััรูว้ิา่ 

เมืองล็ำาปางในฐานะบัา้นเกิีดมีสิ�งที์�งดงามแล็ะคุวิรคุ่าต่อกีารรบััรูแ้ล็ะกีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจเพืิ�อสรา้ง

คุวิามรกัีแล็ะภมิูใจในบัา้นเกิีดอนัเป็นพิล็งัใหพ้ิวิกีเขุาไดก้ีล็บััไปต่อสูใ้นชีวิิตประจำาวินัต่อไปในเมือง

หล็วิงไดอ้ย์า่งมั�นใจ  

            เมืองล็ำาปางเป็นถิ�นกีำาเนิดขุองผู่เ้ขีุย์นเชน่เดีย์วิกีบััเมืองตา่ง ๆ ที์�เป็นแผ่น่ดินเกิีดขุองผู่คุ้นย์อ่ม

จะมีเรื�องราวิพืิ �นถิ�นที์�คุวิรคุ่าแก่ีกีารรบััรู ้ สรา้งคุวิามสขุุ คุวิามรกัีแล็ะคุวิามภาคุภมิูใจ ในหนงัสือ

สารคุดีเล็ม่นี �จง่เป็นกีารนำาเสนอเรื�องราวิขุองเมืองล็ำาปางในแงม่มุดา้นประวิตัศิาสตรแ์ล็ะศลิ็ปวิฒันธรรม

เพิราะเมืองล็ำาปางเป็นเมืองเก่ีาที์�มีแหล็่งประวิตัิศาสตร ์  มรดกีท์างวิฒันธรรมแล็ะวิิถีชีวิิตอนังดงาม   

โดย์เฉพิาะย์่านเมืองเก่ีานคุรล็ำาปางซ่�งเป็นพืิ �นที์�ใจกีล็างเมืองแล็ะเป็นที์�ตั�งขุองเมืองเก่ีามีเรื�องราวิ

ท์างประวิตัศิาสตรห์ล็าย์เรื�องที์�คุนล็ำาปางคุวิรไดเ้รยี์นรู ้ เชน่ เมืองศนูย์ก์ีล็างแหง่กีารท์ำาป่าไมขุ้นาดใหญ่

ขุองภาคุเหนือตอนบันที์�มีบัรษัิท์กีารท์ำาป่าไมต้า่งประเท์ศเขุา้มาเปิดกิีจกีารหล็าย์แหง่แล็ะมีผู่คุ้นจากี

หล็ากีหล็าย์ชาติพินัธุเ์ขุา้ไปมีบัท์บัาท์ในกิีจกีารกีารท์ำาป่าไมเ้ชน่ ชาวิตะวินัตกี ชาวิพิมา่ ชาวิไท์ย์ใหญ่  

ชาวิกีำาม ุ (ขุะม)ุ เป็นตน้ท์ำาใหเ้มืองล็ำาปางกีล็าย์เป็นชมุชนนานาชาต ิ นอกีจากีนี�คุวิามเปล็ี�ย์นแปล็ง

ขุองสงัคุมล็ำาปางในรอบั 100 ปีนบััตั�งแตร่ถไฟสาย์เหนือมาถง่เมืองล็ำาปางเมื�อพิ.ศ.2459 ที์�ไดท้์ ำาให้

เมืองล็ำาปางเกิีดคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งคุรั�งส ำาคุญัท์างสงัคุม วิฒันธรรมแล็ะเศรษฐกิีจ เพิราะรถไฟเป็น

พิาหนะที์�นำาคุวิามเจรญิจากีกีรุงเท์พิฯ มาสูเ่มืองล็ำาปาง (ภิญญพินัธุ ์  พิจนะล็าวิณัย์,์ 2561) ไดทิ้์ �ง

เรื�องราวิ รอ่งรอย์ สถาปัตย์กีรรมใหคุ้นในปัจจบุันัไดชื้�นชม แล็ะโคุรงเรื�องหล็กัีที์�กีล็า่วิถง่ในหนงัสือ

เล็ม่นี � กีารนำาเอาเรื�องราวิ บัคุุคุล็ สถานที์�มาเล็า่ใหมโ่ดย์เนน้กีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจใหก้ีารเรยี์นรูโ้ดย์สงัเขุป 

ไมไ่ดเ้นน้หนกัีในกีารสรา้งคุวิามรูแ้บับัจรงิจงั  แล็ะเพิิ�มอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีนก่ีคุดิ  จินตนากีาร  คุวิามรกัี

แล็ะคุวิามหวิงัเพืิ�อใหเ้รื�องราวิเหล็า่นั�นมีคุวิามเป็นสนุท์รยี์ภาพิไมแ่หง้แล็ง้เป็นเปา้หมาย์ที์�ส ำาคุญัขุอง

ผู่เ้ขีุย์นเพืิ�อใหคุ้นล็ำาปางที์�อย์ู่ภาย์ในจงัหวิดัแล็ะคุนล็ำาปางที์�อย์ู่ต่างถิ�นซ่�งอย์ู่ห่างไกีล็จากีถิ�นกีำาเนิด  

โดย์เหน็ไดจ้ากีกีารเดนิท์างกีล็บััมาย์งัถิ�นกีำาเนิดขุองผู่คุ้นในชว่ิงวินัหย์ดุย์าวิตา่งถวิิล็หาคุวิามเป็นพืิ �นถิ�น

ท์ั�งสถานที์� อาหารกีารกิีนหรอือตัล็กัีษณท์์อ้งถิ�นเพืิ�อใหเ้ขุาเหล็า่นั�นไดเ้กิีดคุวิามรกัีแล็ะคุวิามภมิูใจใน

บัา้นเกิีดขุองตนเองนำาไปสูก่ีารพิฒันาสงัคุมท์อ้งถิ�นอย์า่งย์ั�งยื์น

          

            กีารเขีุย์นหนงัสือสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเรื�อง “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ เล็ม่นี �เป็นผ่ล็งานสรา้งสรรคุ์

ดา้นวิรรณกีรรมขุองไพิโรจน ์  ไชย์เมืองชื�นซ่�งไดน้ ำาแนวิท์างกีารเขีุย์นมาจากีหนงัสือ “มาจากีล็า้นนา” 

ขุองศาสตราจารย์ ์ดร.ธเนศวิร ์ เจรญิเมืองแหง่มหาวิิท์ย์าล็ยั์เชีย์งใหม ่ซ่�งเป็นหนงัสือรวิมคุวิามเรยี์งที์�

เคุย์เขีุย์นล็งในหนงัสือพิิมพิท์์อ้งถิ�นขุองเมืองเชีย์งใหม ่ ตอ่มาไดมี้กีารรวิมเล็ม่เป็นหนงัสอืโดย์บัอกีเล็า่

เรื�องราวิขุองคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองเมืองเชีย์งใหม่แล็ะใหขุ้อ้คิุดเห็นในประเด็นท์างสังคุมแล็ะ

วิฒันธรรมที์�หล็ากีหล็าย์  เชน่   เรื�องวิฒันธรรมล็ม่สล็าย์ :  ปอ้ก่ีอเมือง แมก่่ีอเมือง ล็กูีอูเ้มืองบัอ่จา้ง   

แนวคดิในการสร้างสรรค์

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

117116

เรื�องเสื �อหมอ้หอ้มไมใ่ชเ่สื �อสญัล็กัีษณข์ุองคุนเมือง  เรื�องสงกีรานตล์็า้นนา เป็นตน้ โดย์มีจดุประสงคุ์

เพืิ�อกีล็่าวิถ่งบัา้นเกิีดเชีย์งใหม่แล็ะกีระตุน้ใหคุ้นเชีย์งใหม่มีคุวิามสนใจท์อ้งถิ�นเพืิ�อร่วิมกีันเขุา้ใจ

ปัญหาแล็ะพิฒันาท์อ้งถิ�นรว่ิมกีนั ธเนศวิร ์เจรญิเมือง (2538) กีล็า่วิถง่บัา้นเกิีดขุองตนไวิอ้ย์า่งนา่สนใจ

วิา่ “บัา้นเกิีดเมืองนอนขุองใคุรใคุรก็ีรกัี  ผ่มชอบัภเูขุาที์�มีตน้ไมร้ม่รื�นล็อ้มรอบับัา้นเมือง เพิราะมนัให้

คุวิามรูส้ก่ีชุม่ชื�น  คุวิามรูส้ก่ีมั�นคุงปล็อดภยั์เหมือนมีกีำาแพิงปกีปอ้งเราไวิ ้ภเูขุาเหมือนจะบัอกีวิา่ชีวิิต

ขุองเราตอ้งต่อสูต้ล็อดเวิล็า แล็ะตอ้งยื์นหย์ดัตา้นแดดล็มแล็ะพิาย์ฝุน...” นอกีจากีนี�ย์งัมีงานขุอง

ธีรศกัีดิ� วิงศค์ุ ำาแนน่ (2558) ไดเ้ขีุย์นคุวิามเรยี์งเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิตชาวิล็ำาปางล็งในหนงัสือพิิมพิส์ย์ามโพิสต์

เมื�อปี พิ.ศ.2525-2531 แล็ะต่อมาไดร้วิมเล็่มเป็นหนงัสือชื�อ “รอ้ย์เรื�องเมืองล็ำาปาง” ที์�ใหขุ้อ้มลู็ใน

เชิงสรา้งคุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีบััประวิตัศิาสตร ์ สถาปัตย์กีรรมแล็ะวิิถีชีวิิตขุองชาวิล็ำาปาง    แตอ่ย์า่งไรก็ีตาม

งานขุองธีรศกัีดิ�จะมุง่เนน้กีารใหขุ้อ้มลู็เป็นหล็กัีซ่�งแตกีตา่งจากีหนงัสือขุองไพิโรจน ์ ไชย์เมืองชื�นที์�เพิิ�ม

คุวิามมีสนุท์รยี์ะแล็ะอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีขุองผู่เ้ขีุย์นล็งไปเหมือนกีารเล็า่เรื�องเกีรด็คุวิามรูแ้ล็ะสอดแท์รกี

คุวิามรูส้ก่ีน่กีคิุดไปดว้ิย์ รวิมท์ั�งย์งัมีงานเขีุย์นสารคุดีขุองนิพิทั์ธพ์ิร เพิ็งแกีว้ิ (2546) จากีหนงัสือ 

“คุำาบัอกีเล็า่ขุองแผ่น่ดนิ” ซ่�งเป็นงานเขีุย์นสารคุดีที์�เล็า่ถง่เรื�องราวิขุองเมืองเพิชรบัรุ ี แล็ะใหขุ้อ้มลู็

เกีี�ย์วิกีบััประวิตัศิาสตร ์ วิิถีชีวิิต ภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นขุองเมืองเพิชรบัรุทีี์�ท์รงคุณุคุา่คุวิรแก่ีกีารที์�ชาวิเมือง

เพิชรบัรุรุีน่ใหมแ่ล็ะคุนท์ั�วิไปไดเ้รยี์นรูโ้ดย์ไดเ้ก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็มาจากีกีารพิดูคุยุ์แล็ะสมัภาษณผ์ู่อ้าวิโุส 

ดงัที์�นิพิทั์ธพ์ิร เพิง็แกีว้ิ (2546) ไดก้ีล็า่วิวิา่ “...งานชิ �นนี �รวิบัรวิมมาจากีคุำาบัอกีเล็า่ขุองคุนเฒา่ที์�รกัี

เคุารพินบััถือ รูจ้กัีใกีล็ชิ้ดราวิกีบััคุนในคุรอบัคุรวัิตวัิเอง อบัอุน่ใจมีคุวิามสขุุเสมอเมื�อไดน้ั�งสืบัถาม

เรื�องราวิตา่ง ๆ แล็ะก็ีรบััรูว้ิา่ในย์ามถ่าย์ท์อดบัอกีเล็า่ชีวิิตที์�ผ่า่นมาใหเ้ดก็ีรุน่หล็งัรบััรู ้คุนเฒา่ท์กุีคุนก็ี

มีคุวิามสขุุยิ์�งนกัี...” สิ�งที์�ผู่เ้ขีุย์นพิบัจากีงานท์กุีชิ �นที์�กีล็่าวิถ่งขุา้งตน้คืุอ คุวิามเป็นพืิ �นถิ�นขุองแตล่็ะ

สงัคุมจะนำามาซ่�งคุวิามรกัี คุวิามสขุุแล็ะคุวิามภาคุภมิูใจอนัเป็นแนวิท์างในกีารพิฒันาท์อ้งถิ�นใหย้์ั�งยื์น

โดย์มีรากีฐานท์างสงัคุมแล็ะวิฒันธรรมมาเป็นสว่ินสำาคุญัดว้ิย์ จง่เป็นแนวิท์างใหผู้่เ้ขีุย์นไดส้รา้งสรรคุ์

ผ่ล็งานเล็ม่นี �ใหเ้ป็นงานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรม 

             แนวิคุดิท์ฤษฎี์ที์�นำามาใชส้รา้งสรรคุห์นงัสือสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเล็ม่นี �คืุอ  แนวิคุดิกีารโหย์หา

อดีต (nostalgia) แนวิคุดิพิล็เมืองเขุม้แข็ุง (active citizen) แล็ะหล็กัีกีารเขีุย์นสารคุดี ซ่�งมีราย์ล็ะเอีย์ด

ดงันี �

 1. แนวคดิการโหยหาอดตี (nostalgia)

 ท์่ามกีล็างคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองโล็กีย์ุคุใหม่ได้เกิีดกีารเปล็ี�ย์นแปล็งท์ั�งท์างสังคุม 

วิฒันธรรมแล็ะเศรษฐกิีจท์ำาใหผู้่คุ้นตา่งเกิีดคุวิามรูส้ก่ีสบััสนวิุน่วิาย์ในชีวิิต กีารเปล็ี�ย์นแปล็งดงักีล็า่วิ

ไดก่้ีอใหเ้กิีดสภาพิขุองสงัคุมปัจจบุันัแตกีตา่งจากีในอดีต ผู่คุ้นจำานวินหน่�งที์�ไดร้บััผ่ล็กีระท์บัจง่อย์ากี

จะหวินกีล็บััไปหาวิิถีชีวิิตในอดีตที์�แสนงดงามซ่�งอย์ู่ในคุวิามท์รงจำาขุองพิวิกีเขุา ท์ั�งที์�คุวิามเป็นจริง

นั�นไม่อาจจะกีล็บััไปหาสภาพิกีารณใ์นอดีตแบับันั�นได ้จ่งกีระท์ำาโดย์ผ่่านกีารสรา้งจินตนากีารเพืิ�อ

ย์อ้นกีล็บััไปหาประสบักีารณใ์นอดีตที์�ผ่า่นกีารสรา้งแล็ะผ่ล็ติซำ�าภาพิอดีตดว้ิย์สิ�งตา่ง ๆ เชน่ สถานที์�

ในแบับัอดีต  วิิถีชีวิิต กิีจกีรรมหรอืเรื�องราวิตา่ง ๆ ที์�หวินกีล็บััไปคุดิถง่อดีตอนัแสนงดงามที์�คุนเหล็า่นั�น

เคุย์มีประสบักีารณม์าก่ีอน (สกีาวิรตัน ์บัญุวิรรโณ แล็ะคุณะ, 2561) กีารโหย์หาอดีตเป็นกีารแสดงออกี

ที์�ใชจิ้นตนากีารแล็ะอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีขุองผู่คุ้น เชน่ กีารไปชมตล็าดนำ�าโบัราณ กีารไปเยื์อนตล็าด

เก่ีารอ้ย์ปี หรอืสมัผ่สัวิิถีที์�ถกูีตอ้งใหเ้สมือนอย์ูใ่นอดีต เป็นตน้ กีารโหย์หาอดีตจง่เป็นสิ�งที์�ชว่ิย์เตมิเตม็

พิล็งัคุวิามรูส้ก่ีใหแ้ก่ีมนษุย์ไ์ดเ้กิีดคุวิามอิ�มเอมใจแล็ะคุวิามสขุุในท์กุีคุรั�งที์�ไดส้มัผ่สักีบััประสบักีารณ์

ในอดีตที์�คุุน้เคุย์เชน่นั�น ในปัจจบุันัไดมี้กีารผ่ล็ติซำ�าประสบักีารณใ์นอดีตโดย์ผ่า่นงานเท์ศกีาล็ภาพิย์นตร ์ 

กีารท์อ่งเที์�ย์วิเชิงวิฒันธรรม  พิิพิิธภณัฑิ ์ เป็นตน้  กีรณีกีารกีล็บััไปหาบัา้นเกิีดหรอืถวิิล็หาคุวิามเป็น

ท์อ้งถิ�นที์�คุุน้เคุย์ก็ีสอดคุล็อ้งกีบััแนวิคิุดโหย์หาอดีตเพืิ�อใหม้นษุย์ไ์ดจิ้นตนากีารแล็ะใชอ้ารมณค์ุวิามรู ้

รว่ิมเพืิ�อย์อ้นกีล็บััไปสู่วินัวิานอนัหวิานชื�นอนัช่วิย์สรา้งคุวิามรูส้่กีที์�เป็นเสรีเพืิ�อเติมเต็มพิล็งัใหพ้ิวิกี

เขุาไดก้ีล็บััไปใชชี้วิิตอนัวิุน่วิาย์ในสงัคุมเมืองใหญ่ตอ่ไปไดอ้ย์า่งมั�นใจ กีารหวินกีล็บััไปสูอ่ดีตที์�แสนหวิาน

จง่เสมือนกีาร “ชารต์แบัตเตอรี�” ใหก้ีบััมนษุย์ใ์หมี้พิล็งัชีวิิตตอ่ไปนั�นเอง

 2. แนวคดิพลเมอืงเข้มแขง็ (active citizen)   

 มนษุย์ใ์นท์กุีสงัคุมย์่อมปรารถนาที์�จะใชชี้วิิตอย์ู่กีบััสงัคุมที์�สงบัสขุุ ท์กุีชีวิิตดำาเนินไปดว้ิย์

คุวิามปกีติสขุุแล็ะไมเ่บีัย์ดเบีัย์นกีนัย์อ่มเป็นเปา้หมาย์สงูสดุขุองท์กุีสงัคุม กีารจะไปถง่เปา้หมาย์นั�น

ไดต้อ้งมีพิล็เมืองที์�มีคุุณคุ่า มีคุวิามเสีย์สล็ะ แล็ะคุวิามสมบัูรณด์ว้ิย์พิล็งัปัญญา หรือที์�เรีย์กีวิ่า 

“พิล็เมืองเขุม้แขุ็ง” หน่�งในวิิธีกีารสรา้งพิล็เมืองเขุม้แขุ็งคืุอ กีารสรา้งสงัคุมอดุมปัญญาหรอืสงัคุมแหง่

คุวิามรู ้  โดย์เฉพิาะกีารสรา้งวิิจารณญาณใหคุ้นรูจ้กัีคุดิเล็อืกีแล็ะตดัสนิใจบันฐานขุองคุวิามรู ้ เท์า่ท์นัโล็กี 

เพิราะคุนที์�มีดลุ็ย์ภาพิท์างคุวิามคิุดแล็ะรูจ้กัีกีารใชเ้หตผุ่ล็  ย์อ่มนำาไปสูก่ีารดำาเนินชีวิิตที์�ดีแล็ะมีคุวิามสขุุ

ท์ั�งตนเองแล็ะสงัคุม  แนวิคุดิพิล็เมืองเขุม้แข็ุงนอกีจากีกีารสรา้งคุวิามรูใ้หก้ีบััผู่คุ้นแล็ว้ิ  ย์งัใหคุ้วิามสำาคุญั

กีับักีารมีจริย์ธรรมที์�ตอ้งพิฒันาใหเ้ขุามีคุวิามเสีย์สล็ะเพืิ�อส่วินรวิมโดย์ท์ำางานบันพืิ�นฐานที์�มุ่งต่อ

ประโย์ชนส์ขุุขุองคุนสว่ินใหญ่  สงัคุมจง่จะเกิีดคุวิามผ่าสกุีไดอ้ย์า่งย์ั�งยื์น (ธเนศวิร ์เจรญิเมือง, 2551)  

โดย์เฉพิาะกีารใชท้์อ้งถิ�นหรอืถิ�นกีำาเนิดซ่�งเป็นพืิ �นที์�เฉพิาะที์�ผู่คุ้นมีคุวิามผ่กูีพินัแล็ะมีคุวิามใกีล็ชิ้ดกีนั

เป็นแหล็่งที์�ก่ีอใหเ้กิีดกีารสรา้งพิล็เมืองที์�เข็ุมแขุ็งมีปัญญาแล็ะคุวิามเสีย์สล็ะอทิุ์ศตนเพืิ�อส่วินรวิม   

สิ�งส ำาคุญัคืุอกีารพิฒันาท์อ้งถิ�นใหเ้กิีดคุวิามย์ั�งยื์นไดอ้ย์่างแท์จ้ริงตอ้งอาศยั์พิล็งัขุองคุนท์อ้งถิ�นที์�มี

จิตอาสาจง่จะสามารถนำาพิาสงัคุมใหเ้กิีดคุวิามสขุุไดอ้ย์า่งมั�นคุง

 3. หลักการเขยีนสารคดี

 กีารเขีุย์นสารคุดีเป็นกีารนำาเสนอขุอ้มลู็เพืิ�อใหคุ้วิามรูใ้นเรื�องราวิตา่ง ๆ  มีล็กัีษณะกีารเขีุย์นที์�

ผ่สมผ่สานขุอ้มลู็เชิงวิิชากีารแล็ะคุวิามคุิดเห็นขุองผู่เ้ขีุย์นโดย์นำาเสนอดว้ิย์ภาษาที์�ง่าย์ต่อกีารอ่าน

สำาหรบัักีล็ุ่มคุนที์�หล็ากีหล็าย์ ไม่เขีุย์นดว้ิย์ภาษาเป็นท์างกีารจนเกิีนไปเพืิ�อใหผู้่อ้่านเกิีดคุวิามรูส้ก่ี

ยื์ดหย์ุน่ นอกีจากีนี�ย์งัใหคุ้วิามรูส้ก่ีที์�เพิล็ดิเพิล็นิมีอรรถรสท์างภาษาเพืิ�อสรา้งคุวิามมีชีวิิตชีวิาแล็ะให้

ผู่อ้า่นตดิตาม ตา่งจากีงานเขีุย์นท์างวิิชากีารที์�เนน้ใหขุ้อ้มลู็ ขุอ้เท์จ็จรงิแล็ะขุอ้คุดิเหน็อย์า่งจรงิจงั   

สารคุดีจง่เป็นกีารนำาเอาขุอ้มลู็หรอืขุอ้เท์จ็จรงิมานำาเสนอโดย์ผ่า่นกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ ์  ท์ำาใหก้ีารเขีุย์น

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น
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สารคุดีตอ้งคุำานง่ถง่ขุอ้มลู็แล็ะกีล็วิิธีกีารนำาเสนอในสดัสว่ินที์�เท์า่กีนั (ธีรภาพิ โล็หิตกีลุ็, 2552)  โดย์

เริ�มตน้จากีกีารกีำาหนดประเดน็วิา่จะเขีุย์นสารคุดีในเรื�องใด เชน่ ประวิตัศิาสตร ์ ธรรมชาต ิ วิิถีชีวิิต  

สิ�งแวิดล็อ้ม  เป็นตน้  จากีนั�นวิางโคุรงเรื�องที์�จะเป็นสว่ินประกีอบัแล็ะราย์ล็ะเอีย์ดขุองสารคุดีเรื�องนั�น  

แล็ะมีกีล็วิิธีกีารดำาเนินเรื�อง เขีุย์นเป็นคุวิามเรยี์ง (Essay) ที์�ผ่สมผ่สานระหวิา่งขุอ้มลู็แล็ะกีารแสดง

คุวิามคุดิเหน็ขุองผู่เ้ขีุย์นถ่าย์ท์อดดว้ิย์ภาษาที์�เรยี์บังา่ย์ แตท่์รงพิล็งั  

                 กีารสรา้งสรรคุว์ิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรม เรื�อง “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ มีวิตัถปุระสงคุ์

เพืิ�อบัอกีเล็่าเรื�องราวิ “คุวิามเป็นพืิ �นถิ�น” ท์ั�งคุวิามรูส้ก่ีนก่ีคุดิมมุมองขุองผู่เ้ขีุย์นที์�มีตอ่เมืองล็ำาปาง

เพืิ�อใหคุ้นล็ำาปางเหน็คุณุคุา่ดว้ิย์ภาษาที์�อา่นเขุา้ใจงา่ย์สำาหรบัักีล็ุม่คุนที์�หล็าย์หล็าย์ ไมเ่นน้กีารเขีุย์น

ในเชิงวิิชากีารแต่ประกีารใด นอกีจากีนี�ย์งัเพิิ�มอรรถรสดว้ิย์กีารเล็่าเรื�อง เกีรด็คุวิามรู ้ คุวิามรูส้ก่ี

น่กีคิุดขุองผู่เ้ขีุย์น แล็ะมองเมืองล็ำาปางเป็นบัา้นเกิีดที์�ชวินใหคุ้นล็ำาปางท์ั�งที์�อย์ู่ที์�นี�แล็ะคุนล็ำาปางที์�

อย์ู่ตา่งถิ�นไดเ้ห็นคุณุคุา่ขุองคุวิามเป็นพืิ �นถิ�นอนังดงามนำาไปสูคุ่วิามรกัีแล็ะภาคุภมิูใจในท์อ้งถิ�นเพืิ�อ

รว่ิมกีนัพิฒันาสงัคุมใหย้์ั�งยื์น

 กีระบัวินกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานดา้นวิรรณกีรรม โดย์จดัท์ำาหนงัสือสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเรื�อง 

“ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่  ประกีอบัดว้ิย์ขุั�นตอนตา่ง ๆ ตามล็ำาดบััดงันี �

 1. การเตรียมข้อมูลประกอบูการเขยีน

             ผู่เ้ขีุย์นไดจ้ดัท์ำาวิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรมโดย์กีารเตรยี์มขุอ้มลู็ประกีอบักีารเขีุย์นเริ�ม

จากีกีารเก็ีบัขุอ้มลู็จากีเอกีสารท์อ้งถิ�น เช่น หนงัสือท์ั�วิไป  หนงัสืออนสุรณง์านศพิ  หนงัสือสารคุดี 

กีารท์อ่งเที์�ย์วิ ซ่�งคุน้คุวิา้จากีหอ้งสมดุขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์ในจงัหวิดัล็ำาปาง หอ้งสมดุมลู็นิธินอ้ย์ เสาจินดารตัน ์  

แล็ะหอ้งสมดุในวิดัสำาคุญัขุองจงัหวิดัล็ำาปาง เป็นตน้ กีารพิดูคุยุ์หรอืสมัภาษณก์ีบััผู่เ้กีี�ย์วิขุอ้ง เชน่ ผู่อ้าวิโุส  

ผู่รู้ขุ้องท์อ้งถิ�นเพืิ�อใหไ้ดขุ้อ้มลู็เบืั �องตน้ เมื�อผู่เ้ขีุย์นไดขุ้อ้มลู็มาระดบััหน่�งแล็ว้ิจะนำาไปสู่กีารกีำาหนด

ประเดน็แล็ะวิางโคุรงเรื�อง มีกีล็วิิธีกีารนำาเสนอโดย์ใชคุ้วิามรูท้์างวิรรณศิล็ป์มาเขีุย์นคุวิามเรยี์ง เชน่  

กีารย์กีตวัิอย์่างเหตกุีารณห์รือเรื�องเล็่าประกีอบัเพืิ�อใหผู้่อ้่านไดร้บััคุวิามสนกุีสนาน กีารสอดแท์รกี

คุวิามเพิล็ดิเพิล็นิ  เป็นตน้

 2. การเขยีนงานสารคดเีชงิวัฒนธิรรม

              2.1. กีารตั�งชื�อเรื�อง ชื�อเรื�องขุองคุวิามเรีย์งถือเป็นสิ�งส ำาคุญัที์�จะเป็นจดุเริ�มให้

ผู่อ้า่นเกิีดคุวิามสนใจแล็ะชวินใหต้ดิตามเนื �อหาขุองคุวิามเรยี์งนั�นตอ่ไป จง่คุวิรตั�งชื�อเรื�องใหส้ั�น รดักีมุ

แล็ะตรงจดุ ไมใ่ชภ้าษาที์�ย์าวิเยิ์�นเย์อ้ หรอืเป็นภาษาท์างวิิชากีารเพืิ�อใหเ้หน็ภาพิที์�ชดัเจนในเนื �อหา

แล็ะกีระตุน้ใหผู้่อ้า่นสนใจตดิตามคุวิามเรยี์งนั�น ตล็อดจนตอ้งคุำานง่เสมอกีารเขีุย์นคุวิามเรยี์งมิใชก่ีารเขีุย์น

บัท์คุวิามท์างวิิชากีาร  ผู่เ้ขีุย์นใหชื้�อหนงัสือเล็ม่นี �วิา่ “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ เพิราะตอ้งกีารสื�อใหผู้่อ้า่น

เหน็วิา่ เมืองล็ำาปางในชว่ิงเวิล็าหน่�งย์งัมีสิ�งที์�งดงามนา่คุน้หาเพืิ�อก่ีอใหเ้กิีดกีารเรยี์นรูแ้ล็ะคุวิามรกัีใน

ท์อ้งถิ�นแหง่นี � เชน่ เรื�องราวิขุองคุนสำาคุญัในท์อ้งถิ�น  บัา้นเก่ีา อาหารพืิ �นเมือง  ประเดน็ที์�นา่สนใจขุอง

ท์อ้งถิ�น เป็นตน้ นอกีจากีนี�คุ ำาวิา่ “วินัวิาน” ไมไ่ดจ้ ำากีดัวิา่เป็นอดีตที์�ย์าวินานอาจจะเป็นเหตกุีารณ์

หรอืชว่ิงเวิล็ารว่ิมสมยั์ก็ีได ้ 

  2.2.กีารเปิดเรื�องหรอืกีารเปิดประเดน็เป็นจดุสำาคุญัประกีารหน่�งที์�มีสว่ินโนม้นา้วิ

ใหผู้่อ้า่นเกิีดคุวิามสนใจในคุวิามเรยี์งนั�น  จง่คุวิรเริ�มตน้ประโย์คุใหน้า่สนใจโดย์อาจจะใชวิ้ิธีกีารตา่ง ๆ 

เชน่ กีารตั�งคุ ำาถามใหผู้่อ้า่นไดคุ้ดิ เขีุย์นถอ้ย์คุำาที์�ดง่ดดู เป็นตน้ ดงัตวัิอย์า่งในคุวิามเรยี์งเรื�อง “คุก่ีฤท์ธิ� 

เล็า่ชีวิิตฝรั�ง” ที์�วิา่ “มีผู่ใ้หส้มญานาม ม.ร.วิ.คุก่ีฤท์ธิ� ปราโมช อดีตนาย์กีรฐัมนตรผีู่ล้็ว่ิงล็บััวิา่ เป็นเขุย์

ล็ำาปาง ท์ั�งที์�ท์า่นก็ีมิไดมี้ภรยิ์าเป็นคุนล็ำาปางแตอ่ย์า่งใด  คุงแปล็กีใจนะคุรบััวิา่ ท์ำาไมถง่เรยี์กีกีนัอย์า่งนั�น”

  2.3. กีารล็ำาดบััเรื�อง เป็นกีล็วิิธีล็ ำาดบัักีารนำาเสนอเรื�องราวิขุองคุวิามเรยี์ง คุวิรพิิจารณา

วิา่จะนำาเสนอเรื�องใดก่ีอนหรอืเรื�องใดตามมา ในกีารเขีุย์นคุวิามเรยี์งเชิงสารคุดีเกีี�ย์วิกีบััประวิตัศิาสตร์

แล็ะวิฒันธรรมขุองท์อ้งถิ�นล็ำาปาง  ผู่เ้ขีุย์นใหเ้ริ�มจากีกีารใหขุ้อ้มลู็ ขุอ้เท์จ็จรงิหรอืเรื�องราวิที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

กีบััประวิตัศิาสตรห์รอืวิฒันธรรมก่ีอนซ่�งเป็นขุอ้มลู็ที์�เกิีดจากีกีารคุน้คุวิา้ขุองผู่เ้ขีุย์น เมื�อนำาเสนอขุอ้มลู็

แล็ว้ิจ่งจะแสดงคุวิามคุิดเห็นหรือคุวิามรูส้่กีขุองผู่เ้ขีุย์นที์�มีต่อเรื�องราวินั�นเพืิ�อใหผู้่อ้่านไดท้์ราบัถ่ง

แนวิคุดิแล็ะท์ศันะขุองผู่เ้ขีุย์น สดุท์า้ย์ก็ีจะสรุปประเดน็หรอืกีารฝากีขุอ้คุดิ กีารล็ำาดบััเรื�องจง่มีคุวิามสำาคุญั

เพืิ�อใหคุ้วิามเรยี์งที์�น ำาเสนอมีเนื �อหาคุรบัถว้ินแล็ะเกิีดประสทิ์ธิภาพิในกีารสื�อสารกีบััผู่อ้า่น

  2.4.กีารปิดเรื�องหรอืกีารจบัเรื�องเป็นจดุที์�มีคุวิามสำาคุญัอย์า่งมากีเพิราะคุวิามเรยี์ง

เป็นกีารนำาเสนอขุอ้เขีุย์นแบับัสั�น มีกีารนำาเสนอเนื �อหาพิอสงัเขุป จง่ตอ้งปิดเรื�องหรอืจบัเรื�องใหน้า่สนใจ

ดว้ิย์เชน่กีนั  เชน่ จบัเรื�องแบับัฝากีขุอ้คุดิ  จบัเรื�องแบับัสรุป หรอืจบัเรื�องแบับัตั�งคุ ำาถาม  ท์ั�งนี �ขุ่ �นอย์ู่

กีับัเรื�องราวิที์�นำาเสนอนั�นแล็ะเท์คุนิคุวิิธีที์�ผู่เ้ขีุย์นเห็นวิ่ามีคุวิามเหมาะสมคุล็อ้งขุอ้งกีับัเรื�องราวิใน

คุวิามเรยี์งนั�นดว้ิย์  ตวัิอย์า่งกีารปิดเรื�องในคุวิามเรยี์งเรื�อง “ล็ ำาปางหนาวิมากีกีกี…” ที์�วิา่ “แมว้ิา่ชว่ิง

นี �อากีาศจะหนาวิเย์น็เพีิย์งไร แตล่็ ำาปางก็ีมีอุน่ไอรกัีอนัล็ะมนุล็ะไมใหก้ีบััคุนล็ำาปางไวิต้า้นท์านคุวิามหนาวิ

ในชีวิิตอย์ูเ่สมอ”

  2.5. วิิธีกีารนำาเสนอ กีารเขีุย์นคุวิามเรยี์งสามารถใชวิ้ิธีกีารนำาเสนอเรื�องราวิไดอ้ย์า่ง

หล็ากีหล็าย์ ขุ่ �นอย์ูก่ีบััวิิธีกีารขุองผู่เ้ขีุย์น โดย์ท์ั�วิไปสำาหรบัักีารเขีุย์นคุวิามเรยี์งเชิงประวิตัศิาสตรแ์ล็ะ

วิฒันธรรมจะเริ�มตน้จากีกีารเปิดเรื�อง ในส่วินเนื �อหามกัีจะใหขุ้อ้มลู็หรือเรื�องราวิท์างประวิตัิศาสตร์

หรอืวิฒันธรรมที์�ไดจ้ากีคุน้คุวิา้ขุองผู่เ้ขีุย์นโดย์นำาเสนอแบับัสั�นแล็ะกีระชบััไม่เป็นภาษาวิิชากีารมากี

นกัี แล็ะสอดแท์รกีคุวิามเพิล็ดิเพิล็นิ  คุวิามรูที้์�สะท์อ้นถง่คุณุคุา่ขุองท์อ้งถิ�นเพืิ�อโนม้นา้วิใหผู้่อ้า่นเกิีด

คุวิามรกัีแล็ะภาคุภมิูใจในท์อ้งถิ�นซ่�งมีประวิตัศิาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมที์�มีคุณุคุา่ แล็ะจบัเรื�องใหน้า่สนใจ

เพืิ�อฝากีขุอ้คุดิหรอืใหเ้กิีดคุวิามอย์ากีจะชว่ิย์กีนัรกัีษาสิ�งที์�ดีงามขุองท์อ้งถิ�นนั�นตอ่ไป  

วัตถุุประสงค์

กระบูวนการสร้างสรรค์

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น
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  2.6 กีารใชภ้าษา  ส ำาหรบัักีารเขีุย์นคุวิามเรยี์งเกีี�ย์วิกีบัังานสารคุดีเชิงประวิตัศิาสตร์

แล็ะวิฒันธรรมมีจดุมุง่หมาย์เพืิ�อสื�อสารกีบัักีล็ุม่ผู่อ้า่นในวิงกีวิา้งแล็ะหล็าย์หล็าย์  ไมไ่ดจ้ ำากีดัเฉพิาะ

กีล็ุม่นกัีวิิชากีารเท์า่นั�น  ผู่เ้ขีุย์นจง่ไมใ่ชภ้าษาวิิชากีาร  แตเ่ป็นภาษากี่�งท์างกีารหรอืภาษาแนวิสารคุดี

เพืิ�อใหก้ีล็ุม่เปา้หมาย์ที์�เป็นประชากีรท์อ้งถิ�นท์กุีระดบััอา่นไดง้า่ย์ ไมเ่บืั�อหนา่ย์ ดงัเชน่ตวัิอย์า่งจากี

คุวิามเรยี์งเรื�องรุง่อรุณที์�กีาดเก๊ีาจาวิที์�วิา่  “ย์ามเชา้ในวินัสบัาย์ ๆ  อากีาศหนาวิ ๆ  แบับันี�  บัางคุนชอบั

ที์�จะออกีกีำาล็งักีาย์หรืออาจย์งันอนคุล็มุโปงอย์ู่บันเตีย์ง แตส่ ำาหรบััผ่มชอบัไปเดนิจา่ย์ตล็าดเพืิ�อหา

อะไรมาเป็นอาหารเชา้”  

 3. การนำาเสนอเพื�อตพีมิพใ์นหนังสือพมิพท์ี่อ้งถุิ�นและสื�ออเิล็กที่รอนิกส์

 ผู่เ้ขีุย์นเริ�มเขีุย์นคุวิามเรีย์งสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเกีี�ย์วิกีบััเรื�องราวิท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะ

วิฒันธรรมขุองเมืองล็ำาปางล็งตีพิิมพิใ์นหนงัสือพิิมพิท์์อ้งถิ�นขุองจงัหวิดัล็ำาปางชื�อ “หนงัสือพิิมพิล์็ ำาปาง

นิวิส”์ ระหวิา่งปี พิ.ศ.2552-2553  โดย์เริ�มเขีุย์นในคุอล็มันใ์นชื�อ “ขุว่ิงนคุรล็ำาปาง” ไดเ้ขีุย์นคุวิามเรยี์ง

จำานวิน 30 เรื�องซ่�งตีพิิมพิเ์ป็นประจำาในท์กุีสปัดาหต์วัิอย์า่งเชน่  วิิหารพิระเจา้พินัองคุ ์  ฮูคุ้งิเรื�องหอ

ศิล็ป์  ล็อ่งสะเพิาบันสาย์นำ�าวิงั เยื์อนบัา้นเสานกัี  เมืองตอ้งคุำาสาป  วินัพิอ่เจา้ทิ์พิย์ช์า้ง รถมา้คุราหน่�ง 

ศก่ีพิมา่ในดงขุมิ �น  เจา้สวัิแหง่ล็ำาปาง ปรศินาแหง่คุุม้หล็วิง  คุก่ีฤท์ธิ�เล็า่ชีวิิตฝรั�ง บัญุเท์ง่ปู่ สภา แกีงโฮะ

ตำาหรบััแมแ่ห คุนเมืองบัอู่ก้ี ำาเมือง ถนนย์งูท์อง คุวิามท์รงจำาเชีย์งใหม-่ล็ ำาปาง รุง่อรุณที์�กีาดเก๊ีาจาวิ  

ปฏิวิตัิกีาดกีองตา้ ฤาองคุด์ ำาเสดจ็ล็ำาปางเจา้คุุม้หล็วิงนคุรสดุท์า้ย์ เป็นตน้ นอกีจากีนี�ไดย้์งัรบัักีาร

ตดิตอ่ขุอใหน้ำาคุวิามเรยี์งบัางสว่ินล็งเผ่ย์แพิรผ่่า่นสื�ออิเล็ก็ีท์รอนิกีสชื์�อ on lampang  :  เปิดโล็กีล็ำาปาง 

                            

ภาพที่่� 1 : ตวัอยา่งคิวามิเรย่งตพ่มิิพใ์นหนงัสอ่พมิิพล์ัำาปางนวิส์

(ที่่�มิา : ไพโรจิน ์ไชัยเมิอ่งชั่�น. “ฮูู้ค้ิงิ...เร่�องหอศลิัป์” ลัำาปางนวิส.์ 

4,199 (14-20 สงิหาคิมิ 2551) : 12)

 4. การรวมความเรียงเพื�อจุดัที่ำาเป็นหนังสือเล่ม

             เมื�อผู่เ้ขีุย์นไดเ้ขีุย์นคุวิามเรยี์งสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเกีี�ย์วิกีบััเรื�องราวิท์างประวิตัศิาสตรแ์ล็ะ

วิฒันธรรมล็งตีพิิมพิเ์ผ่ย์แพิรใ่นหนงัสือพิิมพิล์็ ำาปางนิวิสมี์จำานวินมากีในระดบััหน่�งแล็ว้ิ จง่มีแนวิคุดิที์�

จะรวิมคุวิามเรยี์งเพืิ�อจดัท์ำาเป็นหนงัสือสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อเผ่ย์แพิรใ่นวิงกีวิา้งมีคุวิามย์าวิ 168 

หนา้ โดย์ตั�งชื�อหนงัสือวิา่ “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ ผู่เ้ขีุย์นไดขุ้อกีารสนบััสนนุจากีบัรษัิท์ หา้งรา้นแล็ะ

บัคุุคุล็ตา่ง ๆ ในจงัหวิดัล็ำาปางจนไดเ้งินจำานวินหน่�งที์�เพีิย์งพิอตอ่กีารจดัพิิมพิเ์ป็นหนงัสือ แล็ะไดขุ้อ

คุวิามอนเุคุราะหภ์าพิล็าย์เสน้สถาปัตย์กีรรมจากีศาสตราภิชานธีรศกัีดิ�  วิงศค์ุ ำาแนน่ จำานวิน 26 ภาพิ

เพืิ�อนำามาจดัท์ำาเป็นภาพิหนา้ปกีหนงัสือแล็ะประกีอบัคุวิามเรยี์งที์�ปรากีฎ์ในหนงัสือดว้ิย์ ตล็อดจนไดร้บัั

คุวิามกีรุณาจากีหมอ่มราชวิงศถ์นดัศร ี สวิสัดวิิฒัน ์ ซ่�งเป็นบัคุุคุล็ที์�มีชื�อเสยี์งระดบััชาตแิล็ะมีคุวิามผ่กูีพินั

กีบััเมืองล็ำาปางมากีวิา่ 60 ปีไดเ้ขีุย์นคุำานิย์มในหนงัสือใหแ้ก่ีผู่เ้ขีุย์นอีกีดว้ิย์นบััเป็นกีารเพิิ�มคุณุคุา่ให้

แก่ีหนงัสือเล็ม่นี �อย์า่งยิ์�ง  ผู่เ้ขีุย์นไดจ้ดัพิิมพิค์ุรั�งแรกีเมื�อเดือนพิฤศจิกีาย์น พิ.ศ.2553 จำานวิน 2,000 เล็ม่   

             

ภาพที่่� 2 : หนงัสอ่ลัำาปางยงัหวานอยูฉ่บบัพมิิพค์ิรั�งที่่� 1 เมิ่�อเดอ่นพฤศจิิกายน พ.ศ.2553

(ที่่�มิา : ไพโรจิน ์ไชัยเมิอ่งชั่�น. ลัำาปางยงัหวานอยู.่ กรุงเที่พฯ :  โรงพมิิพต์ะวนัออก, 2553, ปก)

                

                                      

ภาพที่่� 3 : ปกในของหนงัสอ่

(ที่่�มิา : ไพโรจิน ์ไชัยเมิอ่งชั่�น. ลัำาปางยงัหวานอยู.่ พมิิพค์ิรั�งที่่� 2. 

ลัำาปาง : สำานกังานจิงัหวดัลัำาปาง, 2559, ปกใน)

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น
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ภาพที่่� 4 : คิวามิเรย่งแลัะภาพลัายเสน้ (บางสว่น)ในหนงัสอ่

(ที่่�มิา : ไพโรจิน ์ไชัยเมิอ่งชั่�น. ลัำาปางยงัหวานอยู.่ พมิิพค์ิรั�งที่่� 2.

ลัำาปาง.: สำานกังานจิงัหวดัลัำาปาง, 2559, หนา้ 0-1 )

     

 5. การเผืยแพร่หนังสือ

 กีารเผ่ย์แพิรห่นงัสือดงักีล็า่วิผู่เ้ขีุย์นเหน็วิา่ วิิธีกีารเผ่ย์แพิรไ่ปย์งักีล็ุม่เปา้หมาย์ที์�มีประสทิ์ธิภาพิ

มากีที์�สดุแล็ะไปสูว่ิงกีวิา้งคืุอ กีารจำาหนา่ย์ เพิราะผู่ที้์�จะตดัสนิเลื็อกีซื �อหนงัสือเล็ม่นี �ตอ้งเป็นกีล็ุม่บัคุุคุล็

ที์�สนใจในเรื�องราวิดา้นประวิตัศิาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมขุองเมืองล็ำาปาง กีารจำาหนา่ย์จง่เป็นขุั�นตอนที์�

ชว่ิย์กีล็ั�นกีรองกีล็ุม่เปา้หมาย์โดย์ปรยิ์าย์ แล็ะจำาหนา่ย์ในราคุาที์�ย์อ่มเย์าราคุาเล็ม่ล็ะ 99 บัาท์ ผู่เ้ขีุย์นได้

ตดิตอ่รา้นหนงัสือชั�นนำา รา้นกีาแฟ รา้นจำาหนา่ย์ขุองที์�ระล็ก่ี แล็ะสถานที์�ท์อ่งเที์�ย์วิเพืิ�อฝากีวิางจำาหนา่ย์  

ผ่ล็จากีกีารจำาหนา่ย์หนงัสือเล็ม่นี �ที์�ไดร้บััคุวิามสนใจจากีบัคุุคุล็ตา่ง ๆ ในจงัหวิดัล็ำาปางอย์า่งยิ์�งแล็ะ

จำาหน่าย์หมดในเวิล็าไม่ถ่งหน่�งปี มีเวิ็บัไซตข์ุองมลู็นิธิโย์นกีไดแ้นะนำาในฐานะหนงัสือน่าอ่าน แล็ะ

ตอ่มามีผู่น้ ำาไปจำาหนา่ย์ในฐานะหนงัสือหาย์ากีราคุากีวิา่ 350 บัาท์

 6. การตพีมิพห์นังสือเป็นครั�งที่ี� 2

 ในปีพิ.ศ.2559 ผู่เ้ขีุย์นไดร้บัักีารสนบััสนนุงบัประมาณกิีจกีรรมกีารเรยี์นรูป้ระวิตัศิาสตรน์คุรล็ำาปาง

ในวิาระ 100 ปีรถไฟสาย์เหนือมาถง่นคุรล็ำาปางภาย์ใตโ้คุรงกีารสง่เสรมิกีารท์อ่งเที์�ย์วิจงัหวิดัล็ำาปาง 

ปีงบัประมาณ 2559 โดย์สำานกัีงานจงัหวิดัล็ำาปางไดจ้ดัพิิมพิห์นงัสือ “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ เป็นกีาร

พิิมพิค์ุรั�งที์� 2 จำานวิน 1,000 เล็ม่ เมื�อเดือนกีนัย์าย์น พิ.ศ.2559 แล็ะเผ่ย์แพิรห่นงัสือไปย์งัหอ้งสมดุใน

มหาวิิท์ย์าล็ยั์ชั�นนำาขุองประเท์ศ  หนว่ิย์งานภาคุรฐั  แล็ะสถาบันักีารศก่ีษาในจงัหวิดัล็ำาปางตล็อดจน

บัคุุคุล็ท์ั�วิไปซ่�งสะท์อ้นใหเ้หน็วิา่ หนงัสือเล็ม่นี �ไดร้บัักีารคุวิามสนใจจากีคุนท์อ้งถิ�นแล็ะจงัหวิดัล็ำาปาง

ไดส้นบััสนนุใหมี้กีารจดัพิิมพิเ์ผ่ย์แพิรอี่กีดว้ิย์

            หนงัสือ “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ เป็นผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมประเภท์สารคุดีเชิง

วิฒันธรรมวิา่ดว้ิย์เรื�องราวิท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมขุองเมืองล็ำาปางในรูปแบับักีารเขีุย์นงาน

สารคุดีซ่�งไม่ใช่งานประเภท์วิิชากีารเพืิ�อศก่ีษาขุอ้มลู็ในเชิงล็ก่ีหรือใชส้ ำาหรบัักีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ แต่

เป็นกีารเขีุย์นในล็กัีษณะใหคุ้วิามรูแ้ก่ีกีล็ุม่ผู่อ้า่นในวิงกีวิา้งใหท้์ราบัถง่เรื�องราวิอนัมีคุณุคุา่ขุองท์อ้งถิ�น  

โดย์เฉพิาะเมืองล็ำาปางซ่�งเป็นเมืองเก่ีาที์�มีคุวิามสำาคุญัท์างประวิตัศิาสตร ์ วิฒันธรรมแล็ะกีารท์อ่งเที์�ย์วิ  

จุดมุ่งหมาย์ขุองกีารเขีุย์นคืุอกีารเผ่ย์แพิร่ในวิงกีวิา้งโดย์เริ�มจากีกีารล็งในหนังสือพิิมพิท์์อ้งถิ�น  

เวิบ็ัไซต ์ จนพิฒันามาเป็นหนงัสือรวิมคุวิามเรยี์งสารคุดี ผู่เ้ขีุย์นหนงัสือล็ำาปางย์งัหวิานอย์ู ่ เหน็วิา่ ผ่ล็งาน

สรา้งสรรคุนี์ �มีคุณุคุา่แล็ะประโย์ชนด์งันี �คืุอ   

                                                                               

 1. การรับูรู้คุณค่าและเรื�องราวที่างประวัตศิิาสตรแ์ละวัฒนธิรรมของที่อ้งถุิ�น

 ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเรื�อง “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู่” เล็่มนี �

ประกีอบัดว้ิย์คุวิามเรยี์งแนวิสารคุดีที์�เขีุย์นเกีี�ย์วิกีบััเรื�องราวิขุองสถานที์� บัคุุคุล็สำาคุญั วิิถีชีวิิต  อาหาร

ท์อ้งถิ�นขุองเมืองล็ำาปางแล็ะอื�น ๆ จำานวิน 25 เรื�องซ่�งเป็นกีารเขีุย์นที์�เริ�มจากีกีารใหขุ้อ้มลู็เชิงคุวิามรู ้

แล็ะเพิิ�มเติมคุวิามคุิดเห็นแล็ะมมุมองขุองผู่เ้ขีุย์น ตล็อดจนกีระตุน้ใหผู้่อ้า่นเหน็คุณุคุา่ขุองบัา้นเกิีด

เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามรกัีในแผ่่นดินแม่แล็ะร่วิมกีันสรา้งสรรคุส์ิ�งที์�ดีงามใหท้์อ้งถิ�นต่อไป โดย์มีขุั�นตอน

กีารสรา้งสรรคุ ์ คืุอ (1) กีารแสวิงหาขุอ้มลู็ดา้นประวิตัศิาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมขุองท์อ้งถิ�นเมืองล็ำาปาง

จากีเอกีสารท์ั�วิไป หนงัสืองานศพิขุองบัคุุคุล็สำาคุญั แล็ะกีารสมัภาษณผ์ู่อ้าวิโุสในท์อ้งถิ�น (2) เมื�อได้

ขุอ้มลู็อย์่างเพีิย์งพิอจะนำามาวิิเคุราะหเ์พืิ�อเรีย์บัเรีย์งเป็นคุวิามเรีย์งโดย์ใชภ้าษาเชิงสารคุดีแล็ะเพิิ�ม

เตมิแนวิคุดิหรอืคุวิามคุิดเหน็ขุองผู่เ้ขีุย์น (3) กีารสง่คุวิามเรยี์งแตล่็ะเรื�องไปตีพิิมพิเ์ป็นราย์สปัดาหใ์น

หนงัสือพิิมพิล์็ ำาปางนิวิส ์แล็ะท์า้ย์ที์�สดุรวิบัรวิบัคุวิามเรยี์งประมาณ 25 เรื�องรวิมเป็นหนงัสือ  (4) กีาร

ตดิตอ่ขุอคุำานิย์มจากีหมอ่มราชวิงศถ์นดัศร ีสวิสัดวิิตันซ์่�งเป็นบัคุุคุล็ที์�มีชื�อเสยี์งระดบััประเท์ศเพืิ�อท์ำาให้

หนงัสือรวิมคุวิามเรยี์งเชิงสารคุดีดงักีล็า่วิมีคุณุคุา่มากียิ์�งขุ่ �น (5) กีารตั�งชื�อหนงัสือใหคุ้รอบัคุล็มุคุวิาม

เรยี์งท์ั�งหมดวิา่ “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ ซ่�งสื�อคุวิามหมาย์วิา่เมืองล็ำาปางรว่ิมสมยั์ที์�มีคุวิามงดงามดว้ิย์

เรื�องราวิท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะศิล็ปวิฒันธรรม (6) กีารเขีุย์นคุำานำาขุองผู่ว้ิ่าราชกีารจงัหวิดัล็ำาปาง  

จดัท์ำาสารบัญัแล็ะประวิตัผิู่เ้ขีุย์นหนงัสือ (7) กีารสง่โรงพิิมพิตี์พิิมพิห์นงัสือรวิมคุวิามเรยี์ง (8) กีารเผ่ย์แพิร่

หนงัสือผ่า่นสื�อออนไล็นแ์ล็ะวิางจำาหนา่ย์ที์�รา้นหนงัสือ รา้นกีาแฟ แล็ะสถานที์�ท์อ่งเที์�ย์วิซ่�งเป็นที์�รูจ้กัี

โดย์ท์ั�วิไปหรอืกีารเผ่ย์แพิรไ่ปย์งัสถาบันักีารศก่ีษาตา่ง ๆ

 หนังสือเล็่มนี �ผู่้เขีุย์นได้นำาเสนอเรื�องราวิหรือเกีร็ดคุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีับัประวิัติศาสตรแ์ล็ะ

วิฒันธรรมท์อ้งถิ�นขุองเมืองล็ำาปาง  ตวัิอย์า่งเชน่  ในคุวิามเรยี์งเรื�อง “รุง่อรุณที์�กีาดเก๊ีาจาวิ”  บัอกีถง่

คุวิามเป็นมาแล็ะวิิถีขุองกีาดเก๊ีาจาวิ ตล็าดเก่ีาอาย์กุีวิา่หน่�งรอ้ย์ปีที์�เตบิัโตมาพิรอ้มกีบัักีารสรา้งเสน้ท์าง

รถไฟสาย์เหนือที์�มีเสนห่ข์ุองอาคุารหอ้งแถวิไม ้กีารจำาหนา่ย์พืิชผ่กัีแล็ะอาหารพืิ �นเมือง แล็ะฝากีแนวิคุดิ

ผืลการสร้างสรรค์

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น
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กีารอนรุกัีษต์ล็าดย์อ้นย์คุุใหด้ ำารงอย์ุต่อ่ไป คุวิามเรยี์งเรื�อง “เยื์อนบัา้นเสานกัี”  เป็นเรื�องราวิขุองเรอืนไม้

พืิ �นถิ�นแบับัล็ำาปางผ่สมผ่สานสถาปัตย์กีรรมย์คุุอาณานิคุมมีเสากีวิา่ 116 ตน้จนไดชื้�อวิา่  บัา้นที์�มีเสา

เป็นจำานวินมากี แล็ะสะท์อ้นถง่เรื�องราวิขุองกิีจกีารสมัปท์านป่าไมขุ้องบัรษัิท์ท์ำาป่าไมจ้ากีตา่งประเท์ศ

ซ่�งมาประกีอบักิีจกีารในเมืองล็ำาปางเมื�อกีวิ่าหน่�งรอ้ย์หา้สิบัปีที์�ผ่่านมาแล็ะเป็นบัา้นเก่ีาที์�มีชื�อเสีย์ง

ใชต้อ้นรบััแขุกีบัา้นแขุกีเมืองที์�มีเยื์อนเมืองล็ำาปาง ในคุวิามเรีย์งเรื�อง “บัญุเท์่ง ปู่ สภา” กีล็่าวิถ่ง

นกัีกีารเมืองอาวิโุสขุองล็ำาปางที์�เป็นปชูนีย์บัคุุคุล็ท์างกีารเมืองขุองไท์ย์ซ่�งเคุย์ดำารงตำาแหน่งประธาน

สภาผู่แ้ท์นราษฎ์ร รองนาย์กีรฐัมนตรี รฐัมนตรีวิ่ากีารกีระท์รวิงมหาดไท์ย์ แล็ะรฐัมนตรีวิ่ากีาร

กีระท์รวิงย์ตุธิรรม ท์า่นไดเ้ป็นตวัิอย์า่งขุองคุนในแวิดวิงกีารเมืองที์�ท์ ำางานกีารเมืองในเชิงสรา้งสรรคุ ์   

คุวิามเรยี์งเรื�อง “แกีงโฮะ ตำารบััแมแ่ห” กีล็า่วิถง่  อาหารพืิ �นเมืองที์�เป็นที์�รูจ้กัีขุองคุนท์ั�วิไป  แตมี่สตูร

เฉพิาะขุองคุวิามอรอ่ย์ที์�หล็าย์คุนอาจจะไม่รูจ้กัีโดย์เฉพิาะสตูรขุองแม่แห รตันท์ากีลุ็ แม่คุา้อาหาร

พืิ �นเมืองที์�คุนล็ำาปางรุน่ก่ีอนรูจ้กัีกีนัเป็นอย์า่งดี  เป็นตน้

 ผ่ล็งานสรา้งสรรคุเ์ล็่มนี �ไดก่้ีอใหเ้กิีดกีารรบััรูคุุ้ณคุ่าแล็ะเรื�องราวิดา้นประวิตัิศาสตรแ์ล็ะ

วิฒันธรรมท์อ้งถิ�นขุองเมืองล็ำาปางที์�หล็ากีหล็าย์เกีี�ย์วิกีบััประวิตัิคุวิามเป็นมาขุองสถานที์�ท์่องเที์�ย์วิ

สำาคุญั  บัคุุคุล็สำาคุญัในอดีต  อาหารพืิ �นเมือง  เรื�องราวิสำาคุญัขุองท์อ้งถิ�น  เป็นตน้  สิ�งเหล็า่นี �อาจจะ

ไม่ใช่สาระท์างวิิชากีารล็ว้ินที์�จะนำาไปใชอ้า้งอิงหรือศ่กีษาคุน้คุวิา้เรื�องราวิดา้นประวิตัิศาสตรแ์ล็ะ

วิฒันธรรมท์อ้งถิ�นอย์า่งเป็นระบับั แตเ่ป็นเกีรด็คุวิามรูที้์�ชว่ิย์สรา้งกีารรบััรูที้์�ท์ ำาใหเ้หน็เสนห่ข์ุองท์อ้งถิ�น  

คุวิามนา่อย์ูที่์�รื�นรมย์แ์ล็ะคุวิามภมิูใจในท์อ้งถิ�นแหง่นี �ตามแนวิคุดิกีารโหย์หาอดีต (nostalgia)    หนงัสอื

ล็ำาปางย์งัหวิานอย์ู่เล็่มนี �จ่งไม่ใช่ล็กัีษณะหนงัสือเชิงวิิชากีารหรือหนงัสือนำากีารท์่องเที์�ย์วิที์�สามารถ

พิบัเห็นหรือแสวิงหาขุอ้มลู็ไดโ้ดย์ท์ั�วิไปท์างสื�อสารสนเท์ศ แต่เป็นกีารนำาขุอ้มลู็ดา้นประวิตัิศาสตร์

แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นเหล็า่นั�นมาผ่สานกีบััคุวิามคิุดแล็ะคุวิามรูส้ก่ีขุองผู่เ้ขีุย์นในมมุมองแบับัคุนใน

ซ่�งเป็นกีารนำาเสนอคุล็า้ย์กีับักีารเล็่าเรื�องในมุมมองขุองคุนท์อ้งถิ�นเกีี�ย์วิกีับัเรื�องราวิขุองบัา้นเกิีด

สำาหรบััคุนล็ำาปางที์�อย์ูปั่จจบุันัแล็ะคุนล็ำาปางที์�อย์ูต่า่งถิ�นไดร้บััรูเ้พืิ�อก่ีอใหเ้กิีดกีารศก่ีษาจากีรากีฐาน

เหงา้ขุองท์อ้งถิ�น แล็ะภาคุภมิูใจในสิ�งที์�ดีขุองเมืองล็ำาปาง แผ่น่ดนิแมที่์�ท์รงเสนห่แ์ล็ะคุวิามงดงาม

ดว้ิย์ศิล็ปวิฒันธรรม

 2.ความมสุีนที่รียะที่างวัฒนธิรรมและความสุข

 ในโล็กีปัจจบุันัที์�สงัคุมมีคุวิามสบััสนวิุน่วิาย์   ผู่คุ้นจำานวินไมน่อ้ย์อย์ูด่ว้ิย์สภาวิะขุาดคุวิามมั�นคุง

ท์างจิตใจแล็ะถกูีบีับัคุั�นดว้ิย์ปัญหาท์างเศรษฐกิีจแล็ะสงัคุม ผู่คุ้นจำานวินหน่�งโดย์เฉพิาะคุนในต่าง

จงัหวิดัตอ้งไปท์ำางานในกีรุงเท์พิมหานคุรหรอืเมืองขุนาดใหญ่ เดก็ีหรอืเย์าวิชนยิ์�งมีกีารศก่ีษาสงูแล็ะ

มีโอกีาสไปศก่ีษาในสถาบันัอดุมศก่ีษาจะย์า้ย์ถิ�นจากีถิ�นกีำาเนิดขุองตนเองแล็ะเมื�อสำาเรจ็กีารศก่ีษา

แล็ว้ิมกัีจะไปท์ำางานในเมืองหล็วิงหรอืเมืองขุนาดใหญ่ คุนที์�มีโอกีาสไดก้ีล็บััมาท์ำางานย์งัท์อ้งถิ�นซ่�ง

เป็นถิ�นกีำาเนิดขุองตนเองจง่มีจำานวินนอ้ย์ กีารท์ำางานในกีรุงเท์พิมหานคุรหรอืเมืองใหญ่ซ่�งเป็นเมือง

ที์�มุง่กีารท์ำามาหากิีนแล็ะเศรษฐกิีจเป็นหล็กัีท์ำาใหผู้่คุ้นตอ้งตอ่สูใ้นกีารท์ำางาน  สิ�งที์�จะชว่ิย์เยี์ย์วิย์าแก่ี

เขุาคืุอ กีารกีล็บััไปสมัผ่สั “แผ่น่ดนิแม”่ หรอืบัา้นเกิีดที์�เคุย์เป็นรากีฐานขุองชีวิิตในวิยั์เย์าวิ ์กีารที์�พิวิกี

เราเหล็า่นั�นไดมี้โอกีาสท์ราบัถง่ประวิตัิคุวิามเป็นมา เรื�องราวิขุองสถานที์�แล็ะบัคุุคุล็สำาคุญัในบัา้นเกิีด  

กีารเปล็ี�ย์นแปล็งวิิถีในอดีตที์�คุล็ี�คุล็าย์มาจนถง่ปัจจบุันั ย์อ่มท์ำาใหพ้ิวิกีเขุารูส้ก่ีภาคุภมิูใจในคุณุคุา่ขุอง

แผ่น่ดนิเกิีดที์�มีอย์า่งหล็าย์นา่เรยี์นรูแ้ล็ะสมัผ่สัถง่คุวิามสขุุแบับัเรยี์บังา่ย์ในคุวิามมีชีวิิตชีวิาขุองท์อ้งถิ�น

ซ่�งตรงกีบััแนวิคิุดกีารโหย์หาอดีต (nostalgia) ที์�ผู่คุ้นตอ้งกีารเตมิเตม็คุวิามรูส้ก่ีใหเ้กิีดคุวิามอิ�มเอมใจ

แล็ะสมัผ่สักีบััคุวิามสขุุกีบััประสบักีารณใ์นอดีตที์�ตนเองคุุน้เคุย์

 คุวิามมีสนุท์รยี์ะท์างวิฒันธรรมขุองเมืองล็ำาปางในมมุมองขุองผู่เ้ขีุย์นคืุอ  คุวิามงดงามที์�เกิีด

จากีเรื�องราวิหรือสถานที์�เชิงศิล็ปวิฒันธรรมที์�ท์ ำาใหผู้่คุ้นไดเ้กิีดคุวิามสขุุใจมีชีวิิตชีวิาเมื�อไดมี้โอกีาส

ไดร้บััรูห้รอืพิบัเหน็ เนื�องจากีเมืองล็ำาปางเป็นเมืองเก่ีาที์�ส ำาคุญัแหง่หน่�งขุองภาคุเหนือตอนบันไดส้ั�งสม

เรื�องราวิท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะมรดกีท์างวิฒันธรรมอย์่างมากีมาย์สามารถนำามาเล็า่เรื�องแล็ะสรา้ง

กีารรบััรูใ้หเ้ห็นถ่งคุวิามงดงามโดย์เฉพิาะเรื�องราวิในหว้ิงหน่�งรอ้ย์หา้สิบัปีที์�ผ่่านมาในฐานะเมือง

อุตสาหกีรรมป่าไมที้์�ย์งัคุงทิ์ �งร่องรอย์ขุองเรื�องราวิแล็ะสถานที์�ใหไ้ดร้บััรูแ้ล็ะพิบัเห็นในปัจจุบันัที์�มี

เสนห่เ์ป็นอตัล็กัีษณเ์ฉพิาะท์อ้งถิ�นอนั ตวัิอย์า่งเชน่ ในคุวิามเรยี์งเรื�อง “คุนเมือง บัอู่ก้ี ำาเมือง”  เป็นกีารเสนอ

แนวิคิุดเกีี�ย์วิกีบัักีารเปล็ี�ย์นแปล็งท์างสงัคุมที์�เห็นไดจ้ากีภาษาท์อ้งถิ�นที์�ผู่คุ้นในปัจจบุันัไม่คุ่อย์เห็น

คุณุคุา่  แตก่ีล็บััสง่เสรมิใหบ้ัตุรหล็านพิดูภาษาไท์ย์กีรุงเท์พิ ฯ มากีกีวิา่ ดงัเชน่ในคุรอบัคุรวัิที์�เป็นชาวิเหนือ  

พิอ่แมม่กัีพิดูภาษาไท์ย์กีรุงเท์พิฯ กีบััล็กูีหล็านแท์นกีารพิดูภาษาท์อ้งถิ�น ท์ั�งที์�ภาษาท์อ้งถิ�นนั�นมีเสนห่์

แล็ะกีารที์�เดก็ีแล็ะเย์าวิชนพิดูไดห้ล็าย์ภาษาเป็นสิ�งที์�ดีสามารถเสรมิซ่�งกีนัแล็ะกีนั ผู่เ้ขีุย์นไดฝ้ากีขุอ้คุดิ

ถง่กีารรกัีษาภาษาถิ�นที์�สะท์อ้นถง่รากีเหงา้ขุองผู่คุ้นอีกีดว้ิย์ ในคุวิามเรยี์งเรื�อง “คุก่ีฤท์ธิ�เล็า่ชีวิิตฝรั�ง” 

กีล็่าวิถ่ง หม่อมราชวิงศค์ุ่กีฤท์ธิ�  ปราโมช  อดีตนาย์กีรฐัมนตรขีุองไท์ย์ซ่�งไดม้าท์ำางานในเมืองล็ำาปาง

นานถง่ 8 ปีระหวิา่งปี พิ.ศ.2478-2485  ในฐานะผู่จ้ดักีารบัรษัิท์แบังกีส์ย์ามกีมัมาจล็ ท์นุจำากีดัสาขุา

ล็ำาปางหรือธนาคุารไท์ย์พิาณิชย์ ์ จำากีดั (มหาชน) สาขุาล็ำาปาง ท์า่นไดบ้ัอกีเล็า่เรื�องราวิขุองเมือง

ล็ำาปางในชว่ิงเวิล็า 80 ปีที์�แล็ว้ิที์�มีเศรษฐกิีจคุก่ีคุกัีจากีกีารท์ำาธรุกิีจป่าไมแ้ล็ะกีารคุา้ฝิ�น โดย์มีชาวิ

ตะวินัตกีเขุา้มาเป็นผู่จ้ดักีารบัรษัิท์ท์ำาป่าไมใ้นล็ำาปางหล็าย์แห่งแล็ะมีเรื�องราวิขุองวิิถีชีวิิตประจำาวินั

ขุองฝรั�งที์�เขุา้มาท์ำากิีจกีารป่าไมที้์�นา่สนใจอีกีดว้ิย์   ในคุวิามเรยี์งเรื�อง “ก๋ีวิย์เตี�ย์วิปู่ โย์ง่”  กีล็า่วิถง่รา้น

ก๋ีวิย์เตี�ย์วิชื�อดงัแล็ะเก่ีาแก่ีคุูเ่มืองล็ำาปางมากีวิา่ 60 ปี  รา้นแหง่นี �มีจดุเดน่ที์�บัรรย์ากีาศขุองรา้นแนวิ

ย์อ้นย์คุุแล็ะมีล็กูีชิ �นสตูรพิิเศษซ่�งไดร้บัักีารกีล็่าวิขุานถ่งคุวิามอรอ่ย์มาชา้นาน แล็ะคุวิามเรยี์งเรื�อง 

“เจา้คุุม้หล็วิงคุนสดุท์า้ย์” เป็นเรื�องราวิจากีกีารสมัภาษณเ์จา้บัญุศร ี สคุุ ำาวิงั (ณ ล็ำาปาง) ซ่�งมีศกัีดิ�

เป็นหล็านสาย์ตรงขุองเจา้บัญุวิาท์ย์ว์ิงษม์านิต  เจา้ผู่คุ้รองนคุรล็ำาปางคุนสดุท์า้ย์  เจา้บัญุศรเีป็นเจา้นาย์

ฝ่าย์เหนือที์�เคุย์อาศยั์อย์ูใ่นคุุม้หล็วิงเมืองล็ำาปาง ท์า่นไดบ้ัอกีเล็า่เรื�องราวิแล็ะวิิถีชีวิิตขุองผู่คุ้นในคุุม้

หล็วิงเมืองล็ำาปางย์คุุสดุท์า้ย์ เป็นตน้

 กีารที์�ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมเล็ม่นี �ไดใ้หขุ้อ้มลู็แล็ะเรื�องราวิในเบืั �องตน้เกีี�ย์วิกีบัั

ประวิตัิศาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นขุองเมืองล็ำาปางโดย์ไม่เป็นขุอ้มลู็ท์างวิิชากีารมากีนกัีแล็ะเพิิ�ม

คุวิามเพิล็ิดเพิล็ินเจริญใจแล็ะคุวิามสขุุเหมือนไดก้ีล็บััเขุา้ไปสมัผ่สักีับัอดีตที์�รื�นรมย์แ์ล็ะเสน่หข์ุอง

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น
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เมืองล็ำาปางจ่งเสมือนเป็นกีารเยี์ย์วิย์าจิตใจใหผู้่คุ้นจำานวินหน่�งใหไ้ดส้มัผ่สัถ่งคุวิามสขุุแล็ะคุณุคุ่า

ขุองเมืองล็ำาปางถิ�นกีำาเนิดขุองตนที์�ย์ากีจะหาไดใ้นกีรุงเท์พิมหานคุรแล็ะเมืองใหญ่ที์�มีคุวิามสบััสน

วิุน่วิาย์ดงัขุอ้คุวิามในคุวิามเรยี์งเรื�อง “ล็ ำาปางหนาวิมากีกีกี…” ที์�วิา่ “คุนล็ำาปางที์�ไปท์ำางานตา่งถิ�น

พิากีนักีล็บัับัา้น กีล็บััมาหาแผ่่นดินแม่ มาหาคุวิามอบัอุ่นแล็ะคุวิามสขุุใจที์�หาไม่ไดใ้นเมืองใหญ่   

คุวิามเป็นแผ่น่ดินเกิีดมีคุวิามงดงามในวิิถีขุองตน มีพิล็งัแหง่สขุุที์�จะชว่ิย์เตมิเตม็กีำาล็งัใหพ้ิวิกีเขุาได้

กีล็บััไปตอ่สูก้ีบััคุวิามวิุน่วิาย์ในเมืองกีรุงตอ่ไปไดอ้ย์า่งท์ระนง”   ดงันั�นคุวิามมีสนุท์รยี์ะท์างวิฒันธรรม

แล็ะคุวิามสขุุที์�ไดจ้ากีกีารสมัผ่สัเรื�องราวิขุองบัา้นเกิีดขุองตนเองที์�คุุน้เคุย์ตามแนวิคิุดกีารโหย์หา

อดีต (nostalgia) จะเป็นกีารเตมิพิล็งัใหคุ้นล็ำาปางที์�จากีบัา้นเกิีดไปอย์ูต่า่งถิ�นหรอืคุนล็ำาปางที์�อย์ูที่์�นี�

ไดเ้กิีดคุวิามสขุุแล็ะเป็นพิล็งัใจใหมี้คุวิามเขุ็มแขุ็งเพืิ�อตอ่สูชี้วิิตจรงิในสงัคุมเมืองกีรุงตอ่ไป

 3. ความงามของภัาพลายเส้นสถุาปัตยกรรมเกี�ยวกับูเมอืงลำาปาง

 ในผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมเล็่มนี �นอกีจากีมีขุอ้เขีุย์นเป็นคุวิามเรีย์งเชิงสารคุดี

จำานวิน 25 เรื�องย์งัประกีอบัดว้ิย์ภาพิล็าย์เสน้เกีี�ย์วิกีบััสถาปัตย์กีรรมตา่ง ๆ ในเมืองล็ำาปางกีวิา่ 26 ภาพิ 

ภาพิล็าย์เสน้เหล็า่นี �วิาดโดย์ศาสตราภิชานธีรศกัีดิ�  วิงศค์ุ ำาแนน่  อดีตอาจารย์ป์ระจำาคุณะเท์คุโนโล็ยี์

อตุสาหกีรรม มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัสวินสนุนัท์า แล็ะเป็นชาวิล็ำาปางโดย์กีำาเนิดซ่�งปัจจบุันัท์่านได้

ถง่แก่ีกีรรมแล็ว้ิ ภาพิล็าย์เสน้เหล็า่นี �ประกีอบัดว้ิย์ภาพิสถาปัตย์กีรรมสำาคุญัตา่ง ๆ  เชน่  ตก่ีเก่ีาย์า่นกีองตา้  

บัา้นเก่ีาขุองชมุชนท์า่มะโอ  กีาดเก๊ีาจาวิ   อาคุารสถานีรถไฟนคุรล็ำาปาง  วิดัศรชีมุ  วิดัปงสนกุี  วิดัป่าฝาง  

เป็นตน้  ภาพิล็าย์เสน้ท์ั�งหมดใหคุ้วิามรูส้ก่ีแห่งคุวิามรื�นรมย์ ์  มองเหน็เมืองล็ำาปางเป็นเมืองเก่ีาที์�มี

ชีวิิตเตม็ไปดว้ิย์สถาปัตย์กีรรมรว่ิมสมยั์ที์�ส ำาคุญัแล็ะท์รงคุวิามงดงาม ภาพิเหล็า่นี �เป็นภาพิที์�วิาดดว้ิย์

ปากีกีาเพีิย์งดา้มเดีย์วิ  โดย์ผู่ว้ิาดไดเ้ดนิท์างไปย์งัสถานที์�จรงิแล็ะวิาดภาพิในสถานที์�แหง่นั�น  คุวิามคุม  

ออ่นชอ้ย์ นุม่นวิล็แล็ะพิล็ิ �วิไหวิขุองล็าย์เสน้นั�นมีเสนห่อ์ย์า่งมากี หากีบัางภาพิที์�มีคุวิามพิิเศษโดย์

เป็นภาพิเกีี�ย์วิกีบััสถานที์�ส ำาคุญัซ่�งมีคุวิามโดดเดน่สะท์อ้นถง่อตัล็กัีษณข์ุองเมืองล็ำาปาง เชน่ วิดัศรชีมุ

หน่�งในวิดัศิล็ปะมอญ พิมา่แล็ะไท์ใหญ่ อาคุารสถานีรถไฟนคุรล็ำาปางที์�มีสถาปัตย์กีรรมผ่สมผ่สาน

ไท์ย์แล็ะย์โุรป อาคุารเก่ีาย์า่นกีาดกีองตา้ซ่�งมีสถาปัตย์กีรรมอนัท์รงคุณุคุา่แล็ะมีชื�อเสยี์งระดบััประเท์ศ   

หอ้งแถวิไมใ้นกีาดเก๊ีาจาวิ  เป็นตน้  ผู่เ้ขีุย์นก็ีจะล็งสีนำ�าเพืิ�อใหด้มีูสีสนัที์�สวิย์งาม  คุวิามมีอรรถรสที์�ได้

มองภาพิล็าย์เสน้เหล็า่นี �ชวินใหดื้�มดำ�าในคุวิามรื�นรมย์ข์ุองเมืองล็ำาปาง เมืองที์�รุม่รวิย์ดว้ิย์ศิล็ปวิฒันธรรมที์�

มีชีวิิตชีวิา ภาพิล็าย์เสน้เหล็า่นี �ไดช้ว่ิย์ปล็กุีจิตวิิญญาณขุองผู่คุ้นโดย์เฉพิาะคุนในท์อ้งถิ�นหรอืคุนล็ำาปาง

ที์�อย์ูต่า่งถิ�นไดเ้หน็คุณุคุา่ขุองกีารรกัีษาใหเ้มืองล็ำาปางอนัเป็นเมืองเก่ีาที์�มีชีวิิตชีวิาดว้ิย์สถาปัตย์กีรรม

แล็ะศิล็ปวิฒันธรรมที์�ท์รงคุวิามงดงามโดย์เฉพิาะในชว่ิงเวิล็า  20  ปีที์�ผ่า่นมา  เมืองล็ำาปางเป็นเมือง

หน่�งที์�มีคุวิามสำาคุญัในฐานะเมืองท์อ่งเที์�ย์วิเชิงวิฒันธรรมไดมี้สถาบันัอดุมศก่ีษาหล็าย์แหง่ใหคุ้วิามสนใจ

ศก่ีษาคุน้คุวิา้ดา้นประวิตัศิาสตร ์ กีารจดักีารมรดกีท์างวิฒันธรรม แล็ะกีารท์อ่งเที์�ย์วิ จง่นบััไดว้ิา่อตัล็กัีษณ์

คุวิามเป็นพืิ �นถิ�นขุองเมืองล็ำาปางมีคุณุคุา่ตอ่คุนรุน่หล็งัไดเ้กิีดพิล็งัแล็ะคุวิามสขุุใจ ตล็อดจนภมิูใจใน

บัา้นเกิีดแหง่นี �อีกีดว้ิย์

 4. การปลูกจุติสำานึกรักที่อ้งถุิ�น

 คุวิามเป็นท์อ้งถิ�นเป็นอัตล็กัีษณที์์�มีคุุณคุ่าอย์่างหน่�งแล็ะเป็นคุวิามพิิเศษอันมีล็กัีษณะ

เฉพิาะขุองแต่ล็ะพืิ �นที์�หรือภมิูภาคุ กีารพิฒันาสงัคุมอย์า่งย์ั�งยื์นคุวิรเริ�มที์�ท์อ้งถิ�นเพิราะเป็นพืิ �นที์�ซ่�ง

อย์ูใ่กีล็ต้วัิคุนมากีที์�สดุ   หนา้ที์�ขุองกีารพิฒันาท์อ้งถิ�นใหน้า่อย์ูแ่ล็ะผู่คุ้นมีคุวิามสขุุตล็อดจนอดุมดว้ิย์

สงัคุมปัญญาจง่เป็นหนา้ที์�ขุองคุนในท์อ้งถิ�นท์กุีคุน ไมเ่พีิย์งแตเ่ฉพิาะองคุก์ีรปกีคุรองท์อ้งถิ�นเท์า่นั�น  

กีารที์�คุนจะรว่ิมใจกีนัพิฒันาท์อ้งถิ�นขุองตนเองไดน้ั�นตอ้งมีคุวิามรูคุ้วิามเขุา้ใจ คุวิามรกัีแล็ะเหน็ถง่

คุณุคุา่ขุองท์อ้งถิ�นตามแนวิคุดิพิล็เมืองเขุม้แขุ็ง (active citizen) ที์�ผู่คุ้นไดเ้กิีดกีารพิฒันาตนเองดว้ิย์

สงัคุมแหง่คุวิามรู ้  มีจิตอาสาแล็ะเสีย์สล็ะมารว่ิมกีนัพิฒันาสงัคุมใหเ้กิีดคุวิามย์ั�งยื์น  กีรณีขุองเมือง

ล็ำาปางผู่เ้ขีุย์นไดน้ำาเสนอถ่งคุวิามสำาคุญัขุองเรื�องราวิท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะศิล็ปวิฒันธรรมที์�ก่ีอให้

เกิีดสงัคุมแหง่คุวิามรู ้เมื�อไดร้บััรูถ้ง่อตัล็กัีษณ ์คุวิามสำาคุญัแล็ะคุณุคุา่ขุองท์อ้งถิ�นอนัเป็นแผ่น่ดินเกิีด

ขุองตนแล็ว้ิเชื�อวิ่าจะท์ำาใหผู้่คุ้นมีคุวิามรกัีแล็ะรว่ิมใจกีนัพิฒันาท์อ้งถิ�นขุองตนเองต่อไปอย์่างย์ั�งยื์น  

ตวัิอย์่างเช่น ในคุวิามเรีย์งเรื�อง “ถนนย์งูท์อง” ผู่เ้ขีุย์นไดส้ื�อสารเรื�องราวิในกีารอนรุกัีษ์สิ�งแวิดล็อ้ม

แล็ะรกัีษาสมบัตัิที์�เป็นขุองสว่ินรวิมวิา่ “ตน้หางนกีย์งูเหล็า่นี �เป็นขุองหนา้หมู ่ คืุอสมบัตัิขุองพิวิกีเรา

ท์กุีคุนที์�รว่ิมกีนัเป็นเจา้ขุอง มิใชขุ่องหล็วิงหรอืขุองสาธารณะตามท์ศันะแบับัตะวินัตกี เราไมคุ่วิรมุง่

ฝากีคุวิามหวิงัใหภ้าคุรฐัที์�เกีี�ย์วิขุอ้งเป็นผู่ด้แูล็เพีิย์งฝ่าย์เดีย์วิ  สงัคุมชมุชนแล็ะเราท์กุีคุนตอ้งชว่ิย์กีนั

ดแูล็ขุองหนา้หมู่อนันี �ไวิ”้  แล็ะคุวิามเรีย์งเรื�อง “ล็ะคุร ณ หนา พิากีล็บััหวัิ” ผู่เ้ขีุย์นไดฝ้ากีขุอ้คุิดใน

กีารสรา้งสรรคุข์ุองกีล็ุม่ล็ะคุรขุนาดเล็ก็ีเพืิ�อคุนท์อ้งถิ�นวิา่ “เปา้หมาย์ขุองกีารท์ำาล็ะคุรขุองกีล็ุม่ล็ะคุร 

ณ หนา ไมไ่ดอ้ย์ูที่์�งานแสดงวิฒันธรรมที์�เอาไวิขุ้าย์แก่ีนกัีท์อ่งเที์�ย์วิหรอืคุนตา่งชาต ิแตพ่ิุง่ไปที์�กีารเรยี์นรู ้

ขุองผู่คุ้น อย์ากีใหคุ้นล็ำาปางไดม้องโล็กีอย์า่งสรา้งสรรคุ ์มีจินตนากีารแล็ะสะท์อ้นคุวิามจรงิในสงัคุม” 

ผู่เ้ขีุย์นเชื�อวิา่ ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมเล็ม่นี �จะชว่ิย์ท์ำาใหคุ้นท์อ้งถิ�นไดม้องเหน็เรื�องราวิหรอื

ประเดน็ตา่ง ๆ ท์างดา้นประวิตัศิาสตร ์ศลิ็ปวิฒันธรรม แล็ะที์�เกีี�ย์วิขุอ้งก็ีจะเกิีดคุวิามรกัีคุวิามภมิูใจแล็ะ

จิตสำาน่กีที์�จะหวิงแหนในคุุณคุ่าเหล็่านั�นใหด้ ำารงอย์ู่อย์่างย์ั�งยื์นโดย์ก่ีอเกิีดพิล็ังที์�จะร่วิมมือกีัน

สรา้งสรรคุส์ิ�งตา่ง ๆ ใหส้งัคุมท์อ้งถิ�นขุองตนมีคุวิามนา่อย์ูผู่่คุ้นมีคุวิามสขุุยิ์�งขุ่ �นตอ่ไป

                

         

              

ภาพที่่� 5 : คิวามิเรย่งแลัะภาพลัายเสน้ (บางสว่น)ในหนงัสอ่

(ที่่�มิา : ไพโรจิน ์ ไชัยเมิอ่งชั่�น. ลัำาปางยงัหวานอยู.่ พมิิพค์ิรั�งที่่� 2.

ลัำาปาง : สำานกังานจิงัหวดัลัำาปาง, 2559, หนา้ 12-13)

    “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ : ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม
     สารคุดีเชิงวิฒันธรรมเพืิ�อสรา้งสำานก่ีรกัีท์อ้งถิ�น



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

129128

                                                                                                              

ภาพที่่� 6 : หนงัสอ่ลัำาปางยงัหวานอยูฉ่บบัพมิิพค์ิรั�งที่่� 2 เมิ่�อเดอ่นกนัยายน  พ.ศ.2553

จิดัพมิิพโ์ดยสำานกังานจิงัหวดัลัำาปาง  จิำานวน  1,000 เลัม่ิ

(ที่่�มิา : ไพโรจิน ์ ไชัยเมิอ่งชั่�น. ลัำาปางยงัหวานอยู.่ พมิิพค์ิรั�งที่่� 2. ลัำาปาง : 

สำานกังานจิงัหวดัลัำาปาง, 2559, ปก)

            ผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรมเรื�อง “ล็ ำาปางย์งัหวิานอย์ู”่ เป็นเรื�อง

ราวิท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นขุองเมืองล็ำาปางเป็นหนงัสือรวิมคุวิามเรยี์งเชิงสารคุดีที์�

น ำาเสนอคุวิามรู ้ ขุอ้คุดิเหน็แล็ะกีารกีระตุน้ใหคุ้นในท์อ้งถิ�นตระหนกัีถง่คุณุคุา่ขุองเรื�องราวิท์างประวิตัศิาสตร์

แล็ะมรดกีท์างวิฒันธรรมขุองเมืองล็ำาปางที์�มีคุวิามสำาคุญัแล็ะพิิเศษไมยิ่์�งหย์อ่นไปกีวิา่ที์�อื�น เชน่ กีาดเก๊ีาจาวิ 

ตล็าดเก่ีาแก่ีอาย์กุีวิา่หน่�งรอ้ย์ปีที์�มีวิิถีขุองตล็าดเชา้แบับัพิอเพีิย์ง จำาหนา่ย์อาหารแล็ะสนิคุา้พืิ �นเมือง  

แล็ะราย์รอบัดว้ิย์หอ้งแถวิไมที้์�ท์รงคุวิามงดงาม   เรื�องราวิคุวิามเป็นขุองรถมา้ที์�เป็นเอกีล็กัีษณค์ุูเ่มือง

ล็ำาปางไดเ้ขุา้มาในชว่ิงรถไฟสาย์เหนือมาถง่ล็ำาปางเมื�อกีวิา่หน่�งรอ้ย์ปีที์�ผ่า่นมาซ่�งตอ้งเผ่ชิญอปุสรรคุ

เกืีอบัจะตอ้งล็ม้เล็กิีกิีจกีาร แมว้ิา่รถมา้ในปัจจบุันัจะไมไ่ดท้์ ำาหนา้ที์�ขุนสง่สนิคุา้แบับัในอดีต แตก่ีล็าย์

มาเป็นสนิคุา้แล็ะพิาหนะเพืิ�อกีารท์อ่งเที์�ย์วิ  อย์า่งไรก็ีตามรถมา้นบััเป็นมรดกีท์างวิฒันธรรมที์�ส ำาคุญั

ขุองเมืองล็ำาปาง หรอืคุวิามรูเ้รื�องปรศินาแหง่คุุม้หล็วิงอนัเป็นเรื�องราวิล็ก่ีล็บััขุองชีวิิตเจา้นาย์ฝ่าย์เหนือ

ในคุุม้หล็วิงเมืองล็ำาปางย์คุุสมยั์ขุองเจา้บัญุวิาท์ย์ว์ิงษม์านิต เจา้ผู่คุ้รองนคุรล็ำาปางคุนสดุท์า้ย์ภาย์ใน

คุุม้หล็วิงล็ำาปางแหง่นี �มีเรื�องราวิขุองคุวิามเป็นอย์ู ่  อาหารกีารกิีน  กีารใชชี้วิิตแบับัท์างกีารหรอืสว่ินตวัิ  

กีารล็ำาดบััชั�นขุองเจา้นาย์ ตล็อดจนปรศินาเกีี�ย์วิกีบััเจา้หญิงล็ำาปางคุนหน่�งที์�สะท์อ้นใหเ้หน็วิิถีชีวิิต

แล็ะแบับัแผ่นขุองเจา้นาย์ฝ่าย์เหนือในย์คุุที์�ย์งัคุงรุง่เรอืง เป็นตน้ กีารใหคุ้วิามรูเ้หล็า่นี �ไมใ่ชก่ีารให้

คุวิามเชิงวิิชากีารเพืิ�อกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้อย์า่งจรงิจงั แตมุ่ง่นำาไปสูก่ีารสรา้งคุวิามตระหนกัีรูแ้ล็ะจิตสำานก่ี

ใหเ้กิีดคุวิามรกัี คุวิามภาคุภมิูใจในท์อ้งถิ�นโดย์เฉพิาะกีล็ุม่คุนล็ำาปางท์ั�งที์�อย์ูใ่นปัจจบุันัแล็ะคุนล็ำาปางที์�

อย์ูต่า่งถิ�นไดส้มัผ่สัถง่เรื�องราวิคุวิามเป็นพืิ �นถิ�นเพืิ�อคุวิามมีสนุท์รยี์ะท์างวิฒันธรรมแล็ะเขุา้ถง่คุวิามสขุุ

อนัเกิีดจากีแผ่น่ดนิบัา้นเกิีดขุองตนเอง  

 อย์่างไรก็ีตามคุวิามเรีย์งเหล็่านี �ก็ีมิไดเ้ป็นเรื�องราวิท์างประวิัติศาสตรแ์ล็ะวิัฒนธรรม

ท์ั�งหมด  ผู่เ้ขีุย์นไดเ้พิิ�มเรื�องราวิหรอืประเดน็รว่ิมสมยั์เพืิ�อใหแ้นวิคุดิแก่ีผู่อ้า่นเชน่  เรื�องถนนย์งูท์องที์�

ตอ้งกีารใหช้ว่ิย์กีนัอนรุกัีษส์ิ�งแวิดล็อ้ม  เรื�องพิิพิิธภณัฑิน์อกีกีรอบัที์�มุง่ใหม้องเหน็พิิพิิธภณัฑิใ์นคุวิามหมาย์

ใหมที่์�มิไดห้มาย์ถง่สถานที์�เก็ีบัขุองเก่ีา แตเ่ป็นแหล็ง่เรยี์นรูร้ว่ิมกีนัขุองผู่คุ้นเพืิ�อคุวิามเขุา้ใจเรื�องราวิ

แบับัองคุร์วิมท์ั�งประวิตัศิาสตร ์ วิฒันธรรม เศรษฐกิีจ สงัคุมแล็ะกีารเมือง นอกีจากีนั�นย์งัหมาย์ถง่

พิิพิิธภณัฑิเ์ปิดในพืิ�นที์�กีวิา้งในล็กัีษณะอทุ์ย์านกีารเรยี์นรูซ้่�งมีท์ั�งแหล็ง่เรยี์นรูแ้ล็ะกิีจกีรรมเชิงสรา้งสรรคุ์

ตา่ง ๆ  อีกีดว้ิย์   ผู่เ้ขีุย์นจง่เหน็วิา่  กีารนำาเสนอผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรมสารคุดีเชิงวิฒันธรรม

เล็ม่นี �มีคุวิามสอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุดิกีารโหย์หาอดีต (nostalgia) อนัเป็นกีารสรา้งจินตนากีารเพืิ�อเขุา้ไป

สมัผ่สัถง่คุวิามรื�นรมย์แ์หง่อดีตเพืิ�อสมัผ่สัถง่อรรถรสแล็ะคุวิามสขุุที์�คุุน้เคุย์ กีารไดส้มัผ่สัถง่คุวิามสขุุ

แหง่อดีตจะท์ำาใหเ้กิีดพิล็งัแหง่คุวิามสขุุใหพ้ิวิกีเขุาไดมี้พิล็งัใจที์�จะไปตอ่สูชี่วิิตจรงิไดอ้ย์า่งองอาจตอ่ไป  

นอกีจากีนี�ย์งัจดุมุง่หมาย์สำาคุญัคืุอ กีารท์ำาใหส้งัคุมล็ำาปางเป็นสงัคุมอดุมปัญญา ผู่คุ้นมีคุวิามสงบัสขุุ

ซ่�งเกิีดจากีกีารมีพิล็เมืองเขุม้แขุ็ง (active citizen) โดย์เป็นผู่ที้์�มีคุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีบััเรื�องราวิขุองท์อ้งถิ�น

แล็ะมีจิตสำานก่ีที์�ดีงามเพืิ�อมุง่มั�นรว่ิมกีนัพิฒันาท์อ้งถิ�นขุองตนเองใหเ้ป็นท์อ้งถิ�นที์�นา่อย์ู ่ผู่คุ้นมีคุวิามสขุุ

แล็ะย์ั�งยื์น

             หนงัสือล็ำาปางย์งัหวิานอย์ูเ่ล็ม่นี �เป็นตวัิอย์า่งที์�ส ำาคุญัขุองผ่ล็งานสรา้งสรรคุด์า้นวิรรณกีรรม

เพืิ�อท์อ้งถิ�นในมิตปิระวิตัศิาสตรแ์ล็ะศลิ็ปวิฒันธรรม ตล็อดจนประเดน็ท์างสงัคุมตา่ง ๆ ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งซ่�ง

อาจจะนำาเอาขุอ้มลู็หรอืคุวิามรูที้์�ปรากีฎ์ในหนงัสือเล็ม่นี �ไปสูก่ีารพิฒันาผ่ล็งานสรา้งสรรคุใ์นรูปแบับั

อื�นต่อไป เช่น ถนนศิล็ปะ (art street) ตล็าดนดัศิล็ปะ งานเท์ศกีาล็เชิงสรา้งสรรคุ ์ กีารพิฒันา

ผ่ล็ติภณัฑิที์์�เป็นเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะถิ�น   กิีจกีรรมกีารแสดงล็ะคุรแบับัรว่ิมสมยั์  กีารพิฒันาพิิพิิธภณัฑิ์

กีารเรยี์นรู ้ กีารจดัเสน้ท์างกีารท์อ่งเที์�ย์วิเชิงวิฒันธรรม เป็นตน้ โดย์คุวิามรูแ้ล็ะขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีหนงัสือ

เล็่มนี �สามารถนำาไปต่อย์อดสรา้งเป็นกีระบัวินกีารเรีย์นรูร้่วิมกีันระหวิ่างกีารพิัฒนาคุนกีับัศิล็ป

วิฒันธรรมท์อ้งถิ�นแล็ะกีารท์อ่งเที์�ย์วิเพืิ�อใหเ้มืองล็ำาปางหรอืท์อ้งถิ�นแหง่อื�น ๆ เป็นสงัคุมอดุมปัญญา

เกิีดคุวิามสนใจในเรื�องขุองท์อ้งถิ�น มีคุวิามนา่อย์ูร่ื�นรมย์ ์ ผู่คุ้นมีคุวิามสขุุแล็ะก่ีอใหเ้กิีดผู่มี้จิตอาสา

เสยี์สล็ะกีล็าย์เป็นพิล็เมืองเขุม้แข็ุง (active citizen) เพืิ�อรว่ิมกีนัพิฒันาสงัคุมท์อ้งถิ�นแล็ะประเท์ศชาติ

ใหย้์ั�งยื์นตอ่ไป

สรุปและอภัปิรายผืล

ข้อเสนอแนะ
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การสร้างสรรคน์าฏศิลิป์แบูบูข้ามวัฒนธิรรม ชุด ลาแพร มดิ ิเดงิ โฟน

ภัชัภัรชา แก้วพลอย 1

The Creation of Cross Cultural Dance Performance: L'après midi d'un faune

บูที่คัดย่อ

 กีารแสดงชดุ ล็า แพิร มิด ิเดงิ โฟน หรอื อชัชบัรุุษย์ามมธัย์นัห ์เป็นงานวิิจยั์สรา้งสรรคุ ์โดย์

มีวิตัถปุระสงคุ ์1)เพืิ�อสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม 2)เพืิ�อหาแนวิคุดิในกีารสรา้งสรรคุ์

กีารแสดงนาฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม โดย์มีรูปแบับักีารวิิจยั์เชิงคุณุภาพิแล็ะกีารวิิจยั์เชิงสรา้งสรรคุ ์ 

โดย์กีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ เก็ีบัรวิมรวิมขุอ้มลู็ดา้นเอกีสาร ตำารา สื�อสารสนเท์ศที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัังานวิิจยั์ 

เพืิ�อนำามาวิิเคุราะหผ์่ล็ อนัไดแ้ก่ี แนวิคุดิศิล็ปะสมยั์ใหม ่แนวิคุดิดา้นวิฒันธรรม เท์คุนิคุกีารเคุล็ื�อนไหวิ

นาฏศิล็ป์ ตล็อดจนองคุค์ุวิามรูอื้�น ๆ  แบับัสหวิิชา เชน่ ภาษาศาสตร ์มนษุย์ศาสตร ์สงัคุมศาสตร ์เป็นตน้ 

เพืิ�อนำามาเป็นกีรอบัแนวิคุดิในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานนาฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม แล็ะนำาเสนอผ่ล็งาน

วิิจยั์สูส่าธารณชน 

 ผ่ล็วิิจยั์พิบัวิา่ กีารสรา้งสรรคุน์าฏศลิ็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรมนั�น ประกีอบัไปดว้ิย์แนวิคุดิ 2 สว่ิน  

คืุอ สว่ินที์� 1 กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ไดแ้ก่ี 1)กีารกีำาหนดโคุรงเรื�องแล็ะเหตกุีารณ ์

2)กีารสื�อสารขุา้มวิฒันธรรมผ่า่นบัท์กีวีิไท์ย์ 3)กีารใชส้ญัญะหรอืภาพิแท์นคุวิาม 4) องคุป์ระกีอบักีาร

แสดงแบับัขุา้มวิฒันธรรม แล็ะสว่ินที์� 2 แนวิคุดิในกีารออกีแบับัแล็ะกีำากีบััล็ีล็า ไดแ้ก่ี 1) เท์คุนิคุกีาร

เคุล็ื�อนไหวินาฏศลิ็ป์ 2)แนวิคุดิในกีารสื�อสารขุา้มวิฒันธรรมผ่า่นกีารแสดงอิรยิ์าบัถ 3) คุวิามสมัพินัธ์

ระหวิา่งดนตรกีีบััท์ว่ิงท์า่ล็ีล็า 4) กีารจดัแสดงเป็นภาพิ 

 งานวิิจยั์ในคุรั�งนี �นั�นแสดงใหเ้หน็อย์า่งชดัเจนวิา่ แนวิคุดิกีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้ม

วิฒันธรรม นั�นสามารถท์ำาไดโ้ดย์กีารใชว้ิฒันธรรมหน่�งเพืิ�อสื�อสารถง่วิฒันธรรมหน่�ง กีารผ่สมผ่สาน

ระหวิา่งวิฒันธรรม ตล็อดจนกีารสรา้งวิฒันธรรมขุ่ �นมาใหมเ่พืิ�อสื�อสารกีบััผู่ช้มตา่งกีล็ุม่วิฒันธรรมได้

อย์า่งล็งตวัิ ถง่แมว้ิา่กีรอบัแนวิคุิดจะเกิีดเพีิย์งรากีวิฒันธรรมใดอย์า่งหน่�งก็ีตาม แตศ่ิล็ปะกีารแสดง

นั�นไมอ่าจอย์ูก่ีบััที์�ได ้ ศิล็ปินจำาเป็นตอ้งพิฒันางาน สรา้งสรรคุใ์หท้์นัย์คุุท์นัสมยั์ที์�สดุ เพืิ�อใหศ้ิล็ปะ

กีารแสดงเป็นสื�อกีล็างหน่�งในกีารสื�อสารสงัคุมเพืิ�อรกัีษามรดกีท์างวิฒันธรรม เพืิ�อกีารสรา้งสรรคุแ์ล็ะ

เพืิ�อรบััใชส้งัคุมในย์คุุรว่ิมสมยั์ตอ่ไป

  

คำาสำาคัญ : นาฏศิล็ป์ ขุา้มวิฒันธรรม

1 อาจารย์ป์ระจำาสาขุาศิล็ปะกีารแสดง คุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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Abstract ความสำาคัญของปัญหา

  L’après midi d’un faune or Ashabhurut Yam Matthayanh is creative a research. 

This research aims to 1) create a cross-cultural dance performance 2)find ideas for creat-

ing a cross-cultural dance performance. The research is conducted by using qualitative 

and creative research methods, collecting data on documents, textbooks, and media infor-

mation related to the study, to analyze the results, by applying the concept of Modern Art, 

contcept of Cultures, concept of dance technique, including other interdisciplinary knowl-

edge such as linguistics, humanities, social sciences, etc., to be used as a conceptual 

framework for creating cross-cultural dance performance and present to the public.

 The results found that the creation of cross-cultural dance consists of 2 parts: Part 

1, The concept of cross-cultural creation: 1) the plot and the sequencing, 2) Communica-

tion across cultures through Thai poetry 3) Using of symbols or imagery 4) Performance 

elements. And part 2, The ideas of choreography 1) techniques of dance movement. 2) The 

concept of cross-cultural communication through gestures 3) The relationship between 

music and the style 4) Visualization

 This research clearly shows that the concept of creating cross-cultural dance per-

formance can achieve by using one culture to communicate with another culture, Intercul-

tural, and creating new cultures to communicate with audiences of different cultural groups 

applicably. Although the conceptual framework formed only one of the cultural roots, art 

never limited. The dance artist needs to develop work to keep up with the modern times the 

most and make performing arts communicate in society to preserve cultural heritage and 

the sere the society in the contemporary era.

KEYWORDS: Dance Performance Cross-Culture

 ศลิ็ปะสมยั์ใหม ่(Modern Art) ถกูีนำามาใชใ้นชว่ิงปล็าย์ศตวิรรษที์�19 ในชว่ิงที์�ศิล็ปินรุน่ใหม่

ในกีรุงปารสี ประเท์ศฝรั�งเศสนั�นมีแนวิคุดิที์�เป็นปัจเจกีบัคุุคุล็เพืิ�อขุบััเคุล็ื�อนศิล็ปะใหมี้กีารนำาเสนอใน

รูปแบับัใหมด่ว้ิย์แนวิคุดิกีารนำาเสนอที์�หล็ากีหล็าย์แล็ะสล็บััซบััซอ้น จง่ไมอ่าจสามารถไล็เ่รยี์งล็ำาดบัั

ตอ่เนื�องตั�งแตต่น้จนจบัได ้ (จนญัญา เตรยี์มอนรุกัีษ,์ 2554, 16) อย์า่งไรก็ีตาม ผ่ล็งานศลิ็ปะสมยั์ใหม ่

ถือเป็นหล็กัีฐานสำาคุญัที์�ปรากีฎ์ใหเ้ห็นถ่งรากีฐานท์างคุวิามคุิดแล็ะรสนิย์มขุองมนษุย์ ์ ที์�มีผ่ล็ต่อ

กีารเปล็ี�ย์นแปล็งอย์า่งรวิดเรว็ิตอ่สงัคุม วิิถีชีวิิต วิฒันธรรม กีารตอ่ย์อดท์างคุวิามคิุดแล็ะกีารสรา้งสรรคุ์

ผ่ล็งานศิล็ปะโดย์ผ่า่นกีระบัวินกีารผ่สมศาสตรด์า้นศลิ็ปะตา่ง ๆ บัรูณากีารแนวิคุวิามคุดิคุวิามสมัพินัธ์

แบับัเป็นองคุร์วิม เกิีดคุวิามผ่นัแปรท์างคุวิามคิุดแล็ะวิฒันธรรมจนกีระท์ั�งถ่าย์ท์อดออกีมาเป็นผ่ล็งาน 

สูส่าธารณชน ไมเ่พีิย์งแตรู่ปแบับัผ่ล็งานหล็ากีหล็าย์ศาสตรท์์างศิล็ปะที์�เกิีดขุ่ �นเท์า่นั�น แนวิคุดิสมยั์ใหม่

นี �ย์งัสรา้งแรงบันัดาล็ใจแล็ะย์งัไดร้บััคุวิามนิย์มสบืัท์อดตอ่กีนัมาจนถง่ปัจจบุันัอีกีดว้ิย์ (ท์กัีษิณา พิิพิิธกีลุ็, 

2558, 147) ซ่�งจะเหน็ไดจ้ากีผ่ล็งานจิตรกีรรม ประตมิากีรรม วิรรณกีรรม นฤมิตรศิล็ป์ คีุตศิล็ป์แล็ะ

นาฏศิล็ป์ เป็นตน้

 ดว้ิย์อิท์ธิพิล็กีระแสกีารขุบััเคุล็ื�อนท์างศิล็ปะสมยั์ใหมใ่นชว่ิงปล็าย์ศตวิรรษที์� 19 นั�น ท์ำาให้

นาฏศิล็ป์อย์่างบัลั็เล็ต่ค์ุล็าสสิกีซ่�งเคุย์ไดร้บััคุวิามนิย์มจนเรยี์กีไดว้ิา่เป็นย์คุุท์องขุองบัลั็เล็ต่ค์ุล็าสสิกี 

นั�นไดถ้กูีล็ดคุวิามสำาคุญัล็งไปกีวิา่ศลิ็ปะประเภท์คีุตศลิ็ป์ บัลั็เล็ต่จ์ง่เป็นเพีิย์งองคุป์ระกีอบัหน่�งที์�ท์ ำาให้

ดนตรมีีคุวิามโดดเดน่ขุ่ �นเท์า่นั�น ดว้ิย์เหตนีุ �จง่เป็นภารกิีจสำาคุญัขุองนกัีออกีแบับักีำากีบััล็ีล็าหวัิสมยั์

ใหมที่์�จะขุบััเคุล็ื�อนศิล็ปะบัลั็เล็ต่ใ์หมี้ชีวิิตชีวิาอีกีคุรั�ง ในชว่ิงปี คุ.ศ. 1915 - 1925 แซรเ์กี ดอิากิีเล็ฟ 

(Sergi Diaghilev) ผู่อ้ ำานวิย์กีารคุณะบัลั็เล็ต่รู์สสใ์นรสัเซีย์ไดน้ำากีล็ุม่นกัีแสดงเขุา้มาแสดงในกีรุงปารสี 

ประเท์ศฝรั�งเศส โดย์พิฒันาแล็ะย์กีระดบัับัลั็เล็ต่ค์ุล็าสสกิีใหเ้ป็นศลิ็ปะสมยั์ใหม ่ ท์ั�งนี �มีคุ ำาอธิบัาย์ไวิ้

วิ่าผ่ล็งานขุองดิอากิีเล็ฟถือเป็นกีารแสดงที์�นำาเอาศาสตรห์ล็ากีหล็าย์ชนิดมาผ่สมผ่สานกีันอย์่าง

ชาญฉล็าด โดย์มีกีารท์ำางานรว่ิมกีบััศลิ็ปินที์�เชี�ย์วิชาญในศาสตรน์ั�น ซ่�งประกีอบัไปดว้ิย์ จิตรกีร ผู่ป้ระพินัธ์

เพิล็ง นกัีออกีแบับักีำากีบััล็ีล็าแล็ะนกัีเตน้  ยิ์�งไปกีวิา่นี � ดอิากิีเล็ฟย์งัแสดงใหเ้หน็ถง่คุณุสมบัตัพิิิเศษ

ขุองนกัีออกีแบับักีำากีบััล็ีล็าที์�พิง่จะมีแนวิคุดิแล็ะจินตนากีารกีวิา้งไกีล็ ซ่�งในคุณะบัลั็เล็ต่รู์ซซ ์นั�นมีนกัี

ออกีแบับัแล็ะกีำากีบััล็ีล็ารว่ิมงานท์ั�งหมด 5 คุนดว้ิย์กีนั ไดแ้ก่ี ไมเคุลิ็ โฟคุิน (Michel Fokine) วิาสล็าฟ  

นิจินสกีี (Vaslav Nijinsky) เล็โอนีด มซัซนิ (Leonide Massine) โบัรนิสล็าวิา นิจินสกีา (Bronislava 

Nijinska) แล็ะ จอรจ์ บัาล็องชีน (George Balanchine)” (Jack Anderson, 1986, 121-122 อา้งอิง

ใน นราพิงษ ์จรสัศร,ี 2548, 77)

 โดย์เฉพิาะวิาสล็าฟ นิจินสกีี (Vaslav Nijinsky) นั�นเป็นนกัีเตน้แล็ะนกัีออกีแบับักีำากีบััล็ีล็า

ที์�มีชื�อเสีย์งคุนหน่�งในย์คุุสมยั์ใหม ่ ในขุณะที์�รว่ิมงานกีบััคุณะบัลั็เล็ต่รู์ซนั�น เขุาไดส้รา้งสรรคุผ์่ล็งาน

ชิ �นเอกีที์�มีชื�อเสีย์งแล็ะไดร้บััคุวิามนิย์มมาถง่ปัจจบุันั ไดแ้ก่ี ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน (L’après midi d’un 

faune) ในปี คุ.ศ. 1912 เฌอซ ์(Jeux) แล็ะ เล็อ ซคัุ ด ูแพิรงท์ต์อม  (Le Sacre du Printemps) ในปี 

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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คุ.ศ. 1913 แล็ะที์ล็ เออเล็นสปีเกีล็ (Till Eulenspiegel)  ปี คุ.ศ. 1916 ตามล็ำาดบัั ซ่�งผ่ล็งานชดุ ล็าแพิร 

มิด ิ เดงิ โฟน (L’après midi d’un faune) เป็นกีารพิล็กิีโฉมหนา้กีารแสดงบัลั็เล็ต่ข์ุองโล็กี โดย์มี

ล็กัีษณะกีารออกีแบับักีำากีบััล็ลี็าที์�แปล็กีออกีไปในย์คุุสมยั์นั�น ซ่�งท์ว่ิงท์า่ล็ลี็าแล็ะอารมณข์ุองกีารแสดง

นั�นจะเนน้ไปในท์างกีารแสดงออกีท์างเพิศ (sexuality) อย์า่งเปิดเผ่ย์ โดย์เรื�องราวิโดย์ย์อ่จะกีล็า่วิถง่

เจา้ฟอนหนุม่ (สตัวิใ์นเท์พินิย์าย์กีรกีีมีล็กัีษณะคุร่�งคุนคุร่�งแพิะ) นั�นตื�นขุ่ �นมาพิบักีบััฝงูนางไมที้์�มีรูปโฉม

งดงาม แล็ว้ิมีคุวิามดง่ดดูท์างเพิศ จนไมอ่าจท์ำาใหเ้จา้ฟอนหนุม่คุวิบัคุมุอารมณจ์นเกิีดคุวิามใคุร ่ ล็ุม่หล็ง

ในกีามรมณก์ีบััรูปล็กัีษณภ์าย์นอกี แตด่ว้ิย์คุวิามแตกีตา่งขุองวิรรณะที์�มิอาจเขุา้ถง่ไดน้ั�น เจา้ฟอน

หนุ่มจ่งท์ำาไดเ้พีิย์งจินตนากีารถ่งพิวิกีเหล็า่นางไมด้ว้ิย์กิีรยิ์าท์่าท์างแล็ะอารมณท์์างเพิศที์�รุนแรงกีบัั

ผ่า้ผื่นหน่�งที์�นางไมต้นหน่�งไดท้์ ำาตกีหล็่นไวิ ้กีารแสดงชุดนี �โดดเด่นไปดว้ิย์กีารจัดท์่วิงท์่าล็ีล็ากีาร

เคุล็ื�อนไหวิแบับัเล็า่เรื�องตามจินตภาพิ (Tableau) คุล็า้ย์กีบััภาพิวิาด 2 มิต ิโดย์นกัีเตน้จะแสดงดว้ิย์

เท์า้เปล็า่ เคุล็ื�อนไหวิไปในทิ์ศท์างแนบัขุนาบัขุา้งซา้ย์แล็ะขุวิา ซ่�งนิจินสกีี�นั�นใชแ้นวิคุดิจากีกีารตีคุวิาม

จากีบัท์กีวีิ ล็าแพิร - มิด ิเดงิ โฟน ซ่�งประพินัธด์นตรโีดย์ โกีล็ด เดอบัวูิซี์ (Claude Debussy) มานำาเสนอ

เรื�องราวิผ่า่นท์ว่ิงท์า่ล็ีล็าที์�เล็ีย์นแบับัศลิ็ปะกีรกีีโบัราณ ศิล็ปะอียิ์ปต ์ แล็ะจิตรกีรรมแอสซีเรยี์ ซ่�งเหน็

ไดจ้ากีกีารเหยี์ย์ดขุอ้มือแล็ะขุอ้เท์า้ที์�มีกีารเคุล็ื�อนไหวิเป็นรูปรา่งเรขุาคุณิต เป็นตน้ 

 ดว้ิย์ล็กัีษณะกีารแสดงชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน ขุองนิจินสกีี�นั�นเป็นสิ�งใหมแ่ล็ะไมเ่คุย์ปรากีฎ์

มาก่ีอน จ่งเกิีดเป็นกีระแสวิิพิากีษ์วิิจารณใ์นดา้นล็บัเกีี�ย์วิกีารแสดงออกีท์างเพิศอย์่างชดัเจน  แต่

อย์า่งไรก็ีตามผ่ล็งานขุองเขุากีล็บััท์ำาใหว้ิงกีารบัลั็เล็ต่ส์มยั์ใหมน่ั�นตื�นตวัิจนเป็นที์�นิย์ม กีารแสดงชุด 

ล็าแพิร มิด ิ เดงิ ถือเป็นตน้แบับัใหก้ีบัันกัีออกีแบับักีำากีบััล็ีล็าในรุน่ตอ่มา เพืิ�อกีารผ่ล็ติซำ�า ปรบััปรุง 

ดดัแปล็ง ตีคุวิามใหม ่ หรอืปรบััเปล็ี�ย์นบัรบิัท์ในกีารนำาเสนอเพืิ�อใหเ้กิีดรูปแบับัเฉพิาะตวัิขุองศิล็ปิน

นั�น อาทิ์ จีโรม รอบับันิ (Jerome Robbins) จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 1953  จอหน์ คุล็ฟิฟอรด์  (John Clifford)  

จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 1974  เธีย์รร์ี� มาล็เดน (Thierry Maldain) จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 1995  ดอมินิกี 

เวิล็ส ์(Domanic Walse)  จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 2010 มาร ีชนูารด์ (Marie Chouinard) จดัแสดงเมื�อปี 

คุ.ศ. 1987 ปรบััปรุงใหมเ่มื�อปี คุ.ศ.1994  พิอล็ เมจา (Paul Meija) จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 1998  ซงเชร ีกีีล็ซ ์

(Sonsherée Giles) จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 2012  ซอล็ท์นั เกีรสโซ (Zoltan Grecsós) ซีดี ล็ารบี์ั เชอร์

กีาอยุ์ (Sidi Larbi Cherkaoui) มารต์นิ เดล็ อาโม (Martin Del Amo) จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 2012 เดวิิด 

โบัเจอร ์(David Bolger) จดัแสดงเมื�อปี คุ.ศ. 2010 ฯล็ฯ นอกีจากีนี� ย์งัเป็นแรงบันัดาล็ใจแก่ีผู่ว้ิิจยั์ใน

คุรั�งนี �อีกีดว้ิย์

 ผู่้วิิจัย์เป็นผู่้มีประสบักีารณ์ท์ั�งด้านกีารสอนนาฏศิล็ป์แล็ะเป็นผู่้สนใจในผ่ล็งานท์าง

นาฏศิล็ป์ท์ั�งในประเท์ศไท์ย์แล็ะตา่งประเท์ศ จง่เกิีดแรงบันัดาล็ใจ ตามที์�กีล็า่วิมาขุา้งตน้เพืิ�อพิฒันา

กีระบัวินกีารเรยี์นรูแ้ล็ะสรา้งสรรคุผ์่ล็งานนาฏศิล็ป์ชดุใหม ่ “ล็าแพิร มิด ิ เดงิ โฟน” (L’après midi 

d’un faune) ในล็กัีษณะขุา้มวิฒันธรรม (Cross-Cultural Dance Performance) โดย์ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำา

แรงบันัดาล็ใจจากีบัท์กีวีิตน้ฉบับััที์�เป็นภาษาฝรั�งเศสชื�อ L’après- midi d’un faune ซ่�งประพินัธโ์ดย์

นาย์สเตฟเฟน มาล็ล์็ารเ์ม (Stéphane Mallarmé) บัท์เพิล็งตน้ฉบับััชื�อ Prélude à l’après midi d’un faune 

ซ่�งประพินัธโ์ดย์ โกีล็ด เดอบัวูิซี์ (Claude Debussy) รวิมถง่กีารศก่ีษาแนวิท์างในกีารออกีแบับักีำากีบัั

ล็ีล็าในกีารแสดงบัลั็เล็่ตส์มยั์ใหม่ตน้ฉบับััโดย์วิาสวิาฟ นิจินสกีี� เป็นกีรอบัแนวิคุิดเพืิ�อตีคุวิามใหม ่

วิิเคุราะหก์ีระบัวินกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานอนันำาไปสูก่ีารคุน้หาแนวิคิุดกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานนาฏศิล็ป์

ผ่า่นบัรบิัท์ไท์ย์เพืิ�อใหเ้กิีดเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะตวัิ (Style) ขุองผู่ว้ิิจยั์

 นาฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม (Cross-Cultural Dance Performance) เป็นแนวิคุดิในกีาร

สื�อสารเนื �อหา คุวิามหมาย์ นยั์ย์ะ โดย์ผ่า่นกีระบัวินท์ว่ิงท์า่แล็ะล็ีล็าที์�เป็นอวิจันภาษา โดย์กีารนำา

วิัฒนธรรมที์�ต่างกีันมารอ้ย์เรีย์งเชื�อมต่อหรือดัดแปล็งโดย์อาศัย์แก่ีนหล็กัีขุองเนื �อหาสาระที์�เป็น

แนวิคิุดหล็กัีในกีารออกีแบับัแล็ะกีำากีบััล็ลี็าเพืิ�อสื�อสารแล็ะคุวิามเขุา้ใจในบัรบิัท์ขุองวิฒันธรรมที์�แตกีตา่ง 

ซ่�งกีารแสดงชดุใหม่ชดุนี �จะแสดงใหเ้ห็นกีารตีคุวิาม กีารวิิเคุราะห ์ แล็ะกีล็วิิธีกีารนำาเสนอเรื�องราวิ

โดย์ผ่า่นท์ว่ิงท์า่ล็ีล็านาฏศลิ็ป์ไท์ย์รว่ิมสมยั์ ผ่นวิกีกีบััศาสตรท์์างศิล็ปะไท์ย์ในแขุนงอื�น ๆ เชน่กีารขุบัั

กีล็อนดว้ิย์ล็กัีษณะโดดเดน่ ในสำานวินอปุมาอปุไมย์ตามหล็กัีวิรรณกีรรมไท์ย์ ท์ำานองเสีย์งประสาน

ดนตรไีท์ย์ที์�เขุา้มามีสว่ินรว่ิมใหเ้กิีดคุวิามนา่สนใจในกีารนำาเสนอผ่ล็งานาฏศิล็ป์ในคุรั�งนี � กีารแสดงชดุ 

ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน ที์�สรา้งสรรคุข์ุ่ �นใหมขุ่องผู่วิ้ิจยั์นั�นจะเป็นแนวิท์างกีารคุน้หากีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ์

ผ่ล็งานนาฏศิล็ป์ที์�เกิีดจากีกีารนำานาฏศิล็ป์ไท์ย์อนัเป็นรากีวิิถีท์างวิฒันธรรมขุองไท์ย์มาพิฒันาให้

เกิีดองคุค์ุวิามรูใ้หม ่ เกิีดกีระบัวินกีารบัรูณากีารศาสตรศ์ิล็ปะไท์ย์ ตล็อดจนกีารสรา้งอตัล็กัีษณใ์น

กีารนำาเสนอผ่ล็งานนาฏศิล็ป์ อนัเป็นเคุรื�องมือตน้แบับัในกีารขุบััเคุล็ื�อนวิงกีารศลิ็ปะวิฒันธรรมขุอง

ประเท์ศไท์ย์สูร่ะดบััสากีล็ ภาย์ใตวิ้ิสยั์ท์ศันข์ุองคุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาที์�กีล็า่วิวิา่ 

“ขุมุปัญญาดนตรแีล็ะกีารแสดงบันรากีวิิถีไท์ย์ในระดบััสากีล็” อย์า่งแท์จ้รงิ

 1. เพืิ�อสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน

 2. เพืิ�อคุน้หาแนวิคุดิในกีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม

 งานวิิจยั์สรา้งสรรคุเ์รื�อง “กีารสรา้งสรรคุน์าฏศลิ็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรมชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน  

ผู่ว้ิิจยั์เนน้ศก่ีษา วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็กีารแสดง ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน ซ่�งประกีอบัดว้ิย์บัท์กีวีิภาษาฝรั�งเศส

ที์�เป็นตน้ฉบับัั บัท์เพิล็งประกีอบักีารแสดง แนวิคุดิศลิ็ปะสมยั์ใหม ่แนวิคุดิกีารสื�อสารขุา้มวิฒันธรรม 

เท์คุนิคุกีารเคุล็ื�อนไหวิท์างนาฏศลิ็ป์ นาฏย์ศพัิท์ไ์ท์ย์ ศิล็ปะกีารออกีแบับัแล็ะกีำากีบััล็ีล็า เพืิ�อนำามา

เป็นกีรอบัแนวิคุดิแล็ะในกีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรมชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน 

ขุ่ �นใหม ่ ภาย์ใตว้ิิสยั์ท์ศันข์ุองคุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิาที์�วิา่ “ขุมุปัญญาดนตรี

แล็ะกีารแสดงบันรากีวิิถีไท์ย์ในระดบััสากีล็” (Innovation from Tradition)

วัตถุุประสงค์

กรอบูแนวคดิ

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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 ผู่วิ้ิจยั์ศก่ีษาท์ฤษฎี์ตา่ง ๆ ท์ั�งในแล็ะตา่งประเท์ศ เพืิ�อรวิบัรวิมขุอ้มลู็ไปใชวิ้ิเคุราะหข์ุอ้มลู็ดว้ิย์

ตนเอง เพืิ�อเป็นกีรอบัแนวิคุดิในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานนาฏศิล็ป์ชดุ ล็า แพิร มิด ิเดงิ โฟน ซื�งประกีอบั

ไปดว้ิย์หวัิขุอ้แล็ะราย์ล็ะเอีย์ดดงันี �

 1. ศิล็ปะสมยั์ใหม ่คุวิามหมาย์ ศิล็ปะสมยั์ใหมใ่นไท์ย์ แล็ะอิท์ธิพิล็แนวิคุดิศิล็ปะสมยั์ใหม่

ตอ่งานนาฏศิล็ป์ 

 2. ขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบัักีารแสดงล็า แพิร มิด ิ เดงิ โฟน ประวิตัิกีารแสดง รูปแบับันาฏศิล็ป์ที์�น ำา

เสนอ บัท์กีวีิเรื�องล็าแพิ มิด ิ เดงิ โฟน ขุองสเตฟแฟน มาล็ล์็ารเ์ม บัท์เพิล็งตน้ฉบับััชื�อ Prélude à 

l’après-midi d’un faune ซ่�งประพินัธโ์ดย์ โกีล็ด เดอบัวูิซี์ ตล็อดจนแนวิคุดิในกีารออกีแบับักีำากีบัั

ล็ีล็าสมยั์ใหมต่น้ฉบับััขุองไมเคุิล็ โฟคีุน

 3. แนวิคุดิกีารออกีแบับัแล็ะกีำากีบััล็ลี็า กีารแสดงเป็นภาพิ (Tableau Vivant) ท์ฤษฎี์สญัญะ 

(Semiotics) ท์ฤษฎี์กีารเคุล็ื�อนไหวิท์างนาฏศิล็ป์ นาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ นาฏย์ศพัิท์แ์ล็ะภาษาท์่าท์าง 

กีารดน้สดท์างนาฏศลิ็ป์ (Dance Improvisation) กีารเตน้คุู ่(Partnering Dance) แล็ะแนวิคุดิในกีาร

คุดัเล็ือกีนกัีแสดง 

 4. แนวิคุดินาฏศลิ็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม (Cross-cultural dance performance) คุวิามหมาย์

ขุองวิฒันธรรม แนวิคุดิเรื�องกีารสื�อสารขุา้มวิฒันธรรม แนวิคุดิรากีวิฒันธรรม ล็กัีษณะตวัิล็ะคุรฟอน 

(Faun) หรอื “โฟน” (ออกีเสีย์งตามภาษาฝรั�งเศสตามชื�อชดุกีารแสดงตน้ฉบับัั) แล็ะนางไม ้(Nymph) 

ในวิฒันธรรม

 5. ขุั�นตอนกีารสรา้งสรรคุก์ีารแสดงนาฏศิล็ป์แล็ะกีารสรา้งภาพิบันเวิที์

 งานวิิจยั์สรา้งสรรคุ ์เรื�อง กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรมชดุ ล็าแพิร - มิด ิเดงิ 

โฟนเป็นกีารวิิจยั์เชิงสรา้งสรรคุผ์่สมผ่สานกีบัักีารวิิจยั์เชิงคุณุภาพิ  มีขุั�นตอนกีารดำาเนินงานโดย์แบัง่

เป็น 4 ระย์ะเวิล็าดงันี �

 ระยะที่ี� 1 เกบ็ูรวบูรวมข้อมูลและวเิคราะหข้์อมูล ผู่วิ้ิจยั์ศก่ีษาท์ฤษฎี์ตา่ง ๆ เพืิ�อรวิบัรวิม

ขุอ้มลู็ไปใชวิ้ิเคุราะหข์ุอ้มลู็ดว้ิย์ตนเอง เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานนาฏศลิ็ป์ ซ่�งประกีอบั

ไปดว้ิย์เคุรื�องมือตา่ง ๆ  ดงันี �

 1.1 กีารศก่ีษาขุอ้มลู็เชิงเอกีสาร หนงัสือ ตำารา แล็ะบัท์คุวิามวิิชากีาร ท์ั�งในแล็ะตา่งประเท์ศ 

 1.2 ขุอ้มลู็จากีระบับัสารสนเท์ศ แล็ะสื�อออนไล็น์

 ระยะที่ี� 2 กระบูวนการออกแบูบูและการสร้างสรรคก์ารแสดง วิางโคุรงเรื�อง แล็ะจดั

ตารางฝ่กีซอ้มกีารแสดง 

 2.1 ดำาเนินกีารวิางโคุรงเรื�องกีารแสดง แล็ะกีำาหนดองคุป์ระกีอบักีารแสดงอนัไดแ้ก่ี กีารออกีแบับั

ล็ีล็านาฏศิล็ป์ บัท์กีวีิกีารแสดง บัท์เพิล็งประกีอบักีารแสดง อปุกีรณส์ำาหรบัักีารแสดง สถานที์�จดัท์ำา 

กีารแสดง เคุรื�องแตง่กีาย์ประกีอบักีารแสดง แล็ะเท์คุนิคุแสง ประกีอบักีารแสดง

 2.2 คุดัเล็ือกีนกัีแสดงที์�มีคุณุสมบัตัิที์�เหมาะสม ในดา้นท์กัีษะนาฏศิล็ป์ไท์ย์ระดบััมาตรฐาน 

แล็ะนกัีแสดงสมท์บัที์�มีคุณุสมบัตัเิฉพิาะดา้นเชน่กีารขุบัักีล็อนรวิมท์ั�งหมดใชน้กัีแสดงจำานวิน 9 คุน

 2.3 จดัตารางกีารฝ่กีซอ้ม

 ระยะที่ี� 3 การสร้างสรรคก์ารแสดงและเผืยแพร่ข้อมูล ด ำาเนินกีารฝ่กีซอ้มกีารแสดง 

ปรบััปรุงแกีไ้ขุ ล็งราย์ล็ะเอีย์ดกีารแสดง กีารซอ้มใหญ่ วิางแผ่นกีารประชาสมัพินัธแ์ล็ะนำาเสนอผ่ล็งาน

วิิจยั์สูส่าธารณชน

 ระยะที่ี� 4 ประเมินผืลและสรุปผืลการวิจุัย  ผู่ว้ิิจยั์มีวิิธีกีารประเมินผ่ล็แล็ะสรุปผ่ล็งาน

วิิจยั์ดงันี �

 4.1 ผู่ว้ิิจยั์ใชว้ิิธีเก็ีบัขุอ้มลู็เพืิ�อสอบัถามขุอ้คุดิเหน็ ดว้ิย์แบับัสอบัถามที์�มีโคุรงสรา้งแล็ะไมมี่

โคุรงสรา้ง (Focus Group) 

 4.1 ผู่ว้ิิจัย์เก็ีบัขุอ้มูล็กีารประเมินผ่ล็โดย์วิิธีกีารวิิพิากีษผ์่ล็งานกีารแสดงจากีผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ

ท์ั�ง 3 ท์า่น เพืิ�อใหขุ้อ้คุดิเหน็ แล็ะขุอ้เสนอแนะในกีารดำาเนินกีารวิิจยั์

 4.3 จดัท์ำารูปเล็ม่ราย์งานกีารวิิจยั์ฉบับััสมบัรูณ ์

 4.4 เผ่ย์แพิรผ่่ล็งานวิิจยั์หรอืบัท์คุวิามสว่ินหน่�งขุองงานวิิจยั์ล็งในวิารสารวิิชากีารในระดบััชาติ

หรอืนานาชาติ

ผู่ว้ิิจยั์ไดท้์ ำากีารวิิเคุราะหผ์่ล็กีารวิิจยั์ขุออธิบัาย์เป็น 2 สว่ิน ดงันี � 

ส่วนที่ี� 1 แนวคดิการสร้างสรรคก์ารแสดงนาฏศิลิป์แบูบูข้ามวัฒนธิรรม 

 1.1 การกำาหนดโครงเรื�องและเหตุการณ ์(Plot & Sequencing) 

 ผู่ว้ิิจยั์ไดก้ีำาหนดรูปแบับัขุองกีารแสดงนาฏศลิ็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ตามท์ฤษฎี์ขุองขุอง โล็

แล็ะกิีล็เบัริด์ (Lo, Gilbert, 2002, 32)  ที์�ไดก้ีล็า่วิสรุปวิา่ กีารขุา้มวิฒันธรรม (Cross-Cultural) นั�น

สามารถจำาแนกีเป็น 3แนวิท์าง คืุอ แนวิท์างที์� 1 พิหวุิฒันธรรม (Multicultural) คืุอกีารผ่สมผ่สาน

หล็ากีหล็าย์วิฒันธรรม แนวิท์างที์� 2 แนวิคุิดแบับัหล็งัอาณานิคุม (Postcolonial) แนวิท์างที์� 3 

วิฒันธรรมรว่ิม (Intercultural) คืุอวิฒันธรรมที์�มีวิิธีปฏิบัตัริะหวิา่งสองวิฒันธรรมรว่ิมกีนั ท์ั�งนี �ผู่ว้ิิจยั์

ไดวิ้ิเคุราะหแ์ล็ะสงัเคุราะหว์ิฒันธรรมที์�มีคุวิามแตกีตา่งกีนั เพืิ�อนำามาสื�อสารคุวิามหมาย์ นยั์ย์ะ สูส่งัคุม

ผ่่านท์่วิงท์่าล็ีล็าที์�เป็นอวิจันภาษา แต่ย์ังคุงรกัีษาแก่ีนหล็กัีขุองเนื �อหาสาระที์�เป็นแนวิคุิดหล็กัีใน

กีารออกีแบับัแล็ะกีำากีบััล็ีล็าในกีารสื�อสารแล็ะสรา้งคุวิามเขุา้ใจในบัริบัท์ขุองวิฒันธรรมที์�แตกีต่าง 

โดย์ไดว้ิางเรื�องราวิวิา่มีฟอน ตนหน่�งไดเ้ฝา้มองเหล็า่นางไมที้์�กีำาล็งัจะเดนิท์างไปชำาระล็า้งรา่งกีาย์ที์�

วรรณกรรมที่ี�เกี�ยวข้อง

วธีิิการดำาเนินวจิุยั

ผืลการวจิุยั

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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แหล็่งนำ�า เขุาพิย์าย์ามที์�จะสวิมกีอดนางไมต้นหน่�งในนั�น ก่ีอนที์�นางไมเ้หล็่านั�นจะหนีไป ขุณะนั�น

นางไมต้นหน่�งไดทิ้์ �งผ่า้ผื่นหน่�งเอาไวิ ้ ฟอนเห็นดงันั�นจ่งเขุา้มาหาที์�ผ่า้แล็ว้ิสำาเรจ็คุวิามใคุรต่ามใจ

ปรารถนา โดย์มีล็ำาดบัักีารแสดงดงันี � 1) Prologue  2) Faun 4) Nymphs 5) Pas de deux แล็ะ 

6) Epilogue ภาย์ใตชื้�อกีารแสดงชดุใหม ่“อชัชบัรุุษย์ามมธัย์นัห”์

ตารางที่ี� 1 ตารางกีารเปรยี์บัเที์ย์บักีารแสดงตน้ฉบับัักีบัักีารแสดงนาฏศลิ็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม

 

 1.2 การสื�อสารข้ามวัฒนธิรรมผ่ืานบูที่กวไีที่ย

 ผู่ว้ิิจยั์พิบัวิา่ล็กัีษณะขุองบัท์กีวีิตน้ฉบับััเรื�อง ล็าแพิร มิด ิ เดงิ โฟน ขุองสเตฟาน มารล์็าเม 

นั�นเป็นภาษาฝรั�งเศสที์�มีส ำานวินที์�สล็บััซบััซอ้น ดา้นคุวิามหมาย์ แล็ะแฝงนยั์ย์ะสำาคุญั มีกีารใชส้ ำานวิน

เปรยี์บัเที์ย์บัเชิงอปุมาอปุไมย์ กีารจินตนากีารแล็ะกีารพิรรณาเกิีนคุวิามเป็นจรงิ ตามรูปแบับับัท์กีวีิ

แนวิสญัล็กัีษณนิ์ย์ม (Symbolism) โดย์มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อใหผู้่ร้บััฟังนั�นไดเ้ขุา้ถง่อรรถรส คุวิามงาม

ขุองภาษา อากีปักิีรยิ์าเพืิ�อใหเ้กิีดภาพิในจินตนากีารที์�ชดัเจนขุ่ �น ดว้ิย์เหตผุ่ล็นี� ผู่ว้ิิจยั์จง่เกิีดแนวิคุดิ

วิา่กีารแสดงนั�นคุวิรมีบัท์กีวีิมาเป็นสว่ินหน่�งขุองกีารแสดง ซ่�งบัท์ประพินัธที์์�เป็นภาษาไท์ย์นั�นมีเอกีล็กัีษณ์

เฉพิาะ มีถอ้ย์คุำา ฉนัท์ล็กัีษณ ์วิรรคุตอน คุำาสมัผ่สัที์�ไพิเราะ อีกีท์ั�งย์งัสามารถแฝงสำานวินอปุมาอปุไมย์

ตามแนวิสญัล็กัีษณนิ์ย์มได ้จง่ท์ำาใหเ้กิีดเอกีล็กัีษณข์ุองกีารแสดงแบับัขุา้มวิฒันธรรมได ้ ซ่�งกีารประพินัธ์

บัท์กีวีินั�น ผู่ว้ิิจยั์ไดป้รก่ีษากีบัั ดร.สาย์ป่าน ปรุวิิรรณชนะ นกัีวิิชากีารอิสระแล็ะผู่เ้ชี�ย์วิชาญดา้นภาษา 

เพืิ�อศก่ีษาคุน้คุวิา้ขุอ้มลู็เพิิ�มเตมิ โดย์ไดขุ้อ้สรุปวิา่คุวิรจะมีกีารนำาเสนอดว้ิย์บัท์กีวีิที์�หล็ากีหล็าย์ ไดแ้ก่ี 

วิสนัตดลิ็กีฉนัท์ ์กีาพิย์ย์์านี โคุล็งสี�สภุาพิ กีล็อนแปด เป็นตน้ โดย์หล็กัีกีารประพินัธน์ั�นจะไมคุ่ ำานง่ถง่

คุวิามหมาย์แบับับัรรท์ดัตอ่บัรรท์ดั แตจ่ะคุำานง่ถง่อรรถรส คุำาสมัผ่สั แล็ะแก่ีนขุองเรื�องเป็นสำาคุญั 

โดย์ขุอย์กีตวัิอย์า่งดงันี �

L’après midi d’un faune 

Ces nymphes, je les veux perpétuer. 

Si clair, 

Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air 

Assoupi de sommeils touffus. 

Aimai-je un rêve ? 

Mon doute, amas de nuit ancienne, s’achève 

En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais 

Bois même, prouve, hélas ! que bien seul je m’offrais 

Pour triomphe la faute idéale de roses. (Mallarmé S., 1914, p. 71)

อัชชบุูรุษยามมัธิยันห ์

(วิสนัตดลิ็กีฉนัท์อ์ย์า่งโบัราณ)

  แล็เจา้เหล็า่โล็กีย์ะสรุางคุ ์                  สอางคุร์ศัมีศรี

 แพิรว้ิพิรา่งระหวิา่งรุกีขุะขุจี              นี �นิมมิตฤๅพิิศเหน็

  ชะรอย์ขุา้ผ่ล็อ็ย์พิล็อย์เพิอ้สวิาสดิ�  สบุันินาฏก็ีอาจเป็น

 คุงกีาล็รตศิิศริะเย์น็     เรน้ฤท์ธิ�ขุล็งัจ่�งคุล็ั�งคุรวิญ

  เพีิย์งฉาย์พิะพิราย์พิฤกีษะ ณ ไพิร  ล็ ำาพิงัใจใหร้ญัจวิน

 โอจิ้นตถ์วิิล็ปรยี์ะประมวิล็    แมน่กีหุล็าบักีำาซาบันสุนธิ�

 1.3 การใช้สัญญะ (Semiotics) เพื�อการสื�อสารข้ามวัฒนธิรรม 

 ผู่ว้ิิจยั์ไดส้อดแท์รกีกีารนำาเสนอกีารแสดงเพืิ�อกีารสื�อสารโดย์ใช ้ “ภาพิแท์นคุวิาม” ซ่�งถือวิา่

เป็นคุตใิหมที่์�ไดเ้กิีดขุ่ �นในชว่ิงศตวิรรษที์� 19 เพืิ�อกีารตอ่ตา้นกีารนำาเสนอตามแบับัจารตีประเพิณี โดย์

สญัศาสตรน์ั�นจะมีคุวิามสมัพินัธก์ีบััภาพิ (Visual Image) ท์ศันธรรม (Visula Culture) แล็ะวิตัถธุรรม 

(Material meanings)  (เถกิีง พิฒัโนภาษ,2551, 35)  กีารกีำาหนดตวัิวิตัถขุุองผู่วิ้ิจยั์ดว้ิย์ภาพิแท์น

คุวิามนั�นมีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อที์�จะสื�อสารคุวิามหมาย์ที์�บัง่บัอกีล็กัีษณะท์างเพิศสมัพินัธ ์ (Sexual Gesture) 

ที์�ไมส่ามารถอธิบัาย์อย์า่งโจง่แจง้ อีกีนยั์หน่�งคืุอ กีารสรา้งปฏิสมัพินัธก์ีบััผู่ช้ม เปิดโอกีาสใหผู้่ช้มนั�นไดมี้

สว่ินรว่ิมในกีารสงัเกีต แล็ะตีคุวิามรว่ิมกีนัตล็อดกีารแสดง  โดย์ภาพิแท์นคุวิามนั�น แบัง่ออกีเป็น 3 ล็กัีษณะ

คืุอ 1) ภาพิเหมือน (icon) คืุอล็กัีษณะขุองรูปรา่ง เงา ที์�สื�อถง่วิตัถเุพิศ ราคุะขุองบัรุุษเพิศ  2) ดชันี (Index) 

คืุอล็กัีษณะขุองกีารนำาเสนอผ่า่นท์ว่ิงท์า่ล็ลี็าเชิงเป็นเหตเุป็นผ่ล็ เชน่กีารรา่ย์ร ำาที์�บัง่บัอกีถง่อำานาจที์�เหนือกีวิา่

ขุองสตรเีพิศ  คุวิามเชื�อมโย์งขุองกีารจดัวิางองคุป์ระกีอบัภาพิที์�มีคุวิามสอดคุล็อ้งกีนั เสยี์งขุล็ุย่์ที์�ขุบัักีล็อ่ม

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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สรา้งคุวิามหมาย์ขุองคุวิามไคุรแ่ล็ะรสนิย์มท์างเพิศ  แล็ะ 3) สญัล็กัีษณ ์คืุอล็กัีษณะกีารนำาเสนอผ่า่นกีาร

ใชส้ ีแสง แล็ะเงา เพืิ�อเสรมิสรา้งอารมณ ์คุวิามรูส้ก่ีนก่ีคิุดขุองตวัิล็ะคุร ตล็อดจนบัรรย์ากีาศกีารแสดง 

 

ภาพที่่� 1: การใชัส้ญัญะภาพเหมิอ่น (icon) ที่่�ส่�อถงึวตัถเุพศ ราคิะของบรุุษเพศ

ในการแสดงชัดุลัาแพร มิดิ ิเดงิ โฟน

ที่่�มิา:  ผูว้จิิยั, (2563)

 1.4 การออกแบูบูฉากเวที่ ีการแตง่หน้า และเครื�องแตง่กายแบูบูข้ามวัฒนธิรรม

 ผู่วิ้ิจยั์ไดก้ีำาหนดแนวิคิุดกีารสรา้งสรรคุง์านในรูปแบับัขุา้มวิฒัธรรมขุองผู่วิ้ิจยั์โดย์ตอ้งกีาร

กีารนำาเสนอกีล็ิ�นอาย์ บัรรย์ากีาศ ล็กัีษณะไท์ย์นำาเสนออย์ูใ่นกีารแสดงคุรั�งนี � โดย์ผู่ว้ิิจยั์ขุอแบัง่ออกี

เป็นราย์ล็ะเอีย์ดดงัตอ่ไปนี�

 1.4.1 กีารออกีแบับัฉากีแล็ะเวิที์ ผู่ว้ิิจยั์ไดต้ระหนกัีถง่แนวิคุดิกีารนำาเสนอผ่ล็งานกีารแสดง

เป็นภาพิ (Tableau) เป็นหล็กัีเชน่กีนั ท์ั�งนี �ภาพิบันเวิที์นั�นจะประกีอบัไปดว้ิย์กีารนำาเสนอเชิงสญัล็กัีษณ์

ท์างเพิศ (Sexual Symbol) ผ่า่นรูปรา่งรูปท์รงขุองกีอ้นหินบันเวิที์ อีกีท์ั�งตน้ไม ้ใบัไมต้า่ง ๆ ที์�แสดงให้

เหน็บัรรย์ากีาศขุองป่าตามจินตนากีารขุองผู่ว้ิิจยั์ โดย์กีำาหนดล็าย์เสน้ขุองตน้ไมเ้ป็นเสน้โคุง้เป็นหล็กัี

ตามล็กัีษณะขุองล็าย์ไท์ย์

 1.4.2 กีารแตง่หนา้ ผู่ว้ิิจยั์ตระหนกัีถง่แนวิคุดิกีารนำาเสนอผ่ล็งานกีารแสดงเป็นภาพิ (Tab-

leau) เป็นหล็กัี ดงันั�นจง่ไดแ้รงบันัดาล็ใจจากีภาพิเขีุย์นหนา้คุน สตัวิ ์ ตามแบับัล็กัีษณะไท์ย์ ตามที์�

ปรากีฏอย์ูใ่นภาพิจิตรกีรรมไท์ย์แล็ะจะใชเ้ท์คุนิคุกีารใชบ้ัอดี � เพิน้ท์ ์เพืิ�อเพิิ�มคุวิามนา่สนใจแล็ะคุวิาม

เป็นสมยั์ใหมใ่หก้ีบััผ่ล็งานกีารแสดงตอ่สาธารณชน 

 1.4.3 เคุรื�องแตง่กีาย์ ไดแ้รงบันัดาล็ใจมาจากีล็กัีษณะขุองตวัิล็ะคุรฟอน ที์�มีล็กัีษณะคุร่�ง

คุนคุร่�งแพิะ ตามล็กัีษณะนิท์านปกีรณมักีรกีีโดย์จะใชล้็าย์ไท์ย์เสน้ขุดกีน้หอย์เป็นเสน้ขุนขุองฟอน ซ่�ง

ไดด้จูากีล็กัีษณะล็าย์ไท์ย์ที์�เป็นสตัวิใ์นป่าหิมพิานต ์ แล็ะสำาหรบัันางไม ้ (Nymphs) นั�น ผู่วิ้ิจยั์ได้

แนวิคุิดจากีกีารศ่กีษาล็กัีษณะนางไมใ้นวิัฒนธรรมไท์ย์ที์�มีคุวิามแตกีต่างท์างดา้นกีาย์ภาพิขุอง

ตะวินัตกีอย์า่งสิ �นเชิง ซ่�งวิฒันธรรมไท์ย์นั�นถกูีจินตนากีารวิา่เป็นหญิงสาวิผ่มย์าวิสล็วิย์ประบัา่ นุง่ผ่า้จีบั 

หม่สไบัเฉีย์งสเีขีุย์วิแล็ะสถิตอย์ูใ่นตน้ไมเ้พืิ�อคุอย์ปกีปักีรกัีษาป่าไม ้(บัญุเล็ศิ จนัท์ระ, 2544, 20-23) ใน

ขุณะที์�นางไมส้ ำาหรบััวิฒันธรรมชาวิตะวินัตกีนั�นเปล็ือย์กีาย์  ดว้ิย์เหตนีุ �ผู่ว้ิิจยั์จง่ไดห้ยิ์บัย์กีสีเขีุย์วิแล็ะ

กีารใชผ้่า้พินัตวัิในล็กัีษณะคุล็า้ย์กีารสไบั    ที์�แสดงถง่วิฒันธรรมไท์ย์นำามาเป็นแนวิคุดิในกีารออกีแบับั

เคุรื�องแตง่กีาย์ในคุรั�งนี � อีกีท์ั�งเพืิ�อเป็นกีารหล็กีีเล็ี�ย์งกีารเปล็อืย์กีาย์แล็ะขุอ้จำากีดับัางอย์า่งในกีารเคุล็ื�อนไหวิ

ในกีารเตน้ร ำาอีกีดว้ิย์

 

ภาพที่่� 2 : บรรยากาศการแสดงลัาแพร มิดิ ิเดงิ โฟน

ที่่�มิา :  ผูว้จิิยั, (2563)

ส่วนที่ี� 2 แนวคดิในการออกแบูบูและกำากับูลีลาแบูบูข้ามวัฒนธิรรม  

 2.1 การคัดเลือกนักแสดง

 แนวิคุิดดา้นสรีระรา่งกีาย์แล็ะเท์คุนิคุนาฏศิล็ป์นั�น เป็นกีรอบัแนวิคุิดสำาคุญัในกีารท์ำากีาร

คุดัเล็ือกีนกัีแสดงแบับัท์ราย์เอาท์ ์(Tryout) โดย์เล็ือกีผู่ที้์�มีคุวิามสามารถตามที์�ผู่ว้ิิจยั์เหน็วิา่เหมาะสม

ที์�สดุ ผู่ว้ิิจยั์ใชว้ิิธีสงัเกีตกีารณจ์ากีกีารฝ่กีซอ้มพิิธีไหวิคุ้รูดนตร-ีนาฏศิล็ป์แหง่ภาคุตะวินัออกี ประจำาปี

กีารศก่ีษา 2562 ขุองนิสติสาขุาศิล็ปะกีารแสดง คุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา เมื�อ

คุดัเล็อืกีกีล็ุม่นกัีแสดงที์�คุาดวิา่เหมาะสมแล็ว้ิ ผู่วิ้ิจยั์ไดท้์ ำากีารนดัหมาย์เพืิ�อท์ำากีารคุดัเล็อืกีดว้ิย์วิิธีกีาร

ใหแ้บับัฝ่กีหดัดน้สดท์างนาฏศลิ็ป์แล็ะกีารเคุล็ื�อนไหวิแบับัตะวินัตกีอีกีคุรั�งหน่�งอย์า่งเป็นระบับั ผู่ว้ิจิยั์

คุน้พิบัวิา่ศกัีย์ภาพิขุองนกัีแสดงที์�เหมาะสมที์�สดุคืุอ กีารนำาเสนอท์ว่ิงท์า่ล็ลี็าผ่า่นคุวิามงามตามวิฒันธรรม 

ซ่�งสอดคุล็อ้งกีบััซซูาน เล็นท์ ์ฟอสเท์อร ์(Susan Leigh Foster, 1997, 241) ที์�กีล็า่วิวิา่ ล็กัีษณะขุอง

รูปรา่ง แล็ะกีารเคุล็ื�อนไหวินั�นเป็นเคุรื�องมือสื�อสารท์างวิฒันธรรม ที์�สามารถนำามาพิฒันาใหเ้กิีด

นาฏศิล็ป์ที์�มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ได ้ซ่�งประกีอบัไดด้ว้ิย์  2  ประเด็นคืุอ  1) กีารตระหนกัีรูถ้ง่คุวิามงาม

ขุองท์่วิงท์่าในนาฏศิล็ป์  2) กีารตระหนกัีรูถ้ง่คุวิามงามในวิฒันธรรม ซ่�งขุอ้มลู็ดงักีล็า่วิท์ำาใหผู้่ว้ิิจยั์ได้

คุดัเล็อืกีนกัีแสดงที์�มีคุวิามสามารถดา้นนาฏศลิ็ป์ไท์ย์ แล็ะมีคุวิามเขุา้ใจในกีารเคุล็ื�อนไหวิตามเท์คุนิคุ

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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ตะวินัตกี เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามท์า้ท์าย์ในกีารตอ่ย์อดแล็ะพิฒันาจากีรากีวิฒันธรรมขุองกีารเคุล็ื�อนไหวิแบับั

นาฏศิล็ป์ไท์ย์ ใหเ้กิีดคุวิามแปล็กีใหมไ่ดเ้ชน่กีนั 

 2.2 แนวคดิในการออกแบูบูและกำากับูลีลา 

 2.2.1 เที่คนิคการเคลื�อนไหวที่างนาฏศิลิป์ 

 ผู่วิ้ิจยั์ไดอ้อกีแบับัเท์คุนิคุกีารเคุล็ื�อนไหวิท์างนาฏศิล็ป์ที์�มีคุวิามแตกีตา่งจากีตน้ฉบับััขุองนิ

จินสกีี�อย์า่งสิ �นเชิงซ่�งอาจถือไดว้ิา่เป็นกีารนำาเสนอในแบับัศลิ็ปะสมยั์ใหม ่ กีารเคุล็ื�อนไหวิท์างนาฏศลิ็ป์

ที์�สามารถเห็นไดอ้ย์่างชดัเจนคืุอกีารใชล้็ีล็ากีารเคุล็ื�อนไหวิในนาฏศิล็ป์ไท์ย์เป็นหล็กัีในล็กัีษณะขุอง

ศิล็ปะแบับัหยิ์บัยื์ม (Appropriation Art)  เพืิ�อนำามาปรบััปรุง เปล็ี�ย์นล็กัีษณะกีารเคุล็ื�อนไหวิ ทิ์ศท์าง 

จงัหวิะ เพืิ�อใหเ้กิีดภาษาท์า่ใหมขุ่่ �นโดย์ผ่า่นกีระบัวินกีารดน้สดท์างนาฏศลิ็ป์  (Improvisation) ผู่ว้ิิจยั์

ไดเ้กิีดแนวิคุดินี �เพืิ�อตอ้งกีารใหเ้กิีดล็ีล็าล็กัีษณะเฉพิาะ (Stylize) ขุองตวัิล็ะคุรที์�เหนือธรรมชาติ จะ

เหน็ไดว้ิา่ท์า่ท์างตา่งๆนั�นมกัีจะเกิีดขุ่ �นอย์า่งฉบััพิล็นั มีกีารเคุล็ื�อนไหวิบัางบัท์บัาท์ที์�สรา้งคุวิามพิิล็ก่ี 

แปล็กีประหล็าดจากีท์า่ท์างนาฏศิล็ป์ไท์ย์แบับัคุล็าสสกิีที์�เคุย์พิบัเหน็ แล็ะกีารนำาเท์คุนิคุแบับัตะวินั

ตกีมาช่วิย์หนนุเสริม จะแกีไ้ขุจดุบักีพิรอ่งเพืิ�อใหเ้กิีดกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�เชื�อมต่ออย์่างเป็นธรรมชาต ิ

ผู่ว้ิิจยั์สรุปเท์คุนิคุกีารเคุล็ื�อนไหวินาฏศลิ็ป์ที์�ปรากีฎ์ในกีารแสดงดงันี �

 1) ใชก้ีารเคุล็ื�อนไหวิอย์า่งชา้ ๆ อย์า่งสมำ�าเสมอ แล็ะเป็นเสน้โคุง้ แล็ะวิงกีล็มตามแนวิคุดิ

ขุองกีารเคุล็ื�อนไหวิแบับันาฏศลิ็ป์ไท์ย์ ท์ั�งนี �จะนำาเสนอเป็นล็กัีษณะ 3 มิต ิคืุอมีโคุรงสรา้งท์า่ที์�เป็นพืิ �นผิ่วิ 

(Texture) แล็ะคุวิามซบััซอ้นในกีารเคุล็ื�อนไหวิ ในขุณะที์�รูปแบับัตน้ฉบับััที์�ใชก้ีารเคุล็ื�อนไหวิแบับั 2 

มิต ิ คืุอกีารเดนิท์างแบับัเสน้ขุนาน กีารใชท้์า่ในล็กัีษณะเชิงเหล็ี�ย์มแล็ะมมุ ประกีอบักีบัักีารเคุล็ื�อนไหวิ

ในจงัหวิะสตกัีกีาโต (Staccato) กีล็า่วิคืุอ กีารเคุล็ื�อนไหวิในท์า่ท์างที์�บัท์เพิล็งที์�บัรรเล็งโน๊ตใหส้ั�นล็ง

จากีปกีต ิ

 2) ใชก้ีารเปล็ี�ย์นนำ�าหนกัีจากีสน้เท์า้ ในล็กัีษณะนี�เป็นวิิธีกีารหน่�งในกีารถ่าย์โอนนำ�าหนกัีใน

กีารเคุล็ื�อนไหวิ โดย์มีกีารกีำาหนดใหท้์ว่ิงท์า่เหล็า่นี �สมัพินัธก์ีบััอวิยั์วิะสว่ินใดสว่ินหน่�งขุองรา่งกีาย์ เชน่ 

สะโพิกี ไหล็ ่แขุน ศีรษะ คุาง เป็นตน้ 

 3) กีารใชท้์า่ย์อ่ (Plié) หรอืกีารกีดตวัิ แล็ะกีารสืบัเท์า้ (Gliding) ที์�นานกีวิา่ปกีต ิซ่�งแสดงถง่

คุวิามสามารถเฉพิาะตวัิขุองนกัีแสดงนาฏศิล็ป์ไท์ย์ที์�ตอ้งผ่า่นกีารฝ่กีฝนมาเป็นอย์า่งดี 

 4) กีารเคุล็ื�อนไหวิตามแรงโนม้ถ่วิง แนวิคุดินี �ผู่วิ้ิจยั์ไดน้ ำาเท์คุนิคุนาฏศิล็ป์รว่ิมสมยั์ ซ่�งประกีอบั

ไปดว้ิย์ กีารงอล็ำาตวัิ (Contraction) กีารยื์ดขุย์าย์ (Release) กีารล็ม้ตวัิแล็ะล็กุีขุ่ �นอย์า่งฉบััพิล็นั (Fall 

and recover) เพืิ�อนำามาปรบััปรุง พิฒันาใหเ้กิีดคุวิามโดดเดน่ แล็ะแกีไ้ขุปัญหาเรื�องจดุเชื�อมตอ่ 

  5) กีารประย์กุีตแ์นวิคุดิกีารร ำาคุูใ่นนาฏศิล็ป์ไท์ย์โดย์ใชเ้ท์คุนิคุนาฏศลิ็ป์ตะวินัตกี จากีกีาร

ศก่ีษาวิิจยั์ผู่วิ้ิจยั์พิบัวิา่ กีารร ำาคุูใ่นนาฏศลิ็ป์ไท์ย์มีขุนบัธรรมเนีย์มปฏิบัตัอิย์ูห่ล็าย์อย์า่งโดย์เฉพิาะอย์า่งยิ์�ง 

กีารแตะเนื �อตอ้งตวัิกีนัระหวิา่งตวัิล็ะคุรชาย์แล็ะหญิง ดงันั�น ผู่ว้ิิจยั์จง่นำาเท์คุนิคุนาฏศลิ็ป์ตะวินัตกี 

ไดแ้ก่ี ท์กัีษะกีารย์กีตวัิ (Lifting) กีารถ่าย์เท์นำ�าหนกัีซ่�งกีนัแล็ะกีนั (Balancing) แล็ะกีารหมนุ (Turning) 

เป็นตน้ มาใชเ้ป็นแนวิท์างในกีารสรา้งสรรคุก์ีระบัวินร ำาคุูใ่นกีารแสดงนี�

 6) กีารใชล้็กัีษณะขุองท์า่ท์างนาฏศลิ็ป์ประกีอบักีารเคุล็ื�อนไหวิไดแ้ก่ี จีบั วิง กีระดกีเท์า้ 

แล็ะกีารงอขุอ้เท์า้ (Flex foot) เพืิ�อสรา้งเอกีล็กัีษณห์รอืภาพิจำา อนัเป็นสิ�งที์�เหน็ไดช้ดัในบัรบิัท์ขุอง

นาฏศิล็ป์ไท์ย์ ผู่ว้ิิจยั์นำามาสรา้งสรรคุใ์หมี้คุวิามเชื�อมโย์ง สอดคุล็อ้งกีบัักีารเคุล็ื�อนไหวิในทิ์ศท์างแบับั

ตะวินัตกี กีารหมนุ กีารวิิ�ง แล็ะกีารย์กีตวัิไดอ้ย์า่งล็งตวัิ 

 2.2.2 แนวคดิในการสื�อสารข้ามวัฒนธิรรมผ่ืานการแสดงอริิยาบูถุ (Gestures)

 ในกีารสื�อสารขุา้มวิฒันธรรมนั�น สิ�งที์�ท์ ำาใหเ้กิีดจดุสนใจขุองกีารแสดงนาฏศิล็ป์ นั�นคืุอกีาร

แสดงท์ว่ิงท์า่ อากีปักิีรยิ์า ที์�ล็กัีษณะที์�เป็นแบับัเฉพิาะขุองตวัิล็ะคุร (Stylize) กีารแสดงอิรยิ์าบัถนั�น

สามารถถ่าย์ท์อดอารมณค์ุวิามรูส้ก่ีไดช้ดัเจนกีวิา่ท์า่ท์างที์�เป็นนามธรรม ผู่ว้ิิจยั์ไดส้รา้งสรรคุ ์ “ภาษา

ท์า่” ขุ่ �นใหมเ่ชน่ ท์า่รกัี ท์า่มอง ท์า่ยิ์ �ม ท์า่นอน เป็นตน้  ซ่�งท์า่เหล็า่นั�นสรา้งคุวิามโดดเดน่ สะดดุตาแก่ี

ผู่ช้ม แล็ะสามารถถ่าย์ท์อดเรื�องราวิ ผ่่านสีหนา้แล็ะอารมณข์ุองผู่แ้สดงใหมี้ชีวิิตชีวิาไดไ้ม่ต่างจากี

ภาษาท์า่เดิม ดงัมทั์นี รตันิน (Rattanin M., 1996, p.5) ไดก้ีล็า่วิวิา่ “กีารแสดงล็ะคุรร ำาตามจารตี

ประเพิณีนั�น นกัีแสดงตอ้งเรยี์นรูภ้าษาท์า่ กีารเล็า่เรื�อง กีารตีบัท์สนท์นาไดดี้ กีารแสดงล็ะคุรร ำาท์กุีรูปแบับั

จะถกูีตีคุวิามดว้ิย์กิีรยิ์าท์า่ท์าง ไมว่ิา่จะเป็นที์�ล็ะคุร หรอืเป็นวิล็ี กีารแสดงอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ีก็ีจะ

สอดคุล็อ้งไปดว้ิย์” 

 2.2.3 ความสัมพนัธิข์องดนตรีกับูที่ว่งที่า่ลีลา

 บัท์เพิล็ง Prelude of L’après midi d’un faune ขุองโกีล็ด เดอบัวูิซี์ นั�นเป็นบัท์เพิล็งแนวิ

เอกีเพิล็สชั�นนิส  (Expressionist) ซ่�ง ดาวิิเนีย์ แคุดด ิ(Caddy D., 2012, p.68) ไดแ้สดงคุวิามเหน็วิา่ 

ล็กัีษณะขุองเพิล็งนั�น ไมมี่คุวิามสอดคุล็อ้งกีบัักีารเคุล็ื�อนไหวิแล็ะไมเ่หมาะสมสำาหรบัังานนาฏศิล็ป์ 

เนื�องจากีล็กัีษณะขุองเพิล็งนั�นมีท์่วิงท์ำานองที์�คุอ่นขุา้งจะแปล็กีประหล็าดไม่ล็งตวัิตามหล็กัีวิิชากีาร 

แล็ะแนน่อนวิา่จะไมเ่หมาะสมกีบััท์ว่ิงท์า่เชิงมมุ เหล็ี�ย์มหรอืล็กัีษณะสตกัีกีาโต ในกีารนี � ผู่ว้ิิจยั์ไดเ้กิีด

แนวิคิุดในกีารดำาเนินเรื�องราวิใหส้อดคุล็อ้งกีบัับัท์เพิล็ง โดย์วิิธีกีารนำาเสนอบัรรย์ากีาศขุองกีารแสดงออกี

มาเป็นภาพิ (Tableau Vivant) โดย์จะกีำาหนดแนวิคุดิขุองสญัญาณเคุรื�องดนตร ี ท์ำานองขุองดนตรี

แตล่็ะชนิดที์�มีเสยี์งที์�แตกีตา่ง เป็นตวัิกีำาหนดกีารเคุล็ื�อนไหวิขุองนกัีแสดงในอิรยิ์าบัถตา่ง ๆ แล็ะดำาเนิน

เรื�องไปอย์า่งสอดคุล็อ้งกีนั ย์กีตวัิอย์า่งเชน่ ในบัางชว่ิงกีารเคุล็ื�อนไหวิขุองตวัิล็ะคุรฟอน จะใชส้ญัญาณ

ขุองฟล็ตู (Flute) เป็นหล็กัี ซ่�งระดบััขุองเสยี์งสงู-ตำ�า (Pitch) จะสง่ผ่ล็ตอ่อารมณค์ุวิามรูส้ก่ีขุองตวัิล็ะคุร

แล็ะเคุล็ื�อนไหวิออกีมาตามสญัญาณเสีย์งนั�นอย์า่งสมัพินัธก์ีนั เป็นตน้ 

 2.2.4 การจุดัแสดงเป็นภัาพ (Tableau Vivant) 

 ผู่ว้ิิจยั์ใชแ้นวิคุดิกีารจดัวิางองคุป์ระกีอบัขุองกีารแสดง ชดุ ล็า แพิร มิด ิเดงิ โฟน นั�นออกีมา

เป็นภาพิ (Tableau Vivant) ดงัที์�เหน็ไดจ้ากีกีารเคุล็ื�อนไหวิที์�หย์ดุนิ�งชั�วิขุณะ แล็ะกีารจดัวิางตำาแหนง่

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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แล็ะท์ว่ิงท์า่ขุองนกัีแสดงเป็นสญัล็กัีษณบ์ัางอย์า่งบันเวิที์ ซ่�งเป็นวิิธีกีารหน่�งขุองศลิ็ปะสมยั์ใหม ่ กีารแสดง

เป็นภาพิจะถกูีนำาเสนอเป็นชว่ิง ๆ โดย์อาศยั์องคุป์ระกีอบัอื�น ๆ ในกีารสง่เสรมิใหภ้าพิเกิีดคุวิามหมาย์

ชดัเจนขุ่ �น เชน่ กีารใชแ้สดงเงา  กีารใชอ้ปุกีรณก์ีารแสดง เป็นตน้ ดว้ิย์แนวิคุดิเชน่นี �จะท์ำาใหผู้่ช้มไดมี้

สว่ินรว่ิมในกีารตีคุวิามหมาย์ขุองท์า่ท์างขุองนกัีแสดงไดม้ากีขุ่ �น 

 

ภาพที่่� 3: การจิดัแสดงเป็นภาพในการแสดงลัาแพร มิดิ ิเดงิ โฟน

ที่่�มิา:  ผูว้จิิยั, (2563)

 กีารแสดงชดุ ล็า แพิร มิด ิเดงิ โฟน เป็นกีารแสดงนาฏศิล็ป์รูปแบับัใหม ่ภาย์ใตแ้นวิคุดิขุา้ม

วิฒันธรรม (Cross- Cultural Performance) กีารแสดงนั�นไดร้บัักีารพิฒันา ปรบััปรุง ผ่า่นกีระบัวินกีาร

ตีคุวิาม บัรูณากีารคุวิามรูใ้นหล็าย์ศาสตรเ์ขุา้ดว้ิย์กีนั ไมว่ิา่จะเป็นดา้นภาษาศาสตร ์ มนษุย์ศาสตร ์

สงัคุมศาสตร ์ แล็ะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ เพืิ�อชี �ใหเ้หน็ถง่วิิสยั์ท์ศันแ์ล็ะรสนิย์มขุองงานศลิ็ปะแบับัสมยั์ใหม ่

แล็ะกีารกีา้วิขุา้มผ่า่นวิฒันธรรมหน่�งสูอี่กีวิฒันธรรมหน่�ง 

 แนวิคุิดกีารออกีแบับัแล็ะกีำากีบััล็ีล็านั�นถือวิา่มีกีารตีคุวิามหมาย์ขุองภาพิแล็ะเชื�อมโย์งกีบัั

บัท์เพิล็งแนวิเอก็ีซเ์พิรสชั�นนิส ในแงม่มุขุองภาพิ บัรรย์ากีาศ เคุรื�องแตง่กีาย์ ตล็อดจนสนุท์รยี์ภาพิ

ขุองกีารแสดง ท์ำาใหผู้่ช้มเขุา้ถง่จินตนากีารขุองบัท์เพิล็ง บัท์กีวีิ อีกีรสชาตหิน่�งผ่า่นบัรบิัท์ขุองวิฒันธรรม

ไท์ย์หรอืแบับัฉบับััตะวินัออกี (Orientalism) นอกีจากีนี�กีารแสดงชดุ ล็า แพิร มิด ิเดงิ โฟน นั�นสามารถ

สื�อสารกีารแสดงผ่า่นท์ว่ิงท์า่นาฏศลิ็ป์ที์�เรยี์กีวิา่ “ภาษาท์า่ใหม”่ เป็นอวิจันภาษาที์�สามารถสื�อสารให้

ผู่ช้มตา่งวิฒันธรรมไดเ้ขุา้ใจรว่ิมกีนั   กีารสื�อสารโดย์ใช ้ภาพิแท์นคุวิาม กีารจดัวิางองคุป์ระกีอบัภาพิ

บันเวิที์ ตล็อดจนแสดงเป็นภาพิดั�งจินตนากีาร (Tableau Vivant) 

 สิ�งส ำาคุญัอีกีประกีารหน่�งขุองกีารแสดงนาฏศลิ็ป์ขุา้มวิฒันธรรมนั�นคืุอกีารเปิดพืิ �นที์�ใหก้ีบััผู่ช้ม

ในย์คุุรว่ิมสมยั์ กีารกีำาหนดใหน้กัีแสดงนั�นมีปฏิสมัพินัธก์ีบััผู่ช้ม กีารจดัวิางภาพิในพืิ�นที์�กีารแสดงจะ

สามารถดง่ดดูผู่ช้มใหเ้กิีดคุวิามรูส้ก่ีนก่ีคุิดแล็ะตีคุวิามตาม  ถง่แมว้ิา่บัรรย์ากีาศขุองกีารแสดงนั�นจะ

เป็นล็กัีษณะเล็อคุาโต (Legato) คืุอมีบัรรย์ากีาศที์�นิ�งอย์า่งตอ่เนื�อง ไมมี่ชว่ิงอารมณที์์�ตื�นเตน้เรา้ใจ 

อนัเนื�องมาจากีล็กัีษณะขุองบัท์เพิล็ง แล็ะย์ังคุงไวิซ้่�งกีารเคุารพิคุวิามหมาย์แฝงขุองงานตน้ฉบับัั 

แต่อย์า่งไรก็ีตาม กีารวิางกีรอบัศิล็ปะที์�ชดัเจนจะชว่ิย์กีำาหนดบัรรย์ากีาศขุองกีารแสดงใหช้ดัเจนขุ่ �น

แมผู้่ช้มจะอย์ูใ่นกีล็ุม่วิฒันธรรมที์�แตกีตา่งกีนัก็ีตาม

 สดุท์า้ย์นี �จะเหน็ไดช้ดัวิา่กีารคุน้หาแนวิคุดิกีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม นั�น

สามารถท์ำาไดโ้ดย์กีารใชว้ิฒันธรรมหน่�งเพืิ�อสื�อสารถง่วิฒันธรรมหน่�ง กีารผ่สมผ่สานระหวิา่งวิฒันธรรม 

ตล็อดจนกีารสรา้งวิฒันธรรมขุ่ �นมาใหมเ่พืิ�อสื�อสารกีบััผู่ช้มตา่งกีล็ุม่วิฒันธรรมไดอ้ย์า่งล็งตวัิ ถง่แมว้ิา่

กีรอบัแนวิคิุดจะเกิีดเพีิย์งรากีวิฒันธรรมใดอย์า่งหน่�งเท์า่นั�น แตง่านวิิจยั์ชิ �นนี �ก็ีย์งัแสดงใหเ้หน็วิา่ศิล็ปะ

กีารแสดงนั�นไมอ่าจอย์ูก่ีบััที์�ได ้ศิล็ปินจำาเป็นตอ้งพิฒันางาน สรา้งสรรคุใ์หท้์นัย์คุุท์นัสมยั์ที์�สดุ เพืิ�อให้

ศลิ็ปะกีารแสดงเป็นสื�อกีล็างหน่�งในกีารสื�อสารสงัคุมเพืิ�อรกัีษามรดกีท์างวิฒันธรรม เพืิ�อกีารสรา้งสรรคุ์

แล็ะเพืิ�อรบััใชส้งัคุมในย์คุุรว่ิมสมยั์ตอ่ไป

  1) กีารสรา้งสรรคุน์าฏศลิ็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรมนั�นมีกีารบัรูณากีารองคุค์ุวิามรูห้ล็าย์ศาสตร ์

ท์ั�งดา้นศลิ็ปะ มนษุย์ศาสตร ์สงัคุมศาสตร ์ภาษาศาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรม อนัใหเ้กิีดคุวิามท์า้ท์าย์ที์�จะ

พิฒันาแล็ะสรา้งสรรคุผ์่ล็งานนาฏศิล็ป์ไดต้อ่ไปในอนาคุต 

 2) แนวิคุดิกีารสรา้งสรรคุน์าฏศลิ็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรมขุองผู่วิ้ิจยั์นั�นเป็นแนวิคุดิแบับัสตูรสำาเรจ็ 

สตูรหน่�งในกีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์ ซ่�งเกิีดจากีประสบักีารณข์ุองผู่ว้ิิจยั์ ดงันั�นสตูรสำาเรจ็นี �อาจเป็น

แนวิท์างในกีารต่อย์อดสรา้งสรรคุ ์ แล็ะผ่ล็กัีดนัใหเ้กิีดกีารท์า้ท์าย์ ท์ดล็องออกีแบับัสรา้งสรรคุง์าน

นาฏศิล็ป์ หรอืงานศลิ็ปะแขุนงอื�น ๆ เพืิ�อใหเ้กิีดเป็น “ตน้ฉบับััใหม”่ ขุองศิล็ปินนั�น ๆ ตอ่ไปได ้

สรุปและอภัปิรายผืล

ข้อเสนอแนะ

    กีารสรา้งสรรคุน์าฏศิล็ป์แบับัขุา้มวิฒันธรรม ชดุ ล็าแพิร มิด ิเดงิ โฟน
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โน้ตเพลงในฐานะสื�อการเรียนรู้ดนตรีล้านนา

สงกรานต ์สมจุนัที่ร ์1

Music Notation as an instructional material in Lanna Music

บูที่คัดย่อ

Abstract

 บัท์คุวิามนี� มีวิัตถุประสงคุเ์พืิ�อศก่ีษาพิฒันากีารขุองโนต้เพิล็งในวิฒันธรรมดนตรลี็า้นนา 

ตล็อดจนกีารใชโ้นต้ดนตรใีนฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา ผ่ล็กีารศก่ีษาพิบัวิา่ ระบับักีารถ่าย์ท์อด

คุวิามรูด้นตรลี็า้นนาแตเ่ดมิใชร้ะบับัมขุุปาฐะ มีกีารบันัท์ก่ีคุำารอ้งแตไ่มป่รากีฏกีารบันัท์ก่ีสญัล็กัีษณ์

แท์นท์ำานอง ภาย์หล็งัจง่มีกีารใชโ้นต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูท้์างดนตรลี็า้นนาโดย์กีำาหนดสญัล็กัีษณ์

ต่าง ๆ เช่น ตวัิเล็ขุ วิงกีล็ม บัท์สำาหรบััท์อ่ง หรอืใชโ้นต้ระบับัอกัีษรไท์ย์ อย์า่งไรก็ีตาม โนต้ดนตรใีน

วิฒันธรรมล็า้นนาเป็นเพีิย์งเคุรื�องชว่ิย์กีารจำาขุองนกัีดนตรเีท์า่นั�น คุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีบัักีล็วิิธีกีารบัรรเล็ง

ผู่เ้รยี์นดนตรยี์อ่มถกูีขุดัเกีล็าจากีประสบักีารณท์์างวิฒันธรรม โนต้ที์�เป็นที์�นิย์มแพิรห่ล็าย์ในกีารถ่าย์ท์อด

ดนตรลี็า้นนา คืุอ ระบับัโนต้อกัีษรไท์ย์ 

คำาสำาคัญ : โนต้เพิล็ง สื�อกีารเรยี์นรู ้ดนตรลี็า้นนา 

 This article aims to study the development of musical notation as well as using for 

instructional materials in Lanna music. The Lanna musical knowledge was originally trans-

mitted by oral tradition method. The historical evidence showed only song text was literate, 

no musical notation record. Afterward, musical notation is use of instructional media, as-

signing symbols such as numbers, circles, words for reciting or using Thai alphabet nota-

tion. However, the musical notation in Lanna culture were merely a mnemonic for musi-

cians. The knowledge of instrumental technique, music learners are inevitably refined from 

their cultural experience. The most popular notation for Lanna music learning is the Thai 

alphabet notation system.

Keywords: Music notation, Instructional Martials, Lanna Music

1 คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัเชีย์งใหม่

    โนต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา
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บูที่นำา

 ระบับักีารศก่ีษาดนตรใีนปัจจบุันันิย์มใชโ้นต้เพิล็ง (Music Notation) เป็นเคุรื�องมือสำาคุญั

ในกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรู ้ กีล็า่วิกีนัวิา่โนต้เพิล็งเป็น “ภาษา” ภาษาหน่�งที์�ผู่เ้รยี์นดนตรตีอ้งมีคุวิามรู ้

คุวิามเขุา้ใจเพืิ�อที์�จะนำาไปสูก่ีารปฏิบัตัไิด ้ แตภ่าษาที์�กีล็า่วิมานั�นมิใชภ่าษาสากีล็ เพิราะในแตล่็ะสงัคุม

ย์อ่มมีคุวิามแตกีตา่งท์างภาษา รวิมถง่วิฒันธรรมดนตรดีว้ิย์ โนต้เพิล็งจง่เป็นระบับัภาษาสญัล็กัีษณ์

ในวิฒันธรรมจำาเพิาะหน่�ง ๆ ซ่�งสามารถนำาโนต้เพิล็งเหล็า่นั�นไปปฏิบัตัใิหอ้อกีมาเป็นเสยี์งได ้ โนต้เพิล็ง

เป็นคุวิามพิย์าย์ามขุองมนษุย์ที์์�จะบันัท์ก่ีหรอืถ่าย์ท์อดเสีย์งออกีมาเป็นตวัิอกัีษรหรอืสญัล็กัีษณเ์พืิ�อ

เป็นที์�หมาย์รูก้ีนัในกีล็ุม่ขุองผู่เ้ล็น่ดนตร ี พิฒันากีารกีารบันัท์ก่ีโนต้เพิล็งในสงัคุมตะวินัตกีกีล็า่วิไดว้ิา่

เป็นผ่ล็มาจากีคุวิามพิย์าย์ามเผ่ย์แพิรคุ่รสิตศ์าสนาที์�มีกีารใชเ้พิล็งเป็นเคุรื�องจงูจิตสำาคุญัที์�จะนำาไป

สูคุ่วิามสมัพินัธร์ะหวิา่งมนษุย์ก์ีบััพิระเจา้ ดงันั�นเพิล็งที์�ประพินัธข์ุ่ �นจง่ตอ้งมีคุวิามยิ์�งใหญ่ สงา่งาม 

ตล็อดจนกีารที์�พืิ �นที์�ตา่ง ๆ ที์�คุรสิตศ์าสนาไปถง่นั�นย์อ่มตอ้งบัรรเล็งเพิล็งในล็กัีษณะเดีย์วิกีนั จง่เกิีด

กีารบันัท์่กีโนต้เพิล็งเพืิ�อเป็นกีารสรา้งมาตรฐานขุองเพิล็งศกัีดิ�สิท์ธิ� ไมว่ิา่ศาสนาจะเผ่ย์แพิรไ่ปไกีล็

เท์า่ใด เนื �อหาตล็อดจนท์ำานองเพิล็งก็ีจะไมผิ่่ดเพีิ �ย์นไปจากีเดมิหรอืจากีศนูย์ก์ีล็าง จากีแนวิคุดิดงักีล็า่วิ

เราจะพิบัไดว้ิา่ โนต้ดนตรสีากีล็จง่บันัท์ก่ีเท์คุนิคุ กีล็วิิธีกีารบัรรเล็ง คุวิามชา้เรว็ิ ระบับัเสีย์งล็งไปใน

โนต้เพิล็งดว้ิย์ 

 กีารเรยี์นรูด้นตรใีนสงัคุมไท์ย์โดย์เฉพิาะดนตรลี็า้นนานั�น มีท์ั�งรูปแบับัที์�เป็นท์างกีารแล็ะไม่

เป็นท์างกีาร รูปแบับัที์�เป็นท์างกีารในที์�นี �คืุอมีกีารฝากีตวัิเป็นศษิย์ผ์่า่นพิิธีกีรรมตา่ง ๆ ท์ั�งกีารมอบัสวิย์

ดอกี (กีรวิย์ดอกีไมธ้ปูเที์ย์น) หรอืกีารขุ่ �นขุนัตั�ง (เคุรื�องกีำานล็คุรู) สว่ินรูปแบับัที์�ไมเ่ป็นท์างกีารคืุอรูป

แบับัที์�เรยี์นกีนัเองในกีล็ุม่เพืิ�อนฝงู เล็ีย์นแบับัเสีย์งที์�ไดยิ้์นในวิฒันธรรม กีล็า่วิคืุอ ใชก้ีระบัวินกีารท์าง

สงัคุมเป็นตวัิขุดัเกีล็า กีรณีนี �เห็นไดช้ดัจากีวิฒันธรรมกีารแอว่ิสาวิในอดีตที์�มีกีารเรยี์นรูแ้ล็กีเปล็ี�ย์น

ระหวิา่งกีล็ุม่ชาย์หนุม่ เกิีดกีารประสมวิงสะล็อ้แล็ะซง่อย์า่งหล็วิม ๆ ดว้ิย์วิิธีกีาร “เฮีย์นกีบัักีั�น” หมาย์ถง่ 

เรยี์นกีนัเองในกีล็ุม่เพืิ�อน (Dyck, 2009, 133) อย์า่งไรก็ีตาม วิิธีกีารหล็กัีในกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูด้นตรี

ล็า้นนาตล็อดจนเพิล็งกีารตา่ง ๆ นั�น ใชวิ้ิธีท์อ่งจำาจากีคุรูหรอืสิ�งที์�ตนไดยิ้์น หรอืที์�เรยี์กีวิา่ วิิธีกีารมขุุปาฐะ 

(Oral Transmission) คืุอกีารเรยี์นรูผ้่า่นกีารจำาเป็นหล็กัี ซ่�งแนน่อนวิา่หากีไมมี่กีารท์บัท์วินหรอืเล็น่

ดนตรอีย์า่งเป็นประจำาแล็ว้ิ อาจท์ำาใหเ้กิีดกีารล็ืม นำาไปสูก่ีารซอ่มแซมสว่ินที์�ล็ืมนั�นดว้ิย์บัท์ประพินัธ์

หรอืท์ว่ิงท์ำานองใหม ่ ๆ อย์ูเ่สมอ จง่พิบัไดว้ิา่ ท์ว่ิงท์ำานองเพิล็งในดนตรลี็า้นนาแตล่็ะท์อ้งถิ�นมีคุวิาม

หล็ากีหล็าย์มากี ซ่�งเป็นเสนห่ข์ุองวิิธีกีารเรยี์นรูด้ว้ิย์ระบับัดงักีล็า่วิ

 อย์า่งไรก็ีตาม ระบับักีารศก่ีษาสมยั์ใหม ่ ไดมี้สว่ินชว่ิย์ในกีระบัวินกีารถ่าย์ท์อดดนตรลี็า้นนา

ใหส้ะดวิกีมากียิ์�งขุ่ �นผ่า่นโนต้เพิล็ง กีารศก่ีษาดนตรลี็า้นนาจง่เปล็ี�ย์นผ่า่นจากีระบับัมขุุปาฐะสูร่ะบับั

ล็าย์ล็กัีษณม์ากียิ์�งขุ่ �น ผู่ศ้ก่ีษาดนตรลี็า้นนาโดย์ใชโ้นต้เพิล็งจำาตอ้งมีคุวิามเขุา้ใจเกีี�ย์วิกีบััแนวิคุดิขุอง

กีารใชโ้นต้เพิล็งที์�แตกีตา่งกีนัระหวิา่งสงัคุมตะวินัตกีกีบััในวิฒันธรรมล็า้นนาดว้ิย์ เพิราะโนต้เพิล็งใน

วิฒันธรรมดนตรลี็า้นนาเป็นเพีิย์ง “เคุรื�องชว่ิย์จำา” หาไดบ้ันัท์ก่ีกีล็วิิธีกีารบัรรเล็งไม ่ซ่�งเรื�องกีล็วิิธีกีาร

บัรรเล็งนั�นเป็นเรื�องที์�วิฒันธรรมในแต่ล็ะท์อ้งถิ�นจะเป็นตวัิขุดัเกีล็าใหน้กัีดนตรีล็า้นนาเหล็่านั�นผ่่าน

ประสบักีารณก์ีารบัรรเล็งตล็อดจนประสบักีารณก์ีารใชชี้วิิตในแตล่็ะชมุชน 

 บัท์คุวิามวิิชากีารนี � ผู่เ้ขีุย์นมีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อศก่ีษากีารใชโ้นต้ในวิฒันธรรมดนตรลี็า้นนา 

ตล็อดจนกีารใช้โน้ตดนตรีในฐานะสื�อกีารเรีย์นรูด้นตรีล็้านนาโดย์ใช้วิิธีกีารท์างดนตรีวิิท์ย์า

ประวิตัศิาสตร ์ (Historical Musicology) ดงัที์� กียุ์โด แอดเล็อร ์ (Mugglestone and Adler, 1885) 

หน่�งในบัิดาขุองวิิชาดนตรีวิิท์ย์าไดอ้ธิบัาย์กีารศ่กีษาดนตรีวิิท์ย์าประวิตัิศาสตรว์ิ่าประกีอบัไปดว้ิย์

คุวิามรูด้า้นโนต้ดนตร ี(Knowledge of Notations) รูปแบับัท์างดนตร ี(Musical Form) แล็ะกีารศก่ีษา

กีฎ์ท์างดนตรใีนชว่ิงสมยั์ตา่ง ๆ  จากีงานท์างประวิตัศิาสตรด์นตรที์ั�งหมด เพืิ�อมองภาพิพิฒันากีารตล็อด

ระย์ะเวิล็าที์�ผ่า่นมาขุองกีารใชโ้นต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา ท์ั�งนี � คุ ำาวิา่ โนต้ดนตร ี

หมาย์ถง่ โนต้เพิล็งตามชื�อขุองบัท์คุวิามนี� แล็ะท์ั�งสองคุำาในบัท์คุวิามนี�มีคุวิามหมาย์เดีย์วิกีนั

โน้ตดนตรีในฐานะสื�อสารสอนดนตรี

 กีารสอนเป็นรูปแบับักีารสื�อสารชนิดหน่�ง ผู่ส้อนท์ำาหนา้ที์�เป็นผู่ส้ง่สารไปย์งัผู่เ้รยี์นซ่�งเป็น

ผู่ร้บััสาร ท์ั�งนี � สารเป็นเนื �อหาคุวิามรูที้์�ผู่ส้อนอาจใชส้ื�อเพืิ�อประกีอบักีารสื�อคุวิามหมาย์ไปย์งั ผู่ร้บััสาร

ที์�เรยี์กีวิา่ สื�อกีารเรยี์นกีารสอน (Educational Media) อย์า่งไรก็ีตาม ธรรมชาตกิีารเรยี์นรูขุ้องมนษุย์์

มกัีเริ�มตน้จากีกีารท์อ่งจำาแล็ะท์ำาซำ�า ดงัเชน่กีารที์�พิอ่แมพ่ิย์าย์ามสอนใหล้็กูีขุานชื�อ “พิอ่-แม”่ เป็นคุำาแรกี 

เราจะถกูีสอนใหเ้ล็ยี์นแบับัจากีตวัิแบับั นั�นคืุอ กีารเปล็ง่เสยี์งขุองพิอ่แล็ะแม ่รูปแบับักีารเรยี์นรูด้งักีล็า่วิ

อาจเที์ย์บัเคีุย์งไดก้ีบััแนวิคุดิกีารเรยี์นรูก้ีล็ุม่ปัญญาสงัคุม (Social Cognitive) ที์�ใหคุ้วิามสำาคุญักีบัั

สภาพิแวิดล็อ้มขุองกีารเรยี์นรู ้ ท์ั�งกีารสงัเกีต (Observational Learning) แล็ะกีารเรยี์นจากีตวัิแบับั 

(Model) ดงันั�น ผู่ส้อนจง่มีคุวิามสำาคุญัตอ่ผู่เ้รยี์นมากี ดงัปรากีฏในกีารศก่ีษาดนตรทีี์�พิบัวิา่ หากีศลิ็ปิน

หรอืผู่ส้อนท์า่นใดที์�มีชื�อเสีย์ง มีท์กัีษะกีารบัรรเล็งที์�ดี ผู่เ้รยี์นมกัีจะตดิตามไปขุอเรยี์นที์�เรยี์กีวิา่ “กีาร

ฝากีตวัิเป็นศษิย์”์

 นอกีเหนือไปจากีตวัิผู่ส้อนที์�ตอ้งมีท์กัีษะแล็ะเป็นตวัิแบับัที์�ดีแล็ว้ิ กีารใชส้ื�อสารสอนนบััวิา่

เป็นเคุรื�องมือสำาคุญัในกีารชว่ิย์สอน เพืิ�อล็ดระย์ะเวิล็ากีารเรยี์นรูใ้หร้วิดเรว็ิมากียิ์�งขุ่ �น ส ำาหรบัักีารเรยี์น

กีารสอนดนตรใีนปัจจบุันัมีกีารใชส้ื�อที์�หล็ากีหล็าย์ เชน่ สิ�งตีพิิมพิ ์(printed materials) ที์�เรยี์กีวิา่โนต้

ดนตร ีตล็อดจนวิสัดถุ่าย์ท์อดเสีย์ง (transmission) อาทิ์ แถบับันัท์ก่ีเสีย์งจนถง่วีิดโิอบันย์ทู์บูั (YouTube) 

แตใ่นอดีตนั�น คุงใชเ้ฉพิาะโนต้ดนตรเีป็นเคุรื�องมือสำาคุญัในกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูท้์างดนตร ี ส ำาหรบัั

สงัคุมตะวินัตกีนั�น กีารกีำาเนิดขุองโนต้ดนตรใีนย์คุุโบัราณมีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อบันัท์ก่ีท์ำานองเพิล็งสวิด

ในคุรสิตศ์าสนา มีกีารใชส้ญัล็กัีษณง์า่ย์ ๆ ดงัปรากีฏกีารขีุดเสน้บันคุำารอ้งเพืิ�อบัง่บัอกีถง่ล็กัีษณะขุอง

ท์ำานอง หรอื “นมูส”์ (Neumes) ในคุรสิตศ์ตวิรรษที์� 9 จนเกิีดกีารเขีุย์นเสน้ขุ่ �นในคุรสิตศ์ตวิรรษที์� 10 

แล็ะพิฒันาสญัล็กัีษณแ์ท์นเสีย์งที์�เรยี์กีวิา่ “ตวัิโนต้” เขีุย์นล็งบันบัรรท์ดั 5 เสน้ ดงัปรากีฏในปัจจบุันั

 อย์า่งไรก็ีตาม กีารเริ�มเรยี์นดนตรโีดย์เริ�มตน้จากีกีารเรยี์นโนต้ดนตรกีีล็บััไมใ่ชธ่รรมชาตขิุอง

กีารเรยี์นรูด้นตร ีเนื�องจากีดนตรเีป็นเรื�องขุองเสยี์ง เป็นเรื�องขุองวิฒันธรรม กีระบัวินกีารขุดัเกีล็าท์างสงัคุม

    โนต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

155154

แล็ะวิฒันธรรมจง่เป็นสว่ินสำาคุญัในกีารสรา้งคุวิามรบััรูที้์�เอื �อตอ่กีารศก่ีษาดนตร ีสอดคุล็อ้งกีบััท์ฤษฎี์

กีารเรยี์นรูขุ้องบัรูเนอร ์(Jerome S. Bruner) ที์�เสนอพิฒันากีารกีารเรยี์นรูขุ้องมนษุย์อ์อกีเป็นสามขุั�น 

(Bruner, 1966, 10-11) คืุอ ขุั�นกีารรบััรูผ้่า่นกีารกีระท์ำา (Enactive Representation) ที์�ผู่ศ้ก่ีษาจะ

เรยี์นรูผ้่า่นล็งมือปฏิบัตั ิเชน่ กีารไดห้ยิ์บัจบััเคุรื�องดนตรหีรอืท์ดล็องเล็น่ดว้ิย์ตนเอง ขุั�นคุดิจินตนากีาร

หรอืสรา้งมโนภาพิ (Iconic Representation) โดย์ที์�ผู่เ้รยี์นสามารถท์ำาคุวิามเขุา้ใจกีบััสญัล็กัีษณที์์�ใช้

สื�อคุวิามหมาย์ได ้ เชน่ ตวัิโนต้ ที์�น ำาไปสูขุ่ั�นใชส้ญัล็กัีษณ ์ (Symbolic Representation) ที์�ผู่เ้รยี์น

สามารถเรยี์นรูผ้่า่นสื�อสญัล็กัีษณ ์ เชน่ กีารเล็น่ดนตรผี่า่นกีารอา่นโนต้ดนตร ีตล็อดจนคุวิามสมัพินัธ์

กีบััสว่ินอื�น ๆ เชน่ จงัหวิะ คุวิามชา้เรว็ิ ตล็อดจนพิฒันาคุวิามคุดิรวิบัย์อดท์างดนตรไีด้

 ณรุท์ธ ์สทุ์ธจิตต ์ (2541, 81) ไดวิ้ิจารณรู์ปแบับักีารเรยี์นกีารสอนดนตรโีดย์เริ�มตน้จากีกีารอา่น

โนต้วิา่ กีารเรยี์นกีารสอนดนตรโีดย์ท์ั�วิไปมกัีถ่าย์ท์อดเสีย์งเป็นสญัล็กัีษณด์นตรที์นัที์ ท์ำาใหก้ีารเรยี์นรู ้

ดนตรขีุาดขุั�นตอนไป เป็นผ่ล็ท์ำาใหคุ้วิามเขุา้ใจท์างดนตรไีมพ่ิฒันาไปเท์า่ที์�คุวิร นอกีจากีนี�กีารจดักีาร

เรยี์นกีารสอนดนตรทีี์�เริ�มตน้ดว้ิย์สญัล็กัีษณท์์างดนตรก่ีีอน เป็นกีระบัวินกีารเรยี์นที์�ไมเ่หมาะสม ไมเ่ป็น

ไปตามล็กัีษณะขุองธรรมชาต ิ สาระดนตรเีป็นเรื�องขุองเสีย์ง มิใชเ่ป็นเรื�องขุองสญัล็กัีษณข์ุองเสีย์ง

เท์า่นั�น แนวิคุดิกีารเรยี์นรูที้์�เริ�มตน้จากีเสีย์งแล็ะกีารปฏิบัตัดินตรก่ีีอนจง่ปรากีฏในวิิธีกีารสอนขุองนกัี

ดนตรศีก่ีษาหล็าย์ท์า่น เชน่ ดาล็โคุรซ (Emile Jaques-Dalcroze) ที์�ใหผู้่เ้รยี์นเคุล็ื�อนไหวิรา่งกีาย์เขุา้

กีบััจงัหวิะขุองเพิล็ง หรอื ออรฟ์ (Carl Orff) ที์�เนน้ใหผู้่เ้รยี์นดนตรไีดร้บััประสบักีารณจ์ากีกีารล็งมือ

ปฏิบัตั ิเริ�มตน้จากีจงัหวิะแล็ะนำาไปสูคุ่วิามเขุา้ใจท์างดนตรสีว่ินอื�น ๆ นอกีจากีนี� โคุดาย์ (Zoltan Kodaly) 

แมว้ิา่จะใชส้ญัล็กัีษณก่์ีอนเรยี์นรูต้วัิโนต้ แตไ่ดใ้ชวิ้ิธีกีารใหด้นตรเีป็นสว่ินหน่�งขุองชีวิิตมนษุย์ผ์่า่นกีารฟัง

แล็ะรอ้งเพิล็ง ที์�จะนำาไปสูก่ีารอา่นโนต้แล็ะกีารบัรรเล็งในชั�นตอ่ไป สว่ินซซูกิูี (Shinichi Suzuki) ใช้

กีระบัวินกีารเล็ีย์นแบับัก่ีอนกีระบัวินกีารใชส้ญัล็กัีษณ์

 โนต้ดนตร ี จง่เป็นกีารสรา้งระบับัสญัล็กัีษณเ์พืิ�อใชแ้ท์นเสีย์ง โดย์ที์�โนต้ดนตรไีดท้์ ำาหนา้ที์�

ในฐานะ “สื�อ” ระหวิา่งผู่ส้อนกีบััผู่เ้รยี์น หรอืระหวิา่งผู่ป้ระพินัธด์นตรกีีบััผู่บ้ัรรเล็งดนตรอีย์ูน่ั�น ผ่า่น

กีารอา่นสญัล็กัีษณที์์�มีพิฒันากีารขุองกีารสรา้งขุ่ �นมาในแตล่็ะย์คุุสมยั์ ซ่�งถกูีใชใ้นฐานะสื�อกีารเรยี์นรู ้

ท์างดนตรอีย์า่งมีประสทิ์ธิภาพิในฐานะ “เคุรื�องมือ” ส ำาคุญัในกีารเขุา้ถง่คุวิามรูท้์างดนตร ีดงัที์� ธวิชัชยั์ 

นาคุวิงษ ์(2537, 78) กีล็า่วิวิา่ คุวิามรูที้์�เป็นหล็กัีใหญ่ที์�สดุขุองดนตรตีะวินัตกีนั�นอย์ูที่์�คุวิามสามารถ

ในกีารอา่นโนต้ได ้ เพิราะเมื�ออา่นโนต้ไดก็้ีจะสามารถบัรรเล็งเพิล็งได ้ วิิชากีารตา่ง ๆ เกีี�ย์วิกีบััดนตรี

ตะวินัตกีจะหาไดจ้ากีเพิล็งตา่ง ๆ ดงัปรากีฏในกีารศก่ีษาดนตรตีะวินัตกี ที์�มกัีจะเริ�มตน้จากีพืิ�นฐาน

ท์ฤษฎี์ดนตร ีมีเนื �อหาเกีี�ย์วิกีบัักีารท์ำาคุวิามเขุา้ใจสญัล็กัีษณต์า่ง ๆ  เชน่ ตวัิโนต้ คุา่ขุองตวัิโนต้ บัรรท์ดั

หา้เสน้ จงัหวิะ เป็นตน้ 

สังเขปพฒันาการของการบูนัที่กึโน้ตดนตรีไที่ย

 แตเ่ดมิ วิฒันธรรมกีารถ่าย์ท์อดดนตรไีท์ย์เป็นแบับัมขุุปาฐะ (Oral Transmission) ผู่เ้รยี์น

เรยี์นรูผ้่า่นกีารท์อ่งจำาแล็ะท์ำาซำ�าจากีสิ�งที์�คุรูสอน แมว้ิา่จะมีคุวิามพิย์าย์ามในกีารจดบันัท์ก่ีชื�อเพิล็ง 

ตล็อดจนเนื �อรอ้ง แตก่ีารขุาดกีารบันัท์ก่ีท์ำานองดงักีล็า่วิท์ำาใหห้ล็าย์ ๆ เพิล็งนั�นสญูหาย์ไป ดงัปรากีฏ

ในราย์งานกีารประชมุคุรูพิิณพิาท์ย์ส์มยั์รชักีาล็ที์� 7 เมื�อวินัที์� 1 สงิหาคุม พิ.ศ. 2474 ที์�มีกีารศก่ีษา

เปรยี์บัเที์ย์บัชื�อเพิล็งในอดีตแล็ะในย์คุุดงักีล็า่วิ หล็าย์เพิล็งมีกีารบันัท์ก่ีในราย์งานกีารประชมุวิา่ “ไมมี่ผู่ไ้ด”้ 

(พิงษศ์ลิ็ป์ อรุณรตัน,์ 2553, 289-305) กีรณีดงักีล็า่วิเป็นปัญหาประกีารหน่�งขุองกีระบัวินกีารถ่าย์ท์อด

ดนตรใีนสงัคุมไท์ย์ที์�มุง่เนน้กีารท์อ่งจำา แตขุ่าดเคุรื�องมือในกีารบันัท์ก่ีคุวิามท์รงจำาเหล็า่นั�น จนท์ำาให้

หนว่ิย์งานหล็าย์หนว่ิย์ไดบ้ันัท์ก่ีโนต้เพิล็งไท์ย์ขุ่ �นในหล็ากีหล็าย์วิาระ เพืิ�อเป็นกีารปอ้งกีนัไมใ่หบ้ัท์เพิล็ง

สญูหาย์ในประกีารหน่�ง เชน่ กีารบันัท์ก่ีเพิล็งไท์ย์เป็นโนต้สากีล็ โดย์พิระดำารขิุองสมเดจ็พิระเจา้บัรมวิงศเ์ธอฯ 

กีรมพิระย์าดำารงราชานภุาพิ ที์�เริ�มดำาเนินกีารระหวิา่งปี พิ.ศ. 2473-2484 (ปัญญา รุง่เรอืง, 2544, 

314-319)

 หล็กัีฐานกีารบันัท์ก่ีโนต้เพิล็งในสงัคุมไท์ย์คุรั�งแรกี เป็นกีารบันัท์ก่ีโดย์ชาวิตะวินัตกี ดงัปรากีฏ

ในหล็กัีฐานบันัท์ก่ีกีารเดนิท์างขุองแชรแ์วิส แล็ะจดหมาย์เหตลุ็าล็แูบัร ์ ท์ั�งสองเป็นชาวิฝรั�งเศสที์�เขุา้

มากีรุงศรอีย์ธุย์าในรชัสมยั์พิระบัาท์สมเดจ็พิระนาราย์ณม์หาราช โดย์นิโคุล็าส ์ แชรแ์วิส (Nicolas 

Gervaise) ตดิตามคุณะเผ่ย์แผ่ศ่าสนาเขุา้มาในกีรุงศรอีย์ธุย์า ระหวิา่ง พิ.ศ. 2224-2229 สว่ินล็าล็แูบัร ์

(Simon de La Loubère) เป็นท์ตูขุองพิระเจา้หล็ยุ์สที์์� 14 แหง่ฝรั�งเศส ไดเ้ดนิท์างมาย์งักีรุงศรอีย์ธุย์า

เพืิ�อท์ลู็พิระราชสาสน์แก่ีพิระบัาท์สมเดจ็พิระนาราย์ณม์หาราชระหวิา่งวินัที์� 27 กีนัย์าย์น พิ.ศ. 2230 

แล็ะเดนิท์างกีล็บััฝรั�งเศสเมื�อวินัที์� 3 มกีราคุม พิ.ศ. 2231 จากีหล็กัีฐานท์ั�งสองพิบัวิา่มีกีารแท์รกีโนต้เพิล็ง

ในบันัท์ก่ีกีารเดนิท์างดงักีล็า่วิ โดย์ใชว้ิิธีกีารบันัท์ก่ีโนต้สากีล็ (Western Notation) ไดแ้ก่ี เพิล็งสดุใจ 

แล็ะเพิล็งสาย์สมร ท์ั�งนี � วิตัถปุระสงคุข์ุองกีารบันัท์ก่ีโนต้ดนตรใีนคุรั�งนั�นไมไ่ดเ้ป็นไปเพืิ�อวิตัถปุระสงคุ์

ในกีารถ่าย์ท์อดดนตรแีตอ่ย์า่งใด แตเ่ป็นกีารบันัท์ก่ีคุวิามแปล็กีประหล็าดท์างวิฒันธรรม (Exotic) ที์�

ชาวิฝรั�งเศสพิบัเจอสภาพิวิฒันธรรมดนตรใีนกีรุงศรอีย์ธุย์าขุณะนั�น ท์ว่ิงท์ำานองที์�ปรากีฏในโนต้เพิล็ง

ท์ั�งสองดงักีล็า่วิเมื�อฟังแล็ว้ิแท์บัจะไมมี่เคุา้โคุรงขุองคุวิามเป็นเพิล็งไท์ย์อย์ูเ่ล็ย์ เวิน้แตเ่นื �อรอ้งที์�สามารถ

ถอดออกีมาเป็นภาษาไท์ย์ได ้

 ในชว่ิงสมยั์รชักีาล็ที์� 5 โรเบัริต์ วิารงิตนั สมิธ (Robert Warrington Smith) ไดร้บััราชกีาร

เป็นเจา้กีรมเหมืองแรคุ่นแรกีขุองสย์ามระหวิา่ง พิ.ศ. 2434-2440 ไดเ้ดนิท์างสำารวิจพืิ �นที์�ตา่ง ๆ ใน

ประเท์ศไท์ย์ อย์า่งไรก็ีตาม สมิธไดบ้ันัท์ก่ีโนต้เพิล็งไท์ย์เป็นโนต้สากีล็ไวิห้ล็าย์เพิล็ง เชน่ เพิล็งพิญาเดิน 

เพิล็งล็าวิ ดงัปรากีฏในภาคุผ่นวิกีขุองหนงัสือที์�เขุาตีพิิมพิใ์นปี พิ.ศ. 2441 (Smyth, 1898, 301-307) 

นอกีจากีนี� ในปี พิ.ศ. 2443 คุารล์็ สตมุป์ (Carl Stumpf) นกัีดนตรวีิิท์ย์า ชาวิเย์อรมนั ไดท้์ ำากีารบันัท์ก่ี

เสีย์งบันกีระบัอกีเสีย์งขีุ �ผ่่ �ง (Wax Cylinder) คุณะนาย์บัษุย์ม์หินท์ร ์ซ่�งขุณะนั�นท์ำากีารแสดงในย์โุรป 

กีารบันัท์่กีเสีย์งขุองสตมุป์ในคุรั�งนั�นถือไดว้ิ่าเป็นกีารศ่กีษาท์างดนตรีวิิท์ย์าเปรีย์บัเที์ย์บัคุรั�งส ำาคุญั

ในวิงวิิชากีารดนตรวิีิท์ย์า ท์ั�งในดา้นระบับัเสีย์ง แล็ะกีารวิิเคุราะหเ์พิล็ง สตมุป์ไดถ้อดโนต้ (Transcription) 

จากีเสยี์งที์�บันัท์ก่ีจากีคุณะนาย์บัษุย์ม์หินท์รบ์ันัท์ก่ีเป็นโนต้สากีล็ (Stumpf, 1901) ส ำาหรบััในประเท์ศไท์ย์

นั�น ปี พิ.ศ. 2445 พิระอภยั์พิล็รบั ไดเ้ขีุย์นหนงัสือ “ดนตรวีิิท์ย์า” ขุ่ �น เพืิ�อใชเ้ป็นคุูมื่อสำาหรบัักีารเรยี์น

ดนตรใีนโรงเรยี์น พิระอภยั์พิล็รบัไดแ้นวิคุดิมาจากีรูปแบับักีารบันัท์ก่ีโนต้แบับัเชอเวิย์ ์ โดย์ใชอ้กัีษร

    โนต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา
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ไท์ย์แท์นอกัีษรภาษาองักีฤษ ดงันั�นอาจสรุปไดว้ิา่ ในชว่ิงสมยั์รชักีาล็ที์� 5 เริ�มปรากีฏกีารบันัท์ก่ีโนต้

เพิล็งไท์ย์ดว้ิย์โนต้สากีล็ แล็ะโนต้แบับัพิระอภยั์พิล็รบัแล็ว้ิ โดย์โนต้ขุองพิระอภยั์พิล็รบันั�นมุง่ไปที์�กีารใช้

ส ำาหรบัักีารเรยี์นกีารสอน แตก็่ีไมป่รากีฏวิา่เป็นที์�นิย์มในระย์ะเวิล็าตอ่มาแตอ่ย์า่งใด

 ในระย์ะเวิล็าที์�พิระอภยั์พิล็รบัตีพิิมพิห์นงัสือดนตรวิีิท์ย์านั�นเอง ราวิ พิ.ศ. 2454 หล็วิงประดษิฐไพิเราะ 

(ศร ศลิ็ปบัรรเล็ง) ไดคุ้ดิคุน้โนต้ตวัิเล็ขุจำานวิน 9 ตวัิ เพืิ�อใชใ้นกีารบันัท์ก่ีเพิล็งที์�ท์า่นประพินัธข์ุ่ �น ตล็อดจน

ใชส้อนศษิย์ใ์นสาย์สำานกัีขุองท์า่น อย์า่งไรก็ีตาม ขุนุเจรญิดนตรกีีาร (เจรญิ โรหิตโย์ธิน) ไดคุ้ดิคุน้

โนต้ตวัิเล็ขุเชน่เดีย์วิกีนัในปี พิ.ศ. 2464 โดย์จดัแบัง่หอ้งเพิล็งเป็น 8 หอ้ง เรยี์กีวิา่ “โนต้เล็ขุาสงัคีุต” 

(พิงษ์ศิล็ป์ อรุณรัตน์, 2543) โนต้ดงักีล็า่วิเป็นที์�แพิรห่ล็าย์มากีเนื�องจากีรา้นดรุยิ์บัรรณเป็นรา้น

จำาหนา่ย์เคุรื�องดนตรไีท์ย์แล็ะจำาหนา่ย์โนต้รูปแบับัดงักีล็่าวิไปดว้ิย์ นอกีจากีนี�ย์งัปรากีฏกีารบันัท์ก่ี

โนต้เพิล็งไท์ย์โดย์ชาวิตา่งชาตเิกิีดขุ่ �นอีกีคุรั�งโดย์พิอล็ เจ ซีล็กิีซ ์ ซ่�งไดตี้พิิมพิห์นงัสือ “เพิล็งสย์าม” 

ในปี พิ.ศ. 2475 (Seelig, 1932) ซ่�งเป็นระย์ะเวิล็าเดีย์วิกีนัที์�เกิีดกีารบันัท์ก่ีโนต้เพิล็งไท์ย์เป็นโนต้

สากีล็ ในพิระดำารขิุองสมเดจ็พิระเจา้บัรมวิงศเ์ธอฯ กีรมพิระย์าดำารงราชานภุาพิ นอกีจากีนี�ย์งัปรากีฏ

กีารบันัท์ก่ีโนต้สากีล็ในสำานกัีดนตรไีท์ย์ เชน่ โนต้เพิล็งสำานกัีบัา้นพิาท์ย์โกีศล็ขุองคุรูอาจ สนุท์ร เป็นตน้ 

ท์ั�งหมดนี�แสดงใหเ้หน็ถง่คุวิามพิย์าย์ามในกีารบันัท์ก่ีเพิล็งโดย์ใชโ้นต้ ตล็อดจนเริ�มใชโ้นต้เหล็า่นั�นใน

กีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูด้นตรแีล็ว้ิ

 ปัจจบุันั รูปแบับักีารบันัท์ก่ีโนต้ดนตรไีท์ย์ที์�ไดร้บััคุวิามนิย์มมากี คืุอ โนต้อกัีษรไท์ย์ ซ่�งเป็นกีาร

พิฒันามาจากีกีารแบัง่หอ้งเพิล็งจากีโนต้แบับัเล็ขุาสงัคีุต แล็ะใชอ้กัีษรไท์ย์แท์นเสีย์งโนต้ที์�เริ�มตน้มา

ตั�งแตโ่นต้ขุองพิระอภยั์พิล็รบั นอกีจากีนี� คุรูมนตร ีตราโมท์ กีล็า่วิวิา่ กีารใชโ้นต้แบับัอกัีษรไท์ย์แบับั 

ด ร ม ฟ นี �ท์ราบัมาวิา่เริ�มมาจากีนาย์ไปรษณีย์ท์์า่นหน่�ง (มนตร ีตราโมท์, 2538) ส ำาหรบััโนต้อกัีษร

ไท์ย์ในปัจจบุันัไดร้บััคุวิามนิย์มแพิรห่ล็าย์ จากีกีารเปิดหล็กัีสตูรดนตรศีก่ีษาเป็นคุรั�งแรกีขุองประเท์ศ

ที์�วิิท์ย์าล็ยั์คุรูบัา้นสมเดจ็เจา้พิระย์าในปี พิ.ศ. 2513 อาจารย์ส์งดั ภเูขุาท์อง ไดใ้ชร้ะบับัโนต้ดงักีล็า่วิ

เพืิ�อเป็นเคุรื�องมือชว่ิย์สอน (สงดั ภเูขุาท์อง, 2526, กี) แล็ะจากีกีารที์�ผู่ส้ ำาเรจ็กีารศก่ีษาจากีสถาบันั

ดงักีล็า่วิไดก้ีระจาย์รบััราชกีารท์ั�วิประเท์ศนั�น ท์ำาใหโ้นต้อกัีษรไท์ย์ไดร้บััคุวิามนิย์มในกีารบันัท์ก่ีเพิล็ง

ไท์ย์ในปัจจบุันั

การถุา่ยที่อดดนตรีในวัฒนธิรรมล้านนา

 อาจกีล็า่วิไดว้ิา่ นบััตั�งพิญามงัราย์สรา้งเมืองเชีย์งใหมใ่นปี พิ.ศ. 1839 ไดก้ีล็าย์เป็นจดุเริ�มตน้

ขุองอาณาจกัีรล็า้นนา ที์�มีชว่ิงระย์ะเวิล็าท์ั�งกีารเป็นรฐัอิสระ (พิ.ศ. 1839-2101) กีารตกีเป็นเมืองขุ่ �น

ขุองพิมา่ (พิ.ศ. 2101-2317) แล็ะกีารผ่นวิกีเขุา้กีบััสย์าม (พิ.ศ. 2319-ปัจจบุันั) จากีหล็กัีฐานท์าง

ประวิตัศิาสตรพ์ิบัวิา่ ล็า้นนามีล็กัีษณะเฉพิาะท์างวิฒันธรรมหล็าย์ประกีาร มีบัท์บัาท์ในสงัคุมล็า้น

นาตั�งแตส่มยั์รฐัจารตี ปรากีฏกีารกีล็า่วิถง่ดนตรหีล็าย์คุรั�งในหล็กัีฐานท์างประวิตัศิาสตร ์ท์ั�งดนตรใีน

บัรบิัท์ตา่ง  ๆ ขุองบัา้นเมือง คุวิามรูด้า้นกีารสรา้งเคุรื�องดนตร ี หรอืแมแ้ตก่ีฎ์หมาย์แล็ะขุอ้หา้มในกีารบัรรเล็ง

ดนตร ีจากีกีารที์�ปรากีฏบัท์บัาท์ขุองดนตรใีนสงัคุมล็า้นนาดงักีล็า่วิ ย์อ่มตอ้งมีกีระบัวินกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรู ้

ท์างดนตรลี็า้นนาดว้ิย์ ซ่�งพิบัวิา่ กีระบัวินกีารถ่าย์ท์อดนตรใีนวิฒันธรรมล็า้นนา แบัง่เป็น 2 รูปแบับั 

รูปแบับัแรกี คืุอกีารเรยี์นรูแ้บับัเป็นท์างกีาร แล็ะรูปแบับัที์� 2 คืุอ กีารเรยี์นรูต้ามอธัย์าศยั์ 

 กีารเรยี์นรูแ้บับัท์างกีาร เป็นรูปแบับักีารเรีย์นรูด้นตรีล็า้นนาที์�มีกีระบัวินกีารต่าง ๆ ไดแ้ก่ี 

กีารฝากีตวัิเป็นศษิย์ ์ มีเนื �อหาในกีารเรยี์นกีารสอน มีกีารใชพิ้ิธีกีรรมเป็นสว่ินหน่�งขุองขุั�นตอนในกีาร

เขุา้ถง่คุวิามรู ้กีารเรยี์นรูแ้บับัท์างกีารผู่เ้รยี์นจะศก่ีษาผ่า่นสถาบันัท์างสงัคุม (social institution) เชน่ 

วิดั หรอืบัา้นขุองพิอ่คุรูแล็ะแมคุ่รูที์�มีชื�อเสยี์ง ส ำาหรบััวิดัในอดีตเป็นพืิ �นที์�ส ำาคุญัท์ั�งในแงขุ่องกีารประกีอบั

พิิธีกีรรมท์างศาสนา หรือเป็นพืิ �นที์�ส่วินกีล็างขุองชุมชน คุวิามรูห้ล็าย์ประเภท์มีกีารถ่าย์ท์อดที์�วิดั 

นอกีจากีคุมัภีรท์์างศาสนาแล็ว้ิ ย์งัปรากีฏกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูท้์างดนตรดีว้ิย์ ดงัปรากีฏหล็กัีฐานใน

โอวิาท์านสุาสนี พิ.ศ. 2411 ที์�กีล็า่วิถง่วิดัในเชีย์งใหม ่ หากีไมส่ามารถตีกีล็องปู่ จาท์ำานองเดมิได ้ ให้

มาศก่ีษาไดที้์�วิดัศรเีกิีด (เมธี ใจศร,ี 2553) ตวัิอย์า่งดงักีล็า่วิแสดงใหเ้หน็วิา่ กีารปฏิบัตัิกีล็องปู่ จานั�น

มี “เนื �อหา” ส ำาหรบัักีารถ่าย์ท์อดแล็ว้ิ สว่ินอีกีกีรณีศก่ีษาหน่�ง คืุอ ซอ ซ่�งเป็นวิฒันธรรมกีารขุบัั

ประกีอบัปี�จมุ ผู่ศ้ก่ีษาตอ้งผ่า่นพิิธีกีรรมในกีารฝากีตวัิเป็นล็กูีศษิย์ ์หล็งัจากีนั�นจง่มีกีารเรยี์นโดย์กีาร

ท์อ่งจำาเนื �อหาที์�เรยี์กีวิา่ “คุำาซอ” เมื�อผู่เ้รยี์นสามารถจดจำาถอ้ย์คุำาตา่ง ๆ ได ้จะสามารถใชเ้ป็นฐานใน

กีารใชป้ฏิภาณกีวีิขุองตนตอ่ไป

 สำาหรบััรูปแบับักีารเรยี์นรูต้ามอธัย์าศยั์นั�น เป็นรูปแบับัที์�พิบัมากีในวิฒันธรรมดนตรลี็า้นนา 

หรอืที์�เรยี์กีวิา่กีารถ่าย์ท์อดแบับัมขุุปาฐะ (Oral Transmission) แมว้ิา่โดย์ท์ั�วิไปจะเขุา้ในรูปแบับักีารถ่าย์ท์อด

ดงักีล็า่วิวิา่ เป็นกีารจดจำาแบับัปากีตอ่ปากี ไมมี่กีารจดบันัท์ก่ีเป็นล็าย์ล็กัีษณ ์ แตวิ่ิธีกีารสำาคุญัสำาหรบัั

กีารเรยี์นรูด้งักีล็า่วิคืุอ กีารใชว้ิฒันธรรมเป็นตวัิขุดัเกีล็า ท์ำาใหผู้่เ้รยี์นคุอ่ย์ ๆ ซม่ซบััเนื �อหาท์างดนตรี

ไปที์ล็ะเล็ก็ีที์ล็ะนอ้ย์ จนในที์�สดุสามารถปฏิบัตัดินตรไีด ้นอกีจากีนี� รูปแบับักีารเรยี์นรูด้งักีล็า่วิย์งัเอื �อ

ตอ่กีารสรา้งสรรคุรู์ปแบับัหรอืกีล็วิิธีท์างดนตรใีหม ่ ๆ อีกีดว้ิย์ ซ่�งสะท์อ้นภาพิสงัคุมเกีษตรกีรรมล็า้นนา

ในอดีตที์�ใชด้นตรเีป็นสิ�งพิกัีผ่อ่นหย์อ่นใจ ดงัพิบัในวิฒันธรรมกีารแอว่ิสาวิขุองชาย์หนุม่ล็า้นนาในอดีต

ที์�ปรากีฏกีารเรีย์นดนตรีในกีล็ุ่มเพืิ�อน ล็กัีษณะกีารเรยี์นรูด้งักีล็า่วิไดเ้กิีดพิฒันากีารกีารรวิมวิงดนตรี

หล็วิม ๆ กีล็าย์เป็นวิงเคุรื�องสาย์ล็า้นนาที์�เรยี์กีวิา่ สะล็อ้ ซอ ซง่ เป็นตน้

 แมว้ิ่าวิฒันธรรมกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูด้นตรีล็า้นนาจะสามารถจำาแนกีออกีสองรูปแบับัดงั

กีล็า่วิ แตไ่มไ่ดต้าย์ตวัิหรอืมีคุวิามแย์กีขุาดจากีกีนั ตวัิอย์า่งเชน่ กีารศก่ีษาดนตรกีีรณีวิงปี�พิาท์ย์ล์็า้นนา 

(วิงปา้ดก๊ีอง) พิบัวิา่ ผู่ที้์�สนใจศก่ีษาจะถกูีใหน้ั�งฟัง ตดิตามวิงดนตร ีหรอืท์ดล็องบัรรเล็งเคุรื�องดนตรี

งา่ย์ ๆ ก่ีอน เชน่ ฉาบั หรอืฉิ�ง หล็งัจากีนั�นจง่ถกูีใหท้์ดล็องบัรรเล็งเคุรื�องดนตรดี ำาเนินท์ำานอง ซ่�ง

เป็นกีารคุอ่ย์ ๆ ท์ำาใหผู้่เ้รยี์นซม่ซบัั กีล็า่วิคืุอ กีระบัวินกีารขุดัเกีล็าท์างสงัคุม หล็งัจากีนั�นจง่มีกีารขุ่ �นขุนั

ตั�งหรอืจดัท์ำาเคุรื�องกีำานล็คุรู แตเ่นื �อหาขุองกีารศก่ีษาดนตรปีระเภท์วิงปี�พิาท์ย์ล์็า้นนานั�นย์งัคุงเป็นรูป

แบับัมขุุปาฐะ ซ่�งแสดงใหเ้หน็ถง่คุวิามเล็ื�อนไหล็ท์างวิฒันธรรมดงักีล็า่วิ

    โนต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา
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ตารางที่ี� 1 ตวัิอย์า่งรูปแบับักีารเรยี์นรูด้นตรใีนวิฒันธรรมล็า้นนาโดย์สงัเขุป

กระบูวนการเรียนรู้ การเรียนรู้แบูบูเป็นที่างการ การเรียนรู้ตามอัธิยาศัิย

ขุั�นเริ�มตน้ศก่ีษา กีารฝากีตวัิเป็นศษิย์ผ์่า่นพิิธีกีรรม กีารตดิตามวิงดนตร/ีนกัีดนตรไีปใน

งานตา่ง ๆ

วิิธีกีารเรยี์นรู ้ ผู่เ้รยี์นจดจำาเนื �อรอ้ง/ท์ำานอง ตามที์�

ผู่ส้อนบัอกี

ผู่เ้รยี์นเริ�มตน้จากีเคุรื�องดนตรี

ประกีอบัจงัหวิะงา่ย์ ๆ แล็ว้ิเล็ื�อน

ตำาแหนง่มาบัรรเล็งเคุรื�องดนตรี

ด ำาเนินท์ำานอง

เนื �อหาในกีารเรยี์นรู ้ คุรูถ่าย์ท์อดใหผ้่า่นกีารท์อ่งจำา หรอื

จดบันัท์ก่ีเป็นล็าย์ล็กัีษณ์

เรยี์นรูจ้ากีประสบักีารณใ์นกีาร

บัรรเล็งจากีสถานกีารณจ์รงิ

กีารประเมินผ่ล็กีารเรยี์นรู ้ ผู่เ้รยี์นปฏิบัตัดินตรใีนสถานกีารณ์

จรงิ

ผู่เ้รยี์นปฏิบัตัดินตรใีนสถานกีารณ์

จรงิ

ที์�มา: สรุปโดย์ผู่เ้ขีุย์น

การใช้โน้ตเพลงในฐานะสื�อการเรียนรู้ดนตรีล้านนา

 นับัตั�งแต่กีารใช้ดนตรีล็า้นนาเป็นสินคุา้ท์างวิัฒนธรรมที์�เห็นไดช้ัดจากีกีรณีกีารสรา้ง 

“ขุนัโตกีดนิเนอร”์ โดย์อาจารย์ไ์กีรศร ี นิมมานเหมินท์ร ์ ในปี พิ.ศ. 2496 ที์�น ำาไปสูก่ีระแสกีารตื�นตวัิ

คุน้คุวิา้หาวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แนน่อนวิา่ดนตรลี็า้นนาไดร้บััอานิสงสด์งักีล็า่วิดว้ิย์ มีกีารรเิริ�มจดัประกีวิด

ดนตรลี็า้นนาโดย์กีารสนบััสนนุจากีหนว่ิย์งานภาคุรฐัแล็ะภาคุเอกีชน จนกีระท์ั�งมีกีารจดัตั�งศนูย์ว์ิฒันธรรม

จงัหวิดัตามนโย์บัาย์ขุองรฐับัาล็ในท์ศวิรรษ 2520 เริ�มเกิีดงานวิิจยั์ท์างวิฒันธรรมสาย์คุตชินวิิท์ย์าใน

ล็กัีษณะ “ศก่ีษา-จดัเก็ีบั” คุวิามรูท้์างวิฒันธรรมเหล็า่นั�น ที์�มาพิรอ้มกีบััคุำากีล็า่วิที์�วิา่ “ขุองเก่ีากีำาล็งั

จะสูญหาย์ ตอ้งมีกีารอนุรกัีษ์เอาไวิ”้ แนวิคุิดดงักีล็่าวินำาไปสู่กีระบัวินกีารศก่ีษาวิิจยั์องคุค์ุวิามรู ้

ตล็อดจนเกิีดแนวิคุิดหล็กัีสตูรกีารเรีย์นรูศ้ิล็ปวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น โดย์เฉพิาะดนตรลี็า้นนาที์�สง่ผ่ล็ตอ่

หล็กัีสตูรกีารศก่ีษาในสถาบันักีารศก่ีษา มีกีารนำาเนื �อหาท์างดนตรสีรา้งเป็นหล็กัีสตูรเพืิ�อใชส้อนใน

โรงเรยี์นมากีขุ่ �น

 เมื�อดนตรลี็า้นนาถกูีใชเ้ป็นวิตัถใุนกีารศก่ีษา ท์ำาใหเ้กิีดสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนาตา่ง ๆ ขุ่ �น 

เริ�มมีกีารบันัท์ก่ีโนต้เพิล็ง บันัท์ก่ีเสีย์งหรอืวีิดิท์ศันเ์พืิ�อเผ่ย์แพิรอ่งคุค์ุวิามรูเ้หล็า่นั�น นกัีดนตรใีนชมุชน

หรอืที์�ภาย์หล็งัเรยี์กีวิา่ “คุรูภมิูปัญญา” เกิีดกีารรเิริ�มสรา้งสื�อกีารเรยี์นรูบ้ัางอย์า่งขุ่ �นเพืิ�อท์ำาใหก้ีระบัวินกีาร

ถ่าย์ท์อดเกิีดประสิท์ธิภาพิ แล็ะเกิีดผ่ล็สำาเรจ็ตามระย์ะเวิล็าที์�กีำาหนดไวิ ้ ท์ั�งจากีปัจจยั์ภาย์ในคืุอ

ตวัิผู่ส้อนเองที์�ตอ้งกีารรน่ระย์ะเวิล็ากีารถ่าย์ท์อดตล็อดจนตอ้งกีารใหผู้่เ้รยี์นไดร้บััคุวิามรูส้งูสดุ แล็ะ

ปัจจยั์ภาย์นอกีคืุอหน่วิย์งานที์�เขุา้มาจดัโคุรงกีารกิีจกีรรมกีารเรีย์นรูด้งักีล็่าวิที์�ตอ้งมีกีารแสดงผ่ล็

สมัฤท์ธิ�ภาย์หล็งัโคุรงกีารเสรจ็สิ �นล็ง หน่�งในสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนาที์�มีประสทิ์ธิภาพิแล็ะใชไ้ดผ้่ล็

ในกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูด้นตร ีคืุอ โนต้ดนตรี

 แมว้ิ่าในวิฒันธรรมล็า้นนา จะปรากีฏกีารบันัท์่กีเพิล็งในส่วินที์�เป็นเนื �อรอ้งมาตั�งแต่อดีต 

ตวัิอย์า่งที์�เหน็ไดช้ดัคืุอบัท์ซอที์�มีเนื �อหาท์างกีารเมืองในตำานานพืิ�นเมืองเชีย์งใหมที่์�กีล็า่วิวิา่ แมพ้ิญา

จา่บัา้นบัญุมาจะขุบััไล็พ่ิมา่ออกีไปจากีเชีย์งใหมไ่ด ้ แตก็่ีไมมี่กีำาล็งัเพีิย์งพิอในกีารฟื�นฟเูชีย์งใหม ่ ซ่�ง

ตรงกีบััท์ำานองซอบัะเก่ีาบัะกีล็า๋งที์�เกืีอบัจะสญูหาย์เพิราะมีกีารขุบััซอนอ้ย์มากีในปัจจบุันั หล็กัีฐาน

ท์างประวิตัศิาสตรแ์สดงใหเ้หน็วิา่มีคุวิามพิย์าย์ามในกีารบันัท์ก่ีเนื �อหา (text) หรอืกีารเลี็ย์นเสยี์งดนตร ี

เชน่ “โท์งโตง๋” ซ่�งเป็นเสีย์งพิิณเปี�ย์ะในกีฎ์หมาย์มงัราย์ศาสตร ์แตก็่ีไมป่รากีฏกีารบันัท์ก่ีสญัล็กัีษณที์์�

ใชแ้ท์นท์ำานองแตอ่ย์า่งใด อาจกีล็า่วิไดว้ิา่ เฮอรเ์บัริท์์ วิารงิตนั สมิธ เป็นบัคุุคุล็แรกีที์�บันัท์ก่ีท์ำานอง

ดนตรลี็า้นนาดว้ิย์โนต้สากีล็ จากีกีารฟังวิงปี�ซอที์�เมืองเวีิย์งสา จงัหวิดันา่น ในปี พิ.ศ. 2436 อย์า่งไร

ก็ีตาม กีารบันัท์ก่ีขุองสมิธนั�นมีคุวิามแตกีตา่งไปจากีจดหมาย์เหตลุ็าล็แูบัรแ์ล็ะแชรแ์วิส คืุอ มีกีารบันัท์ก่ี

โนต้ที์�คุอ่นขุา้งสมบัรูณซ์่�งสะท์อ้นวิา่ผู่บ้ันัท์ก่ีนา่จะมีคุวิามรูท้์างดนตรพีิอสมคุวิร อย์า่งไรก็ีตามโนต้ขุอง

สมิธก็ีมิไดมี้จดุมุง่หมาย์เพืิ�อใชเ้ป็นสื�อส ำาหรบัักีารสอนแตอ่ย์า่งใด แตเ่ป็นกีารบันัท์ก่ีประสบักีารณที์์�เขุา

พิบัเหน็ในสย์ามเท์า่นั�น ที์�รวิมถง่ “ดนตร”ี ดว้ิย์

 

ภาพที่่� 1 โนต้ที่ำานองป่�จิมุิที่่�บนัที่กึโดยสมิธิ์ สนันษิฐานวา่เป็นที่อ่นขึ�นตน้ที่ำานองซ้อตั�งเชัย่งใหมิ่

(ที่่�มิา: Smyth, 1898, 113)

 อย์า่งไรก็ีตาม สามารถสรุปพิฒันากีารขุองกีารใชโ้นต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา

ออกีเป็นสองกีล็ุม่ใหญ่ คืุอ พิฒันากีารโนต้เพิล็งขุองเคุรื�องดนตรปีระเภท์ดำาเนินท์ำานอง แล็ะพิฒันากีาร

โนต้เพิล็งขุองเคุรื�องดนตรปีระเภท์จงัหวิะ ดงัราย์ล็ะเอีย์ดตอ่ไปนี�

 การใช้โน้ตสำาหรับูเครื�องดนตรีประเภัที่ดำาเนินที่ำานอง

 พิฒันากีารขุองกีารใชโ้นต้ขุองเคุรื�องดนตรปีระเภท์ดำาเนินท์ำานอง พิบัวิา่แบัง่เป็น 2 รูปแบับั 

คืุอ โนต้ตวัิเล็ขุ แล็ะโนต้อกัีษรไท์ย์ สำาหรบััโนต้ตวัิเล็ขุ มีกีารใชต้วัิเล็ขุแท์นนิ�วิมือที์�กีำาหนดล็งไปบันเสีย์ง

ขุองเคุรื�องดนตร ีเชน่ สาย์เปล็า่ แท์นดว้ิย์เล็ขุ 0 กีดนิ �วิชี � แท์นดว้ิย์เล็ขุ 1 กีดนิ �วิกีล็าง แท์นดว้ิย์เล็ขุ 2 

กีดนิ �วินาง แท์นดว้ิย์เล็ขุ 3 หรอืกีารใชต้วัิเล็ขุแท์นตำาแหนง่เสีย์ง เชน่ ชอ่งวิา่งระหวิา่งล็กูีนบััที์� 1 แท์น

ดว้ิย์หมาย์เล็ขุ 1 แล็ว้ิเรยี์งล็ำาดบััตวัิเล็ขุไปเรื�อย์ ๆ 

    โนต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา
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 อาจกีล็า่วิไดว้ิา่ สมดุบันัท์ก่ีโนต้ขุองพิอ่คุรูอินตา ณ ล็ำาปาง หวัิหนา้นกัีดนตรวีิงดนตรพืีิ �นเมือง

คุณะอำานวิย์โชวิข์ุองนาย์อำานวิย์ กีล็ำาพิดั ที์�มีชื�อเสีย์งในจงัหวิดัเชีย์งใหมช่ว่ิงท์ศวิรรษ 2510 (สงกีรานต ์

สมจนัท์ร,์ 2563) อาจเป็นคุวิามพิย์าย์ามแรกีในกีารบันัท์ก่ีโนต้เพืิ�อใชช้ว่ิย์ซอ้มดนตรภีาย์ในวิง กีล็า่วิคืุอ 

มีกีารใชโ้นต้ในฐานะสื�อกีารสอนดนตรลี็า้นนาเป็นคุรั�งแรกี ๆ แมว้ิา่สว่ินมากีพิอ่คุรูอินตาจะสอนสมาชิกี

ภาย์ในวิงโดย์ใชว้ิิธีกีารแบับัมขุุปาฐะ แตก็่ีมีกีารจดบันัท์ก่ีเพิล็งตา่ง ๆ ล็งในสมดุเพืิ�อเป็นเคุรื�องชว่ิย์

จำาเพิล็งดว้ิย์ โดย์ปรากีฏกีารบันัท์ก่ีเพิล็งจำานวิน 41 เพิล็ง ล็กัีษณะสำาคุญัขุองโนต้พิอ่คุรูอินตาคืุอ ใช้

ตวัิเล็ขุแท์นเสีย์ง กีารบันัท์ก่ีโนต้แบัง่เป็นสองบัรรท์ดั บัรรท์ดับัน หมาย์ถง่ สาย์บัน (สาย์ท์ุม้) แล็ะ

บัรรท์ดัล็า่ง หมาย์ถง่ สาย์ล็า่ง (สาย์เอกี) มีกีารใชส้ญัล็กัีษณ ์ : แท์นกีารกีล็บััตน้ภาย์ในวิรรคุเพิล็ง 

โนต้ดงักีล็า่วิ อาจารย์เ์จอรลั็ด ์ ไดคุ ์ (Gerald P. Dyck) นกัีมานษุย์วิิท์ย์าดนตรชีาวิอเมรกิีนั ไดท้์ ำา

ส ำาเนาจากีพิอ่คุรูอินตา ณ ล็ำาปางราวิ พิ.ศ. 2511

 

ภาพที่่� 2 โนต้เพลังลัาวเส่�ยงเที่ย่น บนัที่กึโดยพอ่คิรูอนิตา ณ ลัำาปาง

(ที่่�มิา: Gerald P. Dyck, 2511)

 ส ำาหรบััพืิ �นที์�จงัหวิดันา่น พิบักีารใชต้วัิเล็ขุบันัท์ก่ีเพิล็งพืิ �นเมืองเพืิ�อใชส้ ำาหรบัักีารถ่าย์ท์อด

เชน่เดีย์วิกีนั โดย์แท์นสญัล็กัีษณล์็ำาดบััขุอง “ก๊ีอบั” หรอืตำาแหนง่เสีย์งขุองพิิณแล็ะสะล็อ้ ระบับัตวัิเล็ขุ

นี�ไดร้บััคุวิามนิย์มมากีในถ่าย์ท์อดดนตรใีนพืิ �นที์�จงัหวิดันา่นเป็นอย์า่งมากี โดย์ในระย์ะแรกีเริ�ม มีเพีิย์ง

กีารบันัท์ก่ีหมาย์เล็ขุตามตำาแหนง่เสีย์งขุองเคุรื�องดนตร ี เชน่ กีรณีกีารสอนพิิณขุองนาย์นอง ตนัมาดี 

กีำาหนดหมาย์เล็ขุ 0-12 บันจากีสาย์เปล็า่จนถง่พืิ �นที์�ระหวิา่ง “ล็กูีนบัั” (fret) ขุองพิิณ กีรณีกีารสอน

สะล็อ้ก๊ีอบัขุองนาย์ถนอม หล็วิงฤท์ธิ� แล็ะนาย์อรุณศลิ็ป์ ดวิงมลู็ ที์�กี ำาหนดหมาย์เล็ขุ 0-11 ในระย์ะเวิล็า

ตอ่มาไดมี้กีารนำาหมาย์เล็ขุเหล็า่นั�นบัรรจลุ็งในหอ้งเพิล็ง ซ่�งไดร้บััอิท์ธิพิล็จากีระบับักีารบันัท์ก่ีโนต้เพิล็ง

แบับัดนตรไีท์ย์ ดงัตวัิอย์า่งรูปแบับักีารบันัท์ก่ีโนต้ดว้ิย์ตวัิเล็ขุ เพิล็งพิมา่ ที์�มีกีารเขีุย์นตวัิเล็ขุแท์นกีาร

กีดล็กูีนบัั จดัแบัง่โนต้ออกีเป็นกีล็ุม่ ๆ ตามวิล็ีขุองเพิล็ง ดงันี �

 543 4547 47 574

 7543 45 431 0134 3130 676876

 4678 6876 8445 45 47574

 จากีตวัิเล็ขุดงักีล็า่วิ ไดมี้พิฒันากีารโดย์นำามาบัรรจใุนหอ้งเพิล็งแบับัดนตรไีท์ย์ซ่�งแบัง่ออกี

เป็น 8 หอ้ง ดงันี �

 จากีโนต้ เมื�อแปล็งเป็นโนต้อกัีษรไท์ย์ไดด้งัตอ่ไปนี�

 นอกีจากีกีารบันัท์่กีโนต้ดว้ิย์ตวัิเล็ขุแล็ว้ิ กีารจดักีารเรีย์นกีารสอนดนตรีล็า้นนาในสถาน

ศก่ีษานบััวิ่ามีส่วินสำาคุญัต่อกีารบันัท์่กีโนต้เพิล็งล็า้นนาดว้ิย์ระบับัโนต้อกัีษรไท์ย์ ซ่�งเป็นระบับัโนต้

จากีแนวิคุิดขุองอาจารย์ส์งดั ภเูขุาท์อง ที์�ใชส้ ำาหรบัักีารเรยี์นกีารสอนสำาหรบัันกัีศก่ีษาหล็กัีสตูรดนตรี

ศก่ีษาที์�วิิท์ย์าล็ยั์คุรูบัา้นสมเดจ็เจา้พิระย์า ภาย์หล็งักีารจดักีารเรยี์นกีารสอนดนตรไีท์ย์ท์ั�งที์�วิิท์ย์าล็ยั์

นาฏศิล็ปเชีย์งใหม ่ (พิ.ศ. 2514) แล็ะวิิท์ย์าล็ยั์คุรูเชีย์งใหม ่ (พิ.ศ. 2521) จง่เริ�มมีกีารบันัท์ก่ีเพิล็งพืิ �นเมือง

ล็า้นนาดว้ิย์ระบับัโนต้อกัีษรไท์ย์ เชน่ โนต้ขุองเจา้สนุท์ร ณ เชีย์งใหม ่หนงัสือโนต้ดนตรพืีิ �นเมืองล็า้นนา 

ขุองศตวิรรษ รกัีษเ์จรญิ (พิ.ศ. 2535) คุูมื่อพืิ �นฐานประกีอบักีารศก่ีษาดนตรพืีิ �นบัา้นล็า้นนา สะล็อ้ ซอ 

ซง่ ขุองคุรูวิรเชษฐ์ ศรวีิงศพ์ินัธ ์(พิ.ศ. 2541) แล็ะที์�ประสบัคุวิามสำาเรจ็มากีในกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูด้นตรี

ล็า้นนา คืุอ โนต้เพิล็งพืิ �นบัา้นล็า้นนา ขุองคุรูภานทุ์ตั อภิชนาธง (พิ.ศ. 2543) ที์�เป็นคุูมื่อใชป้ระกีอบั

กีารอบัรมดนตรลี็า้นนา ตล็อดจนมีกีารสรา้งสื�อกีารเรยี์นรูต้า่ง ๆ เชน่ เท์ปบันัท์ก่ีเสีย์งประกีอบักีารอา่นโนต้ 

ชว่ิย์ใหก้ีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนาเป็นไปดว้ิย์คุวิามสะดวิกีมากียิ์�งขุ่ �น อย์า่งไรก็ีตาม กีารบันัท์ก่ีโนต้เพิล็ง

พืิ �นเมืองล็า้นนาดว้ิย์โนต้สากีล็มกัีปรากีฏในงานวิิชากีารหรอืกีารใชบ้ัรรเล็งดว้ิย์เคุรื�องดนตรสีากีล็ใน

กิีจกีรรมที์�จดัขุ่ �นเป็นกีารเฉพิาะเป็นหล็กัี เนื�องจากีนกัีดนตรลี็า้นนามกัีจะเขุา้ถง่ดว้ิย์โนต้ไท์ย์ก่ีอน

 การใช้โน้ตสำาหรับูเครื�องดนตรีประเภัที่จุงัหวะ

 ในวิฒันธรรมดนตรลี็า้นนามีเคุรื�องดนตรปีระเภท์กีล็องจำานวินมากี กีล็องบัางชนิดถือวิ่าเป็น 

กีล็องสำาคุญัแล็ะเป็นกีล็องที์�สะท์อ้นถง่คุวิามศรทั์ธาในพิระพิทุ์ธศาสนา เชน่ กีล็องปู่ จา ซ่�งมีกีารถ่าย์ท์อด

คุวิามรูก้ีารบัรรเล็งกีล็องดงักีล็า่วิมาตั�งแตล่็า้นนาสมยั์อาณาจกัีร ปรากีฏหล็กัีฐานกีารบันัท์ก่ีท์ั�งกีระบัวินกีาร

สรา้งกีล็อง พิิธีกีรรมกีารเชิญกีล็องเขุา้วิดั ตล็อดจนท์ว่ิงท์ำานองขุองกีารบัรรเล็งกีล็องดงักีล็า่วิที์�มี

หล็ากีหล็าย์นั�น ท์ำาใหเ้ป็นสว่ินหน่�งขุองอตัล็กัีษณว์ิฒันธรรมดนตรลี็า้นนา ถกูีสง่เสรมิโดย์สถาบันัท์าง

ศาสนา องคุก์ีรภาคุรฐัแล็ะเอกีชน เชน่ กีารสง่เสรมิกีล็องปู่ จา อำาเภอบัา้นโฮง่ โดย์ศนูย์ว์ิฒันธรรม

จงัหวิดัล็ำาพินู แล็ะกีารสง่เสรมิกีล็องปู่ จาล็ำาปาง 

    โนต้เพิล็งในฐานะสื�อกีารเรยี์นรูด้นตรลี็า้นนา
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โดย์จงัหวิดัล็ำาปางแล็ะบัรษัิท์ ปตท์. จำากีดั (มหาชน) เป็นตน้ อาจกีล็า่วิไดว้ิา่ กีารบันัท์ก่ีโนต้กีล็องปู่

จาบัา้นโฮง่ เป็นภมิูปัญญากีารบันัท์่กีโนต้ขุองชาวิบัา้นที์�น่าสนใจ เพิราะนอกีจากีจะมีกีารกีำาหนด

สญัล็กัีษณต์า่ง ๆ แท์นกีารตีกีล็อง เชน่ สญัล็กัีษณว์ิงกีล็มสีขุาวิ หมาย์ถง่ กีล็องล็กูีตบุั สญัล็กัีษณ์

วิงกีล็มสีขุาวิขุนาดใหญ่ หมาย์ถง่ กีล็องแมห่รอืกีล็องปู่ จา ในขุณะที์�วิงกีล็มสีขุาวิขีุดเสน้ใต ้หมาย์ถง่ 

ฆอ้งนำา ส่วินวิงกีล็มสีขุาวิซอ้นกีนั หมาย์ถ่ง ฆอ้งฆอ้งใหญ่ รูปแบับัโนต้กีล็องปู่ จาอำาเภอบัา้นโฮง่

นอกีจากีจะเป็นกีารใชส้ญัล็กัีษณแ์ท์นเสีย์งแล็ว้ิ ย์งัใชวิ้ิธีกีาร “ท์อ่งคุำา” เพืิ�อจดจำาท์ำานองกีล็องอีกีดว้ิย์ 

 

ภาพที่่� ๓ โนต้กลัองปู่ จิา อำาเภอบา้นโฮู้ง่ จิงัหวดัลัำาพนู

(ที่่�มิา: พระคิรูสมุิณฑ์ธ์์รรมินวิฐิ, 2563)

 ส ำาหรบัักีารบันัท์ก่ีโนต้กีล็องปู่ จาในพืิ �นที์�จงัหวิดัล็ำาปางนั�น ไดใ้ชร้ะบับัโนต้แบับัดนตรไีท์ย์ 

โดย์ใชต้วัิเล็ขุหมาย์ถง่กีล็องปู่ จาใบัตา่ง ๆ  เขีุย์นในหอ้งเพิล็งแบับัดนตรไีท์ย์จำานวิน 8 หอ้ง ดงัตวัิอย์า่ง

โนต้กีล็องปู่ จาล็ำาปางขุองคุรูบัญุสง่ สริฤิท์ธิจนัท์ร ์คุวิบัคุูไ่ปกีบัักีารท์อ่งคุำา ท์ำาใหง้า่ย์ตอ่กีารถ่าย์ท์อด

มากียิ์�งขุ่ �น ท์ั�งนี �ปรากีฏวิา่ กีารสืบัท์อดกีล็องปู่ จาในจงัหวิดัล็ำาปางนั�นประสบัคุวิามสำาเรจ็เป็นอย์า่งมากี 

ซ่�งเป็นผ่ล็มาจากีจากีองคุป์ระกีอบัตา่ง ๆ ไดแ้ก่ี กีารสนบััสนนุจากีภาคุรฐัแล็ะเอกีชนในกีารจดัฝ่กีอบัรม

กีารตีกีล็องปู่ จา กีารออกีแบับัเนื �อหากีารเรีย์นรู ้ แล็ะกีารจดัประกีวิดแขุง่ขุนัที์�นอกีเหนือไปจากีเป็น 

กีารแสดงผ่ล็สมัฤท์ธิ�แล็ว้ิ ย์งัเป็นกีารเสรมิแรงท์างบัวิกีแก่ีผู่ศ้ก่ีษาโดย์เฉพิาะเย์าวิชน ตล็อดจนเป็นกีาร

สรา้งเคุรือขุ่าย์ท์างวิฒันธรรมระหวิ่างกีนัอีกีดว้ิย์ สำาหรบััตวัิอย์่างกีารบันัท์่กีโนต้กีล็องปู่ จาจงัหวิดั

ล็ำาปาง มีกีารใชส้ญัล็กัีษณที์์�แตกีตา่งไปจากีกีล็องปู่ จาอำาเภอบัา้นโฮง่ คืุอ หมาย์เล็ขุ 1-3 หมาย์ถง่

กีล็องล็กูีตบุัหรอืกีล็องขุนาดเล็ก็ีจำานวิน 3 ล็กูี สว่ินหมาย์เล็ขุ 0 หมาย์ถง่กีล็องแมห่รอืกีล็องปู่ จา ดงั

ตวัิอย์า่งท์ำานองปี�หนานเจ็บัต๊อง (ทิ์ดปวิดท์อ้ง) ดงันี �

- - - - - 1 – 0 - - 10 - 3 – 2 - - - - - 1 – 0 - - 10 - 3 – 2

- - - - - ปี� - หนาน - - ปี�หนาน - เจ็บั - ต๊อง - - - - - แม ่– คุำา - - แมคุ่ ำา - ขุ่ �น – เตก็ี

- - - - - - - 2 - - - 0 - - - 2 - - - 2 - 0 – 2 - 202 - 0 – 3

- - - - - - - เต๊กี - - - ตา๋ม - - - เต๊กี - - - เต๊กี - ตา๋ม - เต๊กี - จน๋ตะกีา้ม - แป๊ด - หมอ้ง

 โนต้เพิล็งเป็นสื�อกีารเรยี์นรูท้์างดนตรถีกูีใชอ้ย์า่งแพิรห่ล็าย์ นกัีวิิชากีารดนตรศีก่ีษามีมมุมอง

กีารเริ�มตน้ศก่ีษาดนตรโีดย์ใชโ้นต้ดนตรทีี์�ตา่งกีนั เชน่ กีารเสนอวิา่คุวิรเริ�มตน้จากีกีารปฏิบัตัก่ิีอนแล็ว้ิ

จง่เรยี์นรูร้ะบับัสญัล็กัีษณที์์�เรยี์กีวิา่โนต้ แตก่ีารศก่ีษาดนตรใีนปัจจบุันัโดย์เฉพิาะดนตรตีะวินัตกีพิบั

วิา่มกัีจะเริ�มดว้ิย์กีารเรยี์นรูส้ญัล็กัีษณที์์�เรยี์กีวิา่โนต้ก่ีอนแล็ว้ิจง่ล็งมือปฏิบัตัเิคุรื�องดนตร ี อย์า่งไรก็ีตาม 

พิฒันากีารขุองโนต้เพิล็งในสงัคุมตะวินัตกีนั�นมาจากีกีารเผ่ย์แพิร่คุริสตศ์าสนาที์�ตอ้งกีารใหเ้สีย์ง

ดนตรทีี์�จงูจิตแล็ะใชใ้นศาสนาเหล็า่นั�นเป็นมาตรฐานเดีย์วิกีนั นอกีจากีนี�โนต้ดงักีล็า่วิย์งับันัท์ก่ีเพิล็ง 

จงัหวิะ กีล็วิิธีตา่ง ๆ ล็งไปดว้ิย์ ผู่ป้ฏิบัตัติอ้งอา่นโนต้แล็ะปฏิบัตัใิหเ้กิีดเสยี์งตามที์�ผู่ป้ระพินัธไ์ดป้ระพินัธไ์วิ ้

ในขุณะเดีย์วิกีัน โนต้เพิล็งในสงัคุมไท์ย์นั�นเป็นเพีิย์ง “เคุรื�องช่วิย์จำา” เท์่านั�น ผู่ศ้่กีษาดนตรีใน

วิฒันธรรมไท์ย์ตอ้งเรีย์นโดย์กีารท์่องจำาแล็ะท์ำาซำ�าจากีคุรูซ่�งเป็นตน้แบับั โดย์ใช ้ “โนต้” เพืิ�อบันัท์ก่ี

คุวิามท์รงจำาท์างเสยี์ง

 ส ำาหรบััดนตรลี็า้นนา เป็นดนตรทีี์�เดมิมีกีารถ่าย์ท์อดแบับัมขุุปาฐะ มีกีารใชโ้นต้เขุา้มาชว่ิย์

ในกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูท้์างดนตรีอย์่างหล็ากีหล็าย์ ท์ั�งกีารกีำาหนดสญัล็กัีษณแ์ท์นเสีย์งดว้ิย์ตวัิเล็ขุ 

กีารเขีุย์นโนต้ตวัิเล็ขุ กีารเขีุย์นโนต้อกัีษรไท์ย์ แล็ะกีารเรยี์นโนต้สากีล็ นอกีจากีนี�ย์งัพิบัวิา่กีารกีำาหนด

สญัล็กัีษณแ์ท์นเสีย์งขุองกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูก้ีล็องปู่ จาย์งัคุวิบัคุูไ่ปกีบัักีารท์อ่งคุำาเพืิ�อชว่ิย์ในกีารจดจำา

ท์ำานองกีล็อง อย์า่งไรก็ีตาม กีระบัวินกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรูท้์างดนตรลี็า้นนาที์�ประสบัคุวิามสำาเรจ็นั�น 

ตอ้งประกีอบัไปดว้ิย์กีารสนบััสนนุจากีภาคุรฐัแล็ะภาคุเอกีชน กีารจดัฝ่กีอบัรม แล็ะกีารประเมินผ่ล็

ดว้ิย์กีารจัดประกีวิด ซ่�งจะเป็นพืิ �นที์�ใหเ้ย์าวิชนไดแ้สดงออกีตล็อดจนสรา้งเคุรอืขุา่ย์ท์างวิฒันธรรม

ระหวิา่งกีนัอีกีดว้ิย์ อย์า่งไรก็ีตาม กีารใชโ้นต้ในวิฒันธรรมดนตรลี็า้นนานั�น เป็นเพีิย์งเคุรื�องมือหน่�ง

ในกีารชว่ิย์จำาเพิล็งแล็ะชว่ิย์ในกีารล็ดระย์ะเวิล็าในกีารถ่าย์ท์อดคุวิามรู ้

 กีารศก่ีษาดนตรใีนวิฒันธรรมดนตรลี็า้นนานั�น จำาเป็นอย์า่งยิ์�งที์�ผู่เ้รยี์นจะอย์ูใ่นสภาพิแวิดล็อ้ม

ท์างวิฒันธรรมที์�จะชว่ิย์ขุดัเกีล็าแล็ะหล็อ่หล็อม โดย์เฉพิาะกีารศก่ีษากีบััพิอ่คุรูแมคุ่รู แมว้ิา่กีารเรยี์นแบับั

ท์อ่งจำาท์ำาซำ�าในวิฒันธรรมมขุุปาฐะอาจเป็นแนวิท์างกีารเรยี์นรูส้ ำาหรบััย์คุุอดีต หากีแตก่ีารเรยี์นรูด้งักีล็า่วิ

นั�นย์อ่มเป็นสว่ินสำาคุญัที์�ท์ ำาใหผู้่เ้รยี์นมีพืิ �นฐานที์�มั�นคุง ตล็อดจนมีวิตัถดุบิัท์างดนตรสี ำาหรบัักีารสรา้งสรรคุ์

ตอ่ไปในอนาคุตอย์า่งมีคุวิามเขุา้ใจในวิฒันธรรมเดมิ แล็ะแหวิกีรูปแบับัสรา้งอตัล็กัีษณท์์างดนตรี

ขุองตนได้

สรุปผืล
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การศิกึษาอัตลักษณก์ารที่อเสื�อกกจุนัที่บูรูในอดตี : กรณีศิกึษาพพิธิิภัณัฑ์วั์ฒนธิรรมที่อ้งถุิ�น 

และหอจุดหมายเหตุแหง่ชาตจิุนัที่บุูรี 1

สุภัารีย ์เถุาวว์งศิษ์า 2

A STUDY OF THE IDENTITY OF FOLK WISDOM OF EARLY CHANTHABOON REED MAT : THE 

CASE OF LOCAL CULTURE MUSEUMS ANDNATIONAL ARCHIVES CHANTHABURI BRANCH

บูที่คัดย่อ

 “กีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู” เป็นอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญาท์อ้งถิ�นที์�มีคุณุคุา่ท์างวิฒันธรรม แต่

เอกีสารรวิบัรวิมขุอ้มลู็กีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูมีจำานวินนอ้ย์ เชน่ ในสว่ินพิิพิิธภณัฑิท์์อ้งถิ�นที์�จดัแสดง

ประวิตัแิล็ะตน้กีำาเนิดขุองเสื�อกีกีจนัท์บัรูมีเอกีสารหล็กัี 1 เล็ม่ กีารวิิจยั์นี �มีวิตัถปุระสงคุใ์นกีารศก่ีษาตวัิแปร

ที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญาในอดีต รวิบัรวิมเป็นผ่ล็กีารศก่ีษาสำาหรบััผู่ส้นใจนำาไปใช้

ประโย์ชนท์์างกีารออกีแบับั กีำาหนดพืิ�นที์�ในกีารศก่ีษา คืุอ จงัหวิดัจนัท์บัรุ ีใชว้ิิธีเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ 2 

รูปแบับั 1) กีารท์บัท์วินวิรรณกีรรม เนื�องจากีมีเอกีสารอย์ูน่อ้ย์มากีจง่ศก่ีษาจากีหนงัสือ เอกีสารจากี

สว่ินราชกีาร แล็ะเอกีสารจดหมาย์เหตทีุ์�มีกีารกีล็า่วิถง่เรื�องราวิกีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู ในหอจดหมาย์เหตุ

แหง่ชาตจินัท์บัรุ ี2) กีารสำารวิจเชิงประจกัีษ ์แล็ะกีารสมัภาษณม์คัุคุเุท์ศกีป์ระจำาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรม

ท์อ้งถิ�นในจงัหวิดัจนัท์บัรุี วิางกีรอบัแนวิคุวิามคิุดในกีารวิิจยั์เป็นกีารศก่ีษาตรวิจสอบัสามเสา้ดา้นขุอ้มลู็ 

ท์ำากีารตรวิจสอบัแหล็ง่ที์�มาขุองขุอ้มลู็ 3 แหล็ง่ คืุอ บัคุุคุล็ เวิล็า แล็ะสถานที์� ก่ีอนวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็เพืิ�อ

เพิิ�มคุวิามนา่เชื�อถือขุองผ่ล็วิิเคุราะห ์ จง่วิิเคุราะหแ์ย์กีประเภท์ขุอ้มลู็เป็นหมวิดหมู ่ เพืิ�อสรุปตวัิแปรที์�

สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต พิบัวิา่อตัล็กัีษณข์ุองเสื�อกีกี

จนัท์บัรูในอดีตสามารถสื�อสารผ่า่นตวัิแปรตา่ง ๆ 10 ตวัิแปร คืุอ คุวิามย์อมรบัักีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู

วิา่เป็นภมิูปัญญาขุองชาวิจนัท์บัรุ ีเอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี วิิธีกีารขุ่ �นเงาขุองเสน้กีกี คุวิามสามารถกีนั

เชื �อราขุองเสน้ใย์กีกี สแีล็ะกีารย์อ้มสเีสน้กีกี วิิธีกีารท์อเสื�อกีกี ล็วิดล็าย์ในกีารท์อเสื�อกีกี คุวิามย์อมรบัั

ในชนิดผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อกีกี ตราสนิคุา้รบััประกีนัคุณุภาพิขุองผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อกีกี แล็ะกีารบัรรจุ

หีบัหอ่ขุองผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อกีกี นำามาแบัง่ตวัิแปรเป็น 2 รูปแบับั คืุอ รูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งได้

แล็ะรูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งไม่ได ้ เพืิ�อสรุปเป็นแนวิท์างกีารนำาอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อ

เสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีตไปใชป้ระโย์ชนท์์างกีารออกีแบับั โดย์แนะนำาใหใ้ชรู้ปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้ง

ได ้ แล็ะย์กีตวัิอย์า่งกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบััที์�ใชแ้รงบันัดาล็ใจจากีเอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี สีแล็ะ

กีารย์อ้มสีเสน้กีกี

คำาสำาคัญ: อตัล็กัีษณ ์ ภมิูปัญญา  กีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู  กีารออกีแบับั  จนัท์บัรุี

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี

1 สนบััสนนุท์นุวิิจยั์โดย์สำานกัีงานคุณะกีรรมกีารวิิจยั์แหง่ชาต ิ(วิช.) แล็ะสำานกัีงานกีองท์นุสนบััสนนุกีารวิิจยั์ (สกีวิ.)
2 อาจารย์ป์ระจำาสาขุากีารออกีแบับัเคุรื�องประดบัั คุณะอญัมณี มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา วิิท์ย์าเขุตจนัท์บัรุี
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Abstract

 Chanthaboon reed mat is an identity and folk wisdom that has culture values. 

However, the documents gathering data and stories of the chanthaboon reed mat are rare-

ly found. For example, the local museum where the histories and origins of the chantha-

boon reed mat are collected, has only one main document. This research aims to study the 

variables that can communicate with the identity and the folk wisdom of the early chantha-

boon reed mat, and to collect the results of the survey for people who are interested to 

utilize for design. The gathering area was in Chanthaburi Province. There were two choices 

for data collections 1) The literature reviews, due to there were very few publishing docu-

ments. Therefore, we studied from books, official documents, and archival documents re-

lating to chanthaboon reed mat at the National Archives Chanthaburi Branch instead. 2) 

The empirical survey and the interviews of the local guides were at the local culture muse-

ums. The conceptual framework of the research was studied the triangulation data and 

examined from three data sources (person, time, and place) before analyzing data in order 

to increase reliability. After that, data were analyzed by separating them into categories for 

summarizing the variables that could communicate with the identity and the folk wisdom of 

the early chanthaboon reed mat. The result of this research was found that there were ten 

variables: the acceptance on chanthaboon reed mat as the folk wisdom of Chanthaburi 

Province, the identity of the reed species, the shining method, the fungicide of the reed 

lines, the coloring and dyeing of the reed lines, the weaving method, the reed mat patterns, 

the acceptance of the reed band products, the quality assurance logo images of the reed 

mat products, and the packaging of the reed mat products. The variables dividing into two 

groups (tangible identity patterns and intangible identity patterns) In conclusion, it is a 

guide to the use of identity and wisdom to weave the chanthabool mat in design using 

tangible identity patterns and give examples of jewelry designs inspired by the uniqueness 

of the early breed. Reed dyeing and dyeing.

Keywords: Automatic Journal Format, Journal, Academic Article, Research Article, Faculty 

of Architecture 

 กีารท์อเสื�อจนัท์บัูรมีมาตั�งแต่สมยั์กีรุงศรีอย์ธุย์าตอนปล็าย์เมื�อชาวิญวินอพิย์พิเขุา้มาอย์ู่

จนัท์บัรุ ีรวิมเวิล็ามากีกีวิา่ 286 ปี ที์�มีกีารผ่สมผ่สานท์างวิฒันธรรมเขุา้กีบััชมุชนในท์อ้งถิ�น กีล็าย์เป็น

สนิคุา้พืิ �นเมืองแพิรห่ล็าย์จนไดร้บััขุนานนามวิา่ “เสื�อจนัท์บัรู” ตอ่มากีารท์อเสื�อเริ�มล็ดล็ง เหตเุพิราะ

กีารท์ำาพิล็อย์ในจงัหวิดัจนัท์บัรุมีีคุวิามเฟื�องฟขูุ่ �น จนในชว่ิงปี พิ.ศ. 2493 – 2511 สมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี 

พิระบัรมราชินีในพิระบัาท์สมเดจ็พิระปกีเกีล็า้เจา้อย์ูห่วัิ (รชักีารที์� 7) ไดเ้สดจ็ประท์บัั ณ วิงัสวินบัา้นแกีว้ิ 

จงัหวิดัจนัท์บัรุ ี พิระองคุท์์รงใหคุ้วิามสนพิระท์ยั์กีารพิฒันาผ่ล็ติภณัฑิเ์สื�อ ท์รงมีพิระราชดำารใิหพ้ิระอนชุา 

หมอ่มเจา้กีอกีษัตรยิ์ ์ สวิสัดวิิตัน ์ ซ่�งเป็นอาจารย์ส์อนวิิชาเคุมีที์�มหาวิิท์ย์าล็ยั์สงิคุโปร ์ ชว่ิย์คุดิคุน้วิิธี

ปรบััปรุงคุณุภาพิแล็ะวิิธีกีารย์อ้มกีกีใหดี้ขุ่ �น ท์ั�งท์รงโปรดออกีแบับัเสื�อเป็นผ่ล็ติภณัฑิต์า่ง ๆ โดย์ท์รง

ใหมี้กีารผ่ล็ติเพืิ�อจำาหนา่ย์ใชชื้�อวิา่ “อตุสาหกีรรมชาวิบัา้น” พิรอ้มตดิเคุรื�องหมาย์กีารคุา้แล็ะอกัีษรย์อ่ 

ส.บั.กี. (สวินบัา้นแกีว้ิ) ชาวิบัา้นขุนานนามเสื�อที์�ผ่ล็ติในสมยั์นั�นวิา่ “เสื�อจนัท์บัรูสมเดจ็” จากีกีารสง่เสรมิ

ขุองพิระองคุท์์ ำาใหง้านท์อเสื�อจนัท์บัรูกีล็บััมาไดร้บััคุวิามนิย์มอีกีคุรั�ง แล็ะย์งัคุงสืบัท์อดกีารท์อเสื�อ

จนัท์บัรูมาจนถง่ปัจจบุันั 

 อตัล็กัีษณ ์(Identity) หมาย์ถง่ สมบัตัเิฉพิาะตวัิ หรอืล็กัีษณะเฉพิาะที์�ท์ ำาใหส้ิ�งนั�นเป็นที์�รูจ้กัี

จดจำา ภมิูปัญญา (Wisdom) หมาย์ถง่ กีารสั�งสมคุวิามรูแ้ล็ะประสบักีารณผ์่า่นระย์ะเวิล็าจนกีล็าย์เป็น

องคุค์ุวิามรูขุ้องท์อ้งถิ�น สงัคุมแตล่็ะสงัคุมจง่มีอตัล็กัีษณท์์างวิิถีชีวิิตแล็ะวิฒันธรรมขุองตนเอง ถง่แมว้ิา่

ธรรมชาติขุองวิฒันธรรมนั�นจะสามารถถ่าย์เท์ถ่าย์ท์อดแล็ะผ่สมผ่สานกีนัได ้หากีแตต่อ้งอย์ูภ่าย์ใต้

เงื�อนไขุที์�วิา่ วิฒันธรรมนั�นจะสามารถดำารงอย์ูไ่ด ้ ก็ีตอ่เมื�อมีกีารเรยี์นรูแ้ล็ะถ่าย์ท์อดวิฒันธรรมจากี

คุนรุน่หน่�งไปสูคุ่นอีกีรุน่หน่�งเท์า่นั�น (นงภสั ศรสีงคุราม, 2547 : 4 แล็ะ 22-23)

 “กีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู” จง่เป็นอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญาขุองท์อ้งถิ�นที์�มีคุณุคุา่ท์างวิฒันธรรม 

เป็นงานหตัถกีรรมที์�มีคุณุคุา่ในคุำาขุวิญัประจำาจงัหวิดัจนัท์บัรุ ีเป็นอาชีพิจนถง่ปัจจบุันั แตถ่ง่กีารท์อเสื�อกีกี

มีคุวิามสำาคุญักีบััจงัหวิดัจนัท์บัรุ ี แตเ่อกีสารเกีี�ย์วิกีบััวิฒันธรรมกีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูกีล็บััมีนอ้ย์มากี 

ในพิิพิิธภณัฑิท์์อ้งถิ�นที์�จดัแสดงประวิตัแิล็ะตน้กีำาเนิดขุองเสื�อกีกีจนัท์บัรูเอง มีเอกีสารที์�ใชห้ล็กัีอย์ูเ่พีิย์ง 1 เล็ม่ 

กีารวิิจยั์นี �จ่งมีวิตัถปุระสงคุใ์นกีารศ่กีษาตวัิแปรที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อ

เสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต สรุปเป็นขุอ้มลู็แล็ะสรา้งแนวิท์างกีารนำาผ่ล็กีารศก่ีษาไปใชป้ระโย์ชนท์์างกีารออกีแบับั 

เพืิ�อสืบัสานอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูตอ่ไป

 ศ่กีษาตัวิแปรที์�สามารถสื�อสารอัตล็ักีษณแ์ล็ะภูมิปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจันท์บัูรในอดีต 

ศก่ีษาอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีตแบั่งประเภท์วิฒันธรรมตามล็กัีษณะที์�

ปรากีฏอย์ูห่รอืที์�มีอย์ู ่ แล็ะนำาเสนอแนวิท์างกีารนำาอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูใน

อดีตไปใชป้ระโย์ชนท์์างกีารออกีแบับั

บูที่นำา

วัตถุุประสงค์

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

171170

 กีารวิิจัย์ส่วินนี �เป็นกีารวิิจัย์เชิงคุุณภาพิ ผู่ว้ิิจยั์ใชท้์ฤษฏีกีารตรวิจสอบัสามเสา้ดา้นขุอ้มลู็ 

(Data Triangulation) เพืิ�อพิิสจูนข์ุอ้มลู็ที์�ไดม้าโดย์ไมปั่กีใจวิา่ขุอ้มลู็ที์�ไดม้าในแหล็ง่แรกีจะเป็นแหล็ง่

ที์�เชื�อถือได ้ ท์ำากีารตรวิจสอบัแหล็ง่ที์�มาขุองขุอ้มลู็ 3 แหล็ง่เพืิ�อวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ ประกีอบัดว้ิย์แหล็ง่

บัคุุคุล็ เวิล็า แล็ะสถานที์� ใชพิ้ิจารณาวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ที์�พิบัวิา่หากีขุอ้มลู็ตา่งเวิล็ากีนัจะเหมือนกีนัหรอืไม่

หากีขุอ้มลู็ต่างสถานที์�กีนัจะเหมือนกีนัหรือไม่ แล็ะหากีบัคุุคุล็ผู่ใ้หขุ้อ้มลู็เปล็ี�ย์นไปขุอ้มลู็จะเหมือน

เดิมหรอืไม ่เพืิ�อเพิิ�มคุวิามนา่เชื�อถือขุองผ่ล็วิิเคุราะหแ์ล็ะขุอ้มลู็ที์�ถกูีตอ้ง (สภุางคุ ์จนัท์วิานิช, 2553 : 

128-130 ; เอื �อมพิร หล็นิเจรญิ, 2561: 17-29)  

 จากีนั�นจง่นำามาวิิเคุราะหอ์ตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต โดย์กีารนำา

ผ่ล็สรุปตวัิแปรในอดีตที์�พิบั 10 หมวิดหมู ่มาท์ำากีารแบัง่ประเภท์วิฒันธรรมตามล็กัีษณะที์�ปรากีฏอย์ู่

หรอืที์�มีอย์ู ่(Existence) ได ้2 ประเภท์ คืุอ รูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งได ้(Tangible) มีล็กัีษณะรบััรู ้

ไดใ้นเชิงรูปธรรม แล็ะรูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งไมไ่ด ้ (Intangible) มีล็กัีษณะรบััรูไ้ดใ้นเชิงนามธรรม 

(ชาคุริต สิท์ธิฤท์ธิ�, 2559: 143-150 ; อรญั วิานิชกีร, 2557 : 22) ซ่�งขุอ้มลู็ดงักีล็่าวิสามารถใชเ้ป็น

แรงบันัดาล็ใจสำาหรบัักีารออกีแบับั ดงัแนวิท์างกีารนำาผ่ล็กีารศก่ีษาไปใชป้ระโย์ชนท์์างกีารออกีแบับั

ชว่ิงท์า้ย์บัท์คุวิาม

  

 1. พืิ �นที์�ในกีารศก่ีษา : จงัหวิดัจนัท์บัรุ ี(ศก่ีษาอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู

ในอดีต)  

 2. แนวิคุดิแล็ะท์ฤษฏีในงานวิิจยั์

 3. ประชากีร 2 กีล็ุม่ คืุอ 

  3.1 ประชากีรดา้นเอกีสาร ประกีอบัดว้ิย์หนงัสือ เอกีสารจากีสว่ินราชกีารในอดีต 

แล็ะเอกีสารจดหมาย์เหตใุนอดีต ในหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุ ี  ผู่ว้ิิจยั์พิบัวิา่มีหนงัสือที์�เนื �อหา

ตรงท์ั�งเล็ม่ 1 เล็ม่ (คืุอราย์กีารที์� 2.1.3) หนงัสือที์�เนื �อหาตรงเฉพิาะบัท์ 1 เล็ม่ (คืุอราย์กีารที์� 2.1.2) ผู่วิ้ิจยั์

จง่ใชเ้วิล็าตล็อดชว่ิงกีารไดร้บััท์นุวิิจยั์คืุอ พิ.ศ. 2560 -2561 ในกีารคุน้หาหนา้หรอืบัท์ที์�มีกีารกีล็า่วิถง่

เรื�องราวิกีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู จากีเอกีสารในอดีต ผ่า่นหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุ ีโดย์มีพินัธรกัีษ์

ชว่ิย์คุน้หาเอกีสารที์�นา่จะมีคุวิามเกีี�ย์วิขุอ้งออกีมาใหต้ามคุำาขุอ เนื�องจากีผู่วิ้ิจยั์ไมส่ามารถหยิ์บัเอกีสาร

ในหอจดหมาย์เหตเุองได ้พิบัขุอ้มลู็ท์างเอกีสารจากีหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุเีพิิ�มจำานวิน 6 เล็ม่ 

(คืุอราย์กีารที์� 2.1.1/ 2.1.4/ 2.1.5/ 2.1.6/ 2.1.7 แล็ะ 2.1.8) รวิมประชากีรดา้นเอกีสารท์ั�งหมด 8 เล็ม่ 
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  3.2 ประชากีรบัคุุคุล็ คืุอ กีารสำารวิจเชิงประจกัีษ ์หรอืภาคุสนาม (พิระตำาหนกัีวิงั

สวินบัา้นแกีว้ิ แล็ะพิระตำาหนกัีแดง) แล็ะกีารสมัภาษณม์คัุคุเุท์ศกีป์ระจำาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น

ในจงัหวิดัจนัท์บัรุ ีคืุอ นาย์ปิย์ะวิฒัน ์เวิท์ย์ก์ีาร ี(ในวินัที์� 6 กีรกีฏาคุม 2560 แล็ะ 22 สงิหาคุม 2561)

 4.  เคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์

กรอบูแนวคดิ วธีิิดำาเนินการวจิุยั 

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี
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  4.1 เคุรื�องมือแบับับันัท์ก่ีแล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ 1 : ใชว้ิิเคุราะหแ์ล็ะรวิบัรวิมเฉพิาะ

ขุอ้มลู็ที์�กีล็่าวิถ่งภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีตในประเด็นเดีย์วิกีนั จำาแนกีประเภท์ขุอ้มลู็

ออกีเป็นหมวิดหมู่ตามล็กัีษณะขุองขุอ้มลู็ที์�คุน้พิบั เพืิ�อวิิเคุราะหต์วัิแปรที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณ์

แล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต 

  4.2 เคุรื�องมือแบับัวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ 2 : ใชใ้นกีารวิิเคุราะหต์วัิแปรที์�สามารถสื�อสาร

อตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต เพืิ�อใชป้ระโย์ชนใ์นกีารออกีแบับั

 

 1. กีารวิิเคุราะหต์วัิแปรที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูใน

อดีต : ดว้ิย์เคุรื�องมือแบับับันัท์ก่ีแล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ 1 ใชว้ิิธีกีารวิิเคุราะหเ์นื �อหา (Content analysis) 

ในล็กัีษณะเชิงปรมิาณ คืุอกีารวิิเคุราะหเ์นื �อหาที์�ปรากีฏในขุอ้มลู็นั�น (Manifest content) ไมว่ิา่จะเป็น 

ถอ้ย์คุำา ประโย์คุ หรอืใจคุวิามสำาคุญัที์�มีอย์ูแ่ล็ะตรงกีนั ไมใ่ชขุ่อ้คุวิามที์�ผู่ว้ิิจยั์ตีคุวิามได ้ นบััออกีมา

เป็นจำานวินคุวิามถี� จ ำาแนกีประเภท์ขุอ้มลู็ออกีเป็นหมวิดหมู่ ใชท้์ฤษฏีกีารตรวิจสอบัสามเสา้ดา้น

ขุอ้มลู็ ตรวิจสอบัขุอ้มลู็ที์�ไดม้าก่ีอนท์ำากีารวิิเคุราะห ์(เอื �อมพิร หล็นิเจรญิ, 2561:  17-29) จง่วิิเคุราะห์

หาตวัิแปรที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต แล็ะสรุปเนื �อคุวิาม 

ท์ั�งหมดที์�พิบัตรงกีนัในล็กัีษณะคุวิามเรยี์ง ดงัตารางที์� 1 

 2. กีารวิิเคุราะหต์วัิแปรที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูใน

อดีต เพืิ�อใชป้ระโย์ชนท์์างกีารออกีแบับั : ดว้ิย์เคุรื�องมือแบับัวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ 2 ใชก้ีารวิิเคุราะหผ์่ล็สรุป

ตวัิแปรที์�พิบั 10 หมวิดหมู ่แบัง่ประเภท์วิฒันธรรมตามล็กัีษณะที์�ปรากีฏอย์ูห่รอืที์�มีอย์ู ่2 รูปแบับั คืุอ 

รูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งได ้ มีล็กัีษณะรบััรูไ้ดใ้นเชิงรูปธรรม แล็ะรูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งไมไ่ด ้

มีล็กัีษณะรบััรูไ้ดใ้นเชิงนามธรรม ดงัตารางที์� 2

ตารางที่ี� 1 ตวัิอย์า่งเคุรื�องมือแบับับันัท์ก่ีแล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ 1

เครื�องมอืแบูบูบูนัที่กึและวเิคราะหข้์อมูล 1

กีารวิิเคุราะหต์วัิแปรที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต

ประเดน็ที่ี� 3 : เอกลักษณข์องพนัธุิก์ก

3.1 แหล่งที่ี�ค้นพบู 3.3 เนื�อความที่ี�พบูคำาสำาคัญตรงกัน

    เรื�องเอกีล็กัีษณข์ุองวิตัถดุิบักีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุ ี

จากีหล็กัีฐานท์างเอกีสารในหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาติ

จ ำานวิน 4 แหล็ง่ขุอ้มลู็ ตา่งคุน/ ตา่งเวิล็า/ ตา่งสถานที์� 

คืุอ 

1. คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุ

ในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติ

พิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯ (2542 : 163)

“จากีพิระราชนิพินธเ์รื�องเสดจ็ประพิาสเมืองจนัท์บัรุ ีใน

รชักีาล็ที์� 5 (พิ.ศ. 2419) ท์รงบันัท์ก่ีวิา่ “เสื�อกีกีแดงนั�นมี

แตพ่ิวิกีญวินท์ำาแหง่เดีย์วิ ท์อเป็นผื่นบัา้งเป็นเสื�อรวิด

บัา้ง” ในสมยั์นั�นกีารท์อเสื�อ ชาวิญวินตอ้งซื �อกีกีแล็ะปอ

จากีชาวิบัา้นตำาบัล็ตา่งๆ ขุองจนัท์บัรุมีาใชใ้นกีารท์อ ซ่�ง

พิบัขุอ้มลู็ท์างเอกีสารวิา่ พินัธุก์ีกีท์อ้งถิ�นขุองจงัหวิดั

จนัท์บัรุเีป็นกีกีที์�ชาวิจนัท์บัรุนิีย์มใชท้์อเสื�อ คืุอกีกีกีล็ม

จะมีล็ำาตน้กีล็มแล็ะกีล็วิง มีผิ่วิมนั มีเสน้ใย์ที์�เหนีย์วิ

3.1 แหล่งที่ี�ค้นพบู 3.3 เนื�อความที่ี�พบูคำาสำาคัญตรงกัน

2. พิวิงผ่กีา ธรรมฉตัร (ม.ป.ป.) 93

3. วินัตา เทื์อกีขุนัตี (ม.ป.ป.) 34-36

4. ส ำานกัีงานพิาณิชย์จ์งัหวิดัจนัท์บัรุ ี(2533) 18

พิบัขุอ้มลู็ที์�กีล็า่วิตรงกีนั โดย์มีคุำาสำาคุญัที์�ตรงกีนั

 8 คุำาดงันี �

เมื�อนำามาท์อเป็นเสื�อจะใหส้มัผ่สัที์�นุม่นวิล็แล็ะสามารถ

นำาผ่ล็ติภณัฑิไ์ปขุดัถไูดม้นังดงาม ซ่�งมีคุวิามแตกีตา่ง

จากีกีกีพินัธุอื์�นที์�มีล็ ำาตน้เป็นสามเหล็ี�ย์มเรยี์กีวิา่กีกี

เหล็ี�ย์มหรอืกีกีล็งักีา ซ่�งจงัหวิดัจนัท์บัรุนีี �เป็นแหล็ง่ปล็กูี 

กีกีกีล็มหรอืกีกีจนัท์บัรูที์�ไดร้บััคุวิามย์อมรบััวิา่เป็นกีกีที์�

มีคุณุภาพิดีมากี โดย์เสื�อกีกีที์�ปล็กุีในจงัหวิดัจนัท์บัรุี

ถือวิา่เป็นกีกีที์�มีคุณุภาพิท์ำาใหไ้ดเ้สื�อที์�มีคุณุภาพิ 

เนื�องจากีเป็นกีกีที์�ขุ่ �นในนำ�ากีรอ่ย์หรอืบัางคุรั�งนิย์มเรยี์กี

วิา่กีกีสองนำ�า บัรเิวิณท์ำานากีกีขุองชาวิจนัท์บัรุจีะอย์ู่

บัรเิวิณแถบัชาย์ท์ะเล็ โดย์ดินในแถบันั�นมีกีรดแล็ะ

กีรอ่ย์ สง่ผ่ล็ท์ำาใหเ้สน้ใย์ขุองพินัธุก์ีกีในแถบัจงัหวิดั

จนัท์บัรุ ีมีคุวิามเหนีย์วิ นุม่ สามารถนำาไปจกัีเป็นเสน้

เล็ก็ีๆ ไดดี้ จง่ท์ำาใหมี้ผู่น้ ำาพินัธุก์ีกีชนิดนี�ไปปล็กูีแพิร่

หล็าย์ท์ั�วิไปในอีกีหล็าย์ จงัหวิดั ไดแ้ก่ี อ ำาเภอบัา้นสรา้ง

อำาเภอเมือง จงัหวิดัปราจีน/ อำาเภอองคุรกัีษ ์อำาเภอ

บัา้นนา อำาเภอปากีพิล็ี แล็ะอำาเภอเมือง จงัหวิดั

นคุรนาย์กี นอกีจากีนี�ย์งัแพิรห่ล็าย์ไปย์งัภมิูภาคุอื�น ๆ

เชน่ จงัหวิดัสมทุ์รปรากีาร/ จงัหวิดัฉะเชิงเท์รา/ จงัหวิดั

อา่งท์อง/ จงัหวิดัสพุิรรณบัรุ/ี จงัหวิดั สระบัรุ ีแมก้ีระท์ั�ง

ในเขุตภาคุตะวินัออกีเฉีย์งเหนือ เชน่ จงัหวิดัขุอนแก่ีน/ 

จงัหวิดักีาฬสนิธุ/์ จงัหวิดัมหาสารคุาม/ จงัหวิดัรอ้ย์เอด็/ 

จงัหวิดัสกีล็นคุร/ จงัหวิดัหนองคุาย์/ จงัหวิดัอดุรธานี/ 

จงัหวิดันคุรพินมแล็ะจงัหวิดัอบุัล็ราชธานี เป็นตน้ โดย์

พิบัวิา่เขุตที์�มีกีารปล็กูีกีกีพินัธุนี์ �มากีที์�สดุคืุอเขุตพืิ �นที์�

ภาคุตะวินัออกี ไดแ้ก่ี จงัหวิดัจนัท์บัรุ ีตราดแล็ะระย์อง

นั�นปล็กูีมากีที์�สดุ โดย์ในจงัหวิดัจนัท์บัรุนีั�นปล็กูีมากีที์�

บัา้นเกีาะโตนด อำาเภอท์า่ใหม/่ ต ำาบัล็ตะกีาดเงา้ อำาเภอ

แหล็มสงิห/์ ต ำาบัล็บัางสระกีา้วิ ตำาบัล็บัางกีะไชย์ ตำาบัล็

ปากีนำ�าแหล็มสงิห ์เป็นตน้”

3.2 คำาสำาคัญที่ี�พบูตรงกัน  8 คำา

1. กีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุเีป็นกีกีชนิดกีล็ม

2. กีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุมีีผิ่วิมนั

3. กีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุมีีเสน้ใย์เหนีย์วิ

4. กีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุใีหส้มัผ่สัที์�นุม่นวิล็

5. กีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุสีามารถนำาไปขุดัถไูดม้นั

งดงาม

6. กีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุมีีคุณุภาพิดีมากี

7. มีผู่น้ ำาพินัธุก์ีกีจนัท์บัรุไีปปล็กูีอย์า่งแพิรห่ล็าย์ใน

หล็าย์จงัหวิดัขุองไท์ย์

8. กีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุใีหเ้สน้ใย์ที์�มีคุวิามเหนีย์วิแล็ะ

นุม่สามารถนำาไปจกัีเป็นเสน้เล็ก็ี ๆ ไดดี้

3.4 สรุปเนื�อความเฉพาะคำาสำาคัญที่ี�พบูตรงกัน

เอกลักษณข์องพนัธุิก์กจุนัที่บูรู (กกชนิดกลม) 

เป็นอัตลักษณส์ามารถุสื�อถุงึการรับูรู้ : เรื�องการมคุีณภัาพสูง

คืุอ ใหเ้สน้ใย์ที์�มีคุวิามเหนีย์วิสงูสามารถนำาไปจกัีเป็นเสน้เล็ก็ีๆ ไดดี้ เสน้ใย์มีคุวิามนุม่แล็ะใหส้มัผ่สัที์�นุม่นวิล็ ผิ่วิ

ขุองเสน้ใย์มีคุวิามมนั เสน้ใย์มีสามารถนำาไปขุดัถไูดม้นังดงาม ดว้ิย์กีารรบััรูเ้รื�องกีารมีคุณุภาพิสงูนี �จง่สง่ผ่ล็ใหมี้

ผู่น้ ำาพินัธุก์ีกีจนัท์บัรุไีปปล็กูีอย์า่งแพิรห่ล็าย์ในหล็าย์จงัหวิดัขุองไท์ย์

  ที์�มา : สรา้งโดย์ผู่ว้ิิจยั์ สภุารยี์ ์เถาวิว์ิงศษ์า 

การวเิคราะหข้์อมูล

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี
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ตารางที่ี� 2 เคุรื�องมือแบับัวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ 2 

เครื�องมอืแบูบูวเิคราะหข้์อมูล 2

กีารวิิเคุราะหต์วัิแปรที์�สามารถสื�อสารอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต 

เพืิ�อใชป้ระโย์ชนท์์างกีารออกีแบับั : อัตลักษณท์ี่ี�จุบัูตอ้งได ้(Tangible)

ตวัแปรที่ี�พบู
การนำาไปใช้ในการ

ออกแบูบู
แนวที่างการนำาไปใช้

1. เอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี √ - ใชใ้นกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติแล็ะกีารออกีแบับั

2. คุวิามสามารถกีนัเชื �อราขุองเสน้ใย์กีกี √ - ใชใ้นกีารประชาสมัพินัธเ์พืิ�อกีารรบััรู ้

หรอืสง่เสรมิกีารขุาย์

3. วิิธีกีารขุ่ �นเงาขุองเสน้กีกี √ - ใชใ้นกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติ

4. วิิธีกีารท์อเสื�อกีกี √ - ใชใ้นกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติ

5. สีแล็ะกีารย์อ้มสีเสน้กีกี √ - ใชใ้นกีารออกีแบับัแล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติ

6. ล็วิดล็าย์ในกีารท์อเสื�อกีกี √ - ใชใ้นกีารออกีแบับัแล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติ

เครื�องหมายการค้าและอักษรย่อ

ของสมเดจ็ุพระนางเจุา้รำาไพพรรณี

การนำาไปใช้ในงาน

ออกแบูบู
การนำาไปใช้ในงานออกแบูบู

1. ตราสนิคุา้รบััประกีนัคุณุภาพิ

   ขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์

X

** ไมส่ามารถนำามาใชใ้นกีารออกีแบับัได้

เพิราะเป็นล็ขิุสทิ์ธเ์คุรื�องหมาย์กีารคุา้

แล็ะอกัีษรย์อ่ขุองสมเดจ็พิระนางเจา้  

ร ำาไพิพิรรณี แล็ะเป็นวิิธีกีารรบััประกีนั

คุณุภาพิขุองสนิคุา้จากีโรงงานเสื�อ

สมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี

อัตลักษณท์ี่ี�จุบัูตอ้งไม่ได ้(Intangible)

ประวัตศิิาสตร์
การนำาไปใช้ในงาน

ออกแบูบู
แนวที่างการนำาไปใช้

1. คุวิามย์อมรบัักีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรู

   วิา่เป็นภมิูปัญญาขุองชาวิจนัท์บัรุี
√ - ใชใ้นกีารประชาสมัพินัธเ์พืิ�อกีารรบััรู ้

หรอืสง่เสรมิกีารขุาย์

2. คุวิามย์อมรบััในชนิดผ่ล็ติภณัฑิ์

   จากีเสื�อกีกี
√ - ใชใ้นกีารประชาสมัพินัธเ์พืิ�อกีารรบััรู ้

หรอืสง่เสรมิกีารขุาย์

ที์�มา : สรา้งโดย์ผู่ว้ิิจยั์ สภุารยี์ ์เถาวิว์ิงศษ์า 

 ตวัแปรที่ี�สามารถุสื�อสารอัตลักษณแ์ละภัมูปัิญญาการที่อเสื�อกกจุนัที่บูรูในอดตี คอื

 1. คุวิามย์อมรบัักีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูวิา่เป็นภมิูปัญญาขุองชาวิจนัท์บัรุี

 เป็นอัตล็ักีษณ์ที์�สื�อถ่งคุวิามเป็นภูมิปัญญาแล็ะคุวิามเป็นงานศิล็ปหัตถกีรรมขุองชาวิ

จนัท์บัรุ ีที์�คุนในประเท์ศแล็ะตา่งประเท์ศรูจ้กัีแล็ะย์อมรบััอย์า่งแพิรห่ล็าย์โดย์ท์ั�วิกีนั สรุปจากี 5 แหล็ง่

ขุอ้มลู็ที์�กีล็า่วิตรงกีนั คืุอ ชมุนมุเรื�องจนัท์บัรุหีนา้ 14 ; คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุ

ในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯ หนา้ 161, 162-163 ; 

พิวิงผ่กีา ธรรมฉตัร หนา้ 92 ; วินัตา เทื์อกีขุนัตี หนา้ 33-34 แล็ะปิย์ะวิฒัน ์เวิท์ย์ก์ีาร ี(2560) โดย์พิบั

คุำาสำาคุญัที์�กีล็า่วิตรงกีนั 7 คุำา  

 2. เอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี 

 วิตัถดุบิักีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุ ี(กีกีชนิดกีล็ม) เป็นอตัล็กัีษณส์ามารถสื�อถง่กีารรบััรูเ้รื�องกีารมี

คุณุภาพิสงู คืุอ ใหเ้สน้ใย์ที์�มีคุวิามเหนีย์วิสงูสามารถนำาไปจกัีเป็นเสน้เล็ก็ี ๆ ไดดี้/ เสน้ใย์มีคุวิามนุม่

แล็ะใหส้มัผ่สัที์�นุม่นวิล็/ ผิ่วิขุองเสน้ใย์มีคุวิามมนั/ เสน้ใย์มีสามารถนำาไปขุดัถไูดม้นังดงาม ดว้ิย์กีาร

รบััรูเ้รื�องกีารมีคุณุภาพิสงูนี �จง่สง่ผ่ล็ใหมี้ผู่น้ ำาพินัธุก์ีกีจนัท์บัรุไีปปล็กูีอย์่างแพิรห่ล็าย์ในหล็าย์จงัหวิดั

ขุองไท์ย์ สรุปจากี 5 แหล็ง่ขุอ้มลู็ที์�กีล็า่วิตรงกีนั คืุอ คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุ

ในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯหนา้ 163 ; พิวิงผ่กีา 

ธรรมฉตัร หนา้ 93 ; วินัตา เทื์อกีขุนัตี หนา้ 34-36 ; ส ำานกัีงานพิาณิชย์จ์งัหวิดัจนัท์บัรุ ีหนา้ 18 ; ปิย์ะวิฒัน ์

เวิท์ย์ก์ีาร ี(2560) โดย์พิบัคุำาสำาคุญัที์�กีล็า่วิตรงกีนั 8 คุำา

 3. วิิธีกีารขุ่ �นเงาขุองเสน้กีกี

 คุวิามเงามนัขุองเสน้กีกีจนัท์บัรูเป็นอตัล็กัีษณที์์�เกิีดขุ่ �นจากีเหตผุ่ล็ 2 สว่ิน คืุอ อตัล็กัีษณที์์�

เกิีดจากีเอกีล็กัีษณข์ุองวิตัถดุบิักีกีจนัท์บัรูที์�ผิ่วิขุองเสน้ใย์กีกีมีคุวิามมนั แล็ะอตัล็กัีษณที์์�เกิีดจากีภมิูปัญญา

ขุองชาวิจนัท์บัรุทีี์�มีวิิธีกีารท์ำาใหผ้่ล็ติภณัฑิมี์คุวิามเงามนั ไดด้ว้ิย์กีารใชหิ้นขุดักีอ้นใหญ่ที์�มีผิ่วิเรยี์บัขุดัถู

ผิ่วิเสื�อใหมี้เนื �อเนีย์นเรยี์บัเป็นเงามนั สรุปจากี 3 แหล็ง่ขุอ้มลู็ที์�กีล็า่วิตรงกีนั คืุอ คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็

เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุ ในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯ 

หนา้ 163 ; พิวิงผ่กีา ธรรมฉตัร หนา้ 95 แล็ะปิย์ะวิฒัน ์เวิท์ย์ก์ีาร ี(2560) โดย์พิบัคุำาสำาคุญัที์�กีล็า่วิตรงกีนั 2 คุำา  

 4. คุวิามสามารถกีนัเชื �อราขุองเสน้ใย์กีกี 

 คุวิามสามารถกีนัเชื �อราขุองเสน้ใย์กีกีจนัท์บัูรเป็นอตัล็กัีษณที์์�เกิีดขุ่ �นจากีภมิูปัญญาขุอง

ชาวิจนัท์บัรุทีี์�มีวิิธีกีารเตรยี์มกีกีโดย์กีารนำากีกีไปตม้ในนำ�าเดือดผ่สมเกีล็ือเล็ก็ีนอ้ย์เพืิ�อคุงสภาพิสีแล็ะ

ปอ้งกีนัไมใ่หเ้กิีดเชื �อรา สรุปจากี 2 แหล็ง่ขุอ้มลู็ คืุอ คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุ

ในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯ หนา้ 163 แล็ะ

ปิย์ะวิฒัน ์เวิท์ย์ก์ีาร ี(2560) โดย์พิบัคุำาสำาคุญั 1 คุำา  

สรุปและอภัปิรายผืล 

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี
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 5. สีแล็ะกีารย์อ้มสีเสน้กีกี 

 5.1 อตัล็กัีษณข์ุองสแีล็ะกีารย์อ้มสขีุองกีกีจนัท์บัรู : โดย์โรงงานท์อเสื�อขุองสมเดจ็พิระนางเจา้

ร ำาไพิพิรรณี 

 โรงงานท์อเสื�อขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณีมีอตัล็กัีษณข์ุองสีแล็ะกีารย์อ้มส ี4 ประกีาร     

  5.1.1 ใชก้ีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติใหม ่ คืุอ ใชก้ีรรมวิิธีฟอกีเสน้กีกีใหเ้ป็นเสน้ขุาวิก่ีอนนำา

มาย์อ้มสีท์กุีคุรั�ง เพืิ�อใหไ้ดส้ีกีกีที์�สดขุ่ �นแล็ะมีคุณุภาพิคุงท์น ซ่�งเสน้กีกีที์�ฟอกีแล็ว้ิจะสามารถนำามา

ย์อ้มเป็นสีออ่นได ้โดย์มีวิิธีกีารย์อ้มสี 2 ประเภท์ คืุอ 1. กีกีที์�ตอ้งกีารสีขุาวิ คืุอ กีกีที์�ไมต่อ้งย์อ้มสีเพืิ�อ

นำามาท์อเป็นล็วิดล็าย์ เมื�อฟอกี ท์ำาใหก้ีกีมีสีขุาวิหรือสีเหล็ืองอ่อน ๆ กีกีที์�ฟอกีแล็ว้ิจะสามารถย์อ้ม

สอีอ่น ๆ หรอืสสีด ๆ ได ้2. กีกีที์�ตอ้งกีารย์อ้มสใีหเ้ป็นสตีา่ง ๆ ตามที์�ตอ้งกีาร จะตอ้งนำาไปฟอกีกีกีเสยี์ก่ีอน 

เพืิ�อใหส้ีที์�ย์อ้มนั�นตดิไดง้า่ย์แล็ะมีสีที์�สวิย์งาม

  5.1.2 ใชส้ีย์อ้มกีกีที์�ปรบััปรุงคุณุภาพิแล็ว้ิแล็ะผ่ล็ิตสีย์อ้มกีกีใหมี้หล็ากีหล็าย์สี

มากีขุ่ �น พิระองคุท์์รงหาท์างย์อ้มสีกีกีใหท้์นัสมยั์ท์รงออกีแบับัแล็ะพิระราชท์านสีเอง ไดแ้ก่ี สีชมพิ ู

สีฟ้าอ่อน สีเท์าออ่น (ซ่�งสีเท์าออ่นนี�สมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณีท์รงโปรดมากี) มีกีระบัวินกีารคุดั

ขุนาดออกีเป็น 3 ขุนาด ก่ีอนนำามาแบัง่ออกีเพืิ�อท์ำากีารย์อ้มสตีอ่ไป คืุอ ขุนาดเล็ก็ี ขุนาดกีล็างแล็ะขุนาดใหญ่ 

 5.2 อตัล็กัีษณข์ุองสีแล็ะกีารย์อ้มสีขุองกีกีจนัท์บัรู : โดย์ชาวิบัา้นจนัท์บัรุชีาวิบัา้นจนัท์บัรุ ี

นิย์มย์อ้มเสน้กีกีเป็นสีเขุม้ เชน่ สีด ำาแล็ะสีแดง ที์�ไมต่อ้งฟอกีก็ีสามารถย์อ้มสีได ้เนื�องจากีชาวิบัา้นไม่

ไดฟ้อกีเสน้กีกีเสีย์ก่ีอนจง่ไมส่ามารถย์อ้มสีออ่นได ้

 5.3 สีแล็ะกีารย์อ้มสีขุองกีกีจนัท์บัรู : สีที์�พิบัในกีารท์อเสื�อระย์ะแรกี (ปี พิศ. 2254) พิบัวิา่

สามารถย์อ้มไดเ้พีิย์ง 3 ส ีคืุอ สแีดง สดี ำาแล็ะสเีหล็อืง ซ่�งใชส้ยี์อ้มจากีธรรมชาตคืิุอเปล็อืกีไมห้รอืหวัิพืิช 

คืุอ สีแดงที์�ไดจ้ากีเปล็ือกีย์าง สีด ำาที์�ไดจ้ากีล็กูีมะเกีล็ือแล็ะจากีกีารนำากีกีไปหมกัีโคุล็น สีเหล็ืองที์�ได้

จากีหวัิขุมิ �นโขุล็กีเอานำ�ามาตม้ย์อ้ม 

 5.4 สีแล็ะกีารย์อ้มสีขุองกีกีจนัท์บัรู : ที์�พิบัในอดีต จากีกีารศก่ีษาท์างเอกีสารสีที์�พิบัในอดีต 

มีท์ั�งหมด 14 สคืีุอ สขีุาวิ สชีมพิ ูสฟีา้ออ่น สเีท์าออ่น  สดี ำา สแีดง สเีหล็อืง สเีขีุย์วิ สมีว่ิง สนี ำ�าเงิน สแีดง 

สีนำ�าตาล็ออ่น สีเขีุย์วิออ่นแล็ะสีแดงสด โดย์พิบัวิา่มีกีารใชส้ีย์อ้มพืิ �นฐานที์�สามารถย์อ้มไดเ้ล็ย์ แล็ะสี

ที์�ผู่ย้์อ้มผ่สมจากีสีพืิ �นฐานตามคุวิามตอ้งกีาร เชน่ สีแดง สีนำ�าตาล็ออ่น สีเขีุย์วิออ่น สีแดงสด อีกีท์ั�งสี

ออ่นที์�ย์อ้มไดเ้มื�อท์ำากีารฟอกีเสน้กีกีก่ีอนนำามาย์อ้ม เชน่ สีชมพิ ูสีฟา้ออ่น สีเท์าออ่น

 5.5 สแีล็ะกีารย์อ้มสขีุองกีกีจนัท์บัรู : ที์�เป็นเอกีล็กัีษณย์์อมรบััในประเท์ศ เกิีดขุ่ �นจากีเหตผุ่ล็ 2 

สว่ิน คืุอ เอกีล็กัีษณค์ุวิามเป็นที์�รบััรูใ้นเชิงสญัล็กัีษณ ์ คืุอ สดี ำาแล็ะสแีดงเป็นสขีุองเสื�อกีกีจนัท์บัรู แล็ะ

กีรรมวิิธีกีารย์อ้มที์�แตกีตา่งจากีแหล็ง่อื�น คืุอ กีารย์อ้มสกีีกีสว่ินใหญ่จะย์อ้มเฉพิาะสว่ินที์�จะนำาไปสาน

เป็นล็วิดล็าย์เท์า่นั�นแตเ่สื�อขุองจงัหวิดัจนัท์บัรุนีั�นจะย์อ้มสที์ั�งผื่น สว่ินกีกีย์นูนานจะไมมี่กีารย์อ้มสี

 5.6 สีแล็ะกีารย์อ้มสีขุองกีกีจนัท์บัรู : ที์�เป็นเอกีล็กัีษณย์์อมรบััในตา่งประเท์ศ (เกิีดขุ่ �นในย์คุุ

หล็งัซ่�งเป็นผ่ล็ติภณัฑิโ์ดย์ชาวิบัา้น) เอกีล็กัีษณข์ุองสีเป็นที์�รบััรูใ้นเชิงสญัล็กัีษณ ์ คืุอ สีด ำาแล็ะสีแดง 

เป็นสขีุองเสื�อกีกีจนัท์บัรูเป็นสบีันผ่ล็ติภณัฑิที์์�จ ำาหนา่ย์ตา่งประเท์ศแถบัเอเชีย์แล็ะอเมรกิีา ซ่�งเป็นกีล็อ่ง

ใสเ่คุรื�องประดบััแล็ะขุองที์�ระล็ก่ี

 5.7 สแีล็ะกีารย์อ้มสขีุองกีกีจนัท์บัรู : คุณุสมบัตัขิุองสมีีคุวิามคุงท์น ดว้ิย์เหตผุ่ล็ 3 ประกีาร คืุอ 

  5.7.1 กีารพิฒันาสยี์อ้มเคุมีที์�ปรบััปรุงคุณุภาพิใหมี้หล็ากีหล็าย์สีมากีขุ่ �น มีสสีดใส

ขุ่ �นแล็ะมีคุณุภาพิคุงท์นถาวิรขุ่ �น โดย์ดำารขิุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี 

  5.7.2 ใชก้ีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติใหม ่ คืุอ ใชก้ีรรมวิิธีฟอกีเสน้กีกีใหเ้ป็นเสน้ขุาวิก่ีอนนำา

มาย์อ้มสีท์กุีคุรั�ง เพืิ�อใหไ้ดส้ีกีกีที์�สดใสขุ่ �นแล็ะมีคุณุภาพิคุงท์นถาวิร โดย์ดำารขิุองสมเดจ็พิระนางเจา้

ร ำาไพิพิรรณี 3) ชาวิจนัท์บัรุมีีภมิูปัญญาดา้นวิิธีกีารคุงสภาพิสีแล็ะปอ้งกีนัเสน้กีกีไมใ่หเ้กิีดเชื �อรา ใน

ขุั�นตอนกีารเตรยี์มกีกี คืุอ กีารนำากีกีไปตม้ในนำ�าเดือดผ่สมเกีล็ือเล็ก็ีนอ้ย์ 

 สรุปจากี 8 แหล็ง่ขุอ้มลู็ คืุอ กีระท์รวิงมหาดไท์ย์ หนา้ 141 ; คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็

เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุ ในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯ 

หนา้ 162-163 ; วินัตา เทื์อกีขุนัตี หนา้ 33-34 ; พิวิงผ่กีา ธรรมฉตัร หนา้ 95 ; เทื์ �อน ท์องแกีว้ิ หนา้7 ; 

ส ำานกัีงานพิาณิชย์จ์งัหวิดัจนัท์บัรุ ีหนา้ 10 ; ฝ่าย์กีารคุา้ภาย์ในจงัหวิดัฉะเชิงเท์รา กีรมกีารคุา้ภาย์ใน 

กีระท์รวิงพิาณิชย์ ์หนา้ 13 แล็ะปิย์ะวิฒัน ์เวิท์ย์ก์ีาร ี(2560) โดย์พิบัคุำาสำาคุญั 7 คุำา  

 6. วิิธีกีารท์อเสื�อกีกี 

 วิิธีกีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูเป็นอตัล็กัีษณที์์�สื�อถง่กีารรบััรูเ้รื�องกีารมีคุณุภาพิสงู คืุอ เรื�องฝีมือ

กีารท์อที์�ประณีตล็ะเอีย์ดเรยี์บัรอ้ย์ ในอดีตรบััรูว้ิา่เป็นผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีคุณุภาพิสงูแล็ะท์นท์าน คืุอ เสื�อกีกี

จนัท์บัรูมีฝีมือกีารท์อเรยี์บัรอ้ย์สมำ�าเสมอ/ เสื�อกีกีจนัท์บัรูมีคุวิามประณีตในกีารท์อ/ เกีษตรกีรในจงัหวิดั

จนัท์บัรุสีามารถจกัีกีกีไดล้็ะเอีย์ดมากีกีวิา่แถบัจงัหวิดัปราจีนบัรุ ี นคุรนาย์กี แล็ะท์างภาคุตะวินัออกี

เฉีย์งเหนือ ท์ำาใหไ้ดเ้สื�อที์�มีคุวิามประณีตแล็ะจำาหนา่ย์ไดร้าคุาแพิงกีวิา่เสื�อจากีแหล็ง่อื�นๆ/ เสื�อจงัหวิดั

จนัท์บัรุมีีคุณุภาพิดีกีวิา่เสื�อจงัหวิดัอื�น โดย์เฉพิาะกีารจกัีกีกี แล็ะฝีมือในกีารท์อ/ ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อ

กีกีจนัท์บัรุจีะเนน้ไปที์�คุวิามสวิย์งาม คุวิามสะดวิกีสบัาย์ในกีารใชง้าน จะขุาย์ไดใ้นราคุาที์�แพิงกีวิา่

จงัหวิดัอื�นๆ/ เสื�อมีคุวิามแนน่เนื�องจากีฝีมือในกีารท์อมีคุวิามล็ะเอีย์ด/ เสื�อมีคุวิามท์นท์านเพิราะใช้

ปอเป็นเสน้ยื์นพืิ �นซ่�งจะท์นท์านกีวิ่าเสน้ยื์นที์�เป็นพิล็าสติกี/ ล็กัีษณะขุองเนื �อเสื�อแล็ะกีารท์อกีกีใน

ภาคุตะวินัออกี แบัง่ไดเ้ป็น 3 ชนิดคืุอ เสื�อชั�นเดีย์วิ เสื�อสองชั�น เสื�อย์กีดอกี สรุปจากี 6 แหล็ง่ขุอ้มลู็ คืุอ 

คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติ

พิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯ หนา้ 162 ; กีระท์รวิงมหาดไท์ย์ หนา้ 141 ; พิวิงผ่กีา ธรรมฉตัร หนา้ 

92-93 ; วินัตา เทื์อกีขุนัตี หนา้ 36 ; กีารผ่ล็ติแล็ะกีารตล็าดเสื�อกีกี หนา้ 10-11, 17 แล็ะ ปิย์ะวิฒัน ์

เวิท์ย์ก์ีาร ี(2560) โดย์พิบัคุำาสำาคุญั 8 คุำา  

 7. ล็วิดล็าย์ในกีารท์อเสื�อกีกี 

 7.1 ล็วิดล็าย์ในกีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูโดย์โรงงานท์อเสื�อขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี 

พิบัล็าย์เกีล็ด็ง ูล็าย์ล็กูีโซ ่ล็าย์สาย์รุง้ ล็าย์สล็บััเอน็ แล็ะล็าย์ดอกีพิิกีลุ็ 

 7.2 ล็วิดล็าย์ภมิูปัญญาดั�งเดมิขุองชาวิญวินในกีารท์อเสื�อกีกี คืุอ ล็วิดล็าย์รูปกีหุล็าบั คุรุฑิ 

แล็ะล็าย์ไท์ย์(ปรากีฎ์ขุอ้มลู็ภาพิเพีิย์ง 3 ล็าย์คืุอ ล็าย์เกีล็ด็ง ูล็าย์ล็กูีโซ ่ล็าย์สาย์รุง้) สรุปจากี 3 แหล็ง่

ขุอ้มลู็ คืุอ คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังาน

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี
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เฉล็มิพิระเกีีย์รตพิิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯหนา้ 162-163 ; เทื์ �อน ท์องแกีว้ิ หนา้ 13 แล็ะปิย์ะวิฒัน ์

เวิท์ย์ก์ีาร ี(2560) โดย์พิบัคุำาสำาคุญั 2 คุำา  

 

ภาพที่่� 1 ลัายเกลัด็งู ลัายลูักโซ่้ แลัะลัายสายรุง้

ที่่�มิา : เที่่ �อน ที่องแกว้. (มิ.ป.ป.). กำาเนดิเส่�อสมิเดจ็ิ. มิ.ป.ที่.: มิ.ป.พ., หนา้ 13.

 8. คุวิามย์อมรบััในชนิดผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อกีกี 

 ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อกีกีจนัท์บัรูที์�เป็นเอกีล็กัีษณ ์2 แหล็ง่ที์�มา คืุอ ผ่ล็ติภณัฑิโ์ดย์โรงงานท์อเสื�อ

ขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี 3 หมวิดผ่ล็ติภณัฑิ ์แล็ะผ่ล็ติภณัฑิโ์ดย์ชาวิบัา้นจนัท์บัรุ ี3 หมวิด 

 8.1 ผ่ล็ติภณัฑิโ์ดย์โรงงานท์อเสื�อขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี 3 หมวิด ประกีอบัดว้ิย์  

  8.1.1 หมวิดเสื�อ คืุอ เสื�อพิบัั/ “กีระเป๋าเสื�อ” เป็นเสื�อที์�มีชื�อเสีย์งไปท์ั�วิประเท์ศวิา่มี

สีสนัสล็บัังดงามมีฝีมือเรยี์บัรอ้ย์เป็นที์�นิย์มท์ั�งในแล็ะนอกีประเท์ศ/ เสื�อที์�ผ่ล็ติไดใ้นขุณะนั�นชาวิบัา้น

ขุนานนามวิา่ “เสื�อจนัท์บัรูสมเดจ็”/ เสื�อจนัท์บัรูในระย์ะแรกี ๆ นิย์มใชเ้สื�อปนูอนขุนาด 8-12 คืุบั 

  8.1.2  หมวิดขุองใชอื้�นที์�นอกีจากีเสื�อ คืุอ กีระเป๋า/ กีระเป๋าสตร/ี กีระเป๋าถือ/ กีระเป๋า

ถือสตรหีรอืกีระเป๋า ถือสภุาพิสตร/ี กีระเป๋าเอกีสาร/ กีระเป๋าใสขุ่องเบัด็เตล็ด็/ กีระเป๋าสตางคุ/์ ตระกีรา้

ใสขุ่อง/ หมวิกี/ เขุ็มขุดั/ แฟม้เก็ีบัเอกีสารหรอืแฟม้เอกีสาร/ แฟม้/ กีล็อ่งทิ์ชชหูรอืกีล็อ่งใสก่ีระดาษ

ทิ์ชช/ู กีล็อ่งดนิสอ/ ที์�ใสจ่ดหมาย์หรอืที์�ใสซ่องจดหมาย์/ กีรอบัรูป/ ที์�ปถูาด/ ที์�รองจานอาหารหรอืแผ่น่

รองจาน/ กีล็อ่งสวิมท์บัักีล็อ่งกีระดาษเช็ดหนา้หรอืกีล็อ่งกีระดาษเช็ดหนา้/ กีล็อ่งใสก่ีระดาษเช็ดมือ 

  8.1.3 หมวิดขุองใชจ้ากีเศษขุองเสื�อที์�ตดัเหล็ือทิ์ �ง ท์รงตดัรูปเป็นรูปวิงกีล็มแล็ะ

แผ่น่สี�เหล็ี�ย์มแล็ว้ิเย์็บัรมิใหส้วิย์งามสามารถท์ำาเป็นที์�รองจาน/ ที์�รองแกีว้ิได ้

 8.2 ผ่ล็ติภณัฑิโ์ดย์ชาวิบัา้นจนัท์บัรุ ี2 หมวิด ประกีอบัดว้ิย์ 

  8.2.1  หมวิดเสื�อ คืุอ เสื�อผื่น/ เสื�อฟองนำ�า/ เสื�อมว้ิน/ เสื�อเมม้รมิ/ พิ.ศ. 2525 แปรรูป

จากีเสื�อกีกีเป็นเสื�อบัฟุองนำ�า 

  8.2.2 หมวิดขุองใชอื้�นที์�นอกีจากีเสื�อ คืุอ ระย์ะแรกีเย์บ็ัเป็นกีระเป๋าตามแนวิคุดิ

จากีวิงัสวินบัา้นแกีว้ิ หล็งัจากีนั�นแปรรูปผ่ล็ติภณัฑิโ์ดย์อาศยั์รูปแบับัจากีวิงัสวินบัา้นแกีว้ิดดัแปล็งตาม

คุวิามตอ้งกีารขุองล็กูีคุา้ คืุอ กีระเป๋าเสื�อฝาปิดสาย์กีกีที์�เดก็ีๆ ในสมยั์นั�นนิย์มใสห่นงัสือไปโรงเรยี์น/ 

ที์�ใสจ่ดหมาย์/ ที์�ใสก่ีระดาษทิ์ชช/ู แฟม้ขุนาดเล็ก็ีแล็ะใหญ่/ ที์�รองจาน/ กีล็อ่งใสด่นิสอ (**ไมพ่ิบัภาพิ

ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเอกีสาร**) 

 สรุปจากี 8 แหล็ง่ขุอ้มลู็ คืุอ กีระท์รวิงมหาดไท์ย์ หนา้ 141 ; คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็

เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหต ุในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังานเฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิฯ 

หนา้ 162-163 ; ส ำานกัีงานพิาณิชย์จ์งัหวิดัจนัท์บัรุ ีหนา้ 18 ; วินัตา เทื์อกีขุนัตี หนา้ 34 ; พิวิงผ่กีา 

ธรรมฉตัร หนา้ 95 ; ฝ่าย์กีารคุา้ภาย์ในจงัหวิดัฉะเชิงเท์รา กีรมกีารคุา้ภาย์ใน กีระท์รวิงพิาณิชย์ ์หนา้ 

3 ; เทื์ �อน ท์องแกีว้ิ หนา้ 17 แล็ะปิย์ะวิฒัน ์เวิท์ย์ก์ีารี (2560) โดย์พิบัขุอ้มลู็ที์�กีล็่าวิตรงกีนัเป็นชนิด

ผ่ล็ติภณัฑิ ์32 ชนิด

 9. ตราสนิคุา้ประกีนัคุณุภาพิขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์

 สามารถสื�อถ่งกีารรับัรูเ้รื�องกีารรับัประกีันคุุณภาพิขุองสินคุ้าจากีโรงงานเสื�อสมเด็จ

พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี ซ่�งมีตราสนิคุา้ 2 รูปแบับั ดงันี � ตราสนิคุา้เป็นรูปคุนหาบักีระบังุแบับัชาวิบัา้น 

โดย์ใชชื้�อวิา่ อตุสาหกีรรมชาวิบัา้น (The Peasant Industries)/ แล็ะตราสนิคุา้เป็นรูปตวัิอกัีษรไท์ย์

วิา่ ส.บั.กี แล็ะภาษาองักีฤษวิา่ S.B.K สำาหรบััชื�อบัรษัิท์ท์รงใชชื้�อวิา่ บัรษัิท์ ร ำาไพิพิรรณา จำากีดั สรุปจากี 

3 แหล็ง่ขุอ้มลู็ คืุอ วินัตา เทื์อกีขุนัตี หนา้ 33-34 ; เทื์ �อน ท์องแกีว้ิ หนา้ 19 ; แล็ะปิย์ะวิฒัน ์เวิท์ย์ก์ีาร ี

(2560) โดย์พิบัคุำาสำาคุญั 2 คุำา  

  

  

ภาพที่่� 2 ตราสนิคิา้อตุสาหกรรมิชัาวบา้น (The Peasant Industries) แลัะตราสนิคิา้ ส.บ.ก (S.B.K)

ที่่�มิา : เที่่ �อน ที่องแกว้. (มิ.ป.ป.). กำาเนดิเส่�อสมิเดจ็ิ. มิ.ป.ที่.: มิ.ป.พ., หนา้ 19.

แลัะวนัตา เที่อ่กขนัต.่ (มิ.ป.ป.).  หนงัสอ่เร่�องรูจ้ิกัเมิอ่งจินัที่.์ จินัที่บรุ ่: สำานกัศลิัปวฒันธ์รรมิ 

สถาบนัราชัภฏัรำาไพพรรณ,่ หนา้ 33-34.

 10. กีารบัรรจหีุบัหอ่ขุองผ่ล็ติภณัฑิ์

 สามารถสื�อถ่งกีารรับัรูเ้รื�องกีารรับัประกีันคุุณภาพิขุองสินคุ้าจากีโรงงานเสื�อสมเด็จ

พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี ซ่�งมีกีารหุม้หอ่สนิคุา้ 3 แบับัดงันี � 

 10.1 ผ่ล็ติภณัฑิส์ว่ินใหญ่จะหุม้หอ่ดว้ิย์พิล็าสติกีแย์กีเป็นชิ �น เชน่ แฟม้กีล็อ่งใสก่ีระดาษทิ์ชช ู

นอกีจากีสนิคุา้ที์�จ ำาหนา่ย์เป็นเซตจะหุม้หอ่เป็นชดุ เชน่ ที์�รองจาน 

 10.2 ผ่ล็ติภณัฑิที์์�มีขุนาดเล็ก็ีจะไมท่์ ำากีารหุม้หอ่ เชน่ ที์�ใสซ่องจดหมาย์ กีระเป๋าสตางคุ ์ฯล็ฯ 

 10.3 ผ่ล็ติภณัฑิที์์�ถกูีสง่ไปกีรุงเท์พิมหานคุรจะท์ำาใหมี้มาตรฐานขุ่ �นโดย์กีารตดิกีญุแจใหเ้รยี์บัรอ้ย์ 

เชน่ เสื�อที์�ใสก่ีล็อ่งขุนาดกีวิา้ง 1.5 เมตร ย์าวิประมาณ 3 เมตรแล็ะท์ำากีารตดิกีญุแจเรยี์บัรอ้ย์ สรุป

จากี 2 แหล็ง่ขุอ้มลู็ คืุอ ส ำานกัีงานพิาณิชย์จ์งัหวิดัจนัท์บัรุ ีหนา้18 แล็ะเทื์ �อน ท์องแกีว้ิ หนา้19 โดย์พิบั

คุำาสำาคุญั 4 คุำา 

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี
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อัตลักษณแ์ละภัมูิปัญญาการที่อเสื�อกกจุันที่บููรในอดตีแบู่งประเภัที่วัฒนธิรรมตามลักษณะ

ที่ี�ปรากฏอยู่หรือที่ี�มอียู่ คอื

 1. รูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งได ้(มีล็กัีษณะกีารรบััรูใ้นเชิงรูปธรรม)  ประกีอบัดว้ิย์ 6 ตวัิแปร 

โดย์เพีิย์งมี 5 ตวัิแปรที์�สามารถใชใ้นกีารออกีแบับัได ้สามารถแบัง่ตามหมวิดหมูใ่นกีารใชง้านออกีแบับั

ได ้2 หมวิดดงันี � 

 1.1 หมวิดวิตัถดุบิั : เอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกีจนัท์บัรู แล็ะคุวิามสามารถกีนัเชื �อราขุองเสน้ใย์กีกี

 นกัีออกีแบับัสามารถใชพ้ินัธุก์ีกีกีล็ม ซ่�งเป็นกีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุ ี(ราย์ล็ะเอีย์ดในขุอ้ 5.1.2) 

ซ่�งมีคุณุสมบัตัิขุองเสน้ใย์คุณุภาพิดี แล็ะมีคุวิามเหนีย์วิสงูกีวิา่ตน้กีกีนำ�าจืดอื�น ๆ จง่สามารถนำามาจกัี

ออกีเป็นเสน้เล็ก็ีไดดี้ เป็นคุณุสมบัตัเิดน่ใชใ้นกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติแล็ะกีารออกีแบับัเพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็ติภณัฑิ์

ใหม ่โดย์กีกีจนัท์บัรูมีกีารปนเปื�อนขุองเชื �อรานอ้ย์กีวิา่เมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบััเสน้ใย์ที์�ไดจ้ากีตน้กีกีนำ�าจืด

อื�น ๆ อีกีดว้ิย์จง่สามารถใชคุ้ณุสมบัตัเิดน่ขุอ้นี �ในกีารประชาสมัพินัธเ์พืิ�อกีารรบััรูห้รอืสง่เสรมิกีารขุาย์

ผ่ล็ติภณัฑิ ์(ปัท์มา ศรนี ำ�าเงิน, 2562) 

 1.2  หมวิดกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติ : วิิธีกีารขุ่ �นเงาขุองเสน้กีกี/ วิิธีกีารท์อเสื�อกีกี/ สีแล็ะกีารย์อ้มสี

เสน้กีกี แล็ะล็วิดล็าย์ในกีารท์อเสื�อกีกี (ราย์ล็ะเอีย์ดตามหวัิขุอ้ดา้นบัน)

 นกัีออกีแบับัสามารถใชก้ีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติดงักีล็า่วิ เพืิ�อประย์กุีตใ์ชใ้นกีารออกีแบับั เชน่ กีาร

เล็ือกีใชล้็วิดล็าย์หรอืสีที์�มีคุวิามหมาย์ ไดแ้ก่ี กีารเล็ือกีใชช้ดุโท์นสีที์�สมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี

ท์รงโปรดปราน ท์รงออกีแบับัแล็ะพิระราชท์าน คืุอ สีชมพิ ูสีฟา้ออ่น แล็ะสีเท์าออ่น หรอืกีารเล็ือกีใช้

ล็วิดล็าย์ภมิูปัญญาดั�งเดิมขุองชาวิญวินในกีารท์อเสื�อกีกีอีกีท์ั�งย์งัเป็นล็วิดล็าย์ที์�ปรากีฏในโรงงาน

ท์อเสื�อขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี คืุอ ล็วิดล็าย์เกีล็ด็ง ูล็าย์ล็กูีโซ ่แล็ะล็าย์สาย์รุง้ ประย์กุีตใ์น

งานออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิต์า่ง ๆ เป็นตน้

 2. รูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งไมไ่ด ้(มีล็กัีษณะกีารรบััรูใ้นเชิงนามธรรม) 

 ประกีอบัดว้ิย์ 2 ตวัิแปร คืุอ คุวิามย์อมรบัักีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูวิา่เป็นภมิูปัญญาขุองชาวิ

จนัท์บัรุ ี แล็ะคุวิามย์อมรบััในชนิดผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อกีกีดงักีล็า่วิ (ราย์ล็ะเอีย์ดตามหวัิขุอ้ดา้นบัน) เพืิ�อ

ใชใ้นกีารประชาสมัพินัธเ์พืิ�อกีารรบััรู ้หรอืสง่เสรมิกีารขุาย์ใหผู้่บ้ัรโิภคุเกิีดคุวิามสนใจในผ่ล็ติภณัฑิ ์เป็นตน้

 1. ตวัิแปรวิตัถดุิบักีกี

 1.1 เรื�องตวัิแปรวิตัถดุิบักีกีพินัธุท์์อ้งถิ�นจนัท์บัรุีวิ่ามีคุณุภาพิสงู (กีกีชนิดกีล็ม) คืุอ กีารมี

เสน้ใย์มีคุวิามเหนีย์วิสงูสามารถนำาไปจกัีเป็นเสน้เล็ก็ี ๆ ไดดี้ อีกีท์ั�งเสน้ใย์ย์งัมีคุวิามสามารถกีนัเชื �อรา 

เป็นอตัล็กัีษณที์์�รบััรูแ้ล็ะย์อมรบััที์�สง่ผ่า่นจากีอดีต เมื�อผู่ว้ิิจยั์ไดส้มัภาษณน์กัีวิิจยั์ที์�ศก่ีษากีารพิฒันา

ดีเอน็เอบัารโ์คุ๊ด ล็าย์พิิมพิดี์เอน็เอ แล็ะคุน้หายี์นที์�ตอบัสนองตอ่กีารเจรญิเติบัโตในสภาพินำ�ากีรอ่ย์

ขุองตน้กีกีจนัท์บัรู ก็ีไดขุ้อ้สรุปตรงกีนัวิา่กีกีจนัท์บัรูมีเสน้ใย์ที์�คุณุภาพิดีแล็ะมีคุวิามเหนีย์วิ มีกีารปนเปื�อน

ขุองเชื �อรานอ้ย์กีวิา่เมื�อเปรยี์บัเที์ย์บักีบััเสน้ใย์ที์�ไดจ้ากีตน้กีกีนำ�าจืดอื�น ๆ  ซ่�งสามารถยื์นย์นัดว้ิย์ผ่ล็วิิจยั์

ที์�เป็นขุอ้มลู็ท์างพินัธกุีรรมที์�นกัีวิิจยั์ตรวิจพิบั ถือเป็นอตัล็กัีษณที์์�ส ำาคุญัแล็ะชว่ิย์เพิิ�มมลู็คุา่ใหก้ีบัักีกี

จนัท์บัรูไดเ้ป็นอย์า่งดี กีารรบััรูแ้ล็ะกีารย์อมรบััจากีอดีตนั�นเป็นไปไดว้ิา่เกิีดจากีคุณุสมบัตัขิุองผ่ล็ติภณัฑิที์์�

ผู่คุ้นรบััรูผ้่า่นกีารใชง้านมาเป็นระย์ะเวิล็านาน (ปัท์มา ศรนี ำ�าเงิน, 2562)

 1.2 เรื�องกีารรบััรูขุ้องคุนในปัจจบุันัเสื�อกีกีจนัท์บัรูตอ้งมีสดี ำาแดง แตไ่มเ่คุย์มีผู่ใ้ดอธิบัาย์ที์�มา

แล็ะคุวิามเป็นไป จากีผ่ล็กีารศก่ีษาเรื�องสีแล็ะกีารย์อ้มสีเสน้กีกีท์ำาใหท้์ราบัที์�มาวิา่สีด ำาแล็ะสีแดงนั�น 

เป็นอตัล็กัีษณข์ุองสีแล็ะกีารย์อ้มสีกีกีจนัท์บัรูโดย์ชาวิบัา้นจนัท์บัรุ ีที์�นิย์มย์อ้มเสน้กีกีเป็นสีเขุม้เพิราะ

ไมต่อ้งกีารฟอกีเสน้กีกี สิ�งที์�นา่สนใจคืุอสีด ำาแล็ะแดงย์งัคุงเป็นอตัล็กัีษณส์ง่ผ่า่นถง่ปัจจบุันั ท์ำาใหส้ีที์�

ใชย้์อ้มเสน้กีกีในปัจจบุันักีล็าย์เป็นสีโท์นกีล็างแล็ะโท์นเขุม้ท์ั�งหมดแล็ะไม่มีกีารฟอกีเสน้กีกีใหเ้ป็น

เสน้ขุาวิก่ีอนนำามาย์อ้มส ีอีกีท์ั�งในปัจจบุันัย์งัไมท่์ราบัขุอ้เท์จ็จรงิเรื�องคุวิามแตกีตา่งขุองสีแล็ะกีารย์อ้มสี

ระหวิา่งโรงงานท์อเสื�อขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณีแล็ะชาวิบัา้นจนัท์บัรุใีนอดีต ในปัจจบุันัจง่

ไมเ่คุย์มีผ่ล็ติภณัฑิส์ีโท์นออ่น สีพิระราชท์านขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี หรอืสีที์�ใชใ้นโรงงาน

ท์อเสื�อขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณีในผ่ล็ติภณัฑิเ์ล็ย์ (ธน ูอนญัญพิรแล็ะคุณะ, 2560)

 2. กีารนำาอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีตมาใชใ้นกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณ์

แล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีตแบัง่ตามล็กัีษณะที์�ปรากีฏอย์ูห่รอืที์�มีอย์ู ่ 2 รูปแบับั คืุอ 

รูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งได ้ แล็ะรูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งไมไ่ด ้ ตวัิแปรที์�สามารถสื�อถง่อตัล็กัีษณ์

แล็ะภมิูปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีตท์ั�งหมด 10 ตวัิแปร เมื�อนำามาวิิเคุราะหจ์ง่พิบัวิา่มีตวัิแปร

ที์�สามารถนำามาใชง้านได ้8 ตวัิแปรเท์า่นั�น อีกี 2 ตวัิแปร คืุอ ตราสนิคุา้รบััประกีนัคุณุภาพิขุองผ่ล็ติภณัฑิ์

ไมส่ามารถนำามาใชไ้ด ้ เนื�องจากีเป็นเคุรื�องหมาย์กีารคุา้แล็ะอกัีษรย์อ่ขุองสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี 

อีกีท์ั�งกีารบัรรจหีุบัหอ่ขุองผ่ล็ติภณัฑิก็์ีเป็นตวัิแปรที์�ไมส่ามารถนำามาใชไ้ดใ้นกีารออกีแบับัผ่ล็ติภณัฑิ์

เนื�องจากีเป็นวิิธีกีารรบััประกีนัคุณุภาพิขุองสนิคุา้จากีโรงงานเสื�อสมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณี แต่

อาจประย์กุีตใ์ชก้ีบััวิิธีกีารปกีปอ้งสนิคุา้ 

 เอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี สีแล็ะกีารย์อ้มสีเสน้กีกี แล็ะล็วิดล็าย์ในกีารท์อเสื�อกีกี เป็นตวัิแปรที์�

สามารถนำามาใชไ้ดก้ีบัักีารออกีแบับัแล็ะกีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติ 

 วิิธีกีารขุ่ �นเงาขุองเสน้กีกีแล็ะวิิธีกีารท์อเสื�อกีกี เป็นตวัิแปรที์�นำามาใชไ้ดก้ีบัักีรรมวิิธีกีารผ่ล็ติ 

แล็ะหากีพิดูถง่คุณุคุา่เชิงประวิตัศิาสตรแ์ล็ะคุณุคุา่ขุองภมิูปัญญา ตวัิแปรท์กุีขุอ้ที์�คุน้พิบัสามารถนำา

มาใชไ้ดใ้นกีารประชาสมัพินัธเ์พืิ�อกีารรบััรูห้รอืสง่เสรมิกีารขุาย์ขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์ 
อภัปิรายผืล

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี
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 แนวที่างการนำาอัตลักษณ์และภัูมิปัญญาการที่อเสื�อกกจุันที่บููรในอดีตไปใช้

ประโยชนท์ี่างการออกแบูบู 

 นักีออกีแบับัสามารถนำาอัตล็ักีษณ์แล็ะภูมิปัญญากีารท์อเสื�อกีกีจันท์บัูรในอดีตไปใช้

ประโย์ชนท์์างกีารออกีแบับัไดโ้ดย์กีารเล็ือกีตวัิแปรที์�นกัีออกีแบับัสนใจจากีอตัล็กัีษณแ์ล็ะภมิูปัญญา

กีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีตที์�แบัง่ตามล็กัีษณะที์�ปรากีฏอย์ูห่รอืที์�มีอย์ู ่คืุอ เพืิ�อนำามาใชเ้ป็นแรงบันัดาล็ใจ

ในกีารสรา้งสรรคุ ์โดย์ผู่ว้ิิจยั์แนะนำาใหใ้ชรู้ปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งได ้คืุอ เอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี สี

แล็ะกีารย์อ้มสีเสน้กีกี แล็ะล็วิดล็าย์ในกีารท์อเสื�อกีกี (ตารางที์� 2) ซ่�งหากีนกัีออกีแบับัสามารถคุดิ

สรา้งสรรคุใ์นตวัิแปรอื�นไดก็้ีสามารถนำามาใชไ้ดเ้ชน่กีนั จากีนั�นใหน้กัีออกีแบับักีล็บััไปอา่นราย์ล็ะเอีย์ด

ขุองตวัิแปรนั�นนั�น (ในหวัิขุอ้สรุปผ่ล็) เพืิ�อตอ่ย์อดแล็ะหาแรงบันัดาล็ใจที์�จะใชอ้อกีแบับั จง่ใชอ้งคุป์ระกีอบั

ขุองกีารออกีแบับัในกีารออกีแบับัแล็ะใชห้ล็กัีกีารจดัวิางสว่ินประกีอบัในกีารออกีแบับัเพืิ�อสรา้งจดุเดน่

แก่ีผ่ล็ติภณัฑิ ์

 

ภาพที่่� 3 แนวที่างการนำาอตัลักัษณแ์ลัะภูมิปัิญญาการที่อเส่�อกกจินัที่บูรในอดต่ไปใชัป้ระโยชัน์

ที่างการออกแบบ

ที่่�มิา : สรา้งโดยผูว้จิิยั สภุารย่ ์เถาวว์งศษ์า เมิ่�อวนัที่่� 18 ตลุัาคิมิ 2563

ตวัอย่างการออกแบูบูผืลิตภัณัฑ์เ์ครื�องประดบัู 

 ผู่ว้ิิจยั์เล็ือกีใชแ้รงบันัดาล็ใจจากีรูปแบับัอตัล็กัีษณที์์�จบััตอ้งได ้ คืุอ เอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี 

สีแล็ะกีารย์อ้มสีเสน้กีกี 

 1) เอกีล็กัีษณข์ุองพินัธุก์ีกี : ดง่เอาจดุเดน่ขุองเสน้ใย์ที์�มีคุวิามเหนีย์วิสงูสามารถนำาไปจกัี

เป็นเสน้เล็็กี ๆ ไดดี้ ใชเ้ป็นแรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุท์์ดล็องกีารขุ่ �นรูปเสน้กีกีใหมี้ขุนาดเล็็กี

รูปแบับัใหม ่ เนื�องจากีเคุรื�องท์อที์�ใชใ้นปัจจบุันัสามารถท์อผื่นกีกีไดเ้พีิย์งขุนาดใหญ่แล็ะขุนาดกีล็าง 

เชน่ ขุนาด 130  190 ซม./ 100  190 ซม. แล็ะ 120  90 ซม. ซ่�งขุนาดผื่นกีกีเล็ก็ีที์�สดุที์�มีเคุรื�องท์อใน

ปัจจบุันัคืุอขุนาด 30  45 ซม. แล็ะขุนาด 10  10 ซม. ผื่นเสื�อที์�ไดจ้ง่มีขุนาดใหญ่แล็ะมีล็กัีษณะเป็นผื่นแบัน 

กีารนำาผื่นเสื�อมาผ่ล็ติเป็นผ่ล็ติภณัฑิน์ั�นท์ำาโดย์กีารตดัผื่นเสื�อแล็ะเย์็บัรมิดว้ิย์ผ่า้ จง่นำาไปประกีอบัเย์บ็ั

ขุ่ �นรูปเป็นผ่ล็ติภณัฑิต์า่ง ๆ  ดว้ิย์เงื�อนไขุขุา้งตน้ ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีเสื�อกีกีจง่ไมเ่คุย์มีขุนาดเล็ก็ีแล็ะไมเ่คุย์

สามารถขุ่ �นรูปเป็นโคุรงสรา้งอื�นนอกีจากีผื่นแบันไดเ้ล็ย์ ผ่ล็กีารสรา้งสรรคุน์วิตักีรรมกีารขุ่ �นรูปเสน้กีกี

ใหมี้ขุนาดเล็ก็ีในรูปแบับัใหม ่ท์ำาใหส้ามารถสรา้งผื่นเสื�อที์�มีขุนาดเล็ก็ีที์�สดุ คืุอ ขุนาดที์� 2  2 ซม. บัน

โคุรงสรา้ง 3 รูปแบับั คืุอ นนูตำ�า นนูสงู แล็ะล็อย์ตวัิ จง่สามารถสรา้งสรรคุเ์ป็นผ่ล็ติภณัฑิป์ระณีตศลิ็ป์

ในขุนาดเล็ก็ี ซ่�งเป็นสนิคุา้ระดบัับันที์�มีราคุาจำาหนา่ย์สงูกีวิา่ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองใชท้์ั�วิไปในรูปแบับัเดมิ อีกีท์ั�ง

ย์งัสามารถตอ่ย์อดสูผ่่ล็ติภณัฑิช์นิดอื�น ๆ ที์�จะสรา้งมลู็คุา่เพิิ�มในเชิงพิาณิชย์ต์อ่ไปได ้

 

ภาพที่่� 4 การขึ�นรูปเสน้กกใหม้ิข่นาดเลัก็ในรูปแบบใหมิ่

ที่่�มิา : ถา่ยโดยผูว้จิิยั สภุารย่ ์เถาวว์งศษ์า เมิ่�อวนัที่่� 20 ตลุัาคิมิ 2560

 2) สีแล็ะกีารย์อ้มสีเสน้กีกี : ใชอ้ตัล็กัีษณที์์�มีมาตั�งแตอ่ดีตแตห่าย์ไปในปัจจบุันัเรื�องสีเป็น

แรงบันัดาล็ใจในกีารสรา้งสรรคุ ์กีารคุดิคุน้แล็ะท์ดล็องผ่สมย์อ้มสีเท์าบันเสน้กีกี ซ่�งภาย์หล็งัสมยั์ขุอง

สมยั์สมเดจ็พิระนางเจา้ร ำาไพิพิรรณีจวิบัจนปัจจบุันัประมาณ 50 ปีแล็ว้ิ ที์�ไมเ่คุย์มีกีารใชส้เีท์าในผ่ล็ติภณัฑิ ์

เนื�องจากีไมท่์ราบัในคุวิามสำาคุญั รว่ิมกีบัักีารใชส้ขีุาวิกีกีดั�งเดมิที์�เป็นสนิีย์มในสมยั์สมเดจ็พิระนางเจา้

ร ำาไพิพิรรณี 

 3) องคุป์ระกีอบัขุองกีารออกีแบับั แล็ะหล็กัีกีารจดัวิางสว่ินประกีอบัในกีารออกีแบับั

 ผู่วิ้ิจยั์ใชแ้รงบันัดาล็ใจจากีวิิถีกีารดำาเนินชีวิิตขุองชมุชนตน้กีำาเนิดเสื�อกีกีที์�ผ่กูีพินักีบััรมินำ�า

จนัท์บัรู ในกีารออกีแบับัเคุรื�องประดบัั โดย์ใชรู้ปรา่ง รูปท์รง แล็ะล็วิดล็าย์ขุองสถาปัตย์กีรรมแบับั

ชิโน-โปรตกีุีส ณ.ชมุชนตน้กีำาเนิดเสื�อกีกีจนัท์บัรู สรา้งสรรคุเ์ป็นโคุรงสรา้งแบับัล็อย์ตวัิ ผ่สมผ่สานกีบัั

รูปท์รงธรรมชาติขุองวิงคุล็ื�นที์�แผ่่กีระจาย์อนัแสดงออกีถ่งคุวิามมุ่งหวิงัขุองผู่วิ้ิจยั์ที์�ตอ้งกีารผ่ล็กัีดนั

เสื�อกีกีจนัท์บัรูใหคุ้งอย์ูต่อ่ไป กีารผ่สมผ่สาน 2 รูปรา่งรูปท์รงนี �แสดงถง่ภาพิขุองวิิถีชีวิิตที์�สะท์อ้นให้

เห็นอย์ู่บันพืิ �นผิ่วิขุองแม่นำ�าจทั์บัรู โดย์ท์ำากีารกีารจดัวิางใหเ้กิีดคุวิามขุดัแย์ง้ ไดแ้ก่ี คุวิามขุดัแย์ง้

ระหวิา่งรูปรา่งรูปท์รงเรขุาคุณิตกีบััรูปรา่งรูปท์รงธรรมชาต ิคุวิามขุดัแย์ง้ระหวิา่งรูปรา่ง 2 มิตกิีบััรูปท์รง 

3 มิติ คุวิามขุดัแย์ง้ระหวิ่างพืิ �นผิ่วิเรีย์บัขุองตวัิเรือนเงินกีบััพืิ �นผิ่วิตวัิเรือนเงินที์�ฝังดว้ิย์อญัมณีแล็ะ

ข้อเสนอแนะ

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณก์ีารท์อเสื�อกีกีจนัท์บัรูในอดีต : 
    กีรณีศก่ีษาพิิพิิธภณัฑิว์ิฒันธรรมท์อ้งถิ�น แล็ะหอจดหมาย์เหตแุหง่ชาตจินัท์บัรุี

x xx

x x

x
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เท์คุนิคุพิน่ท์ราย์บันเนื �อเงิน คุวิามขุดัแย์ง้จากีคุา่นำ�าหนกัีท์างสาย์ตาระหวิา่งสว่ินที์�เป็นตวัิเรอืนเงินกีบัั

สว่ินที์�ท์อเสน้สีจากีเนื �อกีกี เป็นตน้ ดา้นหนา้ที์�ใชส้อย์ขุองผ่ล็ติภณัฑิผ์ู่ว้ิิจยั์ท์ำากีารออกีแบับัใหเ้คุรื�อง

ประดบััสามารถเปล็ี�ย์นชิ �นสว่ินที์�ท์อดว้ิย์เสน้กีกีได ้ เพิราะตอ้งกีารสรา้งเป็นจดุเดน่ขุองเคุรื�องประดบัั

ใหท้์ ำาหนา้ที์�ท์ดแท์นอญัมณี เพืิ�อเพิิ�มมลู็คุา่แล็ะเพิิ�มย์อดจำาหนา่ย์ขุองชิ �นสว่ินที์�ท์อดว้ิย์เสน้กีกี ใหก้ีล็ุม่ 

ผู่บ้ัรโิภคุเล็อืกีซื �อไดชิ้ �น หล็ากีหล็าย์ส ีไปประกีอบักีารแตง่กีาย์แล็ะเสื �อผ่า้ไดห้ล็าย์รูปแบับั ดงัภาพิ

หมิายเหต ุ

 ผ่ล็งานออกีแบับัไดร้บััรางวิลั็รองชนะเล็ิศอนัดบัั 2 “ กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานเคุรื�องประดบัั : 

ชดุคุล็ื�นจนัหมาย์เล็ขุ 1” โคุรงกีารประกีวิดผ่ล็งานวิิจยั์นวิตักีรรมดา้นอญัมณีแล็ะเคุรื�องประดบัั ภาย์

ใตโ้คุรงกีาร “ พิฒันาจงัหวิดัจนัท์บัรุเีป็นนคุรอญัมณี ” ปี 2562 มอบัโดย์นาย์จรุนิท์ร ์ ล็กัีษณวิิศษิฏ ์

รองนาย์กีรฐัมนตรแีล็ะรฐัมนตรวีิา่กีารกีระท์รวิงพิาณิชย์ ์ งาน International Chanthaburi Gems 

and Jewelry Festival 2019 ณ.ศนูย์ส์ง่เสรมิอญัมณีแล็ะเคุรื�องประดบััจนัท์บัรุ ี จดัโดย์สถาบันัวิิจยั์

แล็ะพิฒันาอญัมณีแล็ะเคุรื�องประดบััแหง่ชาต ิ(องคุก์ีารมหาชน)/ GIT / วินัที์� 5 ธ.คุ. 2562

 ผ่ล็งานออกีแบับัไดร้บััคุดัเล็ือกีเป็นหน่�งในตวัิแท์นผ่ล็งานวิิจยั์ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา (บัธู 

EL08) ซ่�งไดร้บััรางวิลั็ Silver Award ถว้ิย์รางวิลั็จากีรองนาย์กีรฐัมนตร ีพิล็อากีาศเอกี ประจิน จั�นตอง  

กิีจกีรรม Thailand Research Expo 2019 Award ในงาน “มหกีรรมงานวิิจยั์แหง่ชาต ิ2562 THAI-

LAND RESEARCH EXPO 2019” ณ โรงแรมเซน็ท์าราแกีรนดแ์ล็ะบัางกีอกีคุอนเวินชนัเซน็เตอร ์

เซน็ท์รลั็เวิิล็ด์

 

       

ภาพที่่� 5 ผลังานออกแบบจ่ิ�ที่่�สามิารถเปลั่�ยนชัิ�นงานสว่นที่่�ที่อดว้ยเสน้กก 

ที่่�มิา : ถา่ยโดยผูว้จิิยั สภุารย่ ์เถาวว์งศษ์า เมิ่�อวนัที่่� 29 ธ์นัวาคิมิ 2561 

(เลัขที่่�คิำาขอสทิี่ธิ์บตัรการออกแบบผลัติภณัฑ์เ์ลัขที่่� 1902001520 วนัที่่�ย่�นขอรบั 2 เมิ.ย. 2562)
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หตัถุกรรมพื�นบูา้นบูา้นธิารปราสาที่ใต้

สุวพชัร โสวภัาค 1

ภัทัี่รศัิกดิ� สิมโฮง 2

A Study of the Cultural Identity in the Design of Product Branding : A Case 
Study of  South Than Prasat Handicrafts Local Groups

บูที่คัดย่อ

 งานวิิจยั์นี �มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมขุองชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้ 

แล็ะออกีแบับัตราสินคุา้ใหมี้คุวิามเหมาะสมกีับัสินคุา้กีล็ุ่มหตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้

โดย์มีกีล็ุม่เปา้หมาย์ที์�ใชใ้นกีารวิิจยั์ 2 กีล็ุม่ ไดแ้ก่ี 1) กีล็ุม่ผู่ใ้หขุ้อ้มลู็สำาคุญั ไดแ้ก่ี ผู่น้ ำากีล็ุม่สนิคุา้

หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นฯ  ผู่น้ ำาชมุชน นกัีพิฒันาชมุชนประจำาองคุก์ีรปกีคุรองสว่ินท์อ้งถิ�น 2) กีล็ุม่สมาชิกีผู่เ้ขุา้

รว่ิมปฏิบัตัอิอกีแบับัตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม เคุรื�องมือในกีารวิิจยั์ ไดแ้ก่ี แบับัสมัภาษณ ์กีารประชมุ

กีล็ุม่ย์อ่ย์ แล็ะแบับัประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่รูปแบับัตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิ ์ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่ กีารออกีแบับั

อตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมขุองตราสนิคุา้ที์�มีคุวิามเหมาะสมกีบััสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น บัา้นธาร

ปราสาท์ใต ้ โดย์ตั�งชื�อสนิคุา้ “ถกัีท์อเสน้ใย์” เป็นชื�อที์�อธิบัาย์ถง่คุณุล็กัีษณะกีระบัวินกีารผ่ล็ติแล็ะ

วิสัดทีุ์�ใชใ้นกีารผ่ล็ติ ตราสนิคุา้อย์ูใ่นประเภท์ Combination Mark คืุอ กีารวิางตวัิอกัีษรชื�อ ถกัีท์อ

เสน้ใย์ วิางคุูก่ีบััภาพิขุองหมอ้ปากีแตร ดว้ิย์กีระบัวินกีารสานเสน้ใย์พืิช ตรงกีล็างหมอ้ปากีแตรเป็น

ล็าย์สานที์�เป็นเอกีล็กัีษณ ์ ใชโ้ท์นสีนำ�าตาล็สะท์อ้นภาพิล็กัีษณส์นิคุา้ที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม ท์ำาให้

ตราสนิคุา้มีล็กัีษณะเฉพิาะตวัิ(Uniqueness) มีเอกีล็กัีษณเ์ฉพิาะ กีะท์ดัรดั สั�น จดจำางา่ย์ แล็ะบัง่บัอกี

ถง่คุณุสมบัตัทีิ์�ส ำาคุญัขุองผ่ล็ติภณัฑิไ์ดดี้ ผ่ล็กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจที์�มีตอ่รูปแบับัตราสนิคุา้ พิบัวิา่ 

สว่ินใหญ่มีคุวิามพิง่พิอใจโดย์รวิมอย์ูใ่นระดบััดี คุา่เฉล็ี�ย์ 4.46 คุา่ S.D 0.50

คำาสำาคัญ: กีารออกีแบับัอตัล็กัีษณ,์ กีารออกีแบับัตราสนิคุา้

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้

1 อาจารย์ ์สาขุาวิิชากีารออกีแบับันิเท์ศศลิ็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมแล็ะออกีแบับัอตุสาหกีรรม มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็อีสาน นคุรราชสีมา
2 อาจารย์ ์สาขุาวิิชากีารออกีแบับันิเท์ศศลิ็ป์ คุณะศิล็ปกีรรมแล็ะออกีแบับัอตุสาหกีรรม มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็อีสาน นคุรราชสีมา
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บูที่นำา

ที่ี�มาและความสำาคัญ

 The objective was to study the cultural Identity of South Than Prasat community 

and design the suitable product branding for the handicrafts local groups with 2 sam-

plings: 1) key informants; group leader, community leader, and community developer of 

local government organization and: 2) participants; group members in the product brand-

ing design practices. The instruments used in this research: questionnaire, focus group, 

and product branding patterns’ satisfaction assessment. 

 The study found that the cultural identity design of product branding suited for the 

handicraft local groups called “thread weaves” describing the characteristic of manufac-

turer process and materials. The identity used Combination Mark type: placing name let-

ters, weaving threads, pairing with the picture of trumpet shaped pot. Thread weaves pro-

cess used in the middle of trumpet shaped pot being unique patterns with brown tones in 

which reflected the eco-friendly branding’s image. The brand had a uniqueness; compact, 

short, easy to remember, and indicated to important features of the products. The results 

found a good overall satisfaction mostly (means = 43.46 and S.D. = 0.50).

Key Word : Identity design,  Logo design

 กีารท์อ่งเที์�ย์วิแหง่ประเท์ศไท์ย์จง่มุง่หมาย์ที์�จะสง่เสรมิใหบ้ัา้นปราสาท์เป็นสถานที์�ท์อ่งเที์�ย์วิ

ที์�ส ำาคุญัท์างโบัราณคุดีที์�สามารถเชื�อมโย์งกีบััเสน้ท์างท์อ่งเที์�ย์วิอื�น ๆ ในภาคุตะวินัออกีเฉีย์งเหนือ จ่ง

ไดจ้ดัท์ำาโคุรงกีารพิฒันาหมูบ่ัา้นตวัิอย์า่งขุ่ �น โดย์มุ่งเนน้ท์ั�งในดา้นกีารส่งเสริมอาชีพิหตัถกีรรม เพืิ�อ

ผ่ล็ติสนิคุา้ขุองที์�ระล็ก่ีรองรบัั   กีารจบััจา่ย์ใชส้อย์ขุองนกัีท์อ่งเที์�ย์วิอนัเป็นกีารสรา้งงานสรา้งอาชีพิแล็ะ

ราย์ไดใ้หก้ีบััชาวิบัา้น ปัจจบุันัมีกีารรวิมกีล็ุม่ท์ำาผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรมชมุชนจำาหนา่ย์โดย์สมาชิกีกีล็ุม่

หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นปราสาท์ใต ้มีนางท์องพิวิน แนบักีล็าง เป็นประธานกีล็ุม่ ด ำาเนินกิีจกีรรมแปรรูปกีกี

จนัท์บัรูณเ์ป็นผ่ล็ิตภณัฑิต์่าง ๆ อาทิ์เช่น กีระเป๋า แฟ้มเอกีสาร กีล็่องกีระดาษชำาระ รองเท์า้ แล็ะ

หมวิกี เพืิ�อจำาหนา่ย์ใหแ้ก่ีนกัีท์อ่งเที์�ย์วิ ชาวิไท์ย์ ชาวิตา่งชาต ิ ที์�มาเที์�ย์วิแหล็ง่โบัราณคุดีแล็ะรว่ิม

จำาหนา่ย์ในงานแสดงสนิคุา้  จากีกีารสำารวิจเบืั �องตน้พิบัวิา่กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นฯ  ย์งัขุาดเคุรื�องหมาย์กีารคุา้

หรอืตราสญัล็กัีษณเ์พืิ�อสง่เสรมิกีารขุาย์แล็ะสรา้งคุวิามนา่เชื�อถือใหก้ีบััผ่ล็ติภณัฑิ ์ ตราสญัล็กัีษณ ์ คืุอ 

เคุรื�องหมาย์กีารคุา้ขุองบัรษัิท์หรอืองคุก์ีร อาจมีล็กัีษณะเป็นตวัิอกัีษรที์�มีรูปแบับัโดดเดน่  หรอืเป็นภาพิ

ที์�มีชื�อบัรษัิท์อย์ูด่ว้ิย์เป็นสญัล็กัีษณ ์ หรอืมิเชน่นั�นก็ีประกีอบัขุ่ �นดว้ิย์ท์กุีองคุป์ระกีอบัที์�กีล็า่วิมารวิมกีนั 

แต่ไม่วิ่าจะมีรูปแบับัเป็นอย์่างไร วิตัถปุระสงคุข์ุองตราสญัล็กัีษณก็์ีคืุอ กีารบั่งบัอกีถ่งภาพิล็กัีษณ์

ขุองบัรษัิท์หรอืองคุก์ีรนั�น ๆ กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณก็์ีเป็นสว่ินหน่�งที์�มีคุวิามสำาคุญัตอ่กีารสรา้งแบัรนด ์

(อารย์ะ ศรกีีลั็ย์าณบัตุร. 2541 : 1)  สว่ินกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณอ์งคุก์ีร คืุอกีารสรา้งสรรคุต์วัิตน ที์�จะ

สื�อสารออกีไปใหส้าธารณชนรบััรูแ้ล็ะเขุา้ใจ ผ่า่นท์างภาพิ (visual identity) ผ่า่นท์างพิฤติกีรรม (behavioral 

identity) แล็ะท์างกีารพิดู (verbal identity) เชน่สโล็แกีน หรอืจิงเกิี �ล็ท์ั�งนี �ย์งัตอ้งอาศยั์องคุป์ระกีอบั

ในกีารสื�อสาร เชน่ กีารใชโ้ล็โกี ้กีารใชต้วัิอกัีษร กีารใชภ้าพิ กีารใชส้ ีกีารใชล้็วิดล็าย์ รวิมท์ั�ง สื�อรูปแบับั

กีารพิิมพิป์ระชาสมัพินัธที์์�หล็ากีหล็าย์ บัรรจภุณัฑิ ์ แคุท์ตาล็อ็กี ปา้ย์โฆษณา ชดุย์นิูฟอรม์ แผ่น่พิบัั 

นิตย์สาร หรอืสื�อออนไล็น ์ในระบับัอื�น ฯล็ฯ สำาหรบัักีารสรา้งอตัล็กัีษณที์์�เป็นกีราฟิกีที์�ดีนั�นคุวิรคุำานง่

ถง่กีารนำาไปใชง้านสามารถปรบััเปล็ี�ย์นล็งบันสื�อตา่ง ๆ ไดง้า่ย์แล็ะคุงแนวิคุดิขุององคุก์ีรไวิไ้ด้

 บัท์คุวิามนี�จง่เป็นกีารนำาเสนอกีระบัวินกีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมแล็ะออกีแบับัอตัล็กัีษณ์

เชิงวิฒันธรรมขุองตราสินคุา้ที์�มีคุวิามเหมาะสมกีบััสินคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้

โดย์ผ่ล็กีารออกีแบับัแล็ะ พิฒันาจากีกีล็ุม่กีรณีศก่ีษานี�ท์ ำาใหไ้ดช้ดุคุวิามรูเ้รื�องรูปแบับักีารออกีแบับั

อตัล็กัีษณส์ำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิช์มุชน ที์�สามารถใชเ้ป็นแนวิท์างในกีารสรา้งตราสนิคุา้สำาหรบััผ่ล็ติภณัฑิ์

ท์อ้งถิ�นอื�น ๆ อีกีจำานวินมากีไดต้อ่ไปในอนาคุต

 1. เพืิ�อศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้ตำาบัล็ธารปราสาท์ อำาเภอ

โนนสงู  จงัหวิดันคุรราชสีมา

 2. เพืิ�อออกีแบับัตราสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้

 

ภาพที่่� 1 : แผนภูมิแิสดงกรอบแนวคิวามิคิดิที่่�ใชัใ้นการวจิิยั

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ 29 มิถินุายน 2558)

วัตถุุประสงค์

กรอบูแนวคดิ

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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การที่บูที่วนวรรณกรรม

 1. การออกแบูบูตราสินค้าหรือสัญลักษณ์

 ราชบัณัฑิิตย์สถาน (2530 : 83) อธิบัาย์คุวิามหมาย์ขุอง Logo วิา่หมาย์ถง่ ตรา หรอื สญัล็กัีษณ ์

คุำาวิา่ Logo ตดัท์อนมาจากี “Logotype” หมาย์คุวิามถง่ เคุรื�องหมาย์ ตราสญัล็กัีษณซ์่�ง สื�อคุวิามหมาย์

เฉพิาะถง่สว่ินราชกีาร มลู็นิธิ สมาคุม บัรษัิท์ หา้งรา้น ฯล็ฯ อาจจะ เป็นตวัิอกัีษร รูปภาพิ หรอืท์ั�งสอง

อย์า่งประกีอบักีนั รูปภาพินั�นมกัีจะเป็นล็กัีษณะ เรขุศลิ็ป์ (Graphic Art)

 เคุรื�องหมาย์ภาษา (Logo) จะแสดงภาษาตวัิอกัีษรที์�ออกีเสีย์งเป็นคุำาตามคุวิามตอ้งกีาร

ขุองผู่ถื้อล็ขิุสทิ์ธิ�ใช ้แสดงถง่บัรษัิท์ หา้งรา้น หรอืตรา (Brand) ขุองสนิคุา้ ล็กัีษณะที์�ส ำาคุญัคืุอ อา่นได ้

มีเอกีภาพิชดัเจน เคุรื�องหมาย์ภาษาเหล็า่นี �เป็นเสมือนเคุรื�องชี � เฉพิาะ (Identity Device) ไดเ้ป็น

อย์า่งดี เพิราะมีคุวิามสมัพินัธท์์ั�งภาพิ แล็ะเสยี์ง (Visual and Phonetic Codes) (Berryman 1984 : 16)

 1.1 หล็กัีกีารออกีแบับักีบััสญัล็กัีษณ ์ ในกีารออกีแบับังานศลิ็ปะท์กุีแขุนงตอ้งนำาองคุป์ระกีอบั

ขุองกีารออกีแบับัมาจดัใหเ้กิีดคุวิามสวิย์งามแล็ะเหมาะสมตาม หล็กัีกีารออกีแบับัไดแ้ก่ี

  1.1.1  คุวิามเป็นเอกีภาพิ (Unity) เป็นหล็กัีกีารสำาคุญัที์�เป็นบัท์สรุปกีารออกีแบับั 

หมาย์ถ่ง กีารออกีแบับัใหเ้กิีดคุวิามเป็นหน่�งมีคุวิามล็งตงัในท์กุีองคุป์ระกีอบั กีล็ไกีขุองเอกีภพิเป็น

กีล็ไกีขุองคุวิามคุดิแล็ะเป็นกีล็ไกีขุองสไตล็ส์ี�เหล็ี�ย์ม แตเ่อกีภาพิขุองสญัล็กัีษณจ์ะอย์ูใ่นตวัิขุองมนัเอง

  1.1.2  คุวิามสมดลุ็ (Balance) หมาย์ถง่ กีารจดัองคุป์ระกีอบัใหเ้กิีดคุวิามรูส้ก่ีวิา่

แตล่็ะสว่ินมีนำ�าหนกัีตอ่กีนัโดย์กีารรบััรูท้์างสาย์ตาคุวิามสมดลุ็แบับัเหมือนกีนั

  1.1.3  คุวิามกีล็มกีลื็น (Harmony) เป็นกีารออกีแบับัที์�นำาสิ�งใกีล็เ้คีุย์งกีนั มาจดัไวิ้

ดว้ิย์กีนั กีล็า่วิวิา่ คุวิามกีล็มกีล็ืนเกิีดขุ่ �นอย์ูร่ะหวิา่งกีารซำ�ากีนักีารขุดักีนั หรอือาจกีล็า่วิไดว้ิา่กีารจะ

เกิีดคุวิามกีล็มกีล็ืนไดจ้ะตอ้งตวัิเชื�อมโย์งระหวิา่งคุวิามแตกีตา่งกีบััคุวิามเหมือนกีนั

  1.1.4  กีารซำ�า (Repetition) หมาย์ถง่เสน้อย์า่งเดีย์วิกีนั หรอืแมล่็าย์อย์า่งเดีย์วิกีนั

อย์่างมีระเบีัย์บั ไดจ้ังหวิะกีารซำ�าเป็นกีารแสดงคุวิามคุดิในศิล็ปะอย์า่งงา่ย์ที์�สดุสญัล็กัีษณที์์�อาศยั์

กีารออกีแบับั โดย์อาศยั์กีารซำ�าเป็นกีารนำาองคุป์ระกีอบัขุองกีารออกีแบับัที์�เหมือน ๆ กีนั มาใชห้ล็าย์ ๆ 

คุรั�งในรูปที์�ตอ้งกีารเป็นสญัล็กัีษณอ์นัจะก่ีอใหเ้กิีดคุวิามงามได้

  1.1.5  กีารตดักีนั (Contrast) เป็นกีารนำาสิ�งที์�แตกีตา่งกีนัมากี ๆ หรอืตรงขุา้มกีนั

มาไวิด้ว้ิย์กีนั ก่ีอใหเ้กิีดคุวิามรูส้ก่ีตื�นเตน้ ดงันั�น นกัีออกีแบับัจง่ตอ้งใชก้ีารตดักีนัไวิบ้ัา้งในจงัหวิะที์�

สมคุวิร ในกีารออกีแบับัสญัล็กัีษณใ์หน้า่สนใจนา่ตื�นเตน้ คุวิรแท์รกีกีารตดักีนัในท์กุีสญัล็กัีษณห์รอื

กีล็ุม่บัรโิภคุที์�เป็นวิยั์รุน่ก็ีตอ้งใชก้ีารตดักีนัมากี แตโ่ย์ปกีตคิุวิรพิอประมาณ

  1.1.6  กีารล็ดหล็ั�น (Gradation) หมาย์ถง่ กีารเปล็ี�ย์นแปล็ง ล็ดขุั�นที์ล็ะนอ้ย์ เชน่ 

กีารล็ดหล็ั�นขุองทิ์ศท์าง กีารล็ดหล็ั�งขุองขุนาดใหญ่ไปเล็ก็ี จะก่ีอใหเ้กิีดคุวิามรูส้ก่ีเคุล็ื�อนไหวิที์�มกัีนำา

มาใชใ้นกีารออกีแบับัเคุรื�องหมาย์ที์�แสดงถง่กีารพิฒันา เท์คุโนโล็ยี์ ใชก้ีารล็ดหล็ั�นนั�นจะชว่ิย์ประสาน

ในสิ�งตรงขุา้มกีนัไดดี้

  1.1.7 จดุเดน่ (Dominance) คืุอจดุที์�นา่สนใจที์�สดุ คุวิรมีเพีิย์งจดุเดีย์วิในเคุรื�องหมาย์ 

1 ดวิงกีารที์�จะเดน่ในนกัีออกีแบับัจะตอ้งเนน้ขุ่ �นมา เดน่โดย์ขุนาด เดน่โดย์สี เดน่โดย์ตำาแหนง่ เดน่

โดย์ล็กัีษณะพืิ�นผิ่วิเป็นตน้ ที์�แตกีตา่งกีนั แตคุ่วิรพิิจารณาเนน้ใหเ้หมาะสม ไมม่ากีนอ้ย์เกิีนไป

 1.2  คุวิามสำาคุญัขุองตราสญัล็กัีษณ ์กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณมี์คุวิามสำาคุญั โดย์ถือวิา่

เป็นพืิ �นฐานขุอง กีารออกีแบับัเรขุศิล็ป์ประเภท์หน่�ง ที์�เรยี์กีวิา่กีารออกีแบับัเอกีล็กัีษณอ์งคุก์ีร (Corporate 

Identity) ตราสญัล็กัีษณข์ุองแตล่็ะองคุก์ีรอาจเปรยี์บัไดก้ีบััจดุรเิริ�ม หรอือิท์ธิพิล็ตอ่กีารนำาตราสญัล็กัีษณ ์

มาประย์กุีตใ์ชใ้นสื�อตา่ง ๆ  เพืิ�อแสดงถง่บัคุุล็กิีภาพิขุององคุก์ีรใหมี้เอกีภาพิ แล็ะเป็นไปในแนวิท์าง เดีย์วิกีนั 

โดย์สรุปแล็ว้ิตราสญัล็กัีษณจ์ง่มีคุวิามสำาคุญัดงันี � (อารย์ะ ศรกีีลั็ย์าณบัตุร. 2541) 

  1.2.1  คุวิามสำาคุญัตอ่องคุก์ีรผู่เ้ป็นเจา้ขุองตราสญัล็กัีษณ ์คืุอ ระบั ุ(Identity) วิา่

องคุก์ีรนั�นชื�ออะไร สื�อสาร (Communicate) วิา่องคุก์ีรนั�นท์ำาอะไร มีจดุกีำาเนิดจากีไหน มีสว่ินผ่สม 

อะไร มีคุณุคุา่ คุณุภาพิ ขุอ้เสนอ บัคุุล็กิีภาพิ ฯล็ฯ แย์กีคุวิามแตกีตา่ง (Differentiate) ใหอ้งคุก์ีรแตกีตา่ง

จากีองคุก์ีรอื�น ๆ ในประเภท์เดีย์วิกีนั เสรมิคุณุคุา่ (Add Value) ในแงจิ่ตวิิท์ย์าใหส้นิคุา้หรอืบัรกิีาร 

ขุององคุก์ีรนั�น ๆ ดมีูคุณุคุา่หรอืมีราคุามากีขุ่ �น เป็นท์รพัิย์ส์นิที์�มีคุา่ (ValuableAsset) ขุององคุก์ีรผู่้

เป็นเจา้ขุอง ซ่�งเมื�อไดมี้กีารดำาเนินกีารจนประสบัคุวิามสำาเรจ็แล็ว้ิ ตราสญัล็กัีษณน์ั�นอาจจะนำามาให้

เชา้หรือรบััช่วิงไปดำาเนินกีาร แล็ะเป็นกีารแสดงคุวิามเป็นผู่มี้สทิ์ธิ�เป็นเจา้ขุองตามกีฎ์หมาย์ (Legal 

Properties) ซ่�งชว่ิย์ใหส้ามารถดำาเนินกีารเอาผิ่ดท์างกีฎ์หมาย์กีบััผู่ที้์�ท์ ำาเล็ีย์นแบับัได้

  1.2.2  คุวิามสำาคุญัตอ่องคุก์ีรผู่เ้ป็นเจา้ขุองตราสญัล็กัีษณ ์คืุอ เพิิ�มคุวิามสะดวิกี

รวิดเรว็ิในกีารเล็อืกีองคุก์ีรที์�ตอ้งกีาร ใหอิ้สระภาพิในกีารเล็อืกี (Freedom of Choice) องคุก์ีรที์�เหมาะสม

กีบััตนที์�สดุ แล็ะชว่ิย์คุำ�าประกีนัมาตรฐานดา้นตา่ง ๆ ขุององคุก์ีร

 1.3 คุณุล็กัีษณะขุองตราสญัล็กัีษณที์์�ดี ในกีารพิิจารณาถง่คุณุล็กัีษณะขุองตราสญัล็กัีษณ์

ที์�ดี คุวิรที์�จะมีกีารกีำาหนดเกีณฑิอ์นัคุรอบัคุล็มุ เพืิ�อใหเ้ป็นมาตรฐาน สมิุตรา ศรวิีิบัลู็ย์ ์(2547 : 74 - 80) 

ไดอ้ธิบัาย์ถง่คุณุล็กัีษณะ ขุองตราสญัล็กัีษณที์์�ดี ไวิด้งันี � 

  1.3.1  มีคุวิามเรีย์บัง่าย์ (Simplicity) เป็นหวัิใจในกีารสรา้งตราสญัล็กัีษณ ์แล็ะ

นำาเสนอ ถง่คุวิามเป็นองคุก์ีรนั�นไดอ้ย์า่งชดัเจน ตราสญัล็กัีษณที์์�มีราย์ล็ะเอีย์ด ปล็ีกีย์อ่ย์มากี จะ

จดจำาไดย้์ากีกีวิา่ตราสญัล็กัีษณที์์�มีคุวิามเรยี์บังา่ย์ไมซ่บััซอ้น

  1.3.2 มีล็ักีษณะเฉพิาะตัวิ (Uniqueness) สรา้งตราสญัล็กัีษณใ์หมี้ล็กัีษณะ

เฉพิาะตวัินั�น มีคุวิามสำาคุญัอย์า่งยิ์�ง เพิราะเป็นกีารสรา้งคุวิามไมซ่ ำ�าแบับัใคุร ซ่�งจะท์ำาให ้ แล็ะรบััรูผู้่ ้

บัรโิภคุจดจำาในคุวิามแตกีตา่ง เมื�อไดเ้หน็ตราสญัล็กัีษณน์ั�น

  1.3.3 เป็นตราสญัล็กัีษณที์์�ตอกีย์ำ�าคุวิามมีชื�อเสยี์งขุององคุก์ีร (Reputation) คุวิามมี 

ชื�อเสีย์งขุององคุก์ีร สามารถเพิิ�มคุณุคุา่ใหแ้ก่ีตราสญัล็กัีษณไ์ด ้ ซ่�งคุณุคุา่ที์�วิา่นี �สามารถถ่าย์ท์อดถง่

สนิคุา้หรอืบัรกิีารอื�น ๆ อีกีดว้ิย์ 

 1.3.4  มีคุวิามแตกีตา่ง (Differentiate) สิ�งที์�เป็นปัญหาที์�สดุในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์

คืุอกีารสรา้งคุวิามแตกีตา่ง เนื�องจากีกีารออกีแบับัโดย์ท์ั�วิไปมกัีจะไดร้บััอิท์ธิพิล็จากีกีารสรา้งแนวิคุวิามคุดิ

ดว้ิย์กีารสรา้งเงื�อนไขุ ในกีารคุดิถง่ตราสญัล็กัีษณที์์�เหมาะสมสำาหรบััภาพิล็กัีษณข์ุององคุก์ีรแตล่็ะประเภท์ 

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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เพีิย์งประกีารเดีย์วิ โดย์มิไดคุ้ ำานง่ถง่กีารสรา้งคุวิามแตกีตา่ง จง่ท์ำาใหต้ราสญัล็กัีษณน์ั�น เป็นเพีิย์ง

ตราสญัล็กัีษณท์์ั�วิไป ดงันั�นนกัีออกีแบับัคุวิรมุง่คุวิามสนใจไปที์�กีารสรา้งคุวิามแตกีตา่งระหวิา่งล็กูีคุา้

กีบััคุูแ่ขุง่ มากีกีวิา่กีารคุดิถง่ล็กัีษณะหรอืประเภท์ขุองธรุกิีจนั�น ๆ

  1.3.5  เป็นตราสญัล็กัีษณที์์�บัอกีราย์ล็ะเอีย์ด (Descriptive) ตราสญัล็กัีษณน์ั�น

สามารถสื�อคุวิามหมาย์ไดช้ดัเจน ไมว่ิา่จะเป็นบัคุุล็ากีร ล็กูีคุา้หรอืนกัีล็งท์นุมกัีจะนิย์มตราสญัล็กัีษณ ์

หรอืชื�อที์�สามารถสื�อคุวิามหมาย์ได ้ไมด่เูขุา้ใจย์ากีเกิีนไป หรอืมีสิ�งที์�เชื�อมโย์งถง่องคุก์ีรที์�ตราสญัล็กัีษณ์

นั�น ๆ เป็นตวัิแท์นได ้ตราสญัล็กัีษณบ์ัางอนัจะใชวิ้ิธีใหขุ้า่วิสารราย์ล็ะเอีย์ดขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััสนิคุา้ บัรกิีาร 

หรอืธรุกิีจขุององคุก์ีรนั�น แก่ีผู่บ้ัรโิภคุดว้ิย์กีาร ผ่สมผ่สานภาพิ ที์�แสดงถง่ธรุกิีจนั�น ๆ  ล็งในตราสญัล็กัีษณ์

 2. แนวคดิเกี�ยวกับูการออกแบูบูอัตลักษณ์

 มนษุย์ไ์ดส้รา้งวิฒันธรรมขุ่ �นมาเพืิ�อตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารดา้นตา่ง ๆ เพืิ�อใหก้ีารดำาเนินชีวิิต

ในสงัคุมเป็นไปอย์่างเหมาะสมแล็ะสอดคุล็อ้งกีับับัรรท์ัดฐานท์างสงัคุมท์ำาใหเ้กิีดกีารหล็่อหล็อม 

ใหส้มาชิกีในสงัคุมมีท์ศันคุตคิุวิามเชื�อ คุวิามสนใจ คุวิามคิุดสรา้งสรรคุไ์ปในท์างเดีย์วิกีนั ก่ีอใหเ้กิีด

คุวิามเป็นอนัหน่�งอนัเดีย์วิกีนั คืุอกีารนิย์ามตวัิตนหรอืบัอกีวิา่ตนเป็นใคุรตรงกีบััศพัิท์ท์์างวิิชากีาร ดา้นมนษุย์

วิทิ์ย์าที์�วิา่ อตัล็กัีษณ ์(ดำารง ฐานดี. 2552 : 73)

 คุำาวิา่อตัล็กัีษณไ์มมี่บันัท์ก่ีไวิใ้นพิจนานกุีรม แตมี่ตำาราหล็าย์เล็ม่ใหคุ้วิามหมาย์คุำาวิา่ อตัล็กัีษณ ์

ไวิว้ิา่คุณุล็กัีษณะเฉพิาะตวัิ ซ่�งเป็นตวัิบัง่ชี �ขุองล็กัีษณะเฉพิาะขุองตวัิบัคุุล็ สงัคุม ชมุชน หรอืประเท์ศ

นั�น ๆ เชน่ เชื �อชาต ิภาษา วิฒันธรรมท์อ้งถิ�นแล็ะศาสนา ฯล็ฯ ซ่�งมีคุณุล็กัีษณะที์�ไมท่์ั�วิไป หรอืสากีล็

กีบััสงัคุมอื�น ๆ กีล็า่วิคืุอล็กัีษณะที์�ไมเ่หมือนกีบััขุองคุนอื�น ๆ อตัล็กัีษณม์าจากีภาษา บัาล็ีวิา่ อตตุ 

ผ่สมกีบััคุำาวิา่ ล็กัีษณ โดย์ที์� อตัตะ มีคุวิามหมาย์วิา่ ตวัิตน ขุองตน สว่ินล็กัีษณะ หมาย์ถง่สมบัตัิ

เฉพิาะตวัิ หากีมองเพีิย์งแคุรู่ปศพัิท์ ์ อตัล็กัีษณจ์ง่เหมาะจะนำามาใชห้มาย์ถง่ล็กัีษณะ เฉพิาะตวัิขุอง

สิ�งใดสิ�งหน่�งมากีกีวิา่ สว่ินคุำาวิา่ เอกีล็กัีษณ ์มีคุำาวิา่ เอกี ซ่�งหมาย์ถง่หน่�งเดีย์วิ จง่นา่จะ หมาย์คุวิามวิา่

ล็กัีษณะหน่�งเดีย์วิ (ขุองหล็าย์ สิ�ง) หรอืล็กัีษณะที์�ขุองหล็าย์ ๆ สิ�งมีรว่ิมกีนั ซ่�งเป็นคุวิามหมาย์แรกี

ตามพิจนานกุีรม ย์รุฉตัร บัญุสนิท์  กีล็า่วิวิา่อตัล็กัีษณคื์ุอล็กัีษณะเฉพิาะ ล็กัีษณะพิิเศษที์�สามารถบัง่บัอกี

ตวัิตนขุองสิ�งนั�นหรอืบัคุุคุล็นั�น  (ย์รุฉตัร บัญุสนิท์. 2546 : 65) 

 กีารศก่ีษาคุวิามหมาย์ขุอง “อตัล็กัีษณ”์ (Character) มกัีเป็นกีารศก่ีษาในแนวิ วิฒันธรรม

ศก่ีษา (Cultural Studies) มกัีจะถกูีกีล็า่วิคุวิบัคุูไ่ปกีบััมโนท์ศัน ์ อำานาจกีารนิย์ามคุวิามหมาย์หรอื

กีารสรา้งภาพิแท์นคุวิามจรงิ (Representation) เมื�อนำาไปสมัพินัธก์ีนั คุำากีล็า่วิเหล็า่นี �จง่ท์ำาใหอ้ตัล็กัีษณมี์

คุวิามหมาย์ที์�แตกีตา่งไปจากีคุวิามหมาย์ที์�เขุา้ใจกีนัโดย์ท์ั�วิไป นอกีจากีนั�นพิจนานกุีรมภาษาไท์ย์-องักีฤษ 

หรอืองักีฤษ-ไท์ย์ แปล็ Character วิา่เอกีล็กัีษณซ์่�งตรงกีบััคุวิามหมาย์ขุองคุำานี �ในพิจนานกุีรมภาษาองักีฤษ 

(Hornby, 2001) วิ่าสิ�งที์�เป็นคุณุสมบัตัิขุองคุนหรือสิ�งหน่�ง แล็ะมีนโย์บัาย์ตอ่ไปวิา่เป็นคุณุสมบัตัิ

เฉพิาะขุองสิ�งนั�น ท์ำาใหส้ิ�งนั�นโดดเดน่ขุ่ �นมาหรอืแตกีตา่งจากีสิ�งอื�น แล็ะสิ�งที์�เรารูส้ก่ีวิา่เป็นเราหรอื

พิวิกีเราแตกีตา่งจากีเขุาหรอืพิวิกีเขุาหรอืคุนอื�นไมจ่ ำาเป็นตอ้งเป็นหน่�งเดีย์วิ แตอ่าจมีหล็าย์อตัล็กัีษณที์์�

ประกีอบัขุ่ �นมาเป็นตวัิเราแล็ะพิวิกีเรา ไมใ่ชเ่ป็นสิ�งที์�มีอย์ูใ่นธรรมชาติแตเ่ป็นสิ�งที์�สรา้งขุ่ �นโดย์สงัคุม 

(Social Construct) อตัล็กัีษณจ์ง่จำาเป็นตอ้งมีกีระบัวินกีารสรา้งคุวิามเหมือนระหวิา่งพิวิกีเราหรอื

คุนอื�น (ฉล็าดชาย์ รมิตานนท์.์ 2554 : 155)

 งานวิิจยั์ฉบับัันี �เป็นกีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ กีรณีศก่ีษา

กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้โดย์กีารวิิเคุราะหห์าอตัล็กัีษณข์ุองชมุชน แล็ะนำาขุอ้มลู็ที์�

ไดจ้ากีกีารศก่ีษาไปประย์กุีตใ์ชใ้นกีารออกีแบับั

 1. กลุ่มเป้าหมายที่ี�ใช้ในการวจิุยั

 1.1  กีล็ุม่ผู่ใ้หขุ้อ้มลู็สำาคุญั (Key informant) โดย์วิิธีกีารเล็ือกีแบับัเจาะจง ไดแ้ก่ี ผู่น้ ำากีล็ุม่

สนิคุา้หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นฯ  ผู่น้ ำาชมุชน นกัีพิฒันาชมุชนประจำาองคุก์ีรปกีคุรองสว่ินท์อ้งถิ�น จำานวิน 3 คุน 

เนื�องจากี เป็นผู่น้ ำากีล็ุม่ ผู่น้ ำาชมุชน เจา้หนา้ที์�รฐัในท์อ้งถิ�น ซ่�งถือไดว้ิา่เป็นผู่เ้ป็นผู่มี้คุวิามสำาคุญัใน

กีารผ่ล็กัีดนัใหผ้่ล็ติแล็ะขุาย์สนิคุา้ 

 1.2  กีล็ุม่ผู่เ้ขุา้รว่ิมปฏิบัตัอิอกีแบับัตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม โดย์วิิธีกีารเล็อืกีแบับัเจาะจง 

ไดแ้ก่ี สมาชิกีกีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้จำานวิน 15 คุน เนื�องจากี เป็นผู่ผ้่ล็ติสนิคุา้

ใหมี้มาตรฐาน มีคุณุภาพิ แล็ะตรงตามคุวิามตอ้งกีารขุองล็กูีคุา้

 2.  เครื�องมอืการวจิุยั

 เคุรื�องมือในกีารวิิจยั์ ไดแ้ก่ี กีารสมัภาษณ ์แล็ะแบับัประเมินผ่ล็คุวิามพิง่พิอใจตอ่ตราสนิคุา้

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้

 2.1  แบับัสมัภาษณส์ำาหรบัักีารสมัภาษณเ์ชิงล็ก่ี (In-depth Interview) เป็นแบับัสมัภาษณ์

แบับัมีโคุรงสรา้ง (Structured Interview) ใชส้มัภาษณก์ีล็ุม่ผู่ใ้หขุ้อ้มลู็สำาคุญั ไดแ้ก่ี ผู่น้ ำากีล็ุม่สนิคุา้

หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นฯ ผู่น้ ำาชมุชน นกัีพิฒันาชมุชนประจำาองคุก์ีรปกีคุรองสว่ินท์อ้งถิ�น เพืิ�อใหไ้ดขุ้อ้มลู็

เกีี�ย์วิกีบััอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมขุองชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้ต.ธารปราสาท์ อ.โนนสงู จ.นคุรราชสมีา  

 2.2  ใชแ้บับัสอบัถามคุวิามตอ้งกีารตราสินคุา้เบืั �องตน้ โดย์ผู่ต้อบัแบับัสอบัถาม สมาชิกี

กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ จำานวิน 15 คุน เพืิ�อใหไ้ดขุ้อ้มลู็คุวิามตอ้งกีารตราสนิคุา้

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ แล็ะนำามาออกีแบับัตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่

หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้

 2.3  ใชแ้บับัประเมินคุวิามพิง่พิอใจตอ่รูปแบับัตราสนิคุา้ที์�แสดงถง่อตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม

แล็ะอตัล็กัีษณส์นิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ ต.ธารปราสาท์ อ.โนนสงู จ.นคุรราชสมีา 

ดา้นคุวิามงาม ดา้นกีารสื�อคุวิามหมาย์ ดา้นคุวิามเหมาะสมในกีารออกีแบับั แล็ะกีารใชง้าน จากี

ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ ไดแ้ก่ี นกัีวิิชากีาร ผู่เ้ชี�ย์วิชาญ แล็ะนกัีออกีแบับั จำานวิน 3 ท์า่น ไดส้รุปคุา่คุวิามพิง่พิอใจ

แบับัสอบัถามท์ั�ง 9 ขุอ้ มีคุา่ IOC = 0.70 สถิติที์�ใชใ้นกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ไดแ้ก่ี คุา่รอ้ย์ล็ะ คุา่เฉล็ี�ย์ 

แล็ะคุา่เบีั�ย์งเบันมาตรฐาน นำาผ่ล็มาปรบััแบับัใหไ้ดต้ราสนิคุา้ที์�เหมาะสมกีบััผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรม

พืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้

วธีิิดำาเนินการวจิุยั

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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 2.4  แบับัประเมินคุวิามพิ่งพิอใจต่อตราสินคุา้ผ่ล็ิตภณัฑิก์ีล็ุ่มหตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธาร

ปราสาท์ใต ้ โดย์ผู่ต้อบัแบับัสอบัถาม นกัีท์อ่งเที์�ย์วิจำานวิน  35 คุน สถิติที์�ใชใ้นกีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็

ไดแ้ก่ี คุ่ารอ้ย์ล็ะ คุ่าเฉล็ี�ย์ แล็ะคุ่าเบีั�ย์งเบันมาตรฐาน เพืิ�อใหไ้ดผ้่ล็คุวิามพิ่งพิอใจต่อตราสินคุา้

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้

 3. การรวบูรวมข้อมูล

 กีารวิิจยั์คุรั�งนี �เป็นกีารดำาเนินกีารวิิจยั์เชิงปฏิบัตัิกีารแบับัมีสว่ินรว่ิม ดำาเนินกีารเก็ีบัรวิบัรวิม

ขุอ้มลู็กีบััปราชญช์าวิบัา้น ผู่น้ ำาชมุชน กีล็ุม่องคุก์ีรในพืิ �นที์� ผู่แ้ท์นจากีปกีคุรองสว่ินท์อ้งถิ�น ส ำานกัีงาน

พิฒันาชมุชนอำาเภอ ตวัิแท์นหนว่ิย์งานที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง โดย์กีารมีสว่ินรว่ิมขุองชมุชน แล็ะนำาเสนองาน

วิิจยั์ในเชิงพิรรณนาโดย์ดำาเนินกีารตามขุั�นตอนดงันี �

 ขุั�นที์� 1 ท์ำาคุวิามเขุา้ใจรว่ิมกีบััชมุชน

 เพืิ�อตอบัวิตัถปุระสงคุข์ุอ้ที์� 1 เพืิ�อศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้

ต.ธารปราสาท์ อ.โนนสงู จ.นคุรราชสีมา ดงันี � 1) จดัเวิที์ประชมุชี �แจงวิตัถปุระสงคุข์ุองกีารวิิจยั์แล็ะ

ท์ำาคุวิามเขุา้ใจถง่แนวิท์างกีารดำาเนินโคุรงกีารตอ่ชมุชนแล็ะหนว่ิย์งานหรอืองคุก์ีรที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง 2) ศก่ีษา

รวิบัรวิมขุอ้มลู็พืิ �นฐานชมุชนจากีเอกีสารที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง แล็ะกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ภาคุสนามโดย์กีารสมัภาษณ ์

แล็ะกีารประชมุกีล็ุม่ย์อ่ย์ (Focus Group)

 ขุั�นที์� 2 เพืิ�อศก่ีษาคุวิามตอ้งกีารตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม

 เพืิ�อตอบัวิตัถปุระสงคุข์ุอ้ที์� 2 เพืิ�อออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมขุองตราสินคุา้ ที์�มี

คุวิามเหมาะสมกีบััสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ ดำาเนินกีารวิิจยั์โดย์กีารสมัภาษณ ์

แล็ะกีารสนท์นากีล็ุม่ (Focus Group) เพืิ�อศก่ีษาคุวิามตอ้งกีารตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรม

พืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ จากีสมาชิกีกีล็ุ่มหตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ ดงันี � รูปแบับั

ขุองตราสนิคุา้ โท์นสีขุองตราสนิคุา้ ภาพิล็กัีษณข์ุองสนิคุา้

 ขุั�นที์� 3 กีารออกีแบับัตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม

 เพืิ�อตอบัวิตัถปุระสงคุข์ุอ้ที์� 2 เพืิ�อออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมขุองตราสนิคุา้ที์�มีคุวิาม

เหมาะสมกีบััสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้กีารออกีแบับัตราสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรม

พืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้  โดย์นำาขุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีคุวิามตอ้งกีารตราสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น

บัา้นธารปราสาท์ใต ้ มาตั�งชื�อสนิคุา้ สโล็แกีน แล็ะกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรม

พืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ โดย์มีขุั�นตอนกีารดำาเนินกีาร ดงันี �

 1. จดัเวิที์ระดมคุวิามคุิดเหน็ โดย์กีารสนท์นากีล็ุม่ (Focus Group) ประเดน็เกีี�ย์วิกีบัักีารตั�ง

ชื�อสนิคุา้ สโล็แกีน แล็ะกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ เพืิ�อสื�อถง่ผ่ล็ติภณัฑิจ์ากีกีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้น

ธารปราสาท์ใต ้

 2. คุณะผู่ว้ิิจยั์สเก็ีตภาพิรา่งจำานวิน 3 แบับั ตามคุวิามตอ้งกีารขุองสมาชิกีกีล็ุม่หตัถกีรรม

พืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ จดัเวิที์ระดมคุวิามคุดิเหน็ใหส้มาชิกีเลื็อกีภาพิรา่งที์�เหน็วิา่สะท์อ้นอตัล็กัีษณ์

เชิงวิฒันธรรมที์�เหมาะสมกีบััผ่ล็ติภณัฑิม์ากีที์�สดุ เพืิ�อเป็นแนวิท์างในกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ 

 3. คุณะผู่วิ้ิจยั์ นำาภาพิรา่งที์�สมาชิกีคุดัเล็อืกีจำานวิน 3 แบับั มาวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ คุวิามเหมาะสม

ขุองตราสนิคุา้ โดย์ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ ไดแ้ก่ี นกัีวิิชากีาร ผู่เ้ชี�ย์วิชาญ แล็ะนกัีออกีแบับั ดำาเนินกีารวิิเคุราะห์

ขุอ้มลู็คุวิามเหมาะสมขุองตราสินคุา้ ในประเด็นตามหล็กัีกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณ ์ แล็ะประเมินหา

จดุเด่นจดุดอ้ย์ แล็ะดำาเนินกีารพิฒันาเป็นแบับัรา่งตราสนิคุา้ 

 4. คุณะผู่วิ้ิจยั์ดำาเนินกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ จำานวิน 3 แบับั โดย์กีารใชโ้ปรแกีรมคุอมพิิวิเตอร์

ส ำาเรจ็รูปในกีารออกีแบับั

 ขุั�นที์� 4 กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรม

 1. คุณะผู่วิ้ิจยั์นำาตราสนิคุา้ไปใหส้มาชิกีกีล็ุม่กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ เล็อืกี

ตราสนิคุา้ โดย์ใชแ้บับัประเมินคุวิามพิง่พิอใจตราสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้

 2. คุณะผู่วิ้ิจยั์สรุปผ่ล็กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจตราสนิคุา้ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น

บัา้นธารปราสาท์ใต ้จากี 3 แบับั ใหเ้หล็อืเพีิย์ง 1 แบับั แล็ะนำาไปใชก้ีบััผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น

บัา้นธารปราสาท์ใต้

 ขุั�นที์� 5 กีารสรุปผ่ล็กีารวิิจยั์ 

 1. จดัเวิที์สรุปผ่ล็กีารวิิจยั์เพืิ�อคืุนขุอ้มลู็กีล็บััสูช่มุชน โดย์เชิญสมาชิกีกีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น

บัา้นธารปราสาท์ใต ้เขุา้รว่ิมรบััฟังสรุปผ่ล็กีารวิิจยั์

 2. เผ่ย์แพิรผ่่ล็กีารวิิจยั์โดย์กีารจดัท์ำาเอกีสารสรุป แผ่น่พิบัั โปสเตอร ์ กีารออกีแบับัตราสนิคุา้

ผ่ล็ติภณัฑิก์ีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้แล็ะนำาเสนอผ่ล็กีารวิิจยั์ในเวิที์ประชมุวิิชากีาร

ระดบััท์อ้งถิ�น/ระดบััชาต/ินานาชาติ

 4. การวเิคราะหข้์อมูล

 กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ คืุอ กีารวิิเคุราะหเ์นื �อหาจากีกีารสนท์นากีล็ุ่ม (Focus Group) แล็ะ

กีารวิิเคุราะหค์ุวิามพิ่งพิอใจต่อตราสินคุา้ผ่ล็ิตภัณฑิก์ีล็ุ่มหัตถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้

กีารวิิเคุราะหโ์ดย์ใชคุ้า่เฉล็ี�ย์ (Mean) แล็ะสว่ินเบีั�ย์งเบันมาตรฐาน (Standard Deviation) ส ำาหรบัั

แบับัสอบัถามที์�มีล็กัีษณะเป็นแบับัมาตราสว่ินประมาณคุา่ (Rating Scale)

การศิกึษาอัตลักษณเ์ชงิวัฒนธิรรมเพื�อการออกแบูบูตราสัญลักษณ์

 1.  กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีเอกีสารแล็ะกีารสมัภาษณ ์จากีกีารศก่ีษาภาคุสนามจากีกีารสมัภาษณ์

ผู่น้ ำากีล็ุม่สนิคุา้หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นฯ ผู่น้ ำาชมุชน นกัีพิฒันาชมุชนประจำาองคุก์ีรปกีคุรองสว่ินท์อ้งถิ�น 

เพืิ�อคุดักีรองสิ�งที์�เป็นอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม จดุเดน่ แล็ะนา่สนใจตา่ง ๆ ขุองชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้

แบัง่ออกีเป็น 4 สว่ินดงันี �

 1.1 สถานที์�ท์อ่งเที์�ย์วิ ไดแ้ก่ี แหล็ง่โบัราณคุดี พิิพิิธภณัฑิ ์ พิิพิิธภณัฑิก์ีล็างแจง้  หล็มุฝังศพิ

โบัราณ โคุรงกีระดกูีคุนโบัราณ ล็ำาธารปราสาท์ ศาล็เจา้พิอ่มะขุาม 

วธีิิดำาเนินการวจิุยั

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

199198

 1.2 โบัราณวิตัถ ุ ไดแ้ก่ี ภาชนะดนิเผ่า หมอ้ปากีแตร หมอ้แบับัพิิมาย์ดำา กีำาไล็เปล็ือกีหอย์ 

ล็กูีปัด แหวินสำารดิ กีำาไล็สำารดิ เคุรื�องประดบััสำารดิ

 1.3 หตัถกีรรม งานฝีมือ ไดแ้ก่ี กีารแปรรูปกีกีจันท์บัูร กีารท์อเสื�อ กีารแปรรูปเสน้ใย์พืิช 

กีระเป๋าสาน รองเท์า้สาน หมวิกีสาน เกีา้อี �กีา้นตาล็ กีารท์อผ่า้ ผ่า้ไหมมดัหมี�

 1.4 อตัล็กัีษณด์า้นวิิถีชีวิิต ภมิูปัญญา ไดแ้ก่ี กีารท์ำานา กีารปล็กูีผ่กัีสวินคุรวัิ กีารปล็กูีกีกี 

กีารเล็ี �ย์งวิวัิ กีารเล็ี �ย์งไก่ี  กีารหาปล็าตามล็ำานำ�าธารปราสาท์

 2.  บัท์วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็จากีเอกีสารแล็ะกีารสมัภาษณ ์บัท์วิิเคุราะหร์าย์กีารที์�ถกูีเล็ือกีใหเ้ป็น

สิ�งที์�แสดงถง่อตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม จดุเดน่แล็ะนา่สนใจตา่ง ๆ ขุองชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้จากี

นั�นนำาล็กัีษณะเดน่แล็ะคุวิามสำาคุญัมาประย์กุีตใ์ชใ้นกีารออกีแบับัผ่า่นท์างรูปรา่ง รูปท์รงแล็ะสทีี์�เป็น

ตวัิแท์นขุองอตัล็กัีษณด์า้นตา่ง ๆ ดงันี �

 2.1 อตัล็กัีษณด์า้นสถานที์�ท์อ่งเที์�ย์วิ ไดแ้ก่ี หล็มุฝังศพิโบัราณกีบััโคุรงกีระดกูีมนษุย์โ์บัราณ สี

ที์�เป็นตวัิแท์นขุองหล็มุฝังศพิโบัราณ เป็นสทีี์�แบัง่ตามย์คุุสมยั์ ตามชั�นคุวิามล็ก่ีขุองดนิ เกิีดจากีแรธ่าต ุ

ปรมิาณนำ�า ล็กัีษณะพืิชที์�ท์บััถมในดนิ

 

 ภาพที่่� 2 : การประยกุตใ์ชัใ้นการออกแบบจิากอตัลักัษณด์า้นสถานที่่�ที่อ่งเที่่�ยว

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2558)

 2.2  อตัล็กัีษณด์า้นโบัราณวิตัถ ุ ไดแ้ก่ี หมอ้ปากีแตรกีบััเคุรื�องประดบัั สีที์�เป็นตวัิแท์นขุอง

หมอ้ปากีแตร คืุอ สีแดงขุดัมนั หรอืสีด ำาขุดัมนั แล็ะสีที์�เป็นตวัิแท์นขุองเคุรื�องประดบัั คืุอ สีที์�แบัง่ตาม

ย์คุุสมยั์ ตามชั�นคุวิามล็ก่ีขุองดนิ เกิีดจากีแรธ่าต ุปรมิาณนำ�า ล็กัีษณะพืิชที์�ท์บััถมในดนิ

 

 

ภาพที่่� 3 : การประยกุตใ์ชัใ้นการออกแบบดา้นอตัลักัษณด์า้นโบราณวตัถุ

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2558)

 2.3 อตัล็กัีษณด์า้นหตัถกีรรม ไดแ้ก่ี รองเท์า้สาน แล็ะหมวิกีสานจากีเสน้ใย์พืิช สีที์�เป็น

ตวัิแท์น คืุอ สีที์�เกิีดจากีจากีตน้กีกีไหล็ นำามาผ่า่ ตากีแดดจนแหง้สนิท์ จนกีล็าย์เป็นนำ�าตาล็ออ่น

 

ภาพที่่� 4 : การประยกุตใ์ชัใ้นการออกแบบจิากอตัลักัษณด์า้นหตัถกรรมิ

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2558)

 2.4 อตัล็กัีษณด์า้นวิิถีชีวิิต ภมิูปัญญา ไดแ้ก่ี กีารหาปล็าตามล็ำานำ�าธารปราสาท์ แตเ่นื�องจากี

ย์ากีตอ่กีารจะนำามาประย์กุีตใ์ช ้กีารปล็กูีตน้กีกี สีที์�เป็นตวัิแท์นขุอง คืุอสีเขีุย์วิขุองกีกี

 

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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ภาพที่่� 5 : การประยกุตใ์ชัใ้นการออกแบบจิากอตัลักัษณด์า้นวถิช่ัว่ติ ภูมิปัิญญา

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2558)

การออกแบูบู

 1. กีารวิิเคุราะหค์ุวิามตอ้งกีารเบืั �องตน้ จากีกีารศก่ีษาภาคุสนามจากีกีารสมัภาษณส์มาชิกี

กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้  เพืิ�อสอบัถามคุวิามตอ้งกีารเบืั �องตน้เพืิ�อหาแนวิท์างกีาร

ออกีแบับัตราสญัล็กัีษณก์ีำาหนดชื�อตราสนิคุา้ แล็ะหาแนวิท์างกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม

ขุองตราสนิคุา้ ที์�มีคุวิามเหมาะสมกีบััสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้แบัง่ออกีเป็น 

3 สว่ินดงันี �

 1.1 ขุั�นตอนกีารกีำาหนดชื�อตราสนิคุา้ แล็ะสมัภาษณค์ุวิามตอ้งกีารเบืั �องตน้ในกีารออกีแบับั

ตราสญัล็กัีษณ ์ ผู่ว้ิิจยั์ไดใ้หคุ้วิามรูเ้รื�องหล็กัีกีารตั�งชื�อตราสนิคุา้แล็ะย์กีตวัิอย์า่งตราสนิคุา้แก่ีสมาชิกี

กีล็ุม่สนิคุา้หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น ฯ จำานวิน 15 คุน จากีนั�นใหส้มาชิกีในกีล็ุม่รว่ิมกีนัตั�งชื�อตราสนิคุา้ โดย์

มีแนวิคุวิามคุดิกีารตั�งชื�อมากีจากีล็กัีษณะขุองสนิคุา้ วิสัดทีุ์�ใชใ้นกีารท์ำาสนิคุา้ กีระบัวินกีารผ่ล็ติสนิคุา้ 

ซ่�งจากีกีารชว่ิย์กีนัตั�งชื�อไดร้าย์ชื�อตราสนิคุา้ 12 ชื�อ จากีนั�นใหส้มาชิกีท์กุีคุนในกีล็ุม่รว่ิมกีนัโหวิตชื�อที์�

เห็นวิ่าเหมาะสมกีบัักีล็ุ่มหตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใตม้ากีที์�สดุ แล็ะไดขุ้อ้สรุปกีารตั�งชื�อ

ตราสนิคุา้วิา่ ถกัีท์อเสน้ใย์

 

ภาพที่่� 6 : ภาพแสดงการมิส่ว่นร่วมิในการตั�งชั่�อตราสนิคิา้

(ที่่�มิา : ศศริดา พนัธ์์วเิศษศกัดิ�, 2558)

 1.2 ผ่ล็กีารวิิเคุราะหจ์ากีกีารท์ำาแบับัสอบัถามขุอ้มลู็คุวิามตอ้งกีารเบืั �องตน้ในกีารออกีแบับั

ตราสินคุา้ ขุองสมาชิกีกีล็ุ่มสินคุา้หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นฯ จำานวิน 15 คุน คืุอ รูปแบับัขุองตราสนิคุา้

ตอ้งกีารสื�อถ่งภมิูล็ ำาเนา โท์นสีขุองตราสินคุา้ตอ้งกีารสีโท์นธรรมชาติ ภาพิล็กัีษณข์ุองตราสินคุา้

ตอ้งกีารรูปแบับัเป็นมิตรตอิสิ�งแวิดล็อ้ม

 

ภาพที่่� 7 ภาพแสดงจิำานวนคิรั�งที่่�แตล่ัะรายการถูกเลัอ่กจิากการที่ำาแบบสอบถามิ

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2558)

 1.3  สรุปผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็คุวิามตอ้งกีารเบืั �องตน้ในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ขุอง

สมาชิกีกีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ จำานวิน 15 คุน ดงันี � ตราสนิคุา้ชื�อ ถกัีท์อเสน้ใย์ 

เป็นชื�อที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณข์ุองท์างกีล็ุ่มไดอ้ย์่างชดัเจน คุำาวิ่า ถกัีท์อ มีที์�มาจากีกีระบัวินกีารผ่ล็ิต

สนิคุา้ขุองกีล็ุม่ คืุอ กีารถกัีหมวิกี ถกัีกีระเป๋า แล็ะกีารท์อเสื�อ มาผ่นวิกีกีบัั คุำาวิา่ เสน้ใย์ มีที์�มาจากี

เสน้ใย์พืิชชนิดตา่ง ๆ  อาทิ์ กีกี ไหล็ ผ่กัีตบัชวิา ซ่�งเป็นวิตัถดุบิัในกีารผ่ล็ติสนิคุา้ คุวิามตอ้งกีารตอ่กีารออกีแบับั

ตราสญัล็กัีษณ ์ดงันี � รูปแบับัขุองตราสนิคุา้ คืุอ ตอ้งกีารสื�อถง่อตัล็กัีษณภ์มิูล็ำาเนา โท์นสีขุองตราสนิคุา้ 

คืุอ  สีโท์นธรรมชาต ิแล็ะภาพิล็กัีษณข์ุองสนิคุา้ คืุอ รูปแบับัที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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 2. กีารออกีแบับัตราสนิคุา้ กีารออกีแบับัตราสนิคุา้ กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้

จากีขุั�นตอนกีารศก่ีษาที์�ผ่า่นมา จากีนั�นเป็นขุั�นตอนขุองกีารออกีแบับั ซ่�งผู่ว้ิิจยั์ไดอ้อกีแบับัตราสนิคุา้

เป็นเสมือนตวัิแท์นที์�จะสามารถถ่าย์ท์อดอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม วิิเคุราะหแ์ล็ะออกีแบับัภาย์ใตก้ีารสื�อสาร 

จากีผ่ล็สรุปคุวิามตอ้งกีารตอ่คุวิามตอ้งกีารเบืั �องตน้ในกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ จำานวิน 3 แบับั 

ดงันี �

 2.1  ท์ดล็องสรา้งผ่ล็งานออกีแบับัตราสนิคุา้

แบับัที์� 1 แนวิคุวิามคิุดขุองผ่ล็งาน (Concept) กีารนำาตน้กีกีซ่�งวิสัดสุ ำาคุญัขุองกีารผ่ล็ติสนิคุา้ขุองกีล็ุม่ 

มาดดัเป็นรูปท์รงขุองหมอ้ปากีแตรซ่�งเป็นอตัล็กัีษณท์์างวิฒันธรรมขุองชมุชน ใชโ้ท์นสเีขีุย์วิไล็เ่ฉดจากี

สีเขีุย์วิเขุม้ไปหาสีเขีุย์วิออ่นสีที์�เป็นตวัิแท์นขุองตน้กีกี เชื�อมโย์งถง่ภาพิล็กัีษณข์ุองสนิคุา้ที์�เป็นมิตรตอ่

สิ�งแวิดล็อ้ม

 

ภาพที่่� 8 : ผลังานการออกแบบตราสนิคิา้ ชัดุที่่� 1

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2559)

 แบับัที์� 2 แนวิคุวิามคุดิขุองผ่ล็งาน (Concept) กีารนำารูปท์รงขุองหมอ้ปากีแตรรซ่�งเป็นอตัล็กัีษณ์

เชิงวิัฒนธรรมขุองชุมชนมาผ่สมผ่สานกีับัล็าย์เส้นขุองเคุรื�องจักีรสานซ่�งเป็นอัตล็ักีษณ์ด้าน

หัตถกีรรมงานฝีมือ ใชโ้ท์นสีนำ�าตาล็ สีที์�เป็นตวัิแท์นขุองเคุรื�องสานจากีเสน้ใย์พืิช เพืิ�อเชื�อมโย์งกีบัั

สนิคุา้ขุองชมุชน

 

ภาพที่่� 9 : ผลังานการออกแบบตราสนิคิา้ ชัดุที่่� 2

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2559)

 แบับัที์� 3 แนวิคุวิามคุิดขุองผ่ล็งาน (Concept) กีารนำาล็าย์เสน้กีารสานจากีเสน้ใย์พืิช มา

ดดัใหเ้ป็นรูปท์รงขุองหมอ้ปากีแตรซ่�งเป็นอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมขุองชมุชน ใชโ้ท์นสเีขีุย์วิที์�เป็นตวัิแท์น

ขุองตน้กีกี รองพืิ �นหล็งัดว้ิย์ล็กัีษณะรูปรา่งอิสระขุองเสน้ขุอบัแบัง่ชั�นดนิ เชื�อมโย์งถง่ภาพิล็กัีษณข์ุอง

อตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมอีกีหน่�งสิ�งขุองชมุชน

 

ภาพที่่� 10 : ผลังานการออกแบบตราสนิคิา้ ชัดุที่่� 3

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2559)

 2.2  เก็ีบัขุอ้มลู็ภาคุสนาม นำาเสนอผ่ล็งานตอ่ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ 3 ท์า่น

 2.3  สรุปแล็ะเล็ือกีตราสนิคุา้ ที์�เหมาะสมแล็ะแกีไ้ขุผ่ล็งานตามคุำาแนะนำาขุองผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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ตารางที่ี� 1 ตารางเปรยี์บัเที์ย์บัผ่ล็กีารประเมินผ่ล็งานกีารออกีแบับัตราสนิคุา้

ประเดน็ดา้น แบูบูที่ี� 1 แบูบูที่ี� 2 แบูบูที่ี� 3

1. ดา้นคุวิามงาม 3.98 3.89 4.00

2. ดา้นกีารสื�อคุวิามหมาย์ 3.67 4.22 3.56

3. ดา้นคุวิามเหมาะสมในกีารออกีแบับัแล็ะกีารใชง้าน 3.78 3.89 4.00

คุา่เฉล็ี�ย์ 3.78 4.00 3.85

 จากีแบับัสอบัถามผู่ท้์รงคุณุวิฒิุเพืิ�อประเมินคุวิามพิง่พิอใจกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ ที์�สะท์อ้นถง่        

อัตล็ักีษณ์เชิงวิัฒนธรรม ที์�มีคุวิามเหมาะสมกีบััสินคุา้กีล็ุ่มหตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้

ผ่ล็ปรากีฏวิา่ ผ่ล็งานกีารออกีแบับัชดุที์� 2 มีคุวิามเหมาะสมมากีที์�สดุ โดย์มีขุอ้เสนอแนะวิา่ใน แบับัที์� 1 

ราย์ล็ะเอีย์ดคุอ่นขุา้งเย์อะ สไีล็เ่ฉดอาจจะมีปัญหากีบัักีารใชง้าน ชอบัรูปท์รงที์�ท์นัสมยั์ แตคุ่วิรตดัท์อน

ใหล้็ดล็งอีกี ในแบับัที์� 2 ชอบักีารนำาล็กัีษณะขุองกีารถกัีมาเล็น่ แตก่ีารนำารูปท์รงขุองไหมาใชน้ั�น อาจ

ท์ำาใหห้ล็ดุประเดน็ขุองเคุรื�องสานไป หรอืตดัรูปท์รงขุองไหแล็ะพืิ�นหล็งัออกี พิฒันาล็าย์เสน้ขุองกีาร

สานให ้minimal จะท์ำาใหง้านดเูรยี์บังา่ย์แล็ะท์นัสมยั์ แบับัที์� 3 ถง่แมว้ิา่จะสื�อถง่ตวัิผ่ล็ติภณัฑิแ์ตใ่ช้

งานย์ากี สรา้งภาพิจำาล็ำาบัากีในกีารท์ำากีารตล็าด ดงันั�นอาจจะนำาล็กัีษณะกีารออกีแบับัขุองล็วิดล็าย์

ชดุที์� 2 ไปปรบััใชก้ีบััชดุที์� 3 แล็ะกีารออกีแบับัตวัิอกัีษรคุวิรสรา้งขุ่ �นมาใหมแ่ล็ะคุวิรเพิิ�มคุวิามหนาให้

กีบััตวัิอกัีษรเพืิ�อคุวิามชดัเจนมากียิ์�งขุ่ �น

 จากีกีารปรบััแบับัตามขุอ้เสนอแนะขุองผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ จง่ไดต้ราสญัล็กัีษณข์ุองกีล็ุม่หตัถกีรรม

บัา้นธารปราสาท์ใต ้ ที์�จดัอย์ูใ่นประเภท์ Combination Mark คืุอ กีารวิางตวัิอกัีษรคุูก่ีบััรูปภาพิ เพืิ�อ

งา่ย์ตอ่กีารตีคุวิามหมาย์ แนวิคุดิที์�ใชใ้นกีารออกีแบับั ย์งัคุงเป็นกีารดดัเสน้ใหเ้ป็นรูปท์รงขุองหมอ้

ปากีแตร ซ่�งเป็นอตัล็กัีษณท์์างวิฒันธรรมขุองชมุชน อีกีท์ั�งเสน้ย์งัแท์นเสน้ใย์พืิชซ่�งเป็นวิสัดหุล็กัีใน

กีารท์ำางานหตัถกีรรม ตรงกีล็างเนน้ใหเ้ป็นล็าย์สานที์�ประณีตซ่�งเป็นเอกีล็กัีษณข์ุองสนิคุา้ชมุชนบัา้น

ธารปราสาท์ใต ้ใชโ้ท์นสีนำ�าตาล็เพืิ�อสะท์อ้นภาพิล็กัีษณส์นิคุา้ที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม ซ่�งสอดคุล็อ้ง

กีบััแนวิคุวิามคุดิขุอง ชยั์รตัน ์ อศัวิางกีรู ที์�วิา่โล็โกีที้์�ดีคุวิรมีรูปล็กัีษณที์์�นา่จดจำา ใหคุ้วิามรูส้ก่ีเรยี์บังา่ย์

แตต่อ้งดไูมธ่รรมดา คุวิรเรยี์บังา่ย์สื�อคุวิามหมาย์ไดร้วิดเรว็ิ แตส่มบัรูณพ์ิรอ้มดว้ิย์สาระแล็ะราย์ล็ะเอีย์ด

มีคุวิามรว่ิมสมยั์ เหมาะกีบัักีาล็เวิล็าไมล่็ ำ�าย์คุุจนท์ำาใหล้็า้สมยั์ไดโ้ดย์รวิดเรว็ิ โล็โกีคุ้วิรสะดวิกีตอ่กีาร

ใชง้าน ดเูหมาะสมกีบััปรชัญาแล็ะกิีจกีรรมขุองผ่ล็ติภณัฑิ ์หรอืกิีจกีารนั�น ๆ  (ชยั์รตัน ์อศัวิางกีรู. 2550 : 59)

 

ภาพที่่� 11 : ตราสญัลักัษณท์ี่่�ปรบัตามิคิำาเสนอแนะของผูท้ี่รงคิณุวฒุิ

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2559)

 3. กีารนำาตราสนิคุา้ไปใช ้ผู่ว้ิิจยั์ได ้นำาตราสนิคุา้ที์�ผ่า่นกีารมีสว่ินรว่ิมสมาชิกีกีล็ุม่หตัถกีรรม

พืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ เพืิ�อกีำาหนดชื�อตราสนิคุา้แล็ะหาแนวิท์างกีารออกีแบับัอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม

ขุองตราสนิคุา้ ที์�มีคุวิามเหมาะสมกีบััสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใตแ้ล็ะกีารตรวิจสอบั

จากีผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ จ่งไดน้ ำามาจดัท์ำาเป็นคุู่มืออตัล็กัีษณต์ราสินคุา้ สามารถอำานวิย์คุวิามสะดวิกีใน

กีารออกีแบับัสื�อตา่ง ๆ ขุองกีล็ุม่หตัถกีรรมบัา้นธารปราสาท์ใต ้ใหมี้คุวิามสอดคุล็อ้งกีล็มกีล็ืน แล็ะมี

แนวิท์างในกีารนำาไปใชง้าน ดงัตวัิอย์า่งตอ่ไปนี�

 3.1 หนา้ปกีออกีแบับัหนา้ปกีโดย์เนน้ที์�ชื�อสนิคุา้ โดย์ชื�อสนิคุา้ใชส้ขีุาวิ วิางบันพืิ�นหล็งัสเีขีุย์วิ

เขุม้งา่ย์ตอ่กีารอา่น  ใชภ้าพิประกีอบัที์�เป็นนางแบับัถือกีระเป๋าสานเพืิ�อนำาเสนอสนิคุา้

 3.2 แสดงขุอ้มลู็ประวิตั ิเป็นกีารใหป้ระวิตั ิแล็ะแสดงภาพิสมาชิกีในกีล็ุม่ แล็ะบัอกีขุอ้มลู็ที์�ตั�ง 

พิรอ้มเบัอรโ์ท์รศพัิท์ต์ดิตอ่

 3.3 ตราสนิคุา้แล็ะกีารใชง้าน ตราสญัล็กัีษณข์ุองกีล็ุม่หตัถกีรรมบัา้นธารปราสาท์ใต ้จดัอย์ู่

ในประเภท์ Combination คืุอ กีารผ่สมผ่สานระหวิา่งโล็โกีแ้ล็ะตวัิอกัีษร เพืิ�องา่ย์ตอ่กีารตีคุวิามหมาย์ 

แนวิคุิดที์�ใชใ้นกีารออกีแบับั คืุอ กีารดดัเสน้ใหเ้ป็นรูปท์รงขุองหมอ้ปากีแตร ซ่�งเป็นอตัล็กัีษณท์์าง

วิฒันธรรมขุองชมุชน อีกีท์ั�งเสน้ ย์งัแท์นเสน้ใย์พืิชซ่�งเป็นวิสัดหุล็กัีในกีารท์ำางานหตัถกีรรม ตรงกีล็าง

เนน้ใหเ้ป็นล็าย์สานที์�ประณีตซ่�งเป็นเอกีล็กัีษณข์ุองสนิคุา้ชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้ ใชโ้ท์นสีนำ�าตาล็

เพืิ�อสะท์อ้นภาพิล็กัีษณส์นิคุา้ที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม

 3.4 พืิ �นที์�เวิน้ระย์ะ เมื�อจะนำาตราสนิคุา้ไปใชใ้นงานออกีแบับั คุวิรเวิน้พืิ �นที์�วิา่งดา้นขุา้ง เพืิ�อ

ป้องกีนัไม่ใหอ้งคุป์ระกีอบัอื�น ๆ ในงานออกีแบับัเขุา้มาท์บัั หรือซอ้นกีบััตราสินคุา้ ซ่�งจะล็ดท์อน

คุวิามชดัเจนขุองตราสนิคุา้ ส ำาหรบััพืิ �นที์�เวิน้ระย์ะในกีารใชง้านตราสนิคุา้ในท์ั�งสาม รูปแบับัไดน้ำาตวัิ 

“กี” มาจากีชื�อสนิคุา้ แล็ะนำามาใชเ้ป็น ตวัิกีำาหนดพืิ�นที์�เวิน้ระย์ะในกีารใชต้ราสนิคุา้ ดงัภาพิประกีอบั

 3.5 กีารใชส้ีในตราสนิคุา้ ในระบับัตา่ง ๆ ระบับักีารใชส้ีขุองตราสนิคุา้

 3.6 ระบับัสีขุองตราสนิคุา้ในรูปแบับัขุาวิดำา หนา้นี �แสดงระบับักีารใชส้ีขุองตราสนิคุา้ในรูป

แบับัขุาวิดำาสำาหรบัังานพิิมพิข์ุาวิดำาหรอืงานออกีแบับัสขีุาวิดำาในสื�ออื�น ๆ  ผู่อ้อกีแบับัสามารถเล็อืกีแบับั

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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ตราสญัล็กัีษณใ์นระบับัสีขุาวิดำา จากีแบับัท์ั�ง 3 แบับันี�ได ้แตเ่มื�อนำาไปใชจ้ะตอ้งมีพืิ �นที์�เวิน้ระย์ะเหมือน

กีบััตราสนิคุา้ในระบับัอื�น ๆ ดว้ิย์เชน่กีนั

 3.7 กีารใชต้ราสินคุา้บันพืิ�นสีที์�มีคุ่าคุวิามเขุม้ต่างกีนั กีารใชต้ราสินคุา้บันพืิ�นหล็งัที์�มีคุ่า

คุวิามเขุม้ขุองโท์นสีตา่งกีนัเที์ย์บัเเป็นเปอรเ์ซน็ต ์ ถา้พืิ �นหล็งัมีคุวิามเขุม้มากีกีวิา่ 50% ขุ่ �นไป ใหใ้ช้

ตราสนิคุา้แบับัสี�สี แล็ะแบับัล็าย์เสน้ขุาวิดำา

 3.8 กีารใชต้วัิหนงัสือ ไดท้์ ำากีารกีำาหนดแบับัตวัิหนงัสือท์ั�งภาษาไท์ย์แล็ะภาษาองักีฤษ เพืิ�อ

ในงานออกีแบับัขุองสนิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ แบับัตวัิหนงัสือภาษาไท์ย์ ชื�อ 

Arabica

 3.9 ปา้ย์ราคุาตราสนิคุา้ ใชส้ ำาหรบัับัอกีราคุาสนิคุา้

 3.10 ปา้ย์ผ่า้พิิมพิล์็าย์ ใชส้ ำาหรบััตดิตราสนิคุา้ล็งบันผ่ล็ติภณัฑิ์

 3.11 นามบัตัร เป็นเสมือน Salesman บัอกีสนิคุา้ บัรกิีาร เบัอรต์ดิตอ่สอบัถามในเรื�องตา่ง ๆ  

หรอืแจกี ในงานแสดงสนิคุา้ใหก้ีบััผู่ที้์�สนใจผ่ล็ติภณัฑิ์

 3.12 ตราย์าง ใชส้ ำาหรบััประท์บััตราสำาหรบััสง่พิสัด ุถงุกีระดาษ หรอืท์ำานามบัตัรดว้ิย์ตนเอง

 3.13 เสื �อยื์ดสกีรนีล็าย์เปรยี์บัเสมือนเป็นย์นิูฟอรม์ ส ำาหรบััสวิมใสเ่วิล็าไปออกีรา้น เพืิ�อให้

เป็นภาพิล็กัีษณไปในทิ์ศท์างเดีย์วิกีนั

 3.14 สติ�กีเกีอร ์สติ�กีเกีอรส์ ำาหรบััตดิบันผ่ล็ติภณัฑิที์์�หอ่หุม้ดว้ิย์ถงุพิล็าสตกิี

 3.15 ปา้ย์แบันเนอร ์ปา้ย์สำาหรบััออกีรา้น หรอืแขุวินไวิห้นา้ศนูย์ห์ตัถกีรรม

 3.16 ปา้ย์ชื�อสนิคุา้ ปา้ย์ชื�อสนิคุา้ ส ำาหรบััตดิไวิห้นา้ศนูย์ห์ตัถกีรรม

 

ภาพที่่� 12 : คูิม่ิอ่อตัลักัษณ ์(Visual Identity Guidline)

ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2559

 

ภาพที่่� 13 : สง่มิอบตราสนิคิา้แลัะคูิม่ิอ่อตัลักัษณเ์ชังิวฒันธ์รรมิ

(ที่่�มิา : สวุพชััร โสวภาคิ, 2559)

 4. กีารวิิเคุราะหผ์่ล็กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจ

ตารางที่ี� 2 ขุอ้มลู็ท์ั�วิไป 

ประเดน็ดา้น จุำานวน (คน) ร้อยละ

1. เพศิ

1.1 เพิศชาย์ 13 37.14

1.2 เพิศชาย์ 22 62.86

รวิม 35 100

2. อายุ

2.1 อาย์ ุ21-30 ปี         5 14.29

2.2 อาย์ ุ31-40 ปี 18 51.43

2.3 อาย์ ุ41 ปีขุ่ �นไป 12 34.29

รวิม 35 100

3. สถุานะนักที่อ่งเที่ี�ยว

3.1 นกัีท์อ่งเที์�ย์วิในพืิ �นที์�จงัหวิดันคุรราชสีมา 23 65.71

3.2 นกัีท์อ่งเที์�ย์วินอกีพืิ�นที์�จงัหวิดันคุรราชสีมา 12 34.29

รวม 35 100

 ผ่ล็กีารประเมินคุวิามพิ่งพิอใจที์�มีต่อรูปแบับัตราสินคุา้ที์�แสดงถ่งอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม

แล็ะอตัล็กัีษณส์นิคุา้กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ ต.ธารปราสาท์ อ.โนนสงู จ.นคุรราชสมีา 

จากีกีารสอบัถามนกัีท์อ่งเที์�ย์วิจำานวิน 35 คุน โดย์ย์ด่เกีณฑิก์ีารตดัสนิคุณุภาพิ

    กีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ :  
    กีรณีศก่ีษากีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต้
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ตารางที่ี� 3 ผ่ล็กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจ

ประเดน็ดา้น S.D. ค่าเฉลี�ย ระดบัูคุณภัาพ

1. คุวิามสวิย์งาม จดจำางา่ย์ 0.51 4.53 ดีมากี

2. สะท์อ้นถง่อตัล็กัีษณษ์ณข์ุองบัา้นธารปราสาท์ใต้ 0.47 4.30 ดี

3. สะท์อ้นถง่ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองกีล็ุม่แมบ่ัา้นธารปราสาท์ใต้ 0.50 4.43 ดี

4. สง่เสรมิภาพิล็กัีษณที์์�ดีตอ่สนิคุา้ 0.50 4.57 ดีมากี

คุา่เฉล็ี�ย์ 0.50 4.46 ดี

 จากีแบับัสอบัถามผู่น้กัีท์อ่งเที์�ย์วิจำานวิน 30 คุน ที์�มาเล็ือกีซื �อสนิคุา้ในชมุชน เพืิ�อประเมิน

คุวิามพิง่พิอใจที์�มีตอ่รูปแบับัตราสนิคุา้ที์�แสดงถง่อตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมแล็ะอตัล็กัีษณส์นิคุา้ กีล็ุม่

หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นบัา้นธารปราสาท์ใต ้ต.ธารปราสาท์ อ.โนนสงู จ.นคุรราชสมีา ระดบััคุณุภาพิกีารออกีแบับั

ตราสนิคุา้ ในแตล่็ะราย์กีาร ไดผ้่ล็คืุอ คุวิามสวิย์งาม จดจำางา่ย์ อย์ูใ่นเกีณฑิ ์ดีมากี (4.53) สะท์อ้นถง่

อตัล็กัีษณข์ุองบัา้นธารปราสาท์ใต ้ อย์ูใ่นเกีณฑิ ์ ดี (4.30) สะท์อ้นถง่ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองกีล็ุม่แมบ่ัา้นธาร

ปราสาท์ใต ้ อย์ูใ่นเกีณฑิ ์ ดี (4.43) แล็ะสง่เสรมิภาพิล็กัีษณที์์�ดีตอ่สนิคุา้อย์ูใ่นเกีณฑิ ์ ดีมากี (4.57) 

ระดบััคุณุภาพิโดย์รวิมอย์ูใ่นเกีณฑิดี์ (4.46)

 ผ่ล็จากีกีารศก่ีษาอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อกีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์สามารถสื�อสาร

ไดจ้ากีสิ�งที์�เป็นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชนในคุรั�งนี � ไดส้มาชิกีกีล็ุม่สนิคุา้หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น ฯ ที์�ใหคุ้วิามรว่ิมมือ

เขุา้รว่ิมโคุรงกีารวิิจยั์จำานวิน 15 คุน ผ่ล็จากีคุวิามรว่ิมมือในกีารมีสว่ินรว่ิมกีารกีำาหนดชื�อตราสนิคุา้ 

แล็ะรว่ิมกีนัโหวิดชื�อที์�เหน็วิา่เหมาะสมที์�สดุ โดย์ใชชื้�อสนิคุา้วิา่ ถกัีท์อเสน้ใย์  ซ่�งมีแนวิคุวิามคุดิมากี

จากีวิสัดทีุ์�ใชใ้นกีารท์ำาสนิคุา้ กีระบัวินกีารผ่ล็ติสนิคุา้ จากีนั�นรว่ิมกีนัพิิจารณารูปแบับัขุองตราสนิคุา้ 

โดย์มีคุวิามตอ้งกีารใหส้ื�อถ่งอตัล็กัีษณภ์ูมิล็ ำาเนา โท์นสีขุองตราสนิคุา้มีคุวิามตอ้งกีารใหเ้ป็นสีโท์น

ธรรมชาต ิแล็ะภาพิล็กัีษณข์ุองสนิคุา้มีคุวิามตอ้งกีารใหมี้รูปแบับัเป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม

 ซ่�งผ่ล็งานกีารออกีแบับัตราสนิคุา้ ท์ำาใหไ้ดช้ดุผ่ล็งานจรงิแล็ะผ่ล็งานตน้แบับัที์�มีคุวิามสมบัรูณ์

แล็ะสอดคุล็อ้งกีบััอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรม ไดว้ิิเคุราะหแ์ล็ะออกีแบับัภาย์ใตก้ีารสื�อสารจากีผ่ล็สรุป

คุวิามตอ้งกีารตอ่คุวิามตอ้งกีารเ จง่ไดต้ราสญัล็กัีษณข์ุองกีล็ุม่หตัถกีรรมบัา้นธารปราสาท์ใต ้ที์�จดัอย์ู่

ในประเภท์ Combination คืุอ กีารผ่สมผ่สานระหวิา่งโล็โกีแ้ล็ะตวัิอกัีษร เพืิ�องา่ย์ตอ่กีารตีคุวิามหมาย์ 

แนวิคุิดที์�ใชใ้นกีารออกีแบับั ย์งัคุงเป็นกีารดดัเสน้ใหเ้ป็นรูปท์รงขุองไหปากีแต ่ ซ่�งเป็นอตัล็กัีษณท์์าง

วิฒันธรรมขุองชมุชน อีกีท์ั�งเสน้ย์งัแท์นเสน้ใย์พืิชซ่�งเป็นวิสัดหุล็กัีในกีารท์ำางานหตัถกีรรม ตรงกีล็าง

เนน้ใหเ้ป็นล็าย์สานที์�ประณีตซ่�งเป็นเอกีล็กัีษณข์ุองสนิคุา้ชมุชนบัา้นธารปราสาท์ใต ้ ใชโ้ท์นสีนำ�าตาล็

เพืิ�อสะท์อ้นภาพิล็กัีษณส์นิคุา้ที์�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดล็อ้ม ซ่�งสอดคุล็อ้งกีบััแนวิคุดิขุอง สมิุตรา ศรวิีิบัลู็ย์ ์

(สมิุตรา ศรวีิิบัลู็ย์.์ 2547 : 74 - 80) ที์�กีล็า่วิวิา่ คุณุล็กัีษณะขุองตราสญัล็กัีษณที์์�ดีจะตอ้งมีมีล็กัีษณะ

เฉพิาะตวัิ (Uniqueness) กีล็า่วิคืุอกีารสรา้งตราสญัล็กัีษณใ์หมี้ล็กัีษณะ เฉพิาะตวัินั�นมีคุวิามสำาคุญั

อย์า่งยิ์�ง เพิราะเป็นกีารสรา้งคุวิามไมซ่ ำ�าแบับัใคุร ซ่�งจะท์ำาให ้ แล็ะรบััรูผู้่บ้ัรโิภคุจดจำาในคุวิามแตกีตา่ง 

เมื�อไดเ้หน็ตราสญัล็กัีษณน์ั�น แล็ะสามารถบัอกีราย์ล็ะเอีย์ด (Descriptive) ได ้ไมด่เูขุา้ใจย์ากี เกิีนไป 

หรอืมีสิ�งที์�เชื�อมโย์งถง่องคุก์ีรที์�ตราสญัล็กัีษณน์ั�น ๆ เป็นตวัิแท์นได ้ตราสญัล็กัีษณบ์ัางอนั จะใชว้ิิธีให้

ขุา่วิสารราย์ล็ะเอีย์ดขุอ้มลู็เกีี�ย์วิกีบััสนิคุา้ บัรกิีาร หรอืธรุกิีจขุององคุก์ีรนั�น แก่ีผู่บ้ัรโิภคุดว้ิย์กีาร ผ่สมผ่สาน

ภาพิ ที์�แสดงถง่ธรุกิีจนั�น ๆ  ล็งในตราสญัล็กัีษณ ์กีารนำาตราสนิคุา้ไปใช ้ผู่วิ้ิจยั์ไดจ้ดัท์ำาเป็นคุูมื่ออตัล็กัีษณ์

ตราสนิคุา้ สามารถอำานวิย์คุวิามสะดวิกีในกีารออกีแบับัสื�อตา่ง ๆ ขุอง กีล็ุม่หตัถกีรรมบัา้นธารปราสาท์ใต ้

ใหมี้คุวิามสอดคุล็อ้งกีล็มกีล็ืน แล็ะมีแนวิท์างในกีารนำาไปใชง้าน

 สรุปผ่ล็กีารประเมินคุวิามพิง่พิอใจ นกัีท์อ่งเที์�ย์วิที์�มาเที์�ย์วิในชมุชน จำานวิน 35 คุน  ไดท้์ ำากีาร

ตอบัแบับัคุวิามพิง่พิอใจที์�มีต่อรูปแบับัตราสินคุา้ที์�แสดงถ่งอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมแล็ะอตัล็กัีษณ์

สนิคุา้ กีล็ุม่หตัถกีรรมพืิ�นบัา้น  ผ่ล็กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็พิบัวิา่ ผู่ต้อบัแบับัสอบัถามสว่ินใหญ่มีคุวิามพิง่พิอใจ 

โดย์รวิมอย์ูใ่นระดบััดี (คุา่เฉล็ี�ย์ 4.46) แล็ะเมื�อพิิจารณาเป็นราย์ขุอ้พิบัวิา่ สง่เสรมิภาพิล็กัีษณที์์�ดีตอ่

สนิคุา้ อย์ูใ่นระดบััดีมากี  (คุา่เฉล็ี�ย์ 4.57) รองล็งมาคืุอ คุวิามสวิย์งาม จดจำางา่ย์ อย์ูใ่นระดบััดีมากี  

(คุา่เฉล็ี�ย์ 4.53) รองล็งมาคืุอ สะท์อ้นถง่ผ่ล็ติภณัฑิข์ุองกีล็ุม่แมบ่ัา้นธารปราสาท์ใต ้อย์ูใ่นระดบััดี (คุา่เฉล็ี�ย์ 

4.30) แล็ะสะท์อ้นถง่อตัล็กัีษณษ์ณข์ุองบัา้นธารปราสาท์ใต ้อย์ูใ่นระดบััดี (คุา่เฉล็ี�ย์ 4.43) 

 1. ขุอ้เสนอแนะจากีผ่ล็กีารวิิจยั์ จากีกีารล็งพืิ �นที์�เพืิ�อเก็ีบัขุอ้มลู็ตา่ง ๆ แล็ะกีารจากีกีารสอบัถาม 

สมัภาษณ ์ แล็ะพิดูคุยุ์กีบัันกัีวิิชากีาร ผู่เ้ชี�ย์วิชาญ แล็ะนกัีออกีแบับัพิบัวิ่า ไดร้บัักีารตอบัรบััแล็ะ

กีารสนบััสนนุเป็นอย์า่งดี เพิราะเหน็วิา่กีารท์ำางานวิิจยั์ในล็กัีษณนี์�จะเป็นประโย์ชน ์ ตอ่กีารคุน้หาถง่

อตัล็กัีษณษ์ณข์ุองบัา้นธารปราสาท์ใต ้แล็ะสง่เสรมิภาพิล็กัีษณที์์�ดีตอ่สนิคุา้ผ่า่นตราสนิคุา้ ย์งัสามารถ

เพิิ�มมลู็คุา่ใหแ้ก่ีผ่ล็ติภณัฑิ ์แล็ะสรา้งราย์ไดใ้หแ้ก่ีชมุชนได้

 2. ขุอ้เสนอแนะสำาหรบัังานวิิจยั์คุรั�งต่อไป นอกีจากีกีารสรา้งอตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมเพืิ�อ

กีารออกีแบับัตราสญัล็กัีษณ ์ที์�มีคุวิามเหมาะสมกีบััสนิคุา้หตัถกีรรมพืิ�นบัา้นธารปราสาท์ใตแ้ล็ว้ิ คุวิร

ศก่ีษากีารวิิจยั์ชอ่งท์างสง่เสรมิกีารตล็าดใหก้ีบััผ่ล็ติภณัฑิห์ตัถกีรรมพืิ�นบัา้นธารปราสาท์ใตด้ว้ิย์

 3. สง่มอบัตราสนิคุา้แล็ะคุูมื่ออตัล็กัีษณเ์ชิงวิฒันธรรมใหก้ีบัักีล็ุม่หตัถกีรรมบัา้นธารปราสาท์ใต้

นำาไปใชป้ระโย์ชนใ์นกีารนำาไปจำาหน่าย์สินคุา้ในกีารออกีรา้น ขุาย์สินคุา้ออนไล็น ์ แล็ะย์งัใชอ้ย์ูใ่น
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MONG-KORN-LAI-KANOK : CREATIVE RESEARCH OF CROSSING     
CULTURE ART DALI-SUKHOTHAI

บูที่คัดย่อ

Abstract

 ภมิูหล็งัขุองงานวิิจยั์นี �คืุอคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งจีน-ไท์ย์แล็ะตน้กีำาเนิดท์างประวิตัศิาสตรข์ุอง

ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ โดย์ศก่ีษาเกีี�ย์วิกีบััประวิตัศิาสตร ์ภมิูศาสตร ์ศลิ็ปะแล็ะวิฒันธรรมขุองตา้หล็ี� - สโุขุท์ยั์ 

แล็ะวิิเคุราะหค์ุวิามสมัพินัธท์์างศิล็ปะแล็ะวิฒันธรรมขุองท์ั�งสองพืิ �นที์�ผ่า่นกีารวิิจยั์ท์างเอกีสาร กีารวิิจยั์

ภาคุสนาม แล็ะกีารรวิบัรวิมขุอ้มลู็ พิรอ้มท์ั�งท์ำากีารศก่ีษาเชิงเปรยี์บัเที์ย์บัเกีี�ย์วิกีบััศิล็ปะกีารตกีแตง่

สถาปัตย์กีรรม ศลิ็ปะเคุรื�องเคุลื็อบัดนิเผ่า จิตรกีรรม สมัฤท์ธิ�ศลิ็ป์ ศลิ็ปะเสื �อผ่า้เคุรื�องแตง่กีาย์ขุองตา้

หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ จากีนั�นสกีดัองคุป์ระกีอบัท์างศลิ็ปะเพืิ�อวิิเคุราะหแ์ล็ะสรา้งสรรคุผ์่ล็งานขุา้มวิฒันธรรม

ชดุ “มงักีรล็าย์กีนกี” ซ่�งมงักีร (จีน) เที์ย์บัไดก้ีบัันาคุหรอืนาคุา (ไท์ย์) แล็ะล็าย์กีนกี (ไท์ย์) เที์ย์บัไดก้ีบัั 

ล็าย์ประแจ (จีน) ท์ำาใหผ้่ล็งานย์งัคุงรกัีษาคุวิามล็ก่ีล็บััขุองวิฒันธรรมตะวินัออกีไวิไ้ดเ้ป็นอย์า่งดี โดย์ใช้

ล็วิดล็าย์ที์�หล็ากีหล็าย์แล็ะองคุป์ระกีอบัเชิงสญัล็กัีษณม์าปรบััใหเ้ป็นภาษาท์างศิล็ปะแบับัขุา้ม

วิฒันธรรม 

คำาสำาคัญ: มงักีรล็าย์กีนกี/ตา้หล็ี�/สโุขุท์ยั์/ขุา้มวิฒันธรรม

 The study examined the history and geography, culture and art of Dali and Suk-

hothai based on the background of Sino-Thai relations and the historical origin of the two 

places. Through documentary research, fieldwork, and data collection, the relationship 

between the cultures and arts of the Dali and Sukhothai was sorted out, and the ethnic arts, 

bronze arts, painting arts, architectural arts, and ceramic arts of the two places were com-

pared and studied. The artistic elements were extracted for the cross-cultural analysis and 

creation of the “MONG-KORN-LAI-KANOK”. This is a Thai pattern of Chinese dragons, 

which combines the Chinese “MONG-KORN” and the Thai “LAI-KANOK”, making the art-

work retain the mystery of Oriental culture in its artistic style. The Dali-Sukotai cross-cultur-

al art creation transformed the rich patterns and symbolic elements into a cross-cultural art 

language.

Keyword: Mong-Korn-Lai-Kanok/Dali/Sukhothai/Crossing culture

    มงักีรล็าย์กีนกี : วิิจยั์สรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์

1 นิสติปรญิญาเอกี หล็กัีสตูรดษุฎี์บัณัฑิิต สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะกีารออกีแบับั คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
2 ศาสตราจารย์.์, ที์�ปรก่ีษาหล็กัี, สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะกีารออกีแบับั คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
3 รองศาสตราจารย์.์, ดร, ที์�ปรก่ีษารว่ิม, สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะกีารออกีแบับั คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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ความเป็นมาและความสำาคัญของการวจิุยั

 กีารแล็กีเปล็ี�ย์นท์างวิฒันธรรมอย์่างสนัติระหวิ่างจีนแล็ะไท์ย์มีคุวิามโดดเด่นเป็นพิิเศษใน

ประวิตัศิาสตรก์ีารแล็กีเปล็ี�ย์นระหวิา่งจีนแล็ะเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต ้ประกีารแรกีคืุอ ไมเ่คุย์มีสงคุราม

ขุนาดใหญ่ระหวิา่งท์ั�งสองประเท์ศ แล็ะประกีารที์�สอง คุวิามสมัพินัธนี์ �มีประวิตัศิาสตรที์์�ย์าวินาน ตาม

บันัท์ก่ีขุองประเท์ศจีน ตั�งแตส่มยั์ราชวิงศห์ย์วินขุองประเท์ศจีน อาณาจกัีรสโุขุท์ยั์ ล็า้นนา แล็ะอย์ธุย์า

ขุองประเท์ศไท์ย์ไดร้กัีษาคุวิามสมัพิันธ์แบับัรฐับัรรณากีารกีับัประเท์ศจีนอย์่างแน่นแฟ้นมาโดย์

ตล็อด โดย์คุวิามสมัพินัธนี์ �ไดด้ ำาเนินมาเป็นเวิล็ากีวิา่หล็าย์รอ้ย์ปี จนกีระท์ั�งเขุา้สูย่์คุุราชวิงศชิ์งขุอง

จีนแล็ะรชัสมยั์ขุองรชักีาล็ที์� 4 แหง่ราชวิงศจ์กัีรขีุองประเท์ศไท์ย์ถง่จะสิ �นสดุล็ง

 1. ภัาพกว้างจุากหลักฐานที่างประวัตศิิาสตรแ์ละโบูราณคดี

 เนื�องจากีพืิ �นที์�ท์างภมิูศาสตรข์ุองภาคุตะวินัตกีเฉีย์งใตขุ้องประเท์ศจีนมีอาณาเขุตติดต่อ

กีบััภมิูภาคุเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต ้ ท์ำาใหเ้กิีดกีารแล็กีเปล็ี�ย์นท์างวิฒันธรรมระหวิา่งสองพืิ �นที์�ขุ่ �นมา

แตส่มยั์โบัราณ (Tong Enzhong, 1983) โดย์พืิ �นที์�ขุองย์นูนานแล็ะภมิูภาคุขุองเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์ง

ใตมี้ตน้กีำาเนิดท์างวิฒันธรรมรว่ิมกีนั ซ่�งกีล็ุ่มชาติพินัธุห์ล็าย์กีล็ุ่มที์�อาศยั์อย์ู่ในพืิ �นที์�นี �มกัีใชภ้าชนะ

เคุรื�องใชร้ว่ิมกีนัแล็ะคุงไวิซ้่�งขุนบัธรรมเนีย์มที์�เหมือนแล็ะคุล็า้ย์คุล็ง่กีนั (Wang DaDao, 1991) 

 2. อาณาจุกัรน่านเจุา้และสุโขที่ยั

 อาณาจกัีรนา่นเจา้ (คุ.ศ. 738-937) เป็นอาณาจกัีรที์�ก่ีอตั�งแล็ะมีระบัอบักีารปกีคุรองโดย์

ชนกีล็ุม่นอ้ย์แถบัชาย์แดนท์างภาคุตะวินัตกีเฉีย์งใตใ้นสมยั์ราชวิงศถ์งัขุองประเท์ศจีนในชว่ิงศตวิรรษ

ที์� 8 (Fang Tie, 2003) ตามประวิตัศิาสตร ์กีารดำารงอย์ูขุ่องอาณาจกัีรนา่นเจา้ไดก้ีระตุน้กีารอพิย์พิแล็ะ

กีารขุย์าย์ตวัิขุองชาวิไต ตล็อดหล็าย์ศตวิรรษที์�ผ่่านมา ชาวิไตจำานวินมากีจากีมณฑิล็ย์นูนานได้

อพิย์พิมาย์งัภมิูภาคุเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต ้จนถง่ศตวิรรษที์� 13 พิวิกีเขุาไดอ้พิย์พิไปไกีล็ถง่ประเท์ศ

อินเดีย์ ซ่�งหล็งัจากีที์�ไดล้็งหล็กัีปักีฐานแล็ว้ินั�น ชาวิไตที์�อพิย์พิไปอย์ูที่์�พิมา่จะถกูีเรยี์กีวิา่ “ไท์ใหญ่” 

ส่วินที์�อาศยั์อย์ู่ท์างตอนบันขุองแม่นำ�าโขุงจะถกูีเรีย์กีวิ่า “ล็าวิ” โดย์ชาวิไตสว่ินใหญ่จะตั�งถิ�นฐานอย์ู่

ท์างทิ์ศเหนือแล็ะทิ์ศตะวินัตกีขุองอาณาจกัีรเขุมรในขุณะนั�น เพิราะฉะนั�นชาวิไตจง่ก่ีอตั�งอาณาจกัีร

ใหมขุ่่ �นในเมืองสโุขุท์ยั์ขุองอาณาจกัีรเขุมรในเวิล็านั�น (HaysJeffrey, 2020) ซ่�งตอ่มาอาณาจกัีรสโุขุท์ยั์ 

(คุ.ศ.1238-1438) เป็นอาณาจกัีรแรกีที์�ก่ีอตั�งขุ่ �นโดย์คุนไท์ย์แล็ะเป็นราชวิงศแ์รกีในประวิตัศิาสตรข์ุอง

ประเท์ศไท์ย์ในศตวิรรษที์� 13

 3. การสร้างสรรคศ์ิลิปะข้ามวัฒนธิรรมตา้หลี�และสุโขที่ยั

 ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์เป็นจดุตดัขุองกีารเผ่ชิญหนา้ กีารแล็กีเปล็ี�ย์น แล็ะคุวิามขุดัแย์ง้ท์างวิฒันธรรม 

อีกีท์ั�งย์งัเป็นพืิ �นที์�เชิงท์ดล็องขุองศิล็ปะรูปแบับัใหม ่ แล็ะเป็นพืิ �นที์�ที์�มีกีารแล็กีเปล็ี�ย์นแบับัวิฒันธรรม

อีกีดว้ิย์ กีล็า่วิคืุอ กีารสรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์เป็นกีารผ่สมผ่สานองคุป์ระกีอบั

ศิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมขุองจีน (ตา้หล็ี�) แล็ะไท์ย์ (สโุขุท์ยั์) ในล็กัีษณะขุองกีารบัรูณากีารแล็ะนวิตักีรรม 

แล็ว้ิสรา้งสรรคุเ์ป็นผ่ล็งานศิล็ปะที์�สอดคุล็อ้งกีบััคุวิามหมาย์แฝงขุองวิฒันธรรมจีนแล็ะไท์ย์ผ่า่นกีารผ่สมผ่สาน

องคุป์ระกีอบักีารตกีแตง่ขุองศลิ็ปะจีนแล็ะไท์ย์ที์�มีตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์เป็นตวัิแท์น ซ่�งกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานนี�

มีจดุมุ่งหมาย์เพืิ�อแล็กีเปล็ี�ย์นสื�อสารแบับัขุา้มวิฒันธรรม เนน้คุวิามเปิดกีวิา้งท์างวิฒันธรรม แล็ะ

คุวิามสอดคุล็อ้งท์างรูปแบับัศิล็ปะขุองท์ั�งสองวิฒันธรรม เพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานท์ศันศิล็ป์ที์�สามารถ

ถ่าย์ท์อดแล็ะสื�อสารออกีไปสูผู่่ช้มได้

 1. เพืิ�อศก่ีษารอ่งรอย์คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ในอดีตจากีขุอ้มลู็ท์างเอกีสาร

 2. เพืิ�อศก่ีษาแล็ะวิิเคุราะหร์อ่งรอย์หล็กัีฐานคุวิามสมัพินัธท์์างศลิ็ปะแล็ะวิฒันธรรมขุองตา้หล็ี�

แล็ะสโุขุท์ยั์จากีงานศิล็ปะเคุรื�องปั�นดินเผ่าแล็ะล็วิดล็าย์ที์�ปรากีฏในหล็กัีฐานตา่ง ๆ

 3. เพืิ�อสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมไท์ย์-จีน โดย์ผ่ล็งานสรา้งสรรคุมี์ไมน่อ้ย์กีวิา่ 

5 กีล็ุม่ 3 รูปแบับั ไดแ้ก่ี ภาพิจิตรกีรรม งานเซรามิกี แล็ะงานศิล็ปะจดัวิาง

 

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิดิในการวจิิยั

วัตถุุประสงคข์องการวจิุยั

กรอบูแนวคดิในการวจิุยั
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 1. ขอบูเขตดา้นเนื�อหา 

 งานวิิจยั์นี �ศก่ีษาภมิูหล็งัท์างประวิตัศิาสตร ์ ภมิูศาสตร ์ ศลิ็ปะแล็ะวิฒันธรรมขุองประเท์ศไท์ย์

กีบััจีนผ่่านหล็กัีฐานท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะโบัราณคุดีตั�งแต่ในอดีตจนถ่งปัจจบุันั แล็ะศก่ีษาศิล็ปะ

ขุา้มวิฒันธรรมขุองตา้หล็ี�แล็ะสุโขุท์ัย์จากีผ่ล็งานศิล็ปะประเภท์ต่าง ๆ  เช่น ผ่ล็งานสถาปัตย์กีรรม 

ประติมากีรรม เคุรื�องปั�นดินเผ่า จิตรกีรรม สมัฤท์ธิ�ศิล็ป์แล็ะศลิ็ปะเสื �อผ่า้เคุรื�องแตง่กีาย์เพืิ�อคุน้หา

องคุป์ระกีอบัท์างวิฒันธรรมที์�มีคุวิามคุล็า้ย์คุล็ง่กีนัแล็ะนำาไปใชใ้นกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานใหม่

 2. ขอบูเขตดา้นพื�นที่ี� 

 เมืองตา้หล็ี� ประเท์ศจีน แล็ะจงัหวิดัสโุขุท์ยั์ ประเท์ศไท์ย์

 3. ขอบูเขตดา้นการสร้างสรรค์

 นำาเสนอศิล็ปะขุ้ามวิัฒนธรรมขุองต้าหล็ี�แล็ะสุโขุท์ัย์ในรูปแบับัขุองผ่ล็งานเซรามิกี 

จิตรกีรรม แล็ะศลิ็ปะกีารจดัวิาง ซ่�งเนื �อหาที์�มีคุวิามเป็นตวัิแท์นขุองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ที์�สดุ คืุอ เซรามิกี

แล็ะภาพิจิตรกีรรม ดงันั�นผู่ว้ิิจยั์จง่เล็ือกีใชรู้ปแบับัขุองศิล็ปะท์ั�ง 2 ประเภท์นี�มาใชใ้นกีารแสดงออกี 

แล็ะสำาหรบััศิล็ปะจัดวิางเป็นรูปแบับัศิล็ปะที์�สามารถผ่สมผ่สานเขุา้กีับัศิล็ปะรูปแบับัอื�น ๆ โดย์

มีกีารนำาวิสัดุที์�หล็ากีหล็าย์มาใชใ้นกีารแสดงถง่ประวิตัศิาสตร ์ เนื �อหา ผ่ล็งานศลิ็ปะ สภาพิปัจจบุันั

แล็ะอนาคุตขุองกีารขุา้มวิฒันธรรมระหวิา่งตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์

 การวจิุยัที่างเอกสาร

 ศ่กีษาคุน้คุวิา้แล็ะรวิบัรวิมเอกีสารขุอ้มูล็เกีี�ย์วิกีับัคุวิามสัมพิันธ์ขุองตา้หล็ี�แล็ะสุโขุท์ัย์ 

ประวิตัศิาสตรแ์ล็ะภมิูศาสตร ์ ศิล็ปะแล็ะวิฒันธรรมตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ จากีหนงัสือ วิารสาร งานวิิจยั์

แล็ะอินเท์อรเ์น็ต

 การวจิุยัภัาคสนาม

 ล็งพืิ �นที์�ไปย์ังแหล็่งโบัราณคุดีสำาคุญัท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะพิิพิิธภัณฑิท์์ั�งในตา้หล็ี�แล็ะ

สโุขุท์ยั์เพืิ�อดำาเนินกีารสำารวิจภาคุสนาม ถ่าย์ภาพิแล็ะรวิบัรวิมผ่ล็งานศิล็ปะในประวิตัศิาสตรข์ุองตา้หล็ี�

แล็ะสโุขุท์ยั์

 การวเิคราะหแ์ละสกัดองคป์ระกอบูที่างศิลิปะ

 ท์ำากีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ที์�ไดจ้ากีกีารศก่ีษาท์างเอกีสารแล็ะกีารล็งภาคุสนาม สกีดัเอาองคุป์ระกีอบั

ท์างศิล็ปะแล็ะวิฒันธรรมออกีมา เพืิ�อนำาไปใชใ้นกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศลิ็ปะ

เนื �อหาในกีารวิิจยั์แล็ะกีระบัวินกีารสรา้งสรรคุ์

 1. ภัมูศิิาสตร ์ประวัตศิิาสตร ์ศิลิปะและวัฒนธิรรมแหล่งตา้หลี�

 ตา้หล็ี�เป็นศนูย์ก์ีล็างขุองกีารคุมนาคุมท์างภาคุตะวินัตกีเฉีย์งใตขุ้องจีน แล็ะเป็นจดุเชื�อมโย์ง

ระหวิา่งจีนแผ่น่ดนิใหญ่กีบััเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใตม้าตั�งแตส่มยั์โบัราณ โดย์ “ตา้หล็ี�” มาจากีชื�อ

เรยี์กีอาณาจกัีรในสมยั์ขุองกีษัตรยิ์แ์หง่อาณาจกัีรนา่นเจา้ มีคุวิามหมาย์วิา่ “อาณาจกัีรที์�ใชขุ้นบัธรรมเนีย์ม

ในกีารปกีคุรองประเท์ศ” (Wang Haiting, 2016) ในสมยั์ราชวิงศฉิ์นแล็ะฮั�นถกูีรวิมเขุา้เป็นหน่�งเดีย์วิ

กีบััดนิแดนขุองประเท์ศจีน ตอ่มาในสมยั์ราชวิงศถ์งัไดมี้กีารก่ีอตั�งอาณาจกัีรนา่นเจา้ขุ่ �น หล็งัจากีนั�น

ในสมยั์ราชวิงศห์ย์วิน ตา้หล็ี�ถกูีรวิมเขุา้เป็นสว่ินหน่�งขุองจีนอีกีคุรั�งมาจนถง่ท์กุีวินันี � ท์ั�งนี � ศิล็ปะแล็ะ

วิฒันธรรมขุองตา้หล็ี� ไดแ้ก่ี 1. สถาปัตย์กีรรม เชน่ พิระราชวิงัแล็ะวิดั ปัจจบุันัมี “เจดีย์ส์ามองคุ”์ แล็ะ 

“แหล็ง่โบัราณคุดีเมืองไท์เ่หอ” 2. ประตมิากีรรม เชน่ รูปปั�นในถำ�าหินเจี �ย์นชวิน เสาหินแกีะสล็กัีเรื�องราวิ

ขุองพิระพิทุ์ธเจา้ในวิดัตี �จา้งสมยั์อาณาจกัีรตา้หล็ี� แล็ะพิระพิทุ์ธรูปที์�ขุดุพิบัในเจดีย์ส์ามองคุ ์ 3. จิตรกีรรม 

เชน่ สมดุบันัท์ก่ีภาพิอาณาจกัีรนา่นเจา้สมยั์จงซงิ แล็ะสมดุบันัท์ก่ีภาพิพิระพิทุ์ธรูปขุองจางเซิ�งเวิิน 4. 

ตวัิอกัีษร มีกีารใชอ้กัีษรชาวิไป๋ที์�ประดษิฐ์ขุ่ �นสมยั์นา่นเจา้ อกัีษรสนัสกีฤตแล็ะอกัีษรจีน แตใ่นย์คุุหล็งั

หล็งเหลื็อแคุอ่กัีษรจีน 5. ศลิ็ปะงานฝีมือ สว่ินใหญ่เป็นเคุรื�องปั�นดินเผ่า โดย์ผ่ล็ติภณัฑิเ์คุรื�องปั�นดนิเผ่า

ขุองตา้หล็ี� ไดแ้ก่ี เคุรื�องปั�นดินเผ่าสดี ำา เคุรื�องปั�นดินเผ่าล็งเคุล็อืบั แล็ะเคุรื�องปั�นดนิเผ่าล็งส ี6. งานโล็หะ 

เชน่ กีารท์ำาอาวิธุ งานปิดท์อง งานชา่งท์องแล็ะเงิน เป็นตน้

 2. ภัมูศิิาสตร ์ประวัตศิิาสตร ์ศิลิปะและวัฒนธิรรมแหล่งสุโขที่ยั

 สโุขุท์ยั์ตั�งอย์ูท่์างภาคุเหนือขุองประเท์ศไท์ย์แล็ะปัจจบุันัเป็นหน่�งใน 77 จงัหวิดัขุองประเท์ศ 

โดย์เป็นราชธานีเก่ีาขุองประเท์ศไท์ย์ในสมยั์กีรุงสโุขุท์ยั์ระหวิา่งศตวิรรษที์� 13 ถง่ 15 ซ่�งถือเป็นจดุเริ�มตน้

ขุองประวิตัศิาสตรไ์ท์ย์ โดย์คุำาวิา่ “สโุขุท์ยั์” ในภาษาบัาล็ ีหมาย์ถง่ “รุง่อรุณแหง่คุวิามสขุุ” (Saimong-

Mangrai Sao, 1969) ท์ั�งนี � ศิล็ปะแล็ะวิฒันธรรมขุองสโุขุท์ยั์ ไดแ้ก่ี 1. สถาปัตย์กีรรม เชน่ วิดั เจดีย์ ์

วิิหาร ฯล็ฯ โดย์เจดีย์แ์ล็ะวิดัมีอิท์ธิพิล็มากีที์�สดุ นอกีจากีนี�ย์งัมีอทุ์ย์านประวิตัิศาสตรส์องแห่งคืุอ 

“สโุขุท์ยั์แล็ะศรสีชันาล็ยั์” 2. ประตมิากีรรม สว่ินใหญ่มีสองประเภท์ คืุอ ประติมากีรรมขุองศาสนา

พิราหมณแ์ล็ะพิทุ์ธศาสนา โดย์นิย์มสรา้งพิระพิทุ์ธรูปในอิรยิ์าบัถตา่ง ๆ ท์ั�งนั�ง นอน ยื์น แล็ะเดนิ ซ่�ง

พิระพิทุ์ธรูปที์�มีชื�อเสีย์งมากีที์�สดุก็ีคืุอ “พิระพิทุ์ธรูปปางล็ีล็า” (Silpa Bhirasri, 1973) 3. จิตรกีรรม 

เป็นจิตรกีรรมที์�มีเฉพิาะล็าย์เสน้ โดย์มีภาพิจิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุเป็นตวัิแท์น 4. ตวัิอกัีษร มีกีาร

ประดษิฐ์อกัีษรไท์ย์ขุ่ �น 5. ศิล็ปะงานฝีมือ สว่ินใหญ่เป็นเคุรื�องปั�นดินเผ่า โดย์มีเคุรื�องสงัคุโล็กีเป็น

ตวัิแท์น 6. งานโล็หะ ไดแ้ก่ี กีารท์ำาหนา้ไม้

 3. ความสัมพนัธิแ์บูบูข้ามวัฒนธิรรมระหว่างตา้หลี�กับูสุโขที่ยั

 แมว้ิา่ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์จะอย์ูห่า่งกีนัหล็าย์พินัไมล็ ์มีกีารเมืองกีารปกีคุรอง สภาพิแวิดล็อ้ม

ท์างสงัคุมรวิมถง่ประเพิณีแล็ะวิฒันธรรมที์�แตกีตา่งกีนัอย์า่งมากี แตใ่นประวิตัศิาสตรก์ีล็บััมีคุวิามสมัพินัธ์

กีนัอย์่างแน่นแฟ้น สำาหรบัักีารศก่ีษาคุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์สามารถแบั่งออกีเป็น 

3 ชว่ิงหล็กัี ๆ คืุอ 1. ระหวิา่งศตวิรรษที์� 19 ถง่ 20 นกัีวิิจยั์เชื�อวิา่ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์เป็นชว่ิงรอย์ตอ่แล็ะ

มีตน้กีำาเนิดท์างประวิตัศิาสตรเ์ดีย์วิกีนั 2. ในปี 1950 ถง่ 1980 นกัีวิิจยั์เชื�อวิา่ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ไมมี่

ขอบูเขตของการวจิุยั

วธีิิดำาเนินการวจิุยั
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อะไรเกีี�ย์วิขุอ้งกีนัโดย์สิ �นเชิง แล็ะ 3. ในศตวิรรษที์� 21 นกัีวิิจยั์มีท์ศันคุติที์�เปิดกีวิา้งแล็ะเชื�อวิา่กีล็ุม่

ชาตพิินัธุจ์ว้ิง ไต ล็าวิแล็ะไท์ใหญ่มีตน้กีำาเนิดท์างวิฒันธรรมเดีย์วิกีนั 

 จากีกีารศก่ีษากีารขุา้มวิฒันธรรมระหวิา่งตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์พิบัวิา่ สถาปัตย์กีรรมขุองท์ั�งสอง

พืิ �นที์�มีคุวิามคุล็า้ย์คุล็ง่กีนัมากีในเรื�องโคุรงสรา้งแล็ะระบับัระบัาย์นำ�า แล็ะในดา้นกีารตกีแตง่สถาปัตย์กีรรม 

ท์ั�งตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ล็ว้ินนิย์มใชรู้ปสตัวิโ์ดย์เฉพิาะรูปหนา้สตัวิม์าใชใ้นกีารตกีแตง่ แล็ะสำาหรบััคุวิาม

คุล็า้ย์คุล็ง่กีนัขุองเท์คุนิคุท์างเซรามิกีขุองท์ั�งสองพืิ �นที์�นั�นสะท์อ้นใหเ้ห็นในเตาอิฐ กีารเผ่าดว้ิย์ฟืน 

กีารขุ่ �นรูป กีารพิิมพิล์็าย์ กีารใชกี้ี�ในขุั�นตอนกีารเผ่า สีเคุล็ือบั แล็ะโดย์เฉพิาะล็วิดล็าย์ตา่ง ๆ ส ำาหรบัั

จิตรกีรรมขุองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์นั�นล็ว้ินมีคุวิามเกีี�ย์วิขุอ้งกีบััพิระพิทุ์ธศาสนาแล็ะมีคุวิามสามารถใน

กีารใชล้็าย์เสน้ในกีารวิาดภาพิไดดี้ ส่วินกีล็องสมัฤท์ธิ� (กีล็องมโหระท์่กี) ขุองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์มี

คุวิามคุล็า้ย์คุล็ง่กีนัถง่ 80% ตั�งแตด่า้นรูปท์รงไปจนถง่ล็วิดล็าย์กีารตกีแตง่ นอกีจากีนี� ในย์คุุหน่�งขุอง

ประวิตัศิาสตรเ์สื �อผ่า้เคุรื�องแตง่กีาย์ขุองผู่คุ้นในตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ก็ีมีคุวิามคุล็า้ย์คุล็ง่กีนัมากี โดย์ศิล็ปะ

แตล่็ะประเภท์มีราย์ล็ะเอีย์ดดงัตอ่ไปนี�

 1. ศิลิปะการตกแตง่สถุาปัตยกรรม

 สถาปัตย์กีรรมขุองตา้หล็ี�เดมิเป็นอาคุารแบับั “บัา้นเสาสงู” ภาย์หล็งัเป็นอาคุารแบับั “หล็าย์ชั�น” 

ส่วินสถาปัตย์กีรรมที์�อย์ู่อาศยั์ขุองสุโขุท์ัย์เป็นแบับั “บัา้นเสาสูง” ผ่สมกีับัแบับัโคุรงสรา้งไมแ้บับั 

“ชั�นเดีย์วิ” สถาปัตย์กีรรมในตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์มีกีารประดบััประดาหล็งัคุาที์�ซบััซอ้น มีล็วิดล็าย์ตกีแตง่ 

แล็ะไดร้บัักีารออกีแบับัอย์า่งสวิย์งามแล็ะอดุมไปดว้ิย์เนื �อหา ตวัิอย์า่งเชน่ ล็วิดล็าย์ขุองกีระเบืั �อง

ชาย์คุาจะมีล็าย์ดอกีบัวัิเป็นหล็กัี โดย์ขุองพืิ �นที์�ตา้หล็ี�กีล็บีัดอกีบัวัิจะมีขุนาดเล็ก็ีแล็ะเรยี์งเป็นแถวิเดีย์วิ 

แตขุ่องสโุขุท์ยั์กีล็บีัขุองดอกีบัวัิจะมีขุนาดใหญ่แล็ะเรยี์งเป็นแถวิหล็าย์แถวิ สถาปัตย์กีรรมสมยั์สโุขุท์ยั์

จะมีกีารประดบัับันหล็งัคุาแล็ะผ่นงัดา้นนอกี แตส่ ำาหรบััตา้หล็ี�สว่ินใหญ่จะมีกีารประดบััตกีแตง่ที์�ใต้

ชาย์คุาเป็นหล็กัี ซ่�งท์ั�งสองพืิ �นที์�ตา่งก็ีนิย์มใชก้ีระเบืั �องชาย์คุาล็วิดล็าย์หนา้สตัวิใ์นเท์พินิท์าน

ลวดลาย
พื�นที่ี�

ตำาแหน่ง
สุโขที่ยั ตา้หลี�

กีล็ีบัดอกีบัวัิ คุานหล็งัคุาท์ั�งสองขุา้ง

ดอกีไมท้์รงกีล็ม กีระเบืั �องชาย์คุา

ลวดลาย
พื�นที่ี�

ตำาแหน่ง
สุโขที่ยั ตา้หลี�

ธรรมจกัีร กีระเบืั �องชาย์คุา

หนา้สตัวิใ์นเท์พินิท์าน กีระเบืั �องชาย์คุา

สตัวิใ์นเท์พินิท์าน ประตทู์ั�งสองขุา้ง

ตารางที์� 1 เปรยี์บัเที์ย์บัล็วิดล็าย์กีารตกีแตง่สถาปัตย์กีรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์บัางสว่ิน

ที์�มา : ผู่ว้ิิจยั์

 2. ศิลิปะเครื�องเคลือบูดนิเผืา

 เตาเผ่าในพืิ�นที์�ตา้หล็ี�คืุอเตาหล็งเหย์า สว่ินเตาเผ่าเคุรื�องสงัคุโล็กีขุองสโุขุท์ยั์คืุอเตาตะกีรบัั 

โดย์เตาท์ั�งสองแหล็่งต่างก็ีไดใ้ชกี้ี�งบันำ�าออ้ย์ในกีารเผ่า โดย์เคุรื�องสงัคุโล็กีนิย์มใชก้ีารตกีแต่งดว้ิย์

ล็วิดล็าย์ปล็า ขุณะที์�ในพืิ �นที์�ตา้หล็ี�สว่ินใหญ่พิบักีารตกีแตง่ดว้ิย์ล็วิดล็าย์ปล็าไดน้อ้ย์ แล็ะจะตกีแตง่

ดว้ิย์ล็วิดล็าย์ที์�เรยี์บังา่ย์ แล็ะนอกีจากีนี�สโุขุท์ยั์ย์งันิย์มใชล้็าย์เสน้มาสรา้งเป็นล็วิดล็าย์ โดย์สว่ินใหญ่

เป็นล็าย์ดอกีเบัญจมาศ แล็ะใชก้ีารฉล็ลุ็าย์ไดดี้ สว่ินในพืิ �นที์�ตา้หล็ี�สว่ินใหญ่จะนิย์มใชล้็าย์ดอกีบัวัิ 

แล็ะใชล้็าย์นนูไดดี้

    มงักีรล็าย์กีนกี : วิิจยั์สรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์
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ลวดลาย
พื�นที่ี�

เปรียบูเที่ยีบู
สุโขที่ยั ตา้หลี�

ปล็าเดี�ย์วิ ปล็าเดี�ย์วิ

ปล็าคุู่ ปล็าคุู่

ดอกีบัวัิ ดอกีบัวัิ

เมฆมว้ิน เมฆมว้ิน

เรขุาคุณิต เรขุาคุณิต

สตัวิ์ สตัวิ์

ตารางที์� 2 เปรยี์บัเที์ย์บัล็วิดล็าย์ตกีแตง่เคุรื�องเคุล็ือบัดนิเผ่าตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์บัางสว่ิน

ที์�มา : ผู่ว้ิิจยั์

 3. จุติรกรรม

 ในสมยั์อาณาจกัีรนา่นเจา้แล็ะตา้หล็ี� จิตรกีรรมถือเป็นหน่�งในรูปแบับัศลิ็ปะที์�ส ำาคุญั แตจิ่ตรกีรรม

ในสมยั์สโุขุท์ยั์นั�นกีล็บััพิบัไดไ้ม่มากี แล็ะเป็นจิตรกีรรมที์�มีแคุ่กีารใชล้็าย์เสน้เท์่านั�น ท์ั�งนี � ในภาพิ

จิตรกีรรมฝาผ่นงัขุองวิดัศรีชมุ สมดุบันัท์่กีภาพิอาณาจกัีรน่านเจา้สมยั์จงซิง แล็ะสมดุบันัท์่กีภาพิ

พิระพิทุ์ธรูปสมยั์อาณาจกัีร

 ตา้หล็ี�นั�นอดุมไปดว้ิย์ล็วิดล็าย์กีารตกีแตง่ เชน่ ล็าย์เมฆ ล็าย์ดอกีไมแ้ล็ะล็าย์หงส ์ เป็นตน้ 

ซ่�งรูปแบับัท์างศลิ็ปะก็ีแฝงไปดว้ิย์คุวิามเป็นตะวินัออกีที์�ล็ก่ีล็บัั พิรอ้มท์ั�งล็วิดล็าย์ที์�เตม็ไปดว้ิย์จินตนากีาร 

ซ่�งก็ีมีนยั์ท์างวิฒันธรรมที์�หล็ากีหล็าย์

ลวดลาย
พื�นที่ี�

แหล่งที่ี�มา
สุโขที่ยั ตา้หลี�

เมฆมว้ิน

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิพิระพิทุ์ธ

รูปอาณาจกัีรตา้หล็ี�

ไฟแล็ะเมฆ

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิพิระพิทุ์ธ

รูปอาณาจกัีรตา้หล็ี�

ดอกีไม้

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิพิระพิทุ์ธ

รูปอาณาจกัีรตา้หล็ี�

ตน้ไม้

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิพิระพิทุ์ธ

รูปอาณาจกัีรตา้หล็ี�

มา้

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิอาณาจกัีร

นา่นเจา้สมยั์จงซงิ

ชา้ง

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิอาณาจกัีร

นา่นเจา้สมยั์จงซงิ

หงส์

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิอาณาจกัีร

นา่นเจา้สมยั์จงซงิ

ปล็า

จิตรกีรรมฝาผ่นงัวิดัศรชีมุ/

สมดุบันัท์ก่ีภาพิอาณาจกัีร

นา่นเจา้สมยั์จงซงิ

ตารางที์� 3 เปรยี์บัเที์ย์บัล็วิดล็าย์บันภาพิจิตรกีรรมขุองตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์บัางสว่ิน

ที์�มา : ผู่ว้ิิจยั์

    มงักีรล็าย์กีนกี : วิิจยั์สรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์
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 4. สัมฤที่ธิิ�ศิลิป์

 สโุขุท์ยั์ไท์ย์แล็ะตา้หล็ี�ตา่งก็ีใชก้ีรรมวิิธี “กีารเขุา้ขีุ �ผ่่ �ง” ในกีารผ่ล็ติเคุรื�องสมัฤท์ธิ� โดย์ที์�กีล็อง

สมัฤท์ธิ�(กีล็องมโหระท์ก่ี) ที์�ขุดุพิบัในตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์สว่ินใหญ่เป็นกีล็องล็าย์ดวิงอาทิ์ตย์ ์ ล็วิดล็าย์

กีารตกีแต่งขุองกีล็องสมัฤท์ธิ�จากีเมืองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์นั�นมีคุวิามสอดคุล็อ้งกีนัในเรื�องขุองเนื �อหา 

แตก่ีารนำาเสนอภาษาศลิ็ปะมีคุวิามแตกีตา่งเล็ก็ีนอ้ย์ โดย์กีารตกีแตง่กีล็องสมัฤท์ธิ�ในพืิ �นที์�สโุขุท์ยั์มี

คุวิามซบััซอ้นกีวิา่ สว่ินกีล็องสมัฤท์ธิ�ขุองพืิ �นที์�ตา้หล็ี�สว่ินใหญ่จะเป็นล็าย์เรขุาคุณิต ซ่�งโดย์ภาพิรวิม

แล็ว้ิกีล็องสมัฤท์ธิ�ขุองท์ั�งสองพืิ �นที์�มีคุวิามแตกีตา่งกีนัไมม่ากี

ลวดลาย
พื�นที่ี�

ตำาแหน่ง
สุโขที่ยั ตา้หลี�

ล็าย์ดวิงอาทิ์ตย์ ์12 แฉกี กีล็างหนา้กีล็อง

เรขุาคุณิต ขุอบัหนา้กีล็อง

ดอกีไม้ ขุอบัหนา้กีล็อง

นกี หนา้กีล็อง

ล็าย์คุร่�งคุนคุร่�งนกี หนา้กีล็อง

ตกีแตง่ดว้ิย์รูปกีบั หนา้กีล็อง

ล็าย์บัคุุคุล็ ตวัิกีล็อง

ตารางที์� 4 เปรยี์บัเที์ย์บัล็วิดล็าย์ตกีแตง่กีล็องสมัฤท์ธิ�ขุองตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์บัางสว่ิน

ที์�มา : ผู่ว้ิิจยั์

 5. ศิลิปะเสื�อผ้ืาเครื�องแตง่กาย

 ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์เป็นพืิ �นที์�ที์�มีคุวิามหล็ากีหล็าย์ท์างชาติพินัธุ ์ โดย์ที์�วิฒันธรรมท์างชาตพิินัธุ์

ตา่ง ๆ ก็ีไดมี้อิท์ธิพิล็แล็ะผ่สมผ่สานซ่�งกีนัแล็ะกีนั ใน “สมดุบันัท์ก่ีภาพิอาณาจกัีรนา่นเจา้สมยั์จงซงิ” 

แสดงใหเ้ห็นวิ่าเคุรื�องแต่งกีาย์ขุองกีษัตริย์แ์ล็ะประชาชนขุองอาณาจกัีรน่านเจา้มีกีารแต่งกีาย์เช่น

เดีย์วิกีบััผู่คุ้นในเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต ้ โดย์มีล็กัีษณะกีารเปล็ือย์ท์อ่นบันแล็ะมีเคุรื�องประดบััเป็น

สรอ้ย์คุอแล็ะกีำาไล็ขุอ้มือ มีกีารใชผ้่า้พินัรอบัสว่ินล็า่งจากีนั�นรดัดว้ิย์เขุ็มขุดั ซ่�งรูปปั�นพิระโพิธิสตัวิที์์�

ขุดุพิบัในพืิ�นที์�สโุขุท์ยั์ที์�ประดิษฐานอย์ู่ที์�พิิพิิธภณัฑิสถานแห่งชาติรามคุำาแหงนั�นมีกีารตกีแต่งดว้ิย์

เสื �อผ่า้แล็ะเคุรื�องแตง่กีาย์ประเภท์นี�เชน่กีนั นอกีจากีนี� ผ่า้ท์อแล็ะผ่า้เขีุย์นเที์ย์นในตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์

ก็ีย์งัมีคุวิามคุล็า้ย์คุล็ง่กีนัอีกีดว้ิย์

     

     

ตารางที์� 5 เปรยี์บัเที์ย์บัเคุรื�องแตง่กีาย์ขุองสมยั์นา่นเจา้-สโุขุท์ยั์

ที์�มา: พิิพิิธภณัฑิพ์ิระราชวิงัแหง่ชาตกิีูก้ีงไท์เป ประเท์ศจีน / พิิพิิธภณัฑิสถานแหง่ชาตริามคุำาแหง

 จากีกีารศก่ีษาแล็ะเปรยี์บัเที์ย์บั พิบัวิา่ ผ่ล็งานศิล็ปะขุองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์มีสว่ินที์�คุล็า้ย์คุล็ง่

กีนัเป็นจำานวินมากี ซ่�งบัางสว่ินมีเนื �อหาที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนั บัางสว่ินก็ีมีล็วิดล็าย์ที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนั บัางสว่ินมี

แนวิคุิดที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนั แล็ะบัางสว่ินก็ีมีเท์คุนิคุวิิธีกีารที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนั ซ่�งองคุป์ระกีอบัที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนั

เหล็า่นี �มกัีบัง่บัอกีถง่กีารมีอย์ูขุ่องกีารแล็กีเปล็ี�ย์นแบับัขุา้มวิฒันธรรม โดย์อาจจะเป็นกีารขุา้มวิฒันธรรม

แบับัท์างตรง เชน่ เสื �อผ่า้เคุรื�องแตง่กีาย์ หรอืแบับัท์างออ้ม เชน่ เคุรื�องเคุล็ือบัดนิเผ่าแล็ะจิตรกีรรม 

นอกีจากีนี� องคุป์ระกีอบัที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนัปรากีฏในงานเคุรื�องเคุลื็อบัดินเผ่าแล็ะจิตรกีรรมมากีที์�สดุ 

เพิราะฉะนั�น ผู่วิ้ิจยั์จ่งเล็ือกีใชอ้งคุป์ระกีอบัที์�คุล็า้ย์คุล็ง่กีนั ในงานเคุรื�องเคุลื็อบัดินเผ่าแล็ะศิล็ป

จิตรกีรรมมาสรา้งสรรคุศ์ลิ็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ เพืิ�อแสดงแนวิคุดิขุองกีารขุา้มวิฒันธรรม

ไดดี้ยิ์�งขุ่ �น

    มงักีรล็าย์กีนกี : วิิจยั์สรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์
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 ในย์คุุประวิตัศิาสตรที์์�แตกีตา่งกีนัตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ตา่งก็ีมีกีารผ่สมผ่สาน สง่อิท์ธิพิล็แล็ะมี

ปฏิสมัพินัธท์์างวิฒันธรรมต่าง ๆ เกิีดขุ่ �นมากีมาย์ ดงันั�นกีารสรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�

แล็ะสโุขุท์ยั์จง่มุง่เนน้ไปที์�ภาษาท์างท์ศันศิล็ป์ที์�มีตอ่กีารแล็กีเปล็ี�ย์นขุา้มวิฒันธรรม โดย์ใชง้านศลิ็ปะ

อย์า่งเซรามิกี จิตรกีรรมแล็ะศลิ็ปะจดัวิางมาแสดงถง่องคุป์ระกีอบัขุา้มวิฒันธรรม เพืิ�อใหไ้ดร้บัักีารสื�อสาร

ท์างอารมณแ์ล็ะกีารเกิีดคุวิามรูส้ก่ีรว่ิม ซ่�งเป็นกีารสรา้งสะพิานเชื�อมระหวิ่างจีนแล็ะไท์ย์ แล็ะย์งั

เป็นกีารสานตอ่แล็ะสง่เสรมิกีารแล็กีเปล็ี�ย์นขุา้มวิฒันธรรมระหวิา่งจีนแล็ะไท์ย์ (ตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์) โดย์

สรา้งสรรคุอ์อกีมาเป็นผ่ล็งานชดุ “มงักีรล็าย์กีนกี” จำานวินท์ั�งหมด 5 ชดุผ่ล็งาน ประดจุดงั “มงักีร 

(จีน)” ที์�เที์ย์บัไดก้ีบัันาคุหรอืนาคุา (ไท์ย์) แล็ะล็าย์กีนกี (ไท์ย์) ที์�เที์ย์บัไดก้ีบัั ล็าย์ประแจ (จีน) โดย์

ราย์ล็ะเอีย์ดผ่ล็งานมีดงัตอ่ไปนี�

 1. ผืลงาน “มังกรลายกนก-วถิุแีหง่สัตวใ์นเที่พนิที่าน”

 กีารออกีแบับัผ่ล็งานใชวิ้ิธีกีารประกีอบัรวิมเขุา้กีันใหม่แล็ะกีารสรา้งใหม่เพืิ�อรวิมองคุ์

ประกีอบัสตัวิใ์นเท์พินิท์านแหง่ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์เขุา้กีบัังานเซรามิกีแบับัจดัวิาง ท์ั�งนี � สตัวิใ์นเท์พินิท์าน

เป็นภาพิล็กัีษณใ์นเชิงบัวิกีหรอืเป็นผู่พิ้ิท์กัีษ ์ ถือเป็นสิ�งแรกีที์�ผู่คุ้นไดพ้ิบัเมื�อพิวิกีเขุาจะท์ำากีารสื�อสาร

กีบััเหล็่าท์วิย์เท์พิหรือสิ�งศกัีดิ�สิท์ธิ� ผ่ล็งาน “มงักีรล็าย์กีนกี-วิิถีแห่งสตัวิใ์นเท์พินิท์าน” จ่งหมาย์ถ่ง 

กีารตอ้นรบััแล็ะกีารเปิดกีวิา้ง แล็ะเป็นสญัญะแหง่คุวิามปรารถนาในกีารแล็กีเปล็ี�ย์นสื�อสารแล็ะคุวิามเขุา้ใจ

ที์�ดี

  

   

ภาพที่่� 2 ผลังาน “มิงักรลัายกนก-วถิแ่หง่สตัวใ์นเที่พนทิี่าน”

ที่่�มิา : ผูว้จิิยั

ผืลการวจิุยั  2. ผืลงาน “มังกรลายกนก-วถิุแีหง่ปลา”

 กีารตกีแต่งดว้ิย์ล็วิดล็าย์ปล็าเป็นเอกีล็กัีษณข์ุองเคุรื�องสงัคุโล็กี ในวิฒันธรรมจีนปล็าเป็น

สญัล็กัีษณข์ุองกีารแสวิงหาชีวิิตที์�อิสระขุองผู่คุ้น ขุณะที์�ในวิฒันธรรมไท์ย์ปล็าเป็นสญัล็กัีษณข์ุอง

คุวิามอดุมสมบัรูณ ์ ซ่�งในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานชิ �นนี �ไดร้บััแรงบันัดาล็ใจมาจากีปล็า โดย์นำาปล็า นำ�า 

แล็ะหญิงสาวิ สามองคุป์ระกีอบัที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััชีวิิตในวิฒันธรรมจีนแล็ะไท์ย์มาผ่สมผ่สานเขุา้ดว้ิย์กีนั 

แล็ว้ิใชน้ ำ�าแล็ะปล็าที์�แหวิกีวิา่ย์อย์ูใ่นท์อ้งนำ�าอย์า่งมีชีวิิตชีวิามาเป็นสญัล็กัีษณข์ุองชีวิิตที์�ด ำาเนินตอ่ไป 

แล็ะเป็นกีารสืบัท์อดสืบัสานขุองวิฒันธรรม สว่ินนกีที์�บันิอย์ูบ่ันท์อ้งฟา้ก็ีคืุอศตัรูตามธรรมชาติขุอง

ปล็าซ่�งมีนยั์สื�อคุวิามหมาย์ถง่ คุวิามสมดลุ็ขุองชีวิิต

 

ภาพที่่� 3 ผลังาน “มิงักรลัายกนก-วถิแ่หง่ปลัา”

ที่่�มิา : ผูว้จิิยั

 3. ผืลงาน “มังกรลายกนก-วถิุแีหง่กลองมโหระที่กึ”

  ผ่ล็งานนี�ใชภ้าษาท์างศลิ็ปะขุองกีล็องมโหระท์ก่ีในกีารพิรรณนาถง่วิิถีชีวิิตขุองผู่คุ้น โดย์สิ�ง

ที์�อย์ูล่็อ้มรอบัดวิงอาทิ์ตย์คื์ุอ สวิรรคุ ์ โล็กีแล็ะมนษุย์ ์ พิฒันาจนกีล็าย์เป็นวิฒันธรรม “มงักีร” แล็ะ

วิฒันธรรม “ล็าย์กีนกี” ขุ่ �น ซ่�งวิฒันธรรมเหล็า่นี �เริ�มเผ่ย์แพิร ่ หมนุเวีิย์น แล็ะเดนิท์างไปท์ั�วิโล็กี จน

ท์ำาใหเ้กิีดเป็นโล็กีกีล็ม ๆ ที์�กี ำาล็งัเคุล็ื�อนไหวิอย์ู่
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ภาพที่่� 4 ผลังาน “มิงักรลัายกนก-วถิแ่หง่กลัองมิโหระที่กึ”

ที่่�มิา : ผูว้จิิยั

 4. ผืลงาน “มังกรลายกนก-วถิุแีหง่หุบูเขาและสายนำ�า”

 “ภนู ำ�าตา่งแดน ล็มเดือนรว่ิมฟา้” ถง่แมต้า้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์จะอย์ูห่า่งกีนัท์างภมิูศาสตรเ์ป็น

ระย์ะท์างหล็าย์พินัไมล็ ์ไมเ่คุย์มีภเูขุาแล็ะแมน่ำ�ารว่ิมกีนั แตมี่ดวิงจนัท์รที์์�เป็นดวิงเดีย์วิกีนัแล็ะท์อ้งฟา้

ที์�เป็นผื่นเดีย์วิกีนั แล็ะตั�งแตอ่ดีตจนถง่ปัจจบุันัคุวิามสมัพินัธท์์างประวิตัศิาสตรก็์ีไดเ้ชื�อมโย์งท์ั�งสอง

พืิ �นที์�เขุา้ไวิด้ว้ิย์กีนั

 

ภาพที่่� 5 ผลังาน “มิงักรลัายกนก-วถิแ่หง่หบุเขาแลัะสายนำ�า”

ที่่�มิา : ผูว้จิิยั

 5. ผืลงาน “มังกรลายกนก-เส้นที่างสายไหมสายใยสองแผ่ืนดนิ”

 กีารออกีแบับัผ่ล็งานแบัง่ออกีเป็น 2 สว่ิน สว่ินที์�หน่�งคืุอ “เสน้ท์างสาย์ไหม” โดย์แบัง่ออกี

เป็น 3 สว่ินตามพืิ�นที์�แล็ะเวิล็า คืุอ อดีตอนัไกีล็โพิน้ เสน้ท์างสาย์ไหมท์างบักี แล็ะเสน้ท์างสาย์ไหม

ท์ะเล็ ส่วินที์�สองคืุอ “สาย์ใย์สองแผ่่นดิน” เนื �อหาในส่วินนี�เป็นภาพิวิาดที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััตา้หล็ี�แล็ะ

สโุขุท์ยั์ มีชา้งไท์ย์ มา้จีน แมน่ำ�าขุองสโุขุท์ยั์ เทื์อกีเขุาขุองตา้หล็ี� แล็ะกีารถวิาย์เคุรื�องราชบัรรณากีาร

ตอ่จีนขุองพิอ่ขุนุรามคุำาแหง เป็นตน้ กีารขุา้มวิฒันธรรมเป็นคุวิามเชื�อมโย์งท์างอารมณแ์ล็ะคุวิามรูส้ก่ี

ระหวิา่งตา้หล็ี�กีบััสโุขุท์ยั์ ซ่�งเป็นคุวิามรูส้ก่ีขุองผู่คุ้นที์�เกิีดขุ่ �นระหวิา่งที์�ไดมี้กีารแล็กีเปล็ี�ย์นซ่�งกีนัแล็ะกีนั

 

ภาพที่่� 6 ผลังาน “มิงักรลัายกนก-เสน้ที่างสายไหมิสายใยสองแผน่ดนิ”

ที่่�มิา : ผูว้จิิยั

 แนวิคุิดขุองงานวิิจยั์ “มงักีรล็าย์กีนกี : วิิจยั์สรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์” 

มีพืิ �นฐานมาจากีกีารแล็กีเปล็ี�ย์นอย์่างสนัติในประวิตัิศาสตรข์ุองจีนแล็ะไท์ย์ แล็ะมีเนื �อหาเกีี�ย์วิกีบัั

กีารแล็กีเปล็ี�ย์นแบับัขุา้มวิฒันธรรมระหวิา่งตา้หล็ี�กีบััสโุขุท์ยั์เป็นหล็กัี กีล็า่วิคืุอ เป็นท์ั�งกีารถอดบัท์เรยี์น 

“กีารขุา้มวิฒันธรรม” แบับัดั�งเดมิแล็ะย์งัเป็นกีารศก่ีษากีารพิฒันาแบับั “ขุา้มวิฒันธรรม” ในปัจจบุันั

อีกีดว้ิย์ โดย์ในชว่ิงท์า้ย์ขุองกีารวิิจยั์แล็ะกีารสรา้งสรรคุศ์ิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์ ผู่ว้ิิจยั์ได้

มุ่งเนน้ไปที์�ปัญหากีารวิิจยั์ในช่วิงแรกีแล็ว้ินำามารวิมกีบััผ่ล็งานที์�สรา้งสรรคุเ์พืิ�อวิิเคุราะหแ์ล็ะสรุปผ่ล็ 

ดงัตอ่ไปนี�

 1. กีารศ่กีษาคุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างตา้หล็ี�กีบััสโุขุท์ยั์ (บัรบิัท์กีารพิฒันา) จากีขุอ้มลู็เอกีสาร

วิิชากีาร

 ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์มีกีารแล็กีเปล็ี�ย์นแบับัขุา้มวิฒันธรรมซ่�งกีนัแล็ะกีนัอนัเนื�องมาจากีปัจจยั์

ท์างภมิูศาสตร ์ กีารเปล็ี�ย์นแปล็งท์างประวิตัศิาสตรแ์ล็ะกีารคุมนาคุม โดย์คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งตา้หล็ี�

กีบััสโุขุท์ยั์สามารถสรุปไดด้งันี � 1. คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งตา้หล็ี�กีบััสโุขุท์ยั์ภาย์ใตอิ้ท์ธิพิล็ขุองวิงวิฒันธรรม

การอภัปิรายผืลการวจิุยั
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ขุองภมิูภาคุเอเชีย์ตะวินัออกีเฉีย์งใต ้ 2. คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งตา้หล็ี�กีบััสโุขุท์ยั์ภาย์ใตอิ้ท์ธิพิล็ขุองภมิูรฐัศาสตร ์

แล็ะ 3. คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งตา้หล็ี�กีบััสโุขุท์ยั์ภาย์ใตอิ้ท์ธิพิล็ขุองกีล็ุม่ชาติพินัธุข์ุา้มพิรมแดน

 2. กีารศก่ีษาแล็ะวิิเคุราะหค์ุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งศลิ็ปวิฒันธรรมแล็ะองคุป์ระกีอบัท์างวิฒัน

ธรรมขุองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์จากีโบัราณวิตัถทีุ์�หล็งเหล็ือ

 ศิล็ปวิฒันธรรมขุองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์มีกีารแล็กีเปล็ี�ย์นแบับัขุา้มวิฒันธรรมท์ั�งในศิล็ปะกีาร

ตกีแตง่สถาปัตย์กีรรม ศลิ็ปะเคุรื�องเคุลื็อบัดินเผ่า จิตรกีรรม สมัฤท์ธิ�ศลิ็ป์ ศลิ็ปะเสื �อผ่า้เคุรื�องแตง่กีาย์ 

แล็ะโดย์เฉพิาะอย์า่งยิ์�งศิล็ปะเคุรื�องเคุล็ือบัดนิเผ่า

 3. กีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานศิล็ปะขุา้มวิฒันธรรมจีน-ไท์ย์ในหวัิขุอ้ “มงักีรล็าย์กีนกี” จำานวิน 5 

ชดุผ่ล็งาน

 ผ่ล็งานชดุ “มงักีรล็าย์กีนกี” ไดส้รา้งสรรคุอ์อกีมาท์ั�งหมด 5 ชดุผ่ล็งาน ไดแ้ก่ี “วิิถีแหง่สตัวิ์

เท์พิ” “วิิถีแหง่ปล็า” “วิิถีแหง่กีล็องมโหระท์ก่ี” “วิิถีแหง่หบุัเขุาแล็ะสาย์นำ�า” แล็ะ “เสน้ท์างสาย์ไหม

สาย์ใย์สองแผ่น่ดนิ” ผ่ล็งานเหล็า่นี �ไดแ้สดงใหเ้หน็ถง่คุวิามสมัพินัธแ์ล็ะองคุป์ระกีอบัท์างวิฒันธรรมขุอง

กีารแล็กีเปล็ี�ย์นแบับัขุา้มวิฒันธรรมระหวิา่งศลิ็ปะแล็ะวิฒันธรรมขุองตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์ ตล็อดจนแสดง

ใหเ้ห็นถง่จินตนากีารขุองผู่วิ้ิจยั์ที์�ไดร้บััแรงบันัดาล็ใจจากีกีารแล็กีเปล็ี�ย์นแบับัขุา้มวิฒันธรรมระหวิา่ง

ตา้หล็ี�แล็ะสโุขุท์ยั์

 กีารสรา้งสรรคุศ์ลิ็ปะขุา้มวิฒันธรรมตา้หล็ี�-สโุขุท์ยั์ชดุ “มงักีรล็าย์กีนกี” ไดป้ระสบัคุวิามสำาเรจ็

ในกีารจดันิท์รรศกีารที์�เมืองตา้หล็ี� โดย์ระหวิา่งกีารจดันิท์รรศกีาร ผู่เ้ชี�ย์วิชาญแล็ะผู่ช้มไดต้ั�งคุ ำาถาม

ถง่วิิธีกีารสกีดัองคุป์ระกีอบัขุองจีนแล็ะองคุป์ระกีอบัไท์ย์ในผ่ล็งาน ซ่�งจะเหน็ไดว้ิา่กีารสรา้งสรรคุค์ุรั�งนี �

ประสบัผ่ล็สำาเรจ็ในกีารผ่สมผ่สานระหวิา่งวิฒันธรรมจีนแล็ะไท์ย์เขุา้ดว้ิย์กีนั โดย์ที์�คุวิามเชื�อมโย์งอย์า่ง

ล็งตวัินี �ท์ ำาใหผู้่ช้มไดส้มัผ่สัถง่วิฒันธรรมจีนแล็ะวิฒันธรรมไท์ย์ แตไ่มส่ามารถแย์กีแย์ะคุวิามแตกีตา่งได ้

ซ่�งนี�ก็ีคืุอคุวิามหมาย์ขุองกีารขุา้มวิฒันธรรม กีล็า่วิคืุอ บัรรล็วุิตัถปุระสงคุข์ุองกีารสื�อสารแล็ะกีาร

แล็กีเปล็ี�ย์น กีารถกีเถีย์งเรื�องคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งตา้หล็ี�กีบััสโุขุท์ยั์ที์�มีมาเกืีอบัรอ้ย์ปีไมมี่คุวิามหมาย์ใด ๆ 

ในกีารสรา้งสรรคุง์านศิล็ปะ แตก่ีารพิฒันาคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งจีน-ไท์ย์อย์า่งสนัตจิง่จะเป็นประเดน็

สำาคุญั แล็ะนี�ก็ีคืุอแนวิท์างในกีารพิฒันาแล็ะจดุประสงคุข์ุองกีารสรา้งสรรคุง์านศิล็ปะขุา้มวิฒันธรรม

ในอนาคุต ซ่�งก็ีคืุอ กีารใชง้านศลิ็ปะเพืิ�อขุจดัอปุสรรคุท์างวิฒันธรรม
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Rangsit Boat Noodles : Memory Area changing identity and context Pathum Thani Province.

บูที่คัดย่อ

 ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง จงัหวิดัปท์มุธานี 

มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อศก่ีษาประวิตัิศาสตรผ์่ล็ิตภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสิตที์�สะท์อ้นอตัล็กัีษณท์์อ้งถิ�นขุอง

จงัหวิดัปท์มุธานี มีระเบีัย์บัวิิจยั์โดย์กีารใชวิ้ิจยั์เชิงคุณุภาพิ กีล็ุม่เปา้หมาย์ คืุอ ผู่ป้ระกีอบักีารก๋ีวิย์เตี�ย์วิ

เรอืรงัสติชมุชนพืิ�นที์�รมิคุล็องรงัสติ แล็ะภาคีุเคุรอืขุา่ย์ คุดัเล็อืกีจากีกีล็ุม่ผู่ป้ระกีอบักีารก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ 

ที์�มีอาย์ใุนกีารประกีอบักิีจกีารประมาณ 30 ปีขุ่ �นไป ผู่รู้ ้ปราชญช์าวิบัา้น บัคุุคุล็สำาคุญั แล็ะภาคีุเคุรอืขุา่ย์

ท์ั�งภาคุรฐัแล็ะเอกีชน จำานวิน 7 คุน เคุรื�องมือที์�ใช ้ คืุอแบับัสมัภาษณก์ี่�งมีโคุรงสรา้ง กีารเก็ีบัขุอ้มลู็

จากีกีารสมัภาษณเ์ชิงล็ก่ี แล็ะวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็เชิงเนื �อหา ผ่ล็กีารศก่ีษา 1) กีารศก่ีษาประวิตัศิาสตร์

ผ่ล็ติภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติตามบัรบิัท์แล็ะตน้ท์นุวิฒันธรรมขุองพืิ �นที์� คุวิามเป็นมาแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง 

ที์�มีต่อพิัฒนากีารกีารตั�งถิ�นฐานขุองชุมชนรวิมถ่งมรดกีท์างวิัฒนธรรมที์�ย์ังคุงอย์ู่สืบัท์อดมาถ่ง

ปัจจบุันัที์�มีตอ่อตัล็กัีษณข์ุองผ่ล็ติภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ 2) คุวิามรูแ้ล็ะวิฒันธรรมอาหารผ่ล็ติภณัฑิ์

ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ ที์�สามารถพิฒันาเป็นอาชีพิมีพืิ �นฐานจากีวิฒันธรรมคุวิามเป็นอย์ูขุ่องคุนในท์อ้งถิ�น

แล็ะตอ่ย์อดสูคุ่วิามย์ั�งยื์นท์างอาชีพิ

 

คำาสำาคัญ: ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ, อตัล็กัีษณ,์ บัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง

1 คุณะเท์คุโนโล็ยี์คุหกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ธญับัรุี
2 คุณะเท์คุโนโล็ยี์คุหกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ธญับัรุี

    ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง 
    จงัหวิดัปท์มุธานี
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Abstract

บูที่นำา

 Rangsit Boat Noodles : Memory Area changing identity and context Pathum Thani 

Province. The objective of this study was to study the history of Rangsit boat noodle prod-

ucts that reflect the local identity of Pathum Thani Province. There is a research protocol by 

using qualitative research.The target group is Rangsit Boat Noodle Entrepreneurs along 

the Rangsit Canal area and network partners in Thanyaburi district in Pathum Thani Prov-

ince Selected from a group of Rangsit Boat Noodle Entrepreneurs with an age of about 30 

years or more Knowledgeable people, local philosophers, key informants, and network 

partners in both the public for 7 people. The research instrument are a semi-structured in-

terview Collecting data from in-depth interviews and content analysis. The results showed 

1) A study of the history of Rangsit boat noodle products according to the context and 

cultural cost of the area Background and change towards the development of community 

settlements, as well as cultural heritage that is still being passed on to the present, towards 

the identity of Rangsit boat noodle products. 2) Knowledge and food culture of Rangsit 

boat noodle products. that can be developed into a career based on the living culture of 

the local people and build on the sustainability of the career.

KEYWORDS: Rangsit boat noodle, Identity, Changing context.

 วิิถีชีวิิตในคุล็องรงัสิตที์�ผู่กีพินัธก์ีับักีารดำารงชีวิิตอย์ู่ริมนำ�าเป็นที์�ท์ราบักีันดีวิ่าชุมชนในท์ุ่ง

รงัสติหล็งัจากีจากี พิ.ศ. 2444 ปล็าย์สมยั์รชักีาล็ที์� 5 ชมุชนในแถบันี�มีกีารใชน้ ำ�าจากีคุล็องรงัสติประย์รูศกัีดิ�

ส ำาหรบัักีารเพิาะปล็กูี แล็ะใชเ้ป็นเสน้ท์างคุมนาคุม บัรรย์ากีาศในอดีตมีกีารใชเ้รอืในกีารตดิตอ่ระหวิา่ง

กีนัรวิมถง่กีารคุา้ขุาย์ กีารใชเ้รอืในเชิงพิาณิชย์ก์ีารดำาเนินชีวิิตขุองผู่คุ้นนำาเสนอภาพิสะท์อ้นท์างเศรษฐกิีจ

แล็ะสงัคุมที์�นา่สนใจ คุวิามเจรญิในอดีตมีจดุเริ�มจากีคุล็องหน่�งบัรเิวิณประตนูำ�าจฬุาล็งกีรณที์์�เป็นที์�ตั�ง

ขุองท์า่เรอื ตล็าดกีารคุา้แล็ะชมุชนขุนาดใหญ่ที์�มีเคุรอืขุา่ย์กีารคุา้จากีภาย์ผู่คุ้า้ในแล็ะผู่คุ้า้ภาย์นอกี 

เช่น เรือขุนส่งสินคุา้ที์�ล็่องมาตามแม่นำ�าเจา้พิระย์าจากีท์างเหนือ รวิมถ่งเรือขุนส่งสินคุา้ที์�มาจากี

กีรุงเท์พิมหานคุร เกิีดเป็นสงัคุมพิหวุิฒันธรรมจากีหล็ากีหล็าย์ชาตพิินัธุ ์ โดย์เฉพิาะอย์า่งยิ์�งกีล็ุม่

ชาติพินัธุจี์นตามประวิตัิศาสตรที์์�ผ่่านมาขุองคุล็องรงัสิตจะท์ำากีารคุา้ท์างนำ�าในล็ำาคุล็องโดย์ผ่่านเรอื

ขุนาดตา่ง ๆ  เชน่ เรอืเอี�ย์มจุ๊นจะเป็นเรอืขุนาดใหญ่ที์�สามารถบัรรท์กุีสนิคุา้ไดจ้ ำานวินมากี สว่ินเรอื

ขุนาดเล็ก็ีในคุล็องรงัสติจะขุาย์สนิคุา้ ขุาย์ขุองกิีน ขุาย์อาหารที์�เป็นที์�นิย์มในสมยั์นั�น ไดแ้ก่ี ขุนมหวิาน

ชนิดตา่ง ๆ สนิคุา้ท์ั�งขุองสด ขุองแหง้ แล็ะมีเรอืขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอื กีารคุา้ขุาย์ตล็อดท์ั�งวินัสง่ผ่ล็ใหช้มุชน

ในย์า่นนี�เป็นแหล็ง่กีารคุา้แล็ะกีารตดิตอ่ผู่คุ้นที์�ส ำาคุญัมากีที์�สดุจากีอดีตจนถง่ปัจจบุันั ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอื

รงัสติมีกีารคุา้ขุาย์อย์ูบ่ัรเิวิณรมิคุล็องรงัสติ ซ่�งในอดีตจะมีเรอืที์�ตามชมุชนรมิตล็ิ�งตล็อดแนวิคุล็องรงัสติ 

ก๋ีวิย์เตี�ย์วิที์�โดง่ดงัแล็ะมีชื�อเสยี์งที์�สดุ คืุอ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืโกีฮบัั ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืนาย์เล็ศิ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืตาจั�วิ 

ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืแป๊ะจั�วิ เป็นตน้ 

 จากีเหตผุ่ล็ดงักีล็่าวิผ่ล็ิตภณัฑิจ์ากีฐานท์างวิฒันธรรมกีารกิีนเดิมที์�มีอย์ู่ผ่สานกีบััวิิถีชีวิิต

สมยั์ใหมจ่ะเป็นกีารสง่เสรมิแล็ะรกัีษาวิฒันธรรมกีารกิีนก๋ีวิย์เตี�ย์วิใหคุ้งอย์ูคุู่ท่์ุง่หล็วิงรงัสติ รา้นก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอื 

รงัสติที์�ตั�งรา้นบัรเิวิณคุล็องรงัสติ ไดมี้กีารปรบััเปล็ี�ย์นรา้นก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืใหเ้ขุา้ไปอย์ูร่มิคุล็องเพืิ�อปอ้งกีนั

ดา้นกีารกีารคุมนาคุมบันท์อ้งถนนเนื�องจากีกีารที์�จอดรถรมิท์างท์ำาใหก้ีารจราจรตดิขุดัได ้อย์า่งไรก็ีดี

ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืจะสะท์อ้นภาพิคุวิามเป็นอย์ูไ่ดเ้ป็นอย์า่งดี เนื�องจากีคุนในปัจจบุันัมีกีารดำาเนินชีวิิตที์�

เปล็ี�ย์นแปล็งไปจากีในอดีต ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืจง่เป็นอาหารที์�เหมาะกีบััคุนในปัจจบุันัมากีขุ่ �น เนื�องจากี

สามารถที์�จะรบััประท์านไดท้์นัที์ มีคุณุคุา่ท์างอาหารแล็ะมีรสชาตทีิ์�เป็นเอกีล็กัีษณ ์ (มะล็วิิรรณ ชอ่ง

งาม แล็ะคุณะ, 2562) ดงันั�นก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติสะท์อ้นถง่กีารเปล็ี�ย์นแปล็งตามบัรบิัท์ขุองพืิ �นที์� รวิมถง่

ดา้นกีารเดนิท์างคุมนาคุมจากีคุล็องมาสูถ่นน ที์�ปัจจบุันัพืิ �นที์�ท์ุง่รงัสติไดมี้กีารขุย์าย์ตวัิขุองคุวิามเป็น

เมืองมากีขุ่ �นมีกีารพิฒันาโคุรงสรา้งพืิ �นฐาน เติบัโตเป็นเมืองอตุสาหกีรรม ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติก็ีย์า้ย์

ขุ่ �นมาบันบักีแต่ย์งัคุงเอกีล็กัีษณข์ุองก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรือรงัสิตโดย์มีกีารนำาเรือจำาล็องมาไวิภ้าย์ในสถาน

ประกีอบักีารดว้ิย์ (จนัจิมา องัคุพิณิชกิีจ แล็ะ พิิพิฒัน ์ กีระแจะจนัท์ร,์ 2558) ก๋ีวิย์เตี�ย์วิรงัสติเป็น

ผ่ล็ติภณัฑิอ์าหารที์�อย์ูใ่นท์ุง่หล็วิงรงัสติ ซ่�งจดัเป็นมรดกีท์างวิฒันธรรมที์�จบััตอ้งไมไ่ด ้ (Intangible 

Cultural Heritage) ที์�สง่ผ่า่นแล็ะสืบัท์อดกีนัมาพิรอ้มกีบััคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งที์�เกิีดขุ่ �น อีกีท์ั�งย์งัเป็นที์�

ย์อมรบััขุองคุนท์ั�วิไปที์�วิา่ เป็นอาหารพืิ �นถิ�นที์�ที์�อย์ูคุู่พื่ิ �นที์�มานาน กีารรื �อฟื�นประวิตัศิาสตรก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอื

รงัสติ เป็นกีารอนรุกัีษเ์สน้ท์างคุล็องรงัสติประย์รูศกัีดิ� วิฒันธรรมชมุชน กีารสง่เสรมิผู่ป้ระกีอบักีาร

เพืิ�อสรา้งคุวิามเขุม้แข็ุงแนวิท์างในกีารสืบัท์อดแล็ะส่งผ่่านองคุค์ุวิามรูจ้ากีกีระบัวินกีารวิิจัย์แล็ะ

พิฒันาแนวิท์างกีารรกัีษาใหอ้ย์ูคุู่ก่ีบััท์ุง่หล็วิงรงัสติ

เพืิ�อศ่กีษาประวิัติศาสตรผ์่ล็ิตภัณฑิ์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรือรังสิตที์�สะท์้อนอัตล็ักีษณ์ท์้องถิ�นขุองจังหวิัด

ปท์มุธานี

วัตถุุประสงค์

    ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง 
    จงัหวิดัปท์มุธานี
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 ในกีารดำาเนินกีารโคุรงกีารวิิจยั์ เรื�อง ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะ

บัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง จงัหวิดัปท์มุธานี โดย์ศก่ีษาขุอ้มลู็เชิงล็ก่ีโดย์ใชร้ะเบีัย์บัเชิงคุณุภาพิ (Qualitative 

Research) มีกีารดำาเนินกีารตามระเบีัย์บัวิิธีวิิจยั์ (วิรรณดี สทุ์ธินรากีร, 2556) ดงันี �

 กีารวิิจยั์เชิงคุณุภาพิ ผู่ว้ิิจยั์ใชร้ะเบีัย์บัวิิธีวิิจยั์เชิงคุณุภาพิ ดงันี �

 1. กีล็ุม่เปา้หมาย์ คืุอ 

  1.1 ผู่ป้ระกีอบักีารก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติชมุชนพืิ�นที์�รมิคุล็องรงัสติ คุดัเล็ือกีจากีกีล็ุม่

ผู่ป้ระกีอบักีารก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติที์�มีอาย์ใุนกีารประกีอบักิีจกีารประมาณ 30 ปีขุ่ �นไป 2 สถานประกีอบักีาร 

ไดแ้ก่ี  รา้นก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืโซย้์โกีวิ รา้นก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืแป๊ะจั�วิ

  1.2 ภาคีุเคุรอืขุา่ย์อำาเภอธญับัรุ ี จงัหวิดัปท์มุธานี คุดัเล็ือกี ผู่รู้ ้ ปราชญช์าวิบัา้น 

บัคุุคุล็สำาคุญั (Key Informant) แล็ะภาคีุเคุรอืขุา่ย์ท์ั�งภาคุรฐัแล็ะเอกีชนจำานวิน 5 คุน ไดแ้ก่ี ประธาน

สภาวิฒันธรรมจงัหวิดัปท์มุธานี 1 ท์า่น  ผู่แ้ท์นเท์ศบัาล็ตำาบัล็ธญับัรุ ี1 ท์า่น ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดา้นศลิ็ปวิฒันธรรม

ท์อ้งถิ�น 1 ท์า่น แล็ะผู่ท้์รงคุณุวิฒิุดา้นวิฒันธรรมอาหาร 2 ท์า่น กีารสรา้งเคุรื�องมือผู่ว้ิิจยั์สรา้งขุ่ �นจากี

แนวิคุิด ท์ฤษฎี์ แล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง ประเดน็เกีี�ย์วิกีบัั

       1.2.1 บัรบิัท์แล็ะตน้ท์นุวิฒันธรรมขุองพืิ �นที์�มีคุวิามเป็นมาแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง 

                     1.2.2 คุวิามรูแ้ล็ะวิฒันธรรมอาหารผ่ล็ติภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ 

 2. เคุรื�องมือที์�ใชใ้นกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ ผู่วิ้ิจยั์ใชแ้บับัสมัภาษณก์ี่�งมีโคุรงสรา้ง (Semi – Structured 

Interview) วิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ดว้ิย์กีารวิิเคุราะหเ์นื �อหา (Content Analysis) 

 3. กีารท์ดสอบัเคุรื�องมือ เมื�อสรา้งแบับัสมัภาษณก์ี่�งมีโคุรงสรา้ง (Semi – Structured Interview) 

เรยี์บัรอ้ย์แล็ว้ิ นำาแบับัสมัภาษณใ์หคุ้ณะกีรรมกีารที์�ปรก่ีษา เป็นผู่ต้รวิจเพืิ�อใหแ้บับัสอบัถามมีคุวิาม

เที์�ย์งตรงเชิงเนื �อหา (Content Validity) แล็ว้ินำาไปปรบััปรุงแกีไ้ขุ เพืิ�อใชใ้นกีารเก็ีบัขุอ้มลู็ตอ่ไป

 4. กีารเก็ีบัรวิบัรวิมขุอ้มลู็ ผู่วิ้ิจยั์ไดโ้ท์รศพัิท์ต์ดิตอ่ผู่ที้์�มีสว่ินไดเ้สยี์แจง้วิตัถปุระสงคุก์ีารท์ำาวิิจยั์ 

เพืิ�อขุออนญุาตเก็ีบัขุอ้มลู็โดย์กีารสมัภาษณแ์บับัเจาะล็ก่ี (In-depth Interview) 

 5. ด ำาเนินกีารสมัภาษณด์ว้ิย์ตนเอง จากีกีารสมัภาษณแ์บับัตวัิต่อตวัิ (Face-to-Face) 

สมัภาษณท์์างโท์รศพัิท์ ์แล็ะสมัภาษณด์ว้ิย์กีารใชแ้อพิพิล็เิคุชั�นในกีารสมัภาษณแ์บับัออนไล็น์

 6. กีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ หล็งัจากีกีารสมัภาษณแ์บับัเจาะล็ก่ี โดย์ใชแ้บับัสมัภาษณก์ี่�งมีโคุรงสรา้ง 

(Semi – Structured Interview) ผู่ว้ิิจยั์ท์ำากีารวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็ดว้ิย์กีารวิิเคุราะหเ์นื �อหา (Content 

Analysis) จากีกีารสมัภาษณ์

 ผ่ล็กีารวิิจยั์ศก่ีษาประวิตัิศาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมที์�มีต่อพิฒันากีารกีารตั�งถิ�นฐานขุองชมุชน

แล็ะมรดกีท์างวิฒันธรรมที์�ย์งัคุงอย์ู่สืบัท์อดมาถ่งปัจจบุันัส่งผ่ล็ถ่งคุวิามเป็นอย์ู่กีารประกีอบัอาชีพิ

ขุองคุนในท์ุง่หล็วิงรงัสติ

 1. บัรบิัท์แล็ะตน้ท์นุวิฒันธรรมขุองพืิ �นที์�มีคุวิามเป็นมาแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง พิบัวิา่ ดงันี �

  1.1 บัรบิัท์แล็ะตน้ท์นุวิฒันธรรมขุองพืิ �นที์�มีคุวิามเป็นมา

  “บัรเิวิณนี�แตเ่ดมิเรยี์กีวิา่ท์ุง่หล็วิง มาเปล็ี�ย์นเป็นท์ุง่รงัสติ เมื�อเริ�มมีกีารขุดุคุล็อง 

มีกีารตั�งชื�อบัา้นนามเมืองตามล็กัีษณะขุองพืิ �นที์� เช่น ท์่าโขุล็ง จากีกีารมีโขุล็งชา้งจำานวินมากีใน

บัรเิวิณนี�มาก่ีอน มีป่าไมม้ากี แล็ะมีสมนัอย์ูใ่นที์�นี �มากีเหมือนกีนั” (นาย์ขุจรเกีีย์รต ิ จินดาวิรานนท์,์ 

29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

  “กีารดำาเนินชีวิิต ชีวิิตประจำาวินั ขุองจงัหวิดัปท์มุธานี แตเ่ดมิจะอย์ูก่ีบััสาย์นำ�า 

เพิราะบัรเิวิณนี�เป็นพืิ �นที์�น ำ�าท์ว่ิมมาโดย์ตล็อด ประเพิณีที์�โดดเดน่ คืุอ ประเพิณีตกัีบัาตรพิระรอ้ย์เป็น

กิีจกีรรมท์างศาสนาแล็ะวิิถีชีวิิตขุองชมุชนเป็นอตัล็กัีษณป์ระจำาถิ�น ที์�ด่งดดูคุวิามสนใจขุองผู่คุ้น” 

(ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ศ์รสีมร คุงพินัธ ์, 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

  “อตัล็กัีษณท์์างวิฒันธรรมหรอืตวัิตนมีคุวิามโดดเดน่ที์�หาย์ากีมากีไมเ่หมือนพืิ�นที์�

ฝั� งตะวินัตกี บัรเิวิณอำาเภอสามโคุกี หรอือำาเภอเมือง ขุองจงัหวิดัปท์มุธานีในปัจจบุันั วิฒันธรรมหรอื

กีล็ุม่คุนที์�มาอาศยั์อย์ู่ในบัรเิวิณท์ุ่งหล็วิงรงัสิตนี �ก็ีมีคุวิามหล็ากีหล็าย์ซ่�งเป็นวิฒันธรรมที์�เกิีดขุ่ �นหล็งั

จากีที์�มีกีารขุดุคุล็องรงัสติประย์รูศกัีดิ�แล็ว้ิ เชน่ วิฒันธรรมมอญที์�อพิย์พิเขุา้มาบัรเิวิณคุล็องสี�มีประเพิณี

ตกัีบัาตรพิระรอ้ย์ วิฒันธรรมจีน คุนจีนจะเป็นคุนที์�อย์ูต่ดิที์�ถา้เคุย์อย์ูที่์�ไหนก็ีจะอย์ูที่์�นั�นจนกีระท์ั�งปัจจบุันันี � 

วิฒันธรรมญวินคุล็า้ย์กีบััที์�เกีาะใหญ่ ราชคุราม แถวิๆบัางปะอิน จะเขุา้มาประกีอบัอาชีพิหาปล็า 

เล็ี �ย์งหม ูบัางกีล็ุม่จะย์า้ย์มาจากีแถวิสามเสน สว่ินกีล็ุม่คุนอิสล็ามจะเขุา้มาชว่ิงรชักีาล็ที์� 1 ถง่รชักีาล็ที์� 

3 อาศยั์อย์ูที่์�ต ำาบัล็สวินพิรกิีไท์ย์ อำาเภอสามโคุกี แล็ะบัรเิวิณคุล็องสบิัสอง เป็นตน้ สว่ินกีล็ุม่คุนไท์ย์

จะมีคุวิามหล็ากีหล็าย์ชาติพินัธุ ์ คุนไท์ย์ที์�เป็นคุรสิตก็์ีมีเพิราะสมยั์ก่ีอนไมอ่ย์ากีจะเกีณฑิท์์หารหรอื

หนีคุวิามย์ากีแคุน้มาอาศยั์อย์ูที่์�นี�” (นาย์วีิรวิฒัน ์วิงศศ์ปุไท์ย์, 30 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

  

กรอบูแนวคดิในการวจิุยั

วธีิิดำาเนินการวจิุยั

กีารประวิตัศิาสตรแ์ล็ะวิฒันธรรมที์�มีตอ่

พิฒันากีารกีารตั�งถิ�นฐานขุองชมุชนแล็ะ

ผ่ล็ติภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ จากี 

ผู่ป้ระกีอบักีารก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติชมุชน

พืิ�นที์�รมิคุล็องรงัสติ แล็ะภาคีุเคุรอืขุา่ย์

แนวิท์างกีารอนรุกัีษว์ิฒันธรรมชมุชน

แล็ะก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ ดงันี �

1. บัรบิัท์แล็ะตน้ท์นุวิฒันธรรมขุองพืิ �นที์�

มีคุวิามเป็นมาแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง 

2. คุวิามรูแ้ล็ะวิฒันธรรมผ่ล็ติภณัฑิ์

ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ ผืลการวจิุยั

    ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง 
    จงัหวิดัปท์มุธานี
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ภาพที่่� 1 ปากคิลัองรงัสติประยูรศกัดิ� บรเิวณจิดุที่่�เริ�มิตน้คิลัองที่่�แยกมิาจิากแมิ่นำ�าเจิา้พระยา

บรเิวณวดัเที่ย่นถวาย

 “กีารขุดุคุล็อง พืิ �นที์�ท์ุง่หล็วิงนี �ในอดีตจะมีหนองนำ�า มีล็ ำาคุล็องตา่ง ๆ พิอเริ�มมีกีารขุดุคุล็อง 

ก็ีมีกีารตั�งชื�อตามชื�อนั�น  ๆหรอืตามกีารเพิาะปล็กูีที์�พืิ �นที์�นี �มีกีารปล็กูีขุา้วิมากี เชน่ วิดัผ่ล็าหาร วิดัหวิา่นบัญุ 

วิดัเขีุย์นเขุตแล็ะวิดัมลู็จินดารามเป็นวิดัที์�มีมาก่ีอนกีารขุดุคุล็อง พิระพิทุ์ธเจา้หล็วิงเคุย์เสดจ็มาที์�นั�น

แล็ะปล็กูีตน้พิิกีลุ็ไวิห้นา้วิดัตอนนี�ก็ีย์งัอย์ูที่์�เดมิ” (นาย์วีิรวิฒัน ์วิงศศ์ปุไท์ย์, 30 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 สรุปประเดน็กีล็า่วิโดย์สรุป คืุอ ท์ุง่หล็วิงรงัสติ แตเ่ดมิเป็นพืิ �นที์�ที์�ย์งัไมมี่กีารใชป้ระโย์ชน์

มากีนักี เป็นพืิ �นที์�ชุ่มนำ�าจะมีนำ�าท์่วิมในฤดูนำ�าหล็ากีท์ุกีปี ซ่�งเป็นวิฒันธรรมกีารอย์ู่อาศยั์บัริเวิณ

ล็ุ่มนำ�าเจา้พิระย์า หล็งัจากีเริ�มมีกีารขุดุถล็องในสมยั์รชักีาล็ที์� 5 ท์ำาใหมี้ผู่คุ้นเขุา้มาอาศยั์เพิิ�มขุ่ �น มี

คุวิามหล็ากีหล็าย์แล็ะเป็นพิหวุิฒันธรรม ประกีอบัไปดว้ิย์ คุนไท์ย์ จีน ญวิน มอญ แล็ะคุนไท์ย์อิสล็าม 

มีวิดัที์�เป็นขุองคุนไท์ย์ แล็ะคุนมอญ ที์�อย์ูพื่ิ �นที์�จ ำานวินมากี แล็ะประเพิณีตกัีบัาตรพิระรอ้ย์ ที์�เป็น

วิฒันธรรมประจำาถิ�น สอดคุล็อ้งกีบัังานวิิจยั์ รอ้ย์ปีคุล็องรงัสติ ขุอง สถาบันัไท์ย์ศก่ีษา จฬุาล็งกีรณ์

มหาวิิท์ย์าล็ยั์ (2539) พิบัวิา่ วิดัมีคุวิามสมัพินัธที์์�ดีกีบััชมุชนแถบันี�เป็นอย์า่งมากี ท์ำาใหคุ้นบัรเิวิณนี�

อย์ูก่ีนัอย์า่งมีคุวิามสขุุ ถอ้ย์ที์ถอ้ย์อาศยั์กีนัเป็นอย์า่งดี แล็ะมีประเพิณีที์�เกีี�ย์วิกีบััขุา้วิอนัเป็นปัจจยั์

กีารประกีอบัอาชีพิแตเ่ดมิขุองท์อ้งถิ�นนี � ซ่�งตอ่มาหล็งัจากีปี พิ.ศ. 2500  เริ�มมีคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุอง

กีารพิฒันาเมืองเพิิ�มขุ่ �นมีกีารขุย์าย์ตวัิขุองกีารอย์ูอ่าศยั์ พืิ �นที์�นี �จง่ถกูีหยิ์บัย์กีใหเ้ป็นพืิ �นที์�อย์ูอ่าศยั์ที์�

ย์งัคุงคุวิามเป็นเมืองแล็ะคุวิามเป็นชนบัท์คุวิบัคุูก่ีนัไป

 1.2 พิฒันากีารแล็ะคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองท์ุง่หล็วิงรงัสติ

 กีารอย์ูอ่าศยั์ขุองชมุชนที์�หนาแนน่บัรเิวิณคุล็องหกีแล็ะคุล็องเจ็ด ที์�แตเ่ดมิมีกีารตั�งถิ�นฐาน

ชมุชนในพืิ�นที์�มานานแล็ว้ิก่ีอนที์�จะมีกีารพิฒันาโคุรงกีารท์ุง่หล็วิงรงัสติโดย์มีขุอ้สงัเกีตจากีวิดัวิาอาราม

แล็ะกีารเขุา้มาท์ำากิีนขุองประชากีร เชน่ ตล็าดเก่ีาคุล็องเจ็ด วิดัหวิา่นบัญุ วิดันาบัญุ กีารสรา้งวิดัขุอง

เกีษตรกีรในท์อ้งที์�นี � ส่งผ่ล็ถ่งคุวิามเจริญในพืิ�นที์� ผ่ล็จากีกีารสมัภาษณข์ุองผู่ใ้หขุ้อ้มลู็ที์�เกีี�ย์วิกีับั

คุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองท์ุง่หล็วิงรงัสติ เป็นดงันี �

 “ซ่�งจากีกีารที์�มีผู่คุ้นมาอาศยั์อย์ูนี่ � พิระบัาท์สมเดจ็พิระจลุ็จอมเกีล็า้เจา้อย์ูห่วัิจง่มีพิระประสงคุ์

ใหต้ั�งเมืองธญัญบัรุขีุ่ �น ตรงบัรเิวิณอำาเภอธญับัรุใีนปัจจบุันัซ่�งเป็นพืิ �นที์�ท์างประวิตัศิาสตรที์์�ส ำาคุญัใน

กีารก่ีอรา่งสรา้งเมืองอีกีแหง่หน่�ง โดย์มีกีารจดัตั�งตล็าด ที์�อย์ูอ่าศยั์ บัรเิวิณนี�อย์า่งเป็นหล็กัีแหล็ง่ มี

ตล็าดเก่ีาคุล็องเจ็ดที์�เป็นตล็าดไมร้มินำ�าที์�ส ำาคุญั เมื�อสมยั์อดีตคุนจะพิาย์เรอืมาซื �อสนิคุา้ที์�ตล็าดแหง่

นี �จ ำานวินมากีท์ั�งขุองกิีน ขุองใช ้แล็ะอื�น ๆ  ที์�จ ำาเป็นในกีารใชชี้วิิต” (นาย์วีิรวิฒัน ์วิงศศ์ปุไท์ย์, 30 กี.คุ. 2564, 

สมัภาษณ)์

  

ภาพที่่� 2 ประตูนำ�าจิฬุาลังกรณแ์ลัะประตูนำ�าเสาวภาผอ่งศร ่

ที่่�ใชัใ้นการบรหิารจิดัการนำ�าในคิลัองรงัสติประยูรศกัดิ�

 “เมื�อก่ีอนสญัจรท์างเรอื ประตนูำ�ารงัสติจะมีคุนอย์ูม่ากีมาซื �อขุอง เมื�อก่ีอนใชเ้รอืประตนูำ�า

รงัสติจะมีคุนมากี ตล็อดคุล็องเจ็ดมีสะพิานไมที้์�งดงาม แล็ะเป็นตล็าดที์�ใหญ่” (นาย์ขุจรเกีีย์รต ิจินดา

วิรานนท์,์ 30 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 สรุปประเด็นที์�ไดจ้ากีกีารสมัภาษณปั์จจยั์แห่งคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองชุมชนจากีอดีตถ่ง

ปัจจบุันั ดงันี �

  1.2.1 กีารขุย์าย์ตวัิขุองเมือง มีกีารเปล็ี�ย์นแปล็งรูปแบับัขุองสถาปัตย์กีรรม สถานที์� 

แล็ะชมุชน โดย์มีกีารเขุา้อย์ูอ่าศยั์ขุองกีล็ุม่คุนมากียิ์�งขุ่ �น ก่ีอเกิีดกีารขุย์าย์ตวัิขุองเมืองท์ั�งกีารมีศนูย์ก์ีารคุา้

ที์�ท์นัสมยั์ มีพิิพิิธภณัฑิต์า่ง ๆ ที์�อย์ูใ่นพืิ �นที์�ชมุชน มีกีารคุมนาคุมที์�สะดวิกีเขุา้ถง่เชื�อมโย์งไปในท์กุีท์อ้งที์� 

แล็ะวิิถีชีวิิตรมิคุล็องก็ีคุอ่ย์ ๆ ล็บัเล็ือนหาย์ไป แตว่ิฒันธรรมที์�เกีี�ย์วิกีบัักีารกิีน เชน่ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ 

กีารปล็กูีขุา้วิแล็ะพืิชผ่ล็ท์างกีารเกีษตรก็ีย์งัคุงหล็งเหล็ืออย์ูบ่ัา้ง ศาล็เจา้แล็ะวิดัก็ีย์งัเป็นสถานที์�ที์�อย์ู่

ในชมุชนเขุา้ใชพื้ิ �นที์�เกิีดกีารเปล็ี�ย์นแปล็งไปจากีเดิม เช่น ศาล็เจา้ไต่ฮงกีง ศาล็เจา้แม่ท์บััทิ์ม ตาม

อตัล็กัีษณข์ุองคุนจีนแตจิ้�วิ แล็ะกีารใชป้ระโย์ชนจ์ากีที์�ดนิก็ีเปล็ี�ย์นรูปไปพืิ�นที์�ท์ ำานากีล็าย์เป็นที์�อย์ูอ่าศยั์

มากีขุ่ �น 

  

 ภาพที่่� 3 ศาลัเจิา้แลัะที่่�พกัอาศยัของคินในทีุ่ง่รงัสติที่่�มิก่ลัิ�นอายของวฒันธ์รรมิในอดต่

    ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง 
    จงัหวิดัปท์มุธานี
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  1.2.2 กีารเพิิ�มขุ่ �นขุองประชากีร จากีอดีตประชากีรสว่ินมากีจะเป็นคุนจีนที์�เขุา้มา

ใชแ้รงงานแล็ะตอ่มาก็ีท์ำากิีจกีารคุา้ขุาย์ ปล็กูีขุา้วิ ดงัปรากีฏมีโรงสทีี์�อย์ูร่มินำ�า โกีดงัสำาหรบััเก็ีบัขุา้วิ แล็ะ

เรอืนไมแ้ถวิโบัราณเป็นรอ่งรอย์ท์างประวิตัศิาสตรก์ีารอย์ูอ่าศยั์ขุองกีล็ุม่คุนในท์ุง่หล็วิงรงัสตินี � แล็ะ

ปัจจบุันัมีพืิ �นที์�ขุองโรงงาน หา้งสรรพิสนิคุา้ สถาบันัท์างกีารศก่ีษาแล็ะศนูย์ร์าชกีารตา่ง ๆ เขุา้มาแท์นที์�

จง่มีกีารอพิย์พิประชากีรจากีหล็ากีหล็าย์ถิ�นสง่ผ่ล็ใหมี้กีารเพิิ�มขุ่ �นขุองประชากีรอย์า่งรวิดเรว็ิ

  1.2.3 กีารสืบัท์อดท์างวิฒันธรรมที์�ย์งัคุงหล็งเหล็อือย์ูใ่นปัจจบุันั วิฒันธรรมที์�ย์งัคุง

อย์ูเ่ชน่ กีารตกัีบัาตรหรอืท์ำาบัญุใหก้ีบััวิดัที์�มีอย์ูใ่นท์อ้งถิ�น กีารสบืัท์อดประเพิณีกีารล็ะเล็น่ที์�ปรากีฏอย์ู่

ภาย์ในชมุชน เชน่ ขุา้งวิดัเขีุย์นเขุตในเท์ศบัาล็บัง่ยี์�โถจะมีกีารล็ะเล็น่จดุล็กูีหนทีู์�สบืัท์อดกีนัมาย์าวินาน 

แล็ะมีกีารจดัเท์ศกีาล็กิีนเจหรอืไหวิเ้จา้ตามศาล็เจา้ตา่ง ๆ ที์�อย์ูใ่นพืิ �นที์� รวิมถง่กีารร ำาล็ก่ีถง่กีารขุดุคุล็อง

รงัสติที์�ประตนูำ�าจฬุาล็งกีรณที์์�บัรเิวิณปากีคุล็องรงัสติ แล็ะกีารสืบัท์อดขุนบัประเพิณีตา่งที์�อย์ูภ่าย์ใน

ชมุชน เป็นตน้

  

ภาพที่่� 4 วถิช่ัว่ติของคินในปัจิจิบุนัที่่�ผสานรากจิากวฒันธ์รรมิเดมิิแลัะพพิธิ์ภณัฑ์ใ์นชัมุิชัน

 จากีกีารสมัภาษณภ์าคีุเคุรอืขุา่ย์เกีี�ย์วิกีบััวิฒันธรรมแล็ะกีารรกัีษาวิฒันธรรมใหคุ้งอย์ู ่ พิบัวิา่

“จงัหวิดัปท์มุธานีเป็นจงัหวิดัที์�มีคุวิามเป็นอตัล็กัีษณข์ุองชมุชน โดย์มีวิิถีขุองกีารใชชี้วิิตรมิสาย์นำ�า คุนที์�

นี�อย์ูก่ีบัันำ�ามาแตอ่ดีต กีารจะท์ำาใหเ้ป็นที์�รูจ้กัีแล็ะชกัีชวินใหคุ้นมาท์อ่งเที์�ย์วิ ใหม้าท์านอาหารกีารกิีน 

แล็ะมีวิฒันธรรมขุา้วิ ผ่สมผ่สานกีบััวิิถีท์อ้งถิ�น นวิตักีรรมแล็ะเท์คุโนโล็ยี์ตา่ง ๆ จะรกัีษาวิฒันธรรมให้

คุงอย์ูไ่ด”้  (นาย์ขุจรเกีีย์รต ิจินดาวิรานนท์,์ 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 “กีารนำาคุนรุ่นใหม่แล็ะนักีศ่กีษาเขุา้มามีส่วินร่วิมในกีารพิฒันาแล็ะสรา้งสรรคุง์านศิล็ป

วิฒันธรรม จะเป็นกีารรกัีษาศลิ็ปวิฒันธรรมท์กุีแขุนง แล็ะสง่เสรมิกีารเรยี์นรูอ้ย์า่งเป็นระบับั เป็นกีารสรา้ง

คุวิามสมบัรูณแ์บับัมากีขุ่ �น ภาย์ใตโ้ล็กีที์�เปล็ี�ย์นแปล็งแล็ะเป็นกีารสรา้งงานใหช้มุชนดว้ิย์” (นางสาวิ

สวุิาร ีออ่นล็า, 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 “คุวิามกีา้วิหนา้ขุองเท์คุโนโล็ยี์ในปัจจบุันัจะช่วิย์ส่งเสรมิกีารประชาสมัพินัธแ์ล็ะกีารสรา้ง

คุวิามย์อมรบััที์�หล็ากีหล็าย์ โดย์เฉพิาะกีารใชเ้ท์คุโนโล็ยี์เสมือนจรงิ” (ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์พ์ิงศศ์กัีดิ� 

ท์รงพิระนาม , 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

“เท์รนดใ์นสงัคุมปัจจุบันัเป็นสงัคุมผู่สู้งวิยั์อย์่างสมบัูรณ ์ ผู่ที้์�มาบัอกีเล็่าเรื�องราวิท์างวิฒันธรรม

เป็นผู่ส้งูวิยั์ เราคุวิรใหคุ้วิามสำาคุญักีบััคุนกีล็ุม่นี �ดว้ิย์ อย์า่งเชน่ กีารมีกีารรองรบััดว้ิย์อารย์สถาปัตย์์

ส ำาหรบััผู่ส้งูวิยั์” (นาย์วีิรวิฒัน ์วิงศศ์ปุไท์ย์, 30 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 สรุปประเด็นที์�ไดจ้ากีกีารสมัภาษณเ์กีี�ย์วิกีบัักีารคุงอย์ู่ขุองวิฒันธรรมในท์อ้งถิ�นจะขุ่ �นอย์ู่

กีบััสิ�งส ำาคุญั ดงันี �

 1. ดา้นประวิตัศิาสตรที์์�สะท์อ้นภาพิใหเ้หน็ถง่เรื�องราวิในอดีตขุองกีล็ุม่คุนที์�อย์ูใ่นพืิ �นที์�นั�นวิา่มี

ประวิตัศิาสตรค์ุวิามเป็นมาอย์า่งไร มีสิ�งไหนที์�เป็นปัจจยั์แหง่คุวิามงอกีงามขุองวิฒันธรรมเหล็า่นี � 

 2. ดา้นคุวิามงามขุองงานศิล็ปกีรรม สถาปัตย์กีรรมตา่ง  ๆสถานที์�ที์�แสดงถง่มมุมองดา้นคุวิามสขุุ 

ที์�จรรโล็งจิตใจ เชน่ วิดัวิาอารามตา่ง ๆ ภาพิวิาดหรอืงานศลิ็ปะที์�แสดงออกีถง่กีารนำาเอาวิฒันธรรม

มาประย์กุีตแ์ล็ะรวิมไวิด้ว้ิย์กีนั

 3. ดา้นสงัคุมวิฒันธรรมที์�บัง่บัอกีแล็ะแสดงถง่จารตีประเพิณี ขุนบัธรรมเนีย์ม คุวิามเชื�อศาสนา 

ที์�สะท์อ้นถง่คุวิามเป็นอย์ูขุ่องคุนในสงัคุม

 4. ดา้นกีารศก่ีษาแล็ะกีารสั�งสมคุวิามรู ้คุวิามเขุา้ใจถง่รากีฐานวิฒันธรรมในอดีตที์�สง่ผ่ล็ถง่

กีารเรยี์นรูขุ้องคุนในปัจจบุันั

 จากีที์�กีล็า่วิมาขุา้งตน้กีารคุงอย์ูขุ่องวิฒันธรรมในปัจจบุันัอนัหมาย์รวิมถง่ระบับัขุองกีารจดักีาร

วิฒันธรรมดว้ิย์ซ่�งจะขุ่ �นอย์ูก่ีบััตน้ท์นุแล็ะฐานขุองชมุชนเป็นสำาคุญั อาศยั์หล็กัีขุองกีารมีสว่ินรว่ิมใน

ชุมชนท์ุกีภาคุส่วินที์�สอดคุล็อ้งกีับัวิิถีแห่งกีารดำาเนินชีวิิตขุองคุนในชุมชนจะช่วิย์วิัฒนธรรมแล็ะ

ประวิตัศิาสตรไ์ดร้บัักีารรกัีษาใหคุ้งอย์ูก่ีบััชมุชนตอ่ไป

 2. คุวิามรูแ้ล็ะวิฒันธรรมอาหารผ่ล็ติภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ

 วิฒันธรรมกีารประกีอบัอาชีพิบัรเิวิณท์ุง่หล็วิงรงัสติมีที์�มาในอดีตเป็นพืิ �นที์�ท์ ำานาเพืิ�อใชเ้ป็น

แหล็ง่ในกีารเพิาะปล็กูีขุา้วิที์�จะนำาเขุา้ไปบัรโิภคุในกีรุงเท์พิ มีแหล็ง่นำ�าส ำาคุญั มีคุล็องรงัสติประย์รูศกัีดิ�

เป็นคุล็องสาย์หล็กัีที์�ส ำาคุญั แล็ะเป็นระบับัชล็ประท์านสมยั์ใหมใ่นย์คุุแรกีขุองประเท์ศไท์ย์ พิรอ้มกีบัั

รองรบัักีารขุย์าย์ตวัิขุองกีารสง่ออกีขุา้วิในอดีต สว่ินในปัจจบุันัไดมี้กีารพิฒันามาเป็นพืิ �นที์�ในกีารผ่ล็ติ

นำ�าประปาส่งไปหล็่อเล็ี �ย์งกีรุงเท์พิมหานคุร จงัหวิดัปท์มุธานีในปัจจบุันันี � ประชากีรมีราย์ไดอ้ย์ู่ที์�

ประมาณ 46,977 บัาท์ตอ่คุรวัิเรอืน (ส ำานกัีงานสถิตแิหง่ชาต,ิ 2562) เกีษตรกีรย์งัคุงมีอย์ูใ่นพืิ �นที์�ขุอง

ปท์มุธานี โดย์เกีษตรกีรดงัที์�กีล็า่วิมานั�นย์งัคุงเป็นพิล็งัหล็กัีสว่ินหน่�งในกีารพิฒันาเศรษฐกิีจขุองจงัหวิดั

ปท์มุธานี ซ่�งเคุย์เป็นดนิแดนปล็กูีขุา้วิที์�ส ำาคุญัขุองประเท์ศ ขุา้วิวิตัถดุิบัที์�ส ำาคุญัในกีารผ่ล็ติแปง้เพืิ�อ

ใชใ้นกีารท์ำาเสน้ก๋ีวิย์เตี�ย์วิ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติเป็นวิฒันธรรมท์างดา้นอาหารที์�อย์ูคุู่ท่์ุง่หล็วิงรงัสติ เกิีด

จากีกีล็ุม่ชาติพินัธุจี์นที์�ไดอ้พิย์พิมาอาศยั์บัรเิวิณพืิ�นที์�แหง่นี � ซ่�งปรากีฏรอ่งรอย์หล็กัีฐานจากีศาล็เจา้ 

ตล็าด แล็ะที์�อย์ูอ่าศยั์ รวิมท์ั�งประเพิณีดว้ิย์

   

    ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง 
    จงัหวิดัปท์มุธานี
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ภาพที่่� 5 เรอ่นแถวไมิท้ี่่�ตั�งอยูเ่คิย่งขา้งเรอ่นแถวสมิยัใหมิ่แลัะศาลัเจิา้บรเิวณรมิิคิลัองหก 

 2.1 ประวิตัศิาสตรก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ

 ในสมยั์จอมพิล็ ป. พิิบัลู็สงคุรามไดมี้กีารสง่เสรมิใหบ้ัรโิภคุก๋ีวิย์เตี�ย์วิ เนื�องจากีสภาวิกีารณ์

หล็งัจากีสงคุรามโล็กีคุรั�งที์� 2 สง่ผ่ล็ใหส้ภาพิเศรษฐกิีจแล็ะสงัคุมตกีอย์ูใ่นคุวิามย์ากีล็ำาบัากี ก๋ีวิย์เตี�ย์วิ

เป็นอาหารที์�มีคุณุประโย์ชนแ์ล็ะมีสารอาหารคุรบัถว้ิน จ่งไดร้บััคุวิามนิย์มมาจนกีระท์ั�งปัจจบุันันี �  

(ศิล็ปวิฒันธรรม,2563)

 

ภาพที่่� 6 ก๋วยเต่�ยวผดัไที่ยรา้นปา้มิะลั ิรมิิคิลัองหก

 จากีที์�กีล็า่วิมาขุา้งตน้จะเหน็ไดว้ิา่ก๋ีวิย์เตี�ย์วิในอดีตจะเป็นล็กัีษณะขุองกีารนำาเสน้ก๋ีวิย์เตี�ย์วิ

ไปผ่ดัในกีระท์ะ  ก๋ีวิย์เตี�ย์วิผ่ดัไท์ย์ เสน้ก๋ีวิย์เตี�ย์วิที์�น ำามาใชจ้ะใชเ้สน้ขุองจนัท์บัรุทีี์�เรยี์กีวิา่ เสน้จนัท์ ์ที์�

ท์ ำาจากีแปง้ขุา้วิจา้วิมีล็กัีษณะเหนีย์วินุม่ เวิล็าผ่ดัจะซม่ซบััรสชาตขิุองเคุรื�องปรุงไดดี้ (กีฤช เหล็อืล็มยั์, 

2561) แล็ะเมืองจนัท์บัรุเีป็นเมืองท์า่ที์�มีวิฒันธรรมจีนอย์ูม่ากี ก๋ีวิย์เตี�ย์วิผ่ดัไท์ย์ เป็นอาหารที์�มีคุณุคุา่

ท์างโภชนากีาร ราคุาไม่สงู แล็ะมีขุั�นตอนในกีารประกีอบัอาหารที์�ง่าย์ ใชเ้วิล็าในกีารปรุงไม่นาน 

ตล็อดจนเป็นกีารสง่เสรมิวิตัถดุบิัที์�ไดจ้ากีผ่ล็ติผ่ล็ท์างกีารเกีษตรขุองไท์ย์ดว้ิย์ ปัจจบุันัก๋ีวิย์เตี�ย์วิผ่ดัไท์ย์

ไดร้บัักีารย์อมรบััจากีคุนท์ั�วิโล็กีวิา่เป็นอาหารที์�มีคุวิามเป็นเอกีล็กัีษณข์ุองคุนไท์ย์ 

 จากีกีารสมัภาษณภ์าคีุเคุรอืขุา่ย์เกีี�ย์วิกีบััก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ พิบัวิา่ “ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืแตเ่ดมิมี

ขุาย์อย์ูบ่ัรเิวิณอนสุาวิรยี์ช์ยั์สมรภมิูเป็นก๋ีวิย์เตี�ย์วิที์�ไมต่อ้งปรุง ชามเล็ก็ี ๆ แล็ะพิาย์เรอืเขุา้มาขุาย์ เกิีดขุ่ �น 

ในสมยั์จอมพิล็ ป.พิิบัลู็สงคุราม เนื�องจากีคุนจะไดไ้ปกิีนขุา้วินอกีบัา้นแล็ะก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืก็ีมีคุณุคุา่ท์าง

โภชนากีาร ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติจะพิาย์เรอืขุาย์ในคุล็องรงัสติ แล็ะมีก๋ีวิย์เตี�ย์วิอีกีที์�หน่�งคืุอที์�วิดันิเวิศนธ์รรม

ประวิตัิที์�บัางปะอิน อย์ธุย์าที์�มีคุนพิาย์เรอืมาขุาย์เป็นก๋ีวิย์เตี�ย์วิตม้ย์ำารสชาติดีมากี รบััประท์านเสรจ็

ก็ีล็า้งชามในคุล็อง เป็นเสนห่อ์ย์า่งนง่แตก่่ีอนคุล็องในแมน่ำ�าเป็นนำ�าที์�สะอาดคุนใชดื้�มกิีนได ้ แล็ะแต่

เดมิก็ีเป็นวิฒันธรรมขุองคุนจีนที์�เป็นอาหารที์�หารบััประท์านไดง้า่ย์ ๆ มีท์ั�วิไป ตอ่มาคุนไท์ย์ก็ีเอามาปรบัั

รสชาตใิหเ้ขุา้แล็ะถกูีปากีกีบััคุนไท์ย์” (ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ศ์รสีมร คุงพินัธ,์ 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 “ก๋ีวิย์เตี�ย์วิที์�อรอ่ย์จะอย์ูร่มิแมน่ำ�าเจา้พิระย์า เป็นอาหารที์�ถกูีปากีแล็ะถกูีหล็กัีอนามยั์ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอื

ที์�เกิีดขุ่ �นมาก่ีอนโกีฮบััจะอย์ูที่์�วิดัเที์ย์นถวิาย์ เป็นโรงงานที์�ผ่ล็ติเสน้ก๋ีวิย์เตี�ย์วิแตต่อนนี�ไมมี่อย์ูแ่ล็ว้ิ เวิล็า

กิีนก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรือรงัสิตก็ีจะมีตุ่มเล็็กี ๆ อย์ู่ขุา้งหมอ้ มีขุนัหน่�งใบักิีนก๋ีวิย์เตี�ย์วิเสรจ็ก็ีตกัีนำ�าดื�มตามชื�น

ใจดีมากี” (นาย์ขุจรเกีีย์รต ิจินดาวิรานนท์,์ 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 “ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอือย์ูคุู่ก่ีบััคุล็องรงัสติ แตก่่ีอนกีารคุมนาคุมจะตอ้งใชล้็ ำานำ�าในกีารเดนิท์าง โกีฮบัั

เป็นคุนไหหล็ำา เมื�อก่ีอนบัา้นจะอย์ูขุ่า้งสถานีตำารวิจประตนูำ�าคุล็องรงัสติ ตอนนี�ไมมี่อย์ูแ่ล็ว้ิ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิ

เรอืจะเป็นก๋ีวิย์เตี�ย์วิที์�มีเนื �อใสใ่นกีระจาดจะมีนำ�าแขุง็แชไ่วิไ้มใ่หเ้นื �อเสยี์ เมื�อก่ีอนจะขุาย์รมิคุล็องฝั� งถนน 

แล็ะถนนเป็น 2 เล็นสท์์ำาใหร้ถตดิแล็ะเกิีดอนัตราย์ได ้ ผู่ว้ิา่ราชกีารจงัหวิดัสมยั์นั�นเล็ย์ใหย้์า้ย์มาฝั� งนี � 

ที์�มีหมูบ่ัา้นจดัสรรในปัจจบุันั มีกีารนำาเอาเรอืเอี�ย์มจุ๊นมาดดัแปล็งเป็นที์�ขุาย์ มีรา้นอรอ่ย์เดด็ที์�อย์ูต่รง

ปากีท์างเขุา้มหาวิิท์ย์าล็ยั์รงัสิตที์�เก่ีาแก่ีขุาย์มาถ่งปัจจบุันันี � ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติอย์ูคุู่คุ่ล็องรงัสติแล็ะ

มีชื�อเสีย์งมานาน” (นาย์ขุจรเกีีย์รต ิจินดาวิรานนท์,์ 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 “ตั�งเริ�มขุาย์มาตอนเป็นเด็กีก็ีมีรสชาติแบับันี� ตอนนี�เป็นรุน่ที์� 4 แล็ว้ิขุาย์มาตั�งแต่ก๋ีงขุาย์ 

เมื�อก่ีอนก๋ีงท์ำางานที์�โรงงานล็กูีชิ �นที์�โกีฮบััไปรบััล็กูีชิ �นมาท์ำาก๋ีวิย์เตี�ย์วิขุาย์ ก๋ีงบัอกีวิา่โกีฮบััก็ีใชล้็กูีชิ �นที์�นี� 

เป็นรสชาติที์�คุนแถบันี�คุุน้เคุย์ดั�งเดิม ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติจะแตกีตา่งจากีที์�อื�นคืุอเราจะใสเ่ล็ือดไมใ่ส่

กีะทิ์เพิราะรสชาตจิะดีแล็ะเวิล็ารบััประท์านจะกีล็มกีล็อ่มไมเ่ล็ี�ย์น แล็ะมีพิรกิีสดตำาใสแ่ท์นพิรกิีป่นจะ

ไดร้สชาติที์�ไมเ่หมือนใคุร” (นางสาวิ ฉนัท์ส์นีิ พิิท์ย์านรุกัีษ,์ 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 “รา้นเราเปิดขุาย์มานานย์า้ย์มาหล็าย์ที์�แตก่่ีอนเปิดเป็นท์่านำ�ายื์�นล็งไปในคุล็องเปิดขุาย์มา

ประมาณ 40 ปี ตอนนี�มาขุาย์อย์ูที่์�บัา้นเพิราะจะไดจ้อดรถสะดวิกี รสชาตดิั�งเดมิ เนน้ใชว้ิตัถดุิบัที์�ท์ ำา

เองท์ั�งหมด เพิราะเรามีรา้นขุาย์หมเูองท์ำามาดั�งเดมิ โดย์เฉพิาะก๋ีวิย์เตี�ย์วิตม้ย์ำา รสชาตจิะดีมากี โกีวิ

เป็นคุนขุาย์เองมาจนถง่ตอนนี�” (นางสาวิปรางคุจ์นัท์ร ์แซเ่ฮง้, 29 กี.คุ. 2564, สมัภาษณ)์

 อตัล็กัีษณแ์ล็ะล็กัีษณะเดน่ขุองรา้นก๋ีวิย์เตี�ย์วิรงัสติ 

 1. นำ�าก๋ีวิย์เตี�ย์วิจะตอ้งเป็นนำ�าที์�มีกีารใสเ่ล็ือดขุองเนื �อสตัวิล์็งไป

 2. รสชาติมีคุวิามเฉพิาะตวัิขุ่ �นอย์ูก่ีบัักีารปรุงขุองแตล่็ะรา้น

 3. พิรกิีที์�ใชป้รุงรสชาตใินนำ�าก๋ีวิย์เตี�ย์วิจะเป็นสตูรพิรกิีสดหรอืพิรกิีเผ่าตำาผ่สมกีบััสว่ินผ่สมอื�น ๆ

 4. มีเคุรื�องแนมเพืิ�อล็ดท์อนคุวิามเผ่็ด เชน่ ขุนมถว้ิย์ สาคุไูสต้า่ง ๆ ขุนมเบืั �อง เป็นตน้

 5. เนน้วิตัถดุิบัที์�มีคุวิามสดใหม่

 6. ภาชนะที์�ใชใ้ส่ก๋ีวิย์เตี�ย์วิจะไม่ใหญ่มากีเพืิ�อใหไ้ดชิ้มรสชาติก๋ีวิย์เตี�ย์วิหล็าย์ ๆ สตูร เช่น 

ก๋ีวิย์เตี�ย์วินำ�าตกี ก๋ีวิย์เตี�ย์วิตม้ย์ำา ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเย์น็ตาโฟ เป็นตน้

    ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง 
    จงัหวิดัปท์มุธานี



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565
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ภาพที่่� 7 ก๋วยเต่�ยวเรอ่นายเลัศิ คิลัองหนึ�ง รมิิคิลัองรงัสติประยูรศกัดิ� รสชัาตดิั�งเดมิิมิากวา่ 40 ป่

 2.2 ชว่ิงระย์ะเวิล็าขุองกีารขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ

 ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติมีกีารคุา้ขุาย์อย์ูบ่ัรเิวิณรมิคุล็องรงัสติ ซ่�งในอดีตจะมีเรอืที์�พิาย์ขุาย์ตาม

ชมุชนรมิตล็ิ�งคุล็องรงัสติ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิที์�โดง่ดงัแล็ะมีชื�อเสีย์งที์�สดุ คืุอ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืโกีฮบัั ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอื

นาย์เล็ศิ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืตาจั�วิก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืโกีเฮง เป็นตน้ (เท์ศบัาล็นคุรรงัสติ, 2562)  ไดแ้บัง่ชว่ิงระย์ะ

ขุองกีารขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืโดย์มีกีารแบัง่สว่ินขุอ้กีำาหนดในย์คุุตา่ง ๆ ดงันี � 

 ระย์ะแรกี กีารขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติในระย์ะเริ�มตน้มีกีารพิาย์เรอืส ำาปั�นขุาย์อย์ูร่มิคุล็องรงัสติ 

แล็ะในคุล็องรงัสติที์�แย์กีไปในคุล็องตา่ง ๆ เชน่ คุล็องหน่�ง คุล็องสอง คุล็องสาม เป็นตน้  โดย์จะเริ�ม

ขุาย์ในช่วิงเวิล็ากีล็างวินัจนกีระท์ั�งช่วิงบั่าย์มีผู่คุ้นรบััประท์านตล็อดระย์ะท์างที์�เรือไดพ้ิาย์ผ่่านไป

เนื�องจากีราคุาไมส่งูแล็ะเป็นอาหารที์�ท์ ำาไดอ้ย์า่งรวิดเรว็ิเหมาะกีบัักีารดำาเนินชีวิิตขุองคุนในย์คุุนั�น

 ระย์ะที์�สอง เริ�มตน้ประมาณชว่ิงปี พิ.ศ. 2500 โดย์เริ�มมีกีารคุมนาคุมที์�เปล็ี�ย์นแปล็งไปจากี

เดมิที์�ใชก้ีารสญัจรในนำ�าไดมี้กีารก่ีอสรา้งถนนบัรเิวิณแนวิคุล็องเพิิ�มเตมิ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืไดถ้กูีนำาขุ่ �นมา

ขุาย์บันบักีมากีขุ่ �น กีารพิาย์เรอืเพืิ�อขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิไดคุ้อ่ย์ ๆ หาย์ไป 

 ระย์ะที์�สาม ในย์คุุปัจจบุันั เริ�มมาเมื�อประมาณปี 2535 ที์�น ำาเอาก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืล็งไปขุาย์ใน

เรอืเอี�ย์มจุ๊นที์�ปรบััปรุงใหเ้ป็นเรอืที์�สามารถขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิได ้ โดย์กีารท์ำาสะพิานท์างเดนิจากีฝั� งเขุา้ไป

ในเรอืเพืิ�อใหคุ้นที์�มารบััประท์านสามารถเดนิเขุา้ไปนั�งในเรอืได ้ซ่�งในปัจจบุันัมีรา้นก๋ีวิย์เตี�ย์วิรงัสติอย์ู่

ตามแนวิคุล็องรงัสิตประมาณ 23 รา้นคุา้ที์�ประกีอบักิีจกีารขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิ (จันจิมา องัคุพิณิชกิีจ, 

พิิพิฒัน ์กีระแจะจนัท์ร,์ 2558)

  

ภาพที่่� 8 ก๋วยเต่�ยวเรอ่ของรา้นโซ้ย้โกว คิลัองหก อำาเภอธ์ญับรุ ่จิงัหวดัปที่มุิธ์าน่

 1. บัรบิัท์แล็ะตน้ท์นุวิฒันธรรมขุองพืิ �นที์�มีคุวิามเป็นมาแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง 

 1.1 ดา้นประวิตัศิาสตรแ์ล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็งขุองพืิ �นที์�ท์ุง่หล็วิงรงัสติ มีกีารพิฒันาตอ่เนื�องจากี

กีารขุดุคุล็องสง่ผ่ล็ใหเ้ป็นพืิ �นที์�ที์�มีกีารปล็กูีขุา้วิแล็ะท์ำากีารเกีษตรที์�ส ำาคุญัในจงัหวิดัปท์มุธานี มีศนูย์วิ์ิจยั์

ขุา้วิแห่งแรกีในประเท์ศไท์ย์ที์�มีกีารปรบััปรุงแล็ะพิฒันาสาย์พินัธข์ุา้วิ โดย์เฉพิาะอย์่างยิ์�ง ขุา้วิหอม

ปท์มุธานี ที์�ไดร้บัักีารย์อมรบััวิ่าเป็นสิ�งบั่งชี �ท์างภมิูศาสตรที์์�ส ำาคุญัขุองจงัหวิดัปท์มุธานี ตล็อดจน

พิฒันากีารคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองพืิ�นที์�ที์�มีกีารเขุา้มาอย์ู่อาศยั์ขุองประชากีรเพิิ�มมากีขุ่ �นส่งผ่ล็ใหมี้

กีารขุย์าย์ตวัิขุองเมืองที์�นำาคุวิามเจรญิมาสูช่มุชนในพืิ�นที์�แหง่นี � 

 1.2 ดา้นสงัคุมแล็ะวิฒันธรรม คุวิามงามขุองงานศิล็ปกีรรม สถาปัตย์กีรรม  สถานที์�ที์�แสดง

ถง่มมุมองดา้นคุวิามสขุุที์�จรรโล็งจิตใจ ที์�บัง่บัอกีแล็ะแสดงถง่จารตีประเพิณี ขุนบัธรรมเนีย์ม คุวิามเชื�อ

ศาสนา ที์�สะท์อ้นถง่คุวิามเป็นอย์ูขุ่องคุนในสงัคุม โดย์มีพืิ �นฐานที์�มีคุวิามหล็ากีหล็าย์เป็นสงัคุมพิหุ

วิฒันธรรมจากีกีล็ุม่ชาติพินัธุ ์เชน่ กีล็ุม่ชาติพินัธุม์อญ กีล็ุม่ชาติพินัธุเ์วีิย์ดนาม กีล็ุม่ชาติพินัธุจี์น แล็ะ

กีล็ุม่ชาติพินัธุไ์ท์ย์ที์�กีระจาย์ตวัิอย์ูใ่นพืิ �นที์� สอดคุล็อ้งกีบัังานวิิจยั์ขุอง พิฒุพิณัณิน คุำาวิชิระพิิท์กัีษ ์

(2563) ที์�ไดศ้่กีษาเกีี�ย์วิกีับั รูปแบับักีารตั�งถิ�นฐานชุมชนที์�สอดคุล็อ้งกีับักีารคุงอย์ู่ขุองมรดกีท์าง

วิฒันธรรมในจงัหวิดัปท์มุธานี กีรณีศก่ีษา: เท์ศบัาล็นคุรรงัสติ เท์ศบัาล็เมืองบัง่ยี์�โถ แล็ะเท์ศบัาล็

เมืองท์า่โขุล็ง หล็กัีฐานที์�ปรากีฏเดน่ชดัเป็นมรดกีท์างวิฒันธรรมในท์ุง่หล็วิงรงัสติ ดงันี � 

  1.2.1 มรดกีท์างวิฒันธรรมที์�เป็นวิตัถสุามารถที์�จะจบััตอ้งได ้ (Cultural Heritage)  

มรดกีท์างวิฒันธรรมในพืิ�นที์�ท์ุง่หล็วิงรงัสติ ไดแ้ก่ี คุล็องรงัสติประย์รูศกัีดิ� ศาล็เจา้ที์�อย์ูใ่นท์อ้งที์�รมิ

คุล็องรงัสติที์�มีอย์ูป่ระมาณ 10 แหง่ (ส ำารวิจเมื�อเดือนมกีราคุม พิ.ศ. 2565) ศนูย์ว์ิิจยั์ขุา้วิ วิดัที์�ตั�งอย์ู่

ในพืิ �นที์� ตล็าด อาคุารบัา้นเรอืนที์�ย์งัมีรอ่งรอย์สะท์อ้นภาพิขุองคุวิามเจรญิในอดีตที์�เกิีดขุ่ �นมาพิรอ้ม

กีบััสงัคุมที์�มีกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง 

  1.2.2 มรดกีท์างวิฒันธรรมที์�ไมใ่ชว่ิตัถจุบััตอ้งไมไ่ด ้ (Intangible Cultural Heritage) 

พิล็วิตัขุองคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองพืิ �นที์�ท์ุง่หล็วิงรงัสติ ไดแ้ก่ี ประเพิณีที์�อย์ูใ่นท์อ้งถิ�น คุวิามเชื�อคุวิาม

ศรทั์ธาแล็ะประเพิณีขุองกีล็ุ่มชาติพินัธุต์่าง ๆ ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรือรงัสิต ขุนมกีุ่ย์ช่าย์ ประเพิณีกีารแขุ่งขุนั

ล็กูีหนกูีารตกัีบัาตรพิระรอ้ย์ กีารตกัีบัาตรนำ�าผ่่ �ง แล็ะประเพิณีสงกีรานตต์ามวิิถีชีวิิตขุองคุนที์�อย์ูร่ว่ิม

กีนัในชมุชน เป็นตน้

 2. คุวิามรูแ้ล็ะวิฒันธรรมอาหารผ่ล็ติภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ

 2.1 ประวิตัศิาสตรข์ุองก๋ีวิย์เตี�ย์วิรงัสติที์�มาพิรอ้มกีบัักีารตั�งถิ�นฐานขุองกีล็ุม่ชาติพินัธุจี์น มี

กีารพิฒันาแล็ะปรบััปรุงสตูรเพืิ�อใหไ้ดร้สชาตเิขุม้ขุน้ที์�เป็นอตัล็กัีษณส์อดคุล็อ้งกีบัังานวิิจยั์ขุอง  มะล็วิิรรณ 

ชอ่งงาม แล็ะคุณะฯ (2562) ศก่ีษาวิิจยั์เกีี�ย์วิกีบััภาพิล็กัีษณก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติในคุล็องรงัสติประย์รูศกัีดิ� 

ภาพิล็กัีษณที์์�ส ำาคุญั คืุอ รสชาติขุองอาหาร ดงันั�นกีารพิฒันาปรบััปรุงรสชาติขุองก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรื�องจง่

เป็นสว่ินที์�ส ำาคุญั ที์�มาขุองก๋ีวิย์เตี�ย์วินำ�าตกีเกิีดจากีที์�ไดมี้กีารนำาเอาเนื �อไปวิางไวิบ้ันกีอ้นนำ�าแข็ุงหล็งัจากี

สรุปและอภัปิรายผืล

    ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ : พืิ �นที์�คุวิามท์รงจำา อตัล็กัีษณแ์ล็ะบัรบิัท์ที์�เปล็ี�ย์นแปล็ง 
    จงัหวิดัปท์มุธานี
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นั�นเมื�อนำ�าแขุ็งจะล็ะล็าย์แล็ะตกีล็งมาเป็นส่วินผ่สมขุองนำ�าซุปก๋ีวิย์เตี�ย์วิเมื�อรบััประท์านแล็ว้ิจะได้

รสชาตทีิ์�เป็นตน้ตำารบััขุองก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ ภาชนะนำามาใสก๋่ีวิย์เตี�ย์วิเรอืจะมีขุนาดเล็ก็ีเพืิ�อใหส้ะดวิกี

ตอ่กีารใชง้าน กีารขุาย์ก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืบัรเิวิณรมิคุล็องรงัสติ ปัจจบุันัมีผู่ป้ระกีอบักีารตล็อดแนวิรมิคุล็อง

อย์ูป่ระมาณ 23 รา้นคุา้ประกีอบักีาร (ส ำารวิจเมื�อเดือนมกีราคุม พิ.ศ. 2565) 

 2.2 คุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุองก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ เป็นผ่ล็สืบัเนื�องมาจากีกีารเปล็ี�ย์นแปล็งขุอง

เสน้ท์างกีารคุมนาคุมที์�แตเ่ดมิในอดีตจะใชก้ีารคุมนาคุมท์างนำ�า สว่ินในปัจจบุันัจะใชก้ีารคุมนาคุมท์างบักี

เป็นหล็กัีสง่ผ่ล็ใหผู้่ป้ระกีอบักีารรา้นก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืจะตอ้งย์า้ย์ขุ่ �นมาตั�งอย์ูบ่ันบักีตามแนวิถนนเลี็ย์บัคุล็อง 

อย์่างไรก็ีดีผู่ป้ระกีอบักีารบัางสว่ินก็ีย์งัคุงกีารขุาย์อย์ู่ในคุล็องเช่นเดิมโดย์มีกีารประย์กุีตใ์ชเ้รอืขุนาด

ใหญ่เพืิ�อใหมี้พืิ �นที์�ในกีารรองรบััผู่บ้ัรโิภคุแล็ะสรา้งบัรรย์ากีาศกีารกิีนก๋ีวิย์เตี�ย์วิเรอืที์�ไดก้ีล็ิ�นอาย์ขุอง

วิิถีชีวิิตรมิคุล็องรงัสติประย์รูศกัีดิ�ดงัเชน่เดมิ เพืิ�อตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารขุองกีล็ุม่ผู่บ้ัรโิภคุในปัจจบุันั

ไดเ้ป็นอย์า่งดี 

 1. บัรบิัท์แล็ะตน้ท์นุวิฒันธรรมขุองพืิ �นที์�มีคุวิามเป็นมาแล็ะกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง คุวิรศก่ีษาแล็ะ

กีารสั�งสมคุวิามรู ้ คุวิามเขุา้ใจถง่รากีฐานวิฒันธรรมในอดีตที์�สง่ผ่ล็ถง่กีารเรยี์นรูขุ้องคุนในปัจจบุันั ซ่�ง

พิบัวิา่ปัจจบุันัมีผู่ป้ระกีอบักีารรุน่ใหม่ที์�ไดเ้ขุา้มาพิฒันาผ่ล็ิตภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืใหส้อดคุล็อ้งกีบัักีาร

ดำารงชีวิิตขุองคุนในปัจจบุันัเชน่ กีารสรา้งสรรคุเ์รื�องราวิผ่า่นกีารรบััรูโ้ดย์ใชก้ีารสื�อสารในสงัคุมออน

ไล็นผ์่สามกีบััตน้ท์นุเดิมที์�มีอย์ู ่ ซ่�งเป็นแนวิท์างใหเ้กิีดกีารย์อมรบัั สรา้งเศรษฐกิีจ ราย์ได ้แล็ะอาชีพิที์�ดี

ใหก้ีบัักิีจกีารขุองตนเองตอ่ไป

 2. คุวิามรูแ้ล็ะวิฒันธรรมอาหารผ่ล็ติภณัฑิก๋์ีวิย์เตี�ย์วิเรอืรงัสติ คุวิรมีกีารสรา้งอกัีล็กัีษณแ์ล็ะ

มาตรฐานขุองกี๋วิย์เตี�ย์วิเรือรงัสิตใหเ้ป็นที์�รูจ้ักีแล็ะน่าจดจำาในดา้นกีารเป็นมรดกีวิัฒนธรรมดา้น

อาหารประจำาท์อ้งถิ�นที์�มีประวิตัศิาสตรค์ุวิามเป็นมาใหคุ้งอย์ูแ่ล็ะมีกีารสืบัท์อดในรุน่ตอ่ไป
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Abstract

 Contemporary art events, such as the Biennales, have been a new concept in 

Thailand especially in the fields of art and tourism. The term “contemporary arts” has been 

present in Thailand, both in educational institutions and professional practices. However, 

the true understanding of the term and its impact on tourism is still a far-fetched concept 

for the general Thai public. One of the most important tasks of the Office of Contemporary 

Art and Culture, Thailand’s Ministry of Culture is to express and share an understanding of 

how a biennale could bring positive effects to communities and tourism.  The goal and 

resulting effects of Thailand Biennale: Krabi 2018 exemplify how the event has reshaped 

Krabi from a seaside tourist destination to an international art city. One of the most significant 

impact generated from the exhibition was creating a harmonious relationship between the 

art and the  beauty of nature.  Another significant impact is  the addition to the culture and 

wellness of the many communities who became involved in the creating processes. The 

exhibition has become a social and tourism asset. The art pieces have become important 

symbols and tools in developing socio-economic sustainability and inclusivity of all the 

parties involved.
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  “Contemporary art “ seems to be a new topic of discussion for many academics 

and artists in Thailand. The term has appeared in Thailand’s art movement, both in educational 

institutions and art professional practices.  Yet the concepts such as “contemporary art”, 

“site -specific” and their relevance to Thai life, however, are still difficult to grasp for the 

general public, and even for some artists. The Thai government has used the arts to stimulate 

its economy by promoting art appreciation and providing platforms for artists, both domestically 

and internationally.  

 As the economy develops, the physical landscape has transformed human 

behaviors across Thailand and elsewhere. Thailand’s cultural strategies for art events are 

shaped by the aspirations of Thai people, together with those of international artists. They 

have conjoined to co-create, co-exist, connect and contribute to Thailand’s cultural advancement. 

 The term “Biennale” generally means an art event that is organised every two 

years, but it is still a novel perception for some people.  As Thailand Biennale was under 

way, two other biennales were organised in Bangkok, namely the Bangkok Art Biennale, 

which was sponsored by a giant private corporate featuring sculptures, paintings, installations 

- mostly shipped in from some of the big-name artists. The other, organised under the name 

Bangkok Biennale, took place without support and featured network of mostly local artists 

and galleries citywide (Oliver, Irvine: 2019).  

 Basically, The Thailand Biennale is scheduled to move from province to province 

in Thailand.  For the host selection criteria, the emphasis is on a secondary city that has 

sucessfully hosted contempory art events at least three times. These events used standard 

and appropriate facilities, and were fully supported by its local community.   

 Thailand Biennale, Krabi 2018 was one of Thailand’s cultural strategies. It became 

a mobile, site-specific art event at Krabi, a  seaside tourist destination. The Biennale focused 

on promoting, developing and preserving the area by using art. It combined the natural 

resources and the history of Krabi to attract international and local tourists. The original 

idea is similar to the Setouchi Triennale, in Japan, for contributing to urban development, 

conservation and stimulating the economy of the area.  In addition to Japan, Singapore in 

the 1980s and early 1990s used art to stimulate their economy and educate the local communities. 

Singapore now offers biennales to create a growth in their economy.

 Bridget Tracey Tan,  Singaporean curator stated that the first edition of the Thailand 

Biennale in Krabi received widespread support and input from comprehensive consultants, 

advisors and committees. The process of curating and selecting the artworks was a result 

of layers of consideration. The considerations took into account, not only the capabilities of 

artists, but also the appropriateness of the artworks to the sites proposed.  Also of importance 

was how the art would relate to the local communities, their identities, their culture, and the 

well-being of the communities involved, plus its compatibility with the natural environment, 

(Tan, Bridget Tracy: 2019).  

 Prior to submitting their proposals, A total of 54 international and Thai artists were 

invited to spend time on site to immerse themselves in the environment of Krabi’s communities. 

Following such a process, their proposals were channeled to obtain local consensus, 

determined by both residents and local authorities. Importantly, the local community had 

the power to reject any artwork  they felt  inappropriate. Government personnel, ministers, 

private sectors, university professors, international and local curators as well as renowned 

national artists of Thailand all assemble what had become an inspiring four months of 

site-specific art event in Thailand (Tan, Bridget Tracy, interviewed 11 November, 2018, 

Krabi).  

 At the initial phase of the Thailand Biennale, Krabi 2018, the total concept was 

unquestionably well-planned, clearly focused and strategically oriented to; 1) introduce 

and create an understanding of contemporary art thus preparing Thai public for future 

international contemporary art events; 2) preserve and improve the natural environment; 3) 

create a wellbeing for  local communities through art and tourism; 4) preserve and promote 

local cultural identities; 5) energise and equip young Thai curators and artists with new 

knowledge and hands-on experiences to create and organise a larger art events in the future 

(Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, 2016). 

Background and introduction
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 The Office of Contemporary Art and Culture, Thailand’s Ministry of Culture is a 

governmental body responsible for hosting the Thailand Biennale. They worked  in collaboration 

with the Krabi province, local government agencies and private sectors. The goals were to 

promote knowledge and an understanding of this type of art event for local people as well 

as for Thai and international artists. They also wished to transform Krabi, a world-renowned 

seaside town, into an art city. Yet they wanted to accomplishing this without destroying the 

local culture, dignities, identities, environment, and the existing art communities. Krabi 

province provided the context for creating the art.  Most of the works exhibited are temporary 

to semi-permanent, expensive but very creative, and are consistent and harmonious with 

the sites. The sites of which are naturally beautiful and rich in culture. The artworks presented 

in the area have hence become new foreign objects, but are meaningful to the local 

communities, environmentally friendly, and are also beneficial to the local economy (Vimolluck 

Chuchat, interviewed: 20 July, 2019). 

Contemporary Art in Thailand Biennale, Krabi 2018 

 All artworks exhibited at the event were conceived and created from the study of 

local contexts, culture and environment (Thailand Biennale, Krabi 2018, exhibition catalogue, 

2019). Four sites had been selected by the curatorial team; 1) Koh Klang, Krabi’ s municipal 

town areas, and Khao Khanab Nam, 2) Railay Beach, Ao Nang Beach, and Poda Island, 3) 

Noppharat Thara Beach, and 4) Than Bok Khorani National Park and nearby communities 

(Thailand Biennale, Krabi 2018, Edge of the Wonderland, exhibition catalogue). The director 

of the Office Of Contemporary Art and Culture stated, “This four-month outdoor exhibition 

in Krabi is not only intended to showcase traditional arts such as sculptures or paintings 

under the rubric of ‘public art’, but all the artworks are the amalgamation of the imagination 

of the artists and the local people to stimulate the economy and creative strategies in order 

to help the local financially and save local resources from the deteriorating environment 

resulting from the intense tourism industries in the area by using collaborative, creative and 

initiative works to create a better environment, energise the local, bring people together 

and take on a new revision of ‘Thainess’ in order to channel it to the global communities to 

visit and revisit Thailand.” (Vimolluck Chuchat, interviewed: 20 July, 2019).

 The resulting Krabi exhibition space features over 70 works by leading artists from 

around the world.  All of the works are placed outdoors in a  specific location that takes 

into account the area’s environment and the cultural context .

 Interestingly, as stated by the lead curator Jiang Jiehong, “Artists will interact with 

the venues, both in a consistent and contradictory way, artworks will become a part of the 

nature and balance with culture, scenery, and environmental surrounding” (Jiang Jiehong, 

lead curator of Thailand biennale, Krabi 2018). All the arts created played significant roles 

within the communities. For example, Giant Ruins by Tu Wei-Cheng, explores the boundaries 

between true stories and fiction reflecting on local history. Another example is Felix Blume’s, 

Rumors from the Sea, inspired by the undulating bamboo dam flutes and generated as a 

tribute to the need to preserve local Thai resources, management and resilience. The work 

also functions as a nod to the industry and old age conservation by using naturally found 

materials. Takafumi Fukasawa’s, Football Field for Buffalo, represents his discovery that 

local people still enjoy sports and nature, and still have close ties with animals such as 

chickens, goats and buffalos.  

 Kamol Tassanachalee, Thailand’s national artist, created a large-scale sculpture 

inspired by the shape of two magnifying glasses which represents co-existence and the 

relationship between life, culture and environment. His work urged the audience to explore 

the magnificent, natural view of Krabi’s key scenery. In addition, Kamol positioned the mirror 

to reflect images of the audience and the scenes on the LED screen attached to the base 

of his artwork. Vichoke Mukdamanee, another of Thailand’s national artist, transformed a local 

popular story into an abstract form made of ten separated pillars. Each one has a different 

symbolic shape attached to the top of metal poles four-meters high . This is a narrative of a 

grooms’ parade of gifts and money brought to the brides’ parenats that is often a part of the 

Thai wedding ceremony. A third national artist, Panya Vijinthanasarn,  presented environmental 

issues happening in Krabi as it becomes the fastest growing tourist destination. The local 

community needs to cope with many problems such as water pollution, waste from tourism, 

deforestation and loss of wetlands and mangroves. Panya created a large-scale assemblage 

installation that was developed from characters of spiders and centipedes. The artist used 

old car parts as the main materials to reflect how the environmental changes caused by 

humans, industrialisation, and contemporary societies have invaded nature and affected 

the existence of all lives.   
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 Mella Jaarsma’s, Silver Souls, tells the story of the era in which Thailand faced a 

tense cultural revolution by focusing on the makings of Batik. Valentina KARGA’s Coming 

Community features four totems symbolising four villages, three of which are old while another 

is new. The artist spent a month at Koh Klang, a Muslim community that makes up 33% of 

Krabi’s religious profile. This percentage is considered substantial within a largely Buddhist 

Thailand. The artist worked with local artisans and children in the area. She began by collecting 

natural sea debris, mostly shells, and organic detritus. Then, she discovered stories, symbols 

and all manners of sharing that are soulfully expressed by the inhabitants of Koh Klang. Her 

ambition was to distil the values that the community might have that  crystallises their bonds 

through times of global flux and uncertainty. The four totems were fabricated at a nearby 

wood kiln outside Koh Klang and are made of bricks, and ceramics from crushed detritus. 

The surfaces were marked by members of the community using symbols they created 

themselves. The local villagers could share many stories of the process, pointing out the 

tiniest of marks on the pillars, proudly conveying what each meant in reflection of the inhabitants 

and co-existence of Koh Klang community, environment, artist, and the world (Thailand Biennale, 

Krabi 2018, exhibition catalogue, 2019).  

 Even though the artworks exhibited were created according to the artists’ imagination, 

all ideas and concepts were originated from local tales to coexist and create a balance 

relationship between the artworks and the local culture. Environment and culture had been 

the most important concerns for Thailand Biennale, Krabi 2018.  According to Mayor of 

Krabi, Keeratisak Phukaoluan (2018), “Culture is always connected to the environment. 

When the environment changes, culture will change accordingly. At the same time, the 

culture that flows will also affect the environment as well”.  Because of tourism development, 

the land and the environment have been affected by tourist-related industries. Thus, art  

would be one solution to foster awareness and solve some problems as the mayor of the 

Krabi Municipality, Keeratisak Phukaoluan stated, “Natural environment and culture become 

important concepts in each artwork.  All the artworks reflect the local environment and culture 

that used to be or still exist in each community. And most importantly, local people could 

develop their products such as Batik and local food and sale those to visitors…. Art is 

therefore a representation from a culture that is related to the local environment and stimulates 

local economy…. Because natural resources and culture of Krabi are rich and diverse, they 

could be used to stimulate the creation of great artworks by great artists. Merging those 

resources with artists’ imagination would bring about distinctive arts that inspire both Thais 

and foreign visitors, who would further connect and position Krabi and Thailand on the 

global map” (Keeratisak Phukaoluan, interviewed on 28 July 2018 at Andaman Cultural 

Learning Centre, Krabi).   

 At the beginning, many critics would have envisioned that Thailand Biennale, Krabi 

2018 might not have been as well-received as the Bangkok Art Biennale or the Bangkok 

Biennale, which took place at the same period (November 2018- February2019) in Bangkok 

where art events and exhibitions have been firmly established. Organising the first Thailand 

Biennale in Krabi was thus complicated because the initial intention was to organise a 

smaller art event in rural areas.  

 In addition to being a meaningful art event held amid beautiful nature, various 

touristic destinations and local culture, Thai government agencies reported very interesting 

and satisfing achievements. It has produced significant social and economic results in the 

greater Krabi area as well as for Thailand as a whole.  According to the reports, the number 

of tourists to Krabi increased roughly from 1,000,000  visitors in 2017 to 2,600,000 visitors 

during the event, comprising 1,700,000 foreign visitors and 850,000 Thais. Each foreign 

tourist spent 10,468 baht per day (1 US$=30 baht), while Thais spent around 2,000 baht 

per day, contributing an increase of 864 million baht to the Krabi economy. Thailand Biennale 

created more than 3,300 jobs positions, while Krabi generated 323 million baht revenue 

from local tax collection (Krabi Statistical Office, 2019; Summary of Thailand Biennale, Krabi 

2018). 

 Apart from the socio-economic significance, this event reflects a cultural achievement 

for Thailand. Even the political, economic and physical landscapes have transformed, cultural 

policies and art events could surely keep pace. Thailand Biennale, Krabi 2018 has proven 

to be a meaningful example for other art venues and events in Thailand and internationally. 

It would clearly benefit Thailand’s tourism industries and pin Thailand on the World’s Art 

Map. 
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Managing the remnants of Krabi 2018

 Although the state became the main organiser for Thailand Biennale, Krabi 2018,  

the government  collaborated with the local authorities and communities, thus generating a 

sense of involvement with the event. It also created a sense of pride and participation for 

local people who worked with artists and who became part of the creative economy. While 

utilizing sustainable development concepts, the love of arts and activities that occurred, 

would continue to stimulate the community’s economy. This is true even if the artworks were 

created by artists who are outsiders. 

 Benefiting from the work of arts and the event are important assets to the local 

communities involved. The economic benefits realized either directly or indirectly from the 

event were expressed in various ways. Tourists’ use of accommodation facilities, street 

food vendors, restaurants is an immediate economic gain. The development of cultural 

products for tourism industries, such as various souvenirs made from ‘batik’ in Koh Klang 

is another example.  Art facilities development, including an expansion of the Andaman 

Learning Center, where a new building is constructed, supports future international art 

events as well as commercial and trade exhibitions. 

  In relation to this article’s premis, a vital question needs to be asked: “What will 

happen to Krabi after the Thailand Biennale?” Some artworks may change and deform 

according to their lifespan, but many will physically and psychologically remain in the area. 

Many will remain in the heart of the locals, who see and perceive both the economic and 

aesthetic significance of the works. The transformation from a local tourist destination to a 

city of contemporary art emphasising  the inclusivity of the local community is challenging. 

Accessibility for tourists to visit and participate in areas consisting of art activities must 

become a major consideration. 

 There are many preparations, networks and implementations of value-added 

goods creation and distribution. 

 The exhibition of international art show in Krabi is a central investment and it may 

be difficult for the local communities to drive the “ART CITY” campaign alone. From the case study 

of the Thailand Biennale, Krabi 2018, it can be seen that urban development, according to 

the creative economy principle, needs to rely on cooperation at the policy and implementation 

levels. Not only imputus from the central government is needed, but also the policy of community 

leaders giving independence to local organisations under good guidance and consultation 

must continue.  Another importnt aspect is providing education and understanding to the 

people in the area. Enlisting cooperation from the support units are important advantages 

in contributing to the successful organisation of  international art events of this scale. 

 An important foundation to the development of an art city is the catalyst of  government 

policy. Even though all of the objectives have been achieved, there are issues to be managed 

and improved for the next edition; appropriate faculties both indoor and outdoor, communication 

facilities, legal issues, logistics, human resources management, technological and 

engineering supports to fabricate artworks, financial management, fundraising and marketing. 

These factors and issues must be carefully thought out for future development. 

 One of the Thailand Biennale’s functions is making of beautiful things. But it also 

functions as catalytic statements and observations on the socio-cultural, political and economic 

concerns native to the locations involved.  Some might argue that Krabi does not need 

revitalisation for its tourist attractions and revenues contributions to Thailand. But this event 

has proven that natural resources should be better preserved, by which the Thailand Biennale: 

Krabi 2018 makes cultural and natural resources a first priority. Hopefully Thailand Biennale, 

Krabi 2018 will be an important example of contributing to the preservation of local culture,  

identities, economic, and environment. It functions as an example for bettering the  inclusivity 

in the arts and wellbeing of the local  community.  

 In the fast changing worlds of tourism and local communities the reccommendations 

for better preparation in organising the next edition of Thailand Biennale need to carefully 

look at several aspects.  This  is especially true where the dimensions of cultural resources, 

environment and history are different from Krabi’s.  With the success of Thailand Biennale, 

Krabi 2018, the Office of Contemporary Art and Culture, Thailand’s Ministry of Culture has 

brought  aesthetics, social, cultural, and economic benefits to the Krabi province.  By organising 

Summary and Conclusion
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the Thailand Biennale in a different provence every two years they will meet their stated aim 

of “... transformation from a tourist destination to a city of contemporary art” which should 

clearly differentiate “Thailand Biennale” from other art events. 
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ตำานาน ประเพณี และวัฒนธิรรมที่อ้งถุิ�นชลบุูรีในนวนิยายองิประวัตศิิาสตรข์องปิยะพร ศัิกดิ�เกษม

อภัรัิกษ ์ ชัยปัญหา 1

Local Legends, Tradition, and Culture of Chonburi in Historical Novels by Piyaporn Sakkasem

บูที่คัดย่อ

 นวินิย์าย์อิงประวิตัิศาสตรข์ุองไท์ย์มกัีนำาเสนอฉากีแล็ะบัรรย์ากีาศขุองเรื�องตามกีรอบัโคุรง

ประวิตัศิาสตรช์าต ิ  นอกีจากีนกัีเขีุย์นจะสอดแท์รกีแนวิคิุดเรื�องคุวิามรกัีชาตแิล็ว้ิก็ีมกัีจะนำาเสนอขุอ้มลู็

เกีี�ย์วิกีบััตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมขุองเมืองหล็วิงอนัเป็นศนูย์ก์ีล็างขุองชาตเิท์า่นั�น  ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม 

เป็นนกัีเขีุย์นที์�เกิีดแล็ะเตบิัโตมาในจงัหวิดัชล็บัรุ ีไดส้รา้งสรรคุน์วินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตร ์“ชดุแมว่ินั” ขุ่ �น 

โดย์ใชฉ้ากีจงัหวิดัชล็บัรุทีี์�มีพิฒันากีารอย์า่งย์าวินานถง่ 100 ปี มาเป็นฉากีขุองนวินิย์าย์ชดุนี � ส ำาหรบัั

บัท์คุวิามนี�มุง่ศก่ีษาวิา่ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม ไดน้ำาเสนอตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมขุองท์อ้งถิ�นใด

บัา้งในนวินิย์าย์ขุองเธอเพืิ�อสรา้งคุวิามรบััรูแ้ล็ะตระหนกัีถ่งคุวิามสำาคุญัขุองจงัหวิดัชล็บัุรีใหแ้ก่ีท์ั�ง

ผู่อ้่านจากีสว่ินกีล็างแล็ะผู่อ้า่นที์�อย์ูใ่นพืิ �นที์�ชล็บัรุ ี ผ่ล็กีารศก่ีษาพิบัวิา่ ในดา้นตำานาน พิบั  4 ตำานาน  

ไดแ้ก่ี  ต ำานานเมืองศรพีิโล็   ต ำานานพิระรถเมร ี ต ำานานเขุาสามมขุุ   ต ำานานอา่งศิล็า ในดา้นประเพิณี

พิบั 3  ประเพิณี ไดแ้ก่ี  ประเพิณีงานกีองขุา้วิ  ประเพิณีวิิ�งคุวิาย์  แล็ะประเพิณีทิ์ �งกีระจาด  ในดา้น

วิฒันธรรมพิบัวิฒันธรรม 2 ดา้น ไดแ้ก่ี วิฒันธรรมกีารประกีอบัอาชีพิ แล็ะวิฒันธรรมดา้นอาหาร

ประจำาถิ�น นบััวิา่นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุอง ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม ไดช้ว่ิย์บันัท์ก่ีขุอ้มลู็สำาคุญัเกีี�ย์วิกีบัั

ตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุไีวิอี้กีท์างหน่�ง 

คำาสำาคัญ: นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตร,์ ต ำานาน, ประเพิณี, วิฒันธรรม, ชล็บัรุี

1 ดร. อาจารย์ภ์าคุวิิชาภาษาไท์ย์  คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา 

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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Abstract

บูที่นำา

 Thai historical fictions mostly illustrate scenes and environment as that of in differ-

ent referred historical periods and patriotism. Matters related to legends, tradition, and 

culture mentioned are limited to those of the state capitals. In contrast, Piyaporn Sakkasem, 

a writer whose hometown is Chonburi province, composed a collection of historical fictions 

titled “Mae Wan” which reflects different stories of Chonburi within 100 years; therefore, 

Piyaporn Sakkasem’s a collection of historical novelss was used as the data source for 

exploring local legends, traditions, and culture of Chonburi with a hope for the readers both 

Chonburi locales and other parts of the country to realize the uniqueness of Chonburi. The 

results showed historical matters about 4 legends, 3 traditions, and 2 cultural issues in the 

collection. The legends found include legend of Sri-PaLo, legend of Phra Rod Meree, leg-

end of Sam Muk Hill, and legend of Ang Sila. The traditions involved are Kong Khao Festival 

(festival of offering rice for the spirit which is a part of Songkran Festival, Buffalo Racing 

Festival, Tink Krachad Festival (The Hungry Ghost Festival) The two cultural issues are 

those related to occupation, and local gastronomy. In conclusion, Piyaporn Sakkasem’s 

historical novels function as a record of local legends, tradition, and culture of Chonburi.

KEYWORDS: Historical Novels, Local Legends, Tradition, Culture, ChonBuri

 นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองไท์ย์นั�น สว่ินใหญ่มกัีประพินัธข์ุ่ �นโดย์นำากีรอบัโคุรงท์างประวิตัศิาสตร์

ชาตมิาเป็นฉากีแล็ะบัรรย์ากีาศขุองเรื�อง นอกีจากีกีารสรา้งคุวิามนา่เชื�อถือดว้ิย์กีารอา้งอิงขุอ้มลู็ท์าง

ประวิตัศิาสตรม์าประกีอบัในกีารสรา้งสรรคุผ์่ล็งานเหล็า่นี �แล็ว้ิ นกัีเขีุย์นย์งัมกัีสอดแท์รกีขุนบัธรรมเนีย์ม 

ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมประจำาย์คุุสมยั์ ๆ มาบันัท์ก่ีไวิใ้นนวินิย์าย์เหล็า่นั�นดว้ิย์ อย์า่งไรก็ีตามนกัีเขีุย์น

ที์�มาจากีท์อ้งถิ�นก็ีเริ�มสรา้งสรรคุน์วินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรท์์อ้งถิ�นขุองตน้ขุ่ �นดว้ิย์ เพืิ�อเป็นกีารชว่ิงชิงพืิ �นที์�

กีารรบััรูจ้ากีนกัีอา่นจากีสว่ินกีล็าง

 นบััตั�งแตปี่พิทุ์ธศกัีราช 2548 เป็นตน้มา ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม นกัีเขีุย์นชาวิจงัหวิดัชล็บัรุ ี ได้

สรา้งสรรคุน์วินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุ่ �นชดุหน่�ง โดย์ใชเ้หตกุีารณป์ระวิตัศิาสตรข์ุองจงัหวิดัชล็บัรุ ีตั�งแต่

รชัสมยั์พิระบัาท์สมเดจ็พิระจลุ็จอมเกีล็า้เจา้อย์ูห่วัิจนถง่รชัสมยั์พิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิภมิูพิล็อดลุ็ย์เดช 

มาเป็นฉากีขุองเรื�อง  นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุนี �ประกีอบัไปดว้ิย์ 3 เรื�อง ไดแ้ก่ี ในวิารวินั ตะวินั

เบักิีฟา้ แล็ะขุอบัฟา้ราตร ี นกัีอา่นนวินิย์าย์จะเรยี์กีนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุนี �วิา่ “นวินิย์าย์ชดุแมว่ินั” 

ตามชื�อตวัิล็ะคุรสำาคุญัซ่�งท์ำาหนา้ที์�เป็นแกีนรอ้ย์นวินิย์าย์ท์ั�งสามเรื�องนี �ไวิ้

 นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ล็บัรุชีดุแมว่ินั นบััวิา่เป็นกีารเล็า่เรื�องจากีสาย์ตาขุองคุนใน (insider) 

ท์อ้งถิ�นที์�มีจิตสำานก่ีท์อ้งถิ�นนิย์มอย์า่งแท์จ้รงิ  ดงัจะเหน็ไดจ้ากีกีารที์�ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม ใหคุ้วิามสำาคุญั

กีบัักิีจกีรรมตา่ง ๆ ในกีารสง่เสรมิแล็ะท์ำานบุั ำารุงศลิ็ปะแล็ะวิฒันธรรมขุองจงัหวิดัชล็บัรุเีสมอมา จนกีระท์ั�ง

ไดร้บััคุดัเล็ือกีใหเ้ป็นผู่มี้ผ่ล็งานดีเดน่ท์างวิฒันธรรมขุองจงัหวิดัชล็บัรุ ี ประจำาปี พิทุ์ธศกัีราช 2540 

จากีศนูย์ว์ิฒันธรรมจงัหวิดัเมื�อวินัที์� 10 เมษาย์น พิทุ์ธศกัีราช 2541 แล็ะไดร้บััพิระราชท์านรางวิลั็

อนรุกัีษ์ศิล็ปะสถาปัตย์กีรรมดีเด่น ประเภท์ชมุชนพืิ�นถิ�น ชมุชนบัา้นสะพิานบัางปล็าสรอ้ย์ ขุอง

สมาคุมสถาปนิกีสย์ามในพิระบัรมราชปูถมัภ ์จากีสมเดจ็พิระเท์พิรตันราชสดุาฯ สย์ามบัรมราชกีมุาร ี

เมื�อวินัที์� 22 มกีราคุม พิทุ์ธศกัีราช 2550 (ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม, 2550) เมื�อพิิจารณานวินิย์าย์อิง

ประวิตัศิาสตรช์ดุนี �ในดา้นคุวิามเป็นวิรรณคุดีแล็ะปัจจยั์ท์างวิรรณศิล็ป์  จะเหน็ไดถ้ง่คุวิามตั�งใจขุองผู่แ้ตง่

ในกีารประพินัธเ์ป็นอย์า่งยิ์�ง ดงัคุำากีล็า่วิจากีสำานกัีพิิมพิที์์�วิา่ นวินิย์าย์ชดุนี �เป็น 

 ...นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรที์์� “ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม” เขีุย์นดว้ิย์หวัิใจ เขีุย์นดว้ิย์    

 คุวิามรกัี ท์ว่ิมท์น้ที์�มีตอ่บัา้นเกิีดเมืองชล็บัรุ ี ดว้ิย์คุวิามปรารถนาจะเก็ีบัเรื�องราวิใน  

 ท์อ้งถิ�นที์�เดก็ีปัจจบุันัไมรู่ ้รวิมถง่ประวิตัศิาสตรใ์นสว่ินที์�ไมมี่ในตำาราบันัท์ก่ีเอาไวิ.้..

 (คุ ำานำาสำานกัีพิิมพิอ์รุณ  อา้งใน ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม, 2555)

 กีล็วิิธีหน่�งในกีารสรา้งอัตล็ักีษณ์แล็ะเอกีล็ักีษณ์ใหแ้ก่ีประวิัติศาสตรท์์อ้งถิ�นชล็บัุรีใน

นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุนี � ที์�ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษมไดใ้ชก้ีารอา้งอิงตำานาน ประเพิณีแล็ะวิฒันธรรม

ท์อ้งถิ�นตา่ง ๆ ซ่�งถือเป็นเกีรด็ท์างประวิตัศิาสตรข์ุองจงัหวิดัชล็บัรุไีวิด้ว้ิย์  เนื�องจากีปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม 

เป็นคุนในชมุชน แล็ะไดร้บััแรงบันัดาล็ใจกีารสรา้งตวัิล็ะคุรมาจากีบัรรพิบัรุุษขุองตนเอง โดย์ใชฉ้ากี

จากีบัา้นแล็ะชุมชนจริง จ่งท์ำาให ้   นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุนี �มีราย์ล็ะเอีย์ดที์�ชดัเจน ประกีอบักีบัั

กีารเป็นผู่ศ้ก่ีษาคุน้คุวิา้ประวิตัศิาสตรท์์ ำาให ้ ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม สามารถนำาขุอ้มลู็ตา่ง ๆ มาเรยี์งรอ้ย์

ไปกีบััเรื�องราวิขุองตวัิล็ะคุรไดอ้ย์า่งแนบัเนีย์น ดงันั�น จง่นา่ศก่ีษาวิา่ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษมไดน้ำาเสนอ

ตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุใีดบัา้งในวิรรณกีรรมชดุนี �

 เพืิ�อศ่กีษากีารนำาเสนอตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัุรีในนวินิย์าย์อิง 

ประวิตัศิาสตรช์ดุแมว่ินัขุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม

 

วัตถุุประสงค์

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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ที่บูที่วนวรรณกรรม

 นวนิยายองิประวัตศิิาสตร์

 ราชบัณัฑิิตย์สถาน (2554, 211) ไดใ้หคุ้วิามหมาย์ขุองคุำาวิ่า นวินิย์าย์อิงประวิตัิศาสตร ์

(historical novel) ไวิว้ิา่ “นวินิย์าย์ที์�มีเนื �อหาเกีี�ย์วิกีบััเหตกุีารณใ์นประวิตัศิาสตร ์ซ่�งนำามาสรา้งสรรคุ์

ขุ่ �นใหมโ่ดย์ใชจิ้นตนากีาร ตวัิล็ะคุรมีท์ั�งที์�มีตวัิตนจรงิในประวิตัศิาสตรแ์ล็ะที์�สมมตุขิุ่ �นมาใหมแ่สดงบัท์บัาท์

รว่ิมกีนั” จ่งนบััไดว้ิ่านวินิย์าย์อิงประวิตัิศาสตรเ์ป็นรูปแบับัขุองเรื�องเล็่า (Narrative) ที์�มีล็กัีษณะ

เฉพิาะแตกีตา่งจากีงานวิรรณกีรรมประเภท์อื�น

 เฮย์เ์ดน ไวิต ์(Heyden White) (อา้งในอิราวิดี ไตล็งัคุะ, 2549, 31-32) ไดอ้ธิบัาย์วิา่ ในที์�สดุ

ประวิตัศิาสตรนิ์พินธก็์ีเป็นเรื�องเล็า่ประเภท์หน่�งที์�นกัีประวิตัศิาสตรต์อ้งประกีอบัสรา้ง “เรื�องราวิ” ขุ่ �น

เพืิ�อเรยี์งรอ้ย์เหตกุีารณต์า่ง ๆ ตามที์�ไดคุ้น้คุวิา้มา เพืิ�อใหเ้กิีดคุวิามเขุา้ใจวิา่เกิีดอะไรขุ่ �นในชว่ิงเวิล็านั�น ๆ 

จง่อาจกีล็า่วิไดว้ิา่ประวิตัศิาสตรนิ์พินธก็์ีเป็นกีารเขีุย์นเรื�องเล็า่ที์�ผ่า่นกีาร “ตีคุวิาม” เชน่เดีย์วิกีบัับันัเทิ์ง

คุดีประวิตัิศาสตรน์ั�นเอง หากีแต่ประวิตัิศาสตรนิ์พินธไ์ดก้ีล็าย์เป็นหล็กัีฐานท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะ

นำาเสนอตวัิเองในฐานะงานเขีุย์นที์�เป็นวิิชากีารมากีกีวิา่

 อภิรกัีษ ์ชยั์ปัญหา (2546) วิิจยั์เรื�อง “วิิเคุราะหน์วินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรก์ีารเสีย์กีรุงศรอีย์ธุย์า

คุรั�งที์� 2” ศก่ีษานวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรที์์�น ำาเหตกุีารณก์ีารเสีย์กีรุงศรอีย์ธุย์าคุรั�งที์� 2 มาเป็นฉากี

ขุองเรื�อง จำานวิน 10 เรื�อง  โดย์นำาแนวิคุิดเรื�องไตรภมิูแห่งวิรรณคุดี  หรือ คุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างตวัิ

วิรรณกีรรม ผู่แ้ตง่ แล็ะผู่อ้า่น มาใชใ้นกีารศก่ีษา  ผ่ล็กีารศก่ีษาพิบัวิา่ นวินิย์าย์กีล็ุม่นี �สามารถแบัง่ย์คุุสมยั์

ไดเ้ป็น 3 ย์คุุ ไดแ้ก่ี ย์คุุเริ�มตน้ ย์คุุปรบััตวัิ แล็ะย์คุุรุง่เรอืง    ภมิูหล็งัขุองผู่แ้ตง่แล็ะบัรบิัท์ท์างสงัคุมมีผ่ล็ตอ่

จดุมุง่หมาย์ในกีารแตง่ กีล็วิิธีกีารประพินัธ ์ แล็ะสถานภาพิขุองนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตร ์ ในดา้นผู่้

อา่นพิบัวิา่ จดุมุง่หมาย์แล็ะประสบักีารณก์ีารเสพิวิรรณกีรรมรวิมท์ั�งภมิูรูท้์างประวิตัศิาสตรข์ุองผู่อ้า่น

มีผ่ล็ตอ่กีารเขุา้ถง่วิรรณกีรรมกีล็ุม่นี � ในดา้นองคุป์ระกีอบัขุองวิรรณกีรรมพิบัวิา่ ผู่แ้ตง่ไดน้ ำาขุอ้มลู็

ท์างประวิตัิศาสตรม์าใชใ้นกีารประพินัธ ์ ผ่สานกีบััจินตนากีารขุองผู่แ้ต่งไดอ้ย์่างแนบัเนีย์นสมจริง 

นวินิย์าย์กีล็ุม่นี �จง่มีคุณุคุา่ท์ั�งท์างดา้นสนุท์รยี์ภาพิ ดา้นสงัคุมแล็ะวิฒันธรรมแล็ะกีารปล็กุีจิตสำานก่ี

แหง่คุวิามเป็นไท์ย์

 มนสันนัท์ ์สรรพิชัญา (2550) วิิจยั์เรื�อง “กีารศก่ีษากีล็วิิธีกีารแตง่นวินิย์าย์ย์อ้นย์คุุอิงประวิตัศิาสตร ์

เรื�อง จนัท์ราอษุาคุเนย์ ์ขุองวิรรณวิรรธน”์ จากีกีารศก่ีษาพิบัวิา่นวินิย์าย์เรื�องจนัท์ราอษุาคุเนย์มี์กีล็วิิธี

กีารประพินัธที์์�มีกีารสอดแท์รกีจินตนากีารแล็ว้ิ คุวิามนา่สนใจขุองนวินิย์าย์เรื�องนี �มาจากีกีล็วิิธีกีาร

ตั�งชื�อเรื�อง กีารเรยี์บัเรยี์งขุอ้มลู็ กีารสรา้งตวัิล็ะคุร กีารสรา้งฉากี แล็ะกีารสรา้งคุวิามนา่เชื�อถือ ซ่�งผู่้

เขีุย์นไดน้ำาขุอ้มลู็ท์างประวิตัศิาสตรท์์ั�งจากีเอกีสารชั�นตน้ แล็ะเอกีสารชั�นรองมาใชเ้ป็นขุอ้มลู็ในกีาร

เรยี์บัเรยี์งเรื�องราวิ กีารสรา้งตวัิล็ะคุรแล็ะกีารสรา้งฉากี สำาหรบััตวัิล็ะคุรในเรื�องมีท์ั�งตวัิล็ะคุรที์�มีจรงิ

ในประวิตัศิาสตรแ์ล็ะตวัิล็ะคุรที์�สมมติขุ่ �นโดย์ตั�งอย์ูบ่ันพืิ �นฐานขุองคุวิามสมจรงิ สว่ินฉากีที์�ปรากีฏใน

เรื�องนั�นก็ีมีคุวิามเป็นจรงิตามเอกีสารท์างประวิตัิศาสตรแ์ล็ะสอดคุล็อ้งกีบััเรื�องราวิแล็ะเหตกุีารณใ์น

ย์คุุสมยั์นั�นเพืิ�อใหเ้นื �อหาในนวินิย์าย์มีคุวิามสมจรงิ นำาเชื�อถือ ท์ำาใหผู้่อ้า่นเกิีดอารมณค์ุล็อ้ย์ตามตวัิล็ะคุร 

นอกีจากีนี�ย์งัพิบัวิา่นวินิย์าย์เรื�องจนัท์ราอษุาคุเนย์ส์รา้งคุวิามนา่เชื�อถือใหก้ีบััผู่อ้า่นในรูปแบับัตา่ง ๆ 

ท์ั�งกีารบัอกีที์�มาแล็ะเบืั �องหล็งัขุองนวินิย์าย์ กีารเขีุย์นอา้งอิงแบับัเชิงอรรถในเอกีสารเชิงวิิชากีารแล็ะ

กีารนำาเอกีสารชั�นตน้ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีับัเนื �อหาในเรื�องมาแสดงในส่วินนำาเรื�องไดส้ะท์อ้นใหผู้่อ้่านเห็น

วิตัถปุระสงคุข์ุองนวินิย์าย์เรื�องนี � นอกีจากีจะเนน้คุวิามบันัเทิ์งแล็ว้ิ ย์งัตอ้งกีารใหส้าระคุวิามรูท้์างดา้น

ประวิตัศิาสตรแ์ก่ีผู่อ้า่นดว้ิย์

 พินิดา วิงศบ์ัญุ (2554) วิิจยั์เรื�อง “ศก่ีษานวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรเ์รื�องบัหุงาปาร ีขุอง วิินท์ร ์

เล็ีย์วิวิารณิ” ขุอง มีวิตัถปุระสงคุเ์พืิ�อศก่ีษาประวิตัศิาสตรที์์�ปรากีฏในนวินิย์าย์เรื�องบัหุงาปาร ี ศก่ีษา

องคุป์ระกีอบัแล็ะกีล็วิิธีกีารแตง่แล็ะคุณุคุา่ ผ่ล็กีารศก่ีษาพิบัวิา่ องคุป์ระกีอบัขุองนวินิย์าย์มีคุวิามสมัพินัธ์

กีนัเป็นอย์า่งดี ท์ั�งโคุรงเรื�อง แก่ีนเรื�อง ตวัิล็ะคุร บัท์สนท์นา ฉากีแล็ะบัรรย์ากีาศ สิ�งเหล็า่นี �ชว่ิย์ใหผู้่อ้า่น

สามารถเขุา้ใจเนื �อหาขุองเรื�องแล็ะคุณุคุ่าที์�ปรากีฏในนวินิย์าย์ไดดี้ขุ่ �น กีล็วิิธีกีารแต่งนวินิย์าย์เรื�อง

บัหุงาปาร ี ไดแ้ก่ี กีล็วิิธีกีารดำาเนินเรื�อง กีล็วิิธีกีารสรา้งตวัิล็ะคุร กีล็วิิธีกีารสรา้งฉากีแล็ะบัรรย์ากีาศ 

รวิมท์ั�งกีารแท์รกีจินตนากีาร กีล็วิิธีเหล็า่นี �เป็นสิ�งส ำาคุญัที์�ชว่ิย์ใหน้วินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรเ์รื�องบัหุงาปารี

เป็นนวินิย์าย์ที์�ใหท้์ั�งคุวิามสนกุีสนานแล็ะไดส้อดแท์รกีคุวิามรูท้์างประวิตัศิาสตรแ์ก่ีผู่อ้า่นดว้ิย์ ท์ำาให้

นวินิย์าย์เรื�องบัหุงาปารมีีคุวิามโดดเดน่แล็ะน่าสนใจกีวิา่กีารอา่นหนงัสือประวิตัิศาสตรที์์�มุง่นำาเสนอ

เฉพิาะสาระคุวิามรูเ้พีิย์งอย์า่งเดีย์วิ นอกีจากีจะสอดแท์รกีคุวิามรูด้า้นประวิตัศิาสตรข์ุองรฐัปาตานี

ในสมยั์ราชินีฮีเจาแล็ว้ิ นวินิย์าย์เรื�องบัหุงาปารยี์งัไดส้อดแท์รกีเรื�องราวิเกีี�ย์วิกีบััวิิถีชีวิิตแล็ะประเพิณี

วิฒันธรรมขุองคุนสามญัชนดว้ิย์

 วินัชนะ ท์องคุำาเภา (2554) วิิจัย์เรื�อง “ภาพิตวัิแท์นขุองสมเด็จพิระมหาธรรมราชาใน

วิรรณกีรรมไท์ย์” ขุอง เป็นกีารศก่ีษากีารนำาเสนอภาพิตวัิแท์นขุองสมเดจ็พิระมหาธรรมราชาในวิรรณกีรรม

ไท์ย์ 15 เรื�อง โดย์นำามโนท์ศันเ์รื�อง ภาพิตวัิแท์น/กีารนำาเสนอภาพิตวัิแท์น (representation) ซ่�งเป็น

แนวิคุิดท์ฤษฎี์ในสกีลุ็หล็งัสมยั์ใหมม่าใชใ้นกีารวิิเคุราะห ์ ผ่ล็กีารวิิจยั์สรุปวิา่ภาพิตวัิแท์นขุองสมเดจ็

พิระมหาธรรมราชาไมใ่ชภ่าพิสะท์อ้นขุองเหตกุีารณป์ระวิตัศิาสตรนิ์พินธอ์ย์า่งเที์�ย์งตรง หากีแตผู่่แ้ตง่

วิรรณกีรรมแต่ล็ะเรื�องไดด้ดัแปล็งภาพิตวัิแท์นขุองสมเด็จพิระมหาธรรมราชาไปตามกีารตีคุวิาม

ประวิตัศิาสตรข์ุองตน ผู่วิ้ิจยั์สรุปอิท์ธิพิล็ที์�สง่ผ่ล็ตอ่กีารนำาเสนอภาพิตวัิแท์นขุองสมเดจ็พิระมหาธรรมราชา

ที์�แตกีตา่งกีนัวิา่เกิีดจากีแรงผ่ล็กัีดนั 2 ประกีาร ไดแ้ก่ี  พิล็งัแหง่วิรรณศลิ็ป์ คืุอกีล็วิิธีกีารเล็า่เรื�อง แล็ะ

พิล็งัท์างปัญญาคุวิามคุดิในแตล่็ะย์คุุสมยั์ ซ่�งรวิมถง่คุวิามคุดิท์างกีารเมือง สงัคุม วิฒันธรรม โดย์เฉพิาะ

สำานก่ีท์างประวิตัศิาสตรที์์�เปล็ี�ย์นแปล็งไปตามบัรบิัท์ขุองย์คุุสมยั์

 ที่อ้งถุิ�นนิยม

 พิฒันา กิีตอิาษา (2546)  ในวิิจยั์เรื�อง “ท์อ้งถิ�นนิย์ม (Localism)  ซ่�งไดร้บัักีารสนบััสนนุจากี

คุณะกีรรมกีารวิิจยั์แห่งชาติ (สาขุาสงัคุมวิิท์ย์า) เพืิ�อสนบััสนนุใหศ้ก่ีษาคุน้คุวิา้แล็ะนำาเสนอต่อที์�

ประชมุท์างวิิชากีารระดบััชาต ิสาขุาสงัคุมวิิท์ย์า คุรั�งที์� 1  กีารวิิจยั์คุรั�งนี �เป็นกีารสงัเคุราะห ์  มโนท์ศัน์

หล็กัีท์างสงัคุมวิิท์ย์าชดุหน่�งจากีจำานวินท์ั�งหมด 4 ชดุ ไดแ้ก่ี 

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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อตัล็กัีษณ ์ (identity) พิหนิุย์ม/พิหลุ็กัีษณนิ์ย์ม (pluralism) คุวิามเป็นคุนชาย์ขุอบั(Maginalization) 

แล็ะท์อ้งถิ�นนิย์ม (Localism) งานวิิจยั์เรื�องนี �ไดท้์บัท์วินแนวิคุดิท์ฤษฎี์แล็ะวิรรณกีรรมที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัั

มโนท์ศันท์์อ้งถิ�นนิย์ม ท์ั�งในวิงวิิชากีารนานาชาตแิล็ะวิงวิิชากีารไท์ย์ เพืิ�อท์ำาคุวิามเขุา้ใจคุวิามหมาย์  

พิฒันากีาร ภาพิรวิม เนื �อหาสาระแล็ะกีารประย์กุีตใ์ชแ้นวิคุดิดงักีล็า่วิในบัรบิัท์ตา่ง ๆ ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบั

วิา่ กีระแสคุวิามคุดิท์ฤษฎี์ท์างสงัคุมศาสตรช์ว่ิง 2-3 ท์ศวิรรษที์�ผ่า่นมาโดย์เฉพิาะแนวิคิุดท์ฤษฎี์สาย์สกีลุ็

หล็งัท์นัสมยั์นิย์ม รวิมท์ั�งแนวิโนม้ท์างเศรษฐกิีจ กีารเมืองแล็ะวิฒันธรรมในสงัคุมไท์ย์ย์คุุวิิกีฤตกิีารณ์

ท์างเศรษฐกิีจ พิ.ศ. 2540 ไดเ้นน้คุวิามสำาคุญัขุองกีระแสท์อ้งถิ�นนิย์มมากีขุ่ �น  ท์อ้งถิ�นนิย์มคุวิรไดร้บัั

คุวิามเขุา้ใจดว้ิย์กีระบัวินกีารวิิพิากีษวิ์ิจารณวิ์ิธีคุดิแบับัแย์กีขุั�นรื �อถอนมาย์าคุตขิุองกีระแสโล็กีาภิวิตัน ์ 

พิิจารณาท์อ้งถิ�นกีบััโล็กีอย์า่งเชื�อมโย์ง แล็ะสรา้งคุวิามเขุม้แข็ุงใหก้ีบััเคุรอืขุา่ย์ท์างสงัคุมในระดบััท์อ้งถิ�น

 ตำานาน ประเพณี และวัฒนธิรรม

 ตำานาน

 โคุรงกีารขุ่ �นท์ะเบีัย์นมรดกีภมิูปัญญาวิฒันธรรม (2564) กีล็า่วิถง่ตำานานพืิ�นบัา้นไวิว้ิา่ ต ำานาน

พืิ�นบัา้น หมาย์ถง่ เรื�องเล็า่เกีี�ย์วิกีบััประวิตัคิุวิามเป็นมาขุองสถานที์� บัคุุคุล็ ศาสนวิตัถ ุแล็ะศาสนสถาน

ที์�ส ำาคุญั ๆ ในท์อ้งถิ�นตา่ง ๆ แล็ะเรื�องเล็า่ที์�อธิบัาย์คุวิามเป็นมาขุองคุวิามเชื�อแล็ะพิิธีกีรรมในท์อ้งถิ�นตา่ง ๆ

 อรญัญา แสนสระแล็ะนนัท์ช์ญา มหาขุนัธ ์ (2561 : 54) กีล็า่วิถง่นิท์านพืิ�นบัา้นไวิว้ิา่ เป็น

แบับัแผ่นปฏิบัตัิอย์่างหน่�งขุองคุนในสงัคุมท์อ้งถิ�น นิท์านหรือตำานานพืิ�นบัา้นที์�เล็่าสืบัต่อกีนัมามี

บัท์บัาท์หนา้ที์�ในกีารปล็กูีฝังคุำาสอนอนัดีงามหรือคุวิามคุิดอนัดีงามผ่่านคุวิามบันัเท์ิงเพืิ�อนำาขุอ้คุิด

ดงักีล็่าวิไปปรบััใชใ้นกีารดำารงชีวิิต เรื�องเล็่าแล็ะตำานานท์อ้งถิ�นจ่งมีคุวิามสำาคุญัในกีารถ่าย์ท์อด

วิฒันธรรมบัง่บัอกีถง่คุวิามเป็นมาแล็ะสะท์อ้นวิิถีชีวิิตขุองผู่คุ้นในแตล่็ะท์อ้งถิ�น 

 ประเพณี 

 เสฐีย์รโกีเศศ (2505) กีล็า่วิถง่ประเพิณีไวิว้ิา่ คุวิามประพิฤติสืบัตอ่กีนัมาจนเป็นที์�ย์อมรบัั

ขุองสว่ินรวิม สิ�งใดเมื�อประพิฤตซิ ำ�า ๆ  กีนัอย์ูบ่ัอ่ย์ ๆ  จนเป็นคุวิามเคุย์ชินก็ีเกิีดเป็นนิสยั์ขุ่ �นมา คุวิามประพิฤติ

เหมือน ๆ  กีนัเป็นสว่ินใหญ่ ในหมูคุ่ณะ เรยี์กีวิา่ ประเพิณีหรอืนิสยั์สงัคุมหรอือาจกีล็า่วิไดว้ิา่ ประเพิณี 

คืุอ คุวิามประพิฤติ ขุองคุนส่วินรวิมที์�ถือกีนัเป็นธรรมเนีย์ม หรือเป็นแบับัแผ่นแล็ะสืบัต่อกีนัมาจน

เป็นพิิมพิเ์ดีย์วิกีนั

 ราชบัณัทิ์ตย์สถาน (2554) ใหคุ้วิามหมาย์ขุอง ประเพิณีไวิว้ิา่ สิ�งที์�นิย์มประพิฤตปิฏิบัตัสิบืั ๆ 

กีนัมาจนเป็นแบับัแผ่น ขุนบัธรรมเนีย์ม หรอืจารตีประเพิณี  

 วัฒนธิรรม 

 ส ำานกัีงานคุณะกีรรมกีารวิฒันธรรมแหง่ชาต ิกีระท์รวิงวิฒันธรรม (2551) กีล็า่วิถง่วิฒันธรรม

ไวิว้ิา่ “วิฒันธรรม” หมาย์ถง่ วิิถีกีารดำาเนินชีวิิต (The Way of Life) ขุองคุนในสงัคุม นบััตั�งแตว่ิิธีกิีน 

วิิธีอย์ู ่วิิธีแตง่กีาย์ วิิธีท์ำางาน วิิธีพิกัีผ่อ่น วิิธีแสดงอารมณ ์วิิธีสื�อคุวิาม วิิธีจราจรแล็ะขุนสง่ วิิธีอย์ูร่ว่ิมกีนั

เป็นหมูคุ่ณะ วิิธีแสดงคุวิามสขุุท์างใจ แล็ะหล็กัีเกีณฑิก์ีารดำาเนินชีวิิต โดย์แนวิท์างกีารแสดงถง่วิิถี

ชีวิิตนั�นอาจจมาจากีเอกีชน หรอืคุณะบัคุุคุล็ท์ำาเป็นตวัิแบับั แล็ว้ิตอ่มาคุนสว่ินใหญ่ก็ีปฏิบัตัสิบืัตอ่กีนัมา 

วิฒันธรรมย์อ่มเปล็ี�ย์นแปล็งไปตามเงื�อนไขุแล็ะกีาล็เวิล็า เมื�อมีกีารประดษิฐ์หรอืคุน้พิบัสิ�งใหม ่ วิิธีใหม่

ที์�ใชแ้กีปั้ญหาแล็ะตอบัสนองคุวิามตอ้งกีารขุองสงัคุมไดดี้กีวิา่ ซ่�งอาจท์ำาใหส้มาชิกีขุองสงัคุมเกิีดคุวิามนิย์ม 

แล็ะในที์�สุดอาจเล็ิกีใชว้ิฒันธรรมเดิม ดงันั�น กีารรกัีษาหรือธำารงไวิซ้่�งวิฒันธรรมเดิม จ่งตอ้งมี

กีารปรบััปรุงเปล็ี�ย์นแปล็งหรอืพิฒันาวิฒันธรรมใหเ้หมาะสมมีประสทิ์ธิภาพิ ตามย์คุุสมยั์

 งานวิรรณกีรรมขุองปิย์ะพิร ศกัีดเ์กีษม

 ล็ดัดา  ราตรพีิฤกีษ ์(2541) วิิจยั์ชื�อ “วิิเคุราะหแ์นวิคุดิ กีล็วิิธีนำาเสนอแนวิคุดิ แล็ะศิล็ปะกีาร

ใชภ้าษาในวิรรณกีรรมขุองปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม” มุง่เนน้กีารวิิเคุราะหแ์นวิคุดิ กีล็วิิธีกีารเสนอแนวิคุดิ 

แล็ะศิล็ปะกีารใชภ้าษาในนวินิย์าย์ขุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม ผ่ล็กีารศก่ีษาพิบัวิา่ แนวิคุดิที์�ปรากีฏใน

นวินิย์าย์ขุองปิย์ะพิร มีคุวิามหล็ากีหล็าย์แล็ะท์นัสมยั์ ผู่อ้่านสามารถนำาไปปรบััใชเ้ป็นแนวิท์างใน

กีารดำาเนินชีวิิตได ้ ในดา้นกีล็วิิธีกีารนำาเสนอแนวิคุดิพิบั 4 กีล็วิิธี ไดแ้ก่ี กีารนำาเสนอแนวิคุดิผ่า่นแก่ีน

เรื�อง ผ่า่นบัท์สนท์นา  ผ่า่นตวัิล็ะคุร แล็ะผ่า่นกีล็วิิธีกีารนำาเสนอเรื�อง ผู่วิ้ิจยั์สรุปวิา่ ปิย์ะพิร ใชก้ีารนำาเสนอ

แนวิคิุดผ่า่นตวัิล็ะคุรมากีที์�สดุ ในดา้นกีารใชภ้าษาพิบัวิา่ ปิย์ะพิร เป็นนกัีเขีุย์นที์�ใชภ้าษาไพิเราะ สื�อคุวิาม

ไดช้ดัเจน มีกีารใชส้ ำานวินเปรยี์บัเที์ย์บัอย์า่งเหมาะสม  

 พิิศมร  แสงสตัย์า (2554) วิิจยั์ชื�อ “กีารวิิเคุราะหน์วินิย์าย์ขุอง ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม” เป็นกีารศก่ีษา

นวินิย์าย์ขุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม จำานวิน 10 เรื�อง ในดา้นกีล็วิิธีกีารแตง่แล็ะแนวิคุดิ ผ่ล็กีารวิิจยั์พิบัวิา่ 

งานเขีุย์นขุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม สว่ินใหญ่ใชโ้คุรงเรื�องเรยี์บังา่ย์ เนน้กีารสรา้งคุวิามขุดัแย์ง้ระหวิา่ง

ตวัิล็ะคุรเป็นเกีณฑิใ์นกีารสรา้งเนื �อเรื�อง กีารดำาเนินเรื�องพิบัวิ่า มกัีใชก้ีารพิรรณนาแล็ะบัรรย์าย์ใน

กีารเปิดเรื�อง มีกีารเล็า่เรื�องแบับัย์อ้นตน้มากีที์�สดุ มีกีารสรา้งตวัิล็ะคุรแบับัหล็ากีมิต ิบัท์สนท์นามีผ่ล็

ตอ่กีารดำาเนินเรื�อง กีารมีกีารใชฉ้ากีท์ั�งในประเท์ศแล็ะตา่งประเท์ศ ท์างดา้นแนวิคุดิพิบัวิา่มี 5 ประกีาร 

คืุอ แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบัักีารดำาเนินชีวิิต แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััคุวิามรกัีขุองหนุม่สาวิ แนวิคุดิเกีี�ย์วิกีบััคุรอบัคุรวัิ  

แนวิคุิดเกีี�ย์วิกีบััสงัคุมแล็ะคุา่นิย์มท์างสงัคุม แล็ะแนวิคุดิท์างกีารเมือง

 ชตุนินัท์ ์ มาล็าธรรม (2557) วิิจยั์เรื�อง “ประวิตัศิาสตรท์์อ้งถิ�นชล็บัรุใีนนวินิย์าย์เรื�อง ในวิารวินั 

ขุองปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม สรรนิพินธส์ว่ินหน่�งขุองกีารศก่ีษาระดบััปรญิญาตร ีมุง่ศก่ีษาประวิตัศิาสตร์

ท์อ้งถิ�นชล็บัรุ ี กีล็วิิธีกีารนำาเสนอประวิตัศิาสตรท์์อ้งถิ�นชล็บัรุ ี แล็ะสภาพิสงัคุมแล็ะวิฒันธรรมที์�ปรากีฏ

ในนวินิย์าย์เรื�องในวิารวินั ผ่ล็กีารศก่ีษาพิบัวิา่ ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม ไดน้ำาขุอ้มลู็ท์างประวิตัศิาสตรใ์น

ชว่ิงรชัสมยั์รชักีาล็ที์� 5 - รชักีาล็ที์� 8 จากีเอกีสารชั�นตน้แล็ะชั�นรอง มาเปรยี์บัเที์ย์บัขุอ้มลู็ท์างประวิตัศิาสตร์

ท์อ้งถิ�นในนวินิย์าย์เรื�องนี �พิบัวิา่ ปรากีฏเฉพิาะขุอ้มลู็ที์�แอบัอิงกีบััราชสำานกัี โดย์มีราย์ล็ะเอีย์ดพิฒันากีาร

บัา้นเมืองไมม่ากีนกัี ในดา้นกีล็วิิธีกีารนำาเสนอพิบัวิา่ผู่ป้ระพินัธน์ ำาเสนอประวิตัศิาสตรท์์อ้งถิ�นผ่า่นโคุรงเรื�อง 

ตวัิล็ะคุร แล็ะตวัิผู่เ้ขีุย์นที์�แท์รกีตวัิในกีารเล็า่เรื�อง นอกีจากีนี�ย์งัมีกีารอา้งถง่สถานที์� บัคุุคุล็ เหตกุีารณ์

แล็ะชว่ิงเวิล็า รวิมท์ั�งสภาพิสงัคุมแล็ะวิฒันธรรม เพืิ�อชว่ิย์ใหผู้่อ้า่นรบััรูภ้าพิขุองชล็บัรุใีนอดีตท์ำาให้

เขุา้ใจชล็บัรุใีนปัจจบุันัไดดี้ยิ์�งขุ่ �น

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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 กีารวิิจยั์คุรั�งนี �ไดน้ ำาท์ฤษฎี์ดา้นกีารศก่ีษาวิรรณกีรรมรว่ิมสมยั์มาศก่ีษานวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตร ์

ซ่�งเป็นงานวิรรณกีรรมที์�มีรูปแบับักีารสรา้งสรรคุแ์ตกีตา่งไปจากีงานวิรรณกีรรมประเภท์อื�น นอกีจากีนั�น 

ย์งันำาแนวิคุดิท์ฤษฎี์เรื�องคุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งวิรรณกีรรมกีบััประวิตัศิาสตร ์ ในประเดน็ท์อ้งถิ�นนิย์ม 

(Localism) มุง่พิิจารณากีารนำาเสนอขุอ้มลู็ท์อ้งถิ�นในดา้นตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมในงานวิรรณกีรรม

ประเภท์นี� ซ่�งสะท์อ้นใหเ้หน็เจตนาขุองผู่ป้ระพินัธ ์มาใชเ้ป็นกีรอบัแนวิคุิดขุองกีารวิิจยั์

 กีารวิิจยั์เป็นกีารวิิจยั์เชิงคุณุภาพิโดย์วิิจยั์จากีเอกีสาร (documentary research) ผู่ว้ิิจยั์มี

วิิธีกีารดำาเนินกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้ตามล็ำาดบัั ดงันี � 

 1. ขุั�นรวิบัรวิมขุอ้มลู็

 1.1 ศก่ีษานวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม จำานวิน 3 เรื�อง ไดแ้ก่ี ในวิารวินั 

ตะวินัเบักิีฟา้ ขุอบัฟา้ราตร ี

 1.2 รวิบัรวิมบัท์คุวิาม บัท์วิิจารณ ์งานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบัันวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรท์์ั�ง 3 เรื�อง

 1.3 รวิบัรวิมบัท์คุวิาม บัท์วิิจารณ ์งานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม

 1.4 รวิบัรวิมเอกีสารแล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััแนวิคุิดคุวิามสมัพินัธร์ะหวิ่างวิรรณกีรรม

กีบััประวิตัศิาสตร์

 1.5 รวิบัรวิมเอกีสารแล็ะงานวิิจยั์ที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััตำานาน  ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�น

  

 2. ขุั�นวิิเคุราะหข์ุอ้มลู็

     ศก่ีษาตามประเดน็กีารศก่ีษาอย์า่งล็ะเอีย์ดตามที์�ระบัไุวิใ้นขุอบัเขุตขุองกีารวิิจยั์

 3. สรุป อภิปราย์ผ่ล็ แล็ะขุอ้เสนอแนะกีารศก่ีษาคุน้คุวิา้

 

 นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุแมว่ินั ขุองปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม นบััเป็นปรากีฏกีารณห์น่�งในวิง

วิรรณกีรรมไท์ย์ในกีารสรา้งบันัเทิ์งคุดีประวิตัิศาสตรโ์ดย์เนน้คุวิามสำาคุญัขุองท์อ้งถิ�นจงัหวิดัชล็บัุรี

เป็นสำาคุญั นบััเป็นกีารสรา้งเรื�องเล็า่ขุองท์อ้งถิ�นเพืิ�อแย์ง่ชิงพืิ �นที์�ขุองกีารเล็า่เรื�องจากีประวิตัศิาสตร์

สว่ินกีล็างซ่�งเป็นแนวิท์างกีารสรา้งบันัเทิ์งคุดีประวิตัศิาสตรก์ีระแสหล็กัีขุองไท์ย์ในชว่ิงก่ีอนหนา้ ผู่แ้ตง่

พิย์าย์ามนำาเสนอชีวิิตขุองผู่คุ้นชล็บัรุ ี โดย์จินตนากีารขุ่ �นจากีขุอ้มลู็ท์างประวิตัศิาสตร ์ ในชว่ิงเวิล็า

ประมาณ 100 ปี นบััตั�งแตส่มยั์รชักีาล็ที์� 5 พิทุ์ธศกัีราช 2445 ถง่รชักีาล็ที์� 9 ในปีพิทุ์ธศกัีราช 2546

 ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม กีำาหนดตวัิล็ะคุรเอกีหญิง จากีนวินิย์าย์ท์ั�ง 3 เรื�อง ไดแ้ก่ี แมว่ินั จากีนวินิย์าย์

เรื�อง ในวิารวินั ตะวินัวิาด จากีนวินิย์าย์เรื�อง ตะวินัเบักิีฟา้ แล็ะ ฉฎ์า จากีนวินิย์าย์เรื�อง ขุอบัฟา้ราตร ี 

โดย์ใชช้่วิงชีวิิตขุองตวัิล็ะคุรแม่วินัตั�งแตเ่กิีดจนเสีย์ชีวิิตเป็นแกีนรอ้ย์สำาคุญัขุองนวินิย์าย์ท์ั�งสามเรื�อง  

เพืิ�อใหม้มุมองขุองตวัิล็ะคุรท์ั�งสามเป็นตวัิแท์นขุองคุนท์อ้งถิ�นที์�คุ่อย์ๆเห็นคุวิามเปล็ี�ย์นแปล็งขุอง

จงัหวิดัชล็บัรุใีนรอบั 100 ปี  จากีกีารศก่ีษาตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุใีนนวินิย์าย์

อิงประวิตัศิาสตรช์ดุแมว่ินัท์ั�ง 3 เรื�อง พิบักีารนำาเสนอตำานาน  ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุ ี

ดงันี �

 1.ตำานาน  

 กีารสอดแท์รกีตำานานประจำาถิ�นชล็บัรุ ีจากีากีรศก่ีษาพิบั 4 ตำานาน ล็ว้ินเป็นตำานานที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง

กีบััสถานที์�ส ำาคุญัในจงัหวิดัชล็บัรุที์ั�งสิ �น ไดแ้ก่ี  ต ำานานเมืองศรพีิโล็   ต ำานานพิระรถเมร ี  ต ำานานเขุาสามมขุุ   

ต ำานานอา่งศิล็า

  1.1 ตำานานเมืองศรพีิโล็

  ตำานานเมืองศรพีิโล็ เป็นตำานานที์�ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม กีำาหนดใหต้วัิล็ะคุรแมว่ินัใน

วินัเดก็ีไดฟั้งจากีแมทิ่์พิ ซ่�งเป็นมารดาขุองพิอ่เทิ์ด พิอ่ท์นู เล็า่กีล็อ่มนอนกีล็างวินัคุรั�งหน่�ง จากีเรื�อง

แมว่ินัถามแมทิ่์พิวิา่ตำานานเมืองศณีพิโล็นี�เป็นเรื�องจรงิหรอืไม ่ แมทิ่์พิก็ีตอบัวิา่ “เรื�องจรงิ... ผู่แ้ก่ีวิยั์

กีวิา่กีระซบิัตอบั ซอ่นเสีย์งหวัิเราะขุองตนเองไวิ.้..เมืองศรพีิโล็ก็ีอย์ูแ่ถวิหนองไมแ้ดง สว่ินคุอเขุาขุาด

ก็ีที์�เขุาพิระพิทุ์ธบัาท์ บัางท์ราย์นี�เอง...” (ในวิารวินั, 2555: 96)

  เมืองศรพีิโล็ เป็นเมืองโบัราณท์างชาย์ฝั�งท์ะเล็ภาคุตะวินัออกีมีอาย์อุย์ูใ่นชว่ิงพิทุ์ธศตวิรรษ

ที์� 19-20 ล็งมา ปัจจบุันัอย์ูใ่นพืิ �นที์�เขุตตำาบัล็หนองไมแ้ดง อำาเภอเมือง จงัหวิดัชล็บัรุ ีตวัิเมืองศรพีิโล็

ตั�งอย์ูบ่ันเนินเขุาดนิก่ีอนจะขุา้มไปย์งัเขุาบัางท์ราย์ ท์างดา้นตะวินัออกีเฉีย์งใตบ้ัรเิวิณวิดัศรพีิโล็ท์ยั์ 

ซ่�งตั�งอย์ูน่อกีเมืองพิโล็ ท์างชาย์เนินตดิกีบััท์ะเล็ เมืองศรพีิโล็เป็นเมืองท์า่พิกัีสนิคุา้ที์�อย์ูบ่ันเสน้ท์าง

เดนิท์ะเล็ ซ่�งมีคุวิามสมัพินัธก์ีบัักีารคุา้เคุรื�องสงัคุโล็กีที์�มีกีารตดิตอ่ไปย์งับัา้นเมืองตามชาย์ท์ะเล็แล็ะ

หมูเ่กีาะขุองภมิูภาคุเอเชีย์อาคุเนย์ใ์นราวิพิทุ์ธศตวิรรษที์� 19-20 หรอืสมยั์สโุขุท์ยั์แล็ะกีรุงศรอีย์ธุย์าตอนตน้  

เมืองศร ีพิโล็ ล็ดบัท์บัาท์กีารเป็นเมืองท์า่ล็งดว้ิย์ล็กัีษณะท์างภมิูศาสตรที์์�มีกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง คืุอ ตะกีอน

จากีแมน่ำ�าเจา้พิระย์า แล็ะแมน่ำ�าบัางปะกีงซดัมาท์บััถม ท์ำาใหอ้า่วิเมืองศรพีิโล็ที์�เคุย์เป็นท์ะเล็ล็ก่ีกีล็บัั

ตื �นขุ่ �น ไมเ่หมาะที์�จะเป็นเมืองท์า่จอดพิกัีเรอืสนิคุา้เหมือนในอดีต ตวัิเมืองจง่เล็ื�อนล็งมาท์างใตม้าอย์ู่

ที์�ต ำาบัล็บัางปล็าสรอ้ย์ (ตวัิเมืองชล็บัรุปัีจจบุันั) เมื�อประมาณสมยั์กีรุงศรอีย์ธุย์าตอนกีล็างเป็นตน้มา    

(คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหตุในคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจัดงาน

เฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิ, 2544)  

  1.2 ตำานานพระรถุเมรี

  ต ำานานพิระรถเมรนีี � เป็นตำานานที์�แมว่ินัมกัีขุอรอ้งใหแ้มว่ิงผู่เ้ป็นย์า่เล็า่ใหฟั้ง เพิราะ

ตำานานนี� เป็นตำานานประจำาถิ�นขุองอำาเภอพินสันิคุม ซ่�งปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม กีำาหนดใหแ้มขุ่องแมว่ินั 

เป็นสตรีชนชั�นสูงชาวิล็าวิที์�มีถิ�นพิำานักีจากีพินัสนิคุมซ่�งเสีย์ชีวิิตหล็ังจากีคุล็อดเธอได้ไม่นาน 

กรอบูแนวคดิในการวจิุยั

วธีิิการวจิุยั

ผืลการวจิุยั

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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ดังคุวิามตอนที์�วิา่ “เมื�อเรื�องราวิท์ั�งหล็าย์จบัล็งแมว่ินัก็ีออ้นย์า่ขุอใหเ้ล็า่นิท์านเรื�องพิระรถเมรซี ำ�าให้

ฟังอีกีรอบัเพืิ�อที์�เธอจะไดห้ล็บััสบัาย์ในวิันนี �...เด็กีหญิงคุงอย์ากีฟังเพิราะมันคืุอเรื�องที์�โย์งใย์ถ่ง

ถิ�นกีำาเนิด ถง่รากีเหงา้ขุองผู่เ้ป็นมารดาดว้ิย์เป็นนิท์านที์�เล็า่ขุานกีนัอย์ูใ่นหมูช่าวิล็าวิอพิย์พิแถบัเมือง

พินสักีบััเมืองพินม” (ในวิารวินั: 96)

  ต ำานานพิระรถเมร ีเป็นตำานานประจำาถิ�นขุองอำาเภอพินสันิคุม ตั�งอย์ูท่์างทิ์ศเหนือ

ขุองจงัหวิดัชล็บัรุ ี หา่งจากีตวัิจงัหวิดัไปท์างตะวินัออกีประมาณ 22 กิีโล็เมตร ในสมยั์รตันโกีสนิท์ร์

ตอนตน้ พิระบัาท์สมเดจ็พิระนั�งเกีล็า้เจา้อย์ูห่วัิมีพิระบัรมราชานญุาตใหก้ีล็ุม่ล็าวิอาสาปากีนำ�ามาสรา้ง

ภมิูล็ำาเนาขุ่ �นในพืิ �นที์�รกีรา้งระหวิา่งเมืองชล็บัรุกีีบััเมืองฉะเชิงเท์ราในปี พิ.ศ. 2371 แล็ะพิระราชท์าน

นามเมืองวิา่พินสันิคุม (บัางเอกีสารเขีุย์น“พินศันิคุม”) มีฐานะเป็นเมืองจตัวิา ขุ่ �นกีบัักีรมท์า่ กีรุงเท์พิมหานคุร 

ดงัขุอ้คุวิามในพิระราชพิงศาวิดารวิ่า “พิวิกีล็าวิอาสาปากีนำ�า ตั�งขุ่ �นเมื�อคุรั�งในแผ่่นดินพิระบัาท์

สมเดจ็พิระพิทุ์ธเล็ศิหล็า้สลุ็าล็ยั์ ภาย์หล็งัเมื�อปีชวิดสมัฤท์ธิศกี พิวิกีล็าวิไมส่บัาย์ ขุอไปตั�งอย์ูที่์�เมือง

พิระรถ จง่โปรดใหต้ดัเอาแขุวิงเมืองชล็บัรุ ี เมืองฉะเชิงเท์รา มาตั�งเป็นเมืองขุ่ �นชื�อเมืองพินศันิคุม เจา้เมือง

ชื�อพิระอินท์อาษา” (พิระราชพิงศาวิดาร กีรุงรตันโกีสนิท์ร ์รชักีาล็ที์� 3 เล็ม่ 2, 180) 

 ล็าวิบักุีเบักิีเมืองพินสันิคุม เป็นล็าวิเมืองนคุรพินม กีารอพิย์พิคุรั�งแรกีนำาโดย์ท์า้วิศรวีิิไชย์ 

อปุราชเมืองนคุรพินม เป็นโอรสในพิระบัรมราชา (ท์า้วิกีู่แกีว้ิ) เจา้เมืองนคุรพินม ไม่สมคัุรใจอย์ู่ใน

ปกีคุรองขุองพิระบัรมราชา (มงั) เจา้เมืองนคุรพินมคุนใหม ่ จง่อพิย์พิพิาสมคัุรพิรรคุพิวิกี บัตุรหล็าน 

ท์า้วิเพีิ �ย์ ขุอพิ่�งพิระบัรมโพิธิสมภารพิระบัาท์สมเดจ็พิระพิทุ์ธเล็ศิหล็า้นภาล็ยั์ เมื�อกีมุภาพินัธ ์พิ.ศ. 2352 

แล็ะโปรดเกีล็า้ฯ ใหต้ั�งบัา้นเรอืนอย์ูคุ่ล็องมหาวิงษ ์ เมืองสมทุ์รปรากีาร ย์คุุนั�นจง่เรยี์กีคุนกีล็ุม่นี �วิา่

พิวิกีล็าวิอาสาปากีนำ�า แตท่์นสภาพิแวิดล็อ้มไมไ่หวิ เพิราะเป็นชาวิดอนนำ�าจืด ถกูีใหไ้ปอย์ูเ่มืองล็ุม่นำ�ากีรอ่ย์

แล็ะเคุ็ม เล็ย์ขุอเปล็ี�ย์นไปอย์ู่ที์�อื�น ซ่�งสภาพิใกีล็เ้คีุย์งที์�ดอน ล็าวินคุรพินมกีล็ุ่มนี �จ่งไดไ้ปอย์ู่เมือง

พินสันิคุมในเวิล็าตอ่มา

 คุณะกีรรมกีารฝ่าย์ประมวิล็เอกีสารแล็ะจดหมาย์เหตใุนคุณะกีรรมกีารอำานวิย์กีารจดังาน

เฉล็มิพิระเกีีย์รติพิระบัาท์สมเดจ็พิระเจา้อย์ูห่วัิ (2544) ไดก้ีล็า่วิถง่ตำานานพิระรถเมรไีวิว้ิา่ ต ำานาน 

“เมืองพิระรถ”  ไดม้าจากีตำานานท์อ้งถิ�น อิงวิรรณคุดีพืิ �นบัา้นเรื�องพิระรถเมรี� ที์�ชาวิบัา้นกีล็ุม่ชาติพินัธุ์

ล็าวิที์�เขุา้มาอย์ูใ่หมเ่ล็า่สืบัตอ่กีนัมาในพืิ�นที์�  ปรากีฏอย์ูใ่นตำานานนิท์านที์�อา้งอิงมาจากีนิท์านชาดกี

เรื�องพิระรถเสนหรอืพิระรถ - นางเมร ี ต ำานานเมืองพิระรถ เล็า่กีนัวิา่ซื�อเมืองพิระรถมาจากีชื�อ พิระรถเสน 

โอรสขุองพิระเจา้รถสทิ์ธิ�แหง่กีตุารนคุรที์�เกิีดจากีนางเภานอ้งคุนสดุท์อ้งในเรื�องนางสบิัสอง 

  1.3 ตำานานเขาสามมุข

  กีารอา้งถง่ตำานานเขุาสามมขุุปรากีฏในตอนที์�แมว่ินัเริ�มโตเขุา้สูช่ว่ิงวิยั์รุน่ โดย์ได้

ฟังเรื�องเล็า่ตำานานเขุาสามมขุุจากีพิอ่เทิ์ดตวัิล็ะคุรเอกีฝ่าย์ชาย์ ซ่�งปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษมกีำาหนดใหมี้อาชีพิ

คุมุล็กูีนอ้งออกีเรอืไปท์ำากีารประมง  ดงัคุวิามวิา่  “เป็นนิท์านโบัร ำ�าโบัราณที์�เขุาเล็า่ตอ่ ๆ กีนัมาในหมู่

ชาวิเรือ..แม่สมมขุุกีบััพิ่อแสนเป็นหนุ่มสาวิที์�อย์ู่อาศยั์กีนัคุนล็ะหมู่บัา้นท์ั�งคุู่ไดรู้จ้กัีแล็ะรกัีกีนัเพิราะ

พิอ่แสนเล็น่วิา่วิแล็ว้ิท์ำาวิา่วิขุาดล็อย์มาตกีไกีล็ถง่แถวินี�...” (ในวิารวินั, 2555: 487)

  ต ำานานเขุาสามมขุุ เป็นตำานานประจำาถิ�นขุองเขุาสามมขุุ ซ่�งเป็นสญัล็กัีษณใ์น

ดวิงตราประจำาจงัหวิดัชล็บัรุ ี มีล็กัีษณะเป็นเนินเขุาเตี �ย์  ๆ อย์ูก่ี่�งกีล็างระหวิา่งบัา้นอา่งศลิ็าแล็ะหาดบัางแสน 

เชิงเขุาเป็นที์�ตั�งศาล็เจา้แมเ่ขุาสามมขุุ ซ่�งเป็นที์�เคุารพิสกัีกีาระขุองคุนท์ั�วิไป บัรเิวิณเขุาสามมขุุมีล็งิป่า 

อาศยั์อย์ูเ่ป็นจำานวินมากี เขุาสามมขุุ หรอืชื�อเดมิเรยี์กีวิา่ สมมขุุ สนันิษฐานวิา่มาจากีสาเหต ุ2 ประกีาร 

ประกีารที์�หน่�งคุงมาจากีล็กัีษณะขุองภเูขุาที์�มีแหล็มยื์นออกีไปในท์ะเล็ มองแตไ่กีล็เป็นรูปสามเหล็ี�ย์ม 

จง่ไดชื้�อวิา่เขุาสามมขุุ ประกีารที์�สองมาจากีตำานานที์�เล็า่ตอ่ ๆ  กีนัวิา่ มีหญิงสาวิสวิย์คุนหน่�งชื�อ สามมขุุ 

เป็นชาวิเมืองบัางปล็าสรอ้ย์ กีรมส่งเสริมวิฒันธรรม (2559: 48) ไดก้ีล็่าวิถ่งตำานานคุวิามรกัีขุอง

ตำานานเจา้แมเ่ขุาสามมกุีไวิว้ิา่

  คุรั�งหน่�งที์�บัา้นอา่งหิน (ต.อา่งศิล็า อ.เมือง จ.ชล็บัรุ)ี เป็นที์�อาศยั์ขุองคุรอบัคุรวัิ

ย์าย์กีบััหล็านคุูห่น่�ง หล็านสาวิมีชื�อวิา่ “มกุี” หรอื “สาวิมกุี” มกุีเป็นเดก็ีกีำาพิรา้ เดมิอย์ูที่์�บัา้นบัางปล็า

สรอ้ย์ (ตวัิเมืองจงัหวิดัชล็บัรุใีนปัจจบุันั) เมื�อพิอ่แมต่าย์ ย์าย์จง่นำามกุีมาเล็ี �ย์งจนโตเป็นสาวิ มกุีมกัี

มานั�งเล็น่ที์�เชิงเขุาเตี �ย์ ๆ ที์�อา่งศิล็าเป็นประจำา วินัหน่�งพิบัวิา่วิตวัิหน่�งขุาดล็อย์มาตกีอย์ู ่ ภาย์หล็งั

เจา้ขุองวิา่วิ คืุอ นาย์แสน ล็กูีชาย์ขุองกีำานนัประจำาตำาบัล็นี� วิิ�งตามวิา่วิมาจง่ท์ำาใหม้าพิบักีบััมกุี ท์ั�งสอง

จง่ไดพ้ิบักีนัแล็ะแสนไดม้อบัวิา่วิตวัินั�นใหแ้ก่ีมกุีเป็นสิ�งแท์นตวัิ ภาย์หล็งัท์ั�งสองไดน้ดัพิบักีนัอีกีหล็าย์

คุรั�งจนเกิีดเป็นคุวิามรกัี กีระท์ั�งท์ั�งสองไดใ้หส้ตัย์ส์าบัานที์�หนา้เชิงเขุานี �วิา่จะรกัีกีนัชั�วินิรนัดร ์หากีผิ่ด

คุำาสาบัานจะกีระโดดหนา้ผ่าแหง่นี �ตาย์ตามกีนั เมื�อพิอ่ขุองแสนท์ราบัเรื�องจง่ไมพ่ิอใจมากี กีีดกีนัไม่

ใหท้์ั�งสองพิบักีนั แล็ะไดต้กีล็งใหแ้สนแตง่งานกีบััล็กูีสาวิคุนท์ำาโป๊ะที์�ไดสู้ขุ่อไวิ ้ภาย์หล็งัเมื�อมกุีท์ราบั

เรื�องแล็ะเหน็วิา่เป็นเรื�องจรงิ จง่วิิ�งไปที์�หนา้ผ่าเพืิ�อกีระโดดหนา้ผ่าตาย์ตามคุำาสตัย์ส์าบัาน เมื�อแสน

เหน็ดงันั�นจง่วิิ�งตามไปแล็ะกีระโดดหนา้ผ่าตาย์ตามคุำาสตัย์ส์าบัานเชน่กีนั สว่ินกีำานนัภาย์หล็งัรูส้ก่ี

ส ำานก่ีผิ่ดจง่นำาเคุรื�องถว้ิย์ชามตา่ง ๆ มาไวิใ้นถำ�าบัรเิวิณเชิงเขุา เพืิ�อเป็นที์�ระล็ก่ีถง่คุวิามรกัี

 ตอ่มาชาวิบัา้นจง่เรยี์กีภเูขุาที์�มกุีกีระโดดหนา้ผ่าตาย์วิา่ “เขุาสาวิมกุี” เพืิ�อระล็ก่ีถง่มกุี ผู่ม้ั�นคุง

ตอ่คุวิามรกัี ภาย์หล็งัจง่เพีิ �ย์นเป็น “สามมกุี” ในที์�สดุ แล็ะบัรเิวิณถำ�านั�นเชื�อวิา่เป็นถำ�าล็บััแล็มีเคุรื�อง

ถว้ิย์ชามตา่ง ๆ ที์�กี ำานนับัดิาขุองแสนนำามาไวิ ้เมื�อชาวิบัา้นมีงานบัญุสามารถหยิ์บัยื์มไปใชไ้ด ้ซ่�งภาย์

หล็งัถำ�านี �ไดปิ้ดปากีถำ�าไปแล็ว้ิเมื�อคุราวิก่ีอสรา้งถนนสมยั์รฐับัาล็ จอมพิล็ ป. พิิบัลู็สงคุราม สว่ินหาดที์�

พิบัศพิหญิงชาย์ท์ั�งสองหล็งัจากีกีระโดดหนา้ผ่าตาย์นั�น ชาวิบัา้นเรยี์กีกีนัวิา่ “หาดบัางแสน” เพืิ�อ

ระล็ก่ีถง่นาย์แสน

  ตำานานเจา้แมเ่ขุาสามมกุี เป็นตำานานที์�แพิรห่ล็าย์อย์ูท่์ั�งในจงัหวิดัชล็บัรุ ี แล็ะบัรเิวิณชมุชน

ชาย์ฝั�งท์ะเล็ตะวินัออกีขุองไท์ย์ เชื�อกีนัวิา่เป็นสิ�งศกัีดิ�สทิ์ธิ�ส ำาคุญัขุองชาวิประมงแล็ะผู่เ้ดนิท์างท์างท์ะเล็ใน

ภาคุตะวินัออกีมานับัแต่สมยั์ตน้กีรุงรตันโกีสินท์ร ์แล็ะเมื�อถ่งเท์ศกีาล็สำาคุญัต่าง ๆ อาทิ์ ตรุษจีน 

สารท์จีน ชาวิบัา้นที์�นบััถือก็ีจะนำาเคุรื�องเซ่นไหวิแ้ล็ะวิ่าวิ มาเป็นเคุรื�องบัชูากีราบัไหวิที้์�ศาล็เจา้แม่

เขุาสามมกุีดว้ิย์ นอกีจากีนี�ก่ีอนที์�ชาวิประมงจะออกีเดนิเรอืชาวิบัา้นจะนำาประท์ดัมาจดุบัชูาเพืิ�อขุอ

ใหช้ว่ิย์ในกีารท์ำามาหากิีนแล็ะแคุล็ว้ิคุล็าดจากีล็มพิาย์ุ

  ปัจจบุันั ตำานานเจา้แม่เขุาสามมกุี ดำารงอย์ู่อย์่างเขุม้แข็ุง เนื�องจากีมีศาล็สำาหรบััเป็นที์�

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม



 วารสารศิลิปกรรมบูรูพา 2565

271270

สกัีกีาระบัชูา ศาล็เจา้แมเ่ขุาสามมกุีนั�น ปัจจบุันัแบัง่ออกีเป็น 2 ศาล็คืุอ ศาล็เจา้แมเ่ขุาสามมกุี (ไท์ย์) 

แล็ะ ศาล็เจา้แมเ่ขุาสามมกุี (จีน) ท์ั�งนี �ศาล็ไท์ย์เป็นศาล็เก่ีาแก่ีที์�ใชต้ ำานานประจำาถิ�นที์�เล็า่เรื�องคุวิาม

รกัีขุองสาวิมกุีกีบัันาย์แสนในกีารเผ่ย์แพิรป่ระวิตัเิจา้แมเ่ขุาสามมกุี สว่ินศาล็จีนเป็นศาล็เก่ีาแก่ีขุองชมุชน

คุนจีนที์�ใชเ้รื�อง “เจา้แมท่์บััทิ์ม” ในกีารเผ่ย์แพิรป่ระวิตัเิจา้แมเ่ขุาสามมกุี เนื�องจากีชาวิจีนที์�อา่งศิล็า

ไดอ้ญัเชิญกีระถางธปูไฮตงัมา่ตดิเรอืมาจากีเมืองจีน เมื�อมาตั�งรกีรากีใหมที่์�ชล็บัรุ ีจง่ไดต้ั�งศาล็ไฮตงัมา่

ขุา้งศาล็เจา้แม่เขุาสามมกุีเดิม แล็ะใชชื้�อศาล็วิ่า ศาล็เจา้แม่เขุาสามมกุี(จีน) มาจนถ่งท์ุกีวินันี � 

(กีรมสง่เสรมิวิฒันธรรม, 2559: 48)

  1.4 ตำานานอ่างศิลิา

  กีารอา้งถง่ตำานานอา่งศลิ็า ปรากีฏในตอนที์�พิอ่เทิ์ดไดพ้ิาแมว่ินัไปเที์�ย์วิหล็งัจากีแตง่งาน  

ผู่แ้ต่งกีำาหนดใหพ้ิ่อเทิ์ดซ่�งอาย์มุากีกีวิ่าเล็่าถ่งตำานานอ่างศิล็าใหแ้ก่ีแม่วินัฟัง ตำานานอ่างศิล็าเป็น

ตำานานประจำาถิ�น “อ่างศิล็า” หมู่บัา้นชาวิประมงริมท์ะเล็ เดิมเคุย์มีชื�อเสีย์งโด่งดงัในฐานะขุอง

แหล็่งผ่ล็ิตคุรกีหินแล็ะสกีดัหินเป็นรูปรา่งตามคุวิามตอ้งกีารขุองตล็าด สมยั์ก่ีอนหินแกีรนิตบัรเิวิณ

อา่งศลิ็าเป็นหินคุณุภาพิดี เมื�อคุรั�งที์�พิระบัาท์สมเดจ็พิระจลุ็จอมเกีล็า้เจา้อย์ูห่วัิ เสดจ็ประพิาสจงัหวิดั

ชล็บัรุ ีไดป้ระท์บััแรมที์� “อา่งศิล็า” ท์รงมีพิระราชหตัถเล็ขุาล็งวินั 9 มกีราคุม พิ.ศ. 2419 พิรรณนาถง่

อา่งศิล็าตอนหน่�งวิา่

 ...เรยี์กีชื�อวิา่ “อา่งศิล็า” นั�นเพิราะมีแผ่น่ดินสงูเป็นล็กูีเนิน มีศิล็ากีอ้นใหญ่ ๆ เป็นศลิ็าดาด 

แล็ะเป็นสระย์าวิรอีย์ู ่2 แหง่ แหง่หน่�งล็ก่ี 7 ศอกี กีวิา้ง 7 ศอกี ย์าวิ 7 วิา อีกีแหง่หน่�งล็ก่ี 6 ศอกี กีวิา้ง 

1 วิา 2 ศอกี ย์าวิ 7 วิา เป็นที์�ขุงันำ�าฝน นำ�าฝนไมร่ั�วิซม่ไปได ้ท์า่นเจา้พิระย์าทิ์พิากีรวิงษม์หาโกีษาธิบัดี

เหน็วิา่เป็นประโย์ชนก์ีบััคุนท์ั�งปวิง จง่ใหห้ล็วิงฤท์ธิ�ศกัีดิ�ชล็เขุตรปล็ดัเมืองชล็บัรุเีป็นนาย์งานก่ีอเสรมิ

ปากีบัอ่กีั�นนำ�า มิใหน้ ำ�าที์�โสโคุรกีไหล็กีล็บััล็งไปในบัอ่ได ้ราษฎ์ร ชาวิบัา้น แล็ะชาวิเรอืไปมาไดอ้าศยั์ใช้

นำ�าฝนในอา่งศิล็านั�น บัางปีฝนตกีมากี ถา้ใชน้ ำ�าแตล่็ ำาพิงัชาวิบัา้นก็ีไดใ้ชน้ ำ�าท์ั�งสองแหง่แล็ะบัอ่อื�นๆ 

บัา้ง พิอตล็อดปีไปได ้บัางปีฝนนอ้ย์ ราษฎ์รไดอ้าศยั์ใชแ้ตเ่พีิย์ง 5 เดือน 6 เดือนก็ีพิอหมดนำ�าในอา่งศลิ็า 

แตน่ำ�าในบัอ่แหง่อื�น ๆ ที์�ราษฎ์รขุดุขุงันำ�าฝนไวิใ้ชน้ั�นมีอย์ูห่ล็าย์แหง่หล็าย์ตำาบัล็ ถง่นำ�าในอา่งศิล็าสอง

ตำาบัล็นี�แหง้ไปหมดแล็ว้ิราษฎ์รก็ีใชน้ ำ�าบัอ่แหง่อื�น ๆ ได ้จง่ไดเ้รยี์กีวิา่ “บัา้นอา่งศิล็า” มาจนท์กุีวินันี �...  

(กีองจดหมาย์เหตแุหง่ชาต ิเอกีสารรชักีาล็ที์� 5 กี.1.1/2 อา้งถง่ใน ภารดี มหาขุนัธ,์ 2552: 63)

 จากีกีารศก่ีษานวินิย์าย์ชดุแมว่ินั ปรากีฏกีารอา้งถง่ตำานานอา่งศิล็า ดงัคุวิามตอนที์�วิา่ “ที์�

เขุาเรีย์กีกีนัวิ่าอ่างหินมาแต่โบัร ำ�าโบัราณก็ีเพิราะวิ่าบันเนินดา้นโนน้มีอ่างหินจริง ๆ ถง่สองอา่ง เป็น

สระหินที์�เกิีดขุ่ �นเอง ผู่คุ้นที์�นี�ก็ีไดอ้าศยั์สองอา่งนี�แหล็ะเก็ีบักีกัีนำ�าจืดไวิกิ้ีนไวิใ้ช.้..พิอ่เทิ์ดหวัิเราะอย์า่ง

เอน็ดเูมื�อใหคุ้ ำาอธิบัาย์...” (ในวิารวินั, 2555: 484-485)

  

 จากีกีารศก่ีษาพิบัวิา่ ผู่ป้ระพินัธไ์ดส้อดแท์รกีขุอ้มลู็ดา้นตำานานสอดแท์รกีผ่า่นชว่ิงวิยั์ตา่ง ๆ  

ขุองแมว่ินั โดย์กีำาหนดใหต้วัิล็ะคุรอื�น ๆ เป็นผู่เ้ล็า่ใหแ้มว่ินัไดร้บััรู ้ซ่�งต ำานานเหล็า่นี �นอกีจากีจะแสดง

ภมิูหล็งัขุองตวัิล็ะคุรแมว่ินัแล็ว้ิ ย์งันบััวิา่เป็นอีกีปฏิบัตัิกีารหน่�งที์�ไดห้ล็อ่หล็อมใหแ้มว่ินัเกิีดคุวิามรกัี 

คุวิามผ่กูีพินั แล็ะคุวิามภาคุภมิูใจในท์อ้งถิ�นชล็บัรุ ี นบััเป็นกีารประกีอบัสรา้งอดุมกีารณร์กัีบัา้นเกิีด

ขุองแม่วินั แล็ะไดส้่งต่ออดุมกีารณนี์�มาย์งัตวัิล็ะคุรรุน่หล็านท์ั�งสองไดแ้ก่ี ตะวินัวิาด แล็ะ ฉฎ์า ใน

เวิล็าตอ่มาดว้ิย์

 2. ประเพณี

 จากีกีารศก่ีษากีารนำาเสนอประเพิณีท์อ้งถิ�นชล็บัรุทีี์�ปรากีฏในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุนี � 

พิบั 3 ประเพิณี ไดแ้ก่ี  ไดแ้ก่ี  ประเพิณีงานกีองขุา้วิ  ประเพิณีวิิ�งคุวิาย์  ประเพิณีทิ์ �งกีระจาด  ซ่�งปิย์ะพิร 

ศกัีดิ�เกีษมไดร้ะบัไุวิใ้นนวินิย์าย์เรื�องในวิารวินั คุวิามวิา่ 

 ในที่อ้งถิ�นลัะแวกน่ �มิง่านประเพณป่ระจิำาป่อยูส่ามิอยา่งดว้ยกนั ที่่�จิะหาดูที่่�อ่�น 

 ไมิไ่ดน้อกจิากที่่�น่�เที่า่นั�น นั�นคิอ่งานกองขา้ว งานวิ�งคิวายซึ้�งเพิ�งเริ�มิจิดัขึ�นไดไ้มิ่ก่�ป่ 

 แลัะงาน ที่ิ�งกระจิาดน่ �เอง

 (ในวารวนั, 2555: 142)

 

 กีารนำาเสนอประเพิณีท์อ้งถิ�นเล็า่นี � มกัีนำาเสนอผ่่านประสบักีารณข์ุองตวัิล็ะคุรแม่วินั ซ่�ง

เป็นแกีนรอ้ย์สำาคุญัขุองนวินิย์าย์ชดุนี � เพิราะไดก้ีำาหนดแมว่ินัเกิีด เติบัโต มีคุรอบัคุรวัิ มีล็กูีหล็านแล็ะ

เสีย์ชีวิิต ผ่า่นนวินิย์าย์ท์ั�งสามเรื�อง  ดงันั�น จง่อาจกีล็า่วิไดว้ิา่ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม ไดใ้ชม้มุมองขุองตวัิ

ล็ะคุรแมว่ินั ซ่�งเป็นคุนในพืิ�นที์�เพืิ�อบันัท์ก่ีถง่ประเพิณีขุองจงัหวิดัชล็บัรุ ีซ่�งประเพิณีบัางอย์า่งไดส้ญูหาย์

ไปแล็ว้ิ แล็ะบัางอย์า่งไดเ้ปล็ี�ย์นรูปแบับัไป

  2.1 ประเพณีกองข้าว

  ประเพิณีกีองขุา้วิเป็นกีารเชิญเจา้เขุา้ท์รงที์�ชาวิชล็บัรุที์ั�งที์�อ ำาเภอเมือง อำาเภอศรรีาชา 

อำาเภอพินสันิคุม อำาเภอบัา้นบัง่ อำาเภอบัางล็ะมงุ แล็ะอำาเภอเกีาะสีชงั ถือปฏิบัตัิสืบัท์อดกีนัมาหล็าย์

ชั�วิอาย์คุุน ชว่ิงเวิล็าที์�ท์ ำาพิิธีกีองขุา้วิบัวิงสรวิงคืุอชว่ิงเดือนเมษาย์นขุองท์กุีปี เมื�อดวิงอาทิ์ตย์เ์คุล็ื�อน

ย์า้ย์ราศีเขุา้สูปี่ใหม ่หรอืที์�เรยี์กีกีนั วิา่ สงกีรานต ์ล็ว่ิงไปประมาณ 3–4 วินั ก็ีจะเริ�มท์ำาพิิธีโดย์จะท์ำา

ตดิตอ่เป็นเวิล็า 3 วินั ดว้ิย์เชื�อกีนัวิา่ในปีหน่�ง ๆ คุวิรจะไดมี้กีารบัวิงสรวิงเท์พิเท์วิดาแล็ะไหวิภ้ตูผีิ่ปิศาจ  

ไดแ้ก่ี เจา้ที์�เจา้ท์าง เจา้ป่าเจา้เขุา เจา้ท์ะเล็ ผี่สางนางไม ้รุกีขุเท์วิดา ฯล็ฯ เพืิ�อดวิงวิิญญาณเหล็า่นั�น

จะไดพ้ิง่พิอใจไมม่ารบักีวินแล็ะชว่ิย์ปกีปักีรกัีษา คุุม้คุรองปอ้งกีนัท์กุีขุโ์รคุภยั์ แล็ะภย์นัตราย์ ไมใ่ห้

มากีล็ำ�ากีล็าย์ บัา้นเมืองจะไดร้ม่เย์น็เป็นสขุุ ท์ำามาหากิีนสะดวิกีสบัาย์ มั�งคุั�งสมบัรูณด์ว้ิย์ท์รพัิย์ส์นิ

เงินท์อง แล็ะสขุุภาพิอนามยั์ (ส ำานกัีงานวิฒันธรรมจงัหวิดัชล็บัรุ,ี2559)  

  ประเพิณีกีองขุา้วิ ในแตล่็ะวินัจะจดัเป็นพิิธีแบัง่เป็น 2 ชว่ิง ไดแ้ก่ี ชว่ิงเชา้แล็ะเย์น็

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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โดย์ศาล็เจา้แตล่็ะที์�มกัีเป็นผู่เ้ตรยี์มงาน   เนื�องจากีชาวิชล็บัรุสีว่ินใหญ่ประกีอบัอาชีพิกีารประมงท์างท์ะเล็ 

จง่มีกีารดำารงชีวิิตแล็ะวิิถีชีวิิตเกีี�ย์วิขุอ้งกีบััท์ะเล็ มีคุวิามเชื�อเรื�องภตูผี่ปีศาจ เท์วิดาอารกัีษ ์ เจา้ป่าเจา้เขุา 

กีารกีองขุา้วิเป็นกีารเซน่ไหวิส้ิ�งศกัีดิ�สทิ์ธิ� ภตูิผี่ ใหคุุ้ม้คุรองภยั์จากีธรรมชาต ิ ชาวิบัา้นรว่ิมกีนัเซน่ไหวิ้

ผี่ไรญ้าต ิ ผี่เรร่อ่นปีล็ะคุรั�งบัรเิวิณชาย์หาด ในนวินิย์าย์ชดุนี � ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษมไดน้ำาเสนอผ่า่นกีาร

กีำาหนดใหต้วัิล็ะคุรแมว่ินั มารบััจา้งล็กูีศษิย์ข์ุองศาล็เจา้พิอ่หล็กัีเมืองชว่ิย์งานในประเพิณีนี �  

  2.3 ประเพณีวิ�งควาย

  ประเพิณีวิิ�งคุวิาย์เป็นประเพิณีที์�สบืัท์อดมานานในจงัหวิดัชล็บัรุ ี  ไมป่รากีฏหล็กัีฐาน

วิา่เริ�มขุ่ �นเมื�อใด โดย์มกัีจดัขุ่ �นในวินัขุ่ �น 14 คุำ�าเดือน 11 คุณะกีรรมกีารกีารวิิจยั์ศนูย์ว์ิฒันธรรมจงัหวิดั

ชล็บัุรี  โรงเรีย์นชล็กีันย์านุกีูล็  (ชุตินันท์ ์ มาล็าธรรม, 2557: 308) ไดส้นันิษฐานกีารกีำาเนิดขุอง

ประเพิณีนี �วิา่ นา่จะเกิีดขุ่ �นเนื�องจากีนำาคุวิาย์บัรรท์กุีเคุรื�องปัจจยั์ไท์ย์ธรรมเพืิ�อเตรยี์มงานเท์ศนม์หาชาติ

ที์�วิดัใหญ่อินท์าราม  ซ่�งจะมีกีารประดบััตกีแต่งคุวิาย์แล็ะเกีวีิย์นอย์่างสวิย์งาม จากีนั�นจะนำาคุวิาย์

มาวิิ�งแขุง่กีนัไปรอบั ๆ ตล็าดชล็บัรุ ี หรอือีกีขุอ้สนันิษฐานหน่�งกีล็า่วิวิา่ ประเพิณีนี �เกิีดจากีตำานานที์�

ผ่กูีโย์งกีบััคุวิามเชื�อเรื�องวิิญญาณขุองเปรตเจา้ใหญ่ที์�ชอบัดแูขุง่คุวิาย์ จง่มกัีจะออกีมารบักีวินชาวิบัา้น

หากีในปีใดย์งัไมเ่ริ�มเตรยี์มงานวิิ�งคุวิาย์  ชาวิบัา้นในจงัหวิดัชล็บัรุเีชื�อวิา่หากีปีใดไมจ่ดังานวิิ�งคุวิาย์

มกัีจะเกิีดไฟไหมต้ล็าดในตวัิเมืองชล็บัรุี

  ในนวินิย์าย์ชดุแมว่ินัย์งัไดก้ีล็า่วิวิา่ เดมิประเพิณีนี �จดัขุ่ �นที์�ถนนวิิชรปรากีารบัรเิวิณ

รอบัตล็าด โดย์ที์�ชาวิบัา้นจะนั�งดกูีารแขุง่ขุนัที์�ระเบีัย์งชั�นสองที์�สรา้งยื์�นออกีมา เพืิ�อคุวิามปล็อดภยั์

จากีอบุัตัเิหตแุล็ะกีารท์ะเล็าะวิิวิาท์ที์�มกัีเกิีดขุ่ �นท์กุีปี  ดงัคุวิามตอนที์�วิา่

  ในป่ก่อน ๆ แมิ่วนัไมิค่ิอ่ยยอมิขึ�นตลัาดในวนัวิ�งคิวาย เพราะในวนั

  นั�นจิะมิข่่าวคิวายต่�นที่ำารา้ยผูค้ิน หรอ่ตำารวจิกบัที่หารเรอ่ยกพวกตอ่ยตก่นัเป็น  

  ประจิำา ถงึแมิว้า่บรรดาคินรูจ้ิกัมิกัคิุน้ที่่�มิร่า้นคิา้รมิิถนนที่ั�งสองขา้งจิะชักัชัวนให้

  ขึ�นไปนั�งดูบนระเบย่งชัั�นสองที่่�ที่กุรา้นมิกัปลูักย่�นออกมิาเพ่�อใชัน้ั�งดูขบวนแห ่  

  อยา่งปลัอดภยั หากหญงิสาวกม็ิกัเลั่�ยงเสย่ 

  (ในวารวนั, 2555: 534)

  2.3 ที่ิ�งกระจุาด

  ประเพิณีทิ์ �งกีระจาดเป็นประเพิณีที์�ติดมากีบััวิฒันธรรมขุองคุนไท์ย์เชื �อสาย์จีน 

เป็นกีารเซน่ไหวิผี้่ไมมี่ญาต ิ  โดย์เป็นกีารท์ำาบัญุชว่ิย์กีนัขุองคุนในชมุชน   เมื�อถง่สิ �นปีท์างจนัท์รคุตขิุอง

จีนจะมีกีารเซ่นไหวิผี้่ไม่มีญาติเป็นงานใหญ่คุรั�งหน่�ง แล็ะเมื�อกีล็างเดือน 7 ก็ีจะมีกีารเซ่นไหวิคุ้รั�ง

ใหญ่อีกีคุรั�งหน่�ง เมื�อชาวิจีนอพิย์พิย์า้ย์ถิ�นออกีจากีผื่นแผ่น่ดนิเกิีด ก็ีไดน้ ำาจารตีประเพิณีแล็ะวิฒันธรรม

ขุองตนมาย์ด่ถือปฏิบัตัิดว้ิย์ ชาวิจีนโพิน้ท์ะเล็ในประเท์ศไท์ย์ก็ีเชน่เดีย์วิกีนั ซ่�งประเพิณีทิ์ �งกีระจาดก็ี

นบััเป็นหน่�งที์�ชาวิจีนโพิน้ท์ะเล็ที์�เขุา้มาอาศยั์ในประเท์ศไท์ย์ไดน้ำามาปฏิบัตัสิบืัตอ่กีนัมาดว้ิย์ กีารท์ำาบัญุ

โดย์กีารใหท้์านเป็นหน่�งในหล็กัีธรรมแล็ะวิิถีปฏิบัตัิที์�ส ำาคุญัขุองชาวิพิทุ์ธ ไมว่ิา่จะนิกีาย์เถรวิาท์หรอื

มหาย์าน ดงันั�น ประเพิณีทิ์ �งกีระจาดขุองชาวิจีนจง่เขุา้กีนัไดดี้กีบััวิฒันธรรมในประเท์ศไท์ย์ที์�เป็น

ส่วินผ่สมระหวิ่างศาสนาพิทุ์ธ ศาสนาพิราหมณฮิ์นด ู กีารนบััถือสิ�งศกัีดิ�สิท์ธิ�เหนือธรรมชาติ แล็ะ

คุวิามเชื�อเรื�องผี่วิิญญาณ ดว้ิย์เหตนีุ � ประเพิณีนี �ปรากีฎ์ในหล็าย์ท์กุีจงัหวิดัที์�มีชมุชนชาวิไท์ย์เชื �อสาย์จีน

อาศยั์อย์ู ่โดย์สว่ินมากีจะจดัตามศาล็เจา้จีน โรงเจ มลู็นิธิแล็ะสมาคุมจีน ซ่�งผู่เ้ขุา้รว่ิมพิิธีก็ีไมไ่ดจ้ ำากีดั

อย์ูเ่ฉพิาะคุนเชื �อสาย์จีนเท์า่นั�น แตจ่ะมีท์ั�งคุนไท์แล็ะคุนกีล็ุม่ตา่ง ๆ เขุา้รว่ิมดว้ิย์ เนื�องจากีมีพืิ �นฐาน

ขุนบัคุวิามเชื�อในเรื�องศาสนาคุวิามเชื�อคุล็า้ย์คุล็ง่กีนัดงักีล็า่วิขุา้งตน้ (ศนูย์ม์านษุย์วิิท์ย์าสรินิธร,2559)

 ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม ไดน้ำาเสนอวิา่ ชาวิจีนในชล็บัรุจีะมีกีารทิ์ �งกีระจาดที์�หนา้ศาล็เจา้ตา่ง ๆ   

โดย์กีำาหนดใหศ้าล็เจา้เก๋ีงเบืั �องปากีซอย์ศรนิีคุม ถนนวิชิรปรากีกีารเป็นศาล็เจา้แรกีที์�จะมีกีารจดังาน

ทิ์ �งกีระจาด โดย์จะใสขุ่องในพิุม่แล็ะในกีระจาดดว้ิย์ขุนมแล็ะขุา้วิขุองตา่ง ๆ   ดงัคุวิามวิา่   “งานนี�จะ

จดัขุ่ �นในเดือนเจ็ดท์างปีจนัท์รคุติขุองจีน ถือกีนัวิา่เป็นกีารเซน่ไหวิก้ีล็างปี หล็งัจากีที์�ไดท้์ ำากีารเซน่

ไหวิผี้่ไมมี่ญาตใินวินัสิ �นปีเป็นงานใหญ่ไปแล็ว้ิคุรั�งหน่�ง” (ในวิารวินั, 2555: 143)

 จากีกีารศก่ีษาประเพิณีขุา้งตน้ สะท์อ้นใหเ้หน็คุวิามพิย์าย์ามขุองผู่ป้ระพินัธที์์�จะสอดแท์รกี

ประเพิณีท์อ้งถิ�นชล็บัรุไีวิใ้นผ่ล็งานขุองตนผ่สานกีบัักีล็วิิธีกีารประพินัธที์์�กี ำาหนดใหป้ระเพิณีเหล็า่นั�น

ไดเ้ป็นสว่ินหน่�งขุองประสบักีารณข์ุองตวัิล็ะคุร ท์ำาใหผู้่อ้า่นไดร้บััคุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีบััประพิณีชล็บัรุไีดอ้ย์า่ง

แนบัเนีย์น  นบััไดว้ิา่นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุแมว่ินัไดช้ว่ิย์บันัท์ก่ีขุอ้มลู็ดา้นประเพิณีท์อ้งถิ�นชล็บัรุี

เพืิ�อสง่ตอ่มาย์งัอนชุนรุน่หล็งัไดเ้ป็นอย์า่งดี

 3. วัฒนธิรรม

 จากีกีารศ่กีษากีารนำาเสนอวิัฒนธรรมท์้องถิ�นในนวินิย์าย์อิงประวิัติศาสตรช์ุดนี �พิบั

วิฒันธรรมท์อ้งถิ�นที์�ปรากีฏ 3 ดา้น ไดแ้ก่ี วิฒันธรรมกีารประกีอบัอาชีพิ แล็ะวิฒันธรรมดา้นอาหาร

ประจำาถิ�น 

  3.1 กีารประกีอบัอาชีพิในท์ะเล็แล็ะชาย์ฝั� งท์ะเล็

  กีารประกีอบัอาชีพิในท์ะเล็แล็ะชาย์ฝั� งเป็นกีารประกีอบัอาชีพิที์�มีมาตั�งแต่อดีต 

เนื�องจากีในอดีตใชก้ีารคุมนาคุมขุนส่งท์างท์ะเล็เป็นหล็กัี ท์ั�งนี �เนื�องจากีบัางปล็าสรอ้ย์ หรือชล็บัรุี

เป็นชมุชนชาย์ท์ะเล็ โดย์มีอาชีพิหล็กัีคืุอกีารท์ำากีารประมงแล็ะกีารเดนิเรอื  ดงัคุวิามในตอนที์�วิา่ 

“บัางปล็าสรอ้ย์ เป็นชมุชนชาย์ท์ะเล็ที์�มีผู่คุ้นอย์ูห่นาแนน่ไมน่อ้ย์ หากีผู่คุ้นสว่ินใหญ่มกัีมีอาชีพิหล็กัี

ในเรื�องกีารประมงแล็ะกีารเดนิเรอืสืบัท์อดกีนัมาชา้นาน” (ในวิารวินั, 2555: 5)

  ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษมไดบ้ัรรย์าย์ถ่งอาชีพิประมงนำ�าล็ก่ีไวิผ้่่านสาย์ตาขุองตวัิล็ะคุร

พิอ่เทิ์ดสามีขุองแมว่ินั ซ่�งประกีอบัอาชีพิประมงนำ�าล็ก่ี ท์ำาเหน็ถง่วิิถีชีวิิตกีารประกีอบัอาชีพิประมงนำ�า

ล็ก่ีขุองผู่คุ้นในอดีตไดอ้ย์า่งชดัเจน สว่ินอาชีพิอาชีพิประมงชาย์ฝั� งนั�น เป็นวิิถีชีวิิตขุองผู่คุ้นที์�อาศยั์

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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ตามชาย์ฝั� ง  มีเคุรื�องมือท์ำามาหากิีนงา่ย์ ๆ แสดงใหเ้หน็ถง่คุวิามอดุมสมบัรูณข์ุองชาย์หาดในจงัหวิดั

ชล็บัรุใีนอดีต  ดงัตวัิอย์า่งเชน่ตวัิล็ะคุรแมว่ินัในวิยั์เย์าวิก็์ีประกีอบัอาชีพิหาหอย์แคุรงตามชาย์หาดไป

ขุาย์ ดว้ิย์วิิธีกีารไถกีระดานแผ่น่ย์าวิ ๆ ไปตามชาย์หาด ดงัตวัิอย์า่งตอนที์�วิา่ 

 …เดก็สาวกม้ิลังมิองถงัไมิท้ี่่�วางอยูบ่นกระดานแผน่ยาวร่วมิวาปลัายดา้นหนา้งอน

 นดิ ๆ เพ่�อใหแ้ลัน่ไถลัไปบนพ่ �นเลันไดอ้ยา่งรวดเรว็...หอยแคิรงตวัอว้นกองอยู่

 เกอ่บเตม็ิถงัแลัว้ มิองเผนิ ๆเหมิอ่นกอ้นหนิสด่ำาขนาดเที่า่ ๆ กนั หากถบ่กระดาน

 วนหาอก่สกัสองสามิเที่่�ยวกค็ิงเตม็ิถงั...พรอ้มิใหเ้ธ์อเอามินัไปแปรเป็นสตางคิแ์ดง...

 แมิ่วนันกึถงึเงนิเหรย่ญที่่�รอ้ยเป็นพวง เธ์อที่ำามิาหาได ้เกบ็เลัก็ผสมินอ้ยจินกลัาย

 เป็นกอบเป็นกำาไดไ้มิย่ากนกั...

 (ในวารวนั, 2555: 244-245)

 

 เมื�อเวิล็าเปล็ี�ย์นไป วิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ูขุ่องชมุชนในจงัหวิดัชล็บัรุก็ีีคุอ่ย์ ๆ ใหคุ้วิามสำาคุญั

กีบัักีารประกีอบัอาชีพิบันฝั� งมากีขุ่ �น  เนื�องจากีกีารคุมนาคุมหล็กัีไดก้ีล็าย์เป็นกีารขุนสง่ท์างถนนแท์น

กีารขุนสง่ท์างนำ�า จากีกีารศก่ีษาพิบัอาชีพิบันฝั� งไดแ้ก่ี

 1. อาชีพิคุา้ขุาย์ระหวิา่งเมือง  ในอดีตกีารเดนิท์างระหวิา่งเมืองย์งัเป็นเรื�องล็ำาบัากี อาชีพิ

กีารคุา้ขุาย์โดย์นำาขุองจากีตา่งเมืองไปขุาย์แล็กีเปล็ี�ย์นกีนัจง่เป็นอาชีพิที์�สรา้งราย์ไดเ้ป็นอย์า่งดี  ดงัเชน่

ตวัิล็ะคุรพิอ่วิา่น บัดิาขุองแมว่ินัที์�ท์ ำาอาชีพินี�

 2. อาชีพิรบััจา้งท์ั�วิไป  ปรากีฏจากีพิฤติกีรรมตวัิล็ะคุรแมว่ิงผู่เ้ป็นย์า่ขุองแมว่ินัท์ำาอาชีพิรบััจา้ง

ท์ั�วิไป ดว้ิย์ฝีมือท์ั�งกีารท์ำาอาหาร กีารเย์บ็ัที์�นอน ก็ีท์ำาใหย้์า่วิงสามารถเล็ี �ย์งแมว่ินัใหเ้ตบิัโตมาไดอ้ย์า่ง

มีคุวิามสขุุ  แล็ะไดถ่้าย์ท์อดอาชีพิแล็ะอปุนิสยั์ในกีารขุย์นัท์ำากิีน แล็ะไมก่ีล็วัิกีารท์ำางานหนกัีใหแ้มว่ินั

 3. อาชีพิกีารแปรรูปอาหารท์ะเล็ ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษมย์งัไดบ้ัรรย์าย์ถง่อาชีพิแปรรูปอาหารท์ะเล็ไวิ้

ดว้ิย์ ดงัคุวิามในตอนที์�วิา่ “มิหนำาซำ�าเมื�อปล็าเหล็ือในแตล่็ะวินั แท์นที์�แมว่ินัจะขุาย์เหมาไปเหมือน 

อย์า่งที์�เคุย์ท์ำา ๆ กีนัมา หญิงสาวิก็ีกีล็บััคุดิท์ำาปล็าน่�งปล็าเคุม็สง่ขุาย์ตา่งเมืองอีกีท์าง” (ในวิารวินั, 

2555: 513)

 4.อาชีพิคุนกีล็างรบััซื �อ-ขุาย์ปล็า ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษมย์งัไดบ้ัรรย์าย์ถง่อาชีพิคุนกีล็างรบััซื �อ-

ขุาย์ปล็าไวิด้ว้ิย์ ผ่า่นกีารประกีอบัอาชีพิขุองตวัิล็ะคุรแมว่ินั ซ่�งมีหวัิกีารคุา้แล็ะปรบััตวัิไปตามกีารเปล็ี�ย์นแปล็ง

ท์างสงัคุมขุองจงัหวิดัชล็บัรุ ี  ดงัคุวิามในตอนที์�วิา่  “แมว่ินัผู่มี้หวัิคุดิมีคุวิามรกัีคุวิามชอบัท์างคุา้ขุาย์

อย์ูไ่มน่อ้ย์ ล็งไปคุดิตีราคุาคุา้ปล็าดว้ิย์ตวัิเอง มีคุนงานขุองตวัิเองหาบัเอาไปสง่ตามพิอ่คุา้แมคุ่า้ราย์

ย์อ่ย์ บัางคุรั�งบัางคุรา ก็ีถง่กีบััล็งมือล็งแรงหาบัหามดว้ิย์ไมเ่คุย์กีล็วัิงานหนกัี (ในวิารวินั, 2555: 513)

 5. อาชีพิใหเ้ชา่หอ้งแถวิ  อาชีพิใหเ้ชา่หอ้งแถวิ ซ่�งเป็นอีกีกีารสรา้งราย์ไดช้อ่งท์างหน่�งขุอง

ผู่คุ้นในย์คุุสมยั์นั�น โดย์เฉพิาะผู่ที้์�มีฐานะท์างเศรษฐกิีจดี ถือเป็นกีารหาราย์ไดอี้กีท์างหน่�งจากีกีาร

ปล็อ่ย์ใหเ้ชา่ ดงัจะเหน็ไดว้ิา่ตวัิล็ะคุรแมว่ินัจะมีราย์ไดจ้ากีกีารประกีอบัอาชีพิหล็ากีหล็าย์รวิมท์ั�งกีาร

สรา้งตก่ีแถวิใหเ้ชา่ดว้ิย์

 6. อาชีพิเปิดรา้นเป็นตวัิแท์นจำาหนา่ย์สนิคุา้ เมื�อกีารคุมนาคุมสะดวิกีสบัาย์ขุ่ �น ท์ำาใหเ้กิีด

อาชีพิตวัิแท์นจำาหนว่ิย์สนิคุา้ขุ่ �น  โดย์สนิคุา้สว่ินใหญ่เป็นสนิคุา้จากีบัางกีอกีหรอืกีรุงเท์พิฯ  ซ่�งอาจ

อนมุานไดว้ิ่าชล็บัรุีเป็นเมืองเศรษฐกิีจผู่คุ้นมีกีำาล็งัจบััจ่าย์ใชส้อย์ ท์ำาใหเ้กิีดคุวิามตอ้งกีารซื �อสนิคุา้

ที์�มาจากีกีรุงเท์พิฯ  ดงัคุวิามในตอนที์�วิา่ “หล็งัจากีนั�นเขุาก็ีเชา่หอ้งแถวิในสว่ินที์�เป็นขุองแมว่ินัตอ่อีกี

สองหอ้ง แล็ว้ิเขุา้หุน้กีนัเป็นตวัิแท์นจำาหนา่ย์สนิคุา้ใหม ่ๆ  ที์�สง่ตรงมาจากีบัางกีอกี” (ในวิารวินั, 2555: 628)

 7. อาชีพิธรุกิีจโรงแรม ที์�พิกัี

 ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษมย์งัไดบ้ัรรย์าย์ถง่อาชีพิธรุกิีจโรงแรมไวิด้ว้ิย์  ซ่�งเกิีดจากีนกัีล็งท์นุจากี

กีรุงเท์พิฯ ที์�มาล็งท์นุธรุกิีจโรงแรมที์�ชล็บัรุ ี  เนื�องจากีในระย์ะนั�นชาย์หาดบัางแสน จงัหวิดัชล็บัรุนีบัั

เป็นสถานที์�พิกัีผ่อ่นหย์อ่นใจ หรอืที์�พิกัีตากีอากีาศขุองชาวิกีรุงเท์พิฯ  ดงัคุวิามในตอนที์�วิา่

 ขณะที่่�หวัหนิเป็นแหลัง่ตากอากาศหรูของผูค้ินในพระนคิรที่่�แที่บที่กุคิรอบคิรวั

 จิะตอ้งเดนิที่างไปเพ่�อตากอากาศป่ลัะอยา่งนอ้ยหนึ�งคิรั�ง บางแสนกเ็ป็นสถานที่่�ตากอากาศ  

 ที่่�ไดร้บัคิวามินยิมิไมิแ่พก้นัจิะแตกตา่งกนับา้งกต็รงที่่�ที่่�น่�ผูค้ินสว่นใหญ่มิกัขบัรถมิาแลัะกลับั 

 ไดใ้นวนัเดย่ว ที่ำาใหก้จิิการโรงแรมิกบับา้นเชัา่รมิิหาดไมิ่คิอ่ยเป็นที่่�นยิมิมิากนกั จินกระที่ั�ง 

 เมิ่�อปลัายป่ที่่�แลัว้น่�เอง ที่่�มิน่กัลังที่นุกลัุม่ิหนึ�งหาเชัา่ที่่�ดนิขนาดใหญ่ไดร้มิิหาดที่่�เป็นเวิ�งอา่ว

 พ่ �นที่่�ที่่�สวยสงบดว้ยที่วิมิะพรา้วแลัะหาดที่รายสข่าว ที่ำาใหค้ินที่ั�งกลัุม่ิตกลังใจิมิา 

 ลังที่นุสรา้งโรงแรมิขนาดใหญ่กบับงักะโลัที่่�น่�หวงัจิะใหเ้ป็นสถานที่่�ตากอากาศหรูหรา  

 เที่ย่บเที่า่หรอ่ยิ�งกวา่โรงแรมิใหญ่ที่่�หวัหนิ แลัะมิแ่ผนจิะที่ำาใหผู้ค้ินที่่�เคิยขบัรถมิา  

 รบัประที่านอาหารแลัว้เตน้รำาที่่�บางปเูบนเขม็ิมิายงัโรงแรมิเบยบ์ช่ัแหง่น่ �แที่น

 (ตะวนัเบกิฟา้, 2550: 120)

 

  3.2 วิฒันธรรมดา้นอาหาร

  นอกีจากีกีารอา้งถง่ตำานาน แล็ะเกีล็ด็ประวิตัศิาสตรท์์อ้งถิ�นเพืิ�อตอกีย์ำ�าคุวิามสำาคุญั

ขุองประวิตัิศาสตรท์์อ้งถิ�นแล็ว้ิ วิฒันธรรมอาหารประจำาถิ�น นบััเป็นกีารจงใจใหร้าย์ล็ะเอีย์ดไวิด้ว้ิย์

อย์า่งนา่สนใจอีกีประกีารหน่�ง อาจเป็นไปไดว้ิา่ ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม ตอ้งกีารใหน้วินิย์าย์ชดุแมว่ินัเป็น

แหล็ง่รวิมรวิมวิิถีชีวิิตขุองชาวิจงัหวิดัชล็บัรุตีล็อด 100 ปี ในท์กุี ๆ ดา้น ไมว่ิา่จะเป็นกีารประกีอบัอาชีพิ 

ประเพิณี ศลิ็ปวิฒันธรรม ปรากีฏกีารณท์์างสงัคุมประจำาย์คุุสมยั์ แล็ะวิฒันธรรมกีารรบััประท์านอาหาร

ขุองชาวิชล็บัรุทีี์�บัางอย์า่งหาดไูดย้์ากีหรอืบัางอย์า่งไดส้าบัสญูไปแล็ว้ิ จากีากีารศก่ีษาพิบักีารนำาเสนอ

อาหารประจำาท์อ้งถิ�นชล็บัรุ ีไดแ้ก่ี หอย์เปรี �ย์วิ  ขุา้วิเหนีย์วิหวัิหงอกี งบัปิ�ง

  หอย์เปรี �ย์วิหรอืหอย์ดอง  เป็นกีารวิิธีกีารท์ำาอาหารชนิดหน่�งขุองชาวิจงัหวิดัชล็บัรุี

แล็ะหล็าย์พืิ�นที์�รมิฝั� งท์ะเล็ ในเรื�องกีหนดใหต้วัิล็ะคุรแมว่ินัท์ำาหอย์เปรี �ย์วิหรอืหอย์ดองนี�ขุาย์ ซ่�งมีล็กูีคุา้

เอย่์ปากีวิา่หอย์เปรี �ย์วิขุองแมว่ินันี �อรอ่ย์เพิราะ ดองหอย์ไดก้ีำาล็งัเหมาะ ไมเ่คุม็ไมเ่ปรี �ย์วิ ไมคุ่าวิ” ปิย์ะพิร  

ศกัีดิ�เกีษมไดบ้ัรรย์าย์กีารท์ำาหอย์เปรี �ย์วิไวิว้ิา่ “หอย์ดองนั�นท์ำาไดง้า่ย์ ๆ  เพีิย์งแคุซ่าวินำ�าเกีล็อืแล็ว้ิใสห่อย์สด

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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พิวิกีนี�ล็งไป เมื�อหมกัีไวิจ้นไดร้สกีำาล็งัเหมาะ ก็ีเอาออกีมาตกัีใสก่ีระท์งขุาย์ ใสม่ะล็ะกีอดิบัซอย์เป็น

ชิ �นเล็ก็ี ๆ กีบััพิรกิีเขีุย์วิพิรกิีแดงชว่ิย์เพิิ�มรสชาตแิล็ะสีสนั (ในวิารวินั, หนา้ 379)

  ขุา้วิเหนีย์วิหวัิหงอกี  เป็นอาหารที์�ไดร้บััคุวิามนิย์มขุองชาวิชล็บัรุีในสมยั์โบัราณ 

เหมาะกีารนำาไปรบััประท์านระหวิา่งเดนิท์าง มีสว่ินประกีอบั 3 สว่ินไดแ้ก่ี ขุา้วิเหนีย์วิ ปล็าย์า่ง แล็ะ

มะพิรา้วิท์น่ท์ก่ีขุดูฝอย์  ดงัคุวิามในตอนที์�วิา่ “ขุา้วิเหนีย์วิหวัิหงอกีคืุออาหารซ่�งเป็นที์�นิย์มอย์า่งมากี

ในคุรวัิเรอืนล็ะแวิกีนี� เหมาะอย์า่งยิ์�งกีบัักีารเดินท์าง ดว้ิย์เตรยี์มกีารงา่ย์ดาย์ มีเพีิย์งแคุขุ่า้วิเหนีย์วินุม่ ๆ 

อุน่ ๆ รบััประท์านกีบััปล็ายี์�โรงเคุม็ย์า่ง จิ �มแนมดว้ิย์เนื �อมะพิรา้วิท์น่ท์ก่ีขุดูฝอย์เท์า่นั�นก็ีเอรด็อรอ่ย์เหล็อืใจ” 

(ในวิารวินั, 2555: 478)

  งบัปิ�ง  เป็นนอาหารเป็นอาหารไท์ย์โบัราณที์�หารบััประท์านไดย้์ากีในปัจจบุันั มีล็กัีษณะ 

“คุล็า้ย์ท์อดมนัผ่สมหอ่หมกี” แตจ่ะมีวิิธีท์ ำาที์�งา่ย์กีวิา่ ดงัที์�ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษมไดบ้ัรรย์าย์ไวิว้ิา่ 

 ...อนัที่่�จิรงิงบปิ�งมิส่ว่นผสมิคิลัา้ยกบัที่อดมินักึ�งหอ่หมิก เพย่งแตท่ี่อดมินัแลัะหอ่หมิก

 จิะมิข่ั�นตอนการที่ำาซ้บัซ้อ้นแลัะประณต่กวา่ เชัน่ หอ่หมิกตองนึ�ง ตอ้งรองที่กุหอ่ 

 แลัะประดบัหนา้หอ่ดว้ยผกักบัพรกิ ขณะที่่�งบปิ�งนั�นจิะผสมิที่กุอยา่งเขา้ดว้ยกนั

 คิลัา้ยที่อดมินั หากไมิไ่ดท้ี่อด กลับัหอ่ใบตองปิ�งไฟออ่น ๆ บนเตาถา่นอยา่งงา่ย ๆ

  นอกจิากนั�นที่อดมินัแลัะหอ่หมิกยงัมิเ่คิร่�องปรุงที่่�ดก่วา่ เชัน่ เน่ �อปลัาจิะใชั้

 ปลัาอนิที่รขู่ด ไมิ่ใชัป่ลัาขา้งเหลัอ่งซึ้�งเป็นปลัาราคิาถูกอยา่งที่่�งบปิ�งใชั.้..  

  (ในวารวนั, 2555: 480)

  จากีกีารศก่ีษาวิฒันธรรมที์�ปรากีฏ ท์ั�งดา้นกีารประกีอบัอาชีพิท์างท์ะเล็แล็ะชาย์ฝั�ง

แล็ะวิฒันธรรมดา้นอาหาร ท์ำาใหผู้่อ้่านใหเ้ห็นถ่งวิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ู่ขุองตวัิล็ะคุรในท์อ้งถิ�นชล็บัรุ ี 

โดย์เฉพิาะอย์า่งยิ์�งตวัิล็ะคุรเอกีหญิงอย์า่งแมว่ินั กีารที์�แมว่ินัเป็นผู่ที้์�เขุา้ถง่วิฒันธรรมดา้นกีารประกีอบัอาชีพิ

แล็ะดา้นอาหารจนสามารถนำามาประกีอบัอาชีพิเล็ี �ย์งตวัิไดแ้มต้นจะเป็นเด็กีกีำาพิรา้ ท์ำาใหเ้ห็นวิ่า

ชล็บัรุเีป็นพืิ �นที์�ที์�อดุมดว้ิย์วิฒันธรรมซ่�งผู่อ้าศยั์สามารถนำามาย์ด่ถือเป็นอาชีพิเล็ี �ย์งตวัิได ้ เป็นพืิ �นที์�ที์�

เปิดโอกีาสใหผู้่อ้ย์ู่อาศยั์ไดส้รา้งเนื �อสรา้งตวัิใหเ้จริญกีา้วิหนา้ไดเ้สมอ หากีเป็นผู่ที้์�ขุย์นัหมั�นเพีิย์ร 

มีคุวิามอดท์น มองหาโอกีาส แล็ะเป็นผู่มี้คุณุธรรมอย์า่งที์�ตวัิล็ะคุรแมว่ินัไดแ้สดงใหเ้หน็

 

 นวินิย์าย์อิงประวิตัศิาตรช์ล็บัรุชีดุแมว่ินัขุองปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม   เป็นกีารพิย์าย์ามนำาเสนอ

ประวิตัศิาสตรท์์อ้งถิ�นชล็บัรุใีหส้อดรบัักีบัักีรอบัโคุรงประวิตัศิาสตรช์าต ิปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม ไดคุ้น้คุวิา้

เกีี�ย์วิกีบััเกีรด็ประวิตัศิาสตรป์ระจำาถิ�น ไมว่ิา่จะเป็นตำานาน  ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรม มาสอดแท์รกีไวิ้

ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุนี �ดว้ิย์   ในขุณะที์�ผู่อ้า่นก็ีไดร้บััคุวิามบันัเทิ์งจากีนวินิย์าย์ชดุนี �ก็ีไดร้บัั

คุวิามรูเ้กีี�ย์วิกีบััประวิตัศิาสตร ์ตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมประจำาถิ�นชล็บัรุคีุวิบัคุูไ่ปดว้ิย์ในดา้น

ตำานานที์�ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม นำาเสนอจะเป็นตำานานที์�ผ่กูีโย์งกีบััภมิูศาสตรส์ ำาคุญัขุองจงัหวิดัชล็บัรุ ีไมว่ิา่

จะเป็น ตำานานเมืองศรพีิโล็ ตำานานพิระรถเมร ีตำานานเขุาสามมขุุ ตำานานอา่งศิล็า ในดา้นประเพิณี

แล็ะวิฒันธรรม ก็ีล็ว้ินแสดงใหเ้หน็ถง่วิิถีชีวิิตขุองชาวิจงัหวิดัชล็บัรุทีี์�คุอ่ย์ ๆ เปล็ี�ย์นแปล็งไป ท์ั�งดา้น

กีารประกีอบัอาชีพิโดย์เฉพิาะอาชีพิประมงแล็ะเกีษตรกีร  วิิถีชีวิิตคุวิามเป็นอย์ูจ่ากีอย์ูอ่าศยั์ประกีอบั

อาชีพิท์า่รมิท์ะเล็มาสูก่ีารอาศยั์แล็ะประกีอบัอาชีพิท์างบักี นอกีจากีนั�นย์งัเหน็วิา่ชมุชนชล็บัรุมีีคุวิามเชื�อ 

ศรทั์ธา ที์�หล็ากีหล็าย์ตามคุวิามหล็ากีหล็าย์ขุองเชื �อชาตขิุองผู่อ้ย์ูอ่าศยั์ ท์ั�งไท์ย์ท์อ้งถิ�น ชาวิจีนโพิน้

ท์ะเล็ แล็ะชาวิล็าวิ ประเพิณีขุองชาวิชล็บัรุนีั�นผ่กูีตดิมากีบััคุวิามเชื�อที์�หล็ากีหล็าย์ท์ั�งท์างศาสนา ชาตพิินัธุ ์ 

กีารประกีอบัอาชีพิ 

 ตำานาน  ประเพิณี  แล็ะวิฒันธรรมประจำาถิ�นชล็บัรุทีี์�ปรากีฏในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรช์ดุ

แมว่ินั ขุองปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม ไดแ้สดงใหเ้หน็ถง่คุวิามรกัีคุวิามภาคุภมิูใจในท์อ้งถิ�นแล็ะแสดงใหเ้หน็

ถง่คุวิามตั�งใจศก่ีษาคุน้คุวิา้ขุอ้มลู็ดา้นท์อ้งถิ�นชล็บัรุขีุองปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษมไดเ้ป็นอย์า่งดี  ผู่ป้ระพินัธ์

คุอ่ย์ ๆ สอดแท์รกีขุอ้มลู็ดา้นตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมไปตามประสบักีารณข์ุองตวัิล็ะคุรใน

แตล่็ะชว่ิงวิยั์ ท์ำาใหผู้่อ้า่นเกิีดคุวิามรกัีคุวิามผ่กูีพินัตอ่ท์อ้งถิ�นชล็บัรุไีปตามตวัิล็ะคุรเอกีดว้ิย์  ตวัิล็ะคุร

แม่วินัรกัีแล็ะภาคุภมิูใจในท์อ้งถิ�นขุองตนกีล็าย์เป็นอดุมกีารณข์ุองแม่วินัที์�ส่งอิท์ธิพิล็ต่อหล็านสาวิ

อีกีสองคุนไดแ้ก่ี ตะวินัวิาด แล็ะ ฉฎ์า ผู่เ้ป็นหล็านย์าย์แล็ะหล็าย์ย์า่ จนตอ่มาตวัิล็ะคุรท์ั�งสองแมจ้ะมี

โอกีาสไปศก่ีษาตา่งประเท์ศหรอืในกีรุงเท์พิฯ แล็ะอาจเล็ือกีใชชี้วิิตที์�นั�นแตต่วัิล็ะคุรท์ั�งสองกีล็บััเล็ือกี

ที์�จะมาใชชี้วิิตในจงัหวิดัชล็บัรุแีล็ะสืบัท์อดเจตนามณข์ุองแมว่ินัหล็งัจากีที์�ตวัิล็ะคุรแมว่ินัเสีย์ชีวิิต

 กีารที์�ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม ตั�งใจใหร้าย์ล็ะเอีย์ดเกีี�ย์วิกีบััตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรม

ประจำาถิ�นสอดแท์รกีไวิใ้นนวินิย์าย์อิงประวิตัิศาสตรช์ดุแมว่ินันี �อาจเป็นคุวิามประสงคุใ์หน้วินิย์าย์ชดุ

นี �ไดเ้ป็นแหล็่งรวิบัรวิมขุอ้มลู็เบืั �องตน้เพืิ�อใหผู้่อ้่านที์�สนใจไปสืบัคุน้ต่อจากีหนงัสือหรือแหล็่งขุอ้มลู็

อื�น ๆ  ตอ่ไป ดงัที์� ปิย์ะพิร  ศกัีดิ�เกีษม (2555: 706)   ไดก้ีล็า่วิไวิ ้ท์า้ย์เล็ม่ขุองนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตร์

เรื�องในวิารวินั คุวิามวิ่า “ประวิตัิศาสตรท์์อ้งถิ�นก็ีคืุอชิ �นส่วินเล็็กี ๆ ขุองภาพิชิ�นใหญ่ที์�เรีย์กีวิ่าอดีต 

หากีเราท์ำาชิ �นสว่ินเล็ก็ี ๆ นี �สญูหาย์ ภาพิประวิตัศิาสตรก็์ีไมมี่วินัสมบัรูณไ์ด”้ 

 ข้อเสนอแนะที่ั�วไป

 ผ่ล็วิิจัย์นี �สามารถนำาไปเป็นตัวิอย์่างหรือประย์ุกีตใ์ชใ้นกีารเรีย์นกีารสอนในราย์วิิชาที์�

เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััวิรรณกีรรมรว่ิมสมยั์ขุองไท์ย์ท์ั�งในระดบััมธัย์มศก่ีษาแล็ะระดบััอดุมศก่ีษา โดย์เฉพิาะใน

พืิ�นที์�จงัหวิดัชล็บัรุ ีเพืิ�อชว่ิย์ใหผู้่ส้อนแล็ะผู่เ้รยี์นไดเ้กิีดคุวิามรูแ้ล็ะคุวิามภาคุภมิูใจในท์อ้งถิ�นชล็บัรุี

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจิุยัในอนาคต

 คุวิรศก่ีษาเรื�องกีารนำาเสนอตำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรจ์ากี

ท์ั�งประวิตัศิาสตรท์์อ้งถิ�นอื�น ๆ เพืิ�อนำามาเปรยี์บัเที์ย์บัผ่ล็กีารศก่ีษาในดา้นล็กัีษณะรว่ิมแล็ะคุวิามแตกีตา่ง

อภัปิรายผืล

ข้อเสนอแนะการวจิุยั

    ต ำานาน ประเพิณี แล็ะวิฒันธรรมท์อ้งถิ�นชล็บัรุี
    ในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตรข์ุองปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม
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 บัท์คุวิามวิิจยั์นี �เป็นสว่ินหน่�งขุองโคุรงกีารวิิจยั์เรื�อง “ท์อ้งถิ�นนิย์มในนวินิย์าย์อิงประวิตัศิาสตร์

ขุอง ปิย์ะพิร ศกัีดิ�เกีษม” ซ่�งไดก้ีารสนบััสนนุงบัประมาณจากีเงินราย์ได ้ คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะ
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รายชื�อผู้ืที่รงคุณวุฒ ิผู้ืประเมนิบูที่ความ

วารสารศิลิปกรรมบูรูพา ปีที่ี� 25 ฉบูบัูที่ี� 1 (มกราคม – มถุิุนายน 2565)

ผู้ืที่รงคุณวุฒภิัายนอกมหาวทิี่ยาลัย

ศาสตราจารย์เ์กีีย์รตคิุณุสชุาต ิ เถาท์อง  ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุภาย์นอกี
รองศาสตราจารย์ ์ดร.เฉล็มิศกัีดิ�  พิิกีลุ็ศร ี  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร.จตพุิร สีมว่ิง   คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
รองศาสตราจารย์ ์ดร เนื �อออ่น ขุรวัิท์องเขีุย์วิ  คุณะมนษุย์ศาสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร ์ 
      มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัสวินดสุติ
รองศาสตราจารย์พิ์ิศประไพิ สาระศาล็นิ  คุณะศลิ็ปกีรรม มหาวิิท์ย์าล็ยั์รงัสติ
รองศาสตราจารย์ว์ิาสนา  สาย์มา   คุณะศลิ็ปกีรรมแล็ะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์
      มหาวิิท์ย์าล็ยั์เท์คุโนโล็ยี์ราชมงคุล็ล็า้นนา
รองศาสตราจารย์ส์วุิฒันา  เล็ี�ย์มประวิตัิ  คุณะอกัีษรศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.นิพินธ ์คุณุารกัีษ ์  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.เขุมพิทั์ธ ์พิชัรวิิชญ ์  คุณะสถาปัตย์กีรรม ศิล็ปะแล็ะกีารออกีแบับั 
      สถาบันัเท์คุโนโล็ยี์พิระจอมเกีล็า้เจา้คุณุท์หารล็าดกีระบังั
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.จิรวิฒัน ์ วิงศพ์ินัธเุศรษฐ์  คุณะมณัฑินศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.พิชัรนิท์ร ์ สนัตอิชัวิรรณ   คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์จฬุาล็งกีรณม์หาวิิท์ย์าล็ยั์
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ปิย์วิดี มากีพิา   คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรนีคุรนิท์รวิิโรฒ
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร. ปรชีาวิฒิุ อภิระตงิ  คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ขุอนแก่ีน
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ชตุมิา มณีวิฒันา  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์
      มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัสวินสนุนัท์า
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ผ่กีามาศ จิรจารุภทั์ร  คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัสวินสนุนัท์า
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.เตือนฤดี  รกัีใหม ่  คุณะมณัฑินศิล็ป์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.ตติย์า  เท์พิพิิท์กัีษ ์  คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์ศิล็ปะแล็ะกีารออกีแบับั 
      มหาวิิท์ย์าล็ยั์นเรศวิร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.อารยี์า หตุนิท์ะ  คุณะอกัีษรศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศลิ็ปากีร
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.วิชัราภรณ ์ ดษิฐปา้น  คุณะศลิ็ปศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ธรรมศาสตร์
ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.อนสัพิงษ ์ ไกีรเกีรยี์งศร ี  คุณะสถาปัตย์กีรรมศาสตร ์ศิล็ปะแล็ะกีารออกีแบับั 
      มหาวิิท์ย์าล็ยั์นเรศวิร
ดร.ธญัญรตัน ์ประดษิฐ์แท์น่    คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์ศรนีคุรนิท์รวิิโรฒ

ดร.ชญานตุม ์ศิล็ปะศาสตร ์   คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์กีรุงเท์พิ
ดร.ฟารดิา  วิิรุฬหผ่ล็   คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฏัสวินสนุนัท์า
ดร.มนสั  แกีว้ิบัชูา    ผู่ท้์รงคุณุวิฒิุภาย์นอกี

ผู้ืที่รงคุณวุฒภิัายนอกมหาวทิี่ยาลัย

ผู่ช้ว่ิย์ศาสตราจารย์ ์ดร.มนตร ีวิิวิาหส์ขุุ คุณะมนษุย์ศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ดร.ชศูกัีดิ�  สวุิิมล็เสถีย์ร   คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ดร.สณัหไ์ชญ ์เอื �อศิล็ป์   คุณะดนตรแีล็ะกีารแสดง มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
ดร.ณฐัา คุำ�าช ู    คุณะมนษุย์ศ์าสตรแ์ล็ะสงัคุมศาสตร ์
     มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา
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หลักเกณฑ์ก์ารจุดัเตรียมตน้ฉบูบัูบูที่ความ 

สำาหรับูพจิุารณาตพีมิพใ์น 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 ตา่ง ๆ รวิมท์ั�งคุณาจารย์ข์ุองคุณะศิล็ปกีรรมศาสตร ์

ซ่�งถือเป็นหน่�งขุองกีารบัรหิารท์างวิิชากีารแก่ีสงัคุม 

 บัท์คุวิามในวิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิานี�จะมีคุณะกีรรมกีาร แล็ะผู่ท้์รงคุณุวิฒิุท์างวิิชากีารเป็น

ผู่พิ้ิจารณากีล็ั�นกีรองโดย์มีกีำาหนดออกีปีล็ะ 2 ฉบับัั 

 ฉบูบัูภัาคตน้ (ฉบูบัูที่ี� 1 มกราคม - มถุิุนายน)

 ฉบูบัูภัาคปลาย (ฉบูบัูที่ี� 2 กรกฏาคม - ธัินวาคม)

ประเภัที่ของบูที่ความที่ี�จุะตพีมิพ ์ 

 1. ราย์งานกีารวิิจยั์ท์างดา้นศลิ็ปกีรรมศาสตร ์เป็นบัท์คุวิามวิิจยั์หรอืบัท์คุวิามงานสรา้งสรรคุ์

ท์างดา้นศลิ็ปกีรรม แล็ะดา้นวิฒันธรรม (กีารวิิจยั์งานศิล็ปะ กีารออกีแบับั ประย์กุีตศ์ิล็ป์ ดนตร ี

กีารแสดง  สื�อศิล็ปะ ปรชัญาศิล็ป์ สนุท์รยี์ศาสตร ์ประวิตัศิาสตรศ์ิล็ปะ  โบัราณคุดี) แล็ะกีารจดักีาร

ดา้นวิฒันธรรม ภมิูปัญญา พิิพิิธภณัฑิ์

 2. บัท์คุวิามวิิชากีารหรือบัท์คุวิามงานสรา้งสรรคุท์์างดา้นศลิ็ปกีรรมศาสตรเ์ป็นบัท์คุวิามที์�

เสนอองคุค์ุวิามรู ้แนวิคุดิ วิิธีกีาร แล็ะกีระบัวินกีารที์�เกีี�ย์วิขุอ้งกีบััสาขุาวิิชาตา่งๆ ท์างดา้นศลิ็ปกีรรม

ศาสตร ์ (กีารวิิจยั์งานศิล็ปะ กีารออกีแบับั ประย์กุีตศ์ิล็ป์ ดนตร ี กีารแสดง สื�อศิล็ปะ ปรชัญาศลิ็ป์ 

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

คำาแนะนำาการเตรียมตน้ฉบูบัู

 ผู่ส้ง่ผ่ล็งานสามารถนำาเสนอผ่ล็งานเพืิ�อตีพิิมพิไ์ด ้ ตอ้งมีหล็กัีเกีณฑิด์งันี �

 1.บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีารพิิจารณาล็งตีพิิมพิใ์นวิารสารตอ้งไม่เคุย์ถกูีนำาไปพิิมพิเ์ผ่ย์แพิร่ใน

วิารสารใดมาก่ีอน หรอือย์ูใ่นระหวิา่งกีารพิิจารณาตีพิิมพิใ์นวิารสารหรอืสิ�งตีพิิมพิอื์�น ๆ ในเวิล็าเดีย์วิกีนั 

 2. บัท์คุวิามตอ้งไดร้บัักีารพิิจารณาจากีผู่ป้ระเมินอิสระ   (Peer Review)   จากีภาย์นอกี

มหาวิิท์ย์าล็ยั์ในสาขุานั�น ๆ อย์า่งนอ้ย์ 2 คุน

 3.บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีารตีพิิมพินี์ �ตอ้งไดร้บััคุวิามเหน็ชอบัจากีกีองบัรรณาธิกีาร แล็ะสามารถ

ดดัแปล็ง แกีไ้ขุ ปรบััปรุงสำานวินแล็ะรูปแบับั ตามที์�กีองบัรรณาธิกีารเหน็สมคุวิร

 4.ผู่ป้ระเมินบัท์คุวิามจะเป็นผู่ใ้หคุ้วิามเหน็แล็ะขุอ้แนะนำา วิา่บัท์คุวิามนั�น ๆ จะไดรบัักีาร

ย์อมรบัั โดย์ไมมี่เงื�อนไขุ หรอืใหแ้กีไ้ขุ หากีมีกีารแกีไ้ขุผู่เ้ขีุย์นจะตอ้งสง่บัท์คุวิามแกีไ้ขุอีกีคุรั�งแล็ะตอ้ง

แกีไ้ขุบัท์คุวิามนั�นใหเ้สรจ็ภาย์ใน 10-15 วินัหล็งัจากีไดร้บััผ่ล็กีารประเมิน 

 5.บัท์คุวิามที์�นำาเสนอเพืิ�อพิิจารณาตีพิิมพิใ์นฉบับััภาคุตน้ ตอ้งสง่ตน้ฉบับัั ภาย์ในเดือน 

กีมุภาพินัธแ์ล็ะในฉบับััภาคุปล็าย์ ตอ้งสง่ตน้ฉบับัั ภาย์ในเดือนสงิหาคุม

การเตรียมตน้ฉบูบัูในการตพีมิพ์

 1. บูที่ความ

 เอกีสารบัท์คุวิามวิิชากีาร/วิิจยั์   จ ำานวิน 3 ชดุ พิรอ้มแบับันำาสง่ตน้ฉบับัั จำานวิน 1 ชดุ

ซีดี-รอม จำานวิน 1 แผ่น่  ประกีอบัดว้ิย์ 

 (1)  ไฟล็บ์ัท์คุวิาม นามสกีลุ็ .doc หรอื .docx แล็ะ pdf.

 (2)  ไฟล็ภ์าพิประกีอบั นามสกีลุ็ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื TIFF คุวิามล็ะเอีย์ด 300 Pixel 

/ High Resolution ขุนาดไฟล็ไ์มต่่่ำากีวิา่ 500KB

 บัท์คุวิามสามารถจดัท์ำาเป็นภาษาไท์ย์หรอืภาษาองักีฤษ แล็ะในกีรณีที์�เป็นภาษาองักีฤษ 

บัท์คุวิามดงักีล็า่วิตอ้งผ่า่นผู่เ้ชี�ย์วิชาญตรวิจสอบัในกีารใชไ้วิย์ากีรณอ์ย์า่งถกูีตอ้งมาแล็ว้ิ กีารเขีุย์น

ภาษาไท์ย์ ใหย้์ด่หล็กัีกีารใชคุ้ ำาศพัิท์แ์ล็ะชื�อบัญัญตัติามหล็กัีขุองราชบัณัฑิิตย์สถาน คุวิรหล็ีกีเล็ี�ย์ง

กีารใชภ้าษาองักีฤษในขุอ้คุวิามภาษาไท์ย์ ย์กีเวิน้กีรณีจำาเป็นแล็ะไมใ่ชคุ้ ำาย์อ่ นอกีจากีเป็นคุำาที์�

ย์อมรบัักีนัโดย์ท์ั�วิไปกีรณีจำาเป็นใหเ้ขีุย์นคุำาศพัิท์ภ์าษาไท์ย์ ตามดว้ิย์ในวิงเล็บ็ัภาษาองักีฤษ โดย์คุำา

แรกีใหขุ้่ �นตน้ดว้ิย์ตวัิพิิมพิใ์หญ่ สว่ินคุำาที์�เหล็อืท์ั�งหมดใหพิ้ิมพิด์ว้ิย์ตวัิพิิมพิเ์ล็ก็ี ย์กีเวิน้ชื�อเฉพิาะท์กุีคุำา

ใหขุ้่ �นตน้ดว้ิย์พิิมพิใ์หญ่ กีารปรากีฏอย์ูห่ล็าย์ที์�ในบัท์คุวิามขุองศพัิท์ค์ุ ำาเดีย์วิกีนัที์�เป็นภาษาไท์ย์ตาม

ดว้ิย์ภาษาองักีฤษ ใหใ้ชคุ้ ำาศพัิท์ภ์าษาไท์ย์ตามดว้ิย์ภาษาองักีฤษคุรั�งแรกี คุรั�งตอ่ไปใชเ้ฉพิาะคุำาศพัิท์์

ภาษาไท์ย์เท์า่นั�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. การเรียงลำาดบัู

 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. ภัาพประกอบู 

 ผู่เ้ขีุย์นสามารถวิางภาพิประกีอบัแท์รกีไวิใ้นเนื �อหา โดย์ขุ่ �นบัรรท์ดัใหมแ่ล็ะจดัวิางภาพิไวิ้

ใตขุ้อ้คุวิามที์�เกีี�ย์วิขุอ้ง แล็ะมีคุำาบัรรย์าย์ใตภ้าพิ กีารบัรรย์าย์ภาพิใหพิ้ิมพิใ์ตภ้าพิ หากีเป็นภาพิที์�มี

ล็ขิุสทิ์ธิ�(เชน่ จากีหนงัสือวิารสารตา่ง ๆ 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.ไฟล็ภ์าพิที์�สง่มาจะเป็น

สีหรอืขุาวิดำา ก็ีได ้แตภ่าพิในวิารสารที์�ตีพิิมพิแ์ล็ว้ิจะเป็นภาพิขุาวิดำา เท์า่นั�น โดย์ใหส้ง่เป็นไฟล็ภ์าพิ 

นามสกีลุ็ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื TIFF คุวิามล็ะเอีย์ด โดย์ปรบััขุนาดขุองไฟล็รู์ป ไมคุ่วิรต่ำ��กีวิา่ 

300 Pixel/High Resolution ขุนาดไฟล็ไ์มต่่ ำ��กีวิา่ 500 KB  โดย์ตอ้งระบัชืุ�อภาพิ ใหต้รงกีบััล็ำาดบััภาพิ

ที์�แท์รกีไวิใ้นขุอ้มลู็เนื �อหา    

 5. การอ้างองิเอกสาร

 ในเนื �อเรื�อง ใชร้ะบับันาม ปี เป็นกีารอา้งอิงที์�อย์ูร่วิมกีนักีบััเนื �อหาไมแ่ย์กีสว่ิน โดย์อาจเขีุย์น

ชื�อผู่แ้ตง่ที์�ใชอ้า้งอิงใหก้ีล็มกีล็ืนไปกีบััเนื �อหาหรอืจะแย์กีใสใ่นวิงเล็บ็ัท์า้ย์ขุอ้คุวิามอา้งอิงก็ีได ้ 

 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

 ตวัอย่างหนังสือผู้ืแตง่เป็นผู้ืเขยีน

 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. 

 ตวัอย่างหนังสือที่ี�มบีูรรณาธิิการ

 พิิเชษฐ รุง้ล็าวิลั็ย์,์ บัรรณาธิกีาร. (2553). คุนล็ะไมคุ้นล็ะมือ. ราชบัรุ:ี ศนูย์ป์ระสานงาน  

  ชมรมศษิย์เ์ก่ีาสามเณรล็ยั์แมพ่ิระนิรมล็.

 Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York: 

  Springerverlag.

 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

 6.7ล็ำาดบัักีารเขีุย์นแล็ะเคุรื�องหมาย์วิรรคุตอนใหใ้ชด้งันี �

 หนงัสือ :   ผู่เ้ขีุย์น.//ปี.//ชื�อหนงัสือ.//ชื�อเมือง:/ส ำานกัีพิิมพิ.์ 

  ณรงคุ ์รตันะ. (2530).  เท์คุโนโล็ยี์โล็หะอตุสาหกีรรมกีารหล็อ่. กีรุงเท์พิมหานคุร  

  :  ศนูย์ถ่์าย์ท์อดเท์คุโนโล็ยี์  กีระท์รวิงวิิท์ย์าศาสตรเ์ท์คุโนโล็ยี์แล็ะกีารพิล็งังาน.

 Wyatt, David K.  1984.  Thailand: A Short History.  New Haven: Yale University 

  Press.

 การเขยีนอ้างองิจุากปริญญานิพนธิ/์ วทิี่ยานิพนธ์ิ 

 ผู่เ้ขีุย์น.//ปี.//ชื�อเรื�อง.//วิิท์ย์านิพินธ ์ชื�อปรญิญา ชื�อคุณะ ชื�อมหาวิิท์ย์าล็ยั์ หรอืสถาบันั

  โกีเมศ คุนัธิกี (2557).  กีารออกีแบับับัล็อ็กีผ่นงัเคุรื�องเคุล็ือบัดนิเผ่าดว้ิย์เรื�องราวิ 

  จากีท์ะเล็. วิิท์ย์านิพินธศ์ิล็ปศาสตรมหาบัณัฑิิต, สาขุาท์ศันศิล็ป์แล็ะ   

  กีารออกีแบับั, คุณะศิล็ปกีรรมศาสตร,์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา

 การเขยีนบูรรณานุกรมบูที่ความในวารสาร

 ผู่เ้ขีุย์น.//ปี.//”ชื�อเรื�อง.”//ชื�อวิารสาร เล็ขุปีที์�,/ฉบับััที์�/(เดือน),/เล็ขุหนา้.

  นวิล็พิรรณ ออ่นนอ้ม. (2557). กีารพิฒันางานออกีแบับัเพืิ�อบัรูณาดา้นแนวิคุิด.  

   วิารสาร คุณะศลิ็ปกีรรมศาสตร ์มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา,  22(2), 1-14.

 การเขยีนบูรรณานุกรมเอกสารการประชุมวชิาการหรือการสัมมนาที่างวชิาการ

 ผู่เ้ขีุย์น.// ปี.//“ชื�อเรื�อง.”//ใน ชื�อสมัมนา วินั สมัมนา.//สถานที์�:/หนว่ิย์งานที์�จดั

 วิสนัต ์ศรสีวิสัดิ�. (2551). “คุวิามสมัพินัธร์ะหวิา่งงานออกีแบับัแล็ะองคุป์ระกีอบัในงาน  

  ศิล็ปกีรรม.” ใน กีารประชมุวิิชากีารแล็ะเสนอผ่ล็งานวิิจยั์ระดบััชาต ิราชนคุรนิท์ร ์

  วิิชากีารแล็ะวิิจยั์ คุรั�งที์� 3  วินัที์� 25-26เมษาย์น 2556. ฉะเชิงเท์รา: สถาบันัวิิจยั์ 

  แล็ะพิฒันา มหาวิิท์ย์าล็ยั์ราชภฎั์ราชนคุรนิท์ร.์

 การเขยีนบูรรณานุกรมจุากเวบ็ูไซีต ์

 ผู่เ้ขีุย์น.//(ปีที์�บันัท์ก่ีขุอ้มลู็/หรอืปีที์�คุน้ขุอ้มลู็).//ชื�อเรื�อง.//หนว่ิย์งานเจา้ขุองเวิบ็ัไซต,์/URL,/ 

  (สืบัคุน้วินัที์� เดือน ปี ภาษาไท์ย์) (accessed เดือน วินัที์�, ปี ภาษาตา่งประเท์ศ)
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 ส ำานกัีงานคุณะกีรรมกีารพิฒันากีารเศรษฐกิีจแล็ะวิฒันธรรมแหง่ชาต.ิ (2554).แผ่น  

  พิฒันาสงัคุมแล็ะวิฒันธรรมแหง่ชาตฉิบับััที์� 5  (พิ.ศ.2550 – 2554). สืบัคุน้วินัที์�  

  29 มกีราคุม 2554, จากี http://www.Idd.go.

 ส ำานกัีงานเศรษฐกิีจกีารเกีษตรกีระท์รวิงเกีษตรแล็ะสหกีรณ.์ (2555). สถิติกีารสง่ออกี

  (Export)ขุา้วิหอมมะล็:ิ ปรมิาณแล็ะมลู็คุา่กีารสง่ออกีราย์เดือน. สืบัคุน้วินัที์� 30  

  สงิหาคุม  2557,จากีhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex  

  port_result.php 

ลิขสิที่ธิิ�

 ตน้ฉบับััที์�ไดร้บัักีารตีพิิมพิใ์นวิารสารศิล็ปกีรรมบัูรพิา (Burapha  Arts Journal) คุณะ

ศิล็ปกีรรมศาสตร ์ มหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา ถือเป็นกีรรมสทิ์ธิ�ขุองมหาวิิท์ย์าล็ยั์บัรูพิา หา้มนำาขุอ้คุวิาม

ท์ั�งหมดหรอืบัางสว่ินไปพิิมพิซ์้ำ ำ��เวิน้เสีย์แตว่ิา่จะไดร้บััอนญุาตจากีมหาวิิท์ย์าล็ยั์ฯ เป็นล็าย์ล็กัีษณอ์กัีษร

ความรับูผิืดชอบู

 เนื �อหาตน้ฉบับััที์�ปรากีฏในวิารสารเป็นคุวิามรบััผิ่ดชอบัขุองผู่เ้ขีุย์น ท์ั�งนี �ไมร่วิมคุวิามผิ่ดพิล็าด 

อนัเกิีดจากีเท์คุนิคุกีารพิิมพิ์

การพจิุารณาบูที่ความ

 1. กีองบัรรณาธิกีาร จะท์ำาหนา้ที์�พิิจารณากีล็ั�นกีรองบัท์คุวิามแล็ะจะแจง้ผ่ล็กีารพิิจารณา

ใหผู้่ส้ง่บัท์คุวิามท์ราบัภาย์ใน 30 วินั นบััตั�งแตว่ินัที์�ไดร้บัับัท์คุวิาม ท์ั�งนี �กีองบัรรณาธิกีารฝ่าย์ประสาน

งานจะท์ำาหนา้ที์�ประสานงานกีบััผู่ส้ง่บัท์คุวิามในท์กุีขุั�นตอน

 2.  ฝ่าย์ประสานงานจะดำาเนินกีารจดัรูปแบับัขุองบัท์คุวิามใหเ้ป็นระบับัเดีย์วิกีนัท์กุี

บัท์คุวิามก่ีอนนำาเสนอใหผู้่ท้์รงคุณุวิฒิุ (peer review) พิิจารณา จากีนั�น จง่สง่บัท์คุวิามที์�ไดร้บัักีาร

พิิจารณาในเบืั �องตน้ใหก้ีบััผู่ท้์รงคุณุวิฒิุ (peer review) จำานวิน 2 ท์า่น เป็นผู่พิ้ิจารณาใหคุ้วิามเหน็

ชอบัในกีารตีพิิมพิเ์ผ่ย์แพิรบ่ัท์คุวิาม โดย์ใชเ้วิล็าพิิจารณาแตล่็ะบัท์คุวิามไมเ่กิีน 1 เดือน
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ผู่ท้์รงคุุณวิุฒิใหผู้่ส้่งบัท์คุวิาม หากีมีกีารแกีไ้ขุหรือปรบััปรุงใหผู้่ส้่งบัท์คุวิามแกีไ้ขุแล็ะนำาส่งกีอง

บัรรณาธิกีารภาย์ในระย์ะเวิล็า 1 เดือนนบััตั�งแตว่ินัที์�ไดร้บััผ่ล็กีารพิิจารณา

 3. ฝ่าย์ประสานงานนำาบัท์คุวิามที์�ผ่า่นกีารพิิจารณาแล็ะแกีไ้ขุแล็ว้ิ เขุา้สูก่ีระบัวินกีารเรยี์บั

เรยี์งพิิมพิแ์ล็ะกีารตีพิิมพิ ์โดย์ใชร้ะย์ะเวิล็าดำาเนินกีารประมาณ 2-3 เดือน

 4. ผู่ส้ง่บัท์คุวิามจะไดร้บัั “วิารสารศลิ็ปกีรรมบัรูพิา” จำานวิน 2 เล็ม่เป็นกีารตอบัแท์น ภาย์ใน 
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การจุดัส่งที่างไปรษณีย์

 ผู่เ้ขีุย์นตอ้งนำาสง่เอกีสารตน้ฉบับััในรูปแบับัไฟล็ ์ Word พิรอ้มแผ่น่ CD  ตามขุอ้กีำาหนดขุอง

รูปแบับัวิารสาร จำานวิน 3 ชดุ   สง่ดว้ิย์ตนเอง หรอืท์างไปรษณีย์ล์็งท์ะเบีัย์นมาที์�

 บูรรณาธิิการวารสารศิลิปกรรมบูรูพา (Burapha  Arts Journal)

 สำานักงานคณบูด ี

 คณะศิลิปกรรมศิาสตร ์ มหาวทิี่ยาลัยบูรูพา 169 ถุนนลงหาดบูางแสน

 ตำาบูลแสนสุข อำาเภัอเมอืง จุงัหวัดชลบุูรี 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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