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ที่่ป� รึึกษาและคณะกรรมการกลั่่�นกรองบทความทางวิิชาการ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ดร.สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ
ราชบััณฑิิต สำำ�นักศิ
ั ลิ ปกรรม ราชบััณฑิิตยสภา
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ อรศิิริิ ปาณิินท์์	คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ เสริิมศัักดิ์์� นาคบััว	ศิลปิ
ิ ิ นแห่่งชาติิ สาขาทััศนศิิลป์์
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ สุุชาติิ เถาทอง	นัักวิิชาการอิิสระ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ พิิษณุุ ศุุภนิิมิิตร
ภาควิิชาภาพพิิมพ์์ คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม
					
และภาพพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ปริิญญา ตัันติิสุข	ศิ
ุ
ลปิ
ิ ิ นแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช ๒๕๖๑
					
สาขาทััศนศิิลป์์ ประเภทวิิจิิตรศิิลป์์ (จิิตรกรรม)
ศาสตราจารย์์กิิตติิคุณ
ุ วััฒนะ จููฑะวิิภาค	
มหาวิิทยาลััยธุรุ กิิจบััณฑิิต
ศาสตราจารย์์ ดร.พรสนอง วงศ์์สิงิ ห์์ทอง
ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ 		
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ดร.ศัักดิ์์ชั� ยั สายสิิงห์์		
ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ
					คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภกรณ์์ ดิิษฐพัันธุ์์�		
ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ดร.ชาญณรงค์์ พรรุ่่�งโรจน์์	นักั วิิชาการอิิสระ
ศาสตราจารย์์ เดชา วราชุุน			ศิิลปิินแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช 2550 สาขาทััศนศิิลป์์
ศาสตราจารย์์ปรีีชา เถาทอง			
ภาควิิชาศิิลปะไทย คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม
					
และภาพพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ศาสตราจารย์์สุวิุ ิทย์์ ธีีรศาศวััต		คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ศาสตราจารย์์เอกชาติิ จัันอุุไรรััตน์์		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์พรรััตน์์ ดำำ�รุุง			
ภาควิิชาศิิลปการละคร
					คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ว่่าที่่�ร้อ้ ยโท พิิชัยั สดพิิบาล	
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม				
					
สถาบัันเทคโนโลยีี พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
รองศาสตราจารย์์ ดร.สาธิิต ทิิมวััฒนบรรเทิิง สาขาวิิชาศิิลปะจิินตทััศน์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒประสานมิิตร
รองศาสตราจารย์์ ดร.ชััยยศ อิิษฎ์์วรพัันธุ์์�	คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม และภาพพิิมพ์์ 		
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์ ดร.วรลััญจก์์ บุุณยสุุรัตั น์์ 	คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

รองศาสตราจารย์์ ดร.สมพร ธุุรี		ค
ี
ณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.นิิยม วงศ์์พงศ์์ดำ�	ค
ำ
ณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร.รุ่่�งโรจน์์ ธรรมรุ่่�งเรืือง
ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ คณะโบราณคดีี
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์ ดร.เฉลิิมศัักดิ์์� พิิกุลุ ศรีี	คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร. ณรงค์์ชัยั ปิิ ฎกรัชั ต์์
ภาควิิชาดนตรีีวิิทยา
					
วิิทยาลััยดุริุ ยิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
รองศาสตราจารย์์ ดร.เนื้้�ออ่่อน ขรััวทองเขีียว	คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนดุุสิติ
รองศาสตราจารย์์ ดร.รงคกร อนัันตศานต์์	คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเฃีียงใหม่่
รองศาสตราจารย์์ ดร.สกนธ์์ ภู่่�งามดีี		คณะดิิจิิทัลมี
ั ีเดีีย มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
รองศาสตราจารย์์ ดร.พััดชา อุุทิิศวรรณกุุล	 ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองศาสตราจารย์์จิิระพััฒน์์ พิิตรปรีีชา		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ ภาควิิชาทััศนศิิลป์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
�
รองศาสตราจารย์์กมล เผ่่าสวััสดิ์์		
ภาควิิชาทััศนศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองศาสตราจารย์์เทพศัักดิ์์� ทองนพคุุณ	นัักวิิชาการอิิสระ
รองศาสตราจารย์์ภารดีี มหาขัันธ์์		นักั วิิชาการอิิสระ
รองศาสตราจารย์์ปรีีชา ปั้้� นกล่ำำ��		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
รองศาสตราจารย์์สถาพร ดีีบุญ
ุ มีี ณ ชุุมแพ	คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
รองศาสตราจารย์์แสงอรุุณ กนกพงษ์์ชัย	ค
ั
ณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยหัวั เฉีียว
รองศาสตรจารย์์อุดุ มศัักดิ์์� สาริิบุตุ ร		
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
					พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อภิิสักก์
ั ์ สิินธุุภัค	
ั
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
					พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วััฒนพัันธุ์์� ครุุฑะเสน	คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นงนุุช ภู่่�มาลีี		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. อชิิรัชั ญ์์ ไชยพจน์์พานิิช ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ คณะโบราณคดีี 		
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
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บรรณาธิิการที่่ป� รึึกษา
ศาสตราจารย์์ภรดีี พัันธุุภากร		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร. เสกสรรค์์ ตัันยาภิิรมย์์ สาขาการออกแบบเซรามิิกส์ ์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
บรรณาธิิการ
ผศ. ดร.ภููวษา เรืืองชีีวิิน			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
กองบรรณาธิิการ
ผศ.ดร.ผกามาศ สุุวรรณนิิภา		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผศ.ดร.ภานุุ สรวยสุุวรรณ			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รศ.ดร.ฉลองเดช คููภานุุมาต			คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
รศ. กััญจนา ดำำ�โสภีี			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า ลาดกระบััง
ผศ ดร.เขมพััทธ์์ พััชรวิิชญ์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า ลาดกระบััง
ผศ.ดร.ธนธร กิิตติิกาญจน์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
ผศ.ดร.ไธพััตย์์ ภููชิิสส์์ชวกรณ์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผศ.ดร. นฤมล ศิิลปชััยศรีี			
วิิทยาลััยเพาะช่่าง
					
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
ผศ. ดร.ปรีีชาวุุฒิิ อภิิระติิง			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผศ.ชััยวุฒิ
ุ ิ ร่่วมฤดีีกูล			ค
ู
ณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ผศ.ดร.อติิเทพ แจ๊๊ดนาลาว			คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
กองบรรณาธิิการฝ่่ายศิิลปกรรม
ผศ.จัักรกริิศน์์ บััวแก้้ว			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
เจ้้าของ : สำำ�นักั งานคณบดีีคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำำ�บลแสนสุุข อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี 20131
โทรศััพท์์. 038 102 222, 038 391 042 ต่่อ 2510, 2511, 2516
โทรสาร 038 391042
website : www.journal.fineartbuu.org
email : puvasa@go.buu.ac.th

บทบรรณาธิิการ
ในปีี พุทุ ธศัักราช 2565 เป็็ นปีี ที่่ว� ารสารศิิลปกรรมบููรพาครบรอบปีี ที่่� 25 และมีีการเปลี่่�ยนแปลง
รูู ปแบบจากวารสารที่่�มีีการตีีพิิมพ์์เป็็ นเล่่มมาสู่่�รููปแบบของการเป็็ นวารสารแบบออนไลน์์ เนื่่�องจาก
เทคโนโลยีีการสื่่�อสารในปัั จจุุบันั ในสัังคมยุุคดิิจิิตอล ทำำ�ให้้ต้อ้ งมีีการปรัับและพััฒนา โดยทาง
วารสารได้้ปรัับปรุุ งให้้เป็็ นรูู ปแบบของวารสารในลัักษณะ E-book และสามารถดาวน์์โหลดข้้อมููล
วารสารฉบัับสมบููรณ์์ได้้ ใน 2 ช่่องทาง คืือในเว็็ปต์์ไซต์์ของคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ที่่� https://fineartbuu.org/journals และเว็็ปต์์ไซต์์ของระบบฐานข้้อมููลวารสารอิิเล็็กทรอนิิกส์กล
์ าง
ของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO) ที่่� https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ
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คาดว่่าน่่าจะสามารถเปิิ ดให้้ใช้้ระบบสมบููรณ์์ภายในเดืือนสิิงหาคมนี้้�
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LOOP: การสร้้างสรรค์์ละครแนวสืืบสวนสอบสวนในรูู ปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ 1
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ชััญญาณิินท์์ ชััชวาลย์์ 2
พรพิิพย์์ วงษ์์หาแก้้ว 3
สััจจาวุุธ สุุริิยะดง 4
ธนััชพร กิิตติิก้้อง 5

บทคััดย่่อ
	บทความนี้้�เป็็ นการสะท้้อนและถอดองค์์ความรู้้�จากกระบวนการสร้้างสรรค์์ผลงานละครใน
รููปแบบอิิมเมอซีีฟเรื่่อ� ง “LOOP: The Immersive Theatre” ที่่�มีีประเด็็นตั้้�งต้้นกัับการรัับรู้้�ทางสัังคม
และการตััดสิินคนจากภายนอก โดยอาศััยลักั ษณะและรููปแบบของละครแนวอิิมเมอซีีฟ ที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับบรรยากาศ สถานที่่�เฉพาะ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ชมกัับเหตุุการณ์์รอบตััวในฐานะของเรื่่อ� งราว
หรืือการแสดง กระตุ้้�นให้้ผู้้�ชมได้้มีปี ฏิิกิริิ ยิ าทางอารมณ์์และความรู้้�สึึกร่่วมกัับเหตุุการณ์์นั้้น� ๆ ให้้สามารถ
ตอบสนองต่่อสถานการณ์์ตามสััญชาตญาณของตนเอง และเป็็ นผลงานที่่�เอื้้�อให้้ผู้้�ชมได้้มีีส่ว่ นร่่วม
ผ่่านการค้้นหาด้้วยตนเองด้้วย โดยเล่่าเรื่่อ� งผ่่านสถานการณ์์การฆาตกรรมในบาร์์ลับั แห่่งหนึ่่ง� ในรููปแบบ
สืืบสวนสอบสวนคลาสสิิก (Classical Detective Story) หรืือ Whodunit มีีเป้้าหมายเพื่่�อที่่�จะศึึกษา
และถอดองค์์ความรู้้�จากกระบวนการสร้้างสรรค์์ผลงานการแสดงทั้้�งด้้านการจััดการและการอำำ�นวย
การผลิิต (Production Management) การสร้้างสรรค์์บทและกำำ�กับก
ั ารแสดง (Directing) และการแสดง
(Acting) ในละครแนวอิิมเมอซีีฟ
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : การแสดงและกำำ�กับก
ั ารแสดง, งานสร้้างสรรค์์, อิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์, ศิิลปะการแสดง,
การอำำ�นวยการผลิิต

บทความจากงานสร้้างสรรค์์ ศิิลปะการแสดงนิิพนธ์์หลัักสูตู รศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตสาขาศิิลปะการแสดง คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หลัักสูตู รศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตสาขาศิิลปะการแสดง แขนงวิิชาการละคร คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
3
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4
นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี หลัักสูตู รศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตสาขาศิิลปะการแสดง แขนงวิิชาการละคร คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
5
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร., อาจารย์์ประจำำ�หลัักสูตู รศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิตสาขาศิิลปะการแสดง แขนงวิิชาการละคร
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
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LOOP: การสร้้างสรรค์์ละครแนวสืืบสวนสอบสวน
ในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์

Abstract
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

บทนำำ�
LOOP เป็็ นศิิลปะการแสดงนิิพนธ์์ระดัับปริิญญาตรีีทางด้้านศิิลปะการแสดงที่่�มีีเรื่่�องราว
เกี่่�ยวกับก
ั ารฆาตกรรมในบาร์์ลับั เล่่าเรื่่อ� งในแนวสืืบสวนคลาสสิิก (Classical Detective Story) หรืือ
Whodunit จััดแสดงในสถานที่่�เฉพาะ (site-specific) และนำำ�เสนอในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์
(Immersive Theatre)โดยกลุ่่�มผู้้�สร้้างสรรค์์ ได้้แก่่ ชััญญาณิินท์์ ชััชวาล (ผู้้�อำำ�นวยการผลิิต) สััจจาวุุธ
สุุริยิ ะดง (ผู้้�เขีียนบทและกำำ�กับก
ั ารแสดง) และพรพิิพย์์ วงษ์์หาแก้้ว (นัักแสดง) ได้้รับั แรงบัันดาลใจใน
การสร้้างสรรค์์ผลงานละครขึ้้�นมาใหม่่จากประเด็็นใกล้้ตัวั เรื่่อ� งการตััดสิินผู้้�อื่่�นและการรัับรู้้�ทางสัังคม
ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบันั โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์หลััก คืือ การสร้้างสรรค์์การแสดงในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์
(Immersive Theatre) ที่่�สามารถสะท้้อนให้้เห็็นถึึงการรัับรู้้�และการตััดสิินผู้้�อื่่�นของคนในสัังคมได้้
	การสร้้างสรรค์์การแสดง LOOP จึึงมีีแนวคิิดสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการรัับรู้้�ทางสัังคม (Social
Perception) ที่่�มักั จะถููกตีีความผ่่านประสบการณ์์และการรัับรู้้�เฉพาะของแต่่ละบุุคคล อิิมเมอซีีฟ
เธีียเตอร์์ จึึงเป็็ นรููปแบบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และเหมาะสม เนื่่�องจาก อิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ มีีลักั ษณะสำำ�คัญ
ั คืือ
ทลายกำำ�แพงระหว่่างนัักแสดงและผู้้�ชม ทลายความเป็็ นละครให้้กลายเป็็ นสถานการณ์์ที่่�นักั แสดง

และผู้้�ชมอยู่่�ร่่วมกััน เป็็ นเทคนิิคหนึ่่ง� ในการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ชม เน้้นให้้ผู้้�ชมได้้รับั ประสบการณ์์
จากการแสดงด้้วยตนเอง รัับรู้้�เรื่่อ� งราวประหนึ่่ง� อยู่่�ร่่วมในเหตุุการณ์์ผ่า่ นมุุมมองของตนเอง เอื้้�อให้้เกิิด
ปฏิิสัมั พัันธ์์ กระตุ้้�นการมีีส่ว่ นร่่วม และเปิิ ดรัับการตอบสนองของผู้้�ชมต่่อการแสดงในฐานะสถานการณ์์
ที่่�กำ�ลั
ำ งั เกิิดขึ้้�นตรงหน้้า โดยในการแสดง LOOP นั้้�นผู้้�ชมสามารถเลืือกและค้้นหาคำำ�ตอบได้้ตามการ
รัับรู้้�ของตนเอง ใช้้สัญ
ั ชาตญาณของตนเองในการเลืือกติิดตามตััวละครที่่�สนใจ และสัังเกตพฤติิกรรม
ของตััวละครผ่่านพื้้�นที่่�ของเหตุุการณ์์ ณ สถานที่่�จริิง (บาร์์ลับั ) และได้้ตัดั สิินตััวละครที่่�คาดว่่าจะ
กระทำำ�ผิิดในครั้้�งนี้้� เพื่่�อร่่วมกัันค้้นหาความจริิงของเรื่่อ� งที่่�เกิิดขึ้้�นและตััดสิินว่่าใครคืือฆาตกรตััวจริิง

กรอบแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
LOOP มีีกรอบแนวคิิดสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างสรรค์์ผลงาน ได้้แก่่ อิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ (Immersive Theatre) และรููปแบบของงาน การรัับรู้้�ทางสัังคม (Social Perception) และการเล่่าเรื่่อ� งในแนว
สืืบสวนสอบสวน (Detective Story) โดยแนวคิิดทั้้�ง 3 นี้้�ส่ง่ ผลต่่อการสร้้างสรรค์์การแสดงใน 3 มิิติิ
ได้้แก่่
- การผลิิตและการจััดการแสดงในรูู ปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ (Producing Immersive
Theatre)
- การเขีียนบทและการกำำ�กับก
ั ารแสดงแนวอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ (Writing & Directing Immersive Theatre)
- การแสดงในรููปแบบ อิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ (Performing in Immersive Theatre)

ภาพที่่� 1: แผนภููมิกิ รอบแนวคิิดการสร้้างสรรค์์ LOOP Immersive theatre
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ในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์

	การสร้้างสรรค์์ผลงาน LOOP ในฐานะผลงานศิิลปะการแสดงนี้้�ดำ�ำ เนิินการในรููปแบบวิิจัยั
เชิิงปฏิิบัติั ิการ (Practice as Research) หมายถึึง การวิิจัยที่่
ั �ใช้้การบัันทึึกและสัังเคราะห์์ องค์์ความรู้้�
ผ่่านประสบการณ์์ตรงของผู้้�สร้้างสรรค์์ไม่่ว่่าจะเป็็ นการผลิิตและการจััดการแสดง การเขีียนบทและ
การกำำ�กับก
ั ารแสดง และการแสดง มีีการวิิเคราะห์์และสะท้้อนผลในระหว่่างที่่�พัฒ
ั นาแนวคิิดและวิิธีี
วิิจัยั ไปพร้้อม ๆ กัับการปฏิิบัติั ิ (ธนััชพร กิิตติิก้อ้ ง, 2563, 189-190) โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ การ
ถอดองค์์ความรู้้�เรื่่�องเทคนิิ คและวิิ ธีีการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะการแสดงในรูู ปแบบอิิมเมอซีีฟ
เธีียเตอร์์ ในมิิติิการจััดการแสดง การเขีียนบท การกำำ�กับั และการแสดง ละครในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ
โดยการเรีี ยบ เรีี ย งนำำ� เสนอข้้อ มููล และการวิิ เ คราะห์์ข้ ้อ มููลนี้้ �เ ขีี ย นขึ้้�น ในลััก ษณะการบรรยาย
ปรากฏการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้�นร่่วมไปกัับการสะท้้อนประสบการณ์์ของผู้้�สร้้างสรรค์์ และการวิิเคราะห์์กระบวนการ
และประสบการณ์์ของผู้้�สร้้างสรรค์์ไปพร้้อม ๆ กััน เพื่่�อเน้้นย้ำำ�� ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการปฏิิบัติั ิ
การทางศิิลปะที่่�ต้อ้ งสะท้้อนและสัังเคราะห์์อยู่่�เสมอในระหว่่างการปฏิิบัติั ิ
Immersive Theatre
Gareth White (2012, 221-222) ได้้พยายามให้้ความหมายของคำำ�ว่า่ Immerse (แปล
ภาษาว่่าไทยว่่า ดำำ�ดิ่่�ง แช่่ หรืือ จม) โดยความหมายของรููปแบบการแสดงที่่�เรีียกว่า่ “อิิมเมอซีีฟ” (Immersive) นี้้� หมายถึึง การที่่�ผู้้�ชมได้้เข้้าไป “ร่่วมอยู่่�ใน” (immerse) สถานการณ์์ของการแสดงด้้วยวิิธีีการ
ใดวิิธีีการหนึ่่ง� อย่่างไรก็็ดีี รููปแบบการแสดงที่่�ต้อ้ งการการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ชมนั้้�นไม่่ถืือเป็็ นเรื่่อ� งใหม่่
สัักทีีเดีียว ละครแนวอิิมเมอซีีฟนั้้�นอยู่่�ภายใต้้แนวคิิดเดีียวกับกั
ั บั อิินเทอแอคทีีฟ เธีียเตอร์์ (Interactive Theatre) ของ Augusto Boal หรืือ พาร์์ทิิซิพิ าทอรี่่� เพอร์์ฟอร์์มานซ์์ (Participatory Performance) ของ Richard Schechner โดยจะมีีลักั ษณะที่่�เอื้้�อให้้เกิิดการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ชม เป็็ นการจััด
เรีียงความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�แสดงและผู้้�ชมขึ้้�นใหม่่ การใช้้คำ�ว่
ำ ่า อิิมเมอซีีฟ (Immersive) จึึงเป็็ น
เทคนิิคหนึ่่ง� ในการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ชม เน้้นให้้ผู้้�ชมได้้รับั ประสบการณ์์จากการแสดงด้้วยตนเอง
รัับรู้้�เรื่่อ� งราวประหนึ่่ง� อยู่่�ร่่วมในเหตุุการณ์์ผ่า่ นมุุมมองของตนเอง ผ่่านการเคลื่่�อนที่่�ของตนเองภายใต้้
โครงสร้้างหลัักคืือ การเดิินทาง การสัังเกตการณ์์ และการรัับรู้้� ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น Adam Alston (2016,
1-11) เห็็นว่่า อิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ (Immersive Theatre) มุ่่�งให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้�ชม กัับ บรรยากาศและเหตุุการณ์์รอบตััวในฐานะของเรื่่อ� งราวหรืือละคร กระตุ้้�นให้้ผู้้�ชมได้้มีปี ฏิิกิริิ ยิ า
ทางอารมณ์์และความรู้้�สึึกร่่วมกัับเหตุุการณ์์นั้้น� ๆ ให้้ตอบสนองต่่อสถานการณ์์ตามสััญชาตญาณของ
ตนเอง และเป็็ นผลงานที่่�เอื้้�อให้้ผู้้�ชมได้้มีีส่ว่ นร่่วมผ่่านการค้้นหาด้้วยตนเองด้้วย
	การจััดการแสดงละครเวทีีในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ (Immersive Theatre) ในประเทศไทยยััง
ถืือเป็็ นเรื่่�องใหม่่ จากการสำำ�รวจผลงานการแสดง (Theatre and Performance) ย้้อนหลััง 10 ปีี
(2010-2020)6 มีีผลงานที่่�นิิยามว่่าเป็็ น หรืือมีีลักั ษณะของอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ (Immersive Theatre/
Performance) ดัังนี้้�
6

สำำ�รวจถึึง เดืือน มีีนาคม 2564

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

1) 6 ตุุลาปาร์์ตี้้ � (2555) เมื่่�อผู้้�ชมเดิินเข้้างานจะให้้ความรู้้�สึึกเป็็ นเหมืือนงานปาร์์ตี้้ศิ� ิลปะ ที่่�มีี
การจััดแสดงงานศิิลปะและภาพเคลื่่�อนไหวอื่่�น ๆ ผู้้�ชมเป็็ นเพีียง Observer เท่่านั้้�นคอยสัังเกตการณ์์
ตััวละครที่่�เป็็ นตััวดำ�ำ เนิินเรื่่อ� งไปจากต้้นถึึงจุุดจบ สร้้างสรรค์์โดย เบสท์์ วิิชย อาทมาท จััดแสดง ณ ชั้้�น
2 บ้้านจอหงวนโจ (ปากซอยรางน้ำำ�� ) อนุุสาวรีีย์ชั์ ยั สมรภููมิิ กรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 27 กัันยายน - 6
ตุุลาคม 2555 (คัันฉััตร รัังษีี กาญจน์์ส่อ่ ง, 2555)
2) “Unless” Immersive Theatre (2562) ผู้้�ชมจะได้้กลายเป็็ นตััวเอกในการรัับชมการแสดง
เดิินชมการแสดงไปพร้้อมกัับนักั แสดงที่่�เป็็ นตััวดำ�ำ เนิินเรื่่�อง ในบรรยากาศแสง สีี เสีียง สััมผััส และ
กลิ่่�นไอของย่่านนางเลิ้้�ง สร้้างสรรค์์โดย Bangkok 1889 และ Single Thread Theatre Co. จััดแสดง
ณ ไชน่่าทาวน์์ กรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน 1, 7- 8 ธัันวาคม พ.ศ.2562 ภายใต้้เทศกาล
ละครกรุุงเทพ (Bangkok Theatre Festival 2018) ระยะเวลาทำำ�การแสดง 4 ชม. 30 นาทีี (Bangkok
1889, 2561)
3) Zombies, Tour Guides, Korean Drama (2562) เป็็ นการแสดงที่่�ผู้้�ชมสามารถเดิินชม
การแสดงไปในแต่่ละห้้องและรัับประสบการณ์์ที่่�คล้า้ ยกัับสถานที่่�จริิง ๆ การแสดงมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกับั
Zombie เรื่่�องราวคล้้ายกัับซีีรี่่�ย์ ์ Kingdom จาก Netflix สร้้างสรรค์์โดย MasterClass Studio
จััดแสดง ณ Exhibition Room MasterClass Studio กรุุงเทพมหานคร ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2562
(Robin Schrorter, 2019)
4) Save For Later (2563) เป็็ นการแสดง ‘ชมเดี่่�ยว’ ที่่�ผู้้�ชมต้้องเดิินดููปรากฏการณ์์ต่า่ ง ๆ
พร้้อมฟัั งเสีียงบรรยายผ่่านหููฟัังเท่่านั้้�น การแสดงเล่่าเรื่่อ� งเกี่่�ยวกับก
ั ารใช้้พลังั งานและสภาพแวดล้้อม
ในสัังคม สร้้างสรรค์์โดย FULLFAT Theatre จััดแสดง ณ ห้้องอเนกประสงค์์ ชั้้�น 1 หอศิิลป์์
กรุุงเทพมหานคร ในวัันที่่� 17-19 กรกฎาคม 2563 (FULLFAT Theatre, 2563)
5) Siam Supernatural Tour 2021 (2564) เป็็ นการแสดงที่่�ให้้ผู้้�ชมเดิินทััวร์ ์ สำำ�รวจทุุกซอก
ทุุกมุมุ ของโรงละครเคแบงค์์สยามพิิฆเนศในยามวิิกาล เส้้นทางการเดิินทััวร์จ์ ะมีีทั้้ง� หมด 3 เส้้นทาง
ในแต่่ละเส้้นทางจะมีีไกด์์พาทััวร์ซึ่์ �ง่ ในแต่่ละเส้้นทางนั้้�นเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นจะแตกต่่างกััน การแสดง
เล่่าเรื่่�องราวเกี่่�ยวกับั เหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ในสัังคมที่่�เราใช้้ชีีวิิตอยู่่� สร้้างสรรค์์โดย FULLFAT Theatre
จััดแสดง ณ โรงละครเคแบงค์์สยามพิิฆเนศ ห้้างสรรพสิินค้้าสยามสแควร์์วันั ชั้้�น 7 ในวัันที่่� 17
มีีนาคม - 9 เมษายน 2564 (FULLFAT Theatre, 2564)
	รููปแบบของอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ที่่�ผู้้�สร้้างสรรค์์เลืือกใช้้ จะนำำ�เสนอเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ผ่่านการ
เคลื่่�อนที่่�ของตััวละครภายในบาร์์ลับั การสนทนาระหว่่างตััวละคร โดยสถานการณ์์เหล่่านี้้�จะเกิิดขึ้้�น
ไปพร้้อมกัันในแต่่ละมุุมของบาร์์ลับนั้้
ั น� เพื่่�อเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�ชมได้้ร่ว่ มติิดตามและเดิินตามตััวละครได้้
เอื้้�ออำำ�นวยให้้ผู้้�ชมและนัักแสดงอยู่่�ในพื้้�นที่่�เดีียวกันั โดยไม่่ต้อ้ งแบ่่งแยกส่่วน ใช้้ประสาทสััมผััสและ
ประสบการณ์์ของตนเองในการเลืือกชมได้้ รัับรู้้�ถึึงมุุมมองเฉพาะของแต่่ละตััวละคร รวมถึึงการรัับรู้้�
ว่่ามีีเหตุุการณ์์อื่่�น ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในเวลาเดีียวกันั ด้้วย ผู้้�ชมสามารถเลืือกใช้้เวลามากหรืือน้้อย ใกล้้หรืือ
ไกล กัับสถานการณ์์ตรงหน้้านั้้�น ๆ เพื่่�อติิดตามเรื่่อ� งราวจากสิ่่�งที่่�ปรากฏขึ้้�นตรงหน้้า
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การรัับรู้้�ทางสัังคม
	การรัับรู้้�ทางสัังคม (Social Perception) เป็็ น “กระบวนการรัับรู้้�และเข้้าใจบุุคคลรอบตััว
เป็็ นความพยายามที่่�จะเข้้าใจผู้้�อื่่�น เพื่่�อที่่�จะมีีปฏิิสัมั พัันธ์์อย่่างถููกต้อ้ ง การรัับรู้้�ทางสัังคมมัักจะถููก
ตีีความผ่่านประสาทสััมผััสภายใต้้ประสบการณ์์ส่ว่ นบุุคคลของละคนซึ่่ง� แตกต่่างกััน การรัับรู้้�ที่่แ� ตกต่่าง
ทำำ�ให้้เกิิดมุุมมองความทุุกข์แ์ ละความสุุขหรืือพฤติิกรรมที่่�แตกต่่างกััน” (ดวงกมล ทองอยู่่�, 2559, 140)
ในกระบวนการสร้้างสรรค์์ LOOP นั้้�น ผู้้�สร้้างสรรค์์ได้้ศึึกษาปัั จจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่อ่ การรัับรู้้�
ทางสัังคม 3 ด้้าน ได้้แก่่ ลัักษณะประจำำ�ตัวข
ั องบุุคคลต่อ่ สิ่่�งเร้้า สถานการณ์์แวดล้้อมของบุุคคลที่่�เป็็ น
สิ่่�งเร้้า และคุุณลัักษณะของผู้้�รัับรู้้� (สิิทธิิโชค วรานุุสันั ติิกูลู , 2546, 81-88) เพื่่�อใช้้เป็็ นแนวทางในการ
สร้้างสรรค์์บทละคร ตััวละคร และการแสดง โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) ลัักษณะประจำำ�ตัวข
ั องบุุคคลต่อ่ สิ่่�งเร้้า หมายถึึง ลัักษณะประจำำ�ตัวข
ั องบุุคคลมีีอิิทธิิพล
ต่่อการรัับรู้้�ทางสัังคม แบ่่งออกได้้ 2 ลัักษณะ คืือ แฮโร่่ เอฟเฟค (Halo Effect) และ ฮอร์์น เอฟเฟค
(Horns Effect) โดย แฮโร่่ เอฟเฟค (Halo Effect) เป็็ นการรัับรู้้�ในทางบวก บุุคคลที่่�มีีลักั ษณะเช่่นนี้้�จะ
มีีบุคลิ
ุ กิ ภาพภายนอกที่่�มีีความสวย ความหล่่อ ความน่่ารััก รวมไปถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การ
อคติิ (Bias) ให้้รับรู้้�
ั แต่่เชิิงบวกจากบุุคคลที่่มี� ลัี กั ษณะนี้้� ในทางกลัับกันั ฮอร์์น เอฟเฟค (Horns Effect)
เป็็ นการรัับรู้้�ในทางลบ เป็็ นบุุคคลที่่มี� ลัี กั ษณะภายนอกที่่�แตกต่่างจากปกติิหรืือไม่่ถูกู ใจ ไม่่เป็็ นที่่�พอใจ
เกิิดเป็็ นอคติิเชิิงลบต่่อกลุ่่�มบุุคคลลักั ษณะนี้้� นำำ�ไปสู่่�การถููกตัดั สิินเชิิงลบโดยที่่�ยัังไม่่ได้้พิิจารณา
องค์์ประกอบอื่่�นอย่่างถี่่�ถ้ว้ น
2) สถานการณ์์แวดล้้อมของบุุคคลที่่�เป็็ นสิ่่�งเร้้า หมายถึึง สิ่่�งแวดล้้อมหรืือสถานการณ์์
แวดล้้อมที่่�มีีอิิทธิิพลต่อ่ การรัับรู้้�ทางสัังคม เช่่น บุุคคลที่่�เป็็ นคนดีีแต่่อยู่่�ท่่ามกลางคนไม่่ดีีหรืือสถานที่่�
รวมตััวของกลุ่่�มคนที่่�ถูกู มองว่่าไม่่ดีีมักั จะถููกมองว่่าเป็็ นคนไม่่ดีีไปด้้วย หรืือบุุคคลที่่�ไม่่ดีีแต่่ปะปนอยู่่�
กัับกลุ่่�มคนที่่�ถููกมองว่่าเป็็ นคนดีีหรืือสถานที่่�รวมตััวของกลุ่่�มคนที่่�ถููกมองว่่าดีีของสัังคมก็็มักั จะถููก
มองว่่าเป็็ นคนดีี โดย จุุฑารััตน์์ เอื้้�ออำำ�นวย (2553, 58) ให้้นิิยามปัั จจััยการรัับรู้้�ทางสัังคมลัักษณะนี้้�ว่า่
บุุคคลมักั จะมีีการใช้้ภาพในความคิิดหรืือลัักษณะร่่วม (Stereotype) เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการคาดเดา
บุุคคลว่า่ มีีลักั ษณะเช่่นไร ผ่่านจากสิ่่�งที่่�มีีลักั ษณะคล้้ายคลึึงว่่าจะต้้องมีีเหมืือนกัันทุุกคน ซึ่่ง� อาจจะ
เป็็ นเช่่นนั้้�นหรืือไม่่เป็็ นเช่่นนั้้�นก็็ได้้
3) คุุณลัักษณะของผู้้�รัับรู้้� หมายถึึง คุุณลัักษณะของผู้้�รัับรู้้�มีีอิิทธิิพลต่อ่ การรัับรู้้�ทางสัังคม
เนื่่�องจากแต่่ละบุุคคลมีี ทััศนคติิ ความคิิด ความสนใจ รวมไปถึึงประสบการณ์์ที่่�แตกต่่างกัันออกไป
จึึงส่่งผลต่่อการรัับรู้้�ของบุุคคลนั้้น� ๆ
จะเห็็นได้้ว่า่ ปัั จจััยการรัับรู้้�ทางสัังคมนั้้�นส่่งผลทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย ข้้อดีี คืือ การตััดสิินโดย
ใช้้ประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากสิ่่�งเร้้านั้้�น ๆ อาจทำำ�ให้้เราไม่่ประมาท หรืือระมััดระวัังตััวจากบุุคคลที่่�
อาจเป็็ นอัันตรายได้้ ข้้อเสีีย คืือ การตััดสิินโดยอาศััยสิ่่�งเร้้าโดยเร็็วนั้้น� อาจส่่งผลต่่อการตีีค่า่ หรืือให้้ค่า่
ความเป็็ นมนุุษย์์ของผู้้�อื่่�นให้้ต่ำ��ล
ำ งได้้ด้วย
้ เช่่นกััน

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

การเล่่าเรื่่�องในแนวสืืบสวนคลาสสิิก
	ผู้้�สร้้างสรรค์์เลืือกนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวของ LOOP เล่่าเรื่่อ� งในแนวสืืบสวนคลาสสิิก (Classical
Detective Story) หรืือ Whodunit ซึ่่ง� เป็็ นการติิดตามเรื่่อ� งราวเพื่่�อตามหาความจริิงเกี่่�ยวกับั เหตุุการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�น อัังคณา สุุขวิิเศษ (2554, 9) กล่่าวว่่า “Whodunit เป็็ นการเล่่าเรื่่อ� งแนวสืืบสวนสอบสวนคดีี
ฆาตกรรม เรื่่อ� งราวจะเน้้นการเกิิดขึ้้�นในสถานที่่�เดีียว โดยในสถานที่่�นั้้น� จะรวมผู้้�ต้้องสงสััยไว้้จำ�ำ นวนหนึ่่ง�
เพื่่�อเป็็ นการยากต่่อการคาดเดาว่่าใครคืือฆาตกร โดยวิิธีีการค้้นหาความจริิงจะเกิิดขึ้้�นผ่่านการกระ
ทำำ�ของตััวละครที่่�ผู้้�ชมจะได้้รับรู้้�ข้
ั อ้ มููลไปพร้้อม ๆ กัันกัับเรื่่อ� งราว เทีียบได้้ว่า่ ผู้้�ชมทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นนัักสืืบ”
	อัังคณา สุุขวิิเศษ (2554, 19-22) ยัังอธิิบายอีีกว่า่ นวนิิยายสืืบสวนสอบสวน มัักจะเล่่าผ่่าน
มุุมมองของตััวละครตััวใดตััวหนึ่่ง� ที่่�ร่ว่ มอยู่่�ในเหตุุการณ์์ มีีการความเห็็นของตััวละครที่่�จะทำำ�การชัักนำ�ำ
ให้้เข้้าใจเหตุุการณ์์และสงสััยตัวล
ั ะครอื่่น� ในเรื่่อ� ง และขมวดปมในตอนท้้าย นำำ�ไปสู่่�การจบที่่�ไม่่คาดคิิด
(Surprise Ending) ลัักษณะเด่่นของนวนิิยายสืืบสวนสอบสวน ประกอบไปด้้วย ตััวละคร โครงเรื่่อ� ง
และสถานที่่� และลัักษณะตััวละครจะประกอบไปด้้วย นัักสืืบ คนร้้าย เพื่่�อนนัักสืืบ เหยื่่�อ และผู้้�ต้้อง
สงสััย โดยผู้้�สร้้างสรรค์์เลืือกหยิิบตัวล
ั ะคร 3 ลัักษณะมาใช้้ในการสร้้างสรรค์์ตัวล
ั ะคร ดัังนี้้�
คนร้้าย คนร้้ายมัักจะมีีเหตุุจูงู ใจในการก่่อคดีี แต่่ผู้้�เขีียนจะไม่่ชี้้ใ� ห้้ผู้้�อ่า่ นเห็็นถึึงรายละเอีียด
ความคิิดและอุุปนิิสัยข
ั องตััวคนร้้ายเท่่ากัับตัวล
ั ะครอื่่น� ตััวละครของผู้้�ร้้ายจึึงเป็็ นตััวละครที่่�ซับซ้
ั อ้ น แต่่
สามารถอธิิบายได้้ด้วย
้ เหตุุผล
เหยื่่อ� เป็็ นตััวละครที่่�ได้้รับผลก
ั
ระทบจากการกระทำำ�ของผู้้�ร้้ายมากที่่�สุดุ เหยื่่อ� ที่่�ถูกู ฆาตกรรมจะ
ถููกพูดู ถึึงน้้อยมาก เนื่่�องจากการฆาตกรรมจะเกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่ต้น้ เรื่่อ� ง ดัังนั้้�นบทบาทของเหยื่่อ� จะมีีน้อ้ ย โดย
จะแนะนำำ�ความสััมพัันธ์์ของตััวละครผ่่านตััวละครอื่่น� ๆ เพื่่�อให้้เห็็นภููมิหิ ลัังของตััวละคร รวมถึึงสาเหตุุและ
ความน่่าจะเป็็ นในการก่่อคดีี โดยเหยื่่อ� นั้้�นอาจจะเสีียชีวิี ติ ไปแล้้ว แต่่สามารถรู้้�จัักเหยื่่อ� จากคำำ�ให้้การของ
ตััวละครอื่่น�
ผู้้�ต้้องสงสััย มัักจะเป็็ นตััวละครที่่�ใกล้้ชิิดกัับตัวั เหยื่่�อมากที่่�สุดุ หลัักฐานต่่าง ๆ รวมไปถึึง
ความคิิดของตััวละครอื่่�น ๆ นั้้�นจะมุ่่�งประเด็็นไปยัังผู้้�ต้้องสงสััย ทำำ�ให้้เกิิดความกดดััน โดยตััวละคร
นั้้�นไม่่มีีความผิิดใด ๆ แต่่ไม่่มีีข้อ้ จำำ�กัดั บางอย่่างที่่�ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถบอกกความจริิงหรืือปรึึกษากัับ
ใครได้้ ทำำ�ให้้ตัวล
ั ะครผู้้�ต้้องสงสััยมีีลักั ษณะที่่�หวาดกลััวและถููกกดดัันกว่่าตััวละครอื่่�น ๆ
	ดัังนั้้�น การเล่่าเรื่่อ� งในแนวสืืบสวนคลาสสิิกนี้้จึึ� งเป็็ นแนวทางที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับ
รููปแบบอิิมเมอซีีฟเธีียเตอร์์ โดยผู้้�ชมจะทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนนัักสืืบและเพื่่�อนนัักสืืบ โดยมีีโจทย์์สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�
จะต้้องติิดตามตััวละครเพื่่�อสืืบหาความจริิง ผ่่านมุุมมองของผู้้�ชมเอง
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LOOP: การสร้้างสรรค์์ละครแนวสืืบสวนสอบสวน
ในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์

การจััดแสดง LOOP และการอำำ�นวยการผลิิตละครอิิมเมอซีีฟเธีียเตอร์์
ในฐานะผู้้�อำำ� นวยการผลิิ ต ผลงานศิิ ล ปะการแสดงมีี คว ามต้้อ งการที่่� จ ะเพิ่่� ม พื้้�น ที่่� ใ น
การแสดงผลงานศิิลปะการแสดงให้้มากขึ้้�น โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�จังั หวััดขอนแก่่น โดยยึึดหลัักความคิิด
และความสนใจของตนเองว่่า ศิิลปะสามารถอยู่่�ได้้ทุกที่่
ุ �และละครไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องอยู่่�ในโรงละคร โดย
ในช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ - มีีนาคม 2563 กลุ่่�มผู้้�สร้้างสรรค์์ได้้ทำ�ก
ำ ารทดลองรููปแบบของผลงานละคร
7
แบบอิิมเมอซีีฟครั้้�งแรก เรื่่�อง Talk of the town และออกจากพื้้�นที่่�ของโรงละครและสตููดิิโอของ
มหาวิิทยาลััย ไปยัังพื้้�นที่่�บาร์์จริิงในจัังหวััดขอนแก่่น ถืือเป็็ นการทดลองรููปแบบละครอิิมเมอซีีฟครั้้�งแรก
ในครั้้�งนั้้�นได้้รับั เสีียงตอบรัับที่่�ดีีจากผู้้�ชมที่่�สนใจและเป็็ นเหตุุให้้ผู้้�สร้้างสรรค์์ต้อ้ งการพััฒนาผลงาน
ต่่อกระทั่่�งกลายเป็็ น LOOP: The Immersive Theatre
ในกระบวนการการอำำ�นวยการผลิิตละครในรูู ปแบบอิิมเมอซีีฟนั้้�น จำำ�เป็็ นต้้องจััดการและ
วางแผนอย่่างละเอีียด และมีีความแตกต่่างจากการบริิหารจััดการละครเวทีีทั่่�วไป โดยมีีเรื่่อ� งที่่�จะต้้อง
คำำ�นึึงถึึง ได้้แก่่ การจััดการพื้้�นที่่�และการประสานงาน การให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกับรู
ั ูปแบบงาน และ
การจััดประสบการณ์์ของผู้้�ชม ดัังนี้้�
1. เรื่่อ� งจััดการพื้้�นที่่�และประสานงาน
	การแสดงรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ (Immersive Theatre) แตกต่่างจากการแสดงที่่�จัดั แสดง
ในโรงละคร โดยถืือว่่าเป็็ น “การแสดงในสถานที่่�เฉพาะ” (Site Specific) โดยพื้้�นที่่� บรรยากาศใน
พื้้�นที่่� เป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ของงาน โดยเฉพาะบรรยากาศนั้้�นเป็็ นสิ่่ง� แรกที่่�ผู้้�ชมจะรัับรู้้�ได้้ บรรยากาศ
สามารถสร้้างประสบการณ์์เฉพาะและสร้้างความแตกต่่างให้้พื้้น� ที่่�นั้้น� หรืือเหตุุการณ์์ ณ ตอนนั้้�นได้้
(ธนััชพร กิิตติิก้อ้ ง, 2563, 143) ดัังนั้้�น ทีีมผู้้�สร้้างสรรค์์จึึงเลืือกแสดงในสถานที่่�จริิง พื้้�นที่่�จริิง ที่่�ให้้
บรรยากาศบาร์์จริิง คืือ ร้้านประพนธ์์ บาร์์

ภาพที่่� 2: ลัักษณะภายนอกของประพนธ์์ บาร์์
(ที่่ม� า: ชััญญาณิินท์์ ชััชวาลย์์, 2564)
7

การแสดง เรื่่อ� ง Talk of the town @ ประพนธ์์ บาร์์ เป็็ นการแสดงภายใต้้รายวิิชา FA403901 การวิิจัยท
ั างศิิลปะการแสดง เพื่่�อทดลองรููปแบบการแสดง
เท่่านั้้�น โดยเปิิ ดให้้บุคคลทั่่
ุ
�วไปที่่�สนใจเข้้าชมได้้
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	ผู้้�สร้้างสรรค์์ผลงานเลืือกจััดแสดงผลงานที่่� ร้้าน ประพนธ์์ บาร์์ ซึ่่ง� ตอบโจทย์์กับรู
ั ูปแบบงาน
และเนื้้�อเรื่่อ� ง เนื่่�องจากลัักษณะของร้้าน ประพนธ์์ บาร์์ เป็็ นบาร์์ลับที่่
ั �เข้้ากัับแนวคิิดของผลงาน เมื่่�อ
พิิจารณาจากภายนอกแล้้วจะเห็็นว่่าเป็็ นเพีียงห้้องแถวติิดถนนใหญ่่ธรรมดา ตััวอาคารนั้้�นแบ่่งออก
ทั้้�งหมดเป็็ น 3 ชั้้�น การแสดงจะเกิิดขึ้้�นในชั้้�นที่่� 1 และชั้้�นที่่� 2 ทั้้�งด้้านนอกอาคารและในบรรยากาศ
ชั้้�น 1 ให้้ความรู้้�สึึกความลึึกลัับและไม่่ได้้สะดุุดตาเหมืือนบาร์์ที่่�อื่่�น ๆ เมื่่�อขึ้้�นไปชั้้�นที่่� 2 จึึงจะเริ่่ม� เห็็น
พื้้�นที่่�บาร์์และที่่�นั่่�ง ทำำ�ให้้เหมาะกัับการสร้้างประสบการณ์์การชมการแสดงที่่�แปลกใหม่่ แต่่เนื่่�องจาก
ประพนธ์์ บาร์์ เป็็ นพื้้�นที่่�บาร์์จริิงที่่�มีีลูกค้
ู า้ เข้้าออก มีีเวลาเปิิ ด-ปิิ ด การจััดแสดงผลงานไม่่ว่า่ จะเป็็ น
ตอนซ้้อมหรืือระหว่่างการแสดงจริิง จึึงต้้องแบ่่งทีีมงานต้้อนรัับไว้้คอยแยกผู้้�ชมจากลููกค้า้ ของร้้าน
โดยมีีการจััดแบ่่งพื้้�นที่่�ออกเป็็ น
1) พื้้�นที่่�ต้อ้ นรัับ : ใช้้พื้้น� ที่่�ชั้้น� 1 เป็็ นที่่�ต้อ้ นรัับและให้้ข้อ้ มููลต่า่ ง ๆ กัับผู้้�ชม และเพื่่�อที่่�จะแยก
ผู้้�ชมและลููกค้า้
2) พื้้�นที่่�ใช้้จัดั แสดง : ใช้้พื้้น� ที่่�ทั้้ง� ชั้้�น 1 และชั้้�น 2 เมื่่�อเริ่่ม� การแสดง ทีีมงานจะปรัับหน้้างาน
ให้้เป็็ นบาร์์เหมืือนเดิิม และรอให้้ข้อ้ มููลกับลู
ั กค้
ู า้ ที่่�เข้้ามาระหว่่างการแสดง
	การประสานงานและการสื่่�อสารถืือเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะช่่วยให้้งานดำำ�เนิินไปอย่่างราบรื่่�น
ประสานเรื่่�องเวลาและสถานที่่�กับั เจ้้าของร้้านประพนธ์์ บาร์์ และประสานงานกัับทีีมงานวัันแสดง
ให้้สามารถต้้อนรัับได้้ทั้้ง� ลููกค้า้ และผู้้�ชม และด้้วยสถานที่่�ค่อ่ นข้้างจำำ�กัดั และสถานการณ์์ COVID-19
ผู้้�สร้้างสรรค์์จึึงจำำ�กัดั ผู้้�ชมเพีียงรอบละ 20 คนเท่่านั้้�น เป็็ นจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับพื้้น� ที่่� ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนที่่�
ของนัักแสดงและผู้้�ชมเป็็ นไปได้้อย่่างคล่่องตััว
2. การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกับรู
ั ูปแบบของงาน
เนื่่�องจากละครแนวอิิมเมอซีีฟยัังคงเป็็ นรููปแบบใหม่่ในประเทศไทย อีีกทั้้ง� ไม่่เคยมีีการจััดแสดง
ละครรูู ปแบบนี้้�มาก่่อนในจัังหวััดขอนแก่่น จึึงมีีความจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องสื่่�อสารและให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกับรู
ั ูปแบบของผลงานกัับผู้้�ชมในเบื้้�องต้้น โดยเน้้นการนำำ�เสนอว่่า เป็็ นละครที่่�ผู้้�ชมจะได้้เลืือกเดิิน
ตามตััวละครและร่่วมเผชิิญหน้้าอยู่่�ในเหตุุการณ์์เดีียวกันั กัับตัวล
ั ะคร ตััวละครจะเป็็ นผู้้�นำำ�พาผู้้�ชมไปยััง
สถานที่่�หรืือสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ และรัับรู้้�ถึึงเรื่่อ� งราวที่่�เกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�นรููปแบบการประชาสััมพัันธ์์จะเน้้น
การสื่่�อสารด้้วยบรรยากาศการซ้้อมในสถานที่่�จริิงเพื่่�อให้้เห็็นถึึงวิิธีีการชมผลงานที่่�แตกต่่างออกไป
จากละครเวทีี การให้้ข้อ้ มููลที่่�ด้า้ นหน้้างาน รวมถึึงกฎกติิกาสำำ�หรัับผู้้�ชมด้้วย ดัังนี้้�
	กฎกติิกาสำำ�หรัับผู้้�ชม LOOP
1) ผู้้�ชมเป็็ นเพีียงผู้้�สัังเกตการณ์์ (Observer) เท่่านั้้�น สามารถพููดคุุยกับนั
ั กั แสดงได้้ต่อ่ เมื่่�อ
นัักแสดงพููดคุุยด้วย
้
2) เหตุุการณ์์ฆาตกรรมของ LOOP จะทำำ�การแสดงทั้้�งหมด 2 รอบ รอบละ 25 นาทีี พััก 10 นาทีี
โดยในการแสดงรอบที่่� 1 ผู้้�ชมจะต้้องติิดตามดููตัวล
ั ะครที่่�ผู้้�ชมเลืือกเท่่านั้้�น ไม่่สามารถตามตััวละครอื่่น�
ได้้ (โดยสามารถเลืือกได้้จากการฟัั งคลิิปเสีียงคำำ�ให้้การของตััวละครแต่่ละตััวก่่อนงานจะเริ่่ม� ) และใน
การแสดงรอบที่่� 2 ผู้้�ชมสามารถเลืือกติิดตามตััวละครใดก็็ได้้อย่่างอิิสระ
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LOOP: การสร้้างสรรค์์ละครแนวสืืบสวนสอบสวน
ในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์

3) ในการแสดงรอบที่่� 1 และรอบที่่� 2 เหตุุการณ์์ที่่เ� ริ่่ม� ต้้นและดำำ�เนิินไปเช่่นเดิิม มีีเพีียงช่่วงท้้าย
ของรอบ 2 ที่่�การดำำ�เนิินเรื่่อ� งจะขมวดปมให้้ชัดั ขึ้้�น เพื่่�อให้้คนดููได้้ข้อ้ มููลประกอบการตััดสิินใจ
		

https://1th.me/S71F7
ภาพที่่� 3: QR code คลิิปและPoster ประชาสััมพันั ธ์์การแสดง

3. การจััดการประสบการณ์์ของผู้้�ชม
เมื่่�อผู้้�ชมมาถึึงสถานที่่�จัดั แสดง (ร้้านประพนธ์์ บาร์์) ผู้้�ชมจะได้้รับคว
ั ามรู้้�สึึกเหมืือนการมา
บาร์์ลับั ในวัันจััดแสดงทางร้้านยัังคงให้้บริิการตามปกติิ (ในชั้้�น 3) เมื่่�อผู้้�ชมเข้้ามาที่่�ชั้้น� 1 จะพบกัับ
ทีีมต้้อนรัับที่่จ� ะให้้ข้อ้ มููลเบื้้�องต้้น มีี QR Code ใต้้รููปภาพตััวละครทั้้�ง 7 ให้้ผู้้�ชมสแกนเพื่่�อฟัั งเสีียงคำำ�
ให้้การของตััวละคร โดยผู้้�ชมสามารถใช้้ประสบการณ์์ขั้้น� ต้้นผ่่านการมองภาพหรืือฟัั งเสีียงและทำำ�การ
ตััดสิินตััวละครในเบื้้�องต้้น ผู้้�ชมต้้องเลืือกตััวละครที่่�ตนสนใจจะติิดตามเพีียง 1 ตััวละคร และได้้รับั
ริิสแบนด์์ ที่่�มีี QR Code ของสููจิิบัตั รและกฎกติิกาของการชมการแสดง รวมถึึงโจทย์์สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ ผู้้�ชม
จะต้้องโหวตแสดงความคิิดเห็็นว่่าใครเป็็ นฆาตกรภายหลัังจากการแสดงเสร็็จสิ้้�น

	ผู้้�สร้้างสรรค์์ต้อ้ งการสร้้างประสบการณ์์ผู้้�ชมในการแสดงครั้้�งที่่�สองให้้ต่า่ งออกไปจากการแสดง
ครั้้�งแรก โดยการที่่�ผู้้�ชมได้้เลืือกตััวละครจากคำำ�ให้้การและรููปภาพของตััวละคร และติิดตามเรื่่อ� งราว
จากมุุมมองของตััวละครตััวนั้้น� อาจตััดสิินตััวละครนั้้�น ๆ หรืือ ตััวละครอื่่น� ไปแล้้ว จึึงเป็็ นที่่�มาของการแสดง
ครั้้�งที่่�สองโดยเป็็ นเหตุุการณ์์เดิิมที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำำ�อี
� ีกครั้้ง� เพื่่�อเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�ชมได้้เลืือกตามตััวละครอย่่าง
อิิสระและได้้มองผ่่านมุุมอื่่�น ๆ และได้้รับข้
ั อ้ มููลอื่่�น ๆ ด้้วย เปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�ชมได้้ขยายมุุมมองที่่�มีีต่่อ
ตััวละครที่่�ตนเลืือกไว้้หรืือกัับตัวล
ั ะครอื่่น� ๆ ให้้ผู้้�ชมได้้หวนระลึึกถึึงสิ่่ง� ที่่�ได้้รับรู้้�
ั จากรอบแรกและเปรีียบเทีียบ
การรัับรู้้�นั้้น� อีีกครั้้ง� ในรอบที่่� 2 หรืือแม้้แต่่เก็็บรายละเอีียดการกระทำำ�ของตััวละครที่่�ตนสงสััยหรืือติิดตาม
และเนื่่�องจากเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นพร้้อมกัันใน 3 สถานที่่� ฉะนั้้�นผู้้�ชมจะไม่่สามารถติิดตามตััวละครและ
ได้้รับข้
ั อ้ มููลของเรื่่อ� งราวได้้อย่่างครบถ้้วน ในตอนท้้ายนั้้�นไม่่ได้้มีกี ารเฉลยตััวฆาตกร แต่่จะเป็็ นการให้้ผู้้�
ชมรวมโหวตฆาตกรจาก 7 ตััวละครที่่�ตกเป็็ นผู้้�ต้้องสงสััยแทน จากการสััมภาษณ์์ผู้้�ชมนั้้�น มีีทั้้ง� ผู้้�ที่่�
มั่่�นใจและกล้้าตััดสิินว่่าใครเป็็ นฆาตกรตััวจริิง ผู้้�ที่่ยั� งั สงสััยและยัังคงสืืบหาความจริิงโดยการแลกเปลี่่ย� น
ข้้อมููลกับผู้้�
ั ชมคนอื่่น� ๆ และผู้้�ชมที่่�ไม่่ยอมตััดสิินตััวละครด้้วยเหตุุผลที่่ว่� า่ ยัังไม่่ได้้ติดิ ตามครบทุุกตัวล
ั ะคร
กระบวนการสร้้างสรรค์์ผลงานกำำ�กัับการแสดงและการแสดง
	กระบวนการสร้้างสรรค์์ LOOP นั้้�น ผ่่านการทดลองหลากหลายรููปแบบโดยสามารถสรุุป
เป็็ นขั้้�นตอนการสร้้างสรรค์์ที่่�ประกอบเป็็ นผลงานสมบููรณ์์ชิ้้น� นี้้�ได้้ 2 ด้้าน คืือ ด้้านการเขีียนบทและ
กำำ�กับก
ั ารแสดงและด้้านการแสดง ดัังนี้้�
1.การสร้้างบทและการกำำ�กัับการแสดง
https://1th.me/NqJPs

ภาพที่่� 4: บรรยากาศด้้านหน้้างาน
(ที่่ม� า: ชััยพฤกษ์์ วางอภััย, 2564)

https://1th.me/ZwHjI
ภาพที่่� 5: QR code สููจิิบัตั ร ภาพตััวละคร และคำ�ำ ให้้การของตััวละคร

ภาพที่่� 5: QR code บทละคร
ในกระบวนการสร้้างสรรค์์บทละคร LOOP ได้้อาศััยโครงสร้้างของกลวิิธีีการเล่่าแบบนวนิิยาย
สืืบสวนสอบสวนข้้างต้้น โดยสามารถสรุุปกระบวนการสร้้างสรรค์์ ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1: การสร้้างสรรค์์ตัวั ละครและโครงเรื่่อ� ง
1.1 กำ�ำ หนดพื้้�นที่่� ผู้้�กำำ�กับก
ั ารแสดงเริ่่ม� ต้้นจากการทำำ�งานกัับ พื้้�นที่่� คืือ ร้้าน ประพนธ์์ บาร์์
เนื่่�องจากเป็็ นร้้านที่่�ค่่อนข้้างรู้้�เฉพาะกลุ่่�มคน ไม่่ได้้โดดเด่่นสะดุุดตามากนััก เป็็ นสถานที่่�โดดเดี่่�ยว
แยกออกจากสัังคมทั่่�วไป แต่่สามารถเป็็ นพื้้�นที่่�รองรัับกลุ่่�มคนจำำ�นวนมากได้้ เพราะการที่่�มีีจำ�ำ นวนคน
เยอะทำำ�ให้้การสืืบสวนยากมากยิ่่�งขึ้้�น (อัังคณา สุุขวิิเศษ, 2554, 21)
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1.2 กำ�ำ หนดโครงเรื่่อ� งคร่่าว ๆ ว่่ามีีการฆาตกรรมอย่่างปริิศนาภายในบาร์์ลับั แห่่งนี้้� โดยใช้้
โครงสร้้างของ whodunit คืือ คนร้้าย เหยื่่�อ และผู้้�ต้้องสงสััย ซึ่่ง� ผู้้�ต้้องสงสััย คืือ กลุ่่�มเพื่่�อนที่่�มาเลี้้�ยง
ฉลองและสัังสรรค์์วันั เรีียนจบ ผู้้�กำำ�กับั เลืือกช่่วงอายุุของตััวละครให้้ใกล้้เคีียงกัับ ช่่วงอายุุจริิงของนัักแสดง
เพื่่�อจะช่่วยให้้สามารถนำำ�เอาประสบการณ์์ส่ว่ นตััวต่า่ ง ๆ มาใช้้ได้้
1.3 กำ�ำ หนดบุุคลิกิ และลัักษณะของตััวละคร เริ่่ม� ต้้นจากการสัังเกตการแต่่งกายและลัักษณะ
ของลููกค้า้ ที่่�เข้้ามาใช้้บริกิ ารของร้้านจริิง บุุคลิกิ ภาพของนัักแสดงทั้้�งจากภายนอก เช่่น รููปร่่าง หน้้าตา
ผิิวพรรณ การแต่่งกาย และภายใน เช่่น ความเป็็ นผู้้�นำำ� ความขี้้�ขลาด หรืือความใจร้้อน ประสบการณ์์
ของนัักแสดงที่่�เคยถููกตัดั สิินจากภายนอก ผสมผสานกัับจิินตนาการของผู้้�กำำ�กับั เพื่่�อนำำ�มากำำ�หนด
ลัักษณะของตััวละคร
1.4 กำ�ำ หนดภููมิิหลัังของตััวละคร ในการสร้้างสรรค์์ภูมิู ิหลัังตััวละครทั้้�ง 8 ตััว อาศััยการ
ค้้นหาความสััมพัันธ์์ของตััวละครที่่�ได้้มาจากมุุมมองของนัักแสดงและการสััมภาษณ์์ตัวล
ั ะคร (Hot seat)
เพื่่�อให้้เกิิดเป็็ นตััวละครขึ้้�น กลายเป็็ นตััวละครทั้้�ง 8 ตััว ได้้แก่่ ผู้้�เสีียชีวิี ติ คืือ เจษฐ์์ หนุ่่�มนัักแข่่งรถ ที่่�มา
ฉลองเรีียนจบและฉลองวัันเกิิดตนที่่�บาร์์แห่่งนี้้� และผู้้�ต้้องสงสััย 7 คน ประกอบไปด้้วย มาย เพลิิน น้ำำ�ผึ้้
� ง�
เบลล์์ เตโช เบส และปิ่่� น ซึ่่ง� ผู้้�ต้้องสงสััยทั้้ง� หมดนั้้�น คืือ กลุ่่�มคนที่่�อยู่่�ภายในร้้าน
ขั้้�นตอนที่่� 2: การทำ�ำ งานกัับโครงเรื่่อ� งใหญ่่และโครงเรื่่อ� งย่่อย
โครงเรื่่อ� งแบ่่งออกได้้เป็็ น 2 ลัักษณะ ได้้แก่่ โครงเรื่่อ� งใหญ่่ (Main plot) คืือ แนวทางที่่�ผู้้�เขีียน
ต้้องการให้้เรื่่อ� งดำำ�เนิินไป มีีการผููกปมเรื่่อ� งเพื่่�อความซัับซ้อ้ น และโครงเรื่่อ� งย่่อย (Sub plot) คืือ เรื่่อ� ง
ที่่�แทรกอยู่่�ในโครงเรื่่อ� งใหญ่่เพื่่�อสร้้างความสนุุกให้้แก่่เรื่่อ� ง (สุุพรรณีี วราทร, 2519, 4)
2.1 กำ�ำ หนดโครงเรื่่อ� งใหญ่่ เป็็ นเรื่่อ� งการฆาตกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในบาร์์ลับั แห่่งหนึ่่ง� โดยปมของ
เรื่่อ� ง การที่่�หญิิงสาวคนหนึ่่ง� ในกลุ่่�มเพื่่�อน (เบลล์์) ต้้องการแก้้แค้้นกลุ่่�มคน (เจษฐ์์ เพลิิน เตโช) ที่่�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้อ้ งกัับการตายของแม่่ตนเมื่่�อ 4 ปีี ก่่อน (เจษฐ์์ขับั รถชนแม่่ของหญิิงสาวเสีียชีีวิิต เพลิินเละ
เตโชพยายามปกปิิ ดและบิิดเบืือนคดีีด้วยอำ
้ �ำ นาจของเงิิน) โดยตลอด 4 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา หญิิงสาวคนนี้้�ไม่่
ได้้รับคว
ั ามเป็็ นธรรมและถููกกดขี่่�จากชนชั้้�นผู้้�มีีอำ�ำ นาจทำำ�ให้้เบลล์์ต้อ้ งพยายามหาวิิธีีการแทรกซึึมเข้้า
มาอยู่่�กัับกลุ่่�มเพื่่�อนกลุ่่�มนี้้�เพื่่�อชำำ�ระแค้้นด้้วยตนเอง
2.2 กำ�ำ หนดโครงเรื่่อ� งย่่อย เรื่่อ� งย่่อยประกอบไปด้้วยปมปััญหาของตััวละครที่่�ถูกู ตกเป็็นผู้้�ต้้องสงสััย
โดยมีีทั้้ง� คนที่่�ได้้ผลประโยชน์์โดยตรงหากเจษฐ์์ตาย (เตโช มาย น้ำำ�ผึ้้
� ง� ) หรืือ ได้้ผลประโยชน์์โดยอ้้อม
(เพลิิน ปิ่่� น เบส) ปมเหล่่านี้้�จะถููกสอดแทรกเข้้าไปในความต้้องการของตััวละครที่่�ผสมกัับความต้้องการ
เอาตััวรอดจากการเป็็ นผู้้�ต้้องสงสััย เป็็ นสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�ชมได้้รับรู้้�
ั และให้้เหตุุผลในการเลืือกตััดสิินต่่างกััน
ออกไป โดยมีีเรื่่อ� งย่่อยดัังนี้้�
- เพลิิน พี่่�สาวของผู้้�ตาย พยายามปิิ ดบัังเรื่่อ� งการทำำ�ร้า้ ยคนเพิ่่�มเพื่่�อบิิดเบืือนคดีี
- เตโช แฟนหนุ่่�มของพี่่�สาวผู้้�ตาย ต้้องการแต่่งงานกัับเพลิิน แต่่ผู้้�ตายไม่่ยิินยอม
- น้ำำ�ผึ้้
� ง� คู่่�หมั้้�นของผู้้�ตาย แต่่งงานเพื่่�อเงิินและมรดก และมัักโดนผู้้�ตายทำำ�ร้า้ ยร่่างกายเสมอ
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- เบส เพื่่�อนของพี่่�สาวผู้้�ตาย ต้้องการให้้การแต่่งงานถููกขัดั ขวาง และพบยาพิิษในที่่�เกิิดเหตุุ
- ปิ่่� น เพื่่�อนของผู้้�ตาย ร้้อนเงิิน และไม่่มีีเงิินคืืนเจษฐ์์
- มาย เพื่่�อนร่่วมธุุรกิิจของผู้้�ตาย ธุุรกิิจที่่�กำ�ลั
ำ งั รุ่่�งโรจน์์จะตกเป็็ นของเขาทั้้�งหมดหากเจษฐ์์ตาย
- เบลล์์ แฟนของมายเพื่่�อนผู้้�ตาย เพื่่�อนคนใหม่่ในกลุ่่�ม
ขั้้�นตอนที่่� 3: การสร้้างสถานการณ์์และบทสนทนา
	การสร้้างบทสนทนาในละครนั้้�นได้้มาจากการด้้นสด (Improvisation) ภายใต้้เงื่่�อนไขของ
สถานการณ์์ที่่�กำ�ำ หนด โดยระหว่่างกระบวนการทดลองผู้้�สร้้างสรรค์์พบว่า่ นอกเหนืือจากโครงสร้้าง
แบบสืืบสวนสอบสวนแล้้ว สิ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการสร้้างสถานการณ์์และบทสนทนาที่่�เกิิดขึ้้�นในอิิมเมอซีีฟ
เธีียเตอร์์ คืือ สถานที่่� และ เวลา
3.1 กำ�ำ หนดสถานที่่เ� กิิดเหตุุ สถานที่่�ช่วยทำ
่ �ำ ให้้เห็็นว่่าเรื่่อ� งราวและการกระทำำ�ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ใน
เหตุุการณ์์นั้้น� ๆ ควรลดทอนหรืือเพิ่่�มอย่่างไร และรวมถึึงมีีผลต่อ่ การใช้้เวลาในการเคลื่่�อนที่่�ของนัักแสดง
ไปพร้้อมกัับการเคลื่่�อนเรื่่อ� งราวอีีกด้วย
้ ในการแสดง LOOP มีีสถานที่่�ที่่�ใช้้ในการแสดงดัังนี้้�
- ห้้องน้ำำ�ชั้้
� น� ที่่� 1 เป็็ นพื้้�นที่่�ว่่าง มีีลักั ษณะเป็็ นซอก ตรอก ก่่อนขึ้้�นบัันไดไปยัังพื้้�นที่่�บาร์์
ประดัับตกแต่่งไปด้้วยโปสเตอร์์คอนเสิิร์ต์ ต่่าง ๆ ภาพนิิตยสาร หรืือปฏิิทิิน มีีห้อ้ งน้ำำ��

ภาพที่่� 6: ห้้องน้ำ�ชั้้
�ำ น� ที่่� 1 (ที่่ม� า: ชััยพฤกษ์์ วางอภััย, 2564)
- ระเบีียงชั้้�นที่่� 2 เมื่่�อขึ้้�นบัันไดมาจากชั้้�น 1 ระเบีียงจะอยู่่�ทางด้้านขวามืือก่่อนจะเข้้าไป
ภายในตััวร้า้ น สามารถมองเห็็นรถไฟวิ่่�งผ่่านได้้

ภาพที่่� 7: ระเบีียงชั้้�นที่่� 2 (ที่่ม� า: ชััยพฤกษ์์ วางอภััย, 2564)
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- ภายในร้้านของเตโช อยู่่�ชั้้น� ที่่� 2 ของตึึก ตรงข้้ามกัับพื้้น� ที่่�ระเบีียงชั้้�น 2 เป็็ นพื้้�นที่่�รับลู
ั กค้
ู า้
ได้้ประมาณ 20 คน มีีโต๊๊ะ 7-8 โต๊๊ะ มีีพื้้น� ที่่�หน้้าบาร์์ มีีประตููทางเข้้า ภายในตกแต่่งด้้วยไฟนีีออนหลาก
สีี มีีโปสเตอร์์ต่า่ ง ภาพการ์์ตูนู รวมไปถึึงนิิตยสารต่่าง ๆ

3.2.1 สถานการณ์์ที่่� 1: เตโชขอเพลิินแต่่งงาน
ตารางที่่� 1 : ตารางแสดงเหตุุการณ์์ เวลา สถานที่่� ตััวละคร เงื่่�อนไขของบทสนทนาในสถานการณ์์ที่่� 1
เหตุุการณ์์ เวลา

ภาพที่่� 8: ภายในร้้านของเตโช (ที่่ม� า: ชััยพฤกษ์์ วางอภััย, 2564)
3.2 การกำ�ำ หนดเวลาในเหตุุการณ์์และการสร้้างเงื่่อ� นไขของบทสนทนา
เมื่่�อเทีียบกับั องค์์ประกอบของบทละครนั้้�น ในที่่�นี้้ � องก์์ จึึงหมายถึึง สถานการณ์์ (event)
และ ฉาก หมายถึึง เหตุุการณ์์ (Situations) สถานการณ์์หนึ่่�งนั้้�นมีีมากกว่่า 1 เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
พร้้อม ๆ กัันแต่่ต่า่ งสถานที่่� เวลาจึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั หนึ่่ง� ในการกำำ�หนดความเข้้มข้้นของเหตุุการณ์์ เวลา
มีีผลต่อ่ การดำำ�เนิินเรื่่อ� งและสถานการณ์์ที่่ก� ระชัับและสนุุก การใช้้เวลาตามที่่�กำ�ำ หนดนั้้�นทำำ�ให้้เหตุุการณ์์
ใหม่่เริ่่ม� ต้้นขึ้้�นและทำำ�ให้้เหตุุการณ์์เก่่าจบลงไปได้้อย่่างเป็็ นธรรมชาติิ ซึ่่ง� การกำำ�หนดเงื่่อ� นไขของบทสนทนา
จะต้้องสอดคล้้องกัับความเป็็ นไปในเหตุุการณ์์และสถานการณ์์ของเรื่่อ� งรวมถึึงระยะเวลาด้้วย เพื่่�อเป็็ น
โจทย์์ให้้นักั แสดงในการสร้้างบทสนทนาต่่อไป
	ก่่อนการแสดงจะเริ่่ม� ขึ้้�น ตััวละครทั้้�ง 8 ตััวจะพููดคุุยกับผู้้�
ั ชมเพื่่�อทลายกำำ�แพงระหว่่างผู้้�ชม
กัับตัวล
ั ะคร โดยนัักแสดงจะเป็็ นตััวละคร และผู้้�ชมจะเป็็ นเสมืือนคนรู้้�จัักของแต่่ละตััวละครนั้้�น ๆ
ตามสีีของริิสแบนด์์ เช่่น ปิ่่� น จะเข้้าหาผู้้�ชมที่่�แต่่งตััวดูดีู ีเพื่่�อเข้้าไปตีีสนิิทและขอยืืมเงิิน หรืือมายที่่�ภูมิู ิ
หลัังเป็็ นคนอััธยาศััยดีีจึึงสามารถเดิินทัักทายผู้้�ชมได้้ทั่่�วทั้้ง� ร้้าน เป็็ นต้้น
LOOP ประกอบไปด้้วย 5 สถานการณ์์ โดยมีีเหตุุการณ์์ทั้้ง� สิ้้�น 12 เหตุุการณ์์ เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด
3 สถานที่่� ใช้้ระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น ประมาณ 25 นาทีี โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ภาพที่่� 9: แผนภาพแสดงสถานการณ์์ เหตุุการณ์์ ระยะเวลา และสถานที่่ข� อง LOOP

สถานที่่�

ตััวละคร

เหตุุการณ์์

เงื่่อ� นไขของบทสนทนา

เบลล์์แยกตััวออกมาจากกลุ่่�ม
เพื่่�อนในร้้าน เพื่่�อที่่�จะเอา
เครื่่�องดื่่�มผสมยาพิิษไปให้้
เจษฐ์์

เบลล์์จะต้้องดููเป็็ นมิิตรที่่�ดีีต่อ่
ตััวเจษฐ์์ให้้มากที่่�สุดุ คุุยกันั
ถููกคอ เลืือกสนทนาเรื่่อ� งที่่�
เจษฐ์์สนใจ

เหตุุการณ์์ที่่� 1
(00:00-03:30)

ระเบีียงชั้้�นที่่� 2 เจษฐ์์
เบลล์์

เหตุุการณ์์ที่่� 2
(0:00-03:30)

ภายในร้้าน
เตโช

มาย เบส เตโชเริ่่ม� การขอเพลิินแต่่งงาน กำำ�หนดไว้้ว่า่ ต้้องการเห็็น
น้ำำ�ผึ้้
� ง� ปิ่่� น (หลัังจากเบลล์์แยกออกไป) ความสััมพัันธ์์ของกลุ่่�มคน
เพลิิน
เหล่่านี้้�
เตโช

เหตุุการณ์์ที่่� 3
(03:30-05:00)

ภายในร้้าน
เตโช

ทุุกคน

เจษฐ์์และเตโชทะเลาะกััน
เจษฐ์์ทำ�ร้
ำ า้ ยน้ำำ�ผึ้้
� ง� ต่่อหน้้า
เพื่่�อน

เจษฐ์์แฉเตโชว่่าทำำ�ไมไม่่ยอม
ให้้เตโชและเพลิินแต่่งงานกััน
และความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
เขากัับน้ำ�ผึ้้
�ำ ง�

3.2.2 สถานการณ์์ที่่� 2: เผยปม
ตารางที่่� 2 : ตารางแสดงเหตุุการณ์์ เวลา สถานที่่� ตััวละคร เงื่่�อนไขของบทสนทนาในสถานการณ์์ที่่� 2
เหตุุการณ์์ เวลา

สถานที่่�

ตััวละคร

เหตุุการณ์์

เงื่่อ� นไขของบทสนทนา

เหตุุการณ์์ที่่� 4
(05:00-07:00)

ห้้องน้ำำ�ชั้้
� น� ที่่� 1

มาย เจษฐ์์ มายตามมาคุุยกับั เจษฐ์์ และ มายคุุยให้้สติิและตำำ�หนิิเจษฐ์์
กลัับขึ้้น� ไป
ว่่าสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ไม่่ดีีอย่่างไร

เหตุุการณ์์ที่่� 5
(05:00-07:30)

ระเบีียงชั้้�นที่่� 2 เตโช
เบสพาเตโชออกมาสงบสติิ
เพลิิน เบส อารมณ์์และเพลิินตามมาดูู

เตโชและเพลิินคุุยเรื่่อ� งความ
ลัับบางอย่่างที่่�ซ่อ่ นไว้้

เหตุุการณ์์ที่่� 6
(05:00-08:00)

ภายในร้้านของ น้ำำ�ผึ้้
� ง�
ปิ่่� นและเบลล์์ช่วยน้ำ
่ �ผึ้้
�ำ ง� สงบ
เตโช
เบลล์์ ปิ่่� น สติิอารมณ์์

น้ำำ�ผึ้้
� ง� เล่่าเรื่่อ� งที่่�เธอโดนเจษฐ์์
ทำำ�ร้า้ ย ปิ่่� นพยายามยืืมเงิิน
เพื่่�อน
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3.2.3 สถานการณ์์ที่่� 3: เจษฐ์์เสีียชีีวิิต

เหตุุการณ์์ เวลา

ตารางที่่� 3 : ตารางแสดงเหตุุการณ์์ เวลา สถานที่่� ตััวละคร เงื่่�อนไขของบทสนทนาในสถานการณ์์ที่่� 3
เหตุุการณ์์ เวลา
เหตุุการณ์์ที่่� 7
(08:00-09:00)

สถานที่่�
ห้้องน้ำำ�ชั้้
� น� ที่่� 1

ตััวละคร

เหตุุการณ์์

เหตุุการณ์์ที่่� 8
(08:00-09:00)

ระเบีียงชั้้�นที่่� 2 เตโช
เพลิิน

เตโชพยายามควบคุุมอารมณ์์
ของเพลิิน

เหตุุการณ์์ที่่� 9
(08:00-09:00)

ภายในร้้านของ เบส น้ำำ�ผึ้้
� ง� เบสและเบลล์์เอายาพิิษไปใส่่ เบลล์์กดดัันเบส
เตโช
เบลล์์ มาย ไว้้ในบาร์์ของเตโช
ปิ่่� นแจ้้งข่่าวเจษฐ์์เสีียชีีวิิต

3.2.4 สถานการณ์์ที่่� 4: ใครฆ่่าเจษฐ์์
ตารางที่่� 4 : ตารางแสดงเหตุุการณ์์ เวลา สถานที่่� ตััวละคร เงื่่�อนไขของบทสนทนาในสถานการณ์์ที่่� 4
เหตุุการณ์์ เวลา
เหตุุการณ์์ที่่� 10
(09:00-12:00)

สถานที่่�

ตััวละคร

เหตุุการณ์์

เงื่่อ� นไขของบทสนทนา

ห้้องน้ำำ�ชั้้
� น� ที่่�
1(ก่่อนเตโช
กลัับขึ้้น� มา)

เบส เพลิิน
เตโช มาย
น้ำำ�ผึ้้
� ง�
เบลล์์

ทุุกคนลงมาดููศพเจษฐ์์ น้ำำ�ผึ้้
� ง�
ร้้องไห้้เสีียใจกอดศพและพบ
บางสิ่่�งตกอยู่่� เตโชสั่่�งให้้เบส
พาเพลิินออกไป
เตโชขััดขวางไม่่ให้้เบลล์์โทร
แจ้้งรถโรงพยาบาล
มายพยายามควบคุุม
สถานการณ์์

เบลล์์แสร้้งเป็็ นคนดีี
มายปกป้้องเบลล์์
เพลิินพยายามถามหาคนฆ่่า
เจษฐ์์
เบสใส่่ร้า้ ยเตโช

มาย น้ำำ��
ผึ้้�ง เบลล์์

น้ำำ�ผึ้้
� ง� นำำ�เอากล่่องแหวนของ มายและเบลล์์คุยกั
ุ บน้ำ
ั �ผึ้้
�ำ ง� และ
เตโชที่่�ตกอยู่่�ข้้างศพของเจษฐ์์ คาดการณ์์ว่า่ เตโชและเพลิินมีี
มาปรึึกษามายและเบลล์์
ส่่วนรู้้�เห็็นการตายครั้้�งนี้้�

เหตุุการณ์์ที่่� 10.1 ห้้องน้ำำ�ชั้้
� น� ที่่� 1
(09:00-15:00) (หลัังจากเต
โชกลัับขึ้้น� มา)

ตััวละคร

เหตุุการณ์์

เงื่่อ� นไขของบทสนทนา

ภายในร้้านของ ปิ่่� น เบส
เตโช (ก่่อนเต เพลิิน
โชกลัับขึ้้น� มา)

ปิ่่� นเข้้าไปขโมยของในบาร์์ของ เบสใส่่ร้า้ ยเตโชเรื่่อ� งยาพิิษ
เตโช แต่่เจอซองยาพิิษ
เบสบอกกัับเพลิินเรื่่อ� งซองยาพิิษ

เหตุุการณ์์ที่่� 11.1 ภายในร้้านของ ปิ่่� น เบส
(09:00-15:00) เตโช (หลัังจาก เพลิิน
เตโชกลัับขึ้้น�
เตโช
มา)

เตโชโมโหที่่�เบสกล่่าวหาเขา เตโชทะเลาะกัับเบส
เรื่่อ� งยาพิิษ
เตโชพยายามเค้้นเอาความ
ปิ่่� นออกจากบาร์์พร้อ้ มซองยา จริิงจากปิ่่� น
พิิษ เตโชค้้นตััวปิ่่� นและเจอ
นาฬิิกาของเจษฐ์์อยู่่�เธอ

เงื่่อ� นไขของบทสนทนา

ปิ่่� น เพลิิน เพลิินคุุยกับั เจษฐ์์ยังั ไม่่ทันั ไร เพลิินลงมาเพื่่�อบอกความจริิง
เจษฐ์์
เจษฐ์์ก็็ล้ม้ ลงน้ำำ�ล
� ายฟููมปาก เรื่่อ� งที่่�ตนปกปิิ ดไว้้กับั เจษฐ์์
ต่่อหน้้าเธอ
เพลิินเลืือกกลัับขึ้้น� ไปหาเตโช
โดยไม่่ปริิปาก
ปิ่่� นแอบเห็็นเธอลงมาดููเจษฐ์์
และขโมยของเจษฐ์์ก่่อนจะวิ่่�ง
ขึ้้�นไปบอกทุุกคน
เพลิินมาบอกเตโชว่่าเจษฐ์์
ตาย

เหตุุการณ์์ที่่� 11
(09:00-12:00)

สถานที่่�

3.2.5 สถานการณ์์ที่่� 5: เธอฆ่่าเจษฐ์์
ตารางที่่� 5 : ตารางแสดงเหตุุการณ์์ เวลา สถานที่่� ตััวละคร เงื่่�อนไขของบทสนทนาในสถานการณ์์ที่่� 5
เหตุุการณ์์ เวลา
เหตุุการณ์์ที่่� 12
(15:00-25:00)

สถานที่่�

ตััวละคร

เหตุุการณ์์

เงื่่อ� นไขของบทสนทนา

ภายในร้้าน
ของเตโช

ปิ่่� น เบส
เพลิิน
เตโช มาย
น้ำำ�ผึ้้
� ง�
เบลล์์

ทุุกคนพยายามเค้้นความจริิง
จากเบสและปิ่่� น
น้ำำ�ผึ้้
� ง� มาย เบลล์์ เข้้ามาถาม
ถึึงเรื่่อ� งกล่่องแหวนกัับเพลิิน
เตโชชี้้�ให้้เห็็นถึึงนาฬิกิ าของ
เจษฐ์์ที่่ปิ่่� � นขโมย
ทุุกคนเริ่่ม� สงสััยกันั และกััน

เบสยัังคงยืืนยัันว่่าเตโชเป็็นคนวางยา
ปิ่่�นยอมสารภาพว่่าเธอขโมยแต่่เธอไม่่
ได้้ฆ่า่ เจษฐ์์
น้ำำ�ผึ้้
� ง� คุุมสติิไม่่อยู่่�เลยพาลมายเรื่่อ� ง
ธุุรกิิจที่่�เขามีีปัญ
ั หากัับเจษฐ์์
เบลล์์กล่า่ วหาว่่าเตโชเป็็นคนทำำ�
เพลิินสัังเกตเห็็นพิิรุธุ ของเบส
มายช่่วยพูดู ปกป้้องเบส

ขั้้�นตอนที่่� 4 : การฝึึ กซ้้อมและกำ�กั
ำ บั การแสดง
	การกำำ�กับก
ั ารแสดงละครในรูู ปแบบอิิมเมอซีีฟแตกต่่างจากการกำำ�กับล
ั ะครเวทีีทั่่�วไปคืือ
การที่่�มีีเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นพร้้อม ๆ กัันในหลายสถานที่่�และในแต่่ละเหตุุการณ์์มีีผลซึ่ง�่ กัันและกัันด้้วย
ดัังนั้้�นการซ้้อมการแสดงตั้้�งแต่่ต้น้ จนจบหรืือรัันทรูู (Run-through) ผู้้�กำำ�กับั และทีีมงานจะต้้องทดลอง
เป็็ นผู้้�ชมที่่�ติดิ ตามตััวละครไปด้้วย โดยแบ่่งทีีมการติิดตามออกเป็็ น 7 คนเพื่่�อติิดตามตััวละคร 7 ตััว
โดยการซ้้อมการรัันทรููในแต่่ละวัันนั้้�นประมาณ 4 - 5 รอบ เพื่่�อให้้ผู้้�กำ�กั
ำ บั สามารถติิดตามตััวละครได้้
อย่่างน้้อย 4 ตััวละครต่่อวััน และมีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับทีีมที่่�ติดิ ตามทั้้�ง 7 คนในตอนท้้าย
เป็็ นการเก็็บรายละเอีียดในแต่่ละฉาก และเพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นว่่าเมื่่�อผู้้�ชมเลืือกติิดตามตััวละครแต่่ละตััว
ผู้้�ชมจะได้้รับั สารจากแต่่ละตััวละครที่่�แตกต่่างกัันออกไปอย่่างไร
	กระบวนการฝึึกซ้้อมนั้้�นแบ่่งออกได้้ 3 ช่่วง คืือ
4.1 ช่่วงทดลองหาบทสนทนาและภููมิิหลัังตััวละคร ในช่่วงแรกจะเป็็ นการซ้้อมรวมด้้วยกันั
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ทุุกตัวล
ั ะคร เพื่่�อหาลัักษณะบางอย่่างของตััวละครจากนัักแสดงเพื่่�อทำำ�งานต่่อ ระหว่่างนั้้�นมีีการแบ่่ง
ซ้้อมทั้้�งแบบคู่่�และแบบเดี่่�ยว ส่่วนใหญ่่เป็็ นไปเพื่่�อสร้้างภููมิิหลัังให้้กับตั
ั วล
ั ะคร
4.2 ช่่วงทดลองตััวละครกัับโครงเรื่่อ� ง จะเป็็ นการทดลองกัับนักั แสดงร่่วมกัันทั้้�งหมด เพื่่�อดูู
ว่่าตััวละครทั้้�งหมดนั้้�นสามารถขัับเคลื่่�อนเรื่่อ� งราวไปตามโครงเรื่่อ� งที่่�กำ�ำ หนดได้้หรืือไม่่ ในกระบวนการนี้้�
ผู้้�กำำ�กับั ให้้นักั แสดงและทีีมงานมีีส่ว่ นร่่วมในการออกความคิิดเห็็นด้้วย
4.3 ช่่วงฝึึกซ้้อมก่่อนการแสดง เป็็ นช่่วงที่่�นักั แสดงได้้ลงซ้้อมกัับสถานที่่�จริิง และได้้เลืือกสรร
สิ่่�งต่่าง ๆ จากการทดลองในช่่วงก่่อนหน้้านี้้�และกลายเป็็ นบทการแสดง โดยผู้้�กำำ�กับั ได้้ให้้นักั แสดง
อ่่านบทร่่วมกัันเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�ตรงกััน เนื่่�องจากในระหว่่างการฝึึกซ้้อมนัักแสดงไม่่ได้้เห็็นหรืือ
ทราบเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดกัับตัวล
ั ะครตััวอื่่�น ๆ โดยจะมีีเก็็บรายละเอีียดในแต่่ละเหตุุการณ์์และทดลอง
จัับเวลา สุุดท้้ายเป็็ นการซ้้อมตั้้�งแต่่ต้น้ จนจบ หรืือ รัันทรูู (Run-through)
	ถึึงแม้้ว่่าการสร้้างสรรค์์ผลงานอยู่่�บนฐานการค้้นหาโดยการด้้นสด แต่่บทการแสดงก็็ยังั
เป็็ นส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั มากซึ่่ง� มีีผลต่อ่ ทั้้�งนัักแสดงและผู้้�กำำ�กับก
ั ารแสดง นอกจากบทเป็็ นตััวช่วย
่ มองเห็็น
ทิิศทางการแสดงให้้แก่่ผู้้�กำ�กั
ำ บั และนัักแสดงแล้้ว บทยัังเป็็ นตััวช่วย
่ ให้้เห็็นการทำำ�งานกัับระยะเวลาใน
การแสดงได้้อีีกด้วย
้ เนื่่�องจากการแสดงใช้้สถานที่่�จริิง ดัังนั้้�น การเปลี่่�ยนฉากของตััวละครจึึงกลาย
เป็็ นการเปลี่่�ยนสถานที่่�ในการเข้้าออกเหตุุการณ์์ของแต่่ละตััวละคร จึึงมีีเรื่่อ� งของเวลาเข้้ามาเกี่่�ยวข้อ้ ง
การมีีบทจึึงทำำ�ให้้นักั แสดงสามารถใช้้เป็็ นการกำำ�หนดคิิวของการเข้้าออกของตนเองได้้ เนื่่�องจากรููปแบบ
ของการแสดงทำำ�ให้้ทีีมงานไม่่สามารถบอกคิิวการเข้้าออกให้้แก่่นักั แสดงได้้ และหากคิิวการเข้้าออก
ของนัักแสดงคลาดเคลื่่�อนจะส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินเรื่่อ� งทั้้�งหมด
	การแสดงในรูู ปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีี ยเตอร์์ เป็็ นรููปแบบการแสดงที่่�เอื้้�อต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
เนื่่� องจากเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�ชมมีีส่่วนร่่วมกัับการแสดง ซึ่่�งเป็็ นสิ่่�งที่่�ท้า้ ทายอย่่างมากสำำ�หรัับผู้้�กำ�กั
ำ ับ
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ สำำ�หรัับการกำำ�กับก
ั ารแสดงในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ คืือ ความมั่่�นคงกัับแนวคิิด
ที่่�ต้อ้ งการนำำ�เสนอโดยยึึดหลัักความหลากหลายในการรัับรู้้�ของผู้้�ชม ฝึึกมองให้้เห็็นรอบด้้านทั้้�งในฐานะ
ผู้้�กำำ�กับั และในฐานะผู้้�ชม หมั่่�นทบทวนสิ่่�งที่่�ทดลอง พร้้อมปรัับเปลี่่�ยนและแก้้ปััญหา ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับรายละเอีียดต่่าง ๆ ที่่�อาจส่่งผลต่่อการสร้้างประสบการณ์์การรัับรู้้�ให้้แก่่ผู้้�ชม ทั้้�งบทสนทนา
การแสดงออก การแต่่งกาย อุุปกรณ์์ รวมไปถึึงสถานที่่� โดยจะต้้องทลายความเป็็ นละครให้้กลาย
เป็็ นสถานการณ์์ที่่�นักั แสดงและผู้้�ชมอยู่่�ร่่วมกัันและดำำ�เนิินเรื่่อ� งไปร่่วมกััน
2. การแสดง
	กระบวนการสร้้างสรรค์์ตัวล
ั ะครในฐานะนัักแสดงเป็็ นการทำำ�งานร่่วมกัันกัับผู้้�กำ�กั
ำ บก
ั ารแสดง
และนัักแสดงร่่วม ผสมผสานประสบการณ์์ของนัักแสดงกัับโครงเรื่่อ� ง ทดลองค้้นหาสิ่่ง� ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ในเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ เพื่่�อสร้้างสรรค์์ทั้้ง� ลัักษณะของตััวละคร บทสนทนา และการแสดง โดยสามารถ
สรุุปวิิธีีการทำำ�งานของนัักแสดงได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
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ขั้้�นตอนที่่� 1: การสร้้างความต้้องการของตััวละคร
	นัักแสดงจะต้้องค้้นหาความต้้องการของตััวละครและพััฒนาความต้้องการให้้ชัดั ขึ้้�นโดย
เริ่่�มจากสร้้างภููมิิหลัังของตััวละคร การเข้้าใจโครงเรื่่�องหลััก โครงเรื่่�องย่่อย สถานการณ์์ เหตุุการณ์์
และโจทย์์ที่่�ผู้้�กำ�กั
ำ บกำ
ั �ำ หนดมาให้้ เช่่น
ตััวอย่่างการทำ�ำ งานที่่� 1
เหตุุการณ์์ที่่� 1: เบลล์์แยกตััวออกมาจากกลุ่่�มเพื่่�อนในร้้าน เพื่่�อที่่�จะเอาเครื่่�องดื่่�มผสม		
		ยาพิิษไปให้้เจษฐ์์
เงื่่อ� นไขของผู้้�กำ�กั
ำ บั : เบลล์์จะต้้องดููเป็็ นมิิตรที่่�ดีีต่อ่ ตััวเจษฐ์์ให้้มากที่่�สุดุ คุุยกันั ถููกคอ เลืือก	
		
สนทนาเรื่่อ� งที่่�เจษฐ์์สนใจ
ความต้้องการหลัักตััวละคร: เบลล์์ต้อ้ งการฆาตกรรมเจษฐ์์
การกระทำ�ำ ของตััวละคร: เบลล์์ใส่่ใส่่ยาพิิษลงในเครื่่�องดื่่�มแล้้วเอาไปให้้เจษฐ์์
เงื่่อ� นไขของนัักแสดง: ห้้ามให้้ตัวล
ั ะครเจษฐ์์และตััวละครตััวอื่่�นจัับได้้ว่า่ เบลล์์นำ�ำ
		
เครื่่�องดื่่�มมาให้้เพื่่�อฆาตกรรมเจษฐ์์
วิิธีีการ: นำำ�เครื่่�องดื่่�มออกไปให้้เจษฐ์์เพื่่�ออวยพรวัันเกิิด
การแสดง: เบลล์์ออกไปหาเจษฐ์์พร้อ้ มกัับแก้้วเครื่่�องดื่่�มที่่�มีียาพิิษผสมอยู่่�
		
โดยเริ่่ม� บทสนทนาด้้วยการถามไถ่่เจษฐ์์ว่า่ ทำำ�ไมออกมายืืนข้้างนอกคนเดีียว จาก
นั้้�นชวนคุุยเรื่่อ� งการแข่่งรถของเจษฐ์์ โยงเข้้าไปถึึงปมในอดีีตของเบลล์์ และชนแก้้วพร้อ้ มกัับอวยพร
วัันเกิิดเพื่่�อให้้เจษฐ์์ได้้ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�ผสมยาพิิษ
	นัักแสดงต้้องเข้้าใจความต้้องการของตััวละครให้้ชัดั เจนเพราะความต้้องการของตััวละคร
หรืือการกระทำำ�ของตััวละครมีีเหตุุผลรองรัับเสมอ ซึ่่ง� การทำำ�งานครั้้�งนี้้�ต่า่ งจากการแสดงละครเวทีีทั่่�วไป
เนื่่�องจากความต้้องการของตััวละครต้้องพััฒนาขึ้้�นให้้สอดคล้้องกัับโครงเรื่่อ� ง รวมถึึงวิิธีีการแสดงออกที่่�
จะต้้องค้้นหาและสร้้างขึ้้�นมาใหม่่โดยไม่่มีีการระบุุการแสดงออกอย่่างชััดเจน
ขั้้�นตอนที่่� 2: การสร้้างสรรค์์บทสนทนาด้้วยการด้้นสด
	ผู้้�กำำ�กับั ให้้โจทย์์ในแต่่ละเหตุุการณ์์ เพื่่�อให้้ตัวล
ั ะครได้้ค้น้ หาร่่วมกััน และสร้้างบทสนทนา
ขึ้้�นจากการด้้นสด นัักแสดงทำำ�งานกัับโจทย์์ที่่ไ� ด้้รับั โดยอาศััยภูมิู หิ ลััง ความสััมพัันธ์์ เหตุุการณ์์ ความต้้องการ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั เงื่่อ� นไข โจทย์์ต่า่ ง ๆ ที่่�นำ�ำ มาใช้้ด้น้ ให้้เกิิดบทสนทนา จนกว่่าบทสนทนาในเหตุุการณ์์นั้้น� ๆ จะมีี
เหตุุและผลและสอดคล้้องกัับความต้้องการและโครงเรื่่อ� ง และปรัับให้้บทสนทนานั้้�นเป็็นคำำ�พูดู ที่่�สอดคล้้อง
กัับลักั ษณะของตััวละคร ระหว่่างการทดลองและค้้นหานั้้�นนัักแสดงต้้องรู้้�จัักยืดื หยุ่่�นเนื่่�องจากการเปลี่่ย� นแปลง
โครงเรื่่อ� ง ความต้้องการ และโจทย์์นั้้น� เกิิดขึ้้�นเสมอในระหว่่างกระบวนการ
ตััวอย่่างการทำ�ำ งานที่่� 2.1 : การพััฒนาบทสนทนาและความชััดเจนขึ้้�นของความต้้องการ
เหตุุการณ์์ที่่� 10: เตโชขััดขวางไม่่ให้้เบลล์์โทรแจ้้งรถโรงพยาบาล
เงื่่อ� นไขของผู้้�กำ�กั
ำ บั : เบลล์์แสร้้งเป็็ นคนดีี
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LOOP: การสร้้างสรรค์์ละครแนวสืืบสวนสอบสวน
ในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์

(การค้้นหาช่่วงสััปดาห์์ที่่� 5 )
เบลล์์		
เดี๋๋�ยวเราโทรเรีียกรถโรงพยาบาลเอง
			
(ความต้้องการ: เรีียกรถโรงพยาบาล)
(การค้้นหาช่่วงสััปดาห์์ที่่� 7 )
เบลล์์ 		
เดี๋๋�ยวเราโทรเรีียกรถโรงพยาบาลเอง เธอดููเพื่่�อนไปก่่อน
			
(ความต้้องการ: แสดงให้้ผู้้�อื่่�นเห็็นว่่าตนบริิสุทธิ์์
ุ �ใจ)
(การค้้นหาช่่วงสััปดาห์์ที่่� 10 )
เบลล์์
เราโทรเรีียกรถโรงพยาบาลกัับแจ้้งตำำ�รวจเอง พวกเธอดููเจษฐ์์ไปก่่อนนะ
			
เรื่่อ� งนี้้�เดี๋๋�ยเราจััดการให้้ ไม่่ต้อ้ งเป็็ นห่่วง
			
(ความต้้องการ: เพื่่�อที่่�จะปกปิิดไม่่ให้้ผู้้�อื่่น� รู้้�ว่า่ ตนเองคืือฆาตกรและเบี่่�ยงเบนไม่่ให้้
			ผู้้�อื่่�นมาสนใจตน)
ตััวอย่่างการทำ�ำ งานที่่� 2.2 : การพััฒนาการแสดงออกที่่�ชัดั เจนขึ้้�นระหว่่างการค้้นหา
เหตุุการณ์์ที่่� 1: เบลล์์แยกตััวออกมาจากกลุ่่�มเพื่่�อนในร้้าน เพื่่�อที่่�จะเอาเครื่่�องดื่่ม� ผสมยาพิิษ
		
ไปให้้เจษฐ์์
เงื่่อ� นไขของผู้้�กำ�กั
ำ บั :เบลล์์จะต้้องดููเป็็ นมิิตรที่่�ดีีต่อ่ ตััวเจษฐ์์ให้้มากที่่�สุดุ คุุยกันั ถููกคอ
		
เลืือกสนทนาเรื่่อ� งที่่�เจษฐ์์สนใจ
(การค้้นหาช่่วงสััปดาห์์ที่่� 11)
เบลล์์		สุขสั
ุ นั ต์์วันั เกิิดนะ หมดแก้้วนะ
			
(ความต้้องการ: ฆาตกรรมเจษฐ์์)
			
(การแสดงออก: อวยพรวัันเกิิดเจษฐ์์ในฐานะคนรู้้�จััก)
(การค้้นหาช่่วงสััปดาห์์ที่่� 12)
เบลล์์		
สุุขสันั ต์์วันั เกิิดนะเจษฐ์์ หมดแก้้วนะมึึง ฉลองวัันเกิิดกััน
			
(ความต้้องการ: ฆาตกรรมเจษฐ์์)
			
(การแสดงออก: พููดคุุยแสดงออกถึึงความจริิงใจต่่อกัันเสมืือนเพื่่�อน)
(การค้้นหาช่่วงสััปดาห์์ที่่� 13 )
เบลล์์ 		
หมดแก้้ว!
			
(ความต้้องการ: ฆาตกรรมเจษฐ์์ เพื่่�อแก้้แค้้นปมในอดีีตที่่�ฝัังใจ)
			
(การแสดงออก: ชวนเจษฐ์์ชนแก้้วเสมืือนเพื่่�อนสนิิทเพื่่�อให้้เจษฐ์์ไว้้วางใจ)
จะเห็็นได้้ว่า่ ตััวอย่่างการทำำ�งานทั้้�งสองนั้้�นมีีความแตกต่่างกััน ตััวอย่่างที่่� 2.1 มีีการพััฒนา
บทขึ้้�นอยู่่�เสมอและมีีความต้้องการชััดเจนมากขึ้้�นระวัังการพััฒนา และตััวอย่่างที่่� 2.2 มีีการพััฒนา
บทอยู่่�เสมอเช่่นกัันแต่่ความต้้องการเดิิม แต่่ลักั ษณะและวิิธีีการแสดงออกและความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ตััวละครชััดเจนขึ้้�น เมื่่�อได้้บทสนทนาจากการค้้นหาแล้้ว ผู้้�กำำ�กับั จะทำำ�การถอดบทออกมาเป็็ นลายลัักษณ์์
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และให้้นักั แสดงอ่่านอีีกครั้้ง� ทำำ�ให้้สามารถมองเห็็นทิิศทางและความสอดคล้้องของเรื่่อ� งในสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ไปในทิิศทางเดีียวกันั เข้้าใจสถานการณ์์มากขึ้้�น รวมถึึงได้้ทราบว่่า เกิิดเหตุุการณ์์ใดขึ้้�นในสถานการณ์์
อื่่น� ๆ ที่่�ตนไม่่ได้้รับรู้้�
ั
ขั้้�นตอนที่่� 3: การแสดงจริิง
ระหว่่างการแสดงจริิงนัักแสดงค้้นพบว่่าปัั จจััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�มีีผลต่อ่ การแสดง นั้้�นแตกต่่างจาก
การทำำ�งานละครเวทีีทั่่�วไป ได้้แก่่ พื้้�นที่่� เวลา และผู้้�ชม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1 พื้้�นที่่� นัักแสดงต้้องสามารถจััดการตนเองในการใช้้พื้้น� ที่่�ให้้ดีี โดยดููพื้้น� ที่่�ว่า่ งจากคู่่�แสดง
เพื่่�อที่่�สามารถแทรกตััวจากผู้้�ชมเข้้าไปสนทนากัับคู่่�แสดงของตนได้้ หากพื้้�นที่่�ไม่่ว่า่ งจริิง ๆ ก็็ต้อ้ งขอ
ความร่่วมมืือกัับผู้้�ชมให้้ผู้้�ชมขยัับเพื่่�อให้้เกิิดพื้้�นที่่�ว่า่ งและตััวนักั แสดงสามารถแทรกเข้้าไปอยู่่�ตรงนั้้�น
ได้้ นัักแสดงควรรู้้�จัักพื้้น� ที่่�ใช้้แสดงทั้้�งหมด มีีความคุ้้�นชิินในพื้้�นที่่�นั้้น� ๆ เพื่่�อให้้เกิิดความผิิดพลาดใน
เวลาทำำ�การแสดงน้้อยที่่�สุดุ
3.2 เวลา บางรอบการแสดงมีีการดำำ�เนิินเรื่่อ� งที่่�ช้า้ เร็็วต่า่ งกััน เนื่่�องจากบางครั้้�งการเข้้าออก
ของนัักแสดงไม่่ได้้สอดคล้้องกัันทั้้�งหมด ทำำ�ให้้บางฉากดำำ�เนิินเรื่่อ� งไม่่กระชัับเพราะนัักแสดงใช้้เวลา
นานเกิินไป และต้้องยืืดบทสนทนาหรืือด้้นสดเพื่่�อรอให้้คิิวของนัักแสดงคนอื่่�นเข้้ามา ถืือเป็็ นการ
แก้้ไขปัั ญหาเฉพาะหน้้า และอาจส่่งผลทำำ�ให้้กลายเป็็ นการดึึงเรื่่อ� งให้้ช้า้ ลงในเหตุุการณ์์นั้้น� หรืือหาก
บางฉากนัักแสดงมาเร็็วเกิินไป ก็็จะทำำ�ให้้ข้อ้ มููลหรืือการแสดงบางอย่่างหายไปด้้วยเช่่นกััน
3.3 ผู้้�ชม การมีีผู้้�ชมอยู่่�ร่่วมในสถานการณ์์ของผู้้�ชมนั้้�นมีีผลต่อ่ นัักแสดงดัังนี้้�
		
3.3.1 การที่่�ผู้้�ชมมีีส่ว่ นร่่วมในละครถืือเป็็นเรื่่อ� งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการแสดงรููปแบบอิิมเมอซีีฟ
ในการแสดงนั้้�นผู้้�ชมสามารถเดิินตามตััวละครได้้และสามารถมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับตั
ั วล
ั ะครได้้ และบางสถานการณ์์
ผู้้�ชมต้้องได้้พููดคุุยตอบโต้้กัับนัักแสดง หากผู้้�ชมเข้้ามาอยู่่�ในสถานการณ์์และมีีความรู้้�สึึกร่่วมไปกัับ
เรื่่อ� งมากเกิินไป ก็็อาจส่่งให้้นักั แสดงทำำ�งานยากขึ้้�น ที่่�จะคงแนวทางและพััฒนาการของการแสดงไว้้
ตามที่่�ผู้้�กำ�กั
ำ บต้
ั อ้ งการ ดัังนั้้�น นัักแสดงต้้องมีีวิิธีีรับมื
ั ือกัับผู้้�ชมหลากหลายรููปแบบ เช่่น ในฉากนั้้�นตััว
ละครจะลงมืือฆาตกรรมและผู้้�ชมกำำ�ลังั ติิดตามและสัังเกตพฤติิกรรมของตััวละครนี้้�อยู่่� นัักแสดงจึึง
ต้้องแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้าโดยการสร้้างสถานการณ์์อื่่น� เช่่น พููดกัับคู่่�แสดง หรืือเปลี่่ย� นแปลงการกระทำำ�
ไม่่ให้้เป็็ นที่่�โจ่่งแจ้้งมากจนเกิินไป เปลี่่�ยนน้ำำ�� เสีียงหรืือท่่าทีีเพื่่�อที่่�จะให้้ผู้้�ชมสงสััยน้อ้ ยที่่�สุดุ หากผู้้�ชม
มีีส่ว่ นร่่วมน้้อยเกิินไป นัักแสดงทำำ�งานยากเช่่นกััน เพราะการแสดงและนัักแสดงต้้องอาศััยให้้ผู้้�ชมได้้อยู่่�
กัับสถานการณ์์และเหตุุการณ์์ในเรื่่อ� งเพื่่�อนัักแสดงจะได้้ดำ�ำ เนิินเรื่่อ� งไปสู่่�สิ่่ง� ที่่�ต้อ้ งการจะนำำ�เสนอ
		
3.3.2 การกระทำำ�ของผู้้�ชมที่่�เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมนั้้�น อาจทำำ�ให้้นักั แสดงไม่่อยู่่�กัับสถานการณ์์
เนื่่�องจากต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับหลายสิ่่�งมากเกิินไป วิิธีีการแก้้ไขปัั ญหาคืือ นัักแสดงต้้องมีีสติิ นึึกถึึง
สถานการณ์์ที่่�ผู้้�กำ�กั
ำ บกำ
ั �ำ หนดให้้ ดึึงตััวเองกลัับมาในเรื่่อ� ง บางช่่วงนัักแสดงต้้องมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับค
ั นดูู
เพื่่�อที่่�จะดึึงคนดููเข้้ามาอยู่่�ในเหตุุการณ์์แต่่บางช่่วงนัักแสดงต้้องปล่่อยให้้คนดููเป็็ นเพีียงผู้้�สัังเกตการณ์์
เพื่่�อคงความตึึงเครีียดของสถานการณ์์การแสดง
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LOOP: การสร้้างสรรค์์ละครแนวสืืบสวนสอบสวน
ในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์

จึึงอาจสรุุปได้้ว่า่ การทำำ�งานในฐานะนัักแสดงละครแนวอิิมเมอซีีฟเรื่่อ� ง LOOP เป็็ นการทำำ�งานที่่�แตกต่่าง
จากการทำำ�งานละครเวทีีทั่่�วไป เนื่่�องจาก LOOP มีีปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่
- เป็็ นการแสดงในสถานที่่�เฉพาะ (Site Specific)
- มีีการเคลื่่�อนที่่�ของตััวละครผ่่านผู้้�ชมเสมอ
- การแสดงดำำ�เนิินไปตลอดเวลาไม่่มีีเข้้าฉากออกฉาก
- การเปลี่่�ยนฉากของตััวละครคืือการเปลี่่�ยนสถานที่่�หรืือเหตุุการณ์์
- การเข้้าออกเหตุุการณ์์ของตััวละครมีีผลต่อ่ การดำำ�เนิินเรื่่อ� งทั้้�งหมด
- ผู้้�ชมสามารถเดิินตามตััวละครได้้และยัังเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของเหตุุการณ์์อีีกด้วย
้
เพราะฉะนั้้�น การแสดงละครแนวอิิมเมอซีีฟจึึงถืือเป็็ นการแสดงที่่�มีีความสมจริิงอย่่างมาก
นัักแสดงต้้องสามารถแสดงออกในฐานะตััวละครที่่�รับรู้้�ถึึ
ั งสถานการณ์์โดยรอบได้้ ใช้้ไหวพริิบในการด้้นสด
ได้้ และต้้องรัักษาโครงสร้้างในการดำำ�เนิินเรื่่อ� งไว้้ได้้เช่่นกััน นัักแสดงต้้องมีีสมาธิิอยู่่�กัับเหตุุการณ์์รวมถึึง
สถานการณ์์โดยรอบเพื่่�อจะสามารถดำำ�เนิินเรื่่อ� งไปได้้อย่่างราบรื่่�น นัักแสดงยัังจะต้้องรัับรู้้�ถึึงบรรยากาศ
และปฏิิกิิริยิ าของคู่่�แสดงและผู้้�ชมเพื่่�อที่่�จะแสดงออกได้้อย่่างสมจริิงในเหตุุการณ์์นั้้น� ๆ แก้้ปััญหาได้้
และรัักษาวััตถุุประสงค์์ของผลงานด้้วย คุุณสมบััติิของนัักแสดงอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ จึึงต้้องมีีไหวพริิบ
สติิ สมาธิิในการแสดง แก้้ไขปัั ญหาเฉพาะหน้้าได้้ตลอดการแสดง รู้้�ว่า่ ความต้้องการของตััวละครคืือ
อะไร และดำำ�เนิินการกระทำำ�เพื่่�อไปสู่่�ความต้้องการของตััวละครได้้อย่่างยืืดหยุ่่�น เนื่่�องจากผู้้�แสดงไม่่
สามารถทราบได้้ว่า่ ผู้้�ชมในรอบการแสดงนั้้�น ๆ จะมีีลักั ษณะการรัับชมผลงานอย่่างไร ดัังนั้้�นผู้้�แสดง
นอกจากจะเต็็มที่่�กับบทบ
ั
าทที่่�ตนได้้รับั ในฐานะนัักแสดง การสร้้างตััวละครและการค้้นหาความ
ต้้องการของตััวละครให้้มีคว
ี ามน่่าสนใจนั้้�นเป็็ นสิ่่ง� ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการทำำ�งานอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ เพราะผู้้�ชม
จะติิดตามตััวละครอย่่างใกล้้ชิิด นัักแสดงจึึงต้้องทำำ�งานกัับตัวล
ั ะครอย่่างละเอีียด

บทส่่งท้้าย
เทคนิิคและวิิธีีการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะการแสดงในรููปแบบอิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ ในมิิติิ
การเขีียนบทและการกำำ�กัับการแสดงจะต้้องคำำ�นึึงถึึงการรัับรู้้�ที่่�หลากหลายของผู้้�ชมและให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับรายละเอีียดต่่าง ๆ ที่่�อาจส่่งผลต่่อการสร้้างประสบการณ์์การรัับรู้้�ที่่�แตกต่่างให้้แก่่ผู้้�ชม ทั้้�ง
บทสนทนา การแสดงออก การแต่่งกาย อุุปกรณ์์ รวมไปถึึงสถานที่่� ในมิิติิของการแสดง นัักแสดง
อิิมเมอซีีฟ เธีียเตอร์์ จะต้้องมีีไหวพริิบ สติิ สมาธิิในการแสดง ระลึึกรู้้�ว่่ามีีผู้้�ชมสัังเกตการณ์์อยู่่�ตลอด
เวลา มีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับผู้้�
ั ชมประหนึ่่ง� ลููกค้า้ ของร้้าน แก้้ไขปัั ญหาเฉพาะหน้้าได้้ ยึึดความต้้องการของ
ตััวละครแต่่ต้อ้ งยืืดหยุ่่�นในการแสดงออก และในมิิติิของการอำำ�นายการผลิิต ผู้้�อำำ�นวยการผลิิตจะ
ต้้อ งคำำ�นึึงถึึงการจััด การพื้้�น ที่่� ใ ห้้เ หมาะสมกัับ เรื่่�อ งราวและรูู ป แบบที่่� นำ�ำ เสนอโดยเน้้น การสร้้า ง
บรรยากาศให้้สมดุุลระหว่่างการแสดงและสถานการณ์์ในชีีวิิตจริิงเพื่่�อให้้ผู้้�ชมได้้ดื่่�มด่ำำ��กับบ
ั รรยากาศ
และมีีปฏิิกิิริยิ าตอบสนองตามสััญชาตญาณของแต่่ละบุุคคล

https://1th.me/TLQiS
ภาพที่่� 10: QR code บัักทึึกการแสดงสด LOOP

กิิตติิกรรมประกาศ
งานสร้้างสรรค์์ชิ้้น� นี้้�ได้้รับก
ั ารสนัับสนุุนจากกองทุุนวิิจัยค
ั ณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น กลุ่่�มผู้้�สร้้างสรรค์์ขอขอบพระคุุณอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ผศ.ดร.ธนััชพร กิิตติิก้อ้ ง คณาจารย์์
แขนงวิิชาการละคร มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ร้้านประพนธ์์ บาร์์ จัังหวััดขอนแก่่น ร้้านหม่่าล่่าห้้าอี๋๋�
ครอบครััวสุริุ ยิ ะดง ครอบครััวชัชั วาล ครอบครััววงษ์์หาแก้้ว นัักแสดง ทีีมงาน และผู้้�ชมทุุกท่า่ น
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An Engaging Logo and Packaging Design: The Case Study of Sang Tawan Community
Enterprise Group, Sam Khok District, Pathum Thani Province
ธนััง ชาญกิิจชััญโญ1

บทคััดย่่อ
งานวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์ 1) เพื่่�อศึึกษาประเภทผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าว และ
ทำำ�การคััดเลืือกเพื่่�อนำำ�ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ 2) เพื่่�อออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิสิ าหกิิจ
ชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน 3) เพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิสิ าหกิิจ
ชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน โดยกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ ตััวแทนกลุ่่�มผู้้�ผลิิต ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
การออกแบบ ผู้้�เชี่่ยว
� ชาญด้้านการตลาด นัักพัฒ
ั นาชุุมชน ผู้้�ผลิิต และผู้้�บริิโภค รวมจำำ�นวน 110 ท่่าน เครื่่�องมืือที่่�
ใช้้ในการวิิจัยั ได้้แก่่ แบบสััมภาษณ์์ แบบประเมิินโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ แบบสอบถาม สถิิติที่่ิ ใ� ช้้ในการวิิจัยั
คืือ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� (X) ค่่าเบี่่�ยงเบนมตรฐาน (S.D.)
	ผลจากการวิิจัยพบว่
ั
า่ การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา
วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1
ประเภทผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าว และการคััดเลืือกเพื่่�อนำำ�ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ได้้จากการ
สำำ�รวจ และสััมภาษณ์์ ตััวแทนกลุ่่�ม และนำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้ไปวิิเคราะห์์โดยการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus
Group) เพื่่�อให้้ได้้ผลิติ ภััณฑ์์ที่่มี� คว
ี ามเหมาะสมต่่อการนำำ�ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ส่่วนที่่� 2 การออกแบบ
ตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน ในส่่วนนี้้�ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ ประเด็็นที่่�
ต้้องการพััฒนา รวมถึึงความต้้องการของชุุมไปทำำ�การสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) และนำำ�
ข้้อมููลที่่�ได้้มาสรุุปในรููปแบบ Mood Broad ส่่วนที่่� 3 การประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสััญลัักษณ์์
และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน ผู้้�วิิจัยั ได้้แบ่่งการประเมิินออกเป็็ น 3 ด้้าน
ได้้แก่่ 1) ด้้านการใช้้งาน 2) ด้้านการปกป้้อง 3) ด้้านการส่่งเสริิมการขาย โดยภาพรวมของการประเมิิน
ความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมาก (X=4.43) (S.D.= 0.82)
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: 1.การออกแบบ 2.ตราสััญลัักษณ์์ 3.บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
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Abstract
This research aims to 1) study the types of products made of straw paper and integrate 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, producers, 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 Community 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 packaging 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 researcher 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 aspects which are 1) the practicality, 2) the protection, and 3) the marketing value. The overall result of the satisfaction survey is high (X=4.43) (S.D.= 0.82).
KEYWORDS: 1. Design 2. Logo 3. Packaging

บทนำำ�
โครงการอนุุรักษ์
ั พั์ นั ธุุกรรมพืืชอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีสิี ริิ นิ ธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิิริกิิ ิจการิิณีีพีีร
ยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิ ยชาติิ สยามบรมราชกุุมารีี (อพ.สธ) เป็็ นอีีกหนึ่่ง� โครงการที่่�เกิิดจากพระราช
ปณิิธานของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
(ในหลวงรััชกาลที่่� 9) ที่่�ทรงมีีสายพระเนตรอัันยาวไกล และทรงเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการอนุุรักษ์
ั ์
พัันธุุกรรมพืืชและทรััพยากรต่่าง ๆ ทางธรรมชาติิ ที่่�มีอี ยู่่�ภายในประเทศ ทั้้�งยัังทรงพระราชทานแนวทาง
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ในการอนุุรักษ์
ั พั์ นั ธุุกรรมพืืช และทรััพยากรทางธรรมชาติิต่า่ ง ๆ ผ่่านโครงการในพระราชดำำ�ริิ เช่่น
การทดลองปลููกป่่าสาธิิตในปีี พ.ศ. 2504 โดยพระองค์์ทรงได้้นำ�ำ เมล็็ดต้้นยางนาซึ่่ง� เก็็บได้้จากอำำ�เภอ
ท่่ายาง จัังหวััดเพชรบุุรีี ไปเพาะเมล็็ดในเขตพระราชฐานพระตำำ�หนัักเปี่่� ยมสุุข วัังไกลกัังวล จากนั้้�น
ทรงได้้นำ�ต้
ำ น้ ยางนาดัังกล่่าวที่่�ได้้จากการเพาะเมล็็ด ไปทรงทดลองปลููกในแปลงป่่ าสาธิิต จำำ�นวน
1,250 ต้้น ใกล้้กับพ
ั ระราชตำำ�หนัักเรืือนต้้นสวนจิิตรลดา
	ต่่อมาเกิิดวิิกฤตการณ์์ทำ�ำ ให้้ต้น้ ยางในอำำ�เภอท่่ายาง จัังหวััดเพชรบุุรีี เกิิดการสููญพัันธุ์์� แต่่
ด้้วยการทดลองปลููกป่่าสาธิิตของพระองค์์ทำ�ำ ให้้ต้น้ ยางนาดัังกล่่าวยัังคงถููกอนุุรักั ษไว้้ในแปลงป่่ า
สาธิิตภายในสวนจิิตรดา ต่่อมาพระองค์์ทรงได้้มีีพระราชดำำ�ริิ โดยให้้นำ�พ
ำ รรณไม้้จากทั่่�วทุกภู
ุ มิู ิภาค
ของประเทศ มาปลููกไว้้ภายในสวนจิิตรลดา เพื่่�อเป็็ นการอนุุรักษ์
ั ์และเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้กับนิ
ั ิสิิต
นัักศึึกษา นอกจากการปลููกป่่าสาธิิต พระองค์์ยังั ทรงมีีพระราชดำำ�ริเิ กี่่�ยวกับก
ั ารอนุุรักษ์
ั แ์ ละการพััฒนา
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�ในประเทศ เช่่น การพััฒนาแหล่่งน้ำำ�� การพััฒนาดิิน และการอนุุรักษ์
ั ์
ทรััพยากรป่่ าไม้้ เป็็ นต้้น โครงการอนุุรักษ์
ั พั์ นั ธุุกรรมอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี แผนแม่่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีี ที่่� 6 ตุุลาคม พ.ศ.2559 – กัันยายน 2564
(2560 : 1-22) นอกจากนี้้�โครงการอนุุรักษ์
ั พั์ นั ธุุกรรมพืืชอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริยัิ งั มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ
สร้้างจิิตสำำ�นึึกในการอนุุรักษ์
ั ใ์ ห้้กับั ประชาชนชาวไทย และเข้้าใจหลัักใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรทาง
ธรรมชาติิอย่่างมีีวิจิ ารณญาณซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่�ความมั่่�นคงทางด้้านทรััพยากรทางธรรมชาติิสืบต่
ื อ่ ไป
และเพื่่�อให้้เป็็ นไปตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�ตั้้ง� ไว้้ของโครงการ จึึงได้้มีีการจััดทำำ�
แผนการดำำ�เนิินงานตามแผนแม่่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีี ที่่� 6 โดยมีีกิจิ กรรม 8 กิิจกรรม ที่่�อยู่่�ภายใต้้ 3 กรอบ
การดำำ�เนิินงาน และ 3 ฐานทรััพยากร ได้้แก่่ ทรััพยากรกายภาพ ทรััพยากรชีีวภาพ และทรััพยากร
วััฒนธรรมและภููมิิปััญญา และในกิิจกรรมที่่� 4 ของแผนงานได้้มีีการจััดกิิจกรรมการอนุุรักษ์
ั แ์ ละใช้้
ประโยชน์์ทรัพย
ั ากร โดยให้้ อพ.สธ เป็็ นที่่�ปรึึกษาประสานงาน ร่่วมมืือส่่งเสริิมและทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นแกน
กลางในการดำำ�เนิินงานด้้านวิิชาการและการวิิจัยั ร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�สนองพระราชดำำ�ริิ เช่่นมหาวิิทยาลััย
ต่่าง ๆ กรมวิิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่่ าไม้้ ศููนย์์พันั ธุุวิศิ วกรรมและเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งประเทศ
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย กรมพััฒนาการแพทย์์แผนไทยและการ
แพทย์์ทางเลืือก ฯลฯ จากนั้้�นหน่่วยงานดัังกล่่าวได้้กระจายแนวคิิดของโครงการลงสู่่�ชุุมชน เพื่่�อสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจ และใช้้เป็็ นแนวทางในการอนุุรักษ์
ั ์ทรัพย
ั ากรทางธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�ภายในชุุมชน
วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี เป็็ นหนึ่่ง� ในวิิสาหกิิจชุุมชนที่่�
ได้้รับั เอาแนวคิิดจากโครงการดัังกล่่าวมาปรัับใช้้ เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์ของทางกลุ่่�มส่่วนใหญ่่ทำ�ำ จาก
“ฟางข้้าว” ซึ่่ง� เป็็ นวััสดุุจากธรรมชาติิที่่�ได้้จากกระบวนการการแยกเมล็็ดข้้าวออกจากต้้น จากนั้้�นทาง
กลุ่่�มได้้นำ�ำ ฟางข้้าวไปผ่่านกรรมวิิธีีเพื่่�อแปรรููปเป็็ นผลิิตภััณฑ์์กระดาษ และได้้นำ�ำ ไปประดิิษฐ์์เป็็ นดอกไม้้
ประเภทต่่าง ๆ โดยดอกไม้้ประเภทแรกที่่�ทางกลุ่่�มได้้ประดิิษฐ์์ขึ้้น� คืือ “ดอกดารารััตน์์” ซึ่่ง� เป็็ นดอกไม้้ที่่�
ในหลวงราชกาลที่่� 9 ทรงโปรด ปัั จจุุบันั ทางกลุ่่�มได้้พัฒ
ั นารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระดาษจาก
ฟางข้้าวให้้มีีความหลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงได้้พัฒ
ั นากระบวนการให้้เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

แต่่ทางกลุ่่�มยัังขาดซึ่่�งตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อการสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้
กัับผู้้�บริโิ ภค ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ ชลธิิศ ดาราวงษ์์ (2558: 96) กล่่าวไว้้ว่า่ คำำ�ว่า่ “ตราสิินค้้า (Brand
Identity)” หมายถึึงการมีีตัวั ตนให้้คนจดจำำ�ได้้มองเห็็นรู้้�สึึกถึึงความแตกต่่างเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
สิินค่่าและบริิการที่่�มีีรููปแบบคล้้ายกัันของคู่่�แข่่งในตลาด เอกลัักษณ์์ตราสิินค้้าจึึงเป็็ นองค์์ประกอบที่่�
สำำ�คัญ
ั ในการสร้้างตราสิินค้้าเพื่่�อจะให้้มีจุี ดุ เด่่นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�สุดุ เพีียงจุุดเดีียว ทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับ แนวคิิด
การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ (2552: 1) กล่่าวไว้้ว่า่ ปััจจุุบันั การแข่่งขัันทางการตลาดของสิินค้้าต่่าง ๆ สููงมาก
สิินค้้าชนิิดเดีียวกัันคุุณสมบััติิเหมืือนกััน ราคาใกล้้เคีียงหรืือเท่่ากััน แต่่ยอดขายอาจต่่างกััน ซึ่่�ง
ความแตกต่่างนี้้�มีีปััจจััยที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ประการหนึ่่ง� คืือ ความโดดเด่่นของแพ็็คเกจของสิินค้้านั้้�น ๆ
จากประเด็็นดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยมี
ั แี นวคิิดที่่�จะพััฒนาตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เพื่่�อใช้้
ในการประชาสััมพัันธ์์สัมั พัันธ์์กลุ่่�ม และส่่งเสริิมการขาย เนื่่�องจากทั้้�งตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ดีี
จะช่่วยสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้กับตั
ั วผลิ
ั ิตภััณฑ์์ซึ่�ง่ มีีผลต่่อการตััดสิินใจซื้้�อของผู้้�บริิโภค นอกจากนี้้�
การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ที่่แ� สดงออกถึึงเอกลัักษณ์์ชุมุ ชนยัังสามารถนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์
การท่่องเที่่�ยวให้้กับชุ
ั มุ ชนได้้อีีกทางหนึ่่ง� ทั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจัยมี
ั ีความมุ่่�งหวัังว่่าองค์์ประกอบต่่าง ๆ ที่่�ได้้กล่า่ ว
มาจะยกระดัับให้้กัับผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าวของวิิสาหกิิ จชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
อำำ�เภอสามโคกจัังหวััดปทุุมธานีี ให้้สามารถแข่่งขัันต่่อไปได้้ในระดัับสากล

วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษาประเภทผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าว และทำำ�การคััดเลืือกเพื่่�อนำำ�ไปออกแบบ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
2. เพื่่�อออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
3. เพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิสิ าหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวััน

กรอบแนวคิิด
	การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่่วนร่่วมวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ใช้้กรอบแนวคิิดซึ่่ง� เป็็ นไปตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
ดัังนี้้�
1. การคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อนำำ�ไปออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ผู้้�วิิจััย ได้้นำ �ก
ำ รอบแนวคิิด
ในการคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อทำำ�การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของ ชููชัยั สมิิทธิิไกร (2557: 109) กล่่าวไว้้
ว่่า หากผู้้�บริิโภคเกิิดความพึึงพอใจหลัังจากได้้ใช้้สินิ ค้้าหรืือบริิการหนึ่่ง� ๆ ก็็มีีความเป็็ นไปได้้สููง ที่่� จ ะ
มีีการซื้้�อซ้ำำ�� (Repeat Purchase) เกิิดขึ้้�น และหากการซื้้�อซ้ำำ�ต่
� อ่ มาหลายครั้้�งยัังนำำ�ไปสู่่�ความพึึงพอใจ

ก็็เป็็ นไปได้้สูงู ที่่�ผู้้�บริโิ ภคจะเกิิด “ความภัักดีีต่อ่ ตราสิินค้้า (Brand Loyalty)”
2. การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ผู้้�วิจัิ ยั แบ่่งกรอบแนวคิิดออกเป็็ น 2 ส่่วน
ได้้แก่่
		
2.1 การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ใช้้กรอบแนวคิิดของ อารยะ ศรีีกัลย
ั าณบุุตร
(2550 : 61) กล่่าวไว้้ว่า่ องค์์ประกอบที่่�นักั ออกแบบสามารถสร้้างหรืือเลืือกใช้้ได้้นั้้น� แบ่่งได้้เป็็ น 3
ประเภทใหญ่่ ๆ ได้้แก่่ 1) องค์์ประกอบพื้้�นฐานด้้านการออกแบบ 2) องค์์ประกอบที่่�เป็็ นตััวอักั ษร
3) องค์์ประกอบที่่�เป็็ นภาพและองค์์ประกอบอื่่�น ๆ
		
2.2 การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ผู้้�วิิจัยั ได้้ใช้้กรอบแนวคิิดของ สุุดาพร กุุลฑลบุตุ ร
(255 7: 149-151) กล่่าวไว้้ว่า่ ปัั จจุุบันั หีีบห่อ่ ไม่่ได้้มีีหน้้าที่่�เพีียงแค่่เป็็ นสิ่่�งปกป้้องสิินค้้าเพีียงอย่่าง
เดีียว แต่่มีีหน้้าที่่�ดังั ต่่อไปนี้้� 1) บรรจุุและปกป้้องผลิิตภััณฑ์์ (Contain and Protect items) 2) สื่่�อสาร
เนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวกับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ (Communicate contain of the product) 3) ช่่วยให้้เกิิดความสะดวก
ต่่อการใช้้งาน (Make the product convenient to use) 4) ช่่วยในด้้านกระบวนการจััดจำำ�หน่่าย (Assist to selling process) 5) ป้้องกัันการใช้้ผิิดประเภทหรืือวััตถุุประสงค์์ (Protect against misuse)
6) ไม่่ทำ�ล
ำ ายสภาพแวดล้้อม (Protect Environment) 7) สร้้างความสวยงามและดึึงดููดใจผู้้�บริิโภค
(Beautiful and Attractive) 8) ให้้ข้อ้ มููลที่่จำ� �ำ เป็็ นและเหมาะสม (Provide necessary information)
3. การประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ใช้้กรอบแนวคิิด
ของ พรสนอง วงศ์์สิงิ ห์์ทอง (2550: 176-179) มาสรุุปเพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจทั้้�ง 3 ด้้านได้้แก่่ 1)
การใช้้ผลิติ ภััณฑ์์ 2) ลัักษณะทางกายภาพในการใช้้งาน 3) ความเป็็ นเอกลัักษณ์์ในหมู่่�คู่่�แข่่ง

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
	การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่่วนร่่วมวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ในครั้้�งนี้้�เป็็ นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ (Quality Research)
โดยผู้้�วิิจัยั ใช้้การสััมภาษณ์์และการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นจาก
บุุคคลที่่มี� ส่ี ว่ นร่่วมในการพััฒนา และร่่วมกัันวิิเคราะห์์ถึึงความเป็็นไปได้้ในด้้านการออกแบบตราสััญลัักษณ์์
และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม โดยผู้้�วิิจัยั ได้้กำ�ำ หนดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจัยั ไว้้ ดัังนี้้�
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�วิิจัยั ได้้แบ่่งกลุ่่�มประชากรออกเป็็ น 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
		
1.1 กลุ่่�มผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก
จัังหวััดปทุุมธานีี จำำ�นวน 2 ท่่าน ได้้แก่่ ประธานกลุ่่�ม และสมาชิิกกุลุ่ ม่
		
1.2 ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน/ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน/นััก
พััฒนาชุุมชน 1 ท่่าน /ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน /ผู้้�ผลิิต 1 ท่่าน
		
1.3 กลุ่่�มผู้้�ประเมิินความพึึงพอใจ ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�บริิโภคสิินค้้าหนึ่่ง� ตำำ�บลหนึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์
ภายในจัังหวััดปทุุมธานีีและพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง จำำ�นวน 100 คน
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การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

2. ขอบเขตของการวิิจัยั
	การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่่วนร่่วมวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ผู้้�วิจัิ ยั ได้้กำ�ำ หนดขอบเขตของการวิิจัยั ไว้้ ดัังนี้้�
		
2.1 เพื่่�อศึึกษาประเภทผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าวและทำำ�การคััดเลืือกเพื่่�อนำำ�
ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ในการศึึกษาผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าวที่่�มีีความเหมาะสมต่่อการนำำ�
ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ผู้้�ให้้ข้อ้ มููล ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการ
ตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค จำำ�นวน 2 ท่่าน และตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน
		
2.2 เพื่่�อออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสง
ตะวััน ในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอ
สามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ซึ่่ง� ถููกประเมิินโดย ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบจำำ�นวน 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการตลาดจำำ�นวน 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค จำำ�นวน 2 ท่่าน ผู้้�ผลิิต 1 ท่่าน และ
ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน
		
2.3 เพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�บริิโภคสิินค้้าหนึ่่ง� ตำำ�บลหนึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ในจัังหวััด
ปทุุมธานีีรวมถึึงพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง จำำ�นวน 100 คน
3. เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั ผู้้�วิิจัยั ได้้แบ่่งประเภทของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ไว้้ดังั นี้้�
		
3.1 แบบสััมภาษณ์์ เพื่่�อคััดเลืือกรูู ปแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ได้้รับั
การออกแบบขึ้้�นมาใหม่่ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ใช้้แบบสััมภาษณ์์กับผู้้�
ั เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน/ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการตลาด 2 ท่่าน/นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน/ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน/ผู้้�ผลิิตจำำ�นวน 1 ท่่าน และตััวแทน
กลุ่่�ม 2 ท่่าน
		
3.2 แบบประเมิินโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการพััฒนาและปรัับปรุุง
ตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ไ� ด้้รับก
ั ารออกแบบขึ้้�นมาใหม่่ ประเมิินโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน (ผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิด้ิ า้ นการตลาด 2 ท่่าน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และตราสััญลัักษณ์์ 1 ท่่าน)
		
3.3 แบบสอบถาม ในการศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภคที่่�มีต่ี อ่ รููปแบบตราสััญลัักษณ์์
และบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ของวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี
ผู้้�วิิจัยั ใช้้แบบสอบถามเพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภค ได้้แก่่ ด้้านการใช้้งาน ด้้านการปกป้้อง
และด้้านส่่งเสริิมการขาย โดยข้้อคำำ�ถามทั้้�ง 9 ข้้อ ได้้ถูกู สรุุปค่่าความพึึงพอใจแบบสอบถาม โดย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการตลาด และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และตราสััญลัักษณ์์ จำำ�นวน
3 ท่่าน มีีค่า่ IOC = 0.78 และกลุ่่�มที่่�ตอบแบบสอบถาม ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�บริิโภคสิินค้้าหนึ่่ง� ตำำ�บลหนึ่่ง�
ผลิิตภััณฑ์์ในจัังหวััดปทุุมธานีีรวมถึึงพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง จำำ�นวน 100 คน (Accidental Sampling)
4. การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ในการวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภคที่่�มีต่ี อ่ รููปแบบตราสััญลัักษณ์์
และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ของวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ผู้้�วิจัิ ยั
ใช้้หลัักการวิิเคราะห์์ทางเลขคณิิต เพื่่�อหาค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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และทำำ�การสรุุปผลการวิิเคราะห์์โดยการบรรยายและนำำ�เสนอผลในรููปแบบความเรีียง โดยให้้ผู้้�สอบถาม
เลืือกตอบจากความต้้องการ และกำำ�หนดการแปลความตามค่่าเฉลี่่�ยดังั นี้้�
		
4.51-5.00
หมายถึึง เหมาะสมมากที่่�สุดุ
		
3.51-4.50
หมายถึึง เหมาะสมมาก
		
2.51-3.50
หมายถึึง เหมาะสมปานกลาง
		
1.51-2.50
หมายถึึง เหมาะสมน้้อย
		
1.00-1.50
หมายถึึง เหมาะสมน้้อยที่่�สุดุ
5. การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภััณฑ์์ ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลที่่�ได้้จากการศึึกษา
การสััมภาษณ์์และการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) มาวิิเคราะห์์และสรุุปเพื่่�อเป็็ นแนวทางใน
การออกแบบตามลำำ�ดับขั้้
ั น� ตอนดัังต่่อไปนี้้�
ขั้้น� ตอนที่่� 1 รวบรวมข้้อมููลวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี
จากการศึึกษาประเภทผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระดาษฟางข้้าวรวมถึึงการศึึกษาอััตลัักษณ์์ชุมุ ชนร่่วมกัับ
การลงพื้้�นที่่�สำ�ำ รวจ
ขั้้น� ตอนที่่� 2 นำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้จากการศึึกษาประเภทผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากกระดาษฟางข้้าวรวม
ถึึงข้้อมููลด้า้ นอััตลัักษณ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวัันอำำ�เภอสามโคกจัังหวััดปทุุมธานีี นำำ�มา
ทำำ�การวิิเคราะห์์ โดยการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการ
ออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน
และตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน เพื่่�อทำำ�การคััดเลืือกผลิิตที่่�มีคว
ี ามเหมาะสมต่่อการนำำ�ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ขั้้น� ตอนที่่� 3 ผู้้�เชี่่ยว
� ชาญด้้านออกแบบสร้้างภาพองค์์ประกอบด้้านการออกแบบตราสััญลัักษณ์์
และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และนำำ�ไปสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการ
ออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน และ
ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน เพื่่�อหาแนวทางในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ซึ่ง�่ อยู่่�ในรููปแบบ
(Mood Broad)
ขั้้น� ตอนที่่� 4 นำำ�ผลสรุุปจากการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) มาใช้้ในการทำำ�แบบร่่าง
ตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ (Sketch Design)
ขั้้น� ตอนที่่� 5 นำำ�แบบร่่างตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ (Sketch Design) ไปทำำ�การวิิเคราะห์์
และคััดเลืือกโดยการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ
2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน
และผู้้�ผลิิต 1 ท่่าน
ขั้้น� ตอนที่่� 6 ทำำ�การผลิิตตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ต้น้ แบบ
ขั้้น� ตอนที่่� 7 นำำ�ต้น้ แบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไปประเมิินโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน
(ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการตลาด 2 ท่่าน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการออกตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ 1 ท่่าน)
ทำำ�การปรัับแก้้ตามข้้อเสนอแนะ
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การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

ขั้้น� ตอนที่่� 8 ทำำ�การผลิิตตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิสิ าหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
ขั้้น� ตอนที่่� 9 ประเมิินความพึึงพอใจต่่อบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และตราสััญลัักษณ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�ม
แม่่บ้า้ นแสงตะวััน
ขั้้น� ตอนที่่� 10 สรุุปและอภิิปรายผล

ผลการวิิจัยั
1. ประเภทผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าวและการคััดเลืือกเพื่่อ� นำำ�ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
จากการลงพื้้�นที่่�สำ�ำ รวจเพื่่�อเก็็บข้อ้ มููลผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าววิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ควบคู่่�ไปกัับการศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ ง
เพื่่�อนำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้ไปทำำ�การสนทนา แบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� มีีผู้้�เข้้าร่่วมในการสนทนาทั้้�งหมด
9 ท่่าน ได้้แก่่ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน
1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน และตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน เพื่่�อทำำ�การคััดเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความเหมาะสมต่่อ
การนำำ�ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ จากการสนทนาดัังกล่่าวพบว่่าผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าวกลุ่่�ม
วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน มีีจำ�ำ นวน 7 ประเภท ได้้แก่่ พานบายสีี, พานแว่่นฟ้้า, พานพุ่่�ม
บููชาพระ, พานธููปเทีียนแพ, พวงหรีีดสำำ�หรัับงานพิิธีี, ดอกไม้้สำ�ำ หรัับประดัับตกแต่่งสถานที่่� และ
ดอกไม้้จันั ทน์์ และการวิิเคราะห์์ด้วยก
้ ารสนทนาดัังกล่่าวพบว่่าผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าวทั้้�ง 7
ประเภทไม่่มีกี ารผลิิตเพื่่�อรอจำำ�หน่่าย (made-to-stock) แต่่เป็็นการผลิิตแบบตามคำำ�สั่่ง� ซื้้�อ (made-to-order)
และจากการนำำ�ข้อ้ มููลยอดการสั่่�งซื้้�อมาวิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับข้อ้ มููลด้า้ นด้้านการผลิิตพบว่่า “ดอกไม้้จันั ทน์์”
เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� ยี อดการสั่่�งซื้้�อมากกว่่าผลิิตภััณฑ์์ประเภทอื่่�นของทางกลุ่่�ม จากข้้อมููลดังั กล่่าวผู้้�ร่่วม
สนทนาแบบกลุ่่�มจำำ�นวน 9 ท่่าน เห็็นพ้้องกัันว่่า “ดอกไม้้จันั ทน์์” เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความเหมาะสมทั้้�ง
ในด้้านยอดขายและกระบวนการผลิิต รวมถึึงวััสดุุที่่ใ� ช้้ยังั สามารถหาได้้ภายในชุุมชนซึ่่ง� ช่่วยลดต้้นทุุน
ในการผลิิต จากที่่�กล่า่ วในข้้างต้้นทำำ�ดอกไม้้จันั ทน์์มีคว
ี ามเหมาะต่่อการนำำ�ไปออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์มาก
ที่่�สุดุ

ภาพที่่� 1 ดอกไม้้จันั ทน์์กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุมช
ุ น กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำ�ำ เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี
ที่่ม� า : ธนััง ชาญกิิจชััญโญ, 2564
2. การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิสิ าหกิิจชุมุ ชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
ผู้้�วิิจัยั ได้้แบ่่งผลการวิิจัยั ออกเป็็ น 2 ส่่วนคืือ
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1) การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านออกแบบได้้สร้้างภาพองค์์ประกอบในการ
ออกแบบตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อใช้้ในการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน
และตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน ซึ่่ง� ได้้ข้อ้ สรุุปดัังนี้้� ตราสััญลัักษณ์์ของวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
ควรนำำ�เอาเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นรวมถึึงเอกลัักษณ์์ของวััดไก่่เตี้้�ยซึ่�ง่ เป็็ นสถานที่่�ตั้้ง� ของกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวัันมาใช้้ในการออกแบบ และควรนำำ�เอา “รููปพระอาทิิตย์์” ซึ่่ง� เคยถููกใช้้ครั้้ง� แรกในปีี 2544 โดย
คุุณชม บุุญบััวหลวง ซึ่่�งเป็็ นผู้้�ก่่อตั้้�งกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวัันและโดยได้้นำ�ำ เอา “รูู ปพระอาทิิตย์์” และ
คำำ�ว่า่ “แสงตะวััน” ซึ่่ง� เป็็ นชื่่�อของหลานสาว มาใช้้เป็็ นตราสััญลัักษณ์์และนำำ�ไปติิดบนตััวผลิติ ภััณฑ์์
ของชุุมชน ต่่อมาเมื่่�อกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวัันได้้จดทะเบีียนเป็็ นวิิสาหกิิจชุุมชนในปีี 2548 ทางกลุ่่�มได้้
ยกเลิิกการใช้้ “รูู ปพระอาทิิตย์์” และใช้้เพีียงแต่่คำ�ว่
ำ ่า “แสงตะวััน” แทนตราสััญลัักษณ์์มาจนถึึง
ปัั จจุุบันั จากข้้อมููลดังั กล่่าวผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ มาทำำ�การสรุุปอยู่่�ในรููปแบบของ Mood Broad ดัังภาพที่่� 3 ที่่�
แสดงถึึงความต้้องการที่่�มีีต่อ่ ตราสััญลัักษณ์์ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ ศิิริพิ รณ์์ ปีี เตอร์์ (2549 : 205) ที่่�ได้้
กล่่าวไว้้ว่า่ กระบวนการออกแบบมีีความสอดคล้้องกัับกระบวนการความคิิดสร้้างสรรค์์เพื่่�อมุ่่�งค้้นหา
แนวทางแก้้ปััญหาที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ และสอดคล้้องกัับวัตั ถุุประสงค์์ในการออกแบบ ภายใต้้เงื่่อ� นไขที่่�จำ�กั
ำ ดั

ภาพที่่� 2 การสนทนาแบบ (Focus Group) เพื่่อ� หาแนวทางในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่ม� า : ธนััง ชาญกิิจชััญโญ, 2564

ภาพที่่� 3 Mood Broad แสดงแนวคิิดเบื้้�องต้้นที่่ไ� ด้้จากการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group)
ที่่ม� า : ธนััง ชาญกิิจชััญโญ, 2564
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การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

ภาพที่่� 4 ต้้นแบบตราสััญลัักษณ์์ จำ�ำ นวน 3 แบบ
ที่่ม� า : ธนััง ชาญกิิจชััญโญ, 2564
จากข้้อมููลที่่�ได้้จากการสรุุ ปโดยการสนทนาแบบกลุ่่�มซึ่่�งอยู่่�ในรูู ปแบบของ Mood Broad
ดัังภาพที่่� 3 ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลดังั กล่่าวมาเข้้าสู่่�กระบวนการออกแบบ (Sketch
Design) ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ได้้ต้น้ แบบตราสััญลัักษณ์์ จำำ�นวน 3 รููปแบบ ดัังภาพที่่� 4 และนำำ�ต้น้ แบบตราสััญลัักษณ์์
ดัังกล่่าวไปสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน และ
ผู้้�ผลิิต 1 ท่่าน เพื่่�อคััดเลืือกต้้นแบบที่่�มีคว
ี ามเหมาะสมมากที่่�สุดุ จากการสนทนาดัังกล่่าว ผู้้�ร่่วมสนทนา
มีีความคิิดเห็็นตรงกัันว่่าต้้นแบบตราสััญลัักษณ์์รููปแบบที่่� 3 มีีความเหมาะสมมากที่่�สุดุ เนื่่�องจาก
องค์์ประกอบภายในตราสััญลัักษณ์์ของรูู ปแบบที่่� 3 เป็็ นไปตามข้้อมููลที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ดัังภาพที่่� 3 (Mood Broad) ทั้้�งยัังได้้นำ�ำ เอาเจดีีย์รู์ ูปทรงมอญของวััดไก่่เตี้้�ยที่่�ตั้้ง� อยู่่�ทางท้้ายมาเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งในตราสััญลัักษณ์์ รวมถึึงการนำำ�เอาเรืือกระแชงซึ่่�งเป็็ นยานพาหนะที่่�แสดงถึึงเอกลัักษณ์์
ประจำำ�ถิ่่�นมาใช้้ในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์ อีีกทั้้ง� ตำำ�แหน่่ง ขนาด และรููปแบบของตััวอักั ษรยัังมีี
ขนาดที่่�เหมาะสม อยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ชัดั เจน รวมถึึงรููปทรงของตราสััญลัักษณ์์ยังั สามารถผลิิตได้้ง่า่ ย
และเหมาะสมต่่อการนำำ�ไปใช้้งาน ผู้้�เชี่่ยว
� ชาญได้้นำ�ต้
ำ น้ แบบตราสััญลัักษณ์์ รููปแบบที่่� 3 ไปทำำ�การประเมิิน
โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ �ำ นวน 3 ท่่าน ซึ่่ง� ได้้ให้้ข้อ้ เสนอแนะว่่าควรเพิ่่�มขนาดของคำำ�ว่า่ “Sang-Twan Group”
เพื่่�อให้้ผู้้�บริโิ ภคซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มชาวต่่างชาติิสามารถเห็็นได้้ชัดั เพื่่�อเป็็ นการรองรัับกลุ่่�มค้้าจากต่่างประเทศ
จากข้้อเสนอแนะดัังกล่่าวผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำ�ำ มาทำำ�การสรุุปเพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงแก้้ไขตราสััญลัักษณ์์
ก่่อนนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตในลำำ�ดับต่
ั อ่ ไป
2) การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผู้้�เชี่่ยว
� ชาญด้้านออกแบบได้้สร้้างภาพองค์์ประกอบในการออกแบบ
ตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อใช้้ในการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการ
ออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน และ
ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน ซึ่่ง� ได้้ข้อ้ สรุุปดัังนี้้� ปััจจุุบันั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ใ� ช้้สำ�ำ หรัับบรรจุุดอกไม้้จันั ทน์์และผลิิตภััณฑ์์
ประเภทอื่่�นของกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวัันได้้จากการนำำ�กล่อ่ งเค้้กขนาด 5 ปอนด์์ มาใช้้ และสามารถมอง
เห็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่อ� ยู่่�ภายในได้้จากด้้านบน แต่่จากการศึึกษาพบว่่ากล่่องดัังกล่่าวไม่่อำ�ำ นวยความสะดวก
ต่่อการเคลื่่�อนย้้ายเนื่่�องจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไม่่มีีหู้้�จับั และตััวกล่่องมัักจะเกิิดการความเสีียหายจากการ
ขนส่่งจากปัั ญหาดัังผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ มาทำำ�การสรุุ ปเพื่่�อเป็็ นแนวทางในการออกแบบซึ่่�งอยู่่�ในรูู ปแบบของ

Mood Broad ดัังภาพที่่� 5 ที่่�แสดงถึึงความต้้องการต่่อการพััฒนารููปแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับ ณธกร อุุไรรััตน์์ (2560: หน้้า 193) ได้้กล่า่ วไว้้ เกณฑ์์ในการเลืือกผลงานการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ดัังนี้้� 1. ทำำ�หน้้าที่่�รองรัับสินิ ค้้า (Contain) เพื่่�อให้้สินิ ค้้าให้้อยู่่�รวมกัันเป็็ นกลุ่่�มก้้อนหรืือตามรููปร่่างของ
ภาชนะ 2. ทำำ�หน้้าที่่�ปกป้้อง (Protect) บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ จะทำำ�หน้้าที่่�ป้อ้ งกัันสิินค้้าที่่�บรรจุุอยู่่�ภายในไม่่ให้้
บุุบสลาย เสีียรููป หรืือเสีียหายอัันเกิิดจากสภาพแวดล้้อม 3. ทำำ�หน้้าที่่�รักั ษา (Preserve) โดยบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
สามารถรัักษาคุุณภาพสิินค้้าให้้คงเดิิม ตั้้�งแต่่ผู้้�ผลิติ จนถึึงมืือผู้้�บริิโภค ทนทานต่่อการขนย้้าย

ภาพที่่� 5 Mood Broad แสดงแนวคิิดซึ่่�งได้้จากการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group)
ที่่ม� า : ธนััง ชาญกิิจชััญโญ, 2564

ภาพที่่� 6 ต้้นแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ จำ�ำ นวน 3 แบบ
ที่่ม� า : ธนััง ชาญกิิจชััญโญ, 2564
จากข้้อมููลที่่�ได้้จากการสรุุปโดยการสนทนาแบบกลุ่่�มซึ่่ง� อยู่่�ในรููปแบบของ Mood Broad ดััง
ภาพที่่� 5 ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลดังั กล่่าวมาเข้้าสู่่�กระบวนการออกแบบ (Sketch
Design) ซึ่่�งทำำ�ให้้ได้้ต้น้ แบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ จำำ�นวน 3 รูู ปแบบ ดัังภาพที่่� 6 และนำำ�ต้น้ แบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ดัังกล่่าวไปสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน และ
ผู้้�ผลิิต 1 ท่่าน เพื่่�อคััดเลืือกต้้นแบบที่่�มีีความเหมาะสมมากที่่�สุดุ จากการสนทนาดัังกล่่าวได้้ข้อ้ สรุุปว่่า
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ รููปแบบที่่� 1 มีีความเหมาะสมมากที่่�สุดุ ทั้้�งในเรื่่อ� งของการขนย้้าย รวมถึึงรููปทรงของ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ยังั สามารถป้้องกัันความเสีียหายที่่�เกิิดจากการขนส่่ง และวััสดุุที่่�ใช้้ในการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
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การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

ยัังไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดผลเสีียต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม ผู้้�เชี่่ยว
� ชาญได้้นำ�ต้
ำ น้ แบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ รููปแบบที่่� 1 ไปทำำ�การประเมิิน
โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำ�ำ นวน 3 ท่่าน ซึ่่�งได้้ให้้ข้อ้ แนะนำำ�ว่่าควรมีีการเสริิมความแข็็งแรงตรงก้้นบรรจุุเพื่่�อ
ป้้องกัันความเสีียหายที่่�อาจเกิิดจากการใช้้งาน และยัังเป็็ นการเสริิมความแข็็งให้้กับบ
ั รรจุุภัณ
ั ฑ์์จาก
ข้้อเสนอแนะดัังกล่่าวผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ มาทำำ�การสรุุ ปเพื่่�อใช้้เป็็ นแนวทางในการปรัับปรุุ งแก้้ไขบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ก่่อนนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตในลำำ�ดับต่
ั อ่ ไป

ภาพที่่� 7 ตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวัันที่่ไ� ด้้พัฒ
ั นาขึ้้�นมาใหม่่
ที่่ม� า : ธนััง ชาญกิิจชััญโญ, 2564
3.การประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวััน ผลการประเมิินผลความพึึงพอใจที่่�มีีต่อ่ ตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ โดยกลุ่่�มผู้้�บริิโภค
สิินค้้าหนึ่่ง� ตำำ�บลหนึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ จัังหวััดปทุุมธานีี จำำ�นวน 100 คน ซึ่่ง� แบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 ข้้อมููลพื้้น� ฐานผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ข้้อมููลพื้้น� ฐานผู้้�ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ

- ชาย
- หญิิง
รวม

2. อายุุ

- ต่ำำ��กว่า่ 20 ปีี
- 21 ปีี -30 ปีี
- 31 ปีี - 40 ปีี
- 41 ปีี - 50 ปีี
- 50 ปีี ขึ้้น� ไป
รวม

3. การศึึกษา - น้้อยกว่่าปริิญญาตรีี
- ปริิญญาตรีี
- มากกว่่าปริิญญาตรีี
รวม

ความถี่่�

ร้้อยละ

48
52
100

48
52
100

3
21
51
16
9
100

3
21
51
16
9
100

56
42
2
100

56
42
2
100

รวม

100

100

4. รายได้้ - ต่ำำ��กว่า่ 10,000
- 10,001-15,000
- 15,001-20,000
- 20,000 ขึ้้�นไป
รวม

2
19
32
47
100

2
19
32
47
100

5. ความถี่่�ในการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์
- ซื้้�อเป็็ นประจำำ�
- ซื้้�อเป็็ นครั้้�งคราว
- ไม่่เคยซื้้�อเลย
รวม

26
63
11
100

26
63
11
100

จากตารางที่่� 1 แสดงข้้อมููลพื้้น� ฐานผู้้�ตอบแบบสอบถามจากกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 100 คน
ซึ่่ง� จำำ�แนกผู้้�ตอบแบบสอบถามออกเป็็ นทั้้�งหมด 5 ด้้านได้้แก่่ 1) ด้้านเพศ โดยเพศชายคิิดเป็็ นร้้อยละ
48 เพศหญิิงคิิดเป็็ น ร้้อยละ 52 2) ด้้านอายุุ อายุุต่ำ��กว่
ำ า่ 20 ปีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 3 อายุุอยู่่�ระหว่่าง 2130 ปีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 21 อายุุอยู่่�ระหว่่าง 31-40 ปีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 51 อายุุอยู่่�ระหว่่าง 41-50 ปีี คิิดเป็็ น
ร้้อยละ 16 อายุุอยู่่� 50 ปีี ขึ้้�นไป คิิดเป็็ นร้้อยละ 9 3) ด้้านการศึึกษา น้้อยกว่่าปริิญญาตรีี คิิดเป็็ นร้้อย
ละ 56 ปริิญญาตรีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 42 มากกว่่าปริิญญาตรีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 2 4) ด้้านรายได้้ ต่ำำ��กว่า่
10,000 คิิดเป็็ นร้้อยละ 56 รายได้้ 10,001-15,000 คิิดเป็็ นร้้อยละ 19 รายได้้ 15,001-20,000 คิิดเป็็ น
ร้้อยละ 32 รายได้้ 20,000 ขึ้้�นไป คิิดเป็็ นร้้อยละ 47 5) ด้้านความถี่่�ในการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์ ซื้้�อเป็็ น
ประจำำ� คิิดเป็็ นร้้อยละ 26 ซื้้�อเป็็ นครั้้�งคราว คิิดเป็็ นร้้อยละ 63 ไม่่เคยซื้้�อเลย คิิดเป็็ นร้้อยละ 11
ตารางที่่� 2 ประเด็็นการประเมิินความพึึงพอใจที่่�มีต่ี อ่ ตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้�นมาใหม่่
N=100
X

S.D.

ระดัับความ
พอใจ

4.45
4.44
4.51

0.78
0.77
0.71

มาก
มาก
มากที่่�สุดุ

ผลรวมด้้านการใช้้งาน

4.47

0.75

มาก

2. ด้้านการปกป้้อง
2.1 วััสดุุที่่�ใช้้เหมาะสมต่่อการใช้้งาน
2.2 โครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์มีีความแข็็งแรง
2.3 ขนาดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์มีีความเหมาะสม

4.42
4.47
4.45

0.80
0.75
0.78

มาก
มาก
มากที่่�สุดุ

ผลรวมด้้านการปกป้้อง

4.48

0.78

มาก

รายการประเมิิน
1. ด้้านการใช้้งาน
1.1 ง่่ายต่่อการใช้้งาน
1.2 สะดวกต่่อการเก็็บรักั ษา
1.3 สะดวกต่่อการขนส่่ง
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การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

N=100
X

S.D.

ระดัับความ
พอใจ

3. ด้้านการส่่งเสริิมการขาย
3.1 ตราสััญลัักษณ์์แสดงถึึงเอกลัักษณ์์ชุมุ ชน
3.2 บรรจุุภัณ
ั ฑ์์มีีสีีสันั สวยงาม
3.3 รููปทรงบรรจุุภัณ
ั ฑ์์มีีความร่่วมสมััย

4.33
4.35
4.37

0.92
0.92
0.91

มาก
มาก
มาก

ผลรวมด้้านการส่่งเสริิมการขาย
รวม

4.35
4.43

0.92
0.82

มาก
มาก

รายการประเมิิน

จากตารางที่่� 2 แสดงประเด็็นการประเมิินความพึึงพอใจที่่�มีต่ี อ่ ตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�
พััฒนาขึ้้�นมาใหม่่ โดยภาพรวมของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อยู่่�ในระดัับมาก (X=4.43) ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.= 0.82) เมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายด้้านพบว่่าด้้านการใช้้งานอยู่่�ในระดัับมาก (X=4.47) ส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.75) ด้้านการปกป้้องอยู่่�ในระดัับมาก (X =4.48) ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.78) ด้้านการส่่งเสริิมการขาย (X =4.35) ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.92)

สรุุ ปและอภิิปรายผล
	ข้้อมููลจากการพััฒนาตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ มาอภิิปรายผลตามวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยซึ่
ั �ง่ แบ่่ง
ออกเป็็ น 3 ข้้อ ดัังนี้้�
1. การศึึกษาประเภทผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟางข้้าวและทำำ�การคััดเลืือกเพื่่�อนำำ�ไปออกแบบ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ มณฑลีี ศาสนนัันทน์์ (2550 : 29) ได้้กล่า่ วว่่า วิิธีีการเลืือกแนวคิิดที่่�ดีีที่่�สุดุ มีีหลายวิิธีี
ได้้แก่่ให้้ลูกค้
ู า้ หรืือบุุคคลภายนอกเลืือกให้้หัวั หน้้าทีีมออกแบบเป็็ นผู้้�เลืือก เลืือกตามความรู้้�สึึก เลืือก
โดยการลงคะแนนเสีียง จากการรวบรวมข้้อมููลจากเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง รวมถึึงการสััมภาษณ์์
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน และนำำ�ข้อ้ มููลของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ถูกผลิ
ู ติ ขึ้้�นจากกระดาษ
ฟางข้้าวทั้้�ง 7 ประเภท ไปทำำ�การวิิเคราะห์์และแปลผลโดยการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง�
ประกอบไปด้้วย ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นา
ชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน และตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน จนทำำ�ให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ดอกไม้้จัันท์์ที่่�มีี
ความเหมาะสมทั้้�งในเรื่่�องของยอดการสั่่�งซื้้�อรวมทั้้�งได้้ยัังได้้รับค
ั ะแนนเสีียงจากผู้้�ร่่วมสนทนา
มากกว่่า ผลิิต ภััณ ฑ์์ป ระเภทอื่่� น ๆ นอกจากนี้้�การสนทนาดััง กล่่า วยััง แสดงให้้เ ห็็นถึึงการทำำ� งาน
กัันอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่างชุุมชน และมหาวิิทยาลััย ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลใน
การปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การบรรลุุเป้้าหมายร่่วมกัันตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ได้้กำ�ำ หนดเอาไว้้
2. การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิสิ าหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน ผู้้�วิิจัยั

ได้้แบ่่งผลการวิิจัยั ออกเป็็ น 2 ส่่วน 1) การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านออกแบบได้้สรุุป
ข้้อมููลจากการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง� ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2
ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นาชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน
และผู้้�ผลิิต 1 ท่่าน โดยผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลดังั กล่่าวมาทำำ�การสรุุปอยู่่�ในรููปแบบของ Mood Broad ซึ่่ง�
เป็็ นสิ่่�งที่่�ช่วย
่ ในการกำำ�หนดทิิศทางในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ เอลเลน ลััปตััน
(2560 : 14) ได้้กล่า่ วไว้้ว่า่ การทำำ�เท็็มเพลตนั้้�น จะช่่วยรวบรวมสิ่่�งที่่�เป็็ นแรงบัันดาลใจได้้เป็็ นอย่่างดีี
และยัังช่่วยพัฒ
ั นามุุมมอง ไอเดีียที่่�ใช้้ในงานออกแบบ นัักออกแบบจะใช้้เท็็มเพลตนี้้�ในการตรวจ
สอบสิ่่�งที่่�รวบรวมมา ไม่่ว่า่ จะเป็็ นงานวิิจัยก
ั ารคิิดแบบภาพ, ภาพร่่าง, บทสััมภาษณ์์, รููปแบบองค์์
ประกอบ, วััสดุุที่่�จะใช้้ การนำำ�มาจััดเรีียงเป็็ นคอลััมนั้้�น เป็็ นการช่่วยสรุุปความคิิดในการออกแบบ
เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการออกแบบ จนทำำ�ให้้ได้้ตราสััญลัักษณ์์ที่่�สื่่�อถึึงเอกลัักษณ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสง
ตะวัันอย่่างครบถ้้วน รวมถึึงสีีสันั ที่่�ใช้้ยังั มีีสวยงาม นอกจากนี้้�ตราสััญลัักษณ์์ที่่�ได้้ยังั เป็็ นสิ่่�งที่่�แสดง
ความน่่าเชื่่อ� ถืือให้้กับตั
ั วผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ซึ่ง�่ มีีผลต่อ่ การตััดสิินใจซื้้�อของผู้้�บริิโภค ทั้้�งนี้้�รููปทรงของตราสััญลัักษณ์์
ที่่�ได้้ยังั สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กับั งานประเภทต่่าง ๆ ของชุุมชนได้้เป็็ นอย่่างดีี 2) การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านออกแบบได้้ทำ�ก
ำ ารสรุุปข้้อมููลที่่�ได้้จากการสนทนาแบบกลุ่่�ม (Focus Group) ซึ่่ง�
ประกอบด้้วยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบ 2 ท่่าน ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตลาด 2 ท่่าน นัักพัฒ
ั นา
ชุุมชน 1 ท่่าน ผู้้�บริิโภค 2 ท่่าน ตััวแทนกลุ่่�ม 2 ท่่าน และผู้้�ผลิิต 1 ท่่าน ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลดังั กล่่าวมา
ทำำ�การสรุุปอยู่่�ในรููปแบบของ Mood Broad ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เห็็นถึึงภาพปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อการพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับ ภาวนา อรััญญิิก และบััณฑิิต โชคสิิทธิิกร (2551 : 151) ได้้กล่า่ วไว้้ว่า่ โดยพื้้�นฐาน
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จะทำำ�หน้้าที่่�ในการตอบโจทย์์ของผู้้�บริิโภค ทั้้�งด้้านความสะดวกสบาย ทั้้�งด้้านการใช้้งาน การ
พกพา การเก็็บรักั ษา ทั้้�งนี้้� Mood Broad ยัังแสดงให้้เห็็นถึึง ภาพปัั จจััยที่่�ต้อ้ งนำำ�มาพััฒนาในตััว
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ทั้้�งยัังแสดงให้้เห็็นถึึงลำำ�ดับขั้้
ั น� ตอนในการพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กันั อย่่างมีีส่่วนร่่วม จน
ทำำ�ให้้ได้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีีความเหมาะสมทั้้�งในเรื่่�องความสวยงาน ขนาด รูู ปทรง การใช้้งาน และการ
ขนส่่ง ซึ่่�งเป็็ นไปตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำ�ำ หนดเอาไว้้
3.การประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแม่่บ้า้ น
แสงตะวัันอำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ที่่�ได้้พัฒ
ั นาขึ้้�นมาใหม่่โดยกลุ่่�มผู้้�ประเมิิน ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้�
บริิโภคสิินค้้าหนึ่่ง� ตำำ�บลหนึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ภายในจัังหวััดปทุุมธานีีรวมถึึงพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง จำำ�นวน 100 คน
โดยเป็็ นการประเมิินความพึึงพอใจ ทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการใช้้งาน ด้้านการปกป้้อง และด้้านการส่่ง
เสริิมการขาย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ สมพงษ์์ เฟื่่� องอารมณ์์ (2550 : 9) กล่่าวไว้้ว่่า การบรรจุุภััณฑ์์
(Packaging) คืือกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดกระบวนการตลาด ในการวััสดุุชนิิดใดใดชนิิดหนึ่่�ง
มาสร้้า งสรรค์์ภ าชนะบรรจุุภััณฑ์์ห รืือ หีี บห่่อ ให้้กัับผลิิต ภััณฑ์์ เพื่่� อให้้ป กป้้องความเสีี ย หายของ
ผลิิตภััณฑ์์รักั ษาคุุณภาพเกิิดความสะดวกในการใช้้สอย สะดวกในการขนส่่งและเพื่่�อการสื่่อ� สารต่่าง ๆ
การตลาด ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่มีีความพึึงพอใจ โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก (ค่่าเฉลี่่�ย 4.43)
และเมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายข้้อ พบว่่า ด้้านการใช้้งาน อยู่่�ในระดัับมาก (ค่่าเฉลี่่�ย 4.47) รองลงมาคืือ
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การออกแบบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม กรณีีศึึกษา วิิสาหกิิจชุุมชน
กลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี

ด้้านการปกป้้อง อยู่่�ในระดัับมาก (ค่่าเฉลี่่�ย 4.48) และด้้านการส่่งเสริิมการขายอยู่่�ในระดัับมาก
(ค่่าเฉลี่่�ย 4.35)

ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะและแนวทางการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้ประโยชน์์
1. ข้้อเสนอแนะจากผลการวิิจัยั ในส่่วนการออกแบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้กับกลุ่่�
ั มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
อำำ�เภอสามโคก จัังหวััดปทุุมธานีี ผู้้�วิิจัยพบว่
ั
า่ หากทางกลุ่่�มสามารถพััฒนาเนื้้�อกระดาษฟางข้้าวให้้มีี
ความแข็็งแรงจนสามารถนำำ�ไปขึ้้�นรููปเป็็ นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไว้้ใช้้ภายในกลุ่่�มได้้จะสามารถช่่วยลดต้้นทุุนใน
การผลิิตในกัับทางกลุ่่�มได้้อีีกทางหนึ่่ง�
2. ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับงานวิิจัยั ในครั้้�งต่่อไป เนื่่�องจากวััตถุุดิบิ หลัักของกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน
คืือกระดาษฟางข้้าว ควรศึึกษาวิิธีีการนำำ�ตราสััญลัักษณ์์ที่่�ได้้ทำ�ก
ำ ารออกแบบขึ้้�นมาใหม่่มาปรัับใช้้กับั
กระดาษฟางข้้าวเพื่่�อสร้้างเป็็ นเอกลัักษณ์์ให้้กับก
ั ระดาษฟางข้้าว นอกจากนี้้�ควรศึึกษาด้้านการตลาด
และช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายเพื่่�อใช้้เป็็ นแนวทางในการพััฒนารูู ปแบบผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษฟาง
ข้้าวของกลุ่่�มแม่่บ้า้ นแสงตะวัันต่่อไป
3. การส่่งมอบตราสััญลัักษณ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ให้้กับกลุ่่�
ั มแม่่บ้า้ นแสงตะวััน อำำ�เภอสามโคก
จัังหวััดปทุุมธานีี เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในทั้้�งด้้านการค้้า และด้้านการประชาสััมพัันธ์์ต่อ่ ไป
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ความงดงามของความเครีียด : เส้้น สีี ความรู้้�สึึก
จากอััตราการเต้้นของชีีพจรสู่่�ความงามบนผืืนผ้้า

ความงดงามของความเครีียด : เส้้น สีี ความรู้้�สึึก จากอััตราการเต้้นของชีีพจรสู่่�ความงามบนผืืนผ้้า
The Beauty of Stress: Lines Colors Feelings from Pulse Rate to the Beauty of the Fabric
ธนิิกา หุุตะกมล 1
ปิิ ติิวรรธน์์ สมไทย 2
ภููวษา เรืืองชีีวินิ 3

บทคััดย่่อ
	ปััจจุุบันั มนุุษย์์ได้้พบเจอกัับเรื่่อ� งราวและปััญหาต่่าง ๆ มากมายที่่�ผ่า่ นเข้้ามาในชีีวิติ ทั้้�งเรื่่อ� งราว
ที่่�ดีีน่่าจดจำำ�หรืืออาจเป็็ นเรื่่�องราวที่่�ร้า้ ยแรงและน่่าหดหู่่� เรื่่อ� งราวเหล่่านั้้�นสามารถสร้้างสภาวะทาง
อารมณ์์แก่่มนุุษย์์ที่่�แตกต่่างกัันออกไป ซึ่่�งในสัังคมปัั จจุุบันั มนุุษย์์ต้อ้ งเผชิิญต่่ออุุปสรรค ปัั ญหา
การดิ้้�นรน และเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ของชีีวิิต ทำำ�ให้้เกิิดสภาวะทางอารมณ์์และการสะสมก่่อให้้เกิิดภาวะ
ความเครีียดขึ้้�น ซึ่่ง� ปัั จจุุบันั ประชาชนมีีภาวะของความเครีียดและซึึมเศร้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องส่่งผล
ระยะยาวที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการฆ่่าตััวตาย โดยองค์์การอนามััยโลก (WHO) ระบุุว่า่ ปัั จจุุบันั 1 ใน 20 ของ
ประชากรโลกกำำ�ลังั ป่่ วยเป็็ นโรคซึึมเศร้้าและป่่ วยซ้ำ�สู
�ำ งู ถึึงร้้อยละ 50-70 และด้้วยเหตุุนี้้ท� างผู้้�วิิจัยั เล็็ง
เห็็นถึึงสภาวะดัังกล่่าวจึึงนำำ�ความเครีียดของตนมาวิิเคราะห์์และแปรเปลี่่�ยนความเครีียดที่่�มีีนำ�ำ มา
สร้้างสรรค์์ลวดลายบนสิ่่�งทอเพื่่�อให้้เห็็นความงามในรููปแบบของความเครีียดของผู้้�วิิจัยั โดยการเก็็บ
ข้้อมููลจากอััตราการเต้้นของชีีพจรตนเองด้้วยนาฬิิกา Smart Watch จำำ�นวน 9 เดืือน ในช่่วงเวลา
ตั้้�งแต่่ 08.30-20.30 น. ของแต่่ละวััน จากการเก็็บข้อ้ มููลพบว่า่ อััตราการเต้้นของชีีพจรสามารถนำำ�
มาพััฒนาลวดลายบนสิ่่�งทอเพื่่�อให้้เกิิดความงามทางศิิลปะได้้ ผลที่่�ได้้จากความเครีียดคืือ การสร้้าง
ลวดลายบนผืืนผ้้าโดยใช้้สีี แดง เหลืือง ส้้ม และสีีเทา แทนความรู้้�สึึกของอารมณ์์จากการเต้้นของ
ชีีพจร และทำำ�ให้้พบว่า่ ความเครีียด สีี และเส้้น สามารถถ่่ายทอดเป็็ นผลงานทางศิิลปะสู่่�บนผืืนผ้้าได้้
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : ความรู้้�สึึก, เส้้นและสีี, ผืืนผ้้า
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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 increased 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 result 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 conveyed as artistic works on the fabric.
KEYWORDS: Stress, Line and Colors, Fabrics

บทนำำ�
	การเผชิิญความเครีียดในยุุคปััจจุุบันั เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในการจััดการความเครีียดของคนใน
สัังคม และด้้วยสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�แต่่ละบุุคคลพบเจอก็็ทำ�ำ ให้้มีีระดัับความเครีียดแตกต่่างกัันออก
ไปตามการรัับรู้้�และความรู้้�สึึก ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� อยู่่�กัับปััจจััยความแตกต่่างของแต่่ละบุุคคลด้วย
้ การแก้้ปััญหา
หรืือการกำำ�จัดั และการจััดการความเครีียดเพื่่�อให้้ตนเองรู้้�สึึกผ่่อนคลายหรืือให้้ความเครีียดบรรเทาลง
เพื่่�อให้้กลับั เข้้าสู่่�ภาวะปกติิของชีีวิิตนั้้�น ก็็ขึ้้น� อยู่่�กัับความเหมาะสมของแต่่ละบุุคคล อาทิิ การคลาย
ความเครีียด้วยก
้ ารอ่่านหนัังสืือ ดููหนััง ฟัั งเพลง เล่่นดนตรีี เดิินห้้างสรรพสิินค้้า หรืือหาสิ่่�งต่่าง ๆ
ทำำ�เพื่่�อให้้ความเครีียดบรรเทาลง เป็็ นต้้น ทั้้�งนี้้�ก็็ขึ้้น� อยู่่�กัับความชอบของแต่่ละบุุคคลด้วย
้ เช่่นกััน
ในภาวะปััจจุุบันั พบว่่ามนุุษย์์ทั่่�วโลกมีีการตื่่น� ตััวและดิ้้�นรนต่่อการดำำ�รงชีีพของตน ทำำ�ให้้เกิิด
ภาวะความเครีียด โดยพบว่่ามีีอัตั ราความเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จากงานวิิจัยข
ั อง ควิิน ดิิน
โต๋๋ และ ปรีีดา ทััศนประดิิษฐ์์ (2551) พบว่่า การศึึกษาความชุุกของความซึึมเศร้้าและความเครีียด
ในนัักศึึกษาปีี ที่่�หนึ่่ง� คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยโฮจิิมิินท์์ โดยใช้้แบบวััดความซึึมเศร้้าของศููนย์์
ระบาดวิิทยาด้้านความซึึมเศร้้า (CES-D) ซึ่่ง� คะแนนตััดแบ่่งว่่า มีีความซึึมเศร้้ามีีคะแนนมากกว่่า 22
คะแนน สำำ�หรัับความเครีียดวััดโดยแบบสำำ�รวจความเครีียดในนัักศึึกษา (SSS) กลุ่่�มตััวอย่่าง 351
คน พบว่่าร้้อยละ 39.6 ของกลุ่่�มตััวย่า่ งมีีความซึึมเศร้้า ในเครื่่�องความเครีียด พบว่่า 5 ลำำ�ดับสำ
ั �คั
ำ ญ
ั
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ที่่�เป็็ นสาเหตุุของความเครีียด คืือ ลัักษณะภายในของตนเอง การศึึกษา สิ่่�งแวดล้้อม ศัักยภาพใน
การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ การทำำ�กิิจกรรมในเวลาว่่าง ความสััมพัันธ์์กับค
ั รอบครััว และกัับเพื่่�อน จาก
งานวิิจัยั จะเห็็นได้้ว่า่ ความเครีียดมีีผลกระทบต่่อสภาพร่่างกายและจิิตใจ เมื่่�อสะสมเป็็ นเวลานาน
สามารถทำำ�ให้้เกิิดโรคซึึมเศร้้าได้้ในที่่�สุดุ หรืือ อ้้อยทิิพย์์ บััวจันั ทร์์ และคณะ (2563) อ้้างใน กรมสุุขภาพจิิต,
2560 ว่่าปัั จจััยที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดความเคีีรยดมีีอยู่่�หลายประการ ซึ่่ง� ส่่งผลเสีียต่อ่ ร่่างกายและจิิตใจ ซึ่่ง� ถ้้า
บุุคคลที่่�มีีความเครีียดในระดัับสูงู บางคนอาจคิิดสั้้�นถึึงฆ่่าตััวตายได้้ หรืือเปรีียบเสมืือนเพชฒฆาต
“ฆาตกรเงีียบ” (Silent Killer) ที่่�สามารถบั่่�นทอนร่่างกายและจิิตใจก่่อให้้เกิิดความสููญเสีียอื่่น� ๆ ตามมา
ซึ่่ง� ปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อความเครีียดนั้้�น อาทิิ การปรัับตัวั ในสัังคม การเรีียน ที่่�อยู่่�อาศััย เศรษฐกิิจ ครอบครััว
และกลุ่่�มเพื่่�อน การเตรีียมความพร้้อมการทำำ�งาน ความรัับผิิดชอบที่่�มากขึ้้�น เป็็ นต้้น จึึงเป็็ นสาเหตุุ
ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดภาวะความเครีียดขึ้้�น
จากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้วนั้้น� การกำำ�จััดความเครีียดในแต่่ละบุุคคลก็็มีีวิิธีีที่่�แตกต่่างกััน
ออกไป ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับลักั ษณะความชอบของแต่่ละบุุคคลด้วย
้ วัันทนา เนาว์์วันั และ อารมณ์์ เอี่่�ยม
ประเสริิฐ, (2563) ได้้สรุุปการปฏิิบัติั เิ พื่่�อลดความเครีียด โดยการฝึึกเกร็็งและคลายกล้้ามเนื้้�อ การหายใจ
สมาธิิ การใช้้เทคนิิคความเงีียบ การควบคุุมความเครีียดในการทำำ�งานซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย การออกกำำ�ลังั กาย
การพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ การพููดคุุยปรึึกษาปัั ญหากัับคนใกล้้ชิิด การรู้้�จัักปรัับเปลี่่ย� นความคิิด เป็็ นต้้น
ที่่�จะสามารถช่่วยลดภาวะความเครีียดได้้ นอกจากการจััดการความเครีียดด้้วยวิิธีีข้า้ งต้้นแล้้วนั้้น� ใน
การจััดการความเครีียดที่่�หลายคนลองใช้้ก็็คืือการนำำ�ดนตรีีและศิิลปะเข้้ามาช่่วยในการผ่่อนคลาย
ความเครีียดและการบำำ�บััดด้้วย จากการศึึกษางานวิิจัยข
ั อง ชลิิดา (2554) ได้้ศึึกษาวิิจัยที่่
ั เ� กี่่�ยวข้อ้ ง
กัับสีแี ละปััจจััยที่่เ� กี่่�ยวข้อ้ งในศิิลปะบำำ�บััดที่่�มีผลต่
ี อ่ การลดภาวะซึึมเศร้้าในผู้้�สููงอายุุ ผลการวิิจัยพบว่
ั
า่
การออกแบบสื่่�อศิิลปะบำำ�บััดเพื่่�อลดภาวะซึึมเศร้้าในผู้้�สููงอายุุ ก่่อนพบแพทย์์ สามารถลดภาวะซึึม
เศร้้าระดัับต้น้ ในผู้้�สููงอายุุได้้ ผลการออกแบบกล่่องระบายใจ ผู้้�สููงอายุุมีีความพึึงพอใจในระดัับมาก
ส่่วนผลการออกแบบสื่่�อศิิลปะบำำ�บััดกิิจกรรมระบายสีี กิิจกรรมวาดหน้้าตนเอง กิิจกรรมสร้้างภาพ
จากภายในใจ กิิจกรรมกล่่องแห่่งความสุุข ผู้้�สููงอายุุมีีระดัับความพึึงพอใจในระดัับมากที่่�สุดุ หรืือ
สายอัักษร รัักคง, (2563) กล่่าวว่่า จากสภาวการณ์์ในปัั จจุุบันั วิิถีีชีีวิิตมนุุษย์์ย่อ่ มมีีโอกาสพบกัับ
ความเสี่่�ยง ความสููญเสีีย ความสะเทืือนใจทีีได้้รับั จากประสบการณ์์ในชีีวิิตที่่�ยากเกิินกว่่าจะคาดเดา
ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดความเครีียด ความกดดัันต่่อจิิตใจ ทำำ�ให้้พบว่า่ ในปัั จจุุบันั มีีผู้้�ป่่วยภาวะทางจิิตเพิ่่�มขึ้้�นเป็็ น
จำำ�นวนมาก รวมถึึงตััวผู้้�วิจัิ ยด้
ั วย
้ จึึงได้้ใช้้ศิลิ ปะบำำ�บััดด้้วยวิิธีีการผ่่อนคลายและปลดปล่่อยในลัักษณะ
ของการสร้้างสรรค์์ผลงานในเชิิงศิิลปะต่่าง ๆ อาทิิ การวาด การปั้้� น การติิด ถัักทอเส้้นใย เป็็ นต้้น โดย
พบว่่า การแสดงออกเชิิงสร้้างสรรค์์ในกระบวนการดัังกล่่าวสามารถปรัับสมดุุลทางอารมณ์์ได้้ดีีใน
บุุคคลที่่�มีีสภาวะอาการทางจิิต ช่่วยให้้บุคคลรู้้�
ุ
เท่่าทัันอารมณ์์ต่า่ ง ๆ และสามารถควบคุุมอารมณ์์ได้้
ดีีขึ้้น� เสริิมสร้้างสมาธิิ และสามารถลดความตึึงเครีียดได้้ หรืือ สุุนันั ทา ผาสมวงศ์์, (2562) ได้้กล่า่ ว
ถึึงงานวิิจัยหั
ั วข้
ั อ้ สภาวะของความทุุกข์ ์ (การบำำ�บััดจิิต) เป็็ นงานวิิจัยที่่
ั �มีีเนื้้�อหาสะท้้อนทััศนคติิของ
ผู้้�สร้้างสรรค์์ที่่�มีีต่อ่ ประสบการณ์์อันั เลวร้้ายจากการพลััดพรากจากบุุคคลอันั เป็็ นที่่�รักยิ่่
ั �งในชีีวิิต เป็็ น
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เวลาอัันยาวนาน ถ่่ายทอดอารมณ์์ผ่า่ นทััศนธาตุุ เส้้น ที่่�มีลัี กั ษณะหมุุนวน ทัับซ้อ้ น คล้้องเกี่่�ยวพันั ธ์์
ราวกัับเป็็ นสายใยผููกมัดั ยึึดเหนี่่�ยว ดึึงรั้้ง� ความรู้้�สึึกให้้ตรึึงไว้้ ก่่อให้้เกิิดรููปทรง คล้้ายอวััยวะมนุุษย์์
รูู ปทรงที่่�สะท้้อนความเป็็ นเพศสภาพ ที่่�ราวจะแข็็งแรงแต่่ก็็เปราะบาง ผัันแปรตามห้้วงของอารมณ์์
และความรู้้�สึึก ซึ่่ง� สิ่่�งที่่�ปรากฏนั้้�นเรีียกว่า่ “ความทุุกข์”์ ดัังนั้้�นเมื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานผ่่านทััศนศิิลป์์
ด้้วยกระบวนการนี้้� ทำำ�ให้้มีีความรู้้�สึึกระบายซึ่่�งความทุุกข์ ์ ความอััดอั้้�น เกิิดซึ่่ง� ความสุุข ผ่่อนคลาย
ดัังนั้้�น ศิิลปะสำำ�หรัับผู้้�วิิจัยนั้้
ั น� คืือพลัังที่่�บำ�ำ บััดจิิตใจ เปลี่่�ยนซึ่่�งความเครีียดให้้กลายเป็็ นความงาม
และความรู้้�สึึกทุุกข์ใ์ ห้้กลายเป็็ นความสุุขได้้ด้วยศิ
้ ลิ ปะบำำ�บััดนั่่�นเอง เนื่่�องจากความเครีียดหรืือโรคซึึมเศร้้า
นั้้�นสามารถแสดงออกมาจากทางอารมณ์์จิติ ใจ และในทางพฤติิกรรมทางร่่างกาย อาทิิ การเหม่่อลอย
การแยกตััวจากสัังคม อารมณ์์โมโหร้้าย หรืือเงีียบขลึึม เป็็ นต้้น นอกจากพฤติิกรรมที่่�ปรากฎออก
มาแล้้วนั้้น� ภาวะเครีียดหรืือซึึมเศร้้าก็็ยังั สามารถแสดงออกจากภาวะความดัันโลหิิต คลื่่�นสมอง หรืือ
การเต้้นของชีีพจรได้้อีีกด้วย
้
	ความเครีียดนั้้�นสามารถแสดงออกมาผ่่านพฤติิกรรมของมนุุษย์์ ที่่�เห็็นและพบได้้บ่่อย
อาทิิ คำำ�พูดู น้ำำ�� เสีียง การเงีียบขรึึม การเก็็บตัวั การแปลกแยกจากสัังคม พฤติิกรรมก้้าวร้้าว อารมณ์์
รุุ นแรงฉุุนเฉีียว อ่่อนไหว ทำำ�ร้า้ ยตััวเองหรืือคนรอบข้้าง จนไปถึึงการฆ่่าตััวตาย เป็็ นต้้น นอกจาก
ความเครีียดจะแสดงออกมาทางพฤติิกรรมแล้้วนั้้น� ยัังสามารถแสดงออกมาได้้จากทางความดััน
คลื่่�นไฟฟ้้าที่่�สมอง การเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิของร่่างกาย หรืือแม้้แต่่อัตั ราการเต้้นของชีีพจรได้้ด้วย
้
เช่่นกััน อััตราการเต้้นของชีีพจรในผู้้�ชายและผู้้�หญิิงจะมีีค่า่ ที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งนี้้�ขึ้้น� อยู่่�กัับระดัับ ฮอร์์โมน
และค่่ามวลต่่าง ๆ ของร่่างกาย ซึ่่ง� อััตราการเต้้นของชีีพจรโดยค่่าเฉลี่่�ย จะอยู่่�ที่่� 70-72 ครั้้�งต่่อนาทีี
โดยในปัั จจุุบันั นั้้�นมีีเทคโนโลยีีในการตรวจวััดความดัันโลหิิตหรืือแม้้แต่่กระทั่่�งการวััดอััตราการเต้้น
ของชีีพจรนอกจากเครื่่�องวััดในโรงพยาบาลแล้้วนั้้น� คืือ นาฬิิกา Smart Watch ซึ่่ง� มีีรููปแบบในการ
ตรวจวััดระหว่่างวัันที่่�สามารถเก็็บรวบรวมข้้อมููลในแต่่ละวัันได้้ ซึ่่ง� เป็็ นเทคโนโลยีีที่่�คนในปัั จจุุบันั ให้้
ความสนใจในการสวมใส่่เพื่่�อตรวจเช็็คสุขุ ภาพของตนเองได้้ในเบื้้�องต้้นอีีกด้วย
้
จากข้้อมููลเบื้้�องต้้นเนื่่�องจากตััวผู้้�วิิจัยมี
ั ีภาวะความเครีียดสะสมเป็็ นระยะเวลานานและก่่อ
ให้้เกิิดภาวะโรคซึึมเศร้้าตามมาจึึงได้้หาทางบำำ�บััดให้้ตนหายจากภาวะเครีียดและซึึมเศร้้านั้้�นด้้วยวิิธีี
การต่่าง ๆ อาทิิ การพบจิิตแพทย์์ การกำำ�หนดลมหายใจ การเปลี่่�ยนทััศนคติิ การเปลี่่�ยนสถานที่่�ใน
การใช้้ชีีวิิต การเปลี่่�ยนเพื่่�อนหรืือสัังคม เป็็ นต้้น แต่่ยังั ไม่่ได้้นำ�ศิ
ำ ิลปะมาใช้้ในการบำำ�บััด ทางผู้้�วิิจัยั
จึึงตััดสิินใจนำำ�งานทางด้้านศิิลปะมาปรัับใช้้เพื่่�อจััดการความเครีียดและนำำ�มาสร้้างเป็็ นงานวิิจัยั ใน
ครั้้�งนี้้�เพื่่�อแปลเปลี่่�ยนความเครีียด ซึึมเศร้้า ให้้กลับั มาสู่่�ภาวะปกติิ โดยวิิเคราะห์์และเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลภาวะความเครีียดโดยการจัับภาวะการเต้้นของชีีพจร โดยใช้้นาฬิิกา Smart Watch เมื่่�อเก็็บ
รวบรวมผลที่่� ไ ด้้แ ล้้วนำ�ำ มาวิิ เ คราะห์์แ ละนำำ� มาสร้้า งสรรค์์ผล งานทางศิิ ล ปะเพื่่� อ แปรเปลี่่� ย น
ความเครีียดสู่่�ความงามต่่อไป

วััตถุุประสงค์์
1.เพื่่� อ ศึึกษาและเข้้า ใจภาวะความเครีี ย ดที่่� นำ�ำ ไปสู่่�โรคซึึมเศร้้า และวิิ เ คราะห์์ผลข อง
ความเครีียดที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อสภาพจิิตใจเพื่่�อเชื่่�อมโยงไปสู่่�การบำำ�บััด
2. เพื่่�อศึึกษาภาวะการเต้้นของชีีพจร โดยเก็็บข้อ้ มููลจากนาฬิกิ า Smart Watch เป็็นเวลา 9 เดืือน
โดยการนำำ�ผลของเส้้นที่่� เกิิ ดขึ้้�นจากการเต้้นของชีีพจรมาวิิเคราะห์์และคััดสรรเส้้นที่่� ส่่งผลให้้เกิิ ด
ความงามและนำำ�ไปสู่่�ลวดลายของผ้้าทอ
3.เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานการทอผ้้าที่่�ได้้จากการเก็็บข้อ้ มููลจากความเครีียด โดยการใช้้เส้้น
จากการเต้้นของชีีพจรนำำ�เสนอในรููปแบบของความงามที่่�เกิิดจากศิิลปะของผ้้าทอ

วิิธีีการวิิจัยั
	การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�จัดั ทำำ�ขึ้้น� เพื่่�อศึึกษาแนวทางการสร้้างงานศิิลปะที่่�ได้้จากภาวะความเครีียด
ของผู้้�วิิจัยที่่
ั �มีีอายุุช่่วงอายุุ 30-40 ปีี ใช้้การวิิจัยั แบบเชิิงปริิมาณ (Quantitative Research) โดย
การเก็็บข้อ้ มููลจากการเก็็บค่า่ การวััดการเต้้นของชีีพจรในแต่่ละวััน โดยใช้้นาฬิิกา Smart Watch ใน
ช่่วงเวลาทำำ�งานจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 9 เดืือน ร่่วมกัับการวิิจัยั โดยวิิธีีพรรณนาวิิเคราะห์์ (Descriptive
Analysis) เพื่่�อศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจภาวะอารมณ์์ของความเครีียดที่่�ได้้จากการเก็็บข้อ้ มููลนำ�ำ มา
วิิเคราะห์์เพื่่�อนำำ�มาสร้้างสรรค์์งานทางศิิลปะในการทอผืืนผ้้าโดยผ่่านเส้้นด้้ายและสีีที่่ไ� ด้้นำ�ำ มาสร้้างสรรค์์
ซึ่่ง� การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�นำ�ำ เสนอวิิธีีการดำำ�เนิินการศึึกษาตามหััวข้อ้ ดัังต่่อไปนี้้�
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�วิจัิ ยที่่
ั มี� อี ายุุ 30-40 ปีี อาชีีพพนักั งานมหาวิิทยาลััย (อาจารย์์)
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั
เครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลในการเก็็บอัตั ราการเต้้นของชีีพจรที่่�ใช้้คืือนาฬิิกา 		
Smart Watch โดยเก็็บรวบรวมข้้อมููลตั้้ง� แต่่เวลา 08.30-20.30 น. รวมระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น 9 เดืือน
3. การสร้้างและตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องมืือ
4. การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
5. ระยะเวลาการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
6. การสร้้างสรรค์์งานศิิลปะจากการทอผ้้าที่่�ได้้ผลการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
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วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

ผลการวิิจัยั
	ผลจากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลอัตั ราการเต้้นชีีพจรของผู้้�วิิจัยั จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 9 เดืือน พบว่่า
อััตราการเต้้นของชีีพจรในแต่่ละวัันมีีอัตั ราการแปลเปลี่่�ยนในภาวะของอารมณ์์แตกต่่างกัันออกไป
ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� อยู่่�กัับสิ่่�งเร้้าภายนอก และภายในจิิตใจในแต่่ละช่่วงเวลาระหว่่างวััน โดยตััวอย่่างข้้อมููลอัตั รา
การเต้้นของชีีพจรดัังแสดงในภาพดัังนี้้�

ภาพที่่� 2 ตััวอย่่างแสดงการเก็็บข้้อมููลการเต้้นของชีีพจรในเดืือนพฤษภาคม 2561

ภาพที่่� 1 ตััวอย่่างแสดงการเก็็บข้้อมููลการเต้้นของชีีพจรในเดืือนเมษายน 2561

จากภาพการเก็็บข้อ้ มููลตัวั อย่่างอััตราการเต้้นชีีพจรของผู้้�วิิจัยนั้้
ั น� มีีการเก็็บข้อ้ มููลโดยใช้้
นาฬิิกา Smart Watch ใช้้ในการเก็็บข้อ้ มููลในแต่่ละวัันโดยเก็็บตั้้ง� แต่่เวลา 08.30-20.30 น. โดยเก็็บ
ข้้อมููลทุกุ ๆ ครึ่่ง� ชั่่�วโมง รวมระยะเวลาทั้้�งสิ้้�น 9 เดืือน จากการเก็็บข้อ้ มููลอัตั ราการเต้้นของชีีพจรต่ำำ��
สุุดมีีค่า่ การเต้้นของชีีพจรอยู่่�ที่่� 48 ครั้้�งต่่อนาทีี และค่่าที่่�สูงู ที่่�สุดุ มีีค่า่ อยู่่�ที่่� 163 ครั้้�งต่่อนาทีี ทั้้�งนี้้�
อััตราการเต้้นชีีพจรของบุุคคลทั่่�วไปมีีอัตั ราการเต้้นอยู่่�ที่่� 70-72 ครั้้�งต่่อนาทีี ซึ่่ง� เป็็ นตััวเลขการเต้้น
ของชีีพจรปกติิของมนุุษย์์ เมื่่�อเปรีียบเทีียบแล้้วอัตั ราการเต้้นชีีพจรของผู้้�วิิจัยมี
ั ีอัตั ราการเต้้นที่่�ผิิด
ปกติิต่า่ งจากคนทั่่�วไป โดยจะมีีค่า่ การเต้้นที่่�ต่ำ��กว่
ำ า่ มาตรฐาน และสููงกว่่ามาตรฐาน ซึ่่ง� มีีผลมาจาก
ภาวะความเครีียดในแต่่ละช่่วงเวลาของการดำำ�เนิินชีีวิิต ดัังนั้้�นเมื่่�อผู้้�วิิจัยั เก็็บข้อ้ มููลการเต้้นของชีีพจร
ครบทั้้�ง 9 เดืื อนแล้้วจึึงนำำ�มาวิิ เ คราะห์์เพื่่�อแปลเปลี่่�ยนจากข้้อมููลความเครีียดให้้เกิิดผลงานทาง
ศิิลปะต่่อไป โดยวิิเคราะห์์ผลดังั นี้้� สีีที่่�ได้้จากความเครีียดของผู้้�วิิจัยั เปรีียบได้้เป็็ นสีีแดง สีีเหลืือง
และสีีน้ำ��ำ เทา โดยแทนการใช้้ในทิิศทางของเส้้นด้้ายพุ่่�ง ที่่�แปลความหมายคืือการมีีสิ่่�งรอบข้้างหรืือ
เหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ เข้้ามากระทบต่่อจิิตใจ ร่่างกาย และความคิิด ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเต้้นของชีีพจร โดย
เรื่่�องราวต่่าง ๆ เปรีียบเสมืือนสีีที่่�แตกต่่างกัันออกไป จากการวิิเคราะห์์ผลจากการเก็็บข้อ้ มููลมาสู่่�
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การสร้้างสรรค์์งานศิิลปะจากการทอผ้้า โดยมีีการกำำ�หนดของเส้้นด้้ายยืืนที่่�มีีสีีขาวแทนชีีวิิตที่่�ไม่่ได้้
ถููกการแต่่งแต้้มจากสิ่่�งเร้้า หรืือสิ่่ง� ที่่�เข้้ามากระทบต่่อจิิตใจและร่่างกายเปรีียบเสมืือนผ้้าขาวในวััยเด็็ก
และเส้้นด้้ายยืืนสีีดำ�ำ แทนความรู้้�สึึกถึึงความเครีียด มีีสิ่่�งเร้้าแทรกซึึมเข้้ามาสู่่�ร่่างกายและจิิตใจ
จากภาวะความกดดัันทางสัังคมสะสมก่่อให้้เกิิดภาวะความเครีียดและความหม่่นหมองตามมาใน
ชีีวิิต โดยมีีการออกแบบภาพร่่างในรููปแบบของการทอดัังภาพที่่� 3
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ของอััตราการเต้้นของชีีพจรของคนปกติิ อยู่่�ที่่� 70-72 ครั้้�งต่่อนาทีี ซึ่่�งอััตราการเต้้นของชีีพจรที่่�ต่ำ��ำ
กว่่ามาตรฐานของผู้้�วิิจัยมี
ั ีค่่าเฉลี่่�ย อยู่่�ที่่� 65 ครั้้�งต่่อนาทีี และเกณฑ์์ที่่�สูงู กว่่ามาตรฐานอยู่่�ที่่� 117
ครั้้�งต่่อนาทีี ซึ่่ง� ค่่าที่่�ได้้จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลมีีผลมาจากความเครีียดของผู้้�วิิจัยั
3. จากการวิิเคราะห์์ค่า่ ที่่�ได้้จากอััตราการเต้้นของชีีพจร โดยแบ่่งช่่วงของอััตราการเต้้นชีีพจร 2
ช่่วงด้้วยกันั โดยผู้้�วิิจัยั สามารถแบ่่งสีีออกเป็็ น 2 สีีแทนค่่าการเต้้นของชีีพจร คืือ สีีเหลืือง มีีค่า่ 0-100
ที่่�แสดงถึึงภาวะชีีวิิตปกติิ สีีแดง แทนค่่าตั้้�งแต่่ 100 ขึ้้�นไป ที่่�แสดงถึึงความไม่่ปลอดภััยต่อ่ ชีีวิิต โดย
แปรเปลี่่�ยนค่่าอััตราการเต้้นของชีีพจรจากความเครีียดให้้เป็็ นงานศิิลปะผ่่านการทอให้้เกิิดลวดลาย
โดยใช้้การขึ้้�นเส้้นด้้ายยืืนเป็็ นสีีดำ�ดั
ำ งั ภาพที่่� 4
4. จากการวิิเคราะห์์ค่า่ ที่่�ได้้จากอััตราการเต้้นของชีีพจร โดยแบ่่งช่่วงของอััตราการเต้้นชีีพจร
3 ช่่วงด้้วยกันั โดยผู้้�วิจัิ ยั สามารถแบ่่งสีีออกเป็็ น 3 สีีแทนค่่าการเต้้นของชีีพจร คืือ สีีแดง มีีค่า่ 0-60
ที่่�แสดงถึึงภาวะที่่�บ่ง่ บอกถึึงอัันตราย สีีเหลืือง แทนค่่าตั้้�งแต่่ 61-100 ขึ้้�นไป ที่่�แสดงถึึงความสภาวะปกติิ
และสีีเท่่า แทนค่่าตั้้�งแต่่ 101 ขึ้้�นไป แสดงถึึงการมีีชีีวิิตอยู่่�ในภาวะเครีียดสะสม โดยแปรเปลี่่�ยนค่่า
อััตราการเต้้นของชีีพจรจากความเครีียดให้้เป็็ นงานศิิลปะผ่่านการทอให้้เกิิดลวดลายโดยใช้้การขึ้้�น
เส้้นด้้ายยืืนเป็็ นสีีดำ�ดั
ำ งั ภาพที่่� 4

ภาพที่่� 3 แสดงตััวอย่่างภาพร่่างลวดลายโดยใช้้ด้า้ ยยืืนสีีดำ�ำ
และสีีขาวจากการเก็็บอััตราการเต้้นของชีีพจร

อภิิปรายและสรุุ ปผลการวิิจัยั
1. การใช้้นาฬิิกา Smart Watch มีีการเปรีียบเทีียบค่า่ ความเที่่�ยงตรงอััตราการเต้้นของ
ชีีพจรกัับเครื่่�องวััดมาตรฐานที่่�ใช้้ในโรงพยาบาล พบว่่า ค่่าที่่�ได้้จากอััตราการเต้้นของชีีพจรมีีค่า่ ไม่่
แตกต่่างกััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกันั ในช่่วงเวลาเดีียวกันั จึึงนำำ�มาใช้้ในการเก็็บรวบรวมการเต้้นของชีีพจร
เป็็ นเวลาทั้้�งสิ้้�น 9 เดืือน
2. จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลอัตั ราการเต้้นของชีีพจรของผู้้�วิิจัยด้
ั วย
้ นาฬิิกา Smart Watch
จำำ�นวน 9 เดืือน พบว่่า ในช่่วงที่่�มีกี ารเก็็บข้อ้ มููลผู้้�วิจัิ ยมี
ั ภี าวะความเครีียดและซึึมเศร้้า โดยภาวะปกติิ

ภาพที่่� 4 ภาพแสดงการเก็็บอััตราการเต้้นของชีีพจรแปรเปลี่่ย� นเป็็ นลวดลายบนสิ่่�งทอ
ด้้วยการขึ้้�นเส้้นด้้ายยืืนสีีดำ�ำ
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จากภาพที่่� 4 แสดงการออกแบบให้้เกิิดความงามบนผืืนผ้้าที่่�ได้้จากการเก็็บข้อ้ มููลอัตั ราการเต้้น
ของชีีพจรทั้้�งสิ้้�น 9 เดืือน ตั้้�งแต่่เวลา 8.30-20.30 น. นั้้�นทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั ได้้วิเิ คราะห์์จากข้้อมููลตัวั เลขจาก
การเก็็บอัตั ราการเต้้นของชีีพจร พบว่่า ความเครีียดของผู้้�วิิจัยส่
ั ง่ ผลต่่ออััตราการเต้้นของชีีพจรที่่�ต่ำ��ำ
กว่่าเกณฑ์์มาตรฐาน จากคนทั่่�วไป จึึงนำำ�ค่า่ ที่่�ได้้มาแปลความหมายในเชิิงการออกแบบลวดลายบน
สิ่่ง� ทอ โดยค่่าตััวเลขที่่�ได้้จากการเก็็บข้อ้ มููลอัตั ราการเต้้นของชีีพจร ตั้้�งแต่่ 0-100 ภาวะของการดำำ�รงชีีพ
ที่่�ปกติิ และ 101 ครั้้�งต่่อนาทีีขึ้้น� ไป เป็็ นภาวะที่่�อันั ตรายต่่อความเครีียดที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเต้้นของชีีพจร

ภาพที่่� 5 ภาพแสดงการเก็็บอััตราการเต้้นของชีีพจรแปรเปลี่่ย� นเป็็ นลวดลายบนสิ่่�งทอ
ด้้วยการขึ้้�นเส้้นด้้ายยืืนสีีขาว
จากภาพที่่� 5 การเก็็บชีีพจรระหว่่างช่่วงเวลา 08.30-20.30 น. เป็็ นเวลาทั้้�งสิ้้�น 9 เดืือน
โดยพบว่่าอััตราการเต้้นของชีีพจร มีีอัตั ราการเต้้นที่่�ต่ำ��กว่
ำ า่ มาตรฐาน ซึ่่ง� และสููงกว่่ามาตรฐาน โดย
การแทนค่่าสีีโดยให้้สีีแดงแทนค่่าความรู้้�สึึกที่่�อันั ตรายเสี่่�ยงต่่อการดำำ�รงตนอยู่่� โดยแทนค่่าของชีีพจร
ตั้้�งแต่่ 0-60 ครั้้�งต่่อนาทีี สีีเหลืือง แทนค่่าความปลอดภััยของการดำำ�รงตนอยู่่� หรืือชีีวิิตที่่�ปกติิ โดย
มีีค่า่ ที่่� 61-100 ครั้้�งต่่อนาทีี และสีีเทา ภาวะการตื่่�นตระหนก แต่่สามารถดำำ�รงตนอยู่่�ได้้ โดยอััตรา
การเต้้นของชีีพจรอยู่่�ที่่� 101 ครั้้�งขึ้้�นไป
จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากอััตราการเต้้นของชีีพจรในช่่วงระหว่่างวัันของผู้้�วิิจัยั จาก
การสรุุปผลที่่�ได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการเต้้นของชีีพจรที่่�ต่ำ��กว่
ำ า่ เกณฑ์์มาตรฐานและสููงกว่่าเกณฑ์์มาตรฐาน
ก็็ ส ามารถบ่่ง บอกได้้ว่่าความเครีียดสามารถส่่งผลต่่อ การดำำ� เนิิ น ชิิ วิิ ตของมนุุษ ย์์ทั้้�ง ในส่่ว นของ
ร่่างกายและจิิตใจ แต่่ไม่่ว่า่ การดำำ�รงชีีวิิตของมนุุษย์์จะเกิิดขึ้้�นอย่่างไร ความเครีียดก็็ยังั สามารถแปร
เปลี่่ย� นอารมณ์์และความรู้้�สึึกของมนุุษย์์ได้้ไม่่มากก็็น้อ้ ย หากแต่่ว่า่ บุุคคลนั้้น� จะสามารถกำำ�จัดั ความเครีียด

ออกมาในรููปแบบใด สามารถมีีมุมุ มองและหาแนวทางการกำำ�จัดั และแก้้ปััญหาของตนเองได้้ ใส่่ส่ว่ น
ของผู้้�วิิจััยเล็็งเห็็นว่่า ความเครีียดนั้้�นสามารถกำำ�จััดออกมาในรูู ปแบบของงานศิิลปะ ที่่�สามารถ
ถ่่ายทอดออกมาในรูู ปของการสร้้างสรรค์์ลวดลายเป็็ นผลงานการทอผ้้า การสร้้างลวดลายให้้รู้้�สึึก
ผ่่อนคลายและแปรเปลี่่�ยนให้้เกิิดความงามบนผืืนผ้้าได้้
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การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืืองศรีีพโล1
The Creation of Dance Performance From the Historical Evidences of Sriphalo
นพพล จำำ�เริิญทอง 2

บทคััดย่่อ
	บทความวิิจัยั ฉบัับนี้้เ� ป็็นการนำำ�เสนอผลการสร้้างสรรค์์จากงานวิิจัยั เรื่่อ� ง การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์
จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืืองศรีีพโล การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์
ไทยรููปแบบระบำำ�จากแหล่่งประวััติศิ าสตร์์ภาคตะวัันออก เมืืองศรีีพโลโดยการใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจัยั เชิิง
คุุณภาพและการสร้้างสรรค์์ทางนาฏศิิลป์์ ผู้้�วิิจัยศึึก
ั ษาข้้อมููลและเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากเอกสารและ
ผลงานทางวิิชาการ การสััมภาษณ์์และการเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากการวิิจัยั ภาคสนามแหล่่งโบราณคดีี
โบราณวััตถุุ พิิพิิธภััณฑ์์สถานแห่่งชาติิปราจีีนบุุรีแี ละพิิพิิธภััณฑ์์ชุมุ ชนวััดศรีีพโลทััย จัังหวััดชลบุุรีแี ล้้ว
นำำ�ผลการศึึกษาประวััติศิ าสตร์์โบราณคดีีเมืืองศรีีพโลเป็็ นข้้อมููลในการสร้้างสรรค์์ระบำำ� ผลการวิิจัยั
พบว่่าเมืืองศรีีพโลในอดีีตเป็็ นเมืืองท่่าเล็็ก ๆ ติิดชายฝั่่� งทะเล มีีประวััติิทางโบราณคดีีที่่�ได้้รับอิ
ั ิทธิิพล
ตั้้�งแต่่ตั้้ง� สมััยทวารวดีี ขอม สุุโขทััยจนกระทั่่�งสมััยอยุุธยาตอนปลาย ผู้้�วิิจัยกำ
ั �ำ หนดจิินตภาพของการ
แสดงให้้ตัวล
ั ะครหรืือผู้้�แสดงนั้้�นเป็็ นผู้้�หญิิงซึ่่ง� เป็็ นสััญลัักษณ์์จากตุ๊๊�กตาเสีียกบาล โดยกำำ�หนดโครงสร้้าง
ของระบำำ�ไว้้ 4 ช่่วงได้้แก่่ ช่่วงก่่อร่่างสร้้างเมืือง ช่่วงการเผยแพร่่พุทุ ธศาสนา ช่่วงความเชื่่�อในเทพเจ้้า
และช่่วงรุ่่�งเรืืองการค้้าขาย โดยใช้้ลักั ษณะทางภููมิิศาสตร์์ โบราณสถาน โบราณวััตถุุ พระพุุทธรููป
เทวรููปและท่่ารำำ�จากระบำำ�ชาติิพันั ธุ์์�ตามขนบ ผู้้�วิิจัยค้
ั น้ พบท่่ารำ��ใหม่่จำ�ำ นวน 3 ท่่าคืือ จีีบละโว้้ จีีบ
อู่่�ทอง และท่่ารำำ�พระคเณศชููงวง เครื่่�องแต่่งกายได้้แรงบัันดาลใจตามศิิลปะแบบสุุโขทััยโดยเลืือกใช้้
ทรงผมแบบมวยสููง ผ้้ารััดอก ผ้้านุ่่�งชั้้�นในยาวกรอมเท้้าสีีเขีียวไข่่กาตามสีีเครื่่�องเคลืือบดิินเผา เครื่่�อง
ประดัับได้้รับั แรงบัันดาลใจจากสำำ�ริดิ ที่่�ขุดุ พบสมััยอยุุธยา ดนตรีีประกอบการแสดงเป็็ นทำำ�นองเพลง
ที่่�ประพัันธ์์ใหม่่โดยอ้้างอิิงแนวคิิดการประพัันธ์์เพลงจากเพลงชุุดระบำำ�โบราณคดีีของกรมศิิลปากร
บรรเลงด้้วยวงปี่่� พาทย์์ไม้้นวมตามข้้อมููลทางประวััติศิ าสตร์์และวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้ง� ไว้้
คำำ�สำ�คั
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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 Ayutthaya 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 establishment 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, buddha 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 including 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 traditional resources from The Rabam Borankadee and finding a strong potentiality of historical
evidence that relates to dance.
KEYWORDS: Creative dance, Sriphalo, Sriphalo dance

ความสำำ�คััญและที่่ม� าของปัั ญหา
ภาคตะวัันออกของประเทศไทยเป็็ นภาคที่่�มีขี นาดเล็็กที่่สุ� ดุ ประกอบด้้วย 8 จัังหวััดคืือ ปราจีีนบุุรีี
สระแก้้ว นครนายก ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี ระยอง จัันทบุุรีแี ละตราดโดยมีีลักั ษณะพื้้�นที่่�เป็็ นเทืือกเขา มีี
ที่่�ราบลููกฟูกู เนิิน เขาเตี้้�ย ๆ แต่่ตอนล่่างของภาคมีีแนวชายฝั่่� งทะเลตั้้�งแต่่ปากแม่่น้ำ�บ
�ำ างปะกง อำำ�เภอ
บางปะกง จัังหวััดฉะเชิิงเทราทอดยาวไปถึึงทางใต้้จนถึึงอำำ�เภอคลองใหญ่่ จัังหวััดตราดมีีความยาว
515 กิิ โ ลเมตร (สุุช าติิ เถาทอง, 2561:1) ภาคตะวัันออกมีีประวััติศิ าสตร์์ยาวนานตั้้�งแต่่ยุคก่
ุ ่อน
ประวััติศิ าสตร์์ดังั ที่่� ภารดีี มหาขัันธ์์อ้า้ งถึึงในสััณห์์ไชญ์์ เอื้้�อศิิลป์์ (2544: 15) ได้้อธิิบายไว้้ว่า่ ด้้วย
ลัักษณะที่่� ตั้้ง� ที่่� อุุดมสมบููรณ์์ทำ�ำ ให้้บริิเวณนี้้�เป็็ นที่่� ตั้้ง� ถิ่่� นฐานของมนุุษย์์มากกว่่าหมื่่� นปีี ตั้้ง� แต่่กลุ่่�ม
มนุุษย์์ที่่อ� ยู่่�ตามถ้ำำ�� และเพิิงผา (เขาชะอางคร่่อมคลอง ชลบุุรี)ี กลุ่่�มที่่�อยู่่�เนิินดิินที่่�ราบเชิิงเขา (แหล่่งโบราณคดีี
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โคกมะกอก) และยุุคก่อ่ นประวััติศิ าสตร์์ก่อ่ นสมััยราชอาณาจัักรไทยซึ่่ง� ได้้พบการ พััฒาของชุุมชนต่่าง ๆ
ที่่�มีกี ารพััฒนาเป็็ นเมืืองบริิเวณลุ่่�มน้ำำ�บ
� างปะกงเช่่น ชุุมชนเมืืองพระรถเมืืองพญาเร่่ เมืืองศรีีพโล ชุุมชน
เมืืองเกาะขนุุน เป็็ นต้้น
เมืืองศรีีพโล เป็็ นเมืืองท่่าอยู่่�บนเส้้นทางการเดิินเรืือพาณิิชย์์หรืือเส้้นทางการค้้าทะเลตั้้�งอยู่่�
ในเขตบ้้านศรีีพโล ตำำ�บลหนองไม้้แดง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี สัันนิิษฐานว่่าชื่่�อศรีีพโลมาจากนิิทาน
พื้้�นบ้้านเรื่่อ� งเศรษฐีีพาโล ตััวเมืืองตั้้�งอยู่่�บนเขาดิินก่่อนจะข้้ามไปยัังเขาบางทรายทางตะวัันออกเฉีียงใต้้
ด้้านตะวัันตกและด้้านเหนืือของเมืืองนี้้�ติิดต่่อกัับที่่�ราบลุ่่�มชื้้�นแฉะริิมทะเลเป็็ นขอบของอ่่าวบางปะกง
ตำำ�แหน่่งทางภููมิศิ าสตร์์อยู่่�ระหว่่างเส้้นรุ้้�งที่่� 13 องศา 25 ลิิปดาเหนืือ และเส้้นแวงที่่� 101 องศาตะวัันออก
ตำำ�แหน่่งของตััวเมืืองขณะนี้้�อยู่่�ห่่างจากทะเลประมาณ 700 เมตร เมืืองศรีีพโล มีีผังั เมืืองเป็็ นรููปสี่่เ� หลี่่ย� ม
เคยมีีกำ�ำ แพงดิินสููงจากพื้้�น 3 เมตรโอบรอบ ไม่่มีีคูน้ำู ��ำ เพราะตั้้�งอยู่่�บนที่่�สูงู กำำ�แพงนี้้�ถูกทำ
ู �ล
ำ ายไปเมื่่�อมีี
การสร้้างถนนสุุขุมุ วิิท จากโบราณสถานกำำ�แพงเมืืองซึ่่ง� เมื่่�อประมาณปีี พ.ศ. 2482 ยัังปรากฏให้้เห็็น
อยู่่� ปััจจุุบันั ถููกเกลี่่�ยเป็็ นพื้้�นเรีียบหมดแล้้ว เมื่่�อมีีการสร้้างถนนสายสุุขุมุ วิิท (ศรีีศักั ร วััลลิโิ ภดม, 2545)
ปรากฏการณ์์สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ทำ�ำ ให้้พบร่อ่ งรอยของโบราณสถานของเมืืองคืือการสร้้างสนามกีีฬาประจำำ�จังั หวััด
ชลบุุรีทั้้ี ง� นี้้� ประยููร อุุลุชุ าฎะ (2522: 53-57) ได้้กล่า่ วไว้้ว่า่ มีีการขุุดค้้นพบโบราณวััตถุุเมืืองศรีีพโล
ได้้แก่่เครื่่�องปั้้� นดิินเผาซึ่่ง� มีีทั้้ง� ชนิิดเคลืือบและไม่่เคลืือบที่่�ชาวบ้้านและทางวััดศรีีพโลทััยเก็็บรักั ษาไว้้
บริิเวณเมืืองศรีีพโลส่่วนที่่�ยังั ไม่่มีีการสร้้างสิ่่�งก่่อสร้้างขึ้้�นทัับยังั มีีเศษเครื่่�องปั้้� นดิินเผาแบบจีีนสมััย
ราชวงศ์์เหม็็ง (เคลืือบสีีน้ำ��ำ เงิินขาว) ที่่�วัดั ศรีีพโลทััย ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนชายฝั่่� งทะเลเป็็ นบริิเวณที่่�พบเศษ
เครื่่�องปั้้� นดิินเผาเป็็ นจำำ�นวนมาก เช่่น กระปุุกถ้วย
้ ชามเคลืือบแบบสุุโขทััย แบบจีีนสมััยราชวงศ์์เหม็็ง
ตุ๊๊�กตาเคลืือบสมััยสุโุ ขทััย (ตุ๊๊�กตาเสีียกบาลตุ๊๊�กตาหญิิงเปลืือยอกอุ้้�มเด็็ก) กำำ�ไลสำำ�ริดิ พระพุุทธรููปดิิน
เผาแบบอู่่�ทอง เศษหม้้อทะนนมีีลวดลายประดัับและที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่ง� คืือ ชามเคลืือบบาง ๆ ของ
ญวณที่่�พบในเรืือจมที่่�อ่า่ วไทย บริิเวณวััดศรีีพโลทััยนี้้ค� าดว่่าจะเคยมีีวัดั เก่่าตั้้�งแต่่สมััยกรุุงศรีีอยุุธยา
ขึ้้�นไปตั้้�งอยู่่� เพราะพบเศษปููน ใบเสมา หิินทรายที่่�ปัักเขตเหลืืออยู่่� มีีผู้้�ประมาณอายุุของเมืืองศรีีพโล
ตามหลัักฐานจากโบราณวััตถุุที่่พบ
� ในเขตเมืืองว่่า เมืืองศรีีพโลมีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองอยู่่�ในสมััยกรุงุ ศรีีอยุุธยา
ตอนต้้น หรืือประมาณต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 หรืือเก่่าไปกว่่านั้้�นอีีกเล็็กน้อ้ ย จากโบราณวััตถุุที่่�พบและ
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้ง� ของเมืืองรวมทั้้�งนิิทานพื้้�นบ้้านเรื่่อ� งเศรษฐีี พาโล ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจว่่าศรีีพโลคงเป็็ น
ชุุมชนเมืืองที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการค้้า
จากแนวคิิดของนายธนิิต อยู่่�โพธิ์์� อดีีตอธิิบดีีกรมศิิลปากร ซึ่่ง� ได้้พบภาพเขีียน ภาพปั้้� น และ
ภาพจำำ�หลัักตามโบราณสถาน และโบราณวััตถุุสมััยต่า่ ง ๆ ทั้้�งที่่�พบในประเทศไทย และประเทศใกล้้
เคีียง จึึงได้้นำ�ำ มาประกอบแนวคิิดประดิิษฐ์์สร้้างเครื่่�องดนตรีี และท่่านาฏศิิลป์์แต่่ละสมััยขึ้้น� เมื่่�อปีี
พ.ศ. 2510 ตามวััตถุุประสงค์์จะเผยแพร่่ความรู้้�ทางด้้านศิิลปะโบราณวััตถุุที่่�พบบนผืืนแผ่่นดิินไทยให้้
สามารถเคลื่่�อนไหวได้้ในรูู ปแบบของระบำำ� ซึ่่ง� จะช่่วยจูงู ใจให้้ผู้้�ชมปรารถนาที่่�จะเดิินทางไปศึึกษาหา
ความรู้้�ในแหล่่งโบราณสถานต่่าง ๆ จััดเป็็ นระบำำ�โบราณคดีี แบ่่งตามยุุคสมััยต่า่ ง ๆ 5 สมััย ดัังนี้้� 1.ระบำำ�
ทวารวดีี 2.ระบำำ�ศรีีวิิชัยั 3.ระบำำ�ลพบุรีุ ี 4.ระบำำ�เชีียงแสน 5.ระบำำ�สุโุ ขทััย
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การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืืองศรีีพโล

	ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งมีีความสนใจสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์จากการศึึกษาแหล่่งโบราณคดีี โบราณ
วััตถุุเพื่่�อสร้้างการตระหนัักรู้้�ในจิิตวิิญญาณชุุมชนภาคตะวัันออก ประกอบกัับมหาวิิทยาลััยบูรู พามีี
วิิสัยทั
ั ศั น์์เพื่่�อเป็็ น “ขุุมปััญญาตะวัันออก” งานสร้้างสรรค์์งานใหม่่ชิ้้น� นี้้�จึึงเป็็ นการเชื่่อ� มโยงประวััติศิ าสตร์์
สร้้างคุุณค่่าให้้กับชุ
ั มุ ชน และเผยแพร่่การแสดงอัันเป็็ นอััตลัักษณ์์สู่่�ชุมุ ชนอื่่�นได้้อย่่างภาคภููมิิ

วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์ไทย รููปแบบระบำำ�จากแหล่่งประวััติศิ าสตร์์ภาคตะวัันออก
เมืืองศรีีพโล

ขอบเขตของการวิิจัยั
งานวิิจัยั เรื่่อ� งการสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืืองศรีีพโล ผู้้�วิิจัยกำ
ั �ำ หนด
ขอบเขตในการศึึกษาและรวบรวมข้้อมููลโบราณคดีีในยุุคทวารวดีีถึึงสมััยอยุุยา

กรอบแนวคิิดของการวิิจัยั
แผนผัังที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั

ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั
งานวิิจัยั ฉบัับนี้้ผู้้�� วิิจัยั ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจัยั เชิิงคุุณภาพและการสร้้างสรรค์์ทางนาฏศิิลป์์โดยดำำ�เนิิน
การศึึกษาค้้นคว้้า รวบรวมข้้อมููลเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์และนำำ� มาสร้้างสรรค์์ตามวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั
ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
4.1 การรวบรวมข้้อมููล
	ผู้้�วิิจัยั รวบรวมข้้อมููลจากเอกสารวิิชาการในสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อออนไลน์์และงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ ง
เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล โดยศึึกษาทฤษฎีีด้า้ นออกแบบการแสดง การสร้้างงานจากแหล่่งประวััติศิ าสตร์์
โบราณคดีี สื่่�อออนไลน์์ หอสมุุดแห่่งชาติิ จ.ชลบุุรีี หอสมุุด มหาวิิทยาลััยบูรู พา และหอสมุุดแห่่งชาติิ
พระนคร โดยลงพื้้�นที่่�ภาคสนามเพื่่�อสืืบค้น้ ข้้อมููลจากแหล่่งโบราณคดีี โบราณวััตถุุ วััดเขาบางทราย
อ.เมืือง จ.ชลบุุรีี สถาบัันพลศึึกษา จ.ชลบุุรีี พิิพิิธภััณฑ์์วัดั ศรีีพโลทััย พิิพิิธภััณฑ์์สถานแห่่งชาติิ
ปราจีีนบุุรีี และพิิพิิธภััณฑ์์ หอศิิลปะและวััฒนธรรมภาคตะวัันออก มหาวิิทยาลััยบูรู พา นอกจาก
ศึึกษาข้้อมููลด้า้ นประวััติศิ าสตร์์ ภาคตะวัันออกจาก รองศาสตราจารย์์ภรดีี มหาขัันธ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านประวััติศิ าสตร์์ภาคตะวัันออก
4.2 การวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่อ� สร้้างสรรค์์ผลงาน
	ผู้้�วิิจัยั วิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลตามลำำ�ดับคว
ั ามสำำ�คัญ
ั ของหััวเรื่่�องและกรอบแนวคิิด
ทฤษฎีีตามที่่�ผู้้�วิิจัยศึึก
ั ษา ดัังนี้้�
		
4.2.1 การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากเอกสาร ตำำ�รา งานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ ง
		
4.2.2 การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการทดลองสร้้างสรรค์์
4.2.3 การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการอภิิปรายผลงานการแสดง
4.3 การสร้้างสรรค์์และการฝึึกซ้้อม
ผู้้�วิิจัยั ใช้้วิิธีีการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพทำำ�งานแบบมีีส่ว่ นร่่วมกัับนักั แสดงและดนตรีี แบ่่งตามราย
ละเอีียดดัังนี้้�
		
4.3.1 การวิิเคราะห์์ออกแบบการแสดง
		
4.3.2 การกำำ�หนดแนวคิิดการสร้้างสรรค์์ดนตรีีประกอบการแสดง
		
4.3.3 การคััดเลืือกนัักแสดง
		
4.3.4 การฝึึกซ้้อม อาทิิตย์์ละ 1 ครั้้�ง ครั้้�งละ 3 ชั่่�วโมง
		
4.3.5 การนำำ�เสนอต่่อสาธารณชน
		
4.3.6 การอภิิปรายหลัังจบการแสดง
4.4 การเปิิ ดการแสดงต่่อสาธารณชน
	ผู้้�วิิจัยกำ
ั �ำ หนดจััดการแสดงต่่อสาธารณชนในวัันอัังคารที่่� 15 ธัันวาคม ธัันวาคม พ.ศ.2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้้องแสดงนิิทรรศการหมุุนเวีียน (AC 2) หอศิิลปะและวััฒนธรรมภาคตะวัันออก
มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืืองศรีีพโล

4.5 การจััดการอภิิปรายผลงานหลัังจบการแสดงผลงาน
โดยเชิิ ญ ผู้้�ทรงคุุณ วุุฒิิ ร่่ว มประเมิิ น ผลงานและอภิิ ป รายแนวทางการสร้้า งสรรค์์ไ ด้้แ ก่่
รองศาสตราจารย์์ภารดีี มหาขัันธ์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญประวััติศิ าสตร์์ภาคตะวัันออก ดร. ไพโรจน์์ ทองคำำ�สุกุ
ราชบััณฑิิต สาขานาฏกรรมไทย นัักวิิชาการละครดนตรีีชำ�ำ นาญการ สำำ�นักก
ั ารสัังคีีต กรมศิิลปากร
และดร.สััณห์์ไชญ์์ เอื้้�อศิิลป์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนาฏศิิลป์์ไทยร่่วมสมััยจากขนบจารีีต คณบดีีคณะดนตรีี
และการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา

ผลการวิิจัยั
5.1 การศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางประวััติศิ าสตร์์
เมืืองศรีีพโลในอดีีตเป็็ นเมืืองท่่าเล็็ก ๆ ติิดชายฝั่่� งทะเล มีีประวััติิทางโบราณคดีีตั้้ง� แต่่สมััย
ทวารวดีี จนกระทั่่�งถึึงสมััยอยุุธยาตอนปลายก่่ อนที่่� จะสููญเสีียศัักยภาพการเป็็ นเมืื องท่่าไปด้้วย
อิิทธิิพลทางภููมิิศาสตร์์ (ดิินตะกอนชายฝั่่� งตื้้�นเขิิน ไม่่สะดวกต่่อการค้้าทางทะเล) ในอดีีตเมื่่�อเมืืองท่่า
เล็็ก ๆ เจริิญเติิบโตจนเป็็ นเมืืองใหญ่่ การก่่อร่่างสร้้างเมืืองรัับอิิทธิิพลอารยธรรมทวารวดีีแผ่่ขยายเข้้า
มาจากภาคตะวัันตก แนวคัันดิินสููงรููปทรงสี่่�เหลี่่�ยมของเมืืองตามคติิการสร้้างเมืืองแบบทวารวดีี รวม
ทั้้�งพระพุุทธศาสนาที่่�แผ่่ขยายเข้้ามาเช่่นเดีียวกับั เมืืองอื่่�นในภููมิิภาคเดีียวกันั ที่่�มีีขนาดที่่�ใหญ่่โตกว่่า
คืือ เมืืองพระรถ เมืืองศรีีมโหสถและเมืืองพญาเร่่ เมื่่�ออิิทธิิพลของขอม ละโว้้แผ่่ขยายมาถึึง ความเชื่่�อ
ในเรื่่อ� งเทพเจ้้าตามคติิพราหมณ์์ จึึงได้้เข้้ามาสู่่�ดิินแดนแห่่งนี้้� ดัังประติิมากรรมพระพนััสบดีี พระวิิษณุุสี่่�กร
และพระคเณศ เมื่่�อการค้้าขายเจริิญรุ่่�งเรืืองอาณาจัักรใหญ่่ทางเหนืืออาณาจัักรสุุโขทััยมีีการติิดต่่อ
ค้้าขายกัับชาวเรืือต่่างชาติิคืือจีีนและญวณ ทำำ�ให้้มีีสินิ ค้้ามากมายอยู่่�ในเมืืองศรีีพโล จวบจนกระทั่่�ง
เมื่่�อถึึงยุุคสมััยอยุุธยาเป็็ นยุุคสุดุ ท้้ายที่่�เข้้ามามีีอิิทธิิพล ก่่อนที่่�เมืืองศรีีพโล หมดความสำำ�คัญ
ั ของการ
เป็็ นเมืืองท่่าอีีกต่อ่ ไป
แผนผัังที่่� 2 แผนภููมิิลำ�ดั
ำ บั อารยธรรมประวััติศิ าสตร์์เมืืองศรีีพโล

	ลัักษณะผัังเมืืองศรีีพโลเป็็ นรููปสี่่เ� หลี่่ย� ม ตั้้�งอยู่่�ริิมอ่่าวชลบุุรีตี อนบน ส่่วนของโบราณวััตถุุที่่พบ
�
ได้้แก่่เครื่่�องปั้้�นดิินเผา ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ชนิิดเคลืือบและไม่่เคลืือบเศษเครื่่�องปั้้�นดิินเผาแบบจีีนสมััยราชวงศ์์หมิิง
(เคลืือบสีีน้ำ��ำ เงิินขาว) กระปุุกถ้วย
้ ชามเคลืือบแบบสุุโขทััย แบบจีีนสมััยราชวงศ์์เหม็็ง ตุ๊๊�กตาเคลืือบ
สมััยสุโุ ขทััย (ตุ๊๊�กตาเสีียกบาลตุ๊๊�กตาหญิิงเปลืือยอกอุ้้�มเด็็ก) กำำ�ไลสำำ�ริดิ พระพุุทธรููปดิินเผาแบบอู่่�ทอง
เศษหม้้อทะนนมีีลวดลายประดัับและที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่ง� คืือ ชามเคลืือบบาง ๆ ของญวณที่่�พบใน
เรืือจมที่่�อ่า่ วไทย เศษปููนใบเสมาหิินทราย กระเบื้้�องดิินเผาเชิิงชายหลัังคารููปเทพพนมอยู่่�ในซุ้้�มเรืือนแก้้ว

5.2 การสร้้างสรรค์์ระบำำ�ศรีีพโลจากแหล่่งข้้อมููลทางประวััติศิ าสตร์์
	การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�ผู้้�วิิจัยั ได้้กำ�ำ หนดกรอบวิิธีีการวิิจัยั เพื่่�อสร้้างสรรค์์ระบำำ�จากแหล่่งข้้อมููลทาง
ประวััตศาสตร์์เมืืองศรีีพโล โดยกำำ�หนดกรอบการทำำ�งานสร้้างสรรค์์ระบำำ�ไว้้ 3 องค์์ประกอบ คืือ
1.ลีีลาท่่ารำำ� 2. ดนตรีี 3. เครื่่�องแต่่งกาย ผลจากการศึึกษาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางประวััติิศาสตร์์ และ
ข้้อมููลจากโบราณสถานและโบราณวััตถุุของเมืืองศรีีพโล ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งมีีแนวคิิดสร้้างสรรค์์การแสดงชุุด
ระบำำ�ศรีีพโลโดยกำำ�หนดระยะเวลาความยาว 10 นาทีีใช้้นักั แสดงหญิิงจำำ�นวน 8 คน โดยสรุุปแนวทาง
การสร้้างสรรค์์ได้้ดังั นี้้�
		
5.2.1 การออกแบบท่่ารำ��
จากการศึึกษาข้้อ มููล จากหลััก ฐานทางประวััติิ ศ าสตร์์เ มืื อ งศรีี พ โลผู้้�วิิ จััย ได้้
ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการออกเก็็บข้อ้ มููลภาคสนาม การสััมภาษณ์์และเอกสารทางวิิชาการโดย
พบว่่าเมืืองศรีีพโลมีีผังั เมืืองเป็็นรููปสี่่เ� หลี่่ย� ม โบราณวััตถุุที่่ค้� น้ พบได้้แก่่เครื่่�องปั้้�นดิินเผา เศษเครื่่�องปั้้� นดิินเผา
สมััยราชวงศ์์หมิิง กระปุุกถ้วย
้ ชามเคลืือบแบบสุุโขทััย ตุ๊๊�กตาเคลืือบสมััยสุโุ ขทััย (ตุ๊๊�กตาเสีียกบาล
ตุ๊๊�กตาหญิิงเปลืือยอกอุ้้�มเด็็ก) กำำ�ไลสำำ�ริดิ พระพุุทธรููปดิินเผาแบบอู่่�ทอง พระเนื้้�อชิินปางลีีลา เศษหม้้อ
ทะนนมีีลวดลายประดัับ ใบเสมา หิินทรายและเศษกระเบิ้้�องดิินเผาเชิิงชายหลัังคารููปเทพพนมอยู่่�ใน
ซุ้้�มเรืือนแก้้ว การข้้อมููลดังั กล่่าวผู้้�วิิจัยนำ
ั �ำ มาทำำ�การวิิเคราะห์์และกำำ�หนดจิินตภาพของการแสดงโดย
กำำ�หนดให้้ตัวล
ั ะครหรืือผู้้�แสดงนั้้�นเป็็ นผู้้�หญิิงที่่�เป็็ นสััญลัักษณ์์แทนตุ๊๊�กตาเสีียกบาลตุ๊๊�กตาหญิิงเปลืือย
อกอุ้้�มเด็็กโดยได้้กำ�ำ หนดโครงสร้้างการแสดงไว้้จำ�ำ นวน 4 ช่่วง ดัังนี้้�
		
5.2.1.1 ช่่วงที่่� 1 ช่่วงก่่อร่่างสร้้างเมืืองจากชุุมชนเมืืองท่่าเล็็ก ๆ สู่่�ชุุมชนใหญ่่ อยู่่�ที่่�
อ่่าวชลบุุรีตี อนบนการออกแบบท่่ารำ��โดยตีีความจากคลื่่�นทะเล อ่่าวเมืืองชลบุุรีี การเดิินทางของคลื่่�น
น้ำำ�� ในอ่่าว	
		
- ท่่ารำ��ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากการออกแบบท่่ารำ��จากธรรมชาติิ คลื่่�นน้ำำ�� ในอ่่าว
เมืืองชลบุุรีตี อนบน การเดิินทางของคลื่่�นน้ำำ�� ในอ่่าวเมืืองชลบุุรีี การใช้้ท่า่ รำำ�ท่อ่ นแขนต่่อติิดกััน การเอีียง
โย้้ตัวั ในการเคลื่่�อนที่่� การจััดรููปแบบแถวเป็็ นวงโค้้งรููปอ่่าว

ภาพที่่� 1 ท่่ารำ��คลื่่น� น้ำ�ท
�ำ ะเล	
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 2 อ่่าวเมืืองชลบุุรีีตอนบน
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2562)
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5.2.1.2 ช่่วงที่่� 2 การเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา การเข้้ามาของอิิทธิิพลอารยธรรม
ทวารดีีประติิมากรรม พระพุุทธรููป จากหลัักฐานรอยพระพุุทธบาท
		
- ท่่ารำ��จากการออกแบบท่่ารำ��ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากโบราณสถาน เนิินดิินกำำ�แพง
เมืืองศรีีพโล การเคลื่่�อนที่่�และการจััดระเบีียบร่า่ งกายเป็็ นแนวตั้้�งฉากกัับพื้้น� การวางเท้้าแบบรููปปั้้� น
สมััยทวารวดีี การจััดแถวรููปสี่่�เหลี่่�ยมตามแบบผัังเมืือง

ภาพที่่� 4 ท่่ารำ��รูู ปผัังเมืือง
ภาพที่่� 5 เนิินดิินบริิเวณสถาบัันพลศึึกษา จ.ชลบุุรีี
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2562)

		
- ท่่ารำ��จากการออกแบบท่่ารำ��ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากการออกแบบท่่ารำ��จากประติิมากรรม
พระพุุทธรูู ป จากการเข้้ามาของพระพุุทธศาสนา อิิทธิิพลอารยธรรมทวารดีี สุุโขทััยและอู่่�ทอง
พระคัันธารราษฏร์์, พระพุุทธรููปปางมารวิิชัยั สมััยทวารวดีี พระพุุทธรููปปางแสดงธรรม พระเนื้้�อชิินปางลีีลา
สมััยสุโุ ขทััย พระพุุทธรููปปางมารวิิชัยั แบบอู่่�ทอง

ภาพที่่� 10 ท่่ารำ��พระคัันธารราษฏร์์
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 11 พระคัันธารราษฏร์์
ที่่ม� า : สรรสาระอารยธรรมทวารวดีี (พ.ศ.2506)

		
- ท่่ารำ��จากการออกแบบท่่ารำ��ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากการออกแบบท่่ารำ��จากโบราณวััตถุุ
กระเบื้้�องดิินเผาเชิิงชายหลัังคารููปเทพพนมอยู่่�ในซุ้้�มเรืือนแก้้ว ตุ๊๊�กตาเสีียกบาลอุ้้�มลููก

ภาพที่่� 6 ท่่ารำ��เข้้าซุ้้�มในท่่าเทพพนม
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 8 ท่่ารำ��ตุ๊๊�กตาเสีียกบาล
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 7 กระเบื้้�องดิินเผาเชิิงชายหลัังคารูู ปเทพพนม
ที่่ม� า : www.finearts.go.th (2562)

ภาพที่่� 9 ตุ๊๊�กตาเสีียกบาลอุ้้�มลููก
ที่่ม� า : พััฒนาการทางประวััติศิ าสตร์์ชลบุรีีุ (2552)

ภาพที่่� 12 ท่่ารำ�ำ พระพุุทธรููปปางมารวิิชัยั สมััยทวารวดีี ภาพที่่� 13 ลายปููนปั้้�นพระพุุทธรููป สมััยทวารวดีี
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2562)

ภาพที่่� 14 ท่่ารำ�ำ พระพุุทธรููปปางแสดงธรรม
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 15 พระพุุทธรููปปางแสดงธรรมสมััยทวารวดีี
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2562)
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ภาพที่่� 16 ท่่ารำ��พระปางลีีลา
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 18 ท่่ารำ��พระปางมารวิิชัยั แบบอู่่�ทอง
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563 )

ภาพที่่� 17 พระเนื้้�อชิินปางลีีลา
ที่่ม� า : www.Y7oAhUx6nMBHWFjCcUQ (2563)

ภาพที่่� 19 พระพุุทธรููปปางมารวิิชัยั แบบอู่่�ทอง
ที่่ม� า : http://nkr.mcu.ac.th (2563)

		
5.2.2.3 ช่่วงที่่� 3 ความเชื่่�อในเทพเจ้้า การเข้้ามาของอิิทธิิพลอารยธรรมละโว้้ พระ
วิิษณุุ พระคเณศ พระพนััสบดีี
		
- ท่่ารำ��จากการออกแบบท่่ารำ��ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากการออกแบบท่่ารำ��จากประติิมากรรม
เทวรููป อิิทธิิพลอารยธรรมละโว้้พระวิิษณุุสี่่�กร พระคเณศ พระพนััสบดีี ผสมผสานระหว่่างท่่ารำ��การ
เคลื่่�อนไหวแบบนาฏศิิลป์์ไทยและแบบเขมร

ภาพที่่� 20 ท่่ารำ�ำ พระวิิษณุุสี่ก่� ร
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 21 พระวิิษณุุสี่ก่� ร
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2562)

ภาพที่่� 22 ท่่ารำ�ำ พระคเณศ
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 23 พระคเณศ
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2562)

ภาพที่่� 24 ท่่ารำ��พระพนััสบดีี
ภาพที่่� 25 พระพนััสบดีี
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)
ที่่ม� า: ภาณุุพงศ์์ อนัันต์์ชัยั พััทธนา (2564)
			
		
- ท่่ารำ��จากการออกแบบท่่ารำ��ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากการออกแบบท่่ารำ��จากชาติิพันั ธุ์์�
ชนชาติิมอญกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�แรกที่่�รับั อารยธรรมทวารวดีีและแผ่่ขยายสู่่�ดิินแดนภาคพื้้�นเอเชีียอาคเนย์์
ลีีลาการไหว้้ การถััดเท้้าตามแบบท่่ารำ��ของชาวมอญ

ภาพที่่� 26 ท่่ารำ�ำ พนมมืือไหว้้
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 27 การใช้้เท้้ารำ��มอญ
ที่่ม� า: บัันทึึกการแสดง ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมมอญ บ้้านวัังกะ
อ.สัังขละบุุรีี จ.กาญจนบุุรีี (2562)
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5.2.2.4 ช่่วงที่่� 4 รุ่่�งเรืืองการค้้าขาย การติิดต่่อกัับชาวต่่างชาติิ อาณาจัักรสุุโขทััย
อาณาจัักรอยุุธยาเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าและค้้าขาย
		
- ท่่ารำ��จากการออกแบบท่่ารำำ�ที่่�ได้้แรงบัันดาลใจจากการออกแบบท่่ารำำ�จากยาน
พาหนะ เรืือสำำ�เภาจีีนและ ญวณ โครงสร้้างของลำำ� ส่่วนหััวเรืือ ส่่วนท้้ายเรืือ และเสากระโดงเรืือ

ท่่อน 2
(ก)
----

---ซ

----

- - - รํํ

----

---ซ

----

- - - รํํ

- มํํ รํํ ดํํ

รํํ มํํ - รํํ

- ดํํ - ทํํ

-ล-ท

- มํํ รํํ ท

รํํ ท ล ซ

-ร-ซ

-ซลท

-ล-ร

-ล-ท

ลซลท

ลทดร

----

----

----

----

----

- ซซซ

-ล-ซ

-ฟ–ซ

-ล-ซ

-ฟ-ม

รดรม

รมฟซ

----

- ซซซ

-ล-ซ

-ฟ–ซ

-ล-ซ

-ฟ-ม

รดรม

-รรร

(ข)

เพลงสำำ�เนีียงเขมร
ท่่อนที่่� 3
ภาพที่่� 28 ท่่ารำ��รููปเรืือสำำ�เภา
ที่่�มา: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)

ภาพที่่� 29 เรืือสำำ�เภาจำำ�ลอง
ที่่�มา: นพพล จำำ�เริิญทอง (2562)

5.2.2 การออกแบบดนตรีี
เพลงระบำำ�ศรีีพโล เป็็ นทำำ�นองเพลงที่่�ประพัันธ์์ขึ้้น� ใหม่่ โดยอ้้างอิิงแนวคิิดในการประพัันธ์์
เพลงชุุดระบำำ�โบราณคดีีของกรมศิิลปากร ที่่�ใช้้อิิทธิิพลของงานศิิลปกรรมที่่�แบ่่งตามยุุคสมััย ดัังนี้้�
ทวารวดีี ลพบุุรีี สุุโขทััยและอยุุธยา ประกอบกัับข้อ้ มููลทางประวััติศิ าสตร์์และพื้้�นที่่�ของผลการวิิจัยั
ทำำ�นองเพลงมีีสำ�ำ เนีียงและลีีลาแตกต่่างกัันออกไปในแต่่ละท่่อน กำำ�หนดรููปแบบของทำำ�นองเพลงขึ้้�น
ต้้นด้้วยรัวั เพลงช้้า เพลงเร็็ว และท้้ายเพลงลงจบให้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดและลีีลาของท่่ารำ�� โดยใช้้วง
ปี่่� พาทย์์ไม้้นวมบรรเลงประกอบการแสดง
ช่่วงเพลงช้้า เริ่่ม� ต้้นด้้วยเพลงสำำ�เนีียงมอญ
ท่่อน 1
(ก)

(ข)

----

- - - ดฺฺ

----

---ซ

----

- - - ดฺฺ

----

---ซ

-ล-ซ

-ฟ-ม

รดรม

รมฟซ

----

- - - ดฺฺ

----

---ซ

----

- - - ดฺฺ

----

---ซ

-ล-ซ

-ฟ–ม

รดรม

-รรร

----

- - - รํํ

----

---ซ

----

-ล-ท

- มํํ รํํ ท

-ล-ซ

----

- - - รํํ

----

---ซ

----

-ล-ท

ลทรท

ลซ–ล

----

(รมซล

--ทล

ซม--)

-รรร

-ม-ซ

-ม-ซ

----

----

(รมซล

--ทล

ซม--)

-รรร

-ม-ซ

-ม-ซ

----

----

รมซล

ทลซล

ทร-ท

-รรร

-ททท

-ลลล

-ซซซ

----

รมซล

ทลซล

ทร-ท

-รรร

-ททท

-ลลล

-ซซซ

- - - รํํ

- ซ - รํํ

-ทลท

ลซ-ล

- - - รํํ

- ซ - รํํ

-ทลท

ลซ–ล

-ร-ท

-ล-ซ

--ทล

รท--

-ซซซ

-ล-ท

รํํ ท ล ท

รํํ มํํ - รํํ

- มํํ รํํ ท

ร---

-ซ-ร

-ม-ซ

-ทลท

ล ซ--

ลซรซ

ลท–ล

--ลล

ล---

รมซล

ทลซม

--มม

ม---

-ร-ม

-ซ-ล

--รม

รล--

รมรล

ทลรท

-ร-ท

-ล-ซ

-ม-ม

ซล-ซ

--รม

รล--

รมรล

ทลรท

-ร-ท

-ล-ซ

-ม-ม

ซล-ซ

---ล

-ร-ล

-มรม

ซล-ซ

----

-ร-ล

-มรม

ซล-ซ

- - ดฺฺ ดฺฺ

ดฺฺ - - -

-ร-ม

-ซ--

--ดล

ซม-ซ

---ม

-ซ--

ช่่วงเพลงเร็็ว ช่่วงท้้ายเพลงสำำ�เนีียงไทย
ท่่อน 1

ท่่อน 2

----

- รํํ รํํ รํํ

- มํํ - รํํ

- ดํํ - รํํ

- มํํ - รํํ

- ดํํ - ท

ลซลท

- ดํํ – รํํ

--ดล

ซม-ซ

-ซซซ

ลท-ล

-ร-ท

-ล-ท

-ซ-ล

----

----

- รํํ รํํ รํํ

- มํํ - รํํ

- ดํํ - รํํ

- มํํ - รํํ

- ดํํ- ท

-ทลท

ดร-ซ

----

ซลทร

-ทลท

ซล--

--ทล

ทซลม

ซรซม

ลซทล
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--รม

รล--

รมรล

ทลรท

-ร-ท

-ล-ซ

-ม-ม

ซล-ซ

--รม

รล--

รมรล

ทลรท

-ร-ท

-ล-ซ

-ม-ม

ซล-ซ

---ร

---ท

---ล

-ท-ร

-ซ-ม

-ร-ท

---ล

---ซ

กลัับต้น้

5.2.3 การออกแบบเครื่่�องแต่่งกาย
	ผู้้�วิิจัยั ได้้รับั แนวคิิดและแรงบัันดาลใจจากตุ๊๊�กตาเสีียกบาลอุ้้�มลููก ซึ่่ง� เป็็ นศิิลปะแบบสุุโขทััย
โดยผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้ทรงผมแบบมวยสููง ผ้้ารััดอก ผ้้านุ่่�งชั้้�นในยาวกรอมเท้้า ผ้้าชั้้�นนอกคลุุมปล่่อยชาย
ทั้้�งสองข้้าง บริิเวณหน้้าขา โดยผ้้ารััดอกและผ้้านุ่่�งใช้้สีีเขีียวในการตััดเย็็บตามสีีของเครื่่�องเคลืือบดิิน
เผาที่่�ค้น้ เจอในบริิเวณอ่่าวชลบุุรีี ซึ่่ง� สมััยนั้้น� นิิยมใช้้สีีโทนสีีเขีียว สีีเขีียวไข่่กา และสีีน้ำ��ำ เงิินขลิิบตาม
ลายผ้้า ซึ่่ง� สีีน้ำ��ำ เงิินเป็็ นสีีของเครื่่�องถ้้วยชามของจีีนสมััยราชวงศ์์หมิิงที่่�ค้น้ เจอและนิิยมในสมััยนั้้น� เข่่นกััน
รวมถึึงลายจีีบของผ้้าจากหม้้อทะนน
ห
ภาพที่่� 30 ตุ๊๊�กตาเคลืือบสมััยสุโุ ขทััย
ที่่�มา: พััฒนาการทางประวััติศิ าสตร์์ชลบุุรีี (2563)

ภาพที่่� 31 หม้้อทะนน
ที่่�มา: นพพล จำำ�เริิญทอง (2563)

ภาพที่่� 32 เครื่่อ� งถ้้วยชามของจีีน สมััยราชวงศ์์หมิิง
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2563)
เครื่่�องประดัับประกอบด้้วย สร้้อยคอ ต่่างหูู กำำ�ไลข้้อมืือและกำำ�ไลข้้อเท้้า โดยจิินตนาการ
จากกำำ�ไลสำำ�ริิดที่่�ขุดุ พบและเครื่่�องประดัับสมััยอยุุธยาที่่�มีีความเจริิญทางด้้านศิิลปะเป็็ นต้้นแบบใน
ยุุคต่อ่ ๆ มา ดัังภาพที่่�ปรากฏ

ภาพที่่� 33 เครื่่อ� งแต่่งกายระบำ�ำ ศรีีพโล
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2563)

สรุุ ปผลการวิิจัยั
	ผู้้�วิิจัยพบว่
ั
า่ การสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืืองศรีีพโล และ
จากการศึึกษาประวััติิศาสตร์์ของภาคตะวัันออกสามารถนำำ�มาบููรณาการด้้วยการสร้้างสรรค์์ผ่่าน
การเล่่าเรื่่�องในรูู ปแบบระบำำ� ทำำ�ให้้ผู้้�วิิจัยั และผู้้�ชมสามารถเชื่่�อมโยงกัับพื้้น� ที่่�โดยใช้้ศิิลปะการแสดง
เป็็ นเครื่่�องมืือนำำ�พาให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์ของชุุมชนได้้เป็็ นอย่่างดีี ผู้้�วิิจัยั ใช้้ความรู้้�ความ
สามารถทางด้้า นทฤษฎีี หลัักทางนาฏศิิลป์์ไทยจากการเรีียนการสอนและนำำ�มาพััฒนาต่่อยอดอััน
เป็็ นประโยชน์์ ต่่อตััวนักศึึก
ั ษา และชุุมชน มาปรัับให้้มีลำี �ดั
ำ บขั้้
ั น� ตอนตามขนบแบบแผนการสร้้างระบำำ�ไทย
ตรงตามวััตถุุประสงค์์ในการวิิจัยคื
ั ือการสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืือง
ศรีีพโล สามารถสรุุปเป็็ นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�
1. ข้้อมููลหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์
	ชุุมชนเมืืองศรีีพโล (ศรีีพะโร) เป็็ นเมืืองท่่าอยู่่�บนเส้้นทางการเดิินเรืือพาณิิชย์์หรืือเส้้นทางการค้้า
ทะเลตั้้�งอยู่่�ในเขตบ้้านศรีีพโล ตำำ�บลหนองไม้้แดง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี สัันนิิษฐานว่่าชื่่�อ ศรีีพ
โลมาจากนิิทานพื้้�นบ้้านเรื่่อ� งเศรษฐีีพาโล มีีผังั เมืืองเป็็ นรููปสี่่เ� หลี่่ย� ม โบราณวััตถุุที่่พบ
� ได้้แก่่เครื่่�องปั้้�นดิินเผา
ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ชนิิดเคลืือบและไม่่เคลืือบ เศษเครื่่�องปั้้� นดิินเผาแบบจีีนสมััยราชวงศ์์หมิิง กระปุุกถ้วย
้ ชาม
เคลืือบแบบสุุโขทััย ตุ๊๊�กตาเคลืือบสมััยสุโุ ขทััย (ตุ๊๊�กตาเสีียกบาลตุ๊๊�กตาหญิิงเปลืือยอกอุ้้�มเด็็ก) กำำ�ไลสำำ�ริดิ
พระพุุทธรููปดิินเผาแบบอู่่�ทอง พระเนื้้�อชิินปางลีีลา เศษหม้้อทะนนมีีลวดลายประดัับ ชามเคลืือบบาง ๆ
ของญวณ เศษปููน ใบเสมา หิินทรายและเศษกระเบื้้�องดิินเผาเชิิงชายหลัังคารููปเทพพนมอยู่่�ในซุ้้�ม
เรืือนแก้้ว นำำ�มาสร้้างโครงเรื่่อ� งเพื่่�อออกแบบการแสดง
2. การสร้้างสรรค์์ระบำำ�ศรีีพโลจากหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์
		
2.1 การออกแบบท่่ารำ��
		
โครงสร้้างท่่ารํําที่่�เน้้นภาพต้้นแบบจากโบราณวััตถุุที่่�พบ ได้้แก่่พระพุุทธรููปเทวรููป
ตุ๊๊�กตาเคลืือบ ท่่ารำ��จากนาฏศิิลป์์ไทย จากธรรมชาติิ (ท่่าเคลื่่�อนที่่�ของน้ำำ�� ) ยานพาหนะ ผู้้�แสดงปฏิิบัติั ิ
เป็็ นกลุ่่�มโดยพร้้อมเพรีียงกััน มีีความหลากหลายในเรื่่อ� งของการแปรแถวหมู่่�ระบํําในลัักษณะต่่าง ๆ
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เช่่น แถวเฉีียง แถวหน้้ากระดาน แถววงกลม ฯลฯ นอกจากนี้้�ยังั ใช้้ลักั ษณะชาติิพันั ธุ์์� มาเป็็ นองค์์
ประกอบในการออกแบบระบำำ�ในช่่วงอารยธรรมทวารวดีีเข้้ามาแพร่่หลาย มีีลักั ษณะการถััดเท้้าตาม
แบบลีีลาท่่ารำำ�ของชาวมอญด้้วย ระบํําศรีีพโลมีีการเคลื่่�อนที่่�ไป ตามตํําแหน่่งทิิศทางต่่าง ๆ บนเวทีี
เพื่่�อสร้้างความตื่่�นตาให้้กับผู้้�
ั ชม ในการสร้้างสรรค์์งานชิ้้�นนี้้�ปรากฏท่่ารำำ�ขึ้้น� ใหม่่อีีก 3 ท่่า คืือ
		
- จีีบมือื (จีีบแบบละโว้้) ได้้รููปแบบมาจากลัักษณะนิ้้�วของเทวรููปพระวิิษณุุมีลัี กั ษณะ
ดัังนี้้� คืือ ปลายนิ้้�วหัวั แม่่มืือจรดปลายนิ้้�วชี้้แ� ละนิ้้�วกลาง นิ้้�วที่่�เหลืืองอเข้้าหาฝ่่ ามืือ
ภาพที่่� 36 ท่่ารำ�ำ พระคเณศชููงวง
ที่่ม� า: ศุุธาศิินีี บุุญเกาะ (2563)
		
2.2 การออกแบบดนตรีี
		
ประพัันธ์์ขึ้้น� ใหม่่โดยนายกิิตติิภัณ
ั ฑ์์ ชิิตเทพ ใช้้อิิทธิิพลของงานศิิลปกรรมที่่�แบ่่ง
ตามยุุคสมััย ดัังนี้้� ทวารวดีี ลพบุุรีี สุุโขทััยและอยุุธยา ทำำ�นองเพลงมีีสำ�ำ เนีียง ลีีลาแตกต่่างกัันออกไป
ในแต่่ละท่่อ น กำำ�หนดให้้มีี 2 ช่่วง คืื อ ช่่วงเพลงช้้า และช่่วงเพลงเร็็ว ใช้้วงปี่่� พาทย์์ไม้้นวมบรรเลง
ประกอบการแสดง โดยใช้้โครงสร้้างทางดนตรีีที่่�ปรากฏคืือ เริ่่ม� ต้้นด้้วยเพลงช้้า (เพลงสำำ�เนีียงมอญ,
เพลงสำำ�เนีียงเขมร) เพลงเร็็ว และจบด้้วยเพลงสำำ�เนีียงไทยช่่วงเพลงช้้า
		
2.3 การออกแบบเครื่่�องแต่่งกาย
		การออกแบบเครื่่�องแต่่งกายระบำำ�ศรีีพโลผู้้�วิิจัยกำ
ั �ำ หนดแนวคิิดและแนวทางการ
สร้้างสรรค์์จากจิินตนาการของผู้้�วิจัิ ยบ
ั นพื้้�นฐานจากการศึึกษาข้้อมููลทางประวััติศิ าสตร์์โดยมีีนายโสพล
ชิิณราด เป็็ นผู้้�ออกแบบและตััดเย็็บ โดยสร้้างสรรค์์ให้้ตัวล
ั ะครตุ๊๊�กตาเสีียกบาลตุ๊๊�กตาหญิิงเปลืือยอก
อุ้้�มเด็็กโดยกำำ�หนดการสร้้างสรรค์์ให้้ตัวล
ั ะครรััดมวยผมทรงกลม ทรงผมแบบมวยสููง สวมต่่างหููโลหะ
แบบห้้อยลายกนก สร้้อยคอโลหะดุุนลาย กำำ�ไลข้้อมืือโลหะดุุนลายทรงกลม กำำ�ไลข้้อเท้้าโลหะ
หััวบััวทรงกลม สวมใส่่ผ้า้ รััดอกสีีเขีียวไข่่กามีีผ้า้ สีีน้ำ��ำ เงิินขลิิบตามลายผ้้า ใส่่ผ้า้ นุ่่�งสีีเขีียวไข่่กา ผ้้านุ่่�ง
ชั้้�นในยาวกรอมเท้้าผ้้าชั้้�นนอกคลุุมปล่่อยชายทั้้�งสองข้้างมีีผ้า้ สีีน้ำ��ำ เงิินขลิิบตามลายผ้้า

ภาพที่่� 34 จีีบมืือแบบละโว้้
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2563)
		
- จีีบมืือ (แบบอู่่�ทอง) ได้้รููปแบบมาจากลัักษณะนิ้้�วของพระพุุทธรููปแบบอู่่�ทอง
ลัักษณะดัังนี้้�คืือปลายนิ้้�วหัวั แม่่มืือจรดข้้อนิ้้�วชี้้แ� ละนิ้้�วกลางข้้อแรกนิ้้�วที่่�เหลืือเหยีียดตึึง

ภาพที่่� 35 จีีบมืือแบบอู่่�ทอง
ที่่ม� า: นพพล จำ�ำ เริิญทอง (2563)
		
- พระคเณศชููงวง ผู้้�วิิจัยั ได้้แรงบัันดาลใจจากเทวรููปพระคเณศมีีลักั ษณะดัังนี้้� คืือ
ยืืนจรดปลายเท้้าข้้างใดข้้างหนึ่่ง� ออกไปด้้านหน้้า เท้้าที่่�เหลืือวางเต็็มเท้้า ย่่อตััวลง มืือด้้านเดีียวกับั
เท้้าที่่�ยื่่�นตั้้�งวงหน้้า ข้้อมืืออยู่่�ระดัับหน้้าผาก มืือที่่�เหลืือตั้้�งวงจีีบมืือแบบทวารวดีี ตั้้�งวงข้้างปลายนิ้้�ว
กลางอยู่่�หลัังใบหูู

อภิิปรายผล

	การวิิจัยั เพื่่�อสร้้างสรรค์์ระบำำ�ศรีีพโลโดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาประวััติศิ าสตร์์เมืืองศรีีพโล
จััง หวััด ชลบุุรีีซึ่�่ง เป็็ น เมืื อ งประวััติิ ศ าสตร์์ภ าคตะวััน ออกที่่� ผู้้�วิิ จััยต้ อ้ งการเชื่่� อ มโยงพื้้�น ที่่� ด้ วย
้ งาน
สร้้างสรรค์์ทางนาฏศิิลป์์ผ่่านการออกแบบลีีลาท่่ารำำ�และองค์์ประกอบการแสดงเพื่่�อใช้้ศาสตร์์ของ
การเล่่าเรื่่อ� งค้้นหาและสร้้างอััตตลัักษณ์์ของเมืืองศรีีพโล ตามหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์และจิินตภาพ
ของผู้้�วิิจัยั ผลงานการวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�ยังั ต้้องการการพััฒนาการออกแบบลีีลาท่่ารำำ� ดนตรีีประกอบการ
แสดงและเครื่่�องแต่่งกาย การสร้้างสรรค์์ระบำำ�จากหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์จำ�ำ เป็็ นต้้องรวบรวม
ข้้อมููลให้้ชัดั เจนเพื่่�อนำำ�ข้อ้ มููลมาสัังเคราะห์์และจำำ�แนกความเป็็นไปได้้ในการนำำ�มาเล่่าเรื่่อ� ง สร้้างสััญลัักษณ์์
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การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ เมืืองศรีีพโล

เพราะต้้องสร้้างความเชื่่�อชุุดใหม่่ของเมืืองศรีีพโลให้้ปรากฏนัักแสดงเป็็ น “ภาพแทน” ของมนุุษย์์ใน
ยุุคนั้้น� และเชื่่�อได้้ราวกัับว่่าเป็็ นมนุุษย์์ในยุุคนั้้น� ปรากฏตััวออกมาให้้ได้้รู้้�จักด้
ั วยก
้ ารีีพโลเป็็ นระบำำ�ที่่�
การสร้้างสรรค์์ระบำำ�เพื่่�อสะท้้อนประวััติศิ าสตร์์หรืือแหล่่งโบราณคดีีได้้แก่่ ดนตรีี ท่่ารำำ� และเสื้้�อผ้้า
เครื่่�องแต่่งกาย การเก็็บรวมรวมข้้อมููลผู้้�วิจัิ ยมี
ั คว
ี ามต้้องการค้้นหาข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์ของเมืืองศรีีพโล
ที่่�สามารถนำำ�มาสร้้างสรรค์์เป็็ นสััญลัักษณ์์เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�และสััญญะทางการแสดงโดยสนใจสร้้าง
ตััวละคร “ตุ๊๊�กตาหญิิงเปลืือยอกอุ้้�มเด็็ก” นำำ�มาสร้้างจิินตนาการทำำ�ให้้เกิิดชีีวิิต สร้้างการรัับรู้้�และ
ประสบการณ์์ให้้เกิิดความรู้้�สึึกและจิินตภาพของเมืืองศรีีพโล การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�ผู้้�วิิจัยั ได้้มีีโอกาสเปิิ ดให้้ผู้้�
ชมและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิไิ ด้้อภิิปรายผลงานที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ โจทย์์และปััญหาในการวิิจัยั จากการอภิิปราย
หลัังจบการแสดงทำำ�ให้้เห็็นแนวทางการสร้้างท่่ารำ��เพื่่�อเน้้นมิิติขิ องตััวละครจากศิิลปะวััตถุุ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
แนะนำำ�ให้้เห็็นถึึงการสร้้างท่่ารำ��และการเคลื่่�อนไหวเฉพาะเพื่่�อสร้้างเป็็ นภาพแทนและสััญลัักษณ์์ให้้
เชื่่�อมโยงกัับพื้้น� ที่่�ประวััติศิ าสตร์์ ระบำำ�ศรีีพโลเป็็ นระบำำ�ที่่�สร้้างขึ้้�นรวมกััน 4 ยุุคสมััย ซึ่่ง� แตกต่่างจาก
การสร้้างสรรค์์ระบำำ�จากข้้อมููลประวััติศิ าสตร์์อื่่�น ๆ ที่่�นิิยมสร้้างขึ้้�นเพีียงยุุคสมััยเดีียว

ข้้อเสนอแนะ
8.1 จััดให้้มีีการแสดงระบำำ�ศรีีพโลขึ้้�นอีีก เพื่่�อพััฒนาลีีลาท่่ารำ�� การออกแบบกระบวนแถว
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
8.2 จััดแสดงได้้ในโรงเรีียนเพื่่�อให้้นักั เรีียนในโรงเรีียนมััธยมต่่าง ๆ ในภููมิิภาคตะวัันออก
สามารถนำำ�ไปใช้้ในการแสดงในโรงเรีียนเพื่่�อเสริิมทัักษะทางวิิชาการ ด้้วยศิลิ ปะทางด้้านนาฏศิิลป์์ใน
โรงเรีียนต่่าง ๆ
8.3 สามารถถ่่ายทอดกระบวนท่่ารำ��ให้้กับผู้้�ที่่
ั ส� นใจและตระหนัักรู้้�ประวััติศิ าสตร์์ภาคตะวัันออก
เมืืองศรีีพโลเพื่่�อเผยแพร่่ต่อ่ ไป
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การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่อ� การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
อััพไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่อ� สิ่่�งแวดล้้อม
The Upcycling Product Design from Waste Ceramic Materials through
Environmental Design Concept
ฝนทิิพย์์ รัังสิิตสวััสดิ์์� 1

บทคััดย่่อ
งานวิิจัยั เรื่่อ� ง การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ upcycling
ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดเกี่่ยวกั
� บก
ั ารออกแบบ
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม และแนวคิิด upcycling ที่่�จะเป็็ นประโยชน์์ในการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์
จากเศษวััสดุุเซรามิิก 2) เพื่่�อศึึกษาและทดลองเทคนิิคในการแปรรููปเศษวััสดุุเซรามิิกที่่�จะนำำ�มาซึ่่ง� ข้้อ
ค้้นพบเกี่่�ยวกับข้
ั อ้ ดีี ข้้อเสีีย ของเทคนิิคต่า่ ง ๆ ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ upcycling
และ 3) เพื่่�อพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จากจากเศษวััสดุุเซรามิิกด้วย
้ แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�
จะเป็็ นทางเลืือกใหม่่ ชะลอการเกิิดขยะ และสามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ของเศษวััสดุุเซรามิิกได้้			
จากการศึึกษาพบว่่า การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ด้วย
้ แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ใช้้
เศษวััสดุุเซรามิิกเหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต ผ่่านกระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้มีีคุณ
ุ ภาพและประโยชน์์เพิ่่�ม
มากขึ้้�น แนวคิิดที่่�สอดคล้้องกัับการ Upcycle ซึ่่ง� การพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จะใช้้ความคิิด
สร้้างสรรค์์ เพื่่�อสร้้างความสวยงาม และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ใช้้สอย โดยใช้้แนวคิิดสำำ�คัญ
ั 3 ส่่วน คืือ 1)
หลัักการ 4R (Reduce, Reuse, Recycle และ Repair) 2) การยืืดอายุุการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์และวััสดุุ
และ 3) การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการใช้้งาน และในงานวิิจัยนี้้
ั มี� ีผลการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ต้้นแบบ จำำ�นวน 5 ชิ้้�น ในประเภทผลิิตภััณฑ์์ไลฟ์์สไตล์์ ซึ่่ง� เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เจาะจงเฉพาะบุุคคลหรืือ
กลุ่่�ม ไม่่เหมารวมแบบทุุกเพศทุุกวัยั แต่่จะผลิิตขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองต่่อคนที่่�มีีลักั ษณะรููปแบบการใช้้
ชีีวิติ แบบนั้้�น ๆ สอดคล้้องกัับการใช้้งานของกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ เข้้ากัับยุคุ สมััยปััจจุุบันั ซึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์
ต้้นแบบประกอบด้้วย ที่่�ดริิปกาแฟ จำำ�นวน 2 รููปแบบ ถาดรอง จำำ�นวน 1 รููปแบบ และเก้้าอี้้� จำำ�นวน 2
รููปแบบ ด้้วยการเลืือกเทคนิิคจากทดลองประสาน 2 วััสดุุ โดยการร้้อย สาน และเซาะร่่องไม้้ และการ
ประสานเศษเซรามิิกและไม้้ด้วยย
้ างรััก เพื่่�อให้้ได้้ผลิติ ภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งาน เกิิดรููปแบบที่่�
น่่าสนใจ เป็็ นการผสมผสานการใช้้ภูมิู ิปััญญาในการสร้้างสรรค์์ผลงาน เพิ่่�มคุุณค่่าให้้กับผลิ
ั ิตภััณฑ์์
อีีกทั้้ง� เป็็ นการจำำ�กัดั หรืือลดการใช้้วัสั ดุุให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ ในงานออกแบบ เนื่่�องจากการใช้้วัสั ดุุหลายประเภท
ทำำ�ให้้กระบวนการทำำ�ลาย คััดแยกขยะ ต้้องใช้้พลังั งานและทรััพยากรเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่ง� จะเป็็ นผลเสีีย
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ผลจากการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycling จากเศษวััสดุุเซรามิิกด้วย
้
แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมนี้้� เป็็ นทางเลืือกใหม่่ให้้กับผู้้�
ั ใช้้งานที่่�ต้อ้ งการความแปลกใหม่่
รููปแบบที่่�แตกต่่าง เป็็ นการชะลอการเกิิดขยะ และสามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ของเศษเซรามิิกเหลืือทิ้้�งจาก
กระบวนการผลิิตได้้ ซึ่่ง� ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยที่่
ั �กำ�ำ หนดไว้้
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: 1.การออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม, เศษวััสดุุเซรามิิก
1

ดร., อาจารย์์ประจำำ�สาขาออกแบบผลิิตภััณฑ์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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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 disadvantages 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 products 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 weaving, 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

ความสำำ�คััญและที่่ม� าของปัั ญหา
	ช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่่านมาสถานการณ์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมถููกกล่า่ วถึึงอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้ม
ส่่งผลกระทบต่่อทั่่�วโลกจนกลายเป็็ นประเด็็นปัั ญหาสำำ�คัญ
ั หลัักอย่่างหนึ่่ง� ผลจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ
มนุุษย์์ส่ง่ ผลกระทบโดยตรงต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและขยายขอบเขตการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น ในทาง
กลัับกันั การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่่�งได้้รับอิ
ั ิทธิิพลมาจากปัั ญหาสิ่่�งแวดล้้อมดัังกล่่าวก็็ส่่ง
ผลต่่อมนุุษย์์ โดยข้้อมููลจาก World Health Organization (2021) รายงานว่่า การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศส่่งผลกระทบต่่อปัั จจััยทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมด้้านสุุขภาพของมนุุษย์์ในหลาก
หลายวิิธีี เป็็ นภััยคุุกคามสำำ�คัญ
ั ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีี อากาศบริิสุทธิ์์
ุ � น้ำำ�ดื่่
� �มที่่�ปลอดภััย แหล่่ง
อาหารที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าทางโภชนาการและที่่�พักั อาศััยที่่ป� ลอดภััย นอกจากนี้้� ผลกระทบจากปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม
ยัังมีีความสามารถที่่�จะบ่่อนทำำ�ลายความก้้าวหน้้าด้้านสุุขภาพทั่่�วโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเทศ
กำำ�ลังั พััฒนาซึ่่ง� เป็็ นพื้้�นที่่�ที่่�มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านสุุขภาพที่่�อ่อ่ นแอ ทำำ�ให้้มีีสามารถในการรัับมืือกัับ
ปัั ญหาดัังกล่่าวได้้น้อ้ ยหากไม่่ได้้รับคว
ั ามช่่วยเหลืือในการเตรีียมตััวและรัับมืือกัับสถานการณ์์นี้้ �
ในปัั จจุุบันั ทั้้�งองค์์กรภาครััฐและเอกชนเริ่่ม� หัันมาจริิงจัังกัับปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น ผ่่าน
ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมซึ่่ง� เป็็นแนวคิิดที่่�เชื่่อ� มโยงกัันระหว่่างการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์กับก
ั ารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�พิิจารณาผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตลอดวงจรชีีวิิตของ
ผลิิตภััณฑ์์ โดยมีีเป้้าหมายในการผลิิตและบริิโภคอย่่างรัับผิิดชอบ ทั้้�งการปรัับปรุุ งประสิิทธิิภาพใน
การผลิิต การส่่งเสริิมการใช้้พลังั งานหมุุนเวีียน การออกแบบที่่�ชาญฉลาด การเลืือกใช้้วัสั ดุุทางเลืือก
เพื่่�อให้้มีีการใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดความยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง
Upcycle เป็็ นการนำำ�วัสั ดุุที่่ไ� ม่่สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้แล้้วมาทำำ�ให้้มีมูี ลค่
ู า่ หรืือใช้้ได้้ดีกว่
ี า่ เดิิม
(Braungart & McDonough, 2002) เป็็ นกระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้ผลิติ ภััณฑ์์เก่่ามีีคุณ
ุ ค่่าเพิ่่�มขึ้้�น ไม่่ใช่่
น้้อยลง (Thornton, 1994) ซึ่่ง� แตกต่่างจากกระบวนการ Recycle ที่่�เป็็ นการลดคุุณภาพของวััสดุุลง
และอาจจะเสีียค่า่ ใช้้จ่า่ ยมากกว่่าการผลิิตวััสดุุขึ้้น� ใหม่่ เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์เหล่่านั้้�นถููกผลิติ ขึ้้�นจาก
วััสดุุที่่�ไม่่ได้้ออกแบบให้้สามารถนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ได้้ง่า่ ยตามแนวคิิดของ Recycle (จัักรสิิน น้้อยไร่่
ภููมิิ และ สิิงห์์ อิินทรชููโต, 2560 : 50) โดยการพััฒนาวััสดุุด้วย
้ แนวคิิด Upcycle เป็็ นกระบวนการที่่�
สามารถพััฒนาวััสดุุได้้อย่่างหลากหลาย สามารถนำำ�ไปออกแบบเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่อ� อกสู่่�ตลาดเชิิงพาณิิชย์์
และนำำ�ไปใช้้งานจริิงได้้แล้้วจำ�ำ นวนมาก
	อุุตสาหกรรมเซรามิิกเป็็ นอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อเศรษฐกิิจไทยมาตั้้�งแต่่ใน
อดีีต เนื่่�องจาก มีีการใช้้วัตั ถุุดิิบในประเทศเป็็ นส่่วนใหญ่่ มีีการจ้้างแรงงานจำำ�นวนมากในกระบวนการ
ผลิิต โดยผลิิตภััณฑ์์ในกลุ่่�มเซรามิิกที่่มี� กี ารส่่งออกสููงสุุด ได้้แก่่ เครื่่�องใช้้บนโต๊๊ะอาหาร เครื่่�องสุุขภัณ
ั ฑ์์
และกระเบื้้�องปููพื้้น� บุุผนังั ตามลำำ�ดับั และประเทศญี่่� ปุ่่� นเป็็ นตลาดส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกหลัักที่่�
สำำ�คัญ
ั ของไทย (พชรวรรณ สนธิิมุลุ , 2563) นอกจากนี้้� ประเทศไทยยัังผลิิตและส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เซรามิิก
ไปยัังสหรััฐฯ เป็็ นอัันดัับ 2 รองจากญี่่�ปุ่่� นอีีกด้วย
้ (แนวโน้้มธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมไทย ปีี 2564-2566,
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2564) ดัังนั้้�น อุุตสาหกรรมเซรามิิกจึึงเป็็ นอีีกหนึ่่ง� ในอุุตสาหกรรมที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดปัั ญหามลภาวะไม่่ว่า่ จะ
เป็็ นเรื่่อ� งความร้้อน ฝุ่่�น เสีียง น้ำำ�� เสีีย ตะกอนจากกระบวนการ แบบปลาสเตอร์์ที่่ห� มดอายุุ ซากแผ่่นรองเผา
Ceramic roller รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผ่า่ นการเผาเคลืือบแล้้วจำ�ำ นวนมากที่่�ยากแก่่การย่่อยสลาย
จากที่่�มาและความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหาข้้างต้้น จึึงนำำ�มาซึ่่ง� แนวคิิดในการนำำ�เศษวััสดุุเซรามิิก
มาพััฒนาอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycling ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม
เนื่่�องจากอุุตสาหกรรมเซรามิิกเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อม โดยเซรามิิกที่่ผ่� า่ นกระบวนการ
เผาเคลืือบแล้้วนั้้น� ยากต่่อการนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ได้้ เพราะจำำ�เป็็ นต้้องผ่่านกระบวนการที่่�ใช้้พลังั งาน
และเสีียค่่าใช้้จ่่ายสููง งานวิิจัยนี้้
ั จึึ� งมุ่่�งหวัังที่่�จะช่่วยลดปัั ญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสร้้างความยั่่�งยืืน
ผ่่านกลไกการพััฒนาวััสดุุที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้มากที่่�สุดุ

วััตถุุประสงค์์
2.1 เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดเกี่่�ยวกับก
ั ารออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม และแนวคิิด upcycling ที่่�จะ
เป็็ นประโยชน์์ในการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุเซรามิิก
2.2 เพื่่� อ ศึึกษาและทดลองเทคนิิคในการแปรรูู ปเศษวััสดุุเซรามิิกที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งข้้อค้้นพบ
เกี่่�ยวกับข้
ั อ้ ดีี ข้้อเสีีย ของเทคนิิคต่า่ ง ๆ ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ upcycling
2.3 เพื่่�อพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จากจากเศษวััสดุุเซรามิิกด้วย
้ แนวคิิดการออกแบบ
เพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�จะเป็็ นทางเลืือกใหม่่ ชะลอการเกิิดขยะ และสามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ของเศษวััสดุุเซรามิิกได้้

กรอบแนวคิิดการวิิจัยั

สมมติิฐานการวิิจัยั
	การพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycling จากเศษวััสดุุเซรามิิก ด้้วยแนวคิิดการออกแบบ
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม โดยหลัักการ 4R ส่่วนหนึ่่�งในการลดปัั ญหาสิ่่�งแวดล้้อม สามารถการยืืดอายุุวัสั ดุุ
เหลืือทิ้้�ง เป็็ นทางเลืือกใหม่่ และเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้เศษวััสดุุได้้

วรรณกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
	การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycling ด้้วย
แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็ นการศึึกษาวิิจัยั แนวคิิดของการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม และ
ศึึกษาทดลองเศษวััสดุุเซรามิิก ที่่�จะเป็็ นประโยชน์์ในการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycling
ที่่�เป็็ นทางเลืือกใหม่่ ชะลอการเกิิดขยะ และสามารถเพิ่่�มมููค่า่ ให้้กับั เศษวััสดุุเซรามิิกได้้ โดยการศึึกษา
วิิจัยนี้้
ั ต้� อ้ งจะต้้องค้้นคว้้าและรวบรวมข้้อมููลต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง ดัังต่่อไปนี้้�
1 แนวคิิดการออกแบบเพื่่อ� สิ่่�งแวดล้้อม
	การออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมเป็็ นแนวคิิดที่่�เชื่่�อมโยงกัันระหว่่างการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กับั
การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยพิิจารณาผลกระทบของผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตลอดวงจร
ชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การสกััดแยกวััตถุุดิิบจากทรััพยากรธรรมชาติิ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตจนถึึงการ
ทิ้้�งซากผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง� ผลกระทบเหล่่านี้้�รวมถึึงการปลดปล่่อยสารเคมีีที่่�เป็็ นพิิษ การใช้้ทรัพย
ั ากรที่่�ไม่่
สามารถนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ได้้ และการใช้้พลังั งานที่่�เกิินความจำำ�เป็็ น (ฉััตรชััย จัันทร์์เด่่นดวง, 2558)
	การออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม (Design for Environment, DfE) เป็็ นการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ที่่� คำ�นึึ
ำ งถึึงหลัักการด้้านเศรษฐศาสตร์์และผลกระทบของผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมหรืือระบบ
นิิเวศน์์เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั แนวคิิดนี้้�รู้้�จักกั
ั นั ในอีีกชื่่�อหนึ่่ง� ว่่าการออกแบบเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ (Eco-design)
ซึ่่ง� มีีบทบาทที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ระบบการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development) เนื่่�องจากเป็็ นการป้้องกััน
และลดปัั ญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต้น้ เหตุุอย่่างแท้้จริิง โดยพิิจารณาผลกระทบที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตลอด
วััฏจัักรของผลิิตภััณฑ์์ (Product Life Cycle) ตั้้�งแต่่ขั้้น� ตอนการวางแผนการผลิิต ช่่วงการออกแบบ
ช่่วงการผลิิต ช่่วงการนำำ�ไปใช้้ และช่่วงการกำำ�จัดั หลัังการใช้้งานหรืือการนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ สถาบััน
วิิทยาการ สวทช. ได้้กล่า่ วถึึงบทบาทสำำ�คัญ
ั ของแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมว่่าเป็็ นแนวความคิิด
ของการออกแบบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อการผลิิตสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยเป็็ นกระบวนการที่่�
ผนวกแนวคิิดด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไปในขั้้�นตอน ซึ่่ง� จะช่่วยลดต้้นทุุนในแต่่ละขั้้�น
ตอนของการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมไปพร้้อม ๆ กััน โดยส่่งผลดีีต่อ่ ธุุรกิิจ ชุุมชน
และสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� เป็็ นแนวทางนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development) ต่่อไป

89

90

การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

นอกจากนี้้�หลัักการพื้้�นฐานของการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมยัังเป็็ นการประยุุกต์ใ์ ช้้หลัักการ
4R ได้้แก่่ การลดการใช้้ทรัพย
ั ากรและพลัังงาน (Reduce) การใช้้ซ้ำ��ำ (Reuse) การนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่
(Recycle) และการซ่่อมบำำ�รุุง (Repair) ในทุุกช่ว่ งของวััฏจัักรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ และจากการศึึกษาจาก
การศึึกษา (ไอเออเบิิน, ม.ป.ป.) สามารถอธิิบายหลัักการ 4R ได้้ ดัังนี้้�
1) การลดการใช้้ทรัพย
ั ากรและพลัังงาน (Reduce) คืือ ลดการใช้้ทรัพย
ั ากรต่่าง ๆ ให้้น้อ้ ยลง
โดยลดการใช้้ทรัพย
ั ากรที่่�มีอี ยู่่�อย่่างจำำ�กัดั ทรััพยากรที่่�หมดไปและทรััพยากรทดแทน วิิธีนี้้ี เ� ป็็ นขั้้�นตอนแรก
เพราะทำำ�ได้้ง่า่ ยที่่�สุดุ และดีีที่่สุ� ดุ ซึ่่ง� จะช่่วยประหยััดทรััพยากรลงได้้อยากมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุดุ
2) การใช้้ซ้ำ��ำ (Reuse) คืือ การนำำ�ของที่่�ยังั ใช้้ได้้กลับั มาใช้้ซ้ำ�อี
�ำ กครั้้
ี ง� หรืืออีีกหลาย ๆ เช่่น การใช้้
ถุุงพลาสติิกใส่่ของที่่�ได้้มาจากร้้านสะดวกซื้้�อไปใช้้ใส่่ขยะ การนำำ�ขวดน้ำำ�พล
� าสติิกกลับั มาใส่่น้ำ��ำ ใช้้อีกครั้้
ี ง�
วิิธีีนี้้ก็� ็จะช่่วยให้้ลดการสิ้้�นเปลืืองทรััพยากรได้้ การบริิโภคซ้ำำ�� เป็็ นการลดการใช้้ทรัพย
ั ากรและพลัังงาน
ลดการปล่่อยมลพิิษสู่่�สภาพแวดล้้อมไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปทรง
3) การนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ (Recycle) คืือ การนำำ�สิ่่�งที่่�เราไม่่สามารถที่่�จะใช้้ซ้ำ��ำ ได้้แล้้ว ซึ่่ง� อาจ
จะฉีีกขาด แตกหััก กลัับไปเข้้ากระบวนการแปรรููปให้้เป็็ นวััตถุุดิบิ เพื่่�อนำำ�กลับั มาผลิิตของขึ้้�นมาเป็็ น
สิินค้้าใหม่่ เช่่น การนำำ�เอาขวดน้ำำ�พล
� าสติิกมาผ่่านกระบวนการย่่อยให้้กลายเป็็ นเม็็ดพลาสติิกแล้้ว
นำำ�กลับั มาหลอมขึ้้�นเป็็ นเส้้นใย นำำ�ไปถัักเป็็ นเสื้้�อยืืด หรืือการหลอมแก้้ว การนำำ�เอากระดาษใช้้แล้้วมา
ปั่่� นทำำ�เป็็ นกระดาษอีีกครั้้ง� วิิธีีนี้้เ� ป็็ นวิิธีีที่่�อยู่่�ในขั้้�นสุุดท้้าย เพราะวิิธีีนี้้จำ� �ำ เป็็ นจะต้้องใช้้พลังั งานในการ
แปรรููป ซึ่่ง� ก็็จะทำำ�ให้้ต้อ้ งใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างเช่่นน้ำำ�มั
� นั อีีกอยู่่�ดีี
4) การซ่่อมบำำ�รุุง (Repair) คืือ การซ่่อมแซมใช้้ซ้ำ��ำ เป็็ นการนำำ�สิ่่�งของเครื่่�องใช้้เก่่า ๆ และของ
มีีตำ�ำ หนิิที่่ยั� งั มีีค่า่ มาซ่่อมแซมดััดแปลงให้้ใช้้งานได้้ดีดัี งั เดิิม ดีีกว่า่ ที่่�จะต้้องทิ้้�งแล้้วซื้้อ� ใหม่่ ซึ่่ง� จะเป็็ นการ
สิ้้�นเปลืืองทรััพยากรของโลกมากขึ้้�น
แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมเป็็ นส่่วนหนึ่่�งที่่�ถูกนำ
ู �ำ มาพิิจารณาในการออกแบบใน
กระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ นอกเหนืือจากปัั จจััยอื่่�น ๆ ในการออกแบบซึ่่�งได้้แก่่ ความคุ้้�มค่่าของ
ผลิิตภััณฑ์์ (Product economics) ความต้้องการของลููกค้า้ (Customer requirements) ความสามารถ
ในการผลิิต (Manufacturability) และทำำ�งานที่่�ต้อ้ งการของผลิิตภััณฑ์์ (Required product functions)
(ฉััตรชััย จัันทร์์เด่่นดวง, 2558) โดยแนวคิิดนี้้�จะเป็็ นหลัักการที่่�นักั ออกแบบนำำ�ไปใช้้ในกระบวนการพััฒนา
และออกแบบผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อตอบรัับกับั วิิกฤตการณ์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมโลกที่่�กำ�ลั
ำ งั เกิิดขึ้้�นอยู่่�ในปัั จจุุบันั
2. แนวคิิด Upcycle
	คำำ�ว่า่ “Upcycling” ถููกใช้้ครั้้ง� แรกโดย ไรเนอร์์ ฟิิ ลช์ ์ (Reiner Pilz) จาก Pilz GmbH & Co.
ซึ่่ง� เป็็ นบริิษััทเทคโนโลยีีระบบอััตโนมััติิของเยอรมััน จากการสััมภาษณ์์ในบทความ Salvo ปีี ค.ศ.
1994 อธิิบายว่่า ไรเนอร์์ ฟิิ ลช์ ์ สามารถจััดการวััสดุุดั้้ง� เดิิมที่่�มีีจำ�ำ นวนจำำ�กัดั ได้้ ในขณะนั้้�นกระบวนการ
Downcycling เป็็ นการทุุบอิิฐและทำำ�ลายทุุกสิ่่�ง แต่่สิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับ คืือ อััพไซเคิิล (Upcycle) ซึ่่ง�
เป็็ นการนำำ�ของเก่่ามาทำำ�ให้้มีีมูลค่
ู า่ มากขึ้้�นไม่่ใช่่ลดลง (Lovelady, n.d, 2021)
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	ต่่อมาในปีี ค.ศ. 2002 กระบวนการ Upcycle เป็็ นที่่�รู้้�จักั อย่่างแพร่่หลายมากขึ้้�นจากหนัังสืือ
Cradle to cradle: Remaking the way we make things ที่่�เขีียนโดย ไมเคิิล บรอนการ์์ท (Michael
Braungart) และ วิิลเลี่่�ยม แม๊๊คดอโน (William McDonaugh) โดยได้้ให้้คำ�จำ
ำ �กั
ำ ดั ความว่่า “การนำำ�
วััสดุุที่่ไ� ม่่สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้แล้้วมาทำำ�ให้้มีมูี ลค่
ู า่ หรืือใช้้ได้้ดีกว่
ี า่ เดิิม” (Braungart and McDonough,
2002) ในขณะที่่� สิิงห์์ อิินทรชููโต ได้้ให้้คำ�จำ
ำ �กั
ำ ดั ความไว้้ว่า่ เป็็ นกระบวนการแปลงสภาพวััสดุุเหลืือใช้้
หรืือการทำำ�ให้้วัสั ดุุหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่สามารถใช้้งานตามหน้้าที่่�เดิิมให้้กลายเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีี
คุุณภาพและมููลค่า่ สููงขึ้้�น อีีกทั้้ง� ยัังเป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม (สิิงห์์ อิินทรชููโต, 2556)
ในปัั จจุุบันั แนวคิิด Upcycle ได้้ถูกกล่
ู า่ วมากขึ้้�น โดยมีีการให้้คำ�นิ
ำ ิยามที่่�คล้า้ ยคลึึงกัันว่่า
Upcycle มาจากคำำ�ว่า่ Upgrade และ Recycling คืือ การนำำ�ขยะหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ได้้ใช้้แล้้วมาผลิิตให้้
เป็็ นของใช้้ที่่�มีีมูลค่
ู า่ และใช้้ประโยชน์์ได้้มากกว่่าเดิิม เข้้าข่่ายการนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ (Reuse) ด้้วย แต่่
ทั้้�งหมดไม่่ต้อ้ งผ่่านกระบวนการแปรรููปทางอุุตสาหกรรมเหมืือนกัับการรีีไซเคิิล (Recycle) (กรมส่่งเสริิม
การค้้าระหว่่างประเทศ, 2562) มากไปกว่่านั้้�น เมื่่�อ Upcycle หรืือ Upcycling มาจากคำำ�ว่า่ Upgrade ที่่�
หมายถึึง การทำำ�ให้้ดีีขึ้้น� หรืือพััฒนาให้้ดีีขึ้้น� รวมกัับคำ�ว่
ำ า่ Recycling/Cycle ที่่�หมายถึึง การนำำ�วัสั ดุุที่่�
ไม่่ใช้้แล้้วมาผ่่านกระบวนการต่่าง ๆ เพื่่�อกลัับเข้้าสู่่�วงจรการใช้้อีีกครั้้ง� ซึ่่ง� รวมแล้้วจะหมายถึึง การนำำ�
วััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้วหรืือของที่่�จะถููกทิ้้ง� เป็็ นขยะมาแปลงให้้เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีีคุุณภาพที่่�ดีีขึ้้น� และ
กลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้ หรืือออกแบบให้้มีีความสวยงามเพื่่�อให้้มีีมูลค่
ู ่าเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยไม่่ทำ�ำ ให้้
คุุณภาพและส่่วนประกอบของวััสดุุนั้้น� ลดลง ทั้้�งนี้้� จะไม่่ผ่่านกระบวนการแปรรูู ปทางอุุตสาหกรรม
และไม่่ผ่า่ นกระบวนการทางเคมีีที่่มี� ผล
ี เสีียต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อมหรืือใช้้เคมีีน้อ้ ยที่่�สุดุ (สำำ�นักั งานบริิหารและ
พััฒนาองค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน, 2564)
	การ Upcycle คืือ การใช้้วัสั ดุุจากผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�ถูกู ใช้้งานแล้้ว เพื่่�อสร้้างสิ่่ง� ใหม่่ซึ่ง�่ แตกต่่าง
จากการ Recycle เพราะเมื่่�อผ่่านการ Upcycling หรืือ Upcycled ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จะไม่่ใช่่ผลิติ ภััณฑ์์
เดีียวกันั อีีก เป็็ นการขยายระยะเวลาการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ในรููปแบบที่่�แตกต่่างออกไปจากเดิิม โดย
หากมองกัันผิิวเผิินแล้้ว Upcycle อาจดููคล้า้ ยคลึึงกัับ Recycle แต่่ในรายละเอีียดนั้้�นทั้้�งสองคำำ�นี้้มี� ีวิิธีี
การและวััตถุุประสงค์์ที่่�แตกต่่างกััน โดยการ Upcycle นั้้�น ใช้้การออกแบบเข้้ามาช่่วยเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้
ผลิิตภััณฑ์์ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อการยืืดอายุุวัสั ดุุให้้เป็็ นขยะช้้าลง ชะลอการเกิิดขยะโดยเพิ่่�ม
มููลค่า่ ให้้กับข
ั องเหลืือใช้้ ให้้สามารถใช้้ต่อ่ ไปได้้และเป็็ นได้้มากกว่่าขยะเหลืือทิ้้�ง รวมถึึงช่่วยลดการ
ใช้้ผลิติ ภััณฑ์์ใหม่่ ในขณะที่่�การ Recycle นั้้�น เป็็ นการนำำ�วัสั ดุุจากผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่สามารถยืืดอายุุการ
ใช้้งานได้้ อาจอยู่่�ในสภาพแตกหััก เสีียหาย มาผลิิตเป็็ นวััสดุุเดิิมซ้ำำ�� โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อลดต้้นทุุน
การผลิิตให้้น้อ้ ยลง แทนที่่�จะผลิิตจากการใช้้วัสั ดุุใหม่่ทั้้ง� หมด หรืือนำำ�มาผลิิตเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�ยังั
ใช้้วัสั ดุุเดิิม แต่่ได้้คุณ
ุ ภาพและมููลค่า่ ด้้อยกว่่าเดิิม โดยที่่�ต้อ้ งอาศััยการแปรสภาพ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่จะใช้้
การหลอม ซึ่่ง� ต้้องใช้้พลังั งานหรืือใช้้สารเคมีีในกระบวนการแปรสภาพ ทำำ�ให้้สิ้้น� เปลืืองพลัังงานมากขึ้้�น
นั่่�นเอง (กรีีนเน็็ตเวิิร์ค์ ไทยแลนด์์, 2562) นอกจากนี้้� ข้้อมููลจากสำำ�นักั งานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้�
(องค์์การมหาชน, 2564) ได้้อธิิบายว่่า Upcycle จะใช้้การออกแบบเข้้ามาช่่วยเพื่่�อให้้ผลิติ ภััณฑ์์มีี
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การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

มููลค่่าสููงขึ้้�น และเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพดีีขึ้้น� โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อการยืืดอายุุวัสั ดุุ
และในกระบวนการจะต้้องไม่่เกิิดผลเสีียต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� ในการออกแบบนั้้�น มีีฐานคิิดมาจากแนวคิิด
Eco-Design (Economic & Ecological Design) หรืือแนวคิิดการออกแบบเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ เพื่่�อ
มุ่่�งเน้้นการลดขยะของเสีีย ยืืดอายุุการใช้้งาน และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ ลดผลก
ระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมในภายหลัังตั้้�งแต่่ขั้้น� ตอนการออกแบบ การผลิิต การนำำ�ไปใช้้ ไปจนถึึงการทำำ�ลาย
หลัังเสร็็จสิ้้�นการใช้้งานหรืือหมดอายุุ เช่่นเดีียวกันั กัับที่่กรี
� นี เน็็ตเวิิร์ค์ ไทยแลนด์์ (2562) ได้้กล่า่ วว่่า
กระบวนการ Upcycle ใช้้การออกแบบเป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั ทำำ�ให้้มีีแบรนด์์สินิ ค้้าต่่าง ๆ สามารถนำำ�
ไปใช้้เพื่่�อพััฒนาสิินค้้า และผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� ป็็ นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและคำำ�นึึงถึึงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม
ในต่่างประเทศมีีการนำำ�วัสั ดุุที่่ไ� ม่่มีค่ี า่ มาสร้้างสิินค้้าด้้วยการใช้้ดีไี ซน์์เข้้าไปช่่วย เช่่น การนำำ�เสื้้�อกัันฝน
เสื้้�อแจ็็กเก็็ต หรืือผ้้าหุ้้�มเบาะที่่�นั่่�งในรถไฟความเร็็วสูงู แบบใช้้แล้้วทิ้้ง� ไปผลิิตเป็็ นกระเป๋๋าและสิินค้้า
ใหม่่ แล้้วนำ�กลั
ำ บั มาใช้้ในบริิษััทอีีกครั้้ง� หรืือนำำ�ออกจำำ�หน่่าย และนำำ�รายได้้ไปบริิจาคเพื่่�อการกุุศล
เป็็ นการส่่งเสริิมวิิธีีคิดิ เพื่่�อการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอีีกทางหนึ่่ง� ดัังนั้้�น กระบวนการ Upcycle
จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มาก เพราะไม่่เพีียงแต่่ลดปริิมาณของเสีียที่่�ถูกู โยนทิ้้�งไปเท่่านั้้�น แต่่ยังั เป็็ นการหยุุด
ความต้้องการการผลิิตที่่�ไร้้ประโยชน์์มากขึ้้�นอีีกด้วย
้ (Lovelady, n.d, 2021)
3. ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับอุุตสาหกรรมเซรามิิกและเศษเหลืือทิ้้ง�
3.1 เซรามิิก (อัังกฤษ: Ceramic) มีีรากศััพท์์มาจากภาษากรีีก Keramos ซึ่่ง� มีีความหมาย
ว่่า สิ่่�งที่่�ถูกู เผา ในช่่วงแรกผลิิตภััณฑ์์ประเภทนี้้�ถูกู เรีียกว่า่ “ไชน่่าแวร์์” เพื่่�อเป็็ นเกีียรติิให้้กับค
ั นจีีนซึ่่ง�
เป็็ นผู้้�บุุกเบิิกการผลิิตเครื่่�องปั้้� นดิินเผารุ่่�นแรก ๆ ในปัั จจุุบันั เซรามิิก หมายถึึง ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำ�ำ จาก
วััตถุุดิบิ ในธรรมชาติิ เช่่น ดิิน หิิน ทราย และแร่่ธาตุุต่า่ ง ๆ นำำ�มาผสมกัันแล้้วทำ�ำ เป็็ นสิ่่ง� ประดิิษฐ์์ หลัังจาก
นั้้�นจึึงนำำ�ไปเผาเพื่่�อเปลี่่�ยนเนื้้�อวััตถุุให้้แข็็งแรง สามารถคงรููปอยู่่�ได้้ (ณปภััช พิิมพ์์ดีี, 2560)
เซรามิิก คืือ วััสดุุที่่�เกิิดจากการรวมกัันของสารอนิินทรีีย์ ์ (Inorganic) ที่่�อุณ
ุ หภููมิิสูงู และ
สำำ�หรัับคำ�จำ
ำ �กั
ำ ดั ความตาม ASTM คืือ วััสดุุที่่�เริ่่ม� ต้้นจากสารอนิินทรีีย์ม์ าประกอบกัันเกิิดปฏิิกิิริยิ าที่่�
อุุณหภููมิิสูงู เกิิดการ Sintering ซึ่่ง� เป็็ นการที่่�อนุุภาคของวััสดุุเกิิดการรวมชิิดติิดกัันจนเกิิดเป็็ นอนุุภาค
ขนาดเปลี่่�ยนไป และทำำ�ให้้โครงสร้้างผลึึกเปลี่่�ยนไปจากเดิิม (คชิินท์์ สายอิินทวงศ์์, ม.ป.ป.)
	รัักเร่่ เกลื่่�อนเมฆ (2547) ได้้อธิิบายถึึงเซรามิิกว่า่ เป็็ นวััสดุุหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำ�ขึ้้
ำ น� จากสิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้�นโดยธรรมชาติิในพื้้�นดิิน โดยในอดีีตมนุุษย์์นำ�ดิ
ำ นิ มาขึ้้�นรููปเป็็ นผลิิตภััณฑ์์แล้้วนำ�ำ ไปเผาให้้เกิิด
ความแข็็งแกร่่ง ดัังนั้้�น ในระยะแรก ๆ เซรามิิกจึึงหมายถึึงเฉพาะเครื่่�องปั้้� นดิินเผา (Pottery) ซึ่่ง� ได้้แก่่
ผลิิตภััณฑ์์กระเบื้้�อง (Tile) อิิฐ (Brick) ท่่อดิินเผา (Sewer pipe) อิิฐทนไฟ (Refactory) เครื่่�องสุุขภัณ
ั ฑ์์
(Sanitary ware) ถ้้วยชาม (Table ware) เป็็ นต้้น ต่่อมาเมื่่�ออิิฐทนไฟซิิลิกิ า (Silica Refactory) ได้้ถูกู
ผลิิตขึ้้�นในปีี ค.ศ. 1822 แม้้ไม่่ได้้มีดิี นิ เป็็นส่่วนผสมหลัักเช่่นเดีียวกันั กัับเซรามิิก แต่่ใช้้กรรมวิิธีเี หมืือนกััน คืือ
การขึ้้�นรููปจากส่่วนผสมที่่�ต้อ้ งมีีน้ำ��ำ ปนอยู่่�ด้้วย อบให้้แห้้งและนำำ�ไปเผา ดัังนั้้�น เซรามิิกจึึงมีีความหมายที่่�
กว้้างขึ้้�นและครอบคลุุมถึึงผลิิตภััณฑ์์อีกี หลายชนิิด เช่่น ชิ้้�นส่่วนหรืืออุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า (Electronic
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parts) อุุปกรณ์์ที่่�ใช่่ในเครื่่�องปฏิิกรณ์์ปรมาณูู (Nuclear) และวััสดุุทนความร้้อนสููง (High temperature materials)
ในปีี ค.ศ. 1920 สมาคมเซรามิิกอเมริิกันั (American Ceramic Society) ได้้เสนอเพิ่่�มเติิมว่่า
เนื่่�องจากดิินมีีส่ว่ นประกอบทางเคมีีเป็็ นพวกซิิลิกิ า ฉะนั้้�นเซรามิิกจึึงต้้องรวมถึึงผลิิตภััณฑ์์อุตุ สาหกรรม
ที่่�ทำ�ำ จากวััตถุุดิบพวก
ิ
Silicate ด้้วย ดัังนั้้�น แก้้ว (Glass) โลหะเคลืือบ (Enamel) และซีีเมนต์์ (Cement)
เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเซรามิิก ดัังนั้้�น เซรามิิก คืือการนำำ�เอาสารอนิินทรีีย์ที่่์ �เป็็ นพวกอโลหะ ได้้แก่่
แร่่ หิิน ดิิน ที่่�เกิิดตามธรรมชาติิมาเป็็ นวััตถุุดิิบหลัักที่่�ผ่า่ นกรรมวิิธีีการผลิิตที่่�ต้อ้ งใช้้ความร้้อนสููง มีี
ความแข็็งแกร่่งหรืืออาจนำำ�ไปใช้้ในอุุณหภููมิิสูงู โดยไม่่ต้อ้ งผ่่านกระบวนการเผาในอุุณหภููมิิสูงู ได้้
3.2 ประเภทของอุุตสาหกรรมเซรามิิก	
	อุุตสาหกรรมเซรามิิก สามารถแบ่่งออกเป็็ น 2 ประเภท คืือ
		
1) เซรามิิกแบบดั้้�งเดิิม (Traditional Ceramics) เป็็ นกลุ่่�มเซรามิิกที่่�ใช้้แรงงานใน
การผลิิตสามารถพึ่่ง� ตนเองได้้ทั้้ง� ในเรื่่อ� งของวััตถุุดิบที่่
ิ �ส่ว่ นใหญ่่พบได้้ในท้้องถิ่่�นและเทคโนโลยีีการผลิิต
โดยผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกประเภทนี้้� ได้้แก่่ กระเบื้้�อง สุุขภัณ
ั ฑ์์ ถ้้วยชาม ของชำำ�ร่วย
่ เครื่่�องประดัับ และ
ลููกถ้วย
้ ไฟฟ้้า เป็็ นต้้น
		
2) เซรามิิกสมััยใหม่่ (New Ceramics/ Fine Ceramic/ Advance Ceramic) เริ่่ม�
เกิิดขึ้้�นในศตวรรษที่่� 20 ถููกพัฒ
ั นาและออกแบบขึ้้�นมาโดยใช้้เทคโนโลยีีขั้้น� สููงในการผลิิต ใช้้วัตั ถุุดิิบ
ที่่�ผ่า่ นกระบวนการมาแล้้วเพื่่�อให้้มีคว
ี ามบริิสุทธิ์์
ุ สู� งู ได้้รับก
ั ารควบคุุมองค์์ประกอบทางเคมีีและโครงสร้้าง
จุุลภาค (Microstructure) อย่่างแม่่นยำำ�
	ความแตกต่่างระหว่่างเซรามิิกแบบดั้้�งเดิิมและเซรามิิกสมััยใหม่่ซึ่ง�่ มีีคุณ
ุ สมบััติเิ ฉพาะทางนั้้�น
เนื่่�องมาจากกระบวนการเตรีียมวััตถุุดิิบเบื้้�องต้้นที่่�ต้อ้ งการความบริิสุทธิ์์
ุ �ที่่�ต่า่ งกััน สารเซรามิิกยุคุ ใหม่่
จะเตรีียมจากวััตถุุดิิบที่่�มีีความบริิสุทธิ์์
ุ �สูงู ผ่่านกระบวนการทำำ�ให้้บริสุิ ทธิ์์
ุ �โดยวิิธีีการทางเคมีี ส่่วนสาร
เซรามิิกแบบดั้้�งเดิิมนั้้�นเตรีียมจากวััตถุุดิิบธรรมชาติิ นำำ�มาบดเพื่่�อลดขนาดและผ่่านกระบวนการการ
คััดแยกโดยวิิธีีการทางกายภาพ กระบวนการบดผสม การขึ้้�นรููป และการเผา โดยสารเซรามิิกยุคุ ใหม่่
จะใช้้หลัักการเช่่นเดีียวกับก
ั ารเตรีียมเซรามิิกดั้้ง� เดิิม แต่่มีกี ารควบคุุมตััวแปรในแต่่ละขั้้�นตอนการผลิิตที่่�
ละเอีียดและรััดกุุมมากกว่่า เพื่่�อสามารถกำำ�หนดคุุณสมบััติิของการใช้้งานได้้ตามความต้้องการ
จากการศึึกษาข้้างต้้น งานวิิจัยนี้้
ั จ� ะมุ่่�งเน้้นศึึกษาค้้นคว้้ากลุ่่�มเซรามิิกแบบดั้้�งเดิิมที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม
เซรามิิกเครื่่�องใช้้บนโต๊๊ะอาหารเป็็ นหลััก เนื่่�องจากอััตราการขยายตััวทางเศรษฐกิิจทำำ�ให้้แนวโน้้มของ
ปริิมาณการใช้้งานเซรามิิกนั้้น� เพิ่่�มขึ้้�น อีีกทั้้ง� การแข่่งขัันของผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องใช้้เซรามิิกบนโต๊๊ะอาหาร
ยัังมีีการแข่่งขัันอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสนองความต้้องการของลููกค้า้ ที่่�เปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้้�
กลยุุทธ์ที่่์ �ผู้้�ประกอบการใช้้ในการขยายตลาดสิินค้้าทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์ประเภทยัังคงได้้รับคว
ั ามนิิยม
อย่่างต่่อเนื่่�อง (มููลนิิธิิสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย, 2555)
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การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

3.3 มลพิิษและการกำำ�จัดั ของเสีียในอุุตสาหกรรมเซรามิิก
ในกระบวนการผลิิ ต เซรามิิ ก ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ผลิิ ต ภััณ ฑ์์ป ระเภทใดล้้ว นก่่ อ ให้้เ กิิ ด ปัั ญ หา
มลภาวะทั้้�งสิ้้�น โดยมููลนิิธิิสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (2555) แบ่่งมลภาวะเหล่่านี้้�ออกเป็็ น 7 ประเภท
คืือ กากของเสีียที่่�เป็็ นวััตถุุแข็็ง ฝุ่่�นจากระบวนการผลิิต ตะกอนจากกระบวนการผลิิต น้ำำ�� เสีีย มลพิิษ
ทางอากาศ พลัังงานความร้้อน มลพิิษทางเสีียง
	การศึึกษาวิิจัยนี้้
ั กำ� �ำ หนดขอบเขตของการศึึกษาเกี่่�ยวกับข
ั องเสีียจากผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผ่่านการ
เผาแล้้ว ซึ่่ง� เป็็ นScrap ที่่�มีีตำ�ำ หนิิที่่�ไม่่อาจขายได้้ โดยทั่่�วไปแล้้วทางโรงงานจะของเสีียไปฝัังกลบใน
พื้้�นที่่�ต่า่ ง ๆ เกิิดเป็็ นค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�สูงู และหากกระบวนการในการจััดเก็็บและจััดการกากของเสีียไม่่เพีียงพอ
ต่่อปริิมาณของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�น หรืือการจััดเก็็บที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพจะส่่งผลโดยตรงต่่อชุุมชนโดยรอบ
โรงงาน รวมทั้้�งเกิิดปัั ญหาด้้านสุุขอนามััยและด้้านอื่่�น ๆ ของชุุมชน (คชิินท์์ สายอิินทวงศ์์, ม.ป.ป.)
	การผลิิตเซรามิิกมักั เกิิดผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีตำ�ำ หนิิซึ่ง�่ สาเหตุุสามารถเกิิดขึ้้�นได้้จากทุุกกระบวนการ
ตั้้�งแต่่การตรวจรัับวัตั ถุุดิิบ การเตรีียมเนื้้�อดิิน การเตรีียมน้ำำ�� เคลืือบ การขึ้้�นรููปและตกแต่่ง การเคลืือบ
และการเผา โดยตำำ�หนิิที่่�จะเกิิดขึ้้�นมีีหลากหลายรููปแบบ เช่่น การเผาผลิิตภััณฑ์์ที่่�อุณ
ุ หภููมิิต่า่ งจากที่่�
กำำ�หนดไว้้ ทำำ�ให้้ขนาดของผลิิตภััณฑ์์เล็็กหรืือใหญ่่กว่า่ มาตรฐาน การเกิิดแกนดำำ�ขึ้้น� ภายในเนื้้�อผลิิตภััณฑ์์
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ความแข็็งแรงลดลง การเกิิดรอยร้้าวที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากการเผา การเกิิดตำำ�หนิิรููเข็็มและ
ฟองอากาศในกระบวนการเคลืือบ เป็็ นต้้น (คชิินท์์ สายอิินทวงศ์์, ม.ป.ป.)

เอกสารและงานวิิจัยั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
1. ศิิลปะแบบ Kintsugi
	ศิิลปะแบบ Kintsugi (คิินสึึงิิ) เป็็ นเทคนิิคโบราณของญี่่�ปุ่่� นที่่�พบตั้้ง� แต่่ศตวรรษที่่� 15 สมััย
โชกุุนคนที่่� 8 แห่่งโชกุุนตระกููลอาชิิกางะ ซึ่่ง� ได้้ส่ง่ ถ้้วยชามที่่�เสีียหายไปยัังประเทศจีีนเพื่่�อซ่่อมแซม
และมัันก็็ถูกส่
ู ่งกลัับมาในสภาพที่่�มีีตัวั เย็็บเหล็็กที่่�ไม่่สวยงาม จึึงทำำ�ให้้เกิิดการคิิดค้้นหาวิิธีีที่่�ดีีกว่่า
อย่่างคิินสึึงิิขึ้้น� (นริิศา สุุมะมานนท์์, 2562) โดยช่่างฝีี มืือในท้้องถิ่่�นคิิดวิิธีีแก้้ปััญหาด้้วยการเติิมรอย
ร้้าวด้้วยแล็็กเกอร์์สีีทอง ทำำ�ให้้ชามมีีเอกลัักษณ์์และมีีคุณ
ุ ค่่ามากขึ้้�น การซ่่อมแซมนี้้�ทำ�ำ ให้้เกิิดรููปแบบ
ศิิลปะใหม่่ทั้้ง� หมด (Mantovani, 2019)	ศิิลปะแบบ Kintsugi (คิินสึึงิิ) คืือ เทคนิิคซ่อ่ มแซมเซรามิิก ซึ่่ง�
ในภาษาญี่่�ปุ่่� นมีีความหมายดัังนี้้� คิิน แปลว่่าทอง และ ซึึงิิ แปลว่่าต่่อ เชื่่�อม ส่่วนวิิธีีการนั้้�น คืือการ
ซ่่อมแซมภาชนะด้้วยการนำำ�รักั หรืือ อุุรุุชิิ (urushi) ที่่�สกััดมาจากยางของต้้นอุุรุุชิิของญี่่�ปุ่่� นผสมเข้้ากัับ
ทอง แล้้วนำ�ำ มาซ่่อมแซมภาชนะส่่วนที่่�แตกหรืือบิ่่�นให้้กลับั มาใช้้งานได้้ดังั เดิิม ส่่วนเหตุุผลที่่�นำ�ย
ำ างรััก
มาใช้้ก็็เพราะว่่า ยางรัักมีีความทนทานและปลอดภััยในการใช้้งานเกี่่�ยวกับั อาหารนั่่�นเอง (นริิศา สุุมะ
มานนท์์, 2562)
	ศิิลปะแบบ Kintsugi มีีแนวคิิดที่่�สะท้้อนถึึงนิิกายเซ็็น ในวิิถีีแห่่ง วะบิิ-ซะบิิ (Wabi-sabi) วิิถีี
แห่่งความไม่่สมบููรณ์์แบบ ความเรีียบง่า่ ย และการยอมรัับตัวั ตนและความผิิดพลาด เป็็ นศิิลปะที่่�

ทำำ�ให้้มองเห็็นถึึงความสวยงามจากสิ่่�งที่่�ไม่่สมบููรณ์์แบบ การที่่�สิ่่�ง ๆ หนึ่่ง� แตกสลายไปแล้้วแต่่ถูกนำ
ู �ำ
กลัับมาซ่่อมแซมใหม่่ให้้แลดููมีีชีีวิิตชีีวาอีีกครั้้ง� จึึงกลายเป็็ นเสน่่ห์ข์ องศิิลปะนี้้� (บริิษััท บาริิโอ จำำ�กัดั ,
ม.ป.ป.) นอกจากนี้้� ข้้อมููลจาก The Momentum อธิิบายเกี่่�ยวกับศิ
ั ิลปะ Kintsugi ว่่า เทคนิิคศิิลปะ
แบบโบราณที่่�ซ่อ่ มแซมเครื่่�องดิินเผาหรืือเซรามิิกด้วยก
้ ารใช้้ยางไม้้มาเชื่่อ� มส่่วนต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกันั แล้้วนำ�ำ
ทองมาเขีียนตกแต่่งลงบนรอยเชื่่�อมนั้้�น เกิิดเป็็ นความงามอีีกรููปแบบที่่�มาจากความบุุบสลายของวััตถุุ
ผลที่่�ออกมาคืือภาชนะชิ้้�นนั้้�นกลัับมาใช้้ได้้เหมืือนเก่่า แต่่แสดงร่่องรอยสีีทองที่่�พื้้น� ผิิวซึ่ง�่ ทำำ�ให้้สวยไป
อีีกแบบ แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่าความงามนั้้�นไม่่ใช่่ความสมบููรณ์์แบบเพีียงอย่่างเดีียว แต่่กลับั
โดดเด่่นด้้วยเส้้นสีีทองที่่�ไหลไปตามเส้้นทางของรอยร้้าว รอยแตกหัักที่่�เคยเกิิดขึ้้�นกัับชีีวิิตของภาชนะ
ใบนั้้�น (ปอ เปรมสำำ�ราญ, 2561)
วิิธีีการหลัักของการซ่่อมแซมแบบ Kintsugi คืือ การนำำ�รักั มาผสมกัับแป้้งสาลีีให้้มีีลักั ษณะ
เหนีียวเหมืือนกาว เพื่่�อใช้้เชื่่�อมชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ เข้้า หลัังจากนั้้�นจะมีีการผสมรัักเข้้ากัับดินิ ให้้เหลวแล้้ว
นำำ�มาอุุดช่่องว่่างของภาชนะ โดยก่่อนที่่�จะแห้้งก็็จะนำำ�ผงทองมาทาไว้้ที่่ผิ� วิ เพื่่�อความสวยงาม วััสดุุที่่ใ� ช้้
ในการเชื่่�อมภาชนะแบบคิินสึึงิิจึึงประกอบด้้วยรักั เป็็ นสััดส่่วน 99% นอกจากทองแล้้วจึึงมีีการตกแต่่ง
ด้้วยเงิิน ดีีบุกุ และทองเหลืืองอีีกด้วย
้ นอกจากนี้้� ยัังมีีการนำำ�ภาชนะจากคนละชิ้้�นส่่วน ต่่างสีีสันั ต่่าง
ลวดลายแต่่มีีความเข้้ากัันได้้ มาซ่่อมแซมด้้วยศิิลปะแบบ Kintsugi จนกลายเป็็ นผลงานชิ้้�นใหม่่ที่่�มีี
ความสวยงามแปลกตา และมีีเอกลัักษณ์์เป็็ นของตััวเอง รวมไปถึึงยัังมีีการใช้้ทองเพ้้นท์์เป็็ นลวดลาย
ต่่าง ๆ ที่่�นอกเหนืือจากแค่่นำ�ำ มาปิิ ดยางรัักเท่่านั้้�น (บริิษััท บาริิโอ จำำ�กัดั , ม.ป.ป.)

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
1 เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ในการรวบรวมข้้อมููล
	การวิิจัยนี้้
ั เ� ลืือกใช้้การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่่ง� มีีทั้้ง� ข้้อมููลปฐมภููมิิและ
ข้้อมููลทุติุ ิยภูมิู ิโดยมีีเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล คืือ การสัังเกตการณ์์ การสััมภาษณ์์ และ
การทดลอง มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1.1 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) เป็็ นการศึึกษาค้้นคว้้าเอกสาร งานวิิจัยั
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งจากข้้อมููลทุติุ ยภู
ิ มิู ข้ิ อ้ มููล ซึ่่ง� เป็็ นข้้อมููลที่่เ� กี่่�ยวกับั แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม
แนวคิิด upcycle อุุตสาหกรรมเซรามิิกและเศษเหลืือทิ้้�ง รวมถึึงเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ งที่่�
รวบรวมผลงานออกแบบและแนวคิิด ซึ่่ง� เป็็ นประโยชน์์สำ�คั
ำ ญ
ั ต่่อขั้้�นตอนการออกแบบ
1.2 การสัังเกตการณ์์ (Observation) เป็็ นการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกับก
ั ระบวนการและ
ขั้้�นตอนในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิก ซึ่่ง� เป็็ นการสัังเกตแบบไม่่ได้้เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วม ผู้้�วิิจัยั เลืือกศึึกษา
และสัังเกตการณ์์ ณ บริิษััท สยาม โทซูู เซรามิิก จำำ�กัดั เพื่่�อศึึกษาขั้้�นตอนการผลิิตและกำำ�จัดั วััสดุุจาก
การผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิก
1.3 การสััมภาษณ์์ (Interview) เป็็ นการรวมรวมข้้อมููลไปพร้้อม ๆ กัับการสัังเกตการณ์์ โดย
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การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

ประเภทของการสััมภาษณ์์เป็็ นการสััมภาษณ์์แบบไม่่มีีโครงสร้้างแน่่นอน (Unstructured Interview)
ที่่�ไม่่ได้้กำ�ำ หนดคำำ�ถามและคำำ�ตอบไว้้ล่ว่ งหน้้า ลำำ�ดับข
ั องคำำ�ถามจึึงเปลี่่�ยนแปลงตามความเหมาะสม
แต่่ยังั คงสอดคล้้องกัับจุดุ ประสงค์์ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ คืือ การศึึกษาขั้้�นตอนการผลิิตและกำำ�จัดั วััสดุุจากการ
ผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกภายในโรงงาน นอกจากนี้้� การสััมภาษณ์์ยังั เป็็ นแบบไม่่จำ�กั
ำ ดั คำำ�ตอบ โดยการ
เกริ่่�นนำำ�เพีียง 2-3 ประโยค แล้้วเปิิ ดโอกาสผู้้�ถููกสัมั ภาษณ์์นำ�ำ เสนอข้้อมููลและแนวคิิดจนกว่่าจะครอบคลุุม
เนื้้�อหาที่่�ต้อ้ งการ ซึ่่ง� ระหว่่างการสััมภาษณ์์มีีการบัันทึึกข้้อมููลพร้อ้ มกัับการถ่่ายภาพอีีกด้วย
้
1.4 การทดลอง (Experiment) เป็็ นเครื่่�องมืือหลัักในการรวบรวมข้้อมููลวิิจัยนี้้
ั � โดยทดลอง
เทคนิิคในการแปรรููปเศษวััสดุุเซรามิิกที่่� นำำ�ผลมาวิิเคราะห์์ข้อ้ ดีีและข้้อเสีียของเทคนิิคต่า่ ง ๆ ที่่�สามารถ
นำำ�ไปใช้้ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ upcycling เพื่่�อสามารถที่่�จะพััฒนาสู่่�การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ต่อ่ ไป
2. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เมื่่�อได้้กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เหมาะสม ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้วยก
้ ารสัังเกตการณ์์
การสััมภาษณ์์และการทดลอง โดยมีีขั้้น� ตอนดัังนี้้�
2.1 การสัังเกตการณ์์

ภาพที่่� 4 : การจััดการของเสีียจากการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิก ของ บริิษัทั สยาม โทซูู เซรามิิก จำ�กั
ำ ดั
2.2 การสััมภาษณ์์

ภาพที่่� 5 : การสััมภาษณ์์นักั ออกแบบและผู้้�ควบคุุมกระบวนการผลิิต
ของ บริิษัทั สยาม โทซูู เซรามิิก จำ�กั
ำ ดั

ภาพที่่� 2 : การสัังเกตการณ์์ ณ บริิษััท สยาม โทซูู เซรามิิก จำ�กั
ำ ดั เพื่่อ� ศึึกษาขั้้�นตอนการผลิิต

ภาพที่่� 3 : ตััวอย่่างเศษเซรามิิกที่่เ� ป็็ นของเสีียจากการผลิิตของ บริิษััท สยาม โทซูู เซรามิิก จำ�กั
ำ ดั

2.3 การทดลอง
นอกจากการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อสัังเกตการณ์์และสััมภาษณ์์ ณ บริิษัทั สยาม โทซูู เซรามิิก จำำ�กัดั
แล้้ว ผู้้�วิิจัยยั
ั งั ได้้รับคว
ั ามอนุุเคราะห์์ในการนำำ�เศษวััสดุุที่่�เหลืือทิ้้�งจากโรงงานมาใช้้ในการทดลองอีีก
ด้้วย การทดลองแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ทำ�ด้
ำ วย
้ เทคนิิคที่่�เป็็ นไปได้้ที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อหาข้้อดีี ข้้อเสีีย และ
ข้้อค้้นพบในการนำำ�เศษวััสดุุเซรามิิกมาใช้้เพื่่�อพััฒนาเป็็ นงานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycle ตาม
กระบวนการออกแบบต่่อไป

ภาพที่่� 6 : ตััวอย่่างเศษเซรามิิกเหลืือทิ้้�ง จาก บริิษััท สยาม โทซูู เซรามิิก จำ�กั
ำ ดั
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3 การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
3.1 ข้้อมููลจากการทบทวนวรรณกรรม
	การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการทบทวนวรรณกรรมเป็็ นการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา เพื่่�อหาข้้อสรุุปที่่�ตอบ
วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั โดยข้้อสรุุปที่่�ได้้จากการทบทวนวรรณกรรมนั้้�นจะต้้องครอบคลุุมประเด็็นของ
การศึึกษา ซึ่่ง� ประกอบด้้วย แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม แนวคิิด Upcycle ข้้อมููลเกี่่�ยวกับั
อุุตสาหกรรมเซรามิิกและเศษเหลืือทิ้้�ง และงานวิิจัยั งานออกแบบที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง ซึ่่ง� สามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
		
(1) แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็ นแนวที่่�บููรณาการความรู้้�ทั้้ง� ด้้าน
เศรษฐศาสตร์์ สัังคม การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และการออกแบบ โดยประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�ใช้้ในการ
พิิจารณา คืือ ผลกระทบของผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อมตลอดวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การสกััด
แยกวััตถุุดิิบจากทรััพยากรธรรมชาติิ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตจนถึึงการทิ้้�งซากผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง� ผลกระ
ทบเหล่่านี้้�รวมถึึงการปลดปล่่อยสารเคมีีที่่�เป็็ นพิิษ การใช้้ทรัพย
ั ากรที่่�ไม่่สามารถนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ได้้
และการใช้้พลังั งานที่่�เกิินความจำำ�เป็็ น
		
นอกเหนืือจากปััจจััยในการออกแบบ เช่่น ความคุ้้�มค่่าของผลิิตภััณฑ์์ ความต้้องการ
ของลููกค้า้ ความสามารถในการผลิิต และทำำ�งานที่่�ต้อ้ งการของผลิิตภััณฑ์์ แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อ
สิ่่�งแวดล้้อมจะเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�นำ�ำ มาพิิจารณาในกระบวนการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อนำำ�
ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�จะทำำ�ร้า้ ยโลกให้้น้อ้ ยลงที่่�สุดุ และใช้้ทรัพย
ั ากรให้้เกิิดประโยชน์์ขึ้้น� มาก
ที่่�สุดุ
		
(2) แนวคิิด Upcycle เป็็ นการใช้้วัสั ดุุต่า่ ง ๆ ที่่�ถูกู ใช้้งานแล้้วมาผ่่านกระบวนการ
ที่่�ทำ�ำ ให้้มีมูี ลค่
ู า่ มีีคุณ
ุ ภาพและประโยชน์์เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมทั้้�งใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ สร้้างความสวยงาม
พร้้อมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ใช้้สอยที่่�ต่า่ งไปจากเดิิม ซึ่่ง� กระบวนการเหล่่านี้้�จะผ่่านความคิิดที่่�คำ�นึึ
ำ งถึึง
ผลเสีียที่่�มีีต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อมให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ โดยวััตถุุประสงค์์หลัักสำ�คั
ำ ญ
ั ของกระบวนการ Upcycle คืือ
เพื่่�อการยืืดอายุุวัสั ดุุให้้เป็็ นขยะช้้าลง ชะลอการเกิิดขยะ ทำำ�ให้้สามารถใช้้เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ต่อ่ ไปได้้ รวม
ถึึงช่่วยลดการใช้้ผลิติ ภััณฑ์์ใหม่่ด้วย
้
		
แนวคิิด Upcycle จะใช้้การออกแบบเข้้ามาช่่วยเพื่่�อให้้ผลิติ ภััณฑ์์มีีมูลค่
ู า่ สููงขึ้้�น
และเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพดีีขึ้้น� ซึ่่ง� ในการออกแบบนั้้�นมุ่่�งเน้้นการลดขยะของเสีีย ยืืดอายุุ
การใช้้งาน และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในภายหลััง
ตั้้�งแต่่ขั้้น� ตอนการออกแบบ การผลิิต การนำำ�ไปใช้้ ไปจนถึึงการทำำ�ลายหลัังเสร็็จสิ้้�นการใช้้งานหรืือ
หมดอายุุ
		
(3) เซรามิิกเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่พบ
� ได้้โดยทั่่�วไปและมีีประโยชน์์อย่่างกว้้างขวาง ทำำ�ให้้
ผลิิตภััณฑ์์ เซรามิิกเป็็ นอุุตสาหกรรมที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่ง� และในทุุกกระบวนการผลิิตผลิิตภััณฑ์์
เซรามิิกไม่่ว่า่ จะกลุ่่�มประเภทใด ทำำ�ให้้เกิิดของเสีียและมลภาวะที่่�เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ในการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งสิ้้�น ในงานวิิจัยนี้้
ั มุ่่�� งเน้้นการศึึกษาเศษวััสดุุเซรามิิกซึ่ง�่ จััดว่่าเป็็ นอีีกหนึ่่ง� ของเสีียที่่�มีีปริิมาณมากที่่�
เกิิดขึ้้�นในกระบวนการผลิิต โดยแนวทางการกำำ�จัดั ของเสีียประเภทนี้้�ส่ว่ นมากใช้้การฝัังกลบในพื้้�นที่่�
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ต่่าง ๆ ที่่�จะเกิิดเป็็ นค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�สูงู ส่่วนการทำำ�ลายทิ้้�งเป็็ นอีีกกระบวนการที่่�เป็็ นการทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
และใช้้พลังั งานที่่�สูงู เช่่นกััน
นอกจากนี้้� ในกระบวนการการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกเริ่่ม� ต้้นด้้วยการขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์นั้้น�
ผ่่านการเผาเพื่่�อขึ้้�นรููปมา การจััดการของเสีียจากกระบวนการผลิิตด้้วยการ Recycle จึึงจำำ�เป็็ นต้้อง
บดวััสดุุเซรามิิกให้้มีีสภาพเป็็ นผงละเอีียดเสีียก่่อน วััสดุุเซรามิิกที่่�ผ่า่ นการเผามาแล้้วจะมีีโครงสร้้าง
และคุุณสมบััติแิ ตกต่่างจากวััตถุุดิิบตั้้ง� ต้้นมาก จึึงเป็็ นเหตุุให้้ไม่่นิิยมนำำ�มาทำำ�การ Recycle เพราะมีี
ต้้นทุุนสููงและต้้องใช้้พลังั งานมาก ดัังนั้้�น แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม โดยแนวคิิด Upcycle
สามารถเป็็ นกระบวนการหนึ่่ง� ในการลดปัั ญหาดัังกล่่าวที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ เพราะเป็็ นการยืืดอายุุขยะที่่�มีีอยู่่�
และสามารถสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มให้้กับขย
ั ะเศษเซรามิิกเหลืือทิ้้�ง
3.2 ข้้อมููลการสัังเกตการณ์์และการสััมภาษณ์์
	ข้้อมููลจากการสัังเกตการณ์์กระบวนการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกประเภทของใช้้บนโต๊๊ะอาหาร
โดย บริิษััท สยาม โทซูู เซรามิิก จำำ�กัดั พบว่่า กระบวนการผลิิตเป็็ นกระบวนการที่่�ใช้้แรงงานคนและ
ฝีี มืือ เป็็ นกระบวนการที่่�เศษวััสดุุเซรามิิกเหลืือทั้้�งจำำ�นวนมาก ทั้้�งแบบที่่�เคลืือบเผาแล้้วและยัังไม่่ผ่า่ น
การเคลืือบเผา ซึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ที่่ผ่� า่ นการเคลืือบเผาแล้้วนั้้น� หากผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกไม่่ผ่า่ นการตรวจสอบ
คุุณภาพจะถููกคัดั ทิ้้�ง ไม่่สามารถนำำ�ออกขายสู่่�ท้้องตลาดได้้ ทำำ�ให้้ปริิมาณของขยะมีีจำ�ำ นวนมาก
ถึึงแม้้ว่า่ จะมีีวิิธีีการกำำ�จัดั ของเสีียตามกระบวนการเพื่่�อลดปริิมาณขยะแล้้วก็็ตาม

ภาพที่่� 7 : การวิิเคราะห์์แนวทางการนำ�ำ เศษเซรามิิกเหลืือทิ้้�งไปใช้้ในกระบวนการออกแบบ
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การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

3.4 ข้้อมููลจากการทดลอง
เมื่่�อศึึกษาเศษวััสดุุเหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิตแล้้ว รููปแบบประเภทความเสีียหายหรืือมีี
ตำำ�หนิิที่่�น่า่ สนใจมีี 3 รููปแบบ คืือ บิิดเบี้้�ยว แตกร้้าว เคลืือบไม่่สมบููรณ์์ ดัังนั้้�น ลัักษณะความผิิดพลาด
และเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างกระบวนการผลิิตทำำ�ให้้เกิิดของเหลืือทิ้้�งที่่�ต้อ้ งใช้้การสัังเกตในการพิิจารณา
ความเสีียหาย และมองเห็็นได้้ด้วย
้ ตาเปล่่าได้้ไม่่ชัดั นััก กระบวนการจััดการส่่วนใหญ่่จะเป็็ นการ
นำำ�ออกไปขายต่่อในราคาที่่�ถูกล
ู ง อย่่างไรก็็ตาม ปริิมาณการกำำ�จัดั ทิ้้�งด้้วยวิิธีีนี้้จ� ะมีีไม่่มากนััก ขยะ
ที่่�เหลืือทิ้้�งจึึงยัังคงมีีปริิมาณที่่�มาก ในขณะที่่�ความเสีียหายที่่�เกิิดจากรอยแตกร้้าวเกิิดขึ้้�นชััดเจน และ
เป็็ นส่่วนใหญ่่ของเศษขยะเหลืือทิ้้�งที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปขายต่่อหรืือสามารถใช้้งานได้้อีีก เศษเซรามิิก
ประเภทนี้้�จึึงมีีปริิมาณมากและยากต่่อการกำำ�จัดั ทิ้้�ง ดัังนั้้�น การทดลองในงานวิิจัยนี้้
ั � จึึงมุ่่�งเน้้นไปที่่�
ประเภทความเสีียหายจากรอยแตกร้้าวเป็็ นหลััก เพื่่�อพััฒนาไปสู่่�งานออกแบบผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม
ด้้วยแนวคิิด Upcycle เนื่่�องจากเป็็ นความเสีียหายที่่�ตรงกัับแนวคิิดของงานวิิจัยนี้้
ั �
จากการทดลองทั้้�งในแต่่ละขั้้�น สามารถสรุุปผลการทดลองได้้ ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 : สรุุปผลการทดลองวััสดุุเซรามิิกด้วย
้ วิิธีีต่า่ ง ๆ
วิิธีีการทดลอง

ผลการทดลองและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล

การทดลองขั้้น� ที่่� 3
การทดลองที่่� 1

การใช้้ความร้้อนละลาย
พลาสติิก เพื่่�อประสาน
ระหว่่าง 2 วััสดุุ

การละลายพลาสติิกเพื่่�อขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์ สามารถทำำ�ได้้ แต่่
ใช้้เวลานาน ต้้องใช้้บล็็อกเพื่่�อขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์ อาจสิ้้�น
เปลืืองมากขึ้้�น และการพััฒนารููปแบบต้้องผ่่านกระบวนการคิิด
ที่่�ซับซ้
ั อ้ น ใช้้เวลานาน มีีกลิ่่�นเหม็็น และใช้้พลังั งานไฟฟ้้า
ค่่อนข้้างมาก หากต้้องการผลิิตในเชิิงพาณิิชย์์ จะสิ้้�นเปลืือง
ทรััพยากรมาก

การทดลองที่่� 2

การประสานระหว่่าง 2 วััสดุุ การใช้้เทคนิิคที่่�หลากหลายเพื่่�อประสานระหว่่างวััสดุุไม้้และ
ด้้วยเทคนิิคร้อ้ ย สาน และ เซรามิิ ก สามารถทำำ� ได้้ ทำำ�ให้้เ กิิ ด ผลิิต ภััณฑ์์ในรูู ปแบบที่่�
เซาะร่่องไม้้
น่่าสนใจ เป็็ นการผสมผสานภููมิิปััญญาเพื่่�อต่่อยอด
ผลิิตภััณฑ์์ได้้

การทดลองที่่� 3

การทดลองประสานเศษเซ
รามิิกและไม้้ด้วยย
้ างรััก

การใช้้ยางรัักเพื่่�อประสานระหว่่างวััสดุุไม้้และเซรามิิก
สามารถทำำ�ได้้ ผลิิตภััณฑ์์มีีความแข็็งแรงเกิิดลวดลายใหม่่ ๆ
สามารถทำำ�ให้้ผลิติ ภััณฑ์์หมีีอัตั ลัักษณ์์ที่่�น่า่ สนใจ

ผลการทดลองและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล

การทดลองขั้้น� ที่่� 1
การทดลองที่่� 1

การประสานด้้วยวัสั ดุุอื่่�น

การละลายพลาสติิกด้วยคว
้ ามร้้อนเพื่่�อประสานวััสดุุเซรามิิก
ไม่่สามารถทำำ�ได้้ เมื่่�อพลาสติิกดเย็็นลง เศษเซรามิิกทั้้ง� 2 ชิ้้�น
แยกออกจากกััน ใช้้เวลานาน และสิ้้�นเปลืืองพลัังงานไฟฟ้้า

การทดลองที่่� 2

การใช้้เศษเซรามิิกขนาด
เล็็กประสานด้้วยพลาสติิก
ละลาย

การละลายพลาสติิกเพื่่�อประสานเศษเซรามิิกขนาดเล็็กเข้้า
ด้้วยกันั สามารถทำำ�ได้้โดยต้้องใช้้บล็็อกเพื่่�อขึ้้�นรููปทรงของ
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ อาจสิ้้�นเปลืืองมากขึ้้�น และการพััฒนารููป
แบบต้้องผ่่านกระบวนการคิิดที่่�ซับซ้
ั อ้ น ใช้้เวลานาน มีีกลิ่่�น
เหม็็น และใช้้พลังั งานไฟฟ้้าค่่อนข้้างมาก หากต้้องการผลิิต
ในเชิิงพาณิิชย์์ จะสิ้้�นเปลืืองทรััพยากรมาก

การใช้้ความร้้อนละลาย
พลาสติิก เพื่่�อประสาน
ระหว่่าง 2 วััสดุุ

การละลายพลาสติิกเพื่่�อขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์ สามารถทำำ�ได้้ แต่่
ใช้้เวลานาน ต้้องใช้้บล็็อกเพื่่�อขึ้้�นรููปผลิิตภััณฑ์์ อาจสิ้้�น
เปลืืองมากขึ้้�น และการพััฒนารููปแบบต้้องผ่่านกระบวนการคิิด
ที่่�ซับซ้
ั อ้ น ใช้้เวลานาน มีีกลิ่่�นเหม็็น และใช้้พลังั งานไฟฟ้้า
ค่่อนข้้างมาก หากต้้องการผลิิตในเชิิงพาณิิชย์์ จะสิ้้�นเปลืือง
ทรััพยากรมาก

การทดลองขั้้น� ที่่� 2
การทดลองที่่� 1

วิิธีีการทดลอง

4 ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
4.1 การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ด้วย
้ แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ใช้้เศษวััสดุุเซรามิิก
เหลืือทิ้้�งจากกระบวนการผลิิตเป็็ นวััสดุุหลััก ผ่่านกระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้มีคุี ณ
ุ ภาพและประโยชน์์เพิ่่�มมาก
ขึ้้�น รวมทั้้�งใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ สร้้างความสวยงาม พร้้อมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ใช้้สอย เป็็ นการยืืด
อายุุวัสั ดุุให้้เป็็ นขยะให้้ช้า้ ลง ซึ่่ง� เป็็ นแนวคิิดที่่�สอดคล้้องกัับการ Upcycle
4.2 เทคนิิคจากทดลองที่่�เลืือกใช้้ในงานออกแบบ มีี 2 รููปแบบ คืือ การประสานระหว่่าง 2
วััสดุุ ด้้วยการร้้อย สาน และเซาะร่่องไม้้ และการประสานเศษเซรามิิกและไม้้ด้วยย
้ างรััก เพื่่�อให้้ได้้
ผลิิตภััณฑ์์ที่่เ� หมาะสมกัับการใช้้งาน เกิิดรููปแบบที่่�น่า่ สนใจ ผสมผสานการใช้้ภูมิู ปัิ ัญญาในการสร้้างสรรค์์
ผลงาน เป็็ นการเพิ่่�มคุุณค่่าให้้กับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ อีีกทั้้ง� เป็็ นการจำำ�กัดั หรืือลดการใช้้วัสั ดุุให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ ใน
งานออกแบบ เนื่่�องจากการใช้้วัสั ดุุหลายประเภท ทำำ�ให้้กระบวนการทำำ�ลาย คััดแยกขยะ ต้้องใช้้
พลัังงานและทรััพยากรเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่ง� จะเป็็ นผลเสีียต่อ่ สิ่่�งแวดล้้อม
4.3 ผลงานต้้นแบบจากการวิิจััยนี้้เ� ป็็ นการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ประเภทไลฟ์์สไตล์์ ที่่�เน้้น
ความสวยงามและสอดคล้้องกัับการใช้้งานของกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะ เข้้ากัับยุคุ สมััยปััจจุุบันั
4.4 การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็ นปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�มีผลต่
ี อ่ การออกแบบประเภทของผลิิตภััณฑ์์
และวิิธีีการใช้้งาน โดยการกำำ�หนดด้้วยลักั ษณะทางจิิตภาพและพฤติิกรรมเป็็ นสำำ�คัญ
ั คืือ กลุ่่�มคนวััย
ทำำ�งานที่่�ใส่่ใจเรื่่อ� งความโดดเด่่น ความคิิดสร้้างสรรค์์ และจริิยธรรม เป็็ นกลุ่่�มคนที่่�เต็็มใจจะจ่่ายเงิินที่่�
สููงขึ้้�น เพื่่�อให้้ได้้ผลิติ ภััณฑ์์ที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นกลุ่่�มที่่�ชอบลองและลงมืือทำำ�สิ่่ง� ใหม่่ ๆ ที่่�เป็็ นการฟื้้� นฟูู
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การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

และเยีียวยาจิิตใจ และหลีีกหนีีการอยู่่�ในสัังคมที่่�เคร่่งครััด แต่่ยังั คงเป็็ นกลุ่่�มคนที่่�มีีความพิิถีีพิิถันั ใน
การใช้้ชีีวิิต
5. ผลงานการออกแบบ
	ผลงานการออกแบบจากงานวิิจัยนี้้
ั � ประกอบด้้วยผลิติ ภััณฑ์์ต้น้ แบบ จำำ�นวน 5 ชิ้้�น ดัังนี้้� ที่่�
ดริิป กาแฟ จำำ�นวน 2 รููปแบบ และ ถาด จำำ�นวน 1 รููปแบบ และ เก้้าอี้้� จำำ�นวน 1 รููปแบบ (2 ขนาด)

ภาพที่่� 9 : ภาพ 3 มิิติิ ถาด

ภาพที่่� 8 : ภาพ 3 มิิติิ ที่่ด� ริิปกาแฟ รูู ปแบบที่่� 1

ภาพที่่� 9 : ภาพ 3 มิิติิ ที่่ด� ริิปกาแฟ รูู ปแบบที่่� 2

ภาพที่่� 10 : ผลิิตภััณฑ์์เก้้าอี้้�ต้น้ แบบ จำ�ำ นวน 1 รูู ปแบบ 2 ขนาด
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ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
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สรุุ ปการวิิจัยั
1. แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการออกแบบเพื่่อ� สิ่่�งแวดล้้อม และแนวคิิด Upcycling ที่่จ� ะเป็็ น
ประโยชน์์ในการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุเซรามิิก

ภาพที่่� 12 : การใช้้แนวคิิดหลััก 4R ในทุุกช่่วงชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ upcycling เซรามิิกเหลืือใช้้

ภาพที่่� 11 : วััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกเหลืือใช้้
จากการศึึกษา พบว่่า แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม และการ Upcycling ที่่�เป็็ น
ประโยชน์์ในการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุเซรามิิก มีีองค์์ประกอบ ดัังนี้้�
(1) หลัักการ 4R
หลัักการ 4R ประกอบด้้วย การลด (Reduce) การใช้้ซ้ำ��ำ (Reuse) การนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่
(Recycle) และการซ่่อมบำำ�รุุง (Repair) จััดเป็็ นกระบวนการหลัักในการใช้้เพื่่�อพััฒนาและออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ Upcycling ที่่�จะคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�จะเกิิดต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมในทุุกช่ว่ งวงจรชีีวิติ ของผลิิตภััณฑ์์
ซึ่่ง� มีีแนวคิิดที่่�สอดคล้้องกัับกระบวนการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อมและทฤษฎีีต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกััน โดย
ไทยพัับลิก้ิ า้ (2561) ได้้กล่า่ วถึึง แนวคิิดของระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ของโลก
ปัั จจุุบันั ว่่า มีีการปรัับรููปแบบธุุรกิิจมาเป็็ น “การนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ กลัับมาผลิิตใหม่่ ให้้เป็็ นของใหม่่”
บนพื้้�นฐานออกแบบใหม่่ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อรัักษาและเพิ่่�มการใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพให้้
เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด และลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ นอกจากนี้้� แนวคิิดการ Upcycle
ก็็เป็็ นอีีกแนวทางหนึ่่�งที่่�นำ�ทรั
ำ พย
ั ากรที่่�ใช้้แล้้วกลับั มาใช้้ให้้เป็็ นวััสดุุใหม่่หรืือผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ก็็เกิิดขึ้้�น
เป็็ นการแปลงวััสดุุที่่�มีีมูลค่
ู า่ ให้้กลายเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมูลค่
ู า่ สููง (ไทยพัับลิก้ิ า้ , 2561)

(2) การยืืดอายุุการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์และวััสดุุ
	การยืืดอายุุของเศษวััสดุุเป็็ นอีีกแนวทางหนึ่่ง� ที่่�ใช้้ในการพััฒนาและออกแบบ เพื่่�อทดแทน
กระบวนการรีีไซเคิิลที่่�ต้อ้ งใช้้พลังั งานและทรััพยากรสููง โดยจัักรสิิน น้้อยไร่่ภูมิู ิ และ สิิงห์์ อิินทรชููโต
(2563) อธิิบายว่่า การรีีไซเคิิลอาจเสีียค่า่ ใช้้จ่า่ ยมากกว่่าการผลิิตวััสดุุขึ้้น� ใหม่่ เพราะผลิิตภััณฑ์์เหล่่า
นั้้�นผลิิตขึ้้�นจากวััสดุุที่่ไ� ม่่ได้้ถูกู ออกแบบมาให้้สามารถนำำ�กลับั มาผลิิตใหม่่ได้้ง่า่ ย ดัังนั้้�น การ Upcycle
จึึงเป็็ นนวััตกรรมผลิิตวััสดุุแบบใหม่่เพื่่�อลดจุุดด้้อยของการ Recycle ซึ่่ง� สอดคล้้องกัันกัับบทความ
จาก The Standard ที่่�ได้้หยิิบยกปััญหาจากขยะพลาสติิกที่่�สร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาอธิิบาย
เกี่่�ยวกับก
ั ระบวนการ Upcycle ว่่า โลกที่่�ปราศจากการใช้้พลาสติิก 100% นั้้�นอาจไม่่มีีทางเป็็ นจริิงได้้
ทางแก้้ไขและการจััดการขยะที่่�ถูกู วิิธีีและเป็็ นการแก้้ไขปัั ญหาได้้อย่่างยั่่�งยืืน คืือ การยืืดอายุุวัสั ดุุให้้
เป็็ นขยะให้้ช้า้ ลง ด้้วยการเปลี่่ย� นขยะพลาสติิกให้้มีมูี ลค่
ู า่ หรืือเรีียกกระบวนการนี้้�ว่า่ Upcycle เป็็ นการ
ใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ โดยผ่่านกระบวนการแปรสภาพที่่�ใช้้พลังั งานหรืือกระบวนการทางเคมีีให้้น้อ้ ย
ที่่�สุดุ (เดอะ สแตนดาร์์ด ทีีม, 2562)
(3) การปรัับเปลี่่�ยนรูู ปแบบการใช้้งาน 		
	การ Upcycle เป็็ นกระบวนการแปลงสภาพวััสดุุให้้มีีรููปแบบการใช้้งานที่่�แตกต่่างจากเดิิม
เพิ่่�มมููลค่า่ ให้้กับวั
ั สั ดุุเหลืือใช้้ ตามที่่� สิิงห์์ อิินทรชููโต (2556) ได้้อธิิบายกระบวนการ Upcycle ว่่า
เป็็ นการทำำ�ให้้วัสั ดุุหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ไม่่สามารถใช้้งานตามหน้้าที่่� เดิิมให้้กลายเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีี
คุุณภาพและมููลค่า่ สููง ขึ้้�นอีีกทั้้ง� ยัังเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม เช่่นเดีียวกันั กัับ วาลิิด อััล ดามีีร์ยี์ ี ผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลััง
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การพััฒนาเศษวััสดุุเซรามิิกอย่่างสร้้างสรรค์์ เพื่่�อการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์อัพั ไซคลิ่่�ง (Upcycling) ด้้วยแนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

แบรนด์์ By Walid ในอัังกฤษ ได้้ให้้ความหมายของ Upcycling ว่่า “เป็็ นการ Repurpose นำำ�ของที่่�ใช้้
อยู่่�ไปดััดแปลงเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในวััตถุุประสงค์์อื่่�น และเป็็ นการคืืนชีีวิิตให้้กับบ
ั างสิ่่�งที่่�ถูกู หลงลืืมไป”
(ไทยพัับลิก้ิ า้ , 2561)
2. การศึึกษาและทดลองเทคนิิคในการแปรรููปเศษวััสดุุเซรามิิกที่่จ� ะนำำ�มาซึ่่ง� ข้้อค้้นพบ
เกี่่ย� วกัับข้อ้ ดีี ข้้อเสีีย ของเทคนิิคต่่าง ๆ ที่ส่� ามารถนำำ�ไปใช้้ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycling
ในการศึึกษาและทดลองเทคนิิคต่า่ ง ๆ ในการแปรรููปเศษวััสดุุเซรามิิกเหลืือใช้้ พบว่่า แต่่ละ
เทคนิิคนั้้น� มีีทั้้ง� ข้้อดีี และข้้อเสีียที่่�แตกต่่างกัันไป ดัังนั้้�น วิิธีีการที่่�นำ�ำ มาใช้้ประโยชน์์ให้้สูงู สุุด จึึงต้้อง
พิิจารณารอบด้้าน โดยมีีปััจจััยด้า้ นผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเป็็ นสำำ�คัญ
ั สอดคล้้องกัับข้อ้ มููลจาก
กรีีนเน็็ตเวิิร์ค์ ไทยแลนด์์ (2562) อธิิบายแนวคิิดการนำำ�วัสั ดุุเหลืือใช้้มาผ่่านกระบวน Upcycle ว่่า
เป็็ นการนำำ�วัสั ดุุกลับั มาใช้้ใหม่่ โดยไม่่ทำ�ำ ให้้คุณ
ุ ภาพและส่่วนประกอบของวััสดุุลดลงเพื่่�อการใช้้งาน
ครั้้�งต่่อไป ยกตััวอย่่างเช่่น ช้้อนส้้อมพลาสติิก ขวดน้ำำ�ดื่่
� �มพลาสติิกถูกนำ
ู �กลั
ำ บั มาใช้้ใหม่่ แต่่ส่ว่ นใหญ่่
มัักจะไม่่สามารถเปลี่่�ยนกลัับไปเป็็ นภาชนะที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับสิ่่�งใดก็็ตามที่่�สามารถบริิโภคได้้ เนื่่�องจาก
ความเสี่่�ยงของสิ่่�งที่่�ซึึมเข้้าไปในพลาสติิก เป็็ นผลให้้สิ่่�งเหล่่านี้้�จะถููกนำ�ำ ไป Upcycled เป็็ นสิ่่�งของ เช่่น
พรม ของเล่่น ม้้านั่่�ง โคมไฟ แจกััน (กรีีนเน็็ตเวิิร์ค์ ไทยแลนด์์, 2562) เช่่นเดีียวกันั กัับบทความเรื่่อ� ง
ขยะ + ไอเดีีย = Upcycling นำำ�เสนอว่่า Upcycle เน้้นการออกแบบเป็็ นเครื่่�องมืือในการแปรรููป
สิินค้้า ทำำ�ให้้ธุุรกิิจต่่าง ๆ มีีสินิ ค้้าน่่าสนใจและเป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้วย
้ ดัังนั้้�น แนวความคิิด
Upcycle เป็็ นเการอนุุรักษ์
ั ที่่์ �มากกว่่าการ Reuse หรืือ Recycle แบบเดิิม ๆ แต่่เป็็ นการนำำ�มาผลิิตเป็็น
ของใหม่่ด้วยก
้ ารใช้้นวััตกรรมและการออกแบบ เพื่่�อมีีเป้้าหมายในการใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
สููงสุุด (อรุุณีี ศิิลปการประดิิษฐ, 2563)
3. การพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุเซรามิิกด้้วยแนวคิิดการออกแบบ
เพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อม เป็็ นทางเลืือกใหม่่ ชะลอการเกิิดขยะ และสามารถเพิ่่ม� มููลค่่าของเศษวััสดุุเซรามิิกได้้
จากการทดสอบและประเมิินผลการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์เซรามิิกเหลืือใช้้ โดยวิิธีี
การสััมภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�ใช้้งาน ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มเป้้าหมายของการออกแบบ พบว่่า ผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุ
เซรามิิกด้วย
้ แนวคิิดการออกแบบเพื่่�อสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นทางเลืือกใหม่่ให้้กับผู้้�
ั ใช้้งาน ที่่�ต้อ้ งการความแปลกใหม่่
รููปแบบที่่�แตกต่่าง อีีกทั้้ง� เป็็ นการชะลอการเกิิดขยะ และสามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ของเศษเซรามิิกเหลืือทิ้้�ง
จากกระบวนการผลิิตได้้
ระดัับความคิิดเห็็นโดยรวมเกี่่�ยวกับก
ั ารเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ทางเลืือกใหม่่ โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก
ระดัับความคิิดเห็็นโดยรวมเกี่่�ยวกับก
ั ารชะลอการเกิิดขยะ โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก
ระดัับความคิิดเห็็นโดยรวมเกี่่�ยวกับก
ั ารเพิ่่�มมููลค่่าของเศษวััสดุุเซรามิิกได้้ โดยรวมอยู่่�ใน
ระดัับมาก

ข้้อเสนอแนะ
	ข้้อจำำ�กัดั ของงานศึึกษาวิิจัยนี้้
ั � คืือ กระบวนการทดลองที่่�มีีแหล่่งอ้้างอิิงเกี่่�ยวกับก
ั ระบวนการ
แปรสภาพวััสดุุจำ�ำ นวนน้้อย ทำำ�ให้้อาจยัังไม่่สามารถสรุุปข้้อค้้นพบที่่�ดีีที่่�สุดุ ได้้ งานวิิจัยนี้้
ั จึึ� งเป็็ นทาง
เลืือกและแนวทางหนึ่่ง� ในการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์จากเศษวััสดุุเซรามิิกเหลืือทิ้้�ง ที่่�สามารถ
เป็็ นแนวทางให้้ผู้้�ที่่ส� นใจนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้ได้้ในอนาคต นอกจากนี้้�กระบวนการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์เศษวััสดุุ
เซรามิิกต้อ้ งใช้้เวลานานในการทดสอบและส่่วนใหญ่่จะกระบวนการฝีี มือื เช่่นเดีียวกันั กัับรููปแบบตั้้�งต้้น
ในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เซรามิิก ทำำ�ให้้กระบวนการ Upcycle ในอุุตสาหกรรมเซรามิิกยังั ไม่่ได้้ถูกนำ
ู �ำ ไป
พััฒนาอย่่างกว้้างขวางดัังเช่่นวััสดุุเหลืือทิ้้�งอื่่น� ๆ ซึ่่ง� จากผลการศึึกษาทั้้�งหมด สามารถสรุุปเป็็ นข้้อเสนอ
แนะสำำ�หรัับการพััฒนาและออกแบบผลิิตภััณฑ์์ Upcycle จากเศษวััสดุุเซรามิิกด้วย
้ แนวคิิดการออกแบบ
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมได้้ดังั นี้้�
1. ควรมีีการเผยแพร่่ให้้ความรู้้�ด้้านการจััดการของเสีีย การพััฒนานวััตกรรม และการวางแผน
อย่่างเป็็ นระบบ โดยมีีภาครััฐเข้้ามามีีส่ว่ นช่่วยในการสนัับสนุุน เพื่่�อให้้กระบวนการเกิิดขึ้้�นได้้จริิงและ
ยั่่�งยืืน
2. ผู้้�ประกอบการและผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่ยวข้
� อ้ งแต่่ละรายควรทำำ�การศึึกษาและพััฒนาการจััดการเศษวััสดุุ
เซรามิิกของตนเอง รวมทั้้�งสร้้างเครืือข่่ายและรวมกลุ่่�มกัันระหว่่างผู้้�ประกอบการ เพื่่�อร่่วมหาแนวทาง
แลกเปลี่่ย� นทััศนคติิ พััฒนาศัักยภาพและสร้้างนวััตกรรม ที่่�แก้้ไขปััญหาขยะเหลืือทิ้้�ง และลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�น ๆ
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สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อสร้้างสำำ�นึึกรักท้
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“ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” : ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรม
สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่อ� สร้้างสำำ�นึึกรัักท้้องถิ่่น�
“Lam Pang Yang Wan Yu” (Lampang is still sweet) : A Creative Work of
Cultural Nonfiction Literature to Create a Sense of Local Love
ไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่�น 1

บทคััดย่่อ
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ั ของ
ท้้อ งถิ่่� น ให้้แ ก่่ ค นลำำ� ปางทั้้�ง ที่่� อ ยู่่�ในจััง หวััด และคนลำำ� ปางที่่� อ าศััย อยู่่�ต่่า งถิ่่� น ได้้เ กิิ ด ความรััก และ
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โดยเฉพาะการพััฒนาพลเมืืองเข้้มแข็็งบนฐานความรู้้� มีีจิิตสาธารณะ และความรัักในมาตุุภูมิู ิเพื่่�อ
การพััฒนาสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: ผลงานสร้้างสรรค์์ , สารคดีีเชิิงวััฒนธรรม, ลำำ�ปาง
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Abstract
A creative work of cultural nonfiction literature “Lam Pang Yang Wan Yu” (Lampang 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 importance 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
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	ความเปลี่่�ยนแปลงในสัังคมยุุคสมััยใหม่่ทั้้ง� ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรมและเทคโนโลยีี
ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อวิิถีกี ารดำำ�เนิินชีีวิติ ของผู้้�คนในสัังคมอย่่างมหาศาล โดยเฉพาะประเทศไทยที่่�ความเจริิญ
ทางเศรษฐกิิจกระจุุกอยู่่�เฉพาะในเมืืองหลวงหรืือเมืืองใหญ่่เพีียงไม่่กี่่�แห่่ง ทำำ�ให้้ผู้้�คนจากต่่างจัังหวััด
และเมืืองเล็็กจากทั่่� วประเทศต้้องย้้ายถิ่่� นฐานมาทำำ�งานเพื่่� อหาเลี้้�ยงชีี พดัังจะเห็็นว่่ามีีชาวอีีสาน
จำำ�นวนมากเข้้าไปใช้้แรงงานในกรุุ งเทพมหานครจนทำำ�ให้้มีีร้า้ นอาหารและรถเข็็นอาหารแนวอีีสาน
กระจายอยู่่�ทั่่�วไป การเข้้าไปทำำ�งานของคนทั่่�วทุกภู
ุ มิู ภิ าคในเมืืองหลวงหรืือเมืืองใหญ่่สามารถตอบสนอง
ความต้้องการทางเศรษฐกิิจ แต่่บางครั้้�งก็็รู้้�สึึกโหยหาถึึงความต้้องการทางจิิตวิิญญาณและความสุุข
ของบ้้านเกิิดที่่�ตนเองได้้จากมา สัังเกตได้้จากในวัันหยุุดยาวในกรุุงเทพมหานครแทบจะกลายเป็็นเมืืองร้้าง
ผู้้�คนต่่างพากัันกลัับบ้า้ นกลัับไปหาแผ่่นดิินเกิิดซึ่่ง� เป็็ นพื้้�นที่่�ของความสุุข ความรััก ความอบอุ่่�นและ
มิิตรภาพที่่�เมืืองใหญ่่อันั กว้้างใหญ่่ไม่่อาจจะมอบสิ่่�งเหล่่านี้้�ให้้แก่่พวกเขาได้้ เมื่่�อมีีโอกาสได้้กลับั มาเยืือน
บ้้านเกิิดแม้้เพีียงชั่่�วคราว สิ่่�งที่่�พวกเขาเหล่่านั้้�นโหยหาคืือ “ความเป็็ นพื้้�นถิ่่�น” ที่่�มีีอยู่่�ในบ้้านเกิิดและ
ยากจะหาได้้จากเมืืองกรุุงหรืือเมืืองใหญ่่ เช่่น อาหารท้้องถิ่่�น สถานที่่�แห่่งความทรงจำำ� วิิถีีชีีวิิตแบบ
ต่่างจัังหวััด เป็็ นต้้น ด้้วยเหตุุนี้้คว
� ามรู้้�เรื่่�องราวเกี่่�ยวกับท้
ั อ้ งถิ่่�นจึึงเป็็ นสิ่่�งที่่�ช่วย
่ เพิ่่�มพููนพลัังให้้คนที่่�
กลัับ มาเยืื อ นถิ่่� น เกิิ ด ได้้เกิิ ด ความสุุข ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเรื่่อ� ง
“ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” เป็็ นตััวอย่่างหนึ่่ง� ที่่�มุ่่�งหวัังให้้คนลำำ�ปางที่่�อยู่่�ภายในจัังหวััดและคนลำำ�ปางที่่�อยู่่�
ต่่างถิ่่�นได้้รับรู้้�
ั เรื่่อ� งราวของบ้้านเกิิด หนัังสืือเล่่มนี้้�ไม่่ใช่่หนัังสืือเพื่่�อแนะนำำ�การท่่องเที่่�ยวหรืือเชิิงวิิชาการ

แต่่เป็็ นหนัังสืือเพื่่�อบอกเล่่าเรื่่อ� งราวในคุุณค่่าและความสำำ�คัญ
ั ของเมืืองลำำ�ปางให้้กับค
ั นลำำ�ปางได้้รับรู้้�ว่
ั า่
เมืืองลำำ�ปางในฐานะบ้้านเกิิดมีีสิ่่�งที่่�งดงามและควรค่่าต่่อการรัับรู้้�และการทำำ�ความเข้้าใจเพื่่�อสร้้าง
ความรัักและภููมิิใจในบ้้านเกิิดอัันเป็็ นพลัังให้้พวกเขาได้้กลับั ไปต่่อสู้้�ในชีีวิิตประจำำ�วันั ต่่อไปในเมืือง
หลวงได้้อย่่างมั่่�นใจ
เมืืองลำำ�ปางเป็็ นถิ่่�นกำำ�เนิิดของผู้้�เขีียนเช่่นเดีียวกับั เมืืองต่่าง ๆ ที่่�เป็็ นแผ่่นดิินเกิิดของผู้้�คนย่่อม
จะมีีเรื่่�องราวพื้้�นถิ่่�นที่่�ควรค่่าแก่่การรัับรู้้� สร้้างความสุุข ความรัักและความภาคภููมิิใจ ในหนัังสืือ
สารคดีีเล่่มนี้้�จึึงเป็็ นการนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวของเมืืองลำำ�ปางในแง่่มุมุ ด้้านประวััติศิ าสตร์์และศิิลปวััฒนธรรม
เพราะเมืืองลำำ�ปางเป็็ นเมืืองเก่่าที่่�มีีแหล่่งประวััติิศาสตร์์ มรดกทางวััฒนธรรมและวิิถีีชีีวิิตอัันงดงาม
โดยเฉพาะย่่านเมืืองเก่่านครลำำ�ปางซึ่่�งเป็็ นพื้้�นที่่�ใจกลางเมืืองและเป็็ นที่่�ตั้้ง� ของเมืืองเก่่ามีีเรื่่�องราว
ทางประวััติศิ าสตร์์หลายเรื่่อ� งที่่�คนลำำ�ปางควรได้้เรีียนรู้้� เช่่น เมืืองศููนย์์กลางแห่่งการทำำ�ป่่าไม้้ขนาดใหญ่่
ของภาคเหนืือตอนบนที่่�มีีบริษัิ ัทการทำำ�ป่่าไม้้ต่า่ งประเทศเข้้ามาเปิิ ดกิิจการหลายแห่่งและมีีผู้้�คนจาก
หลากหลายชาติิพันั ธุ์์�เข้้าไปมีีบทบาทในกิิจการการทำำ�ป่่าไม้้เช่่น ชาวตะวัันตก ชาวพม่่า ชาวไทยใหญ่่
ชาวกำำ�มุุ (ขะมุุ) เป็็ นต้้นทำำ�ให้้เมืืองลำำ�ปางกลายเป็็ นชุุมชนนานาชาติิ นอกจากนี้้�ความเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคมลำำ�ปางในรอบ 100 ปีี นับตั้้
ั ง� แต่่รถไฟสายเหนืือมาถึึงเมืืองลำำ�ปางเมื่่�อพ.ศ.2459 ที่่�ได้้ทำ�ำ ให้้
เมืืองลำำ�ปางเกิิดความเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งสำำ�คัญ
ั ทางสัังคม วััฒนธรรมและเศรษฐกิิจ เพราะรถไฟเป็็ น
พาหนะที่่�นำ�คว
ำ ามเจริิญจากกรุุงเทพฯ มาสู่่�เมืืองลำำ�ปาง (ภิิญญพัันธุ์์� พจนะลาวััณย์์, 2561) ได้้ทิ้้ง�
เรื่่อ� งราว ร่่องรอย สถาปัั ตยกรรมให้้คนในปัั จจุุบันั ได้้ชื่่�นชม และโครงเรื่่อ� งหลัักที่่�กล่า่ วถึึงในหนัังสืือ
เล่่มนี้้� การนำำ�เอาเรื่่อ� งราว บุุคคล สถานที่่�มาเล่่าใหม่่โดยเน้้นการทำำ�ความเข้้าใจให้้การเรีียนรู้้�โดยสัังเขป
ไม่่ได้้เน้้นหนัักในการสร้้างความรู้้�แบบจริิงจััง และเพิ่่�มอารมณ์์ความรู้้�สึึกนึึกคิิด จิินตนาการ ความรััก
และความหวัังเพื่่�อให้้เรื่่�องราวเหล่่านั้้�นมีีความเป็็ นสุุนทรีียภาพไม่่แห้้งแล้้งเป็็ นเป้้าหมายที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของ
ผู้้�เขีียนเพื่่�อให้้คนลำำ�ปางที่่�อยู่่�ภายในจัังหวััดและคนลำำ�ปางที่่�อยู่่�ต่่างถิ่่�นซึ่่�งอยู่่�ห่่างไกลจากถิ่่�นกำำ�เนิิด
โดยเห็็นได้้จากการเดิินทางกลัับมายัังถิ่่�นกำำ�เนิิดของผู้้�คนในช่่วงวัันหยุุดยาวต่่างถวิิลหาความเป็็ นพื้้�นถิ่่�น
ทั้้�งสถานที่่� อาหารการกิินหรืืออััตลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่�นเพื่่�อให้้เขาเหล่่านั้้�นได้้เกิิดความรัักและความภููมิิใจใน
บ้้านเกิิดของตนเองนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาสัังคมท้้องถิ่่�นอย่่างยั่่�งยืืน

แนวคิิดในการสร้้างสรรค์์
การเขีียนหนัังสืือสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเรื่่อ� ง “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” เล่่มนี้้�เป็็ นผลงานสร้้างสรรค์์
ด้้านวรรณกรรมของไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่�นซึ่่ง� ได้้นำ�ำ แนวทางการเขีียนมาจากหนัังสืือ “มาจากล้้านนา”
ของศาสตราจารย์์ ดร.ธเนศวร์์ เจริิญเมืืองแห่่งมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ซึ่่ง� เป็็ นหนัังสืือรวมความเรีียงที่่�
เคยเขีียนลงในหนัังสืือพิิมพ์์ท้อ้ งถิ่่�นของเมืืองเชีียงใหม่่ ต่่อมาได้้มีกี ารรวมเล่่มเป็็ นหนัังสืือโดยบอกเล่่า
เรื่่�อ งราวของความเปลี่่�ย นแปลงของเมืื อ งเชีี ย งใหม่่แ ละให้้ข้ อ้ คิิ ด เห็็ น ในประเด็็น ทางสััง คมและ
วััฒนธรรมที่่�หลากหลาย เช่่น เรื่่อ� งวััฒนธรรมล่่มสลาย : ป้้อก่่อเมืือง แม่่ก่่อเมืือง ลููกอู้้�เมืืองบ่่อจ้้าง
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“ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” : ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรม
สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อสร้้างสำำ�นึึกรักท้
ั อ้ งถิ่่�น

เรื่่อ� งเสื้้�อหม้้อห้้อมไม่่ใช่่เสื้้�อสััญลัักษณ์์ของคนเมืือง เรื่่อ� งสงกรานต์์ล้า้ นนา เป็็ นต้้น โดยมีีจุดุ ประสงค์์
เพื่่�อกล่่าวถึึงบ้้านเกิิดเชีียงใหม่่และกระตุ้้�นให้้คนเชีียงใหม่่มีีความสนใจท้้องถิ่่�นเพื่่�อร่่วมกัันเข้้าใจ
ปััญหาและพััฒนาท้้องถิ่่�นร่่วมกััน ธเนศวร์์ เจริิญเมืือง (2538) กล่่าวถึึงบ้้านเกิิดของตนไว้้อย่่างน่่าสนใจ
ว่่า “บ้้านเกิิดเมืืองนอนของใครใครก็็รักั ผมชอบภููเขาที่่�มีีต้น้ ไม้้ร่ม่ รื่่น� ล้้อมรอบบ้้านเมืือง เพราะมัันให้้
ความรู้้�สึึกชุ่่�มชื่่�น ความรู้้�สึึกมั่่�นคงปลอดภััยเหมืือนมีีกำ�ำ แพงปกป้้องเราไว้้ ภููเขาเหมืือนจะบอกว่่าชีีวิิต
ของเราต้้องต่่อสู้้�ตลอดเวลา และต้้องยืืนหยััดต้้านแดดลมและพายุุฝน...” นอกจากนี้้�ยังั มีีงานของ
ธีีรศัักดิ์์� วงศ์์คำ�ำ แน่่น (2558) ได้้เขีียนความเรีียงเกี่่�ยวกับั วิิถีชีี วิี ติ ชาวลำำ�ปางลงในหนัังสืือพิิมพ์์สยามโพสต์์
เมื่่�อปีี พ.ศ.2525-2531 และต่่อมาได้้รวมเล่่มเป็็ นหนัังสืือชื่่�อ “ร้้อยเรื่่�องเมืืองลำำ�ปาง” ที่่�ให้้ข้อ้ มููลใน
เชิิงสร้้างความรู้้�เกี่่�ยวกับั ประวััติศิ าสตร์์ สถาปัั ตยกรรมและวิิถีีชีีวิิตของชาวลำำ�ปาง แต่่อย่่างไรก็็ตาม
งานของธีีรศัักดิ์์จ� ะมุ่่�งเน้้นการให้้ข้อ้ มููลเป็็ นหลัักซึ่ง�่ แตกต่่างจากหนัังสืือของไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่�นที่่�เพิ่่�ม
ความมีีสุนุ ทรีียะและอารมณ์์ความรู้้�สึึกของผู้้�เขีียนลงไปเหมืือนการเล่่าเรื่่อ� งเกร็็ดความรู้้�และสอดแทรก
ความรู้้�สึึกนึึกคิิดไปด้้วย รวมทั้้�งยัังมีีงานเขีียนสารคดีีของนิิพัทธ์
ั พ์ ร เพ็็งแก้้ว (2546) จากหนัังสืือ
“คำำ�บอกเล่่าของแผ่่นดิิน” ซึ่่ง� เป็็ นงานเขีียนสารคดีีที่่�เล่่าถึึงเรื่่อ� งราวของเมืืองเพชรบุุรีี และให้้ข้อ้ มููล
เกี่่�ยวกับั ประวััติศิ าสตร์์ วิิถีชีี วิี ติ ภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�นของเมืืองเพชรบุุรีที่่ี ท� รงคุุณค่่าควรแก่่การที่่�ชาวเมืือง
เพชรบุุรีรุ่่�ี นใหม่่และคนทั่่�วไปได้้เรีียนรู้้�โดยได้้เก็็บรวบรวมข้้อมููลมาจากการพููดคุุยและสััมภาษณ์์ผู้้�อาวุุโส
ดัังที่่�นิิพัทธ์
ั พ์ ร เพ็็งแก้้ว (2546) ได้้กล่า่ วว่่า “...งานชิ้้�นนี้้�รวบรวมมาจากคำำ�บอกเล่่าของคนเฒ่่าที่่�รักั
เคารพนัับถืือ รู้้�จัักใกล้้ชิิดราวกัับคนในครอบครััวตัวั เอง อบอุ่่�นใจมีีความสุุขเสมอเมื่่�อได้้นั่่�งสืืบถาม
เรื่่อ� งราวต่่าง ๆ และก็็รับรู้้�ว่
ั า่ ในยามถ่่ายทอดบอกเล่่าชีีวิิตที่่�ผ่า่ นมาให้้เด็็กรุ่่�นหลัังรัับรู้้� คนเฒ่่าทุุกคนก็็
มีีความสุุขยิ่่�งนััก...” สิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนพบจากงานทุุกชิ้้น� ที่่�กล่่าวถึึงข้้างต้้นคืือ ความเป็็ นพื้้�นถิ่่�นของแต่่ละ
สัังคมจะนำำ�มาซึ่่ง� ความรััก ความสุุขและความภาคภููมิใิ จอัันเป็็ นแนวทางในการพััฒนาท้้องถิ่่�นให้้ยั่่�งยืืน
โดยมีีรากฐานทางสัังคมและวััฒนธรรมมาเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ด้้วย จึึงเป็็ นแนวทางให้้ผู้้�เขีียนได้้สร้้างสรรค์์
ผลงานเล่่มนี้้�ให้้เป็็ นงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมสารคดีีเชิิงวััฒนธรรม
แนวคิิดทฤษฎีีที่่�นำ�ำ มาใช้้สร้้างสรรค์์หนัังสืือสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเล่่มนี้้�คืือ แนวคิิดการโหยหา
อดีีต (nostalgia) แนวคิิดพลเมืืองเข้้มแข็็ง (active citizen) และหลัักการเขีียนสารคดีี ซึ่่ง� มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
1. แนวคิิดการโหยหาอดีีต (nostalgia)
	ท่่ า มกลางความเปลี่่� ย นแปลงของโลกยุุค ใหม่่ ไ ด้้เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงทั้้�ง ทางสััง คม
วััฒนธรรมและเศรษฐกิิจทำำ�ให้้ผู้้�คนต่่างเกิิดความรู้้�สึึกสัับสนวุ่่�นวายในชีีวิิต การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
ได้้ก่่อให้้เกิิดสภาพของสัังคมปัั จจุุบันั แตกต่่างจากในอดีีต ผู้้�คนจำำ�นวนหนึ่่ง� ที่่�ได้้รับผลก
ั
ระทบจึึงอยาก
จะหวนกลัับไปหาวิิถีีชีีวิิตในอดีีตที่่�แสนงดงามซึ่่�งอยู่่�ในความทรงจำำ�ของพวกเขา ทั้้�งที่่�ความเป็็ นจริิง
นั้้�นไม่่อาจจะกลัับไปหาสภาพการณ์์ในอดีีตแบบนั้้�นได้้ จึึงกระทำำ�โดยผ่่านการสร้้างจิินตนาการเพื่่�อ
ย้้อนกลัับไปหาประสบการณ์์ในอดีีตที่่�ผ่า่ นการสร้้างและผลิิตซ้ำำ�� ภาพอดีีตด้้วยสิ่่�งต่่าง ๆ เช่่น สถานที่่�
ในแบบอดีีต วิิถีชีี วิี ติ กิิจกรรมหรืือเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ที่่�หวนกลัับไปคิิดถึึงอดีีตอัันแสนงดงามที่่�คนเหล่่านั้้�น

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

เคยมีีประสบการณ์์มาก่่อน (สกาวรััตน์์ บุุญวรรโณ และคณะ, 2561) การโหยหาอดีีตเป็็ นการแสดงออก
ที่่�ใช้้จิินตนาการและอารมณ์์ความรู้้�สึึกของผู้้�คน เช่่น การไปชมตลาดน้ำำ�� โบราณ การไปเยืือนตลาด
เก่่าร้้อยปีี หรืือสััมผััสวิิถีีที่่�ถูกต้
ู อ้ งให้้เสมืือนอยู่่�ในอดีีต เป็็ นต้้น การโหยหาอดีีตจึึงเป็็ นสิ่่�งที่่�ช่วย
่ เติิมเต็็ม
พลัังความรู้้�สึึกให้้แก่่มนุุษย์์ได้้เกิิดความอิ่่�มเอมใจและความสุุขในทุุกครั้้ง� ที่่�ได้้สัมั ผััสกัับประสบการณ์์
ในอดีีตที่่�คุ้้�นเคยเช่่นนั้้�น ในปััจจุุบันั ได้้มีกี ารผลิิตซ้ำำ�� ประสบการณ์์ในอดีีตโดยผ่่านงานเทศกาลภาพยนตร์์
การท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม พิิพิิธภััณฑ์์ เป็็ นต้้น กรณีีการกลัับไปหาบ้้านเกิิดหรืือถวิิลหาความเป็็ น
ท้้องถิ่่�นที่่�คุ้้�นเคยก็็สอดคล้้องกัับแนวคิิดโหยหาอดีีตเพื่่�อให้้มนุุษย์์ได้้จิินตนาการและใช้้อารมณ์์ความรู้้�
ร่่วมเพื่่�อย้้อนกลัับไปสู่่�วัันวานอัันหวานชื่่�นอัันช่่วยสร้้างความรู้้�สึึกที่่�เป็็ นเสรีีเพื่่�อเติิมเต็็มพลัังให้้พวก
เขาได้้กลับั ไปใช้้ชีวิี ติ อัันวุ่่�นวายในสัังคมเมืืองใหญ่่ต่อ่ ไปได้้อย่่างมั่่�นใจ การหวนกลัับไปสู่่�อดีีตที่่�แสนหวาน
จึึงเสมืือนการ “ชาร์์ตแบตเตอรี่่”� ให้้กับั มนุุษย์์ให้้มีีพลังั ชีีวิิตต่่อไปนั่่�นเอง
2. แนวคิิดพลเมืืองเข้้มแข็็ง (active citizen)
มนุุษย์์ในทุุกสังั คมย่่อมปรารถนาที่่�จะใช้้ชีีวิิตอยู่่�กัับสังั คมที่่�สงบสุุข ทุุกชีีวิิตดำำ�เนิินไปด้้วย
ความปกติิสุขุ และไม่่เบีียดเบีียนกัันย่่อมเป็็ นเป้้าหมายสููงสุุดของทุุกสังั คม การจะไปถึึงเป้้าหมายนั้้�น
ได้้ต้อ้ งมีีพลเมืืองที่่�มีีคุุณค่่า มีีความเสีียสละ และความสมบููรณ์์ด้วยพลั
้
งั ปัั ญญา หรืือที่่�เรีียกว่่า
“พลเมืืองเข้้มแข็็ง” หนึ่่ง� ในวิิธีีการสร้้างพลเมืืองเข้้มแข็็งคืือ การสร้้างสัังคมอุุดมปัั ญญาหรืือสัังคมแห่่ง
ความรู้้� โดยเฉพาะการสร้้างวิิจารณญาณให้้คนรู้้�จัักคิดิ เลืือกและตััดสิินใจบนฐานของความรู้้� เท่่าทัันโลก
เพราะคนที่่�มีดุี ลย
ุ ภาพทางความคิิดและรู้้�จัักการใช้้เหตุุผล ย่่อมนำำ�ไปสู่่�การดำำ�เนิินชีีวิติ ที่่�ดีแี ละมีีความสุุข
ทั้้�งตนเองและสัังคม แนวคิิดพลเมืืองเข้้มแข็็งนอกจากการสร้้างความรู้้�ให้้กับผู้้�ค
ั นแล้้ว ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการมีีจริิยธรรมที่่�ต้อ้ งพััฒนาให้้เขามีีความเสีียสละเพื่่�อส่่วนรวมโดยทำำ�งานบนพื้้�นฐานที่่�มุ่่�งต่่อ
ประโยชน์์สุขข
ุ องคนส่่วนใหญ่่ สัังคมจึึงจะเกิิดความผาสุุกได้้อย่่างยั่่�งยืืน (ธเนศวร์์ เจริิญเมืือง, 2551)
โดยเฉพาะการใช้้ท้อ้ งถิ่่�นหรืือถิ่่�นกำำ�เนิิดซึ่่ง� เป็็ นพื้้�นที่่�เฉพาะที่่�ผู้้�คนมีีความผููกพันั และมีีความใกล้้ชิิดกััน
เป็็ นแหล่่งที่่�ก่่อให้้เกิิดการสร้้างพลเมืืองที่่�เข็็มแข็็งมีีปััญญาและความเสีียสละอุุทิิศตนเพื่่�อส่่วนรวม
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั คืือการพััฒนาท้้องถิ่่�นให้้เกิิดความยั่่�งยืืนได้้อย่่างแท้้จริิงต้้องอาศััยพลังั ของคนท้้องถิ่่�นที่่�มีี
จิิตอาสาจึึงจะสามารถนำำ�พาสัังคมให้้เกิิดความสุุขได้้อย่่างมั่่�นคง
3. หลัักการเขีียนสารคดีี
	การเขีียนสารคดีีเป็็ นการนำำ�เสนอข้้อมููลเพื่่�อให้้ความรู้้�ในเรื่่อ� งราวต่่าง ๆ มีีลักั ษณะการเขีียนที่่�
ผสมผสานข้้อมููลเชิิงวิิชาการและความคิิดเห็็นของผู้้�เขีียนโดยนำำ�เสนอด้้วยภาษาที่่�ง่่ายต่่อการอ่่าน
สำำ�หรัับกลุ่่�มคนที่่�หลากหลาย ไม่่เขีียนด้้วยภาษาเป็็ นทางการจนเกิินไปเพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านเกิิดความรู้้�สึึก
ยืืดหยุ่่�น นอกจากนี้้�ยังั ให้้ความรู้้�สึึกที่่�เพลิิดเพลิินมีีอรรถรสทางภาษาเพื่่�อสร้้างความมีีชีีวิิตชีีวาและให้้
ผู้้�อ่่านติิดตาม ต่่างจากงานเขีียนทางวิิชาการที่่�เน้้นให้้ข้อ้ มููล ข้้อเท็็จจริิงและข้้อคิิดเห็็นอย่่างจริิงจััง
สารคดีีจึึงเป็็ นการนำำ�เอาข้้อมููลหรืือข้้อเท็็จจริิงมานำำ�เสนอโดยผ่่านกระบวนการสร้้างสรรค์์ ทำำ�ให้้การเขีียน
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“ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” : ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรม
สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อสร้้างสำำ�นึึกรักท้
ั อ้ งถิ่่�น

สารคดีีต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงข้้อมููลและกลวิิธีีการนำำ�เสนอในสััดส่่วนที่่�เท่่ากััน (ธีีรภาพ โลหิิตกุุล, 2552) โดย
เริ่่ม� ต้้นจากการกำำ�หนดประเด็็นว่่าจะเขีียนสารคดีีในเรื่่อ� งใด เช่่น ประวััติศิ าสตร์์ ธรรมชาติิ วิิถีีชีีวิิต
สิ่่�งแวดล้้อม เป็็ นต้้น จากนั้้�นวางโครงเรื่่อ� งที่่�จะเป็็ นส่่วนประกอบและรายละเอีียดของสารคดีีเรื่่อ� งนั้้�น
และมีีกลวิิธีีการดำำ�เนิินเรื่่อ� ง เขีียนเป็็ นความเรีียง (Essay) ที่่�ผสมผสานระหว่่างข้้อมููลและการแสดง
ความคิิดเห็็นของผู้้�เขีียนถ่่ายทอดด้้วยภาษาที่่�เรีียบง่า่ ย แต่่ทรงพลััง

วััตถุุประสงค์์
การสร้้างสรรค์์วรรณกรรมสารคดีีเชิิงวััฒนธรรม เรื่่อ� ง “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” มีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อบอกเล่่าเรื่่�องราว “ความเป็็ นพื้้�นถิ่่�น” ทั้้�งความรู้้�สึึกนึึกคิิดมุุมมองของผู้้�เขีียนที่่�มีีต่อ่ เมืืองลำำ�ปาง
เพื่่�อให้้คนลำำ�ปางเห็็นคุุณค่่าด้้วยภาษาที่่�อ่า่ นเข้้าใจง่่ายสำำ�หรัับกลุ่่�มคนที่่�หลายหลาย ไม่่เน้้นการเขีียน
ในเชิิงวิิชาการแต่่ประการใด นอกจากนี้้�ยังั เพิ่่�มอรรถรสด้้วยการเล่่าเรื่่�อง เกร็็ดความรู้้� ความรู้้�สึึก
นึึกคิิดของผู้้�เขีียน และมองเมืืองลำำ�ปางเป็็ นบ้้านเกิิดที่่�ชวนให้้คนลำำ�ปางทั้้�งที่่�อยู่่�ที่่�นี่่�และคนลำำ�ปางที่่�
อยู่่�ต่่างถิ่่�นได้้เห็็นคุุณค่่าของความเป็็ นพื้้�นถิ่่�นอัันงดงามนำำ�ไปสู่่�ความรัักและภาคภููมิิใจในท้้องถิ่่�นเพื่่�อ
ร่่วมกัันพััฒนาสัังคมให้้ยั่่�งยืืน

กระบวนการสร้้างสรรค์์
	กระบวนการสร้้างสรรค์์ผลงานด้้านวรรณกรรม โดยจััดทำำ�หนัังสืือสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเรื่่อ� ง
“ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” ประกอบด้้วยขั้้น� ตอนต่่าง ๆ ตามลำำ�ดับดั
ั งั นี้้�
1. การเตรีียมข้้อมููลประกอบการเขีียน
ผู้้�เขีียนได้้จัดั ทำำ�วรรณกรรมสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมโดยการเตรีียมข้้อมููลประกอบการเขีียนเริ่่ม�
จากการเก็็บข้อ้ มููลจากเอกสารท้้องถิ่่�น เช่่น หนัังสืือทั่่�วไป หนัังสืืออนุุสรณ์์งานศพ หนัังสืือสารคดีี
การท่่องเที่่�ยว ซึ่่ง� ค้้นคว้้าจากห้้องสมุุดของมหาวิิทยาลััยในจัังหวััดลำำ�ปาง ห้้องสมุุดมููลนิธิิ น้ิ อ้ ย เสาจิินดารััตน์์
และห้้องสมุุดในวััดสำำ�คัญ
ั ของจัังหวััดลำำ�ปาง เป็็ นต้้น การพููดคุุยหรืือสััมภาษณ์์กับผู้้�
ั เกี่่ยวข้
� อ้ ง เช่่น ผู้้�อาวุุโส
ผู้้�รู้้�ของท้้องถิ่่�นเพื่่�อให้้ได้้ข้อ้ มููลเบื้้�องต้้น เมื่่�อผู้้�เขีียนได้้ข้อ้ มููลมาระดัับหนึ่่�งแล้้วจะนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนด
ประเด็็นและวางโครงเรื่่อ� ง มีีกลวิิธีีการนำำ�เสนอโดยใช้้ความรู้้�ทางวรรณศิิลป์์มาเขีียนความเรีียง เช่่น
การยกตััวอย่่างเหตุุการณ์์หรืือเรื่่�องเล่่าประกอบเพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านได้้รับคว
ั ามสนุุกสนาน การสอดแทรก
ความเพลิิดเพลิิน เป็็ นต้้น
2. การเขีียนงานสารคดีีเชิิงวััฒนธรรม
		
2.1. การตั้้�ง ชื่่� อ เรื่่�อ ง ชื่่� อ เรื่่�อ งของความเรีียงถืือเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะเป็็ นจุุดเริ่่�มให้้
ผู้้�อ่่านเกิิดความสนใจและชวนให้้ติดิ ตามเนื้้�อหาของความเรีียงนั้้�นต่่อไป จึึงควรตั้้�งชื่่�อเรื่่อ� งให้้สั้้น� รััดกุุม
และตรงจุุด ไม่่ใช้้ภาษาที่่�ยาวเยิ่่�นเย้้อ หรืือเป็็ นภาษาทางวิิชาการเพื่่�อให้้เห็็นภาพที่่�ชัดั เจนในเนื้้�อหา
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และกระตุ้้�นให้้ผู้้�อ่า่ นสนใจติิดตามความเรีียงนั้้�น ตลอดจนต้้องคำำ�นึึงเสมอการเขีียนความเรีียงมิิใช่่การเขีียน
บทความทางวิิชาการ ผู้้�เขีียนให้้ชื่่�อหนัังสืือเล่่มนี้้�ว่า่ “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” เพราะต้้องการสื่่�อให้้ผู้้�อ่า่ น
เห็็นว่่า เมืืองลำำ�ปางในช่่วงเวลาหนึ่่ง� ยัังมีีสิ่่�งที่่�งดงามน่่าค้้นหาเพื่่�อก่่อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และความรัักใน
ท้้องถิ่่�นแห่่งนี้้� เช่่น เรื่่อ� งราวของคนสำำ�คัญ
ั ในท้้องถิ่่�น บ้้านเก่่า อาหารพื้้�นเมืือง ประเด็็นที่่�น่า่ สนใจของ
ท้้องถิ่่�น เป็็ นต้้น นอกจากนี้้�คำ�ว่
ำ า่ “วัันวาน” ไม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั ว่่าเป็็ นอดีีตที่่�ยาวนานอาจจะเป็็ นเหตุุการณ์์
หรืือช่่วงเวลาร่่วมสมััยก็็ได้้
		
2.2.การเปิิ ดเรื่่�องหรืือการเปิิ ดประเด็็นเป็็ นจุุดสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่�งที่่�มีีส่ว่ นโน้้มน้้าว
ให้้ผู้้�อ่า่ นเกิิดความสนใจในความเรีียงนั้้�น จึึงควรเริ่่ม� ต้้นประโยคให้้น่า่ สนใจโดยอาจจะใช้้วิธีิ ีการต่่าง ๆ
เช่่น การตั้้�งคำำ�ถามให้้ผู้้�อ่า่ นได้้คิดิ เขีียนถ้้อยคำำ�ที่่ดึึ� งดููด เป็็ นต้้น ดัังตััวอย่่างในความเรีียงเรื่่อ� ง “คึึกฤทธิ์์�
เล่่าชีีวิิตฝรั่่�ง” ที่่�ว่า่ “มีีผู้้�ให้้สมญานาม ม.ร.ว.คึึกฤทธิ์์� ปราโมช อดีีตนายกรััฐมนตรีีผู้้�ล่ว่ งลัับว่า่ เป็็ นเขย
ลำำ�ปาง ทั้้�งที่่�ท่า่ นก็็มิไิ ด้้มีภี ริิยาเป็็ นคนลำำ�ปางแต่่อย่่างใด คงแปลกใจนะครัับว่า่ ทำำ�ไมถึึงเรีียกกันั อย่่างนั้้�น”
		
2.3. การลำำ�ดับั เรื่่อ� ง เป็็นกลวิิธีลำี �ดั
ำ บก
ั ารนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวของความเรีียง ควรพิิจารณา
ว่่าจะนำำ�เสนอเรื่่อ� งใดก่่อนหรืือเรื่่อ� งใดตามมา ในการเขีียนความเรีียงเชิิงสารคดีีเกี่่�ยวกับั ประวััติศิ าสตร์์
และวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�นลำำ�ปาง ผู้้�เขีียนให้้เริ่่ม� จากการให้้ข้อ้ มููล ข้้อเท็็จจริิงหรืือเรื่่อ� งราวที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
กัับประวััติศิ าสตร์์หรืือวััฒนธรรมก่่อนซึ่่ง� เป็็ นข้้อมููลที่่เ� กิิดจากการค้้นคว้้าของผู้้�เขีียน เมื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููล
แล้้วจึึงจะแสดงความคิิดเห็็นหรืือความรู้้�สึึกของผู้้�เขีียนที่่�มีีต่่อเรื่่�องราวนั้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านได้้ทราบถึึง
แนวคิิดและทััศนะของผู้้�เขีียน สุุดท้้ายก็็จะสรุุปประเด็็นหรืือการฝากข้้อคิิด การลำำ�ดับั เรื่่อ� งจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั
เพื่่�อให้้ความเรีียงที่่�นำ�ำ เสนอมีีเนื้้�อหาครบถ้้วนและเกิิดประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสารกัับผู้้�อ่า่ น
		
2.4.การปิิ ดเรื่่อ� งหรืือการจบเรื่่อ� งเป็็ นจุุดที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั อย่่างมากเพราะความเรีียง
เป็็ นการนำำ�เสนอข้้อเขีียนแบบสั้้�น มีีการนำำ�เสนอเนื้้�อหาพอสัังเขป จึึงต้้องปิิ ดเรื่่อ� งหรืือจบเรื่่อ� งให้้น่า่ สนใจ
ด้้วยเช่่นกััน เช่่น จบเรื่่อ� งแบบฝากข้้อคิิด จบเรื่่อ� งแบบสรุุป หรืือจบเรื่่อ� งแบบตั้้�งคำำ�ถาม ทั้้�งนี้้�ขึ้้น� อยู่่�
กัับเรื่่�องราวที่่�นำ�ำ เสนอนั้้�นและเทคนิิควิิธีีที่่�ผู้้�เขีียนเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมคล้้องข้้องกัับเรื่่�องราวใน
ความเรีียงนั้้�นด้้วย ตััวอย่่างการปิิ ดเรื่่อ� งในความเรีียงเรื่่อ� ง “ลำำ�ปางหนาวมากกก…” ที่่�ว่า่ “แม้้ว่า่ ช่่วง
นี้้�อากาศจะหนาวเย็็นเพีียงไร แต่่ลำ�ำ ปางก็็มีอุ่่�ี นไอรัักอันั ละมุุนละไมให้้กับค
ั นลำำ�ปางไว้้ต้า้ นทานความหนาว
ในชีีวิิตอยู่่�เสมอ”
		
2.5. วิิธีีการนำำ�เสนอ การเขีียนความเรีียงสามารถใช้้วิธีิ ีการนำำ�เสนอเรื่่อ� งราวได้้อย่่าง
หลากหลาย ขึ้้�นอยู่่�กัับวิิธีีการของผู้้�เขีียน โดยทั่่�วไปสำำ�หรัับการเขีียนความเรีียงเชิิงประวััติศิ าสตร์์และ
วััฒนธรรมจะเริ่่�มต้้นจากการเปิิ ดเรื่่�อง ในส่่วนเนื้้�อหามัักจะให้้ข้อ้ มููลหรืือเรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์
หรืือวััฒนธรรมที่่�ได้้จากค้้นคว้้าของผู้้�เขีียนโดยนำำ�เสนอแบบสั้้�นและกระชัับไม่่เป็็ นภาษาวิิชาการมาก
นััก และสอดแทรกความเพลิิดเพลิิน ความรู้้�ที่่�สะท้้อนถึึงคุุณค่่าของท้้องถิ่่�นเพื่่�อโน้้มน้้าวให้้ผู้้�อ่า่ นเกิิด
ความรัักและภาคภููมิใิ จในท้้องถิ่่�นซึ่่ง� มีีประวััติศิ าสตร์์และวััฒนธรรมที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่า และจบเรื่่อ� งให้้น่า่ สนใจ
เพื่่�อฝากข้้อคิิดหรืือให้้เกิิดความอยากจะช่่วยกันั รัักษาสิ่่�งที่่�ดีีงามของท้้องถิ่่�นนั้้�นต่่อไป
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สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อสร้้างสำำ�นึึกรักท้
ั อ้ งถิ่่�น

		
2.6 การใช้้ภาษา สำำ�หรัับการเขีียนความเรีียงเกี่่�ยวกับั งานสารคดีีเชิิงประวััติศิ าสตร์์
และวััฒนธรรมมีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อสื่่�อสารกัับกลุ่่�มผู้้�อ่่านในวงกว้้างและหลายหลาย ไม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั เฉพาะ
กลุ่่�มนัักวิิชาการเท่่านั้้�น ผู้้�เขีียนจึึงไม่่ใช้้ภาษาวิิชาการ แต่่เป็็ นภาษากึ่่�งทางการหรืือภาษาแนวสารคดีี
เพื่่�อให้้กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็ นประชากรท้้องถิ่่�นทุุกระดัับอ่า่ นได้้ง่า่ ย ไม่่เบื่่�อหน่่าย ดัังเช่่นตััวอย่่างจาก
ความเรีียงเรื่่อ� งรุ่่�งอรุุณที่่�กาดเก๊๊าจาวที่่�ว่า่ “ยามเช้้าในวัันสบาย ๆ อากาศหนาว ๆ แบบนี้้� บางคนชอบ
ที่่�จะออกกำำ�ลังั กายหรืืออาจยัังนอนคลุุมโปงอยู่่�บนเตีียง แต่่สำ�ำ หรัับผมชอบไปเดิินจ่่ายตลาดเพื่่�อหา
อะไรมาเป็็ นอาหารเช้้า”
3. การนำำ�เสนอเพื่่อ� ตีีพิมิ พ์์ในหนัังสืือพิิมพ์์ท้อ้ งถิ่่น� และสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
	ผู้้�เขีียนเริ่่�มเขีียนความเรีียงสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเกี่่�ยวกับั เรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์และ
วััฒนธรรมของเมืืองลำำ�ปางลงตีีพิมิ พ์์ในหนัังสืือพิิมพ์์ท้อ้ งถิ่่�นของจัังหวััดลำำ�ปางชื่่�อ “หนัังสืือพิิมพ์์ลำ�ำ ปาง
นิิวส์”์ ระหว่่างปีี พ.ศ.2552-2553 โดยเริ่่ม� เขีียนในคอลััมน์์ในชื่่�อ “ข่่วงนครลำำ�ปาง” ได้้เขีียนความเรีียง
จำำ�นวน 30 เรื่่อ� งซึ่่ง� ตีีพิิมพ์์เป็็ นประจำำ�ในทุุกสัปั ดาห์์ตัวั อย่่างเช่่น วิิหารพระเจ้้าพัันองค์์ ฮู้้�คิิงเรื่่อ� งหอ
ศิิลป์์ ล่่องสะเพาบนสายน้ำำ�วั
� งั เยืือนบ้้านเสานััก เมืืองต้้องคำำ�สาป วัันพ่่อเจ้้าทิิพย์์ช้า้ ง รถม้้าคราหนึ่่ง�
ศึึกพม่่าในดงขมิ้้�น เจ้้าสััวแห่่งลำำ�ปาง ปริิศนาแห่่งคุ้้�มหลวง คึึกฤทธิ์์เ� ล่่าชีีวิติ ฝรั่่�ง บุุญเท่่งปู่่�สภา แกงโฮะ
ตำำ�หรัับแม่่แห คนเมืืองบ่่อู้้�กำ�ำ เมืือง ถนนยููงทอง ความทรงจำำ�เชีียงใหม่่-ลำำ�ปาง รุ่่�งอรุุณที่่�กาดเก๊๊าจาว
ปฏิิวัติั ิกาดกองต้้า ฤาองค์์ดำ�ำ เสด็็จลำำ�ปางเจ้้าคุ้้�มหลวงนครสุุดท้้าย เป็็ นต้้น นอกจากนี้้�ได้้ยังั รัับการ
ติิดต่่อขอให้้นำ�คว
ำ ามเรีียงบางส่่วนลงเผยแพร่่ผ่า่ นสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์ชื่่์ �อ on lampang : เปิิ ดโลกลำำ�ปาง
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4. การรวมความเรีียงเพื่่อ� จััดทำำ�เป็็ นหนัังสืือเล่่ม
เมื่่�อผู้้�เขีียนได้้เขีียนความเรีียงสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเกี่่�ยวกับั เรื่่อ� งราวทางประวััติศิ าสตร์์และ
วััฒนธรรมลงตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในหนัังสืือพิิมพ์์ลำ�ำ ปางนิิวส์มี์ ีจำ�ำ นวนมากในระดัับหนึ่่ง� แล้้ว จึึงมีีแนวคิิดที่่�
จะรวมความเรีียงเพื่่�อจััดทำำ�เป็็ นหนัังสืือสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อเผยแพร่่ในวงกว้้างมีีความยาว 168
หน้้า โดยตั้้�งชื่่�อหนัังสืือว่่า “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” ผู้้�เขีียนได้้ขอการสนัับสนุุนจากบริิษััท ห้้างร้้านและ
บุุคคลต่า่ ง ๆ ในจัังหวััดลำำ�ปางจนได้้เงิินจำำ�นวนหนึ่่ง� ที่่�เพีียงพอต่่อการจััดพิิมพ์์เป็็ นหนัังสืือ และได้้ขอ
ความอนุุเคราะห์์ภาพลายเส้้นสถาปัั ตยกรรมจากศาสตราภิิชานธีีรศัักดิ์์� วงศ์์คำ�ำ แน่่น จำำ�นวน 26 ภาพ
เพื่่�อนำำ�มาจััดทำำ�เป็็ นภาพหน้้าปกหนัังสืือและประกอบความเรีียงที่่�ปรากฎในหนัังสืือด้้วย ตลอดจนได้้รับั
ความกรุุณาจากหม่่อมราชวงศ์์ถนััดศรีี สวััสดิิวัฒ
ั น์์ ซึ่่ง� เป็็ นบุุคคลที่่มี� ชื่่ี อ� เสีียงระดัับชาติิและมีีความผููกพันั
กัับเมืืองลำำ�ปางมากว่่า 60 ปีี ได้้เขีียนคำำ�นิิยมในหนัังสืือให้้แก่่ผู้้�เขีียนอีีกด้วยนั
้ บั เป็็ นการเพิ่่�มคุุณค่่าให้้
แก่่หนัังสืือเล่่มนี้้�อย่่างยิ่่ง� ผู้้�เขีียนได้้จัดั พิิมพ์์ครั้้ง� แรกเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ.2553 จำำ�นวน 2,000 เล่่ม

ภาพที่่� 2 : หนัังสืือลำ�ำ ปางยัังหวานอยู่่�ฉบัับพิิมพ์ครั้้
์ ง� ที่่� 1 เมื่่อ� เดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ.2553
(ที่่ม� า : ไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่น� . ลำ�ำ ปางยัังหวานอยู่่�. กรุุงเทพฯ : โรงพิิมพ์ต์ ะวัันออก, 2553, ปก)

ภาพที่่� 1 : ตััวอย่่างความเรีียงตีีพิิมพ์ใ์ นหนัังสืือพิิมพ์ลำ์ �ำ ปางนิิวส์์
(ที่่ม� า : ไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่น� . “ฮู้้�คิงิ ...เรื่่อ� งหอศิิลป์์” ลำ�ำ ปางนิิวส์์.
4,199 (14-20 สิิงหาคม 2551) : 12)

ภาพที่่� 3 : ปกในของหนัังสืือ
(ที่่ม� า : ไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่น� . ลำ�ำ ปางยัังหวานอยู่่�. พิิมพ์ครั้้
์ ง� ที่่� 2.
ลำ�ำ ปาง : สำ�นั
ำ กั งานจัังหวััดลำ�ำ ปาง, 2559, ปกใน)
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ผลการสร้้างสรรค์์

ภาพที่่� 4 : ความเรีียงและภาพลายเส้้น (บางส่่วน)ในหนัังสืือ
(ที่่ม� า : ไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่น� . ลำ�ำ ปางยัังหวานอยู่่�. พิิมพ์ครั้้
์ ง� ที่่� 2.
ลำ�ำ ปาง.: สำ�นั
ำ กั งานจัังหวััดลำ�ำ ปาง, 2559, หน้้า 0-1 )
5. การเผยแพร่่หนัังสืือ
	การเผยแพร่่หนัังสืือดัังกล่่าวผู้้�เขีียนเห็็นว่่า วิิธีกี ารเผยแพร่่ไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพ
มากที่่�สุดุ และไปสู่่�วงกว้้างคืือ การจำำ�หน่่าย เพราะผู้้�ที่่จ� ะตััดสิินเลืือกซื้้�อหนัังสืือเล่่มนี้้�ต้อ้ งเป็็ นกลุ่่�มบุุคคล
ที่่�สนใจในเรื่่อ� งราวด้้านประวััติศิ าสตร์์และวััฒนธรรมของเมืืองลำำ�ปาง การจำำ�หน่่ายจึึงเป็็ นขั้้�นตอนที่่�
ช่่วยกลั่่�นกรองกลุ่่�มเป้้าหมายโดยปริิยาย และจำำ�หน่่ายในราคาที่่�ย่อ่ มเยาราคาเล่่มละ 99 บาท ผู้้�เขีียนได้้
ติิดต่่อร้้านหนัังสืือชั้้�นนำำ� ร้้านกาแฟ ร้้านจำำ�หน่่ายของที่่�ระลึึก และสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวเพื่่�อฝากวางจำำ�หน่่าย
ผลจากการจำำ�หน่่ายหนัังสืือเล่่มนี้้�ที่่�ได้้รับคว
ั ามสนใจจากบุุคคลต่า่ ง ๆ ในจัังหวััดลำำ�ปางอย่่างยิ่่�งและ
จำำ�หน่่ายหมดในเวลาไม่่ถึึงหนึ่่�งปีี มีีเว็็บไซต์์ของมููลนิิธิิโยนกได้้แนะนำำ�ในฐานะหนัังสืือน่่าอ่่าน และ
ต่่อมามีีผู้้�นำ�ำ ไปจำำ�หน่่ายในฐานะหนัังสืือหายากราคากว่่า 350 บาท
6. การตีีพิมิ พ์์หนัังสืือเป็็ นครั้้�งที่่� 2
ในปีีพ.ศ.2559 ผู้้�เขีียนได้้รับก
ั ารสนัับสนุุนงบประมาณกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ประวััติศิ าสตร์์นครลำำ�ปาง
ในวาระ 100 ปีี รถไฟสายเหนืือมาถึึงนครลำำ�ปางภายใต้้โครงการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวจังั หวััดลำำ�ปาง
ปีี งบประมาณ 2559 โดยสำำ�นักั งานจัังหวััดลำำ�ปางได้้จัดั พิิมพ์์หนัังสืือ “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” เป็็ นการ
พิิมพ์์ครั้้ง� ที่่� 2 จำำ�นวน 1,000 เล่่ม เมื่่�อเดืือนกัันยายน พ.ศ.2559 และเผยแพร่่หนัังสืือไปยัังห้้องสมุุดใน
มหาวิิทยาลััยชั้้น� นำำ�ของประเทศ หน่่วยงานภาครััฐ และสถาบัันการศึึกษาในจัังหวััดลำำ�ปางตลอดจน
บุุคคลทั่่�วไปซึ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็นว่่า หนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้รับก
ั ารความสนใจจากคนท้้องถิ่่�นและจัังหวััดลำำ�ปาง
ได้้สนัับสนุุนให้้มีีการจััดพิิมพ์์เผยแพร่่อีีกด้วย
้

หนัังสืือ “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” เป็็ นผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมประเภทสารคดีีเชิิง
วััฒนธรรมว่่าด้้วยเรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมของเมืืองลำำ�ปางในรููปแบบการเขีียนงาน
สารคดีีซึ่�ง่ ไม่่ใช่่งานประเภทวิิชาการเพื่่�อศึึกษาข้้อมููลในเชิิงลึึกหรืือใช้้สำ�ำ หรัับการศึึกษาค้้นคว้้า แต่่
เป็็ นการเขีียนในลัักษณะให้้ความรู้้�แก่่กลุ่่�มผู้้�อ่่านในวงกว้้างให้้ทราบถึึงเรื่่อ� งราวอัันมีีคุณ
ุ ค่่าของท้้องถิ่่�น
โดยเฉพาะเมืืองลำำ�ปางซึ่่ง� เป็็ นเมืืองเก่่าที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั ทางประวััติศิ าสตร์์ วััฒนธรรมและการท่่องเที่่�ยว
จุุด มุ่่�งหมายของการเขีี ยนคืื อ การเผยแพร่่ในวงกว้้า งโดยเริ่่�มจากการลงในหนัังสืื อพิิ ม พ์์ท้อ้ งถิ่่� น
เว็็บไซต์์ จนพััฒนามาเป็็ นหนัังสืือรวมความเรีียงสารคดีี ผู้้�เขีียนหนัังสืือลำำ�ปางยัังหวานอยู่่� เห็็นว่่า ผลงาน
สร้้างสรรค์์นี้้มี� ีคุณ
ุ ค่่าและประโยชน์์ดังั นี้้�คืือ
1. การรัับรู้้�คุุณค่่าและเรื่่�องราวทางประวััติศิ าสตร์์และวััฒนธรรมของท้้องถิ่่น�
	ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเรื่่�อง “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” เล่่มนี้้�
ประกอบด้้วยความเรีียงแนวสารคดีีที่่�เขีียนเกี่่�ยวกับั เรื่่อ� งราวของสถานที่่� บุุคคลสำ�คั
ำ ญ
ั วิิถีีชีีวิิต อาหาร
ท้้องถิ่่�นของเมืืองลำำ�ปางและอื่่�น ๆ จำำ�นวน 25 เรื่่อ� งซึ่่ง� เป็็ นการเขีียนที่่�เริ่่ม� จากการให้้ข้อ้ มููลเชิิงความรู้้�
และเพิ่่�มเติิมความคิิดเห็็นและมุุมมองของผู้้�เขีียน ตลอดจนกระตุ้้�นให้้ผู้้�อ่า่ นเห็็นคุุณค่่าของบ้้านเกิิด
เพื่่�อให้้เกิิดความรัักในแผ่่นดิินแม่่และร่่วมกัันสร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่�ดีีงามให้้ท้อ้ งถิ่่�นต่่อไป โดยมีีขั้้น� ตอน
การสร้้างสรรค์์ คืือ (1) การแสวงหาข้้อมููลด้า้ นประวััติศิ าสตร์์และวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�นเมืืองลำำ�ปาง
จากเอกสารทั่่�วไป หนัังสืืองานศพของบุุคคลสำ�คั
ำ ญ
ั และการสััมภาษณ์์ผู้้�อาวุุโสในท้้องถิ่่�น (2) เมื่่�อได้้
ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอจะนำำ�มาวิิเคราะห์์เพื่่�อเรีียบเรีียงเป็็ นความเรีียงโดยใช้้ภาษาเชิิงสารคดีีและเพิ่่�ม
เติิมแนวคิิดหรืือความคิิดเห็็นของผู้้�เขีียน (3) การส่่งความเรีียงแต่่ละเรื่่อ� งไปตีีพิิมพ์์เป็็ นรายสััปดาห์์ใน
หนัังสืือพิิมพ์์ลำ�ำ ปางนิิวส์ ์ และท้้ายที่่�สุดุ รวบรวบความเรีียงประมาณ 25 เรื่่อ� งรวมเป็็ นหนัังสืือ (4) การ
ติิดต่่อขอคำำ�นิยิ มจากหม่่อมราชวงศ์์ถนััดศรีี สวััสดิิวัตั น์์ซึ่ง�่ เป็็ นบุุคคลที่่มี� ชื่่ี �อเสีียงระดัับประเทศเพื่่�อทำำ�ให้้
หนัังสืือรวมความเรีียงเชิิงสารคดีีดังั กล่่าวมีีคุณ
ุ ค่่ามากยิ่่�งขึ้้�น (5) การตั้้�งชื่่�อหนัังสืือให้้ครอบคลุุมความ
เรีียงทั้้�งหมดว่่า “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” ซึ่่ง� สื่่�อความหมายว่่าเมืืองลำำ�ปางร่่วมสมััยที่่�มีีความงดงามด้้วย
เรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์และศิิลปวััฒนธรรม (6) การเขีียนคำำ�นำ�ข
ำ องผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดลำำ�ปาง
จััดทำำ�สารบััญและประวััติผู้้�ิ เขีียนหนัังสืือ (7) การส่่งโรงพิิมพ์์ตีพิี มิ พ์์หนัังสืือรวมความเรีียง (8) การเผยแพร่่
หนัังสืือผ่่านสื่่�อออนไลน์์และวางจำำ�หน่่ายที่่�ร้า้ นหนัังสืือ ร้้านกาแฟ และสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวซึ่ง�่ เป็็ นที่่�รู้้�จักั
โดยทั่่�วไปหรืือการเผยแพร่่ไปยัังสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ
หนััง สืื อ เล่่ม นี้้�ผู้้�เ ขีี ย นได้้นำ�ำ เสนอเรื่่�อ งราวหรืือ เกร็็ด ความรู้้�เ กี่่� ยวกัับ ประวััติิ ศ าสตร์์แ ละ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นของเมืืองลำำ�ปาง ตััวอย่่างเช่่น ในความเรีียงเรื่่อ� ง “รุ่่�งอรุุณที่่�กาดเก๊๊าจาว” บอกถึึง
ความเป็็ นมาและวิิถีีของกาดเก๊๊าจาว ตลาดเก่่าอายุุกว่า่ หนึ่่ง� ร้้อยปีี ที่่เ� ติิบโตมาพร้้อมกัับการสร้้างเส้้นทาง
รถไฟสายเหนืือที่่�มีเี สน่่ห์ข์ องอาคารห้้องแถวไม้้ การจำำ�หน่่ายพืืชผัักและอาหารพื้้�นเมืือง และฝากแนวคิิด
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การอนุุรักษ์
ั ต์ ลาดย้้อนยุุคให้้ดำ�ำ รงอยุ่่�ต่่อไป ความเรีียงเรื่่อ� ง “เยืือนบ้้านเสานััก” เป็็ นเรื่่อ� งราวของเรืือนไม้้
พื้้�นถิ่่�นแบบลำำ�ปางผสมผสานสถาปัั ตยกรรมยุุคอาณานิิคมมีีเสากว่่า 116 ต้้นจนได้้ชื่่�อว่่า บ้้านที่่�มีีเสา
เป็็ นจำำ�นวนมาก และสะท้้อนถึึงเรื่่อ� งราวของกิิจการสััมปทานป่่ าไม้้ของบริิษัททำ
ั �ป่
ำ ่ าไม้้จากต่่างประเทศ
ซึ่่�งมาประกอบกิิจการในเมืืองลำำ�ปางเมื่่�อกว่่าหนึ่่�งร้้อยห้้าสิิบปีีที่่�ผ่่านมาและเป็็ นบ้้านเก่่าที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ใช้้ต้อ้ นรัับแขกบ้้านแขกเมืืองที่่�มีีเยืือนเมืืองลำำ�ปาง ในความเรีียงเรื่่�อง “บุุญเท่่ง ปู่่� สภา” กล่่าวถึึง
นัักการเมืืองอาวุุโสของลำำ�ปางที่่�เป็็ นปููชนีียบุคคลท
ุ
างการเมืืองของไทยซึ่่ง� เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธาน
สภาผู้้�แทนราษฎร รองนายกรััฐมนตรีี รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทย และรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงยุุติธิ รรม ท่่านได้้เป็็ นตััวอย่่างของคนในแวดวงการเมืืองที่่�ทำ�ำ งานการเมืืองในเชิิงสร้้างสรรค์์
ความเรีียงเรื่่อ� ง “แกงโฮะ ตำำ�รับั แม่่แห” กล่่าวถึึง อาหารพื้้�นเมืืองที่่�เป็็ นที่่�รู้้�จักข
ั องคนทั่่�วไป แต่่มีีสูตู ร
เฉพาะของความอร่่อยที่่�หลายคนอาจจะไม่่รู้้�จักั โดยเฉพาะสููตรของแม่่แห รััตนทากุุล แม่่ค้า้ อาหาร
พื้้�นเมืืองที่่�คนลำำ�ปางรุ่่�นก่่อนรู้้�จัักกันั เป็็ นอย่่างดีี เป็็ นต้้น
	ผลงานสร้้างสรรค์์เล่่มนี้้�ได้้ก่่อให้้เกิิดการรัับรู้้�คุุณค่่าและเรื่่�องราวด้้านประวััติิศาสตร์์และ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นของเมืืองลำำ�ปางที่่�หลากหลายเกี่่�ยวกับั ประวััติิความเป็็ นมาของสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว
สำำ�คัญ
ั บุุคคลสำ�คั
ำ ญ
ั ในอดีีต อาหารพื้้�นเมืือง เรื่่อ� งราวสำำ�คัญ
ั ของท้้องถิ่่�น เป็็ นต้้น สิ่่�งเหล่่านี้้�อาจจะ
ไม่่ใช่่สาระทางวิิชาการล้้วนที่่�จะนำำ�ไปใช้้อ้า้ งอิิงหรืือศึึกษาค้้นคว้้าเรื่่�องราวด้้านประวััติิศาสตร์์และ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นอย่่างเป็็ นระบบ แต่่เป็็ นเกร็็ดความรู้้�ที่่ช่� วย
่ สร้้างการรัับรู้้�ที่่ทำ� �ำ ให้้เห็็นเสน่่ห์ข์ องท้้องถิ่่�น
ความน่่าอยู่่�ที่่รื่่� น� รมย์์และความภููมิใิ จในท้้องถิ่่�นแห่่งนี้้�ตามแนวคิิดการโหยหาอดีีต (nostalgia) หนัังสืือ
ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�เล่่มนี้้�จึึงไม่่ใช่่ลักั ษณะหนัังสืือเชิิงวิิชาการหรืือหนัังสืือนำำ�การท่่องเที่่�ยวที่่�สามารถ
พบเห็็นหรืือแสวงหาข้้อมููลได้้โดยทั่่� วไปทางสื่่�อสารสนเทศ แต่่เป็็ นการนำำ�ข้อ้ มููลด้า้ นประวััติิศาสตร์์
และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นเหล่่านั้้�นมาผสานกัับความคิิดและความรู้้�สึึกของผู้้�เขีียนในมุุมมองแบบคนใน
ซึ่่�งเป็็ นการนำำ�เสนอคล้้ายกัับการเล่่าเรื่่�องในมุุมมองของคนท้้องถิ่่�นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวของบ้้านเกิิด
สำำ�หรัับคนลำำ�ปางที่่�อยู่่�ปััจจุุบันั และคนลำำ�ปางที่่�อยู่่�ต่่างถิ่่�นได้้รับรู้้�
ั เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการศึึกษาจากรากฐาน
เหง้้าของท้้องถิ่่�น และภาคภููมิิใจในสิ่่�งที่่�ดีีของเมืืองลำำ�ปาง แผ่่นดิินแม่่ที่่�ทรงเสน่่ห์แ์ ละความงดงาม
ด้้วยศิิลปวััฒนธรรม
2.ความมีีสุุนทรีียะทางวััฒนธรรมและความสุุข
ในโลกปััจจุุบันั ที่่�สังั คมมีีความสัับสนวุ่่�นวาย ผู้้�คนจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยอยู่่�ด้้วยสภาวะขาดความมั่่�นคง
ทางจิิตใจและถููกบีีบคั้้น� ด้้วยปััญหาทางเศรษฐกิิจและสัังคม ผู้้�คนจำำ�นวนหนึ่่�งโดยเฉพาะคนในต่่าง
จัังหวััดต้้องไปทำำ�งานในกรุุงเทพมหานครหรืือเมืืองขนาดใหญ่่ เด็็กหรืือเยาวชนยิ่่�งมีีการศึึกษาสููงและ
มีีโอกาสไปศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษาจะย้้ายถิ่่�นจากถิ่่�นกำำ�เนิิดของตนเองและเมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษา
แล้้วมักั จะไปทำำ�งานในเมืืองหลวงหรืือเมืืองขนาดใหญ่่ คนที่่�มีีโอกาสได้้กลับั มาทำำ�งานยัังท้้องถิ่่�นซึ่่ง�
เป็็ นถิ่่�นกำำ�เนิิดของตนเองจึึงมีีจำ�ำ นวนน้้อย การทำำ�งานในกรุุงเทพมหานครหรืือเมืืองใหญ่่ซึ่ง�่ เป็็ นเมืือง
ที่่�มุ่่�งการทำำ�มาหากิินและเศรษฐกิิจเป็็ นหลัักทำ�ำ ให้้ผู้้�คนต้้องต่่อสู้้�ในการทำำ�งาน สิ่่�งที่่�จะช่่วยเยีียวยาแก่่
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เขาคืือ การกลัับไปสััมผััส “แผ่่นดิินแม่่” หรืือบ้้านเกิิดที่่�เคยเป็็ นรากฐานของชีีวิิตในวััยเยาว์์ การที่่�พวก
เราเหล่่านั้้�นได้้มีีโอกาสทราบถึึงประวััติิความเป็็ นมา เรื่่อ� งราวของสถานที่่�และบุุคคลสำ�คั
ำ ญ
ั ในบ้้านเกิิด
การเปลี่่ย� นแปลงวิิถีใี นอดีีตที่่�คลี่่คล
� ายมาจนถึึงปััจจุุบันั ย่่อมทำำ�ให้้พวกเขารู้้�สึึกภาคภููมิใิ จในคุุณค่่าของ
แผ่่นดิินเกิิดที่่�มีอี ย่่างหลายน่่าเรีียนรู้้�และสััมผััสถึึงความสุุขแบบเรีียบง่า่ ยในความมีีชีวิี ติ ชีีวาของท้้องถิ่่�น
ซึ่่ง� ตรงกัับแนวคิิดการโหยหาอดีีต (nostalgia) ที่่�ผู้้�คนต้้องการเติิมเต็็มความรู้้�สึึกให้้เกิิดความอิ่่ม� เอมใจ
และสััมผััสกัับความสุุขกับั ประสบการณ์์ในอดีีตที่่�ตนเองคุ้้�นเคย
	ความมีีสุนุ ทรีียะทางวััฒนธรรมของเมืืองลำำ�ปางในมุุมมองของผู้้�เขีียนคืือ ความงดงามที่่�เกิิด
จากเรื่่�องราวหรืือสถานที่่�เชิิงศิิลปวััฒนธรรมที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�คนได้้เกิิดความสุุขใจมีีชีีวิิตชีีวาเมื่่�อได้้มีีโอกาส
ได้้รับรู้้�
ั หรืือพบเห็็น เนื่่�องจากเมืืองลำำ�ปางเป็็ นเมืืองเก่่าที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั แห่่งหนึ่่ง� ของภาคเหนืือตอนบนได้้สั่่�งสม
เรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์และมรดกทางวััฒนธรรมอย่่างมากมายสามารถนำำ�มาเล่่าเรื่่�องและสร้้าง
การรัับรู้้�ให้้เห็็นถึึงความงดงามโดยเฉพาะเรื่่�องราวในห้้วงหนึ่่�งร้้อยห้้าสิิบปีีที่่�ผ่่านมาในฐานะเมืือง
อุุตสาหกรรมป่่ าไม้้ที่่�ยังั คงทิ้้�งร่่องรอยของเรื่่�องราวและสถานที่่�ให้้ได้้รับรู้้�
ั และพบเห็็นในปัั จจุุบันั ที่่�มีี
เสน่่ห์เ์ ป็็ นอััตลัักษณ์์เฉพาะท้้องถิ่่น� อััน ตััวอย่่างเช่่น ในความเรีียงเรื่่อ� ง “คนเมืือง บ่่อู้้�กำ�ำ เมืือง” เป็็ นการเสนอ
แนวคิิดเกี่่�ยวกับก
ั ารเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมที่่�เห็็นได้้จากภาษาท้้องถิ่่�นที่่�ผู้้�คนในปัั จจุุบันั ไม่่ค่่อยเห็็น
คุุณค่่า แต่่กลับส่
ั ง่ เสริิมให้้บุตุ รหลานพููดภาษาไทยกรุุงเทพ ฯ มากกว่่า ดัังเช่่นในครอบครััวที่่เ� ป็็ นชาวเหนืือ
พ่่อแม่่มักพู
ั ดู ภาษาไทยกรุุงเทพฯ กัับลูกู หลานแทนการพููดภาษาท้้องถิ่่�น ทั้้�งที่่�ภาษาท้้องถิ่่�นนั้้�นมีีเสน่่ห์ ์
และการที่่�เด็็กและเยาวชนพููดได้้หลายภาษาเป็็ นสิ่่ง� ที่่�ดีสี ามารถเสริิมซึ่่ง� กัันและกััน ผู้้�เขีียนได้้ฝากข้้อคิิด
ถึึงการรัักษาภาษาถิ่่�นที่่�สะท้้อนถึึงรากเหง้้าของผู้้�คนอีีกด้วย
้ ในความเรีียงเรื่่อ� ง “คึึกฤทธิ์์�เล่่าชีีวิิตฝรั่่�ง”
กล่่าวถึึง หม่่อมราชวงศ์์คึึกฤทธิ์์� ปราโมช อดีีตนายกรััฐมนตรีีของไทยซึ่่ง� ได้้มาทำำ�งานในเมืืองลำำ�ปาง
นานถึึง 8 ปีี ระหว่่างปีี พ.ศ.2478-2485 ในฐานะผู้้�จััดการบริิษััทแบงก์์สยามกััมมาจล ทุุนจำำ�กัดั สาขา
ลำำ�ปางหรืือธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัดั (มหาชน) สาขาลำำ�ปาง ท่่านได้้บอกเล่่าเรื่่อ� งราวของเมืือง
ลำำ�ปางในช่่วงเวลา 80 ปีี ที่่�แล้้วที่่�มีีเศรษฐกิิจคึึกคัักจากการทำำ�ธุรุ กิิจป่่ าไม้้และการค้้าฝิ่่� น โดยมีีชาว
ตะวัันตกเข้้ามาเป็็ นผู้้�จััดการบริิษััททำ�ป่
ำ ่ าไม้้ในลำำ�ปางหลายแห่่งและมีีเรื่่�องราวของวิิถีีชีีวิิตประจำำ�วันั
ของฝรั่่�งที่่�เข้้ามาทำำ�กิิจการป่่ าไม้้ที่่�น่า่ สนใจอีีกด้วย
้ ในความเรีียงเรื่่อ� ง “ก๋๋วยเตี๋๋�ยวปู่่� โย่่ง” กล่่าวถึึงร้้าน
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวชื่่�อดัังและเก่่าแก่่คู่่�เมืืองลำำ�ปางมากว่่า 60 ปีี ร้้านแห่่งนี้้�มีีจุดุ เด่่นที่่�บรรยากาศของร้้านแนว
ย้้อนยุุคและมีีลูกชิ้้
ู น� สููตรพิิเศษซึ่่�งได้้รับก
ั ารกล่่าวขานถึึงความอร่่อยมาช้้านาน และความเรีียงเรื่่อ� ง
“เจ้้าคุ้้�มหลวงคนสุุดท้้าย” เป็็ นเรื่่อ� งราวจากการสััมภาษณ์์เจ้้าบุุญศรีี สุุคำ�วั
ำ งั (ณ ลำำ�ปาง) ซึ่่ง� มีีศักดิ์์
ั �
เป็็ นหลานสายตรงของเจ้้าบุุญวาทย์์วงษ์์มานิิต เจ้้าผู้้�ครองนครลำำ�ปางคนสุุดท้้าย เจ้้าบุุญศรีีเป็็ นเจ้้านาย
ฝ่่ ายเหนืือที่่�เคยอาศััยอยู่่�ในคุ้้�มหลวงเมืืองลำำ�ปาง ท่่านได้้บอกเล่่าเรื่่อ� งราวและวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนในคุ้้�ม
หลวงเมืืองลำำ�ปางยุุคสุดุ ท้้าย เป็็ นต้้น
	การที่่�ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมเล่่มนี้้�ได้้ให้้ข้อ้ มููลและเรื่่�องราวในเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกับั
ประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นของเมืืองลำำ�ปางโดยไม่่เป็็ นข้้อมููลทางวิิชาการมากนัักและเพิ่่�ม
ความเพลิิดเพลิินเจริิญใจและความสุุขเหมืือนได้้กลับั เข้้าไปสััมผััสกัับอดีีตที่่�รื่่�นรมย์์และเสน่่ห์ข์ อง
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“ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” : ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรม
สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อสร้้างสำำ�นึึกรักท้
ั อ้ งถิ่่�น

เมืืองลำำ�ปางจึึงเสมืือนเป็็ นการเยีียวยาจิิตใจให้้ผู้้�คนจำำ�นวนหนึ่่�งให้้ได้้สัมั ผััสถึึงความสุุขและคุุณค่่า
ของเมืืองลำำ�ปางถิ่่�นกำำ�เนิิดของตนที่่�ยากจะหาได้้ในกรุุ งเทพมหานครและเมืืองใหญ่่ที่่�มีีความสัับสน
วุ่่�นวายดัังข้้อความในความเรีียงเรื่่อ� ง “ลำำ�ปางหนาวมากกก…” ที่่�ว่า่ “คนลำำ�ปางที่่�ไปทำำ�งานต่่างถิ่่�น
พากัันกลัับบ้า้ น กลัับมาหาแผ่่นดิินแม่่ มาหาความอบอุ่่�นและความสุุขใจที่่�หาไม่่ได้้ในเมืืองใหญ่่
ความเป็็ นแผ่่นดิินเกิิดมีีความงดงามในวิิถีีของตน มีีพลังั แห่่งสุุขที่่�จะช่่วยเติิมเต็็มกำำ�ลังั ให้้พวกเขาได้้
กลัับไปต่่อสู้้�กัับความวุ่่�นวายในเมืืองกรุุงต่่อไปได้้อย่่างทระนง” ดัังนั้้�นความมีีสุนุ ทรีียะทางวััฒนธรรม
และความสุุขที่่�ได้้จากการสััมผััสเรื่่�องราวของบ้้านเกิิดของตนเองที่่�คุ้้�นเคยตามแนวคิิดการโหยหา
อดีีต (nostalgia) จะเป็็ นการเติิมพลัังให้้คนลำำ�ปางที่่�จากบ้้านเกิิดไปอยู่่�ต่่างถิ่่�นหรืือคนลำำ�ปางที่่�อยู่่�ที่่�นี่่�
ได้้เกิิดความสุุขและเป็็ นพลัังใจให้้มีีความเข็็มแข็็งเพื่่�อต่่อสู้้�ชีีวิิตจริิงในสัังคมเมืืองกรุุงต่่อไป
3. ความงามของภาพลายเส้้นสถาปัั ตยกรรมเกี่่ย� วกัับเมืืองลำำ�ปาง
ในผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมเล่่มนี้้�นอกจากมีีข้อ้ เขีียนเป็็ นความเรีียงเชิิงสารคดีี
จำำ�นวน 25 เรื่่อ� งยัังประกอบด้้วยภาพลายเส้้นเกี่่�ยวกับั สถาปััตยกรรมต่่าง ๆ ในเมืืองลำำ�ปางกว่่า 26 ภาพ
ภาพลายเส้้นเหล่่านี้้�วาดโดยศาสตราภิิชานธีีรศัักดิ์์� วงศ์์คำ�ำ แน่่น อดีีตอาจารย์์ประจำำ�คณะเทคโนโลยีี
อุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนันั ทา และเป็็ นชาวลำำ�ปางโดยกำำ�เนิิดซึ่่�งปัั จจุุบันั ท่่านได้้
ถึึงแก่่กรรมแล้้ว ภาพลายเส้้นเหล่่านี้้�ประกอบด้้วยภาพสถาปััตยกรรมสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ เช่่น ตึึกเก่่าย่่านกองต้้า
บ้้านเก่่าของชุุมชนท่่ามะโอ กาดเก๊๊าจาว อาคารสถานีีรถไฟนครลำำ�ปาง วััดศรีีชุมุ วััดปงสนุุก วััดป่่ าฝาง
เป็็ นต้้น ภาพลายเส้้นทั้้�งหมดให้้ความรู้้�สึึกแห่่งความรื่่�นรมย์์ มองเห็็นเมืืองลำำ�ปางเป็็ นเมืืองเก่่าที่่�มีี
ชีีวิิตเต็็มไปด้้วยสถาปัั ตยกรรมร่่วมสมััยที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และทรงความงดงาม ภาพเหล่่านี้้�เป็็ นภาพที่่�วาดด้้วย
ปากกาเพีียงด้้ามเดีียว โดยผู้้�วาดได้้เดิินทางไปยัังสถานที่่�จริิงและวาดภาพในสถานที่่�แห่่งนั้้�น ความคม
อ่่อนช้้อย นุ่่�มนวลและพลิ้้�วไหวของลายเส้้นนั้้�นมีีเสน่่ห์อ์ ย่่างมาก หากบางภาพที่่�มีีความพิิเศษโดย
เป็็ นภาพเกี่่�ยวกับั สถานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ซึ่่ง� มีีความโดดเด่่นสะท้้อนถึึงอััตลัักษณ์์ของเมืืองลำำ�ปาง เช่่น วััดศรีีชุมุ
หนึ่่ง� ในวััดศิิลปะมอญ พม่่าและไทใหญ่่ อาคารสถานีีรถไฟนครลำำ�ปางที่่�มีีสถาปัั ตยกรรมผสมผสาน
ไทยและยุุโรป อาคารเก่่าย่่านกาดกองต้้าซึ่่ง� มีีสถาปััตยกรรมอัันทรงคุุณค่่าและมีีชื่่�อเสีียงระดัับประเทศ
ห้้องแถวไม้้ในกาดเก๊๊าจาว เป็็ นต้้น ผู้้�เขีียนก็็จะลงสีีน้ำ��ำ เพื่่�อให้้ดูมีู ีสีีสันั ที่่�สวยงาม ความมีีอรรถรสที่่�ได้้
มองภาพลายเส้้นเหล่่านี้้�ชวนให้้ดื่่ม� ด่ำำ�� ในความรื่่น� รมย์์ของเมืืองลำำ�ปาง เมืืองที่่�รุ่่�มรวยด้้วยศิลิ ปวััฒนธรรมที่่�
มีีชีวิี ติ ชีีวา ภาพลายเส้้นเหล่่านี้้�ได้้ช่วย
่ ปลุุกจิติ วิิญญาณของผู้้�คนโดยเฉพาะคนในท้้องถิ่่�นหรืือคนลำำ�ปาง
ที่่�อยู่่�ต่่างถิ่่�นได้้เห็็นคุุณค่่าของการรัักษาให้้เมืืองลำำ�ปางอัันเป็็ นเมืืองเก่่าที่่�มีีชีีวิติ ชีีวาด้้วยสถาปัั ตยกรรม
และศิิลปวััฒนธรรมที่่�ทรงความงดงามโดยเฉพาะในช่่วงเวลา 20 ปีี ที่่�ผ่า่ นมา เมืืองลำำ�ปางเป็็ นเมืือง
หนึ่่ง� ที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั ในฐานะเมืืองท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรมได้้มีสี ถาบัันอุุดมศึึกษาหลายแห่่งให้้ความสนใจ
ศึึกษาค้้นคว้้าด้้านประวััติศิ าสตร์์ การจััดการมรดกทางวััฒนธรรม และการท่่องเที่่�ยว จึึงนัับได้้ว่า่ อััตลัักษณ์์
ความเป็็ นพื้้�นถิ่่�นของเมืืองลำำ�ปางมีีคุณ
ุ ค่่าต่่อคนรุ่่�นหลัังได้้เกิิดพลัังและความสุุขใจ ตลอดจนภููมิิใจใน
บ้้านเกิิดแห่่งนี้้�อีีกด้วย
้
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4. การปลููกจิิตสำำ�นึึกรัักท้้องถิ่่น�
	ความเป็็ นท้้องถิ่่� นเป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่�มีีคุุณค่่าอย่่างหนึ่่�งและเป็็ นความพิิเศษอัันมีีลักั ษณะ
เฉพาะของแต่่ละพื้้�นที่่�หรืือภููมิิภาค การพััฒนาสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนควรเริ่่ม� ที่่�ท้อ้ งถิ่่�นเพราะเป็็ นพื้้�นที่่�ซึ่ง�่
อยู่่�ใกล้้ตัวค
ั นมากที่่�สุดุ หน้้าที่่�ของการพััฒนาท้้องถิ่่�นให้้น่า่ อยู่่�และผู้้�คนมีีความสุุขตลอดจนอุุดมด้้วย
สัังคมปัั ญญาจึึงเป็็ นหน้้าที่่�ของคนในท้้องถิ่่�นทุุกคน ไม่่เพีียงแต่่เฉพาะองค์์กรปกครองท้้องถิ่่�นเท่่านั้้�น
การที่่�คนจะร่่วมใจกัันพััฒนาท้้องถิ่่�นของตนเองได้้นั้้น� ต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจ ความรัักและเห็็นถึึง
คุุณค่่าของท้้องถิ่่�นตามแนวคิิดพลเมืืองเข้้มแข็็ง (active citizen) ที่่�ผู้้�คนได้้เกิิดการพััฒนาตนเองด้้วย
สัังคมแห่่งความรู้้� มีีจิิตอาสาและเสีียสละมาร่่วมกัันพััฒนาสัังคมให้้เกิิดความยั่่�งยืืน กรณีีของเมืือง
ลำำ�ปางผู้้�เขีียนได้้นำ�ำ เสนอถึึงความสำำ�คัญ
ั ของเรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์และศิิลปวััฒนธรรมที่่�ก่่อให้้
เกิิดสัังคมแห่่งความรู้้� เมื่่�อได้้รับรู้้�ถึึ
ั งอััตลัักษณ์์ ความสำำ�คัญ
ั และคุุณค่่าของท้้องถิ่่�นอัันเป็็ นแผ่่นดิินเกิิด
ของตนแล้้วเชื่่�อว่่าจะทำำ�ให้้ผู้้�คนมีีความรัักและร่่วมใจกัันพััฒนาท้้องถิ่่�นของตนเองต่่อไปอย่่างยั่่�งยืืน
ตััวอย่่างเช่่น ในความเรีียงเรื่่�อง “ถนนยููงทอง” ผู้้�เขีียนได้้สื่่�อสารเรื่่�องราวในการอนุุรักษ์
ั ์สิ่่�งแวดล้้อม
และรัักษาสมบััติิที่่�เป็็ นของส่่วนรวมว่่า “ต้้นหางนกยููงเหล่่านี้้�เป็็ นของหน้้าหมู่่� คืือสมบััติิของพวกเรา
ทุุกคนที่่�ร่ว่ มกัันเป็็ นเจ้้าของ มิิใช่่ของหลวงหรืือของสาธารณะตามทััศนะแบบตะวัันตก เราไม่่ควรมุ่่�ง
ฝากความหวัังให้้ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งเป็็ นผู้้�ดููแลเพีียงฝ่่ ายเดีียว สัังคมชุุมชนและเราทุุกคนต้้องช่่วยกันั
ดููแลของหน้้าหมู่่�อัันนี้้�ไว้้” และความเรีียงเรื่่�อง “ละคร ณ หนา พากลัับหัวั ” ผู้้�เขีียนได้้ฝากข้้อคิิดใน
การสร้้างสรรค์์ของกลุ่่�มละครขนาดเล็็กเพื่่�อคนท้้องถิ่่�นว่่า “เป้้าหมายของการทำำ�ละครของกลุ่่�มละคร
ณ หนา ไม่่ได้้อยู่่�ที่่ง� านแสดงวััฒนธรรมที่่�เอาไว้้ขายแก่่นักท่
ั อ่ งเที่่�ยวหรืือคนต่่างชาติิ แต่่พุ่่�งไปที่่�การเรีียนรู้้�
ของผู้้�คน อยากให้้คนลำำ�ปางได้้มองโลกอย่่างสร้้างสรรค์์ มีีจิินตนาการและสะท้้อนความจริิงในสัังคม”
ผู้้�เขีียนเชื่่�อว่่า ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมเล่่มนี้้�จะช่่วยทำ�ำ ให้้คนท้้องถิ่่�นได้้มองเห็็นเรื่่อ� งราวหรืือ
ประเด็็นต่่าง ๆ ทางด้้านประวััติศิ าสตร์์ ศิิลปวััฒนธรรม และที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งก็็จะเกิิดความรัักความภููมิใิ จและ
จิิ ต สำำ�นึึกที่่� จ ะหวงแหนในคุุณ ค่่า เหล่่า นั้้�น ให้้ดำ�ำ รงอยู่่�อย่่า งยั่่�ง ยืื น โดยก่่ อ เกิิ ด พลััง ที่่� จ ะร่่ว มมืื อ กััน
สร้้างสรรค์์สิ่่�งต่่าง ๆ ให้้สังั คมท้้องถิ่่�นของตนมีีความน่่าอยู่่�ผู้้�คนมีีความสุุขยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป

ภาพที่่� 5 : ความเรีียงและภาพลายเส้้น (บางส่่วน)ในหนัังสืือ
(ที่่ม� า : ไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่น� . ลำ�ำ ปางยัังหวานอยู่่�. พิิมพ์ครั้้
์ ง� ที่่� 2.
ลำ�ำ ปาง : สำ�นั
ำ กั งานจัังหวััดลำ�ำ ปาง, 2559, หน้้า 12-13)
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“ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” : ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรม
สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อสร้้างสำำ�นึึกรักท้
ั อ้ งถิ่่�น

ความเชิิงวิิชาการเพื่่�อการศึึกษาค้้นคว้้าอย่่างจริิงจััง แต่่มุ่่�งนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความตระหนัักรู้้�และจิิตสำำ�นึึก
ให้้เกิิดความรััก ความภาคภููมิใิ จในท้้องถิ่่�นโดยเฉพาะกลุ่่�มคนลำำ�ปางทั้้�งที่่�อยู่่�ในปััจจุุบันั และคนลำำ�ปางที่่�
อยู่่�ต่่างถิ่่�นได้้สัมั ผััสถึึงเรื่่อ� งราวความเป็็ นพื้้�นถิ่่�นเพื่่�อความมีีสุนุ ทรีียะทางวััฒนธรรมและเข้้าถึึงความสุุข
อัันเกิิดจากแผ่่นดิินบ้้านเกิิดของตนเอง
อย่่ า งไรก็็ ต ามความเรีีย งเหล่่า นี้้�ก็็ มิิ ไ ด้้เ ป็็ น เรื่่�อ งราวทางประวััติิ ศ าสตร์์แ ละวััฒ นธรรม
ทั้้�งหมด ผู้้�เขีียนได้้เพิ่่�มเรื่่อ� งราวหรืือประเด็็นร่่วมสมััยเพื่่�อให้้แนวคิิดแก่่ผู้้�อ่า่ นเช่่น เรื่่อ� งถนนยููงทองที่่�
ต้้องการให้้ช่วยกั
่ นั อนุุรักษ์
ั สิ่่์ ง� แวดล้้อม เรื่่อ� งพิิพิธิ ภััณฑ์์นอกกรอบที่่�มุ่่�งให้้มองเห็็นพิิพิธิ ภััณฑ์์ในความหมาย
ใหม่่ที่่�มิิได้้หมายถึึงสถานที่่�เก็็บของเก่่า แต่่เป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้�ร่่วมกัันของผู้้�คนเพื่่�อความเข้้าใจเรื่่อ� งราว
แบบองค์์รวมทั้้�งประวััติศิ าสตร์์ วััฒนธรรม เศรษฐกิิจ สัังคมและการเมืือง นอกจากนั้้�นยัังหมายถึึง
พิิพิธิ ภััณฑ์์เปิิ ดในพื้้�นที่่�กว้า้ งในลัักษณะอุุทยานการเรีียนรู้้�ซึ่ง�่ มีีทั้้ง� แหล่่งเรีียนรู้้�และกิิจกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์
ต่่าง ๆ อีีกด้วย
้ ผู้้�เขีียนจึึงเห็็นว่่า การนำำ�เสนอผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมสารคดีีเชิิงวััฒนธรรม
เล่่มนี้้�มีีความสอดคล้้องกัับแนวคิิดการโหยหาอดีีต (nostalgia) อัันเป็็ นการสร้้างจิินตนาการเพื่่�อเข้้าไป
สััมผััสถึึงความรื่่น� รมย์์แห่่งอดีีตเพื่่�อสััมผััสถึึงอรรถรสและความสุุขที่่�คุ้้�นเคย การได้้สัมั ผััสถึึงความสุุข
แห่่งอดีีตจะทำำ�ให้้เกิิดพลัังแห่่งความสุุขให้้พวกเขาได้้มีพลั
ี งั ใจที่่�จะไปต่่อสู่่�ชีีวิติ จริิงได้้อย่่างองอาจต่่อไป
นอกจากนี้้�ยังั จุุดมุ่่�งหมายสำำ�คัญ
ั คืือ การทำำ�ให้้สังั คมลำำ�ปางเป็็ นสัังคมอุุดมปััญญา ผู้้�คนมีีความสงบสุุข
ซึ่่ง� เกิิดจากการมีีพลเมืืองเข้้มแข็็ง (active citizen) โดยเป็็ นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�เกี่่�ยวกับั เรื่่อ� งราวของท้้องถิ่่�น
และมีีจิติ สำำ�นึึกที่่ดี� งี ามเพื่่�อมุ่่�งมั่่�นร่่วมกัันพััฒนาท้้องถิ่่�นของตนเองให้้เป็็ นท้้องถิ่่�นที่่�น่า่ อยู่่� ผู้้�คนมีีความสุุข
และยั่่�งยืืน

ภาพที่่� 6 : หนัังสืือลำ�ำ ปางยัังหวานอยู่่�ฉบัับพิิมพ์ครั้้
์ ง� ที่่� 2 เมื่่อ� เดืือนกัันยายน พ.ศ.2553
จััดพิิมพ์โ์ ดยสำ�นั
ำ กั งานจัังหวััดลำ�ำ ปาง จำ�ำ นวน 1,000 เล่่ม
(ที่่ม� า : ไพโรจน์์ ไชยเมืืองชื่่น� . ลำ�ำ ปางยัังหวานอยู่่�. พิิมพ์ครั้้
์ ง� ที่่� 2. ลำ�ำ ปาง :
สำ�นั
ำ กั งานจัังหวััดลำ�ำ ปาง, 2559, ปก)

สรุุ ปและอภิิปรายผล
ผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรมสารคดีีเชิิงวััฒนธรรมเรื่่อ� ง “ลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�” เป็็ นเรื่่อ� ง
ราวทางประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นของเมืืองลำำ�ปางเป็็ นหนัังสืือรวมความเรีียงเชิิงสารคดีีที่่�
นำำ�เสนอความรู้้� ข้้อคิิดเห็็นและการกระตุ้้�นให้้คนในท้้องถิ่่น� ตระหนัักถึึงคุุณค่่าของเรื่่อ� งราวทางประวััติศิ าสตร์์
และมรดกทางวััฒนธรรมของเมืืองลำำ�ปางที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั และพิิเศษไม่่ยิ่่ง� หย่่อนไปกว่่าที่่�อื่่น� เช่่น กาดเก๊๊าจาว
ตลาดเก่่าแก่่อายุุกว่า่ หนึ่่ง� ร้้อยปีี ที่่�มีีวิิถีีของตลาดเช้้าแบบพอเพีียง จำำ�หน่่ายอาหารและสิินค้้าพื้้�นเมืือง
และรายรอบด้้วยห้อ้ งแถวไม้้ที่่�ทรงความงดงาม เรื่่อ� งราวความเป็็ นของรถม้้าที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์คู่่�เมืือง
ลำำ�ปางได้้เข้้ามาในช่่วงรถไฟสายเหนืือมาถึึงลำำ�ปางเมื่่�อกว่่าหนึ่่ง� ร้้อยปีี ที่่�ผ่า่ นมาซึ่่ง� ต้้องเผชิิญอุุปสรรค
เกืือบจะต้้องล้้มเลิิกกิิจการ แม้้ว่า่ รถม้้าในปัั จจุุบันั จะไม่่ได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�ขนส่่งสิินค้้าแบบในอดีีต แต่่กลาย
มาเป็็ นสิินค้้าและพาหนะเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว อย่่างไรก็็ตามรถม้้านัับเป็็ นมรดกทางวััฒนธรรมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั
ของเมืืองลำำ�ปาง หรืือความรู้้�เรื่่อ� งปริิศนาแห่่งคุ้้�มหลวงอัันเป็็ นเรื่่อ� งราวลึึกลัับของชีีวิติ เจ้้านายฝ่่ ายเหนืือ
ในคุ้้�มหลวงเมืืองลำำ�ปางยุุคสมััยของเจ้้าบุุญวาทย์์วงษ์์มานิิต เจ้้าผู้้�ครองนครลำำ�ปางคนสุุดท้้ายภายใน
คุ้้�มหลวงลำำ�ปางแห่่งนี้้�มีเี รื่่อ� งราวของความเป็็ นอยู่่� อาหารการกิิน การใช้้ชีวิี ติ แบบทางการหรืือส่่วนตััว
การลำำ�ดับชั้้
ั น� ของเจ้้านาย ตลอดจนปริิศนาเกี่่�ยวกับั เจ้้าหญิิงลำำ�ปางคนหนึ่่ง� ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นวิิถีีชีีวิิต
และแบบแผนของเจ้้านายฝ่่ ายเหนืือในยุุคที่่�ยังั คงรุ่่�งเรืือง เป็็ นต้้น การให้้ความรู้้�เหล่่านี้้�ไม่่ใช่่การให้้

ข้้อเสนอแนะ
หนัังสืือลำำ�ปางยัังหวานอยู่่�เล่่มนี้้�เป็็ นตััวอย่่างที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของผลงานสร้้างสรรค์์ด้า้ นวรรณกรรม
เพื่่�อท้้องถิ่่�นในมิิติปิ ระวััติศิ าสตร์์และศิิลปวััฒนธรรม ตลอดจนประเด็็นทางสัังคมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งซึ่่ง�
อาจจะนำำ�เอาข้้อมููลหรืือความรู้้�ที่่�ปรากฎในหนัังสืือเล่่มนี้้�ไปสู่่�การพััฒนาผลงานสร้้างสรรค์์ในรููปแบบ
อื่่�นต่่อไป เช่่น ถนนศิิลปะ (art street) ตลาดนััดศิิลปะ งานเทศกาลเชิิงสร้้างสรรค์์ การพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์เฉพาะถิ่่�น กิิจกรรมการแสดงละครแบบร่่วมสมััย การพััฒนาพิิพิิธภััณฑ์์
การเรีียนรู้้� การจััดเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม เป็็ นต้้น โดยความรู้้�และข้้อมููลที่่�ได้้จากหนัังสืือ
เล่่มนี้้�สามารถนำำ�ไปต่่อยอดสร้้างเป็็ นกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างการพััฒนาคนกัับศิิลป
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นและการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อให้้เมืืองลำำ�ปางหรืือท้้องถิ่่�นแห่่งอื่่�น ๆ เป็็ นสัังคมอุุดมปัั ญญา
เกิิดความสนใจในเรื่่อ� งของท้้องถิ่่�น มีีความน่่าอยู่่�รื่่น� รมย์์ ผู้้�คนมีีความสุุขและก่่อให้้เกิิดผู้้�มีีจิิตอาสา
เสีียสละกลายเป็็ นพลเมืืองเข้้มแข็็ง (active citizen) เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาสัังคมท้้องถิ่่�นและประเทศชาติิ
ให้้ยั่่�งยืืนต่่อไป
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การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม ชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน

การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม ชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน
The Creation of Cross Cultural Dance Performance: L'après midi d'un faune
ภััชภรชา แก้้วพลอย 1

บทคััดย่่อ
	การแสดงชุุด ลา แพร มิิดิิ เดิิง โฟน หรืือ อััชชบุุรุุษยามมััธยัันห์์ เป็็ นงานวิิจัยั สร้้างสรรค์์ โดย
มีีวัตั ถุุประสงค์์ 1)เพื่่�อสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม 2)เพื่่�อหาแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์
การแสดงนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม โดยมีีรููปแบบการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพและการวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์
โดยการศึึกษาค้้นคว้้า เก็็บรวมรวมข้้อมููลด้า้ นเอกสาร ตำำ�รา สื่่�อสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับงานวิิจัยั
เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ผล อัันได้้แก่่ แนวคิิดศิิลปะสมััยใหม่่ แนวคิิดด้้านวััฒนธรรม เทคนิิคการเคลื่่�อนไหว
นาฏศิิลป์์ ตลอดจนองค์์ความรู้้�อื่่น� ๆ แบบสหวิิชา เช่่น ภาษาศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ เป็็ นต้้น
เพื่่�อนำำ�มาเป็็ นกรอบแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ผลงานนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม และนำำ�เสนอผลงาน
วิิจัยสู่่�
ั สาธารณชน
	ผลวิิจัยพบว่
ั
า่ การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรมนั้้�น ประกอบไปด้้วยแนวคิิด 2 ส่่วน
คืือ ส่่วนที่่� 1 การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม ได้้แก่่ 1)การกำำ�หนดโครงเรื่่อ� งและเหตุุการณ์์
2)การสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรมผ่่านบทกวีีไทย 3)การใช้้สัญ
ั ญะหรืือภาพแทนความ 4) องค์์ประกอบการ
แสดงแบบข้้ามวััฒนธรรม และส่่วนที่่� 2 แนวคิิดในการออกแบบและกำำ�กับลี
ั ีลา ได้้แก่่ 1) เทคนิิคการ
เคลื่่�อนไหวนาฏศิิลป์์ 2)แนวคิิดในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรมผ่่านการแสดงอิิริยิ าบถ 3) ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างดนตรีีกับท่
ั ว่ งท่่าลีีลา 4) การจััดแสดงเป็็ นภาพ
งานวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�นั้้น� แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่า แนวคิิดการสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้าม
วััฒนธรรม นั้้�นสามารถทำำ�ได้้โดยการใช้้วัฒ
ั นธรรมหนึ่่ง� เพื่่�อสื่่�อสารถึึงวััฒนธรรมหนึ่่ง� การผสมผสาน
ระหว่่างวััฒนธรรม ตลอดจนการสร้้างวััฒนธรรมขึ้้�นมาใหม่่เพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�ชมต่่างกลุ่่�มวััฒนธรรมได้้
อย่่างลงตััว ถึึงแม้้ว่า่ กรอบแนวคิิดจะเกิิดเพีียงรากวััฒนธรรมใดอย่่างหนึ่่ง� ก็็ตาม แต่่ศิิลปะการแสดง
นั้้�นไม่่อาจอยู่่�กัับที่่�ได้้ ศิิลปิินจำำ�เป็็ นต้้องพััฒนางาน สร้้างสรรค์์ให้้ทันั ยุุคทันั สมััยที่่�สุดุ เพื่่�อให้้ศิิลปะ
การแสดงเป็็ นสื่่อ� กลางหนึ่่ง� ในการสื่่อ� สารสัังคมเพื่่�อรัักษามรดกทางวััฒนธรรม เพื่่�อการสร้้างสรรค์์และ
เพื่่�อรัับใช้้สังั คมในยุุคร่ว่ มสมััยต่อ่ ไป
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : นาฏศิิลป์์ ข้้ามวััฒนธรรม

1

อาจารย์์ประจำำ�สาขาศิิลปะการแสดง คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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Abstract
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 creating a cross-cultural dance performance. The research is conducted by using qualitative
and creative research methods, collecting data on documents, textbooks, and media information 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 knowledge 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) Communication 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 performance can achieve by using one culture to communicate with another culture, Intercultural, 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

ความสำำ�คััญของปัั ญหา
	ศิิลปะสมััยใหม่่ (Modern Art) ถููกนำ�ำ มาใช้้ในช่่วงปลายศตวรรษที่่�19 ในช่่วงที่่�ศิิลปิินรุ่่�นใหม่่
ในกรุุงปารีีส ประเทศฝรั่่�งเศสนั้้�นมีีแนวคิิดที่่�เป็็ นปัั จเจกบุุคคลเพื่่�อขัับเคลื่่�อนศิิลปะให้้มีีการนำำ�เสนอใน
รููปแบบใหม่่ด้วย
้ แนวคิิดการนำำ�เสนอที่่�หลากหลายและสลัับซับซ้
ั อ้ น จึึงไม่่อาจสามารถไล่่เรีียงลำำ�ดับั
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ต้น้ จนจบได้้ (จนััญญา เตรีียมอนุุรักษ์
ั ,์ 2554, 16) อย่่างไรก็็ตาม ผลงานศิิลปะสมััยใหม่่
ถืือเป็็ นหลัักฐานสำำ�คัญ
ั ที่่�ปรากฎให้้เห็็นถึึงรากฐานทางความคิิดและรสนิิยมของมนุุษย์์ ที่่� มีีผลต่่อ
การเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วต่อ่ สัังคม วิิถีชีี วิี ติ วััฒนธรรม การต่่อยอดทางความคิิดและการสร้้างสรรค์์
ผลงานศิิลปะโดยผ่่านกระบวนการผสมศาสตร์์ด้า้ นศิิลปะต่่าง ๆ บููรณาการแนวความคิิดความสััมพัันธ์์
แบบเป็็ นองค์์รวม เกิิดความผัันแปรทางความคิิดและวััฒนธรรมจนกระทั่่�งถ่่ายทอดออกมาเป็็ นผลงาน
สู่่�สาธารณชน ไม่่เพีียงแต่่รููปแบบผลงานหลากหลายศาสตร์์ทางศิิลปะที่่�เกิิดขึ้้�นเท่่านั้้�น แนวคิิดสมััยใหม่่
นี้้�ยังั สร้้างแรงบัันดาลใจและยัังได้้รับคว
ั ามนิิยมสืืบทอดต่่อกัันมาจนถึึงปััจจุุบันั อีีกด้วย
้ (ทัักษิิณา พิิพิธิ กุุล,
2558, 147) ซึ่่ง� จะเห็็นได้้จากผลงานจิิตรกรรม ประติิมากรรม วรรณกรรม นฤมิิตรศิิลป์์ คีีตศิิลป์์และ
นาฏศิิลป์์ เป็็ นต้้น
	ด้้วยอิิทธิิพลกระแสการขัับเคลื่่�อนทางศิิลปะสมััยใหม่่ในช่่วงปลายศตวรรษที่่� 19 นั้้�น ทำำ�ให้้
นาฏศิิลป์์อย่่างบััลเล่่ต์คล
์ าสสิิกซึ่ง�่ เคยได้้รับคว
ั ามนิิยมจนเรีียกได้้ว่า่ เป็็ นยุุคทองของบััลเล่่ต์คล
์ าสสิิก
นั้้�นได้้ถูกล
ู ดความสำำ�คัญ
ั ลงไปกว่่าศิิลปะประเภทคีีตศิิลป์์ บััลเล่่ต์จึึ์ งเป็็ นเพีียงองค์์ประกอบหนึ่่ง� ที่่�ทำ�ำ ให้้
ดนตรีีมีีความโดดเด่่นขึ้้�นเท่่านั้้�น ด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งเป็็ นภารกิิจสำำ�คัญ
ั ของนัักออกแบบกำำ�กับลี
ั ีลาหััวสมััย
ใหม่่ที่่�จะขัับเคลื่่�อนศิิลปะบััลเล่่ต์ใ์ ห้้มีีชีีวิิตชีีวาอีีกครั้้ง� ในช่่วงปีี ค.ศ. 1915 - 1925 แซร์์เก ดิิอากิิเลฟ
(Sergi Diaghilev) ผู้้�อำำ�นวยการคณะบััลเล่่ต์รู์ ูสส์์ในรััสเซีียได้้นำ�กลุ่่�
ำ มนัักแสดงเข้้ามาแสดงในกรุุงปารีีส
ประเทศฝรั่่�งเศส โดยพััฒนาและยกระดัับบััลเล่่ต์คล
์ าสสิิกให้้เป็็ นศิิลปะสมััยใหม่่ ทั้้�งนี้้�มีีคำ�ำ อธิิบายไว้้
ว่่าผลงานของดิิอากิิเลฟถืือเป็็ นการแสดงที่่�นำ�ำ เอาศาสตร์์หลากหลายชนิิดมาผสมผสานกัันอย่่าง
ชาญฉลาด โดยมีีการทำำ�งานร่่วมกัับศิลปิ
ิ ิ นที่่�เชี่่ยว
� ชาญในศาสตร์์นั้้น� ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย จิิตรกร ผู้้�ประพัันธ์์
เพลง นัักออกแบบกำำ�กับลี
ั ีลาและนัักเต้้น ยิ่่�งไปกว่่านี้้� ดิิอากิิเลฟยัังแสดงให้้เห็็นถึึงคุุณสมบััติพิิ ิเศษ
ของนัักออกแบบกำำ�กับลี
ั ีลาที่่�พึึงจะมีีแนวคิิดและจิินตนาการกว้้างไกล ซึ่่ง� ในคณะบััลเล่่ต์รู์ ูซซ์์ นั้้�นมีีนักั
ออกแบบและกำำ�กับลี
ั ีลาร่่วมงานทั้้�งหมด 5 คนด้้วยกันั ได้้แก่่ ไมเคิิล โฟคิิน (Michel Fokine) วาสลาฟ
นิิจิินสกีี (Vaslav Nijinsky) เลโอนีีด มััซซิิน (Leonide Massine) โบรนิิสลาวา นิิจิินสกา (Bronislava
Nijinska) และ จอร์์จ บาลองชีีน (George Balanchine)” (Jack Anderson, 1986, 121-122 อ้้างอิิง
ใน นราพงษ์์ จรััสศรีี, 2548, 77)
โดยเฉพาะวาสลาฟ นิิจิินสกีี (Vaslav Nijinsky) นั้้�นเป็็ นนัักเต้้นและนัักออกแบบกำำ�กับลี
ั ีลา
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงคนหนึ่่ง� ในยุุคสมััยใหม่่ ในขณะที่่�ร่ว่ มงานกัับคณะบััลเล่่ต์รู์ ูซนั้้�น เขาได้้สร้้างสรรค์์ผลงาน
ชิ้้�นเอกที่่�มีีชื่่�อเสีียงและได้้รับคว
ั ามนิิยมมาถึึงปัั จจุุบันั ได้้แก่่ ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน (L’après midi d’un
faune) ในปีี ค.ศ. 1912 เฌอซ์์ (Jeux) และ เลอ ซััค ดูู แพรงท์์ตอม (Le Sacre du Printemps) ในปีี
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ค.ศ. 1913 และทีีล เออเลนสปีี เกล (Till Eulenspiegel) ปีี ค.ศ. 1916 ตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� ผลงานชุุด ลาแพร
มิิดิิ เดิิง โฟน (L’après midi d’un faune) เป็็ นการพลิิกโฉมหน้้าการแสดงบััลเล่่ต์ข์ องโลก โดยมีี
ลัักษณะการออกแบบกำำ�กับลี
ั ลี าที่่�แปลกออกไปในยุุคสมััยนั้้น� ซึ่่ง� ท่่วงท่่าลีีลาและอารมณ์์ของการแสดง
นั้้�นจะเน้้นไปในทางการแสดงออกทางเพศ (sexuality) อย่่างเปิิ ดเผย โดยเรื่่อ� งราวโดยย่่อจะกล่่าวถึึง
เจ้้าฟอนหนุ่่�ม (สััตว์์ในเทพนิิยายกรีีกมีลัี กั ษณะครึ่่ง� คนครึ่่ง� แพะ) นั้้�นตื่่น� ขึ้้�นมาพบกัับฝูงู นางไม้้ที่่มี� รูี ูปโฉม
งดงาม แล้้วมีคว
ี ามดึึงดููดทางเพศ จนไม่่อาจทำำ�ให้้เจ้้าฟอนหนุ่่�มควบคุุมอารมณ์์จนเกิิดความใคร่่ ลุ่่�มหลง
ในกามรมณ์์กับรู
ั ูปลัักษณ์์ภายนอก แต่่ด้วยคว
้ ามแตกต่่างของวรรณะที่่�มิิอาจเข้้าถึึงได้้นั้้น� เจ้้าฟอน
หนุ่่�มจึึงทำำ�ได้้เพีียงจิินตนาการถึึงพวกเหล่่านางไม้้ด้วยกิ
้ ิริยิ าท่่าทางและอารมณ์์ทางเพศที่่�รุุนแรงกัับ
ผ้้าผืืนหนึ่่�งที่่�นางไม้้ตนหนึ่่�งได้้ทำ�ำ ตกหล่่นไว้้ การแสดงชุุดนี้้�โดดเด่่นไปด้้วยการจััดท่่วงท่่าลีีลาการ
เคลื่่�อนไหวแบบเล่่าเรื่่อ� งตามจิินตภาพ (Tableau) คล้้ายกัับภาพวาด 2 มิิติิ โดยนัักเต้้นจะแสดงด้้วย
เท้้าเปล่่า เคลื่่�อนไหวไปในทิิศทางแนบขนาบข้้างซ้้ายและขวา ซึ่่ง� นิิจินิ สกี้้�นั้้น� ใช้้แนวคิิดจากการตีีความ
จากบทกวีี ลาแพร - มิิดิิ เดิิง โฟน ซึ่่ง� ประพัันธ์์ดนตรีีโดย โกลด เดอบููว์ซี์ ี (Claude Debussy) มานำำ�เสนอ
เรื่่อ� งราวผ่่านท่่วงท่่าลีีลาที่่�เลีียนแบบศิิลปะกรีีกโบราณ ศิิลปะอีียิิปต์์ และจิิตรกรรมแอสซีีเรีีย ซึ่่ง� เห็็น
ได้้จากการเหยีียดข้้อมืือและข้้อเท้้าที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวเป็็ นรููปร่่างเรขาคณิิต เป็็ นต้้น
	ด้้วยลักั ษณะการแสดงชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน ของนิิจินิ สกี้้�นั้้น� เป็็ นสิ่่ง� ใหม่่และไม่่เคยปรากฎ
มาก่่อน จึึงเกิิดเป็็ นกระแสวิิพากษ์์วิิจารณ์์ในด้้านลบเกี่่�ยวการแสดงออกทางเพศอย่่างชััดเจน แต่่
อย่่างไรก็็ตามผลงานของเขากลัับทำ�ำ ให้้วงการบััลเล่่ต์ส์ มััยใหม่่นั้้น� ตื่่�นตััวจนเป็็ นที่่�นิิยม การแสดงชุุด
ลาแพร มิิดิิ เดิิง ถืือเป็็ นต้้นแบบให้้กับนั
ั กั ออกแบบกำำ�กับลี
ั ีลาในรุ่่�นต่่อมา เพื่่�อการผลิิตซ้ำำ�� ปรัับปรุุง
ดััดแปลง ตีีความใหม่่ หรืือปรัับเปลี่่�ยนบริิบทในการนำำ�เสนอเพื่่�อให้้เกิิดรููปแบบเฉพาะตััวของศิิลปิิน
นั้้�น อาทิิ จีีโรม รอบบิิน (Jerome Robbins) จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 1953 จอห์์น คลิิฟฟอร์์ด (John Clifford)
จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 1974 เธีียร์รี่่์ � มาลเดน (Thierry Maldain) จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 1995 ดอมิินิิก
เวลส์์ (Domanic Walse) จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 2010 มารีี ชููนาร์์ด (Marie Chouinard) จััดแสดงเมื่่�อปีี
ค.ศ. 1987 ปรัับปรุุงใหม่่เมื่่�อปีี ค.ศ.1994 พอล เมจา (Paul Meija) จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 1998 ซงเชรีี กีีลซ์ ์
(Sonsherée Giles) จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 2012 ซอลทััน เกรสโซ (Zoltan Grecsós) ซีีดีี ลาร์์บีี เชอร์์
กาอุุย (Sidi Larbi Cherkaoui) มาร์์ตินิ เดล อาโม (Martin Del Amo) จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 2012 เดวิิด
โบเจอร์์ (David Bolger) จััดแสดงเมื่่�อปีี ค.ศ. 2010 ฯลฯ นอกจากนี้้� ยัังเป็็ นแรงบัันดาลใจแก่่ผู้้�วิิจัยั ใน
ครั้้�งนี้้�อีีกด้วย
้
	ผู้้�วิิ จััย เป็็ น ผู้้�มีี ป ระสบการณ์์ทั้้�ง ด้้า นการสอนนาฏศิิ ลป์์ และเป็็ น ผู้้�ส นใจในผลงานทาง
นาฏศิิลป์์ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ จึึงเกิิดแรงบัันดาลใจ ตามที่่�กล่า่ วมาข้้างต้้นเพื่่�อพััฒนา
กระบวนการเรีียนรู้้�และสร้้างสรรค์์ผลงานนาฏศิิลป์์ชุุดใหม่่ “ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน” (L’après midi
d’un faune) ในลัักษณะข้้ามวััฒนธรรม (Cross-Cultural Dance Performance) โดยผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ
แรงบัันดาลใจจากบทกวีีต้น้ ฉบัับที่่�เป็็ นภาษาฝรั่่�งเศสชื่่�อ L’après- midi d’un faune ซึ่่ง� ประพัันธ์์โดย
นายสเตฟเฟน มาล์์ลาร์์เม (Stéphane Mallarmé) บทเพลงต้้นฉบัับชื่่อ� Prélude à l’après midi d’un faune

ซึ่่ง� ประพัันธ์์โดย โกลด เดอบููว์ซี์ ี (Claude Debussy) รวมถึึงการศึึกษาแนวทางในการออกแบบกำำ�กับั
ลีีลาในการแสดงบััลเล่่ต์ส์ มััยใหม่่ต้น้ ฉบัับโดยวาสวาฟ นิิจิินสกี้้� เป็็ นกรอบแนวคิิดเพื่่�อตีีความใหม่่
วิิเคราะห์์กระบวนการสร้้างสรรค์์ผลงานอัันนำำ�ไปสู่่�การค้้นหาแนวคิิดการสร้้างสรรค์์ผลงานนาฏศิิลป์์
ผ่่านบริิบทไทยเพื่่�อให้้เกิิดเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว (Style) ของผู้้�วิิจัยั
นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม (Cross-Cultural Dance Performance) เป็็ นแนวคิิดในการ
สื่่�อสารเนื้้�อหา ความหมาย นััยยะ โดยผ่่านกระบวนท่่วงท่่าและลีีลาที่่�เป็็ นอวััจนภาษา โดยการนำำ�
วััฒนธรรมที่่�ต่่างกัันมาร้้อยเรีียงเชื่่�อมต่่อหรืือดััดแปลงโดยอาศััยแก่่นหลัักของเนื้้�อหาสาระที่่� เป็็ น
แนวคิิดหลัักในการออกแบบและกำำ�กับลี
ั ลี าเพื่่�อสื่่อ� สารและความเข้้าใจในบริิบทของวััฒนธรรมที่่�แตกต่่าง
ซึ่่�งการแสดงชุุดใหม่่ชุดุ นี้้�จะแสดงให้้เห็็นการตีีความ การวิิเคราะห์์ และกลวิิธีีการนำำ�เสนอเรื่่อ� งราว
โดยผ่่านท่่วงท่่าลีีลานาฏศิิลป์์ไทยร่่วมสมััย ผนวกกัับศาสตร์์ทางศิิลปะไทยในแขนงอื่่�น ๆ เช่่นการขัับ
กลอนด้้วยลักั ษณะโดดเด่่น ในสำำ�นวนอุุปมาอุุปไมยตามหลัักวรรณกรรมไทย ทำำ�นองเสีียงประสาน
ดนตรีีไทยที่่�เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมให้้เกิิดความน่่าสนใจในการนำำ�เสนอผลงานาฏศิิลป์์ในครั้้�งนี้้� การแสดงชุุด
ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน ที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้น� ใหม่่ของผู้้�วิจัิ ยนั้้
ั น� จะเป็็ นแนวทางการค้้นหากระบวนการสร้้างสรรค์์
ผลงานนาฏศิิลป์์ที่่�เกิิดจากการนำำ�นาฏศิิลป์์ไทยอัันเป็็ นรากวิิถีีทางวััฒนธรรมของไทยมาพััฒนาให้้
เกิิดองค์์ความรู้้�ใหม่่ เกิิดกระบวนการบููรณาการศาสตร์์ศิิลปะไทย ตลอดจนการสร้้างอััตลัักษณ์์ใน
การนำำ�เสนอผลงานนาฏศิิลป์์ อัันเป็็ นเครื่่�องมืือต้้นแบบในการขัับเคลื่่�อนวงการศิิลปะวััฒนธรรมของ
ประเทศไทยสู่่�ระดัับสากล ภายใต้้วิสัิ ยทั
ั ศั น์์ของคณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พาที่่�กล่า่ วว่่า
“ขุุมปัั ญญาดนตรีีและการแสดงบนรากวิิถีีไทยในระดัับสากล” อย่่างแท้้จริิง

วััตถุุประสงค์์

1. เพื่่�อสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์ชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน
2. เพื่่�อค้้นหาแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม

กรอบแนวคิิด
งานวิิจัยั สร้้างสรรค์์เรื่่อ� ง “การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรมชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน
ผู้้�วิิจัยั เน้้นศึึกษา วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการแสดง ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน ซึ่่ง� ประกอบด้้วยบทกวีีภาษาฝรั่่�งเศส
ที่่�เป็็ นต้้นฉบัับ บทเพลงประกอบการแสดง แนวคิิดศิิลปะสมััยใหม่่ แนวคิิดการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
เทคนิิคการเคลื่่�อนไหวทางนาฏศิิลป์์ นาฏยศััพท์์ไทย ศิิลปะการออกแบบและกำำ�กับลี
ั ีลา เพื่่�อนำำ�มา
เป็็ นกรอบแนวคิิดและในการสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรมชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน
ขึ้้�นใหม่่ ภายใต้้วิิสัยทั
ั ศั น์์ของคณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พาที่่�ว่า่ “ขุุมปัั ญญาดนตรีี
และการแสดงบนรากวิิถีีไทยในระดัับสากล” (Innovation from Tradition)
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การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม ชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน

2.1 ดำำ�เนิินการวางโครงเรื่่อ� งการแสดง และกำำ�หนดองค์์ประกอบการแสดงอัันได้้แก่่ การออกแบบ
ลีีลานาฏศิิลป์์ บทกวีีการแสดง บทเพลงประกอบการแสดง อุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับการแสดง สถานที่่�จัดั ทำำ�
การแสดง เครื่่�องแต่่งกายประกอบการแสดง และเทคนิิคแสง ประกอบการแสดง
2.2 คััดเลืือกนัักแสดงที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิที่่�เหมาะสม ในด้้านทัักษะนาฏศิิลป์์ไทยระดัับมาตรฐาน
และนัักแสดงสมทบที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติเิ ฉพาะด้้านเช่่นการขัับกลอนรวมทั้้�งหมดใช้้นักั แสดงจำำ�นวน 9 คน
2.3 จััดตารางการฝึึกซ้้อม
ระยะที่่� 3 การสร้้างสรรค์์การแสดงและเผยแพร่่ข้้อมููล ดำำ�เนิินการฝึึกซ้้อมการแสดง
ปรัับปรุุงแก้้ไข ลงรายละเอีียดการแสดง การซ้้อมใหญ่่ วางแผนการประชาสััมพัันธ์์และนำำ�เสนอผลงาน
วิิจัยสู่่�
ั สาธารณชน
ระยะที่่� 4 ประเมิินผลและสรุุ ปผลการวิิจััย ผู้้�วิิจัยมี
ั ีวิิธีีการประเมิินผลและสรุุปผลงาน
วิิจัยดั
ั งั นี้้�
4.1 ผู้้�วิิจัยั ใช้้วิิธีีเก็็บข้อ้ มููลเพื่่�อสอบถามข้้อคิิดเห็็น ด้้วยแบบสอบถามที่่�มีีโครงสร้้างและไม่่มีี
โครงสร้้าง (Focus Group)
4.1 ผู้้�วิิจััยเก็็บข้อ้ มููลการประเมิินผลโดยวิิธีีการวิิพากษ์์ผลงานการแสดงจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ทั้้�ง 3 ท่่าน เพื่่�อให้้ข้อ้ คิิดเห็็น และข้้อเสนอแนะในการดำำ�เนิินการวิิจัยั
4.3 จััดทำำ�รููปเล่่มรายงานการวิิจัยั ฉบัับสมบููรณ์์
4.4 เผยแพร่่ผลงานวิิจัยั หรืือบทความส่่วนหนึ่่ง� ของงานวิิจัยล
ั งในวารสารวิิชาการในระดัับชาติิ
หรืือนานาชาติิ

วรรณกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
	ผู้้�วิิจัยศึึก
ั ษาทฤษฎีีต่า่ ง ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อรวบรวมข้้อมููลไปใช้้วิเิ คราะห์์ข้อ้ มููลด้วย
้
ตนเอง เพื่่�อเป็็ นกรอบแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ผลงานนาฏศิิลป์์ชุุด ลา แพร มิิดิิ เดิิง โฟน ซื่่�งประกอบ
ไปด้้วยหัวข้
ั อ้ และรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ศิิลปะสมััยใหม่่ ความหมาย ศิิลปะสมััยใหม่่ในไทย และอิิทธิิพลแนวคิิดศิิลปะสมััยใหม่่
ต่่องานนาฏศิิลป์์
2. ข้้อมููลเกี่่�ยวกับก
ั ารแสดงลา แพร มิิดิิ เดิิง โฟน ประวััติิการแสดง รููปแบบนาฏศิิลป์์ที่่�นำ�ำ
เสนอ บทกวีีเรื่่อ� งลาแพ มิิดิิ เดิิง โฟน ของสเตฟแฟน มาล์์ลาร์์เม บทเพลงต้้นฉบัับชื่่�อ Prélude à
l’après-midi d’un faune ซึ่่ง� ประพัันธ์์โดย โกลด เดอบููว์ซี์ ี ตลอดจนแนวคิิดในการออกแบบกำำ�กับั
ลีีลาสมััยใหม่่ต้น้ ฉบัับของไมเคิิล โฟคีีน
3. แนวคิิดการออกแบบและกำำ�กับลี
ั ลี า การแสดงเป็็ นภาพ (Tableau Vivant) ทฤษฎีีสัญ
ั ญะ
(Semiotics) ทฤษฎีีการเคลื่่�อนไหวทางนาฏศิิลป์์ นาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย นาฏยศััพท์์และภาษาท่่าทาง
การด้้นสดทางนาฏศิิลป์์ (Dance Improvisation) การเต้้นคู่่� (Partnering Dance) และแนวคิิดในการ
คััดเลืือกนัักแสดง
4. แนวคิิดนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม (Cross-cultural dance performance) ความหมาย
ของวััฒนธรรม แนวคิิดเรื่่อ� งการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม แนวคิิดรากวััฒนธรรม ลัักษณะตััวละครฟอน
(Faun) หรืือ “โฟน” (ออกเสีียงตามภาษาฝรั่่�งเศสตามชื่่�อชุุดการแสดงต้้นฉบัับ) และนางไม้้ (Nymph)
ในวััฒนธรรม
5. ขั้้�นตอนการสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์และการสร้้างภาพบนเวทีี

วิิธีีการดำำ�เนิินวิิจัยั
งานวิิจัยั สร้้างสรรค์์ เรื่่อ� ง การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรมชุุด ลาแพร - มิิดิิ เดิิง
โฟนเป็็ นการวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์ผสมผสานกัับการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ มีีขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงานโดยแบ่่ง
เป็็ น 4 ระยะเวลาดัังนี้้�
ระยะที่่� 1 เก็็บรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ผู้้�วิจัิ ยศึึก
ั ษาทฤษฎีีต่า่ ง ๆ เพื่่�อรวบรวม
ข้้อมููลไปใช้้วิเิ คราะห์์ข้อ้ มููลด้วย
้ ตนเอง เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการสร้้างสรรค์์ผลงานนาฏศิิลป์์ ซึ่่ง� ประกอบ
ไปด้้วยเครื่่�องมืือต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1.1 การศึึกษาข้้อมููลเชิิงเอกสาร หนัังสืือ ตำำ�รา และบทความวิิชาการ ทั้้�งในและต่่างประเทศ
1.2 ข้้อมููลจากระบบสารสนเทศ และสื่่�อออนไลน์์
ระยะที่่� 2 กระบวนการออกแบบและการสร้้างสรรค์์การแสดง วางโครงเรื่่อ� ง และจััด
ตารางฝึึกซ้้อมการแสดง

ผลการวิิจัยั
ผู้้�วิิจัยั ได้้ทำ�ก
ำ ารวิิเคราะห์์ผลการวิิจัยข
ั ออธิิบายเป็็ น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 แนวคิิดการสร้้างสรรค์์การแสดงนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม
1.1 การกำำ�หนดโครงเรื่่�องและเหตุุการณ์์ (Plot & Sequencing)
	ผู้้�วิิจัยั ได้้กำ�ำ หนดรููปแบบของการแสดงนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม ตามทฤษฎีีของของ โล
และกิิลเบิิร์ด์ (Lo, Gilbert, 2002, 32) ที่่�ได้้กล่า่ วสรุุปว่่า การข้้ามวััฒนธรรม (Cross-Cultural) นั้้�น
สามารถจำำ�แนกเป็็ น 3แนวทาง คืือ แนวทางที่่� 1 พหุุวัฒ
ั นธรรม (Multicultural) คืือการผสมผสาน
หลากหลายวััฒนธรรม แนวทางที่่� 2 แนวคิิดแบบหลัังอาณานิิคม (Postcolonial) แนวทางที่่� 3
วััฒนธรรมร่่วม (Intercultural) คืือวััฒนธรรมที่่�มีีวิิธีีปฏิิบัติั ริ ะหว่่างสองวััฒนธรรมร่่วมกััน ทั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจัยั
ได้้วิเิ คราะห์์และสัังเคราะห์์วัฒ
ั นธรรมที่่�มีคว
ี ามแตกต่่างกััน เพื่่�อนำำ�มาสื่่อ� สารความหมาย นััยยะ สู่่�สัังคม
ผ่่านท่่วงท่่าลีีลาที่่�เป็็ นอวััจนภาษา แต่่ยัังคงรัักษาแก่่นหลัักของเนื้้�อหาสาระที่่�เป็็ นแนวคิิดหลัักใน
การออกแบบและกำำ�กับลี
ั ีลาในการสื่่�อสารและสร้้างความเข้้าใจในบริิบทของวััฒนธรรมที่่�แตกต่่าง
โดยได้้วางเรื่่อ� งราวว่่ามีีฟอน ตนหนึ่่ง� ได้้เฝ้้ามองเหล่่านางไม้้ที่่�กำ�ลั
ำ งั จะเดิินทางไปชำำ�ระล้้างร่่างกายที่่�
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แหล่่งน้ำำ�� เขาพยายามที่่�จะสวมกอดนางไม้้ตนหนึ่่�งในนั้้�น ก่่อนที่่�นางไม้้เหล่่านั้้�นจะหนีีไป ขณะนั้้�น
นางไม้้ตนหนึ่่�งได้้ทิ้้ง� ผ้้าผืืนหนึ่่�งเอาไว้้ ฟอนเห็็นดัังนั้้�นจึึงเข้้ามาหาที่่�ผ้า้ แล้้วสำ�ำ เร็็จความใคร่่ตามใจ
ปรารถนา โดยมีีลำ�ดั
ำ บก
ั ารแสดงดัังนี้้� 1) Prologue 2) Faun 4) Nymphs 5) Pas de deux และ
6) Epilogue ภายใต้้ชื่่�อการแสดงชุุดใหม่่ “อััชชบุุรุุษยามมััธยัันห์์”
ตารางที่่� 1 ตารางการเปรีียบเทีียบการแสดงต้้นฉบัับกับก
ั ารแสดงนาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม

ความหมายแบบบรรทััดต่่อบรรทััด แต่่จะคำำ�นึึงถึึงอรรถรส คำำ�สัมั ผััส และแก่่นของเรื่่อ� งเป็็ นสำำ�คัญ
ั
โดยขอยกตััวอย่่างดัังนี้้�
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)
อััชชบุุรุุษยามมััธยัันห์์

1.2 การสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรมผ่่านบทกวีีไทย
	ผู้้�วิิจัยพบว่
ั
า่ ลัักษณะของบทกวีีต้น้ ฉบัับเรื่่อ� ง ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน ของสเตฟาน มาร์์ลาเม
นั้้�นเป็็ นภาษาฝรั่่�งเศสที่่�มีสำี �ำ นวนที่่�สลัับซับซ้
ั อ้ น ด้้านความหมาย และแฝงนััยยะสำำ�คัญ
ั มีีการใช้้สำ�ำ นวน
เปรีียบเทีียบเชิิงอุุปมาอุุปไมย การจิินตนาการและการพรรณาเกิินความเป็็ นจริิง ตามรููปแบบบทกวีี
แนวสััญลัักษณ์์นิิยม (Symbolism) โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�รับฟั
ั ั งนั้้�นได้้เข้้าถึึงอรรถรส ความงาม
ของภาษา อากััปกิิริยิ าเพื่่�อให้้เกิิดภาพในจิินตนาการที่่�ชัดั เจนขึ้้�น ด้้วยเหตุุผลนี้้ � ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งเกิิดแนวคิิด
ว่่าการแสดงนั้้�นควรมีีบทกวีมี าเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของการแสดง ซึ่่ง� บทประพัันธ์์ที่่เ� ป็็ นภาษาไทยนั้้�นมีีเอกลัักษณ์์
เฉพาะ มีีถ้อ้ ยคำำ� ฉัันทลัักษณ์์ วรรคตอน คำำ�สัมั ผััสที่่�ไพเราะ อีีกทั้้ง� ยัังสามารถแฝงสำำ�นวนอุุปมาอุุปไมย
ตามแนวสััญลัักษณ์์นิยิ มได้้ จึึงทำำ�ให้้เกิิดเอกลัักษณ์์ของการแสดงแบบข้้ามวััฒนธรรมได้้ ซึ่่ง� การประพัันธ์์
บทกวีีนั้้น� ผู้้�วิิจัยั ได้้ปรึึกษากัับ ดร.สายป่่ าน ปุุริวิ รรณชนะ นัักวิิชาการอิิสระและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านภาษา
เพื่่�อศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โดยได้้ข้อ้ สรุุปว่่าควรจะมีีการนำำ�เสนอด้้วยบทกวีที่่ี ห� ลากหลาย ได้้แก่่
วสัันตดิิลกฉันั ท์์ กาพย์์ยานีี โคลงสี่่�สุภุ าพ กลอนแปด เป็็ นต้้น โดยหลัักการประพัันธ์์นั้้น� จะไม่่คำ�นึึ
ำ งถึึง

(วสัันตดิิลกฉันั ท์์อย่่างโบราณ)
		
แลเจ้้าเหล่่าโลกยะสุุรางค์์
		
สอางค์์รัศั มีีศรีี
แพร้้วพร่า่ งระหว่่างรุุกขะขจีี
			นี้้�นิิมมิิตฤๅพิิศเห็็น
�
		
ชะรอยข้้าผล็็อยพลอยเพ้้อสวาสดิ์์		สุ
บิุ นิ นาฏก็็อาจเป็็ น
	คงกาลรติิศิิศิริ ะเย็็น					
เร้้นฤทธิ์์�ขลังั จึ่่ง� คลั่่�งครวญ
		
เพีียงฉายพะพรายพฤกษะ ณ ไพร		ลำำ�พังั ใจให้้รัญ
ั จวน
โอ้้จิินต์์ถวิิลปรีียะประมวล				
แม่่นกุุหลาบกำำ�ซาบนุุสนธิ์์�
1.3 การใช้้สััญญะ (Semiotics) เพื่่อ� การสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
	ผู้้�วิิจัยั ได้้สอดแทรกการนำำ�เสนอการแสดงเพื่่�อการสื่่�อสารโดยใช้้ “ภาพแทนความ” ซึ่่ง� ถืือว่่า
เป็็ นคติิใหม่่ที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นในช่่วงศตวรรษที่่� 19 เพื่่�อการต่่อต้้านการนำำ�เสนอตามแบบจารีีตประเพณีี โดย
สััญศาสตร์์นั้้น� จะมีีความสััมพัันธ์์กับั ภาพ (Visual Image) ทััศนธรรม (Visula Culture) และวััตถุุธรรม
(Material meanings) (เถกิิง พััฒโนภาษ,2551, 35) การกำำ�หนดตััววัตั ถุุของผู้้�วิิจัยด้
ั วย
้ ภาพแทน
ความนั้้�นมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อที่่�จะสื่่อ� สารความหมายที่่�บ่ง่ บอกลัักษณะทางเพศสััมพัันธ์์ (Sexual Gesture)
ที่่�ไม่่สามารถอธิิบายอย่่างโจ่่งแจ้้ง อีีกนัยั หนึ่่ง� คืือ การสร้้างปฏิิสัมั พัันธ์์กับผู้้�
ั ชม เปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�ชมนั้้�นได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการสัังเกต และตีีความร่่วมกัันตลอดการแสดง โดยภาพแทนความนั้้�น แบ่่งออกเป็็ น 3 ลัักษณะ
คืือ 1) ภาพเหมืือน (icon) คืือลัักษณะของรููปร่่าง เงา ที่่�สื่่อ� ถึึงวััตถุุเพศ ราคะของบุุรุุษเพศ 2) ดััชนีี (Index)
คืือลัักษณะของการนำำ�เสนอผ่่านท่่วงท่่าลีีลาเชิิงเป็็นเหตุุเป็็นผล เช่่นการร่่ายรำ��ที่่�บ่ง่ บอกถึึงอำำ�นาจที่่�เหนืือกว่่า
ของสตรีีเพศ ความเชื่่อ� มโยงของการจััดวางองค์์ประกอบภาพที่่�มีคว
ี ามสอดคล้้องกััน เสีียงขลุ่่�ยที่่�ขับกล่
ั อ่ ม
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สร้้างความหมายของความไคร่่และรสนิิยมทางเพศ และ 3) สััญลัักษณ์์ คืือลัักษณะการนำำ�เสนอผ่่านการ
ใช้้สีี แสง และเงา เพื่่�อเสริิมสร้้างอารมณ์์ ความรู้้�สึึกนึึกคิิดของตััวละคร ตลอดจนบรรยากาศการแสดง

ภาพที่่� 1: การใช้้สัญ
ั ญะภาพเหมืือน (icon) ที่่สื่� อ่� ถึึงวััตถุุเพศ ราคะของบุุรุุษเพศ
ในการแสดงชุุดลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน
ที่่ม� า: ผู้้�วิิจัยั , (2563)
1.4 การออกแบบฉากเวทีี การแต่่งหน้้า และเครื่่�องแต่่งกายแบบข้้ามวััฒนธรรม
	ผู้้�วิิจัยั ได้้กำ�ำ หนดแนวคิิดการสร้้างสรรค์์งานในรูู ปแบบข้้ามวััฒธรรมของผู้้�วิิจัยั โดยต้้องการ
การนำำ�เสนอกลิ่่�นอาย บรรยากาศ ลัักษณะไทยนำำ�เสนออยู่่�ในการแสดงครั้้�งนี้้� โดยผู้้�วิิจัยข
ั อแบ่่งออก
เป็็ นรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1.4.1 การออกแบบฉากและเวทีี ผู้้�วิิจัยั ได้้ตระหนัักถึึงแนวคิิดการนำำ�เสนอผลงานการแสดง
เป็็ นภาพ (Tableau) เป็็ นหลัักเช่่นกััน ทั้้�งนี้้�ภาพบนเวทีีนั้้น� จะประกอบไปด้้วยการนำำ�เสนอเชิิงสััญลัักษณ์์
ทางเพศ (Sexual Symbol) ผ่่านรููปร่่างรููปทรงของก้้อนหิินบนเวทีี อีีกทั้้ง� ต้้นไม้้ ใบไม้้ต่า่ ง ๆ ที่่�แสดงให้้
เห็็นบรรยากาศของป่่ าตามจิินตนาการของผู้้�วิิจัยั โดยกำำ�หนดลายเส้้นของต้้นไม้้เป็็ นเส้้นโค้้งเป็็ นหลััก
ตามลัักษณะของลายไทย
1.4.2 การแต่่งหน้้า ผู้้�วิิจัยั ตระหนัักถึึงแนวคิิดการนำำ�เสนอผลงานการแสดงเป็็ นภาพ (Tableau) เป็็ นหลััก ดัังนั้้�นจึึงได้้แรงบัันดาลใจจากภาพเขีียนหน้้าคน สััตว์์ ตามแบบลัักษณะไทย ตามที่่�
ปรากฏอยู่่�ในภาพจิิตรกรรมไทยและจะใช้้เทคนิิคการใช้้บอดี้้� เพ้้นท์์ เพื่่�อเพิ่่�มความน่่าสนใจและความ
เป็็ นสมััยใหม่่ให้้กับผล
ั งานการแสดงต่่อสาธารณชน
1.4.3 เครื่่�องแต่่งกาย ได้้แรงบัันดาลใจมาจากลัักษณะของตััวละครฟอน ที่่�มีีลักั ษณะครึ่่ง�
คนครึ่่ง� แพะ ตามลัักษณะนิิทานปกรณััมกรีีกโดยจะใช้้ลายไทยเส้้นขดก้้นหอยเป็็ นเส้้นขนของฟอน ซึ่่ง�
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ได้้ดูจู ากลัักษณะลายไทยที่่�เป็็ นสััตว์์ในป่่ าหิิมพานต์์ และสำำ�หรัับนางไม้้ (Nymphs) นั้้�น ผู้้�วิิจัยั ได้้
แนวคิิดจากการศึึกษาลัักษณะนางไม้้ในวััฒนธรรมไทยที่่� มีีความแตกต่่างทางด้้านกายภาพของ
ตะวัันตกอย่่างสิ้้�นเชิิง ซึ่่ง� วััฒนธรรมไทยนั้้�นถููกจินิ ตนาการว่่าเป็็ นหญิิงสาวผมยาวสลวยประบ่่า นุ่่�งผ้้าจีีบ
ห่่มสไบเฉีียงสีีเขีียวและสถิิตอยู่่�ในต้้นไม้้เพื่่�อคอยปกปัักรักั ษาป่่ าไม้้ (บุุญเลิิศ จัันทระ, 2544, 20-23) ใน
ขณะที่่�นางไม้้สำ�ำ หรัับวัฒ
ั นธรรมชาวตะวัันตกนั้้�นเปลืือยกาย ด้้วยเหตุุนี้้ผู้้�� วิิจัยจึึ
ั งได้้หยิิบยกสีีเขีียวและ
การใช้้ผ้า้ พัันตััวในลัักษณะคล้้ายการสไบ ที่่�แสดงถึึงวััฒนธรรมไทยนำำ�มาเป็็ นแนวคิิดในการออกแบบ
เครื่่�องแต่่งกายในครั้้�งนี้้� อีีกทั้้ง� เพื่่�อเป็็นการหลีีกเลี่่ย� งการเปลืือยกายและข้้อจำำ�กัดั บางอย่่างในการเคลื่่�อนไหว
ในการเต้้นรำ��อีีกด้วย
้

ภาพที่่� 2 : บรรยากาศการแสดงลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน
ที่่ม� า : ผู้้�วิิจัยั , (2563)
ส่่วนที่่� 2 แนวคิิดในการออกแบบและกำำ�กัับลีีลาแบบข้้ามวััฒนธรรม
2.1 การคััดเลืือกนัักแสดง
แนวคิิดด้้านสรีีระร่่างกายและเทคนิิคนาฏศิิลป์์นั้้�น เป็็ นกรอบแนวคิิดสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�การ
คััดเลืือกนัักแสดงแบบทรายเอาท์์ (Tryout) โดยเลืือกผู้้�ที่่�มีีความสามารถตามที่่�ผู้้�วิิจัยั เห็็นว่่าเหมาะสม
ที่่�สุดุ ผู้้�วิิจัยั ใช้้วิิธีีสังั เกตการณ์์จากการฝึึกซ้้อมพิิธีีไหว้้ครููดนตรีี-นาฏศิิลป์์แห่่งภาคตะวัันออก ประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2562 ของนิิสิติ สาขาศิิลปะการแสดง คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา เมื่่�อ
คััดเลืือกกลุ่่�มนัักแสดงที่่�คาดว่่าเหมาะสมแล้้ว ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ก
ำ ารนััดหมายเพื่่�อทำำ�การคััดเลืือกด้้วยวิิธีีการ
ให้้แบบฝึึกหััดด้้นสดทางนาฏศิิลป์์และการเคลื่่�อนไหวแบบตะวัันตกอีีกครั้้ง� หนึ่่ง� อย่่างเป็็ นระบบ ผู้้�วิจัิ ยั
ค้้นพบว่่าศัักยภาพของนัักแสดงที่่�เหมาะสมที่่�สุดุ คืือ การนำำ�เสนอท่่วงท่่าลีีลาผ่่านความงามตามวััฒนธรรม
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับซูซู าน เลนท์์ ฟอสเทอร์์ (Susan Leigh Foster, 1997, 241) ที่่�กล่า่ วว่่า ลัักษณะของ
รููปร่่าง และการเคลื่่�อนไหวนั้้�นเป็็ นเครื่่�องมืือสื่่�อสารทางวััฒนธรรม ที่่�สามารถนำำ�มาพััฒนาให้้เกิิด
นาฏศิิลป์์ที่่�มีีความหลากหลายได้้ ซึ่่�งประกอบได้้ด้วย
้ 2 ประเด็็นคืือ 1) การตระหนัักรู้้�ถึึงความงาม
ของท่่วงท่่าในนาฏศิิลป์์ 2) การตระหนัักรู้้�ถึึงความงามในวััฒนธรรม ซึ่่ง� ข้้อมููลดังั กล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�วิิจัยั ได้้
คััดเลืือกนัักแสดงที่่�มีคว
ี ามสามารถด้้านนาฏศิิลป์์ไทย และมีีความเข้้าใจในการเคลื่่�อนไหวตามเทคนิิค
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การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม ชุุด ลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน

ตะวัันตก เพื่่�อให้้เกิิดความท้้าทายในการต่่อยอดและพััฒนาจากรากวััฒนธรรมของการเคลื่่�อนไหวแบบ
นาฏศิิลป์์ไทย ให้้เกิิดความแปลกใหม่่ได้้เช่่นกััน
2.2 แนวคิิดในการออกแบบและกำำ�กัับลีีลา
2.2.1 เทคนิิคการเคลื่่�อนไหวทางนาฏศิิลป์์
	ผู้้�วิิจัยั ได้้ออกแบบเทคนิิคการเคลื่่�อนไหวทางนาฏศิิลป์์ที่่�มีีความแตกต่่างจากต้้นฉบัับของนิิ
จิินสกี้้�อย่่างสิ้้�นเชิิงซึ่่ง� อาจถืือได้้ว่า่ เป็็ นการนำำ�เสนอในแบบศิิลปะสมััยใหม่่ การเคลื่่�อนไหวทางนาฏศิิลป์์
ที่่�สามารถเห็็นได้้อย่่างชััดเจนคืือการใช้้ลีีลาการเคลื่่�อนไหวในนาฏศิิลป์์ไทยเป็็ นหลัักในลัักษณะของ
ศิิลปะแบบหยิิบยืืม (Appropriation Art) เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง เปลี่่�ยนลัักษณะการเคลื่่�อนไหว ทิิศทาง
จัังหวะ เพื่่�อให้้เกิิดภาษาท่่าใหม่่ขึ้้น� โดยผ่่านกระบวนการด้้นสดทางนาฏศิิลป์์ (Improvisation) ผู้้�วิิจัยั
ได้้เกิิดแนวคิิดนี้้�เพื่่�อต้้องการให้้เกิิดลีีลาลัักษณะเฉพาะ (Stylize) ของตััวละครที่่�เหนืือธรรมชาติิ จะ
เห็็นได้้ว่า่ ท่่าทางต่่างๆนั้้�นมัักจะเกิิดขึ้้�นอย่่างฉัับพลันั มีีการเคลื่่�อนไหวบางบทบาทที่่�สร้้างความพิิลึึก
แปลกประหลาดจากท่่าทางนาฏศิิลป์์ไทยแบบคลาสสิิกที่่�เคยพบเห็็น และการนำำ�เทคนิิคแบบตะวััน
ตกมาช่่วยหนุุนเสริิม จะแก้้ไขจุุดบกพร่่องเพื่่�อให้้เกิิดการเคลื่่�อนไหวที่่�เชื่่�อมต่่ออย่่างเป็็ นธรรมชาติิ
ผู้้�วิิจัยั สรุุปเทคนิิคการเคลื่่�อนไหวนาฏศิิลป์์ที่่�ปรากฎในการแสดงดัังนี้้�
1) ใช้้การเคลื่่�อนไหวอย่่างช้้า ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ และเป็็ นเส้้นโค้้ง และวงกลมตามแนวคิิด
ของการเคลื่่�อนไหวแบบนาฏศิิลป์์ไทย ทั้้�งนี้้�จะนำำ�เสนอเป็็ นลัักษณะ 3 มิิติิ คืือมีีโครงสร้้างท่่าที่่�เป็็ นพื้้�นผิิว
(Texture) และความซัับซ้อ้ นในการเคลื่่�อนไหว ในขณะที่่�รููปแบบต้้นฉบัับที่่�ใช้้การเคลื่่�อนไหวแบบ 2
มิิติิ คืือการเดิินทางแบบเส้้นขนาน การใช้้ท่า่ ในลัักษณะเชิิงเหลี่่ย� มและมุุม ประกอบกัับการเคลื่่�อนไหว
ในจัังหวะสตัักกาโต (Staccato) กล่่าวคืือ การเคลื่่�อนไหวในท่่าทางที่่�บทเพลงที่่�บรรเลงโน๊๊ตให้้สั้้น� ลง
จากปกติิ
2) ใช้้การเปลี่่�ยนน้ำำ�� หนัักจากส้้นเท้้า ในลัักษณะนี้้�เป็็ นวิิธีีการหนึ่่ง� ในการถ่่ายโอนน้ำำ�� หนัักใน
การเคลื่่�อนไหว โดยมีีการกำำ�หนดให้้ท่ว่ งท่่าเหล่่านี้้�สัมั พัันธ์์กับั อวััยวะส่่วนใดส่่วนหนึ่่ง� ของร่่างกาย เช่่น
สะโพก ไหล่่ แขน ศีีรษะ คาง เป็็ นต้้น
3) การใช้้ท่า่ ย่่อ (Plié) หรืือการกดตััว และการสืืบเท้้า (Gliding) ที่่�นานกว่่าปกติิ ซึ่่ง� แสดงถึึง
ความสามารถเฉพาะตััวของนัักแสดงนาฏศิิลป์์ไทยที่่�ต้อ้ งผ่่านการฝึึกฝนมาเป็็ นอย่่างดีี
4) การเคลื่่�อนไหวตามแรงโน้้มถ่่วง แนวคิิดนี้้�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้นำ�ำ เทคนิิคนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย ซึ่่ง� ประกอบ
ไปด้้วย การงอลำำ�ตัวั (Contraction) การยืืดขยาย (Release) การล้้มตััวและลุุกขึ้้น� อย่่างฉัับพลันั (Fall
and recover) เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง พััฒนาให้้เกิิดความโดดเด่่น และแก้้ไขปัั ญหาเรื่่อ� งจุุดเชื่่�อมต่่อ
5) การประยุุกต์แ์ นวคิิดการรำ��คู่่�ในนาฏศิิลป์์ไทยโดยใช้้เทคนิิคนาฏศิิลป์์ตะวัันตก จากการ
ศึึกษาวิิจัยผู้้�
ั วิจัิ ยพบว่
ั
า่ การรำำ�คู่่�ในนาฏศิิลป์์ไทยมีีขนบธรรมเนีียมปฏิิบัติั อิ ยู่่�หลายอย่่างโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
การแตะเนื้้�อต้้องตััวกันั ระหว่่างตััวละครชายและหญิิง ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งนำำ�เทคนิิคนาฏศิิลป์์ตะวัันตก
ได้้แก่่ ทัักษะการยกตััว (Lifting) การถ่่ายเทน้ำำ�� หนัักซึ่ง�่ กัันและกััน (Balancing) และการหมุุน (Turning)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

เป็็ นต้้น มาใช้้เป็็ นแนวทางในการสร้้างสรรค์์กระบวนรำำ�คู่่�ในการแสดงนี้้�
6) การใช้้ลักั ษณะของท่่าทางนาฏศิิลป์์ประกอบการเคลื่่�อนไหวได้้แก่่ จีีบ วง กระดกเท้้า
และการงอข้้อเท้้า (Flex foot) เพื่่�อสร้้างเอกลัักษณ์์หรืือภาพจำำ� อัันเป็็ นสิ่่�งที่่�เห็็นได้้ชัดั ในบริิบทของ
นาฏศิิลป์์ไทย ผู้้�วิิจัยนำ
ั �ำ มาสร้้างสรรค์์ให้้มีีความเชื่่�อมโยง สอดคล้้องกัับการเคลื่่�อนไหวในทิิศทางแบบ
ตะวัันตก การหมุุน การวิ่่�ง และการยกตััวได้้อย่่างลงตััว
2.2.2 แนวคิิดในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรมผ่่านการแสดงอิิริิยาบถ (Gestures)
ในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรมนั้้�น สิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดจุุดสนใจของการแสดงนาฏศิิลป์์ นั้้�นคืือการ
แสดงท่่วงท่่า อากััปกิิริยิ า ที่่�ลักั ษณะที่่�เป็็ นแบบเฉพาะของตััวละคร (Stylize) การแสดงอิิริยิ าบถนั้้�น
สามารถถ่่ายทอดอารมณ์์ความรู้้�สึึกได้้ชัดั เจนกว่่าท่่าทางที่่�เป็็ นนามธรรม ผู้้�วิิจัยั ได้้สร้้างสรรค์์ “ภาษา
ท่่า” ขึ้้�นใหม่่เช่่น ท่่ารััก ท่่ามอง ท่่ายิ้้�ม ท่่านอน เป็็ นต้้น ซึ่่ง� ท่่าเหล่่านั้้�นสร้้างความโดดเด่่น สะดุุดตาแก่่
ผู้้�ชม และสามารถถ่่ายทอดเรื่่�องราว ผ่่านสีีหน้้าและอารมณ์์ของผู้้�แสดงให้้มีีชีีวิิตชีีวาได้้ไม่่ต่่างจาก
ภาษาท่่าเดิิม ดัังมััทนีี รััตนิิน (Rattanin M., 1996, p.5) ได้้กล่า่ วว่่า “การแสดงละครรำำ�ตามจารีีต
ประเพณีีนั้้น� นัักแสดงต้้องเรีียนรู้้�ภาษาท่่า การเล่่าเรื่่อ� ง การตีีบทสนทนาได้้ดีี การแสดงละครรำ��ทุุกรููปแบบ
จะถููกตีีความด้้วยกิิริยิ าท่่าทาง ไม่่ว่า่ จะเป็็ นที่่�ละคร หรืือเป็็ นวลีี การแสดงอารมณ์์และความรู้้�สึึกก็็จะ
สอดคล้้องไปด้้วย”
2.2.3 ความสััมพัันธ์์ของดนตรีีกัับท่ว่ งท่่าลีีลา
	บทเพลง Prelude of L’après midi d’un faune ของโกลด เดอบููว์ซี์ ี นั้้�นเป็็ นบทเพลงแนว
เอกเพลสชั่่�นนิิส (Expressionist) ซึ่่ง� ดาวิิเนีีย แคดดิิ (Caddy D., 2012, p.68) ได้้แสดงความเห็็นว่่า
ลัักษณะของเพลงนั้้�น ไม่่มีีความสอดคล้้องกัับการเคลื่่�อนไหวและไม่่เหมาะสมสำำ�หรัับงานนาฏศิิลป์์
เนื่่�องจากลัักษณะของเพลงนั้้�นมีีท่่วงทำำ�นองที่่�ค่อ่ นข้้างจะแปลกประหลาดไม่่ลงตััวตามหลัักวิิชาการ
และแน่่นอนว่่าจะไม่่เหมาะสมกัับท่ว่ งท่่าเชิิงมุุม เหลี่่�ยมหรืือลัักษณะสตัักกาโต ในการนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้เกิิด
แนวคิิดในการดำำ�เนิินเรื่่อ� งราวให้้สอดคล้้องกัับบทเพลง โดยวิิธีกี ารนำำ�เสนอบรรยากาศของการแสดงออก
มาเป็็ นภาพ (Tableau Vivant) โดยจะกำำ�หนดแนวคิิดของสััญญาณเครื่่�องดนตรีี ทำำ�นองของดนตรีี
แต่่ละชนิิดที่่�มีเี สีียงที่่�แตกต่่าง เป็็ นตััวกำ�ำ หนดการเคลื่่�อนไหวของนัักแสดงในอิิริยิ าบถต่่าง ๆ และดำำ�เนิิน
เรื่่อ� งไปอย่่างสอดคล้้องกััน ยกตััวอย่่างเช่่น ในบางช่่วงการเคลื่่�อนไหวของตััวละครฟอน จะใช้้สัญ
ั ญาณ
ของฟลููต (Flute) เป็็ นหลััก ซึ่่ง� ระดัับของเสีียงสููง-ต่ำำ�� (Pitch) จะส่่งผลต่่ออารมณ์์ความรู้้�สึึกของตััวละคร
และเคลื่่�อนไหวออกมาตามสััญญาณเสีียงนั้้�นอย่่างสััมพัันธ์์กันั เป็็ นต้้น
2.2.4 การจััดแสดงเป็็ นภาพ (Tableau Vivant)
	ผู้้�วิิจัยั ใช้้แนวคิิดการจััดวางองค์์ประกอบของการแสดง ชุุด ลา แพร มิิดิิ เดิิง โฟน นั้้�นออกมา
เป็็ นภาพ (Tableau Vivant) ดัังที่่�เห็็นได้้จากการเคลื่่�อนไหวที่่�หยุุดนิ่่�งชั่่�วขณะ และการจััดวางตำำ�แหน่่ง
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และท่่วงท่่าของนัักแสดงเป็็ นสััญลัักษณ์์บางอย่่างบนเวทีี ซึ่่ง� เป็็ นวิิธีกี ารหนึ่่ง� ของศิิลปะสมััยใหม่่ การแสดง
เป็็ นภาพจะถููกนำ�ำ เสนอเป็็ นช่่วง ๆ โดยอาศััยองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ในการส่่งเสริิมให้้ภาพเกิิดความหมาย
ชััดเจนขึ้้�น เช่่น การใช้้แสดงเงา การใช้้อุปุ กรณ์์การแสดง เป็็ นต้้น ด้้วยแนวคิิดเช่่นนี้้�จะทำำ�ให้้ผู้้�ชมได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการตีีความหมายของท่่าทางของนัักแสดงได้้มากขึ้้�น

สามารถดึึงดููดผู้้�ชมให้้เกิิดความรู้้�สึึกนึึกคิิดและตีีความตาม ถึึงแม้้ว่า่ บรรยากาศของการแสดงนั้้�นจะ
เป็็ นลัักษณะเลอคาโต (Legato) คืือมีีบรรยากาศที่่�นิ่่�งอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่มีีช่ว่ งอารมณ์์ที่่�ตื่่�นเต้้นเร้้าใจ
อัันเนื่่� องมาจากลัักษณะของบทเพลง และยัังคงไว้้ซึ่�่งการเคารพความหมายแฝงของงานต้้นฉบัับ
แต่่อย่่างไรก็็ตาม การวางกรอบศิิลปะที่่�ชัดั เจนจะช่่วยกำ�ำ หนดบรรยากาศของการแสดงให้้ชัดั เจนขึ้้�น
แม้้ผู้้�ชมจะอยู่่�ในกลุ่่�มวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างกัันก็็ตาม
	สุุดท้้ายนี้้�จะเห็็นได้้ชัดั ว่่าการค้้นหาแนวคิิดการสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรม นั้้�น
สามารถทำำ�ได้้โดยการใช้้วัฒ
ั นธรรมหนึ่่ง� เพื่่�อสื่่อ� สารถึึงวััฒนธรรมหนึ่่ง� การผสมผสานระหว่่างวััฒนธรรม
ตลอดจนการสร้้างวััฒนธรรมขึ้้�นมาใหม่่เพื่่�อสื่่อ� สารกัับผู้้�ชมต่่างกลุ่่�มวััฒนธรรมได้้อย่่างลงตััว ถึึงแม้้ว่า่
กรอบแนวคิิดจะเกิิดเพีียงรากวััฒนธรรมใดอย่่างหนึ่่ง� เท่่านั้้�น แต่่งานวิิจัยชิ้้
ั น� นี้้�ก็ยั็ งั แสดงให้้เห็็นว่่าศิิลปะ
การแสดงนั้้�นไม่่อาจอยู่่�กัับที่่�ได้้ ศิิลปิินจำำ�เป็็ นต้้องพััฒนางาน สร้้างสรรค์์ให้้ทันั ยุุคทันั สมััยที่่�สุดุ เพื่่�อให้้
ศิิลปะการแสดงเป็็ นสื่่อ� กลางหนึ่่ง� ในการสื่่อ� สารสัังคมเพื่่�อรัักษามรดกทางวััฒนธรรม เพื่่�อการสร้้างสรรค์์
และเพื่่�อรัับใช้้สังั คมในยุุคร่ว่ มสมััยต่อ่ ไป

ข้้อเสนอแนะ
ภาพที่่� 3: การจััดแสดงเป็็ นภาพในการแสดงลาแพร มิิดิิ เดิิง โฟน
ที่่ม� า: ผู้้�วิิจัยั , (2563)

สรุุ ปและอภิิปรายผล
	การแสดงชุุด ลา แพร มิิดิิ เดิิง โฟน เป็็ นการแสดงนาฏศิิลป์์รููปแบบใหม่่ ภายใต้้แนวคิิดข้้าม
วััฒนธรรม (Cross- Cultural Performance) การแสดงนั้้�นได้้รับก
ั ารพััฒนา ปรัับปรุุง ผ่่านกระบวนการ
ตีีความ บููรณาการความรู้้�ในหลายศาสตร์์เข้้าด้้วยกันั ไม่่ว่า่ จะเป็็ นด้้านภาษาศาสตร์์ มนุุษยศาสตร์์
สัังคมศาสตร์์ และศิิลปกรรมศาสตร์์ เพื่่�อชี้้�ให้้เห็็นถึึงวิิสัยทั
ั ศั น์์และรสนิิยมของงานศิิลปะแบบสมััยใหม่่
และการก้้าวข้้ามผ่่านวััฒนธรรมหนึ่่ง� สู่่�อีีกวัฒ
ั นธรรมหนึ่่ง�
แนวคิิดการออกแบบและกำำ�กับลี
ั ีลานั้้�นถืือว่่ามีีการตีีความหมายของภาพและเชื่่�อมโยงกัับ
บทเพลงแนวเอ็็กซ์เ์ พรสชั่่�นนิิส ในแง่่มุมุ ของภาพ บรรยากาศ เครื่่�องแต่่งกาย ตลอดจนสุุนทรีียภาพ
ของการแสดง ทำำ�ให้้ผู้้�ชมเข้้าถึึงจิินตนาการของบทเพลง บทกวีี อีีกรสชาติิหนึ่่ง� ผ่่านบริิบทของวััฒนธรรม
ไทยหรืือแบบฉบัับตะวัันออก (Orientalism) นอกจากนี้้�การแสดงชุุด ลา แพร มิิดิิ เดิิง โฟน นั้้�นสามารถ
สื่่�อสารการแสดงผ่่านท่่วงท่่านาฏศิิลป์์ที่่�เรีียกว่า่ “ภาษาท่่าใหม่่” เป็็ นอวััจนภาษาที่่�สามารถสื่่�อสารให้้
ผู้้�ชมต่่างวััฒนธรรมได้้เข้้าใจร่่วมกััน การสื่่�อสารโดยใช้้ ภาพแทนความ การจััดวางองค์์ประกอบภาพ
บนเวทีี ตลอดจนแสดงเป็็ นภาพดั่่�งจิินตนาการ (Tableau Vivant)
	สิ่่�งสำำ�คัญ
ั อีีกประการหนึ่่ง� ของการแสดงนาฏศิิลป์์ข้้ามวััฒนธรรมนั้้�นคืือการเปิิ ดพื้้�นที่่�ให้้กับผู้้�
ั ชม
ในยุุคร่ว่ มสมััย การกำำ�หนดให้้นักั แสดงนั้้�นมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับผู้้�
ั ชม การจััดวางภาพในพื้้�นที่่�การแสดงจะ

1) การสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรมนั้้�นมีีการบููรณาการองค์์ความรู้้�หลายศาสตร์์
ทั้้�งด้้านศิิลปะ มนุุษยศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์ ภาษาศาสตร์์และวััฒนธรรม อัันให้้เกิิดความท้้าทายที่่�จะ
พััฒนาและสร้้างสรรค์์ผลงานนาฏศิิลป์์ได้้ต่อ่ ไปในอนาคต
2) แนวคิิดการสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์แบบข้้ามวััฒนธรรมของผู้้�วิจัิ ยนั้้
ั น� เป็็ นแนวคิิดแบบสููตรสำำ�เร็็จ
สููตรหนึ่่ง� ในการสร้้างสรรค์์นาฏศิิลป์์ ซึ่่ง� เกิิดจากประสบการณ์์ของผู้้�วิิจัยั ดัังนั้้�นสููตรสำำ�เร็็จนี้้�อาจเป็็ น
แนวทางในการต่่อยอดสร้้างสรรค์์ และผลัักดันั ให้้เกิิดการท้้าทาย ทดลองออกแบบสร้้างสรรค์์งาน
นาฏศิิลป์์ หรืืองานศิิลปะแขนงอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้เกิิดเป็็ น “ต้้นฉบัับใหม่่” ของศิิลปิินนั้้�น ๆ ต่่อไปได้้
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โน้้ตเพลงในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้้านนา
Music Notation as an instructional material in Lanna Music
สงกรานต์์ สมจัันทร์์ 1

บทคััดย่่อ
	บทความนี้้� มีี วััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาพััฒนาการของโน้้ตเพลงในวััฒนธรรมดนตรีีล้า้ นนา
ตลอดจนการใช้้โน้้ตดนตรีีในฐานะสื่่อ� การเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนา ผลการศึึกษาพบว่่า ระบบการถ่่ายทอด
ความรู้้�ดนตรีีล้า้ นนาแต่่เดิิมใช้้ระบบมุุขปาฐะ มีีการบัันทึึกคำำ�ร้อ้ งแต่่ไม่่ปรากฏการบัันทึึกสััญลัักษณ์์
แทนทำำ�นอง ภายหลัังจึึงมีีการใช้้โน้้ตเพลงในฐานะสื่่อ� การเรีียนรู้้�ทางดนตรีีล้า้ นนาโดยกำำ�หนดสััญลัักษณ์์
ต่่าง ๆ เช่่น ตััวเลข วงกลม บทสำำ�หรัับท่อ่ ง หรืือใช้้โน้้ตระบบอัักษรไทย อย่่างไรก็็ตาม โน้้ตดนตรีีใน
วััฒนธรรมล้้านนาเป็็ นเพีียงเครื่่�องช่่วยการจำำ�ของนัักดนตรีีเท่่านั้้�น ความรู้้�เกี่่�ยวกับกล
ั วิิธีีการบรรเลง
ผู้้�เรีียนดนตรีีย่อ่ มถููกขัดั เกลาจากประสบการณ์์ทางวััฒนธรรม โน้้ตที่่�เป็็ นที่่�นิยิ มแพร่่หลายในการถ่่ายทอด
ดนตรีีล้า้ นนา คืือ ระบบโน้้ตอัักษรไทย
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : โน้้ตเพลง สื่่�อการเรีียนรู้้� ดนตรีีล้า้ นนา

Abstract
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 transmitted 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, assigning symbols such as numbers, circles, words for reciting or using Thai alphabet notation. However, the musical notation in Lanna culture were merely a mnemonic for musicians. 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

คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงใหม่่
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บทนำำ�
ระบบการศึึกษาดนตรีีในปัั จจุุบันั นิิยมใช้้โน้้ตเพลง (Music Notation) เป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั
ในการถ่่ายทอดความรู้้� กล่่าวกัันว่่าโน้้ตเพลงเป็็ น “ภาษา” ภาษาหนึ่่ง� ที่่�ผู้้�เรีียนดนตรีีต้อ้ งมีีความรู้้�
ความเข้้าใจเพื่่�อที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้ แต่่ภาษาที่่�กล่า่ วมานั้้�นมิิใช่่ภาษาสากล เพราะในแต่่ละสัังคม
ย่่อมมีีความแตกต่่างทางภาษา รวมถึึงวััฒนธรรมดนตรีีด้วย
้ โน้้ตเพลงจึึงเป็็ นระบบภาษาสััญลัักษณ์์
ในวััฒนธรรมจำำ�เพาะหนึ่่ง� ๆ ซึ่่ง� สามารถนำำ�โน้้ตเพลงเหล่่านั้้�นไปปฏิิบัติั ใิ ห้้ออกมาเป็็ นเสีียงได้้ โน้้ตเพลง
เป็็ นความพยายามของมนุุษย์์ที่่�จะบัันทึึกหรืือถ่่ายทอดเสีียงออกมาเป็็ นตััวอักั ษรหรืือสััญลัักษณ์์เพื่่�อ
เป็็ นที่่�หมายรู้้�กัันในกลุ่่�มของผู้้�เล่่นดนตรีี พััฒนาการการบัันทึึกโน้้ตเพลงในสัังคมตะวัันตกกล่่าวได้้ว่า่
เป็็ นผลมาจากความพยายามเผยแพร่่คริสิ ต์์ศาสนาที่่�มีีการใช้้เพลงเป็็ นเครื่่�องจููงจิิตสำำ�คัญ
ั ที่่�จะนำำ�ไป
สู่่�ความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กับพ
ั ระเจ้้า ดัังนั้้�นเพลงที่่�ประพัันธ์์ขึ้้น� จึึงต้้องมีีความยิ่่�งใหญ่่ สง่่างาม
ตลอดจนการที่่�พื้้น� ที่่�ต่า่ ง ๆ ที่่�คริสิ ต์์ศาสนาไปถึึงนั้้�นย่่อมต้้องบรรเลงเพลงในลัักษณะเดีียวกันั จึึงเกิิด
การบัันทึึกโน้้ตเพลงเพื่่�อเป็็ นการสร้้างมาตรฐานของเพลงศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ไม่่ว่า่ ศาสนาจะเผยแพร่่ไปไกล
เท่่าใด เนื้้�อหาตลอดจนทำำ�นองเพลงก็็จะไม่่ผิดิ เพี้้�ยนไปจากเดิิมหรืือจากศููนย์์กลาง จากแนวคิิดดัังกล่่าว
เราจะพบได้้ว่า่ โน้้ตดนตรีีสากลจึึงบัันทึึกเทคนิิค กลวิิธีีการบรรเลง ความช้้าเร็็ว ระบบเสีียงลงไปใน
โน้้ตเพลงด้้วย
	การเรีียนรู้้�ดนตรีีในสัังคมไทยโดยเฉพาะดนตรีีล้า้ นนานั้้�น มีีทั้้ง� รููปแบบที่่�เป็็ นทางการและไม่่
เป็็ นทางการ รููปแบบที่่�เป็็ นทางการในที่่�นี้้คื� อื มีีการฝากตััวเป็็ นศิิษย์์ผ่า่ นพิิธีีกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งการมอบสวย
ดอก (กรวยดอกไม้้ธูปู เทีียน) หรืือการขึ้้�นขัันตั้้�ง (เครื่่�องกำำ�นลครูู) ส่่วนรููปแบบที่่�ไม่่เป็็ นทางการคืือรููป
แบบที่่�เรีียนกัันเองในกลุ่่�มเพื่่�อนฝููง เลีียนแบบเสีียงที่่�ได้้ยิินในวััฒนธรรม กล่่าวคืือ ใช้้กระบวนการทาง
สัังคมเป็็ นตััวขัดั เกลา กรณีีนี้้เ� ห็็นได้้ชัดั จากวััฒนธรรมการแอ่่วสาวในอดีีตที่่�มีีการเรีียนรู้้�แลกเปลี่่�ยน
ระหว่่างกลุ่่�มชายหนุ่่�ม เกิิดการประสมวงสะล้้อและซึึงอย่่างหลวม ๆ ด้้วยวิิธีีการ “เฮีียนกัับกั๋๋�น” หมายถึึง
เรีียนกัันเองในกลุ่่�มเพื่่�อน (Dyck, 2009, 133) อย่่างไรก็็ตาม วิิธีีการหลัักในการถ่่ายทอดความรู้้�ดนตรีี
ล้้านนาตลอดจนเพลงการต่่าง ๆ นั้้�น ใช้้วิธีิ ท่ี อ่ งจำำ�จากครููหรืือสิ่่ง� ที่่�ตนได้้ยินิ หรืือที่่�เรีียกว่า่ วิิธีกี ารมุุขปาฐะ
(Oral Transmission) คืือการเรีียนรู้้�ผ่า่ นการจำำ�เป็็ นหลััก ซึ่่ง� แน่่นอนว่่าหากไม่่มีีการทบทวนหรืือเล่่น
ดนตรีีอย่่างเป็็ นประจำำ�แล้้ว อาจทำำ�ให้้เกิิดการลืืม นำำ�ไปสู่่�การซ่่อมแซมส่่วนที่่�ลืืมนั้้�นด้้วยบทประพัันธ์์
หรืือท่่วงทำำ�นองใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ จึึงพบได้้ว่า่ ท่่วงทำำ�นองเพลงในดนตรีีล้า้ นนาแต่่ละท้้องถิ่่�นมีีความ
หลากหลายมาก ซึ่่ง� เป็็ นเสน่่ห์ข์ องวิิธีีการเรีียนรู้้�ด้้วยระบบดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม ระบบการศึึกษาสมััยใหม่่ ได้้มีส่ี ว่ นช่่วยในกระบวนการถ่่ายทอดดนตรีีล้า้ นนา
ให้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�นผ่่านโน้้ตเพลง การศึึกษาดนตรีีล้า้ นนาจึึงเปลี่่�ยนผ่่านจากระบบมุุขปาฐะสู่่�ระบบ
ลายลัักษณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น ผู้้�ศึึกษาดนตรีีล้า้ นนาโดยใช้้โน้้ตเพลงจำำ�ต้อ้ งมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกับั แนวคิิดของ
การใช้้โน้้ตเพลงที่่�แตกต่่างกัันระหว่่างสัังคมตะวัันตกกัับในวััฒนธรรมล้้านนาด้้วย เพราะโน้้ตเพลงใน
วััฒนธรรมดนตรีีล้า้ นนาเป็็ นเพีียง “เครื่่�องช่่วยจำ�ำ ” หาได้้บันั ทึึกกลวิิธีีการบรรเลงไม่่ ซึ่่ง� เรื่่อ� งกลวิิธีีการ
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บรรเลงนั้้�นเป็็ นเรื่่�องที่่�วัฒ
ั นธรรมในแต่่ละท้้องถิ่่�นจะเป็็ นตััวขัดั เกลาให้้นักั ดนตรีีล้า้ นนาเหล่่านั้้�นผ่่าน
ประสบการณ์์การบรรเลงตลอดจนประสบการณ์์การใช้้ชีีวิิตในแต่่ละชุุมชน
	บทความวิิชาการนี้้� ผู้้�เขีียนมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการใช้้โน้้ตในวััฒนธรรมดนตรีีล้า้ นนา
ตลอดจนการใช้้โ น้้ต ดนตรีี ใ นฐานะสื่่� อ การเรีี ย นรู้้�ด นตรีี ล้ ้า นนาโดยใช้้วิิ ธีี ก ารทางดนตรีี วิิ ทย า
ประวััติศิ าสตร์์ (Historical Musicology) ดัังที่่� กุุยโด แอดเลอร์์ (Mugglestone and Adler, 1885)
หนึ่่�งในบิิดาของวิิชาดนตรีีวิิทยาได้้อธิิบายการศึึกษาดนตรีีวิิทยาประวััติิศาสตร์์ว่่าประกอบไปด้้วย
ความรู้้�ด้้านโน้้ตดนตรีี (Knowledge of Notations) รููปแบบทางดนตรีี (Musical Form) และการศึึกษา
กฎทางดนตรีีในช่่วงสมััยต่า่ ง ๆ จากงานทางประวััติศิ าสตร์์ดนตรีีทั้้ง� หมด เพื่่�อมองภาพพััฒนาการตลอด
ระยะเวลาที่่�ผ่า่ นมาของการใช้้โน้้ตเพลงในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนา ทั้้�งนี้้� คำำ�ว่า่ โน้้ตดนตรีี
หมายถึึง โน้้ตเพลงตามชื่่�อของบทความนี้้� และทั้้�งสองคำำ�ในบทความนี้้�มีีความหมายเดีียวกันั
โน้้ตดนตรีีในฐานะสื่่�อสารสอนดนตรีี
	การสอนเป็็ นรูู ปแบบการสื่่�อสารชนิิดหนึ่่�ง ผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นผู้้�ส่่งสารไปยัังผู้้�เรีียนซึ่่ง� เป็็ น
ผู้้�รัับสาร ทั้้�งนี้้� สารเป็็ นเนื้้�อหาความรู้้�ที่่�ผู้้�สอนอาจใช้้สื่่�อเพื่่�อประกอบการสื่่�อความหมายไปยััง ผู้้�รัับสาร
ที่่�เรีียกว่า่ สื่่�อการเรีียนการสอน (Educational Media) อย่่างไรก็็ตาม ธรรมชาติิการเรีียนรู้้�ของมนุุษย์์
มัักเริ่่ม� ต้้นจากการท่่องจำำ�และทำำ�ซ้ำ��ำ ดัังเช่่นการที่่�พ่อ่ แม่่พยายามสอนให้้ลูกข
ู านชื่่�อ “พ่่อ-แม่่” เป็็ นคำำ�แรก
เราจะถููกสอนให้้เลีียนแบบจากตััวแบบ นั่่�นคืือ การเปล่่งเสีียงของพ่่อและแม่่ รููปแบบการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าว
อาจเทีียบเคีียงได้้กับั แนวคิิดการเรีียนรู้้�กลุ่่�มปัั ญญาสัังคม (Social Cognitive) ที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ
สภาพแวดล้้อมของการเรีียนรู้้� ทั้้�งการสัังเกต (Observational Learning) และการเรีียนจากตััวแบบ
(Model) ดัังนั้้�น ผู้้�สอนจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อผู้้�เรีียนมาก ดัังปรากฏในการศึึกษาดนตรีีที่่พบว่
� า่ หากศิิลปิิน
หรืือผู้้�สอนท่่านใดที่่�มีีชื่่�อเสีียง มีีทักั ษะการบรรเลงที่่�ดีี ผู้้�เรีียนมัักจะติิดตามไปขอเรีียนที่่�เรีียกว่า่ “การ
ฝากตััวเป็็ นศิิษย์์”
นอกเหนืือไปจากตััวผู้้�สอนที่่�ต้อ้ งมีีทักั ษะและเป็็ นตััวแบบที่่�ดีีแล้้ว การใช้้สื่่�อสารสอนนัับว่า่
เป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั ในการช่่วยสอน เพื่่�อลดระยะเวลาการเรีียนรู้้�ให้้รวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น สำำ�หรัับการเรีียน
การสอนดนตรีีในปัั จจุุบันั มีีการใช้้สื่่�อที่่�หลากหลาย เช่่น สิ่่�งตีีพิิมพ์์ (printed materials) ที่่�เรีียกว่า่ โน้้ต
ดนตรีี ตลอดจนวััสดุุถ่า่ ยทอดเสีียง (transmission) อาทิิ แถบบัันทึึกเสีียงจนถึึงวีีดิโิ อบนยููทูบู (YouTube)
แต่่ในอดีีตนั้้�น คงใช้้เฉพาะโน้้ตดนตรีีเป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั ในการถ่่ายทอดความรู้้�ทางดนตรีี สำำ�หรัับ
สัังคมตะวัันตกนั้้�น การกำำ�เนิิดของโน้้ตดนตรีีในยุุคโบราณมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อบัันทึึกทำำ�นองเพลงสวด
ในคริิสต์์ศาสนา มีีการใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ง่า่ ย ๆ ดัังปรากฏการขีีดเส้้นบนคำำ�ร้อ้ งเพื่่�อบ่่งบอกถึึงลัักษณะของ
ทำำ�นอง หรืือ “นููมส์์” (Neumes) ในคริิสต์์ศตวรรษที่่� 9 จนเกิิดการเขีียนเส้้นขึ้้�นในคริิสต์์ศตวรรษที่่� 10
และพััฒนาสััญลัักษณ์์แทนเสีียงที่่�เรีียกว่า่ “ตััวโน้้ต” เขีียนลงบนบรรทััด 5 เส้้น ดัังปรากฏในปัั จจุุบันั
อย่่างไรก็็ตาม การเริ่่ม� เรีียนดนตรีีโดยเริ่่ม� ต้้นจากการเรีียนโน้้ตดนตรีีกลับั ไม่่ใช่่ธรรมชาติิของ
การเรีียนรู้้�ดนตรีี เนื่่�องจากดนตรีีเป็็ นเรื่่อ� งของเสีียง เป็็ นเรื่่อ� งของวััฒนธรรม กระบวนการขััดเกลาทางสัังคม
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โน้้ตเพลงในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนา

และวััฒนธรรมจึึงเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างความรัับรู้้�ที่่�เอื้้�อต่่อการศึึกษาดนตรีี สอดคล้้องกัับทฤษฎีี
การเรีียนรู้้�ของบรููเนอร์์ (Jerome S. Bruner) ที่่�เสนอพััฒนาการการเรีียนรู้้�ของมนุุษย์์ออกเป็็ นสามขั้้�น
(Bruner, 1966, 10-11) คืือ ขั้้�นการรัับรู้้�ผ่า่ นการกระทำำ� (Enactive Representation) ที่่�ผู้้�ศึึกษาจะ
เรีียนรู้้�ผ่า่ นลงมืือปฏิิบัติั ิ เช่่น การได้้หยิิบจับั เครื่่�องดนตรีีหรืือทดลองเล่่นด้้วยตนเอง ขั้้�นคิิดจิินตนาการ
หรืือสร้้างมโนภาพ (Iconic Representation) โดยที่่�ผู้้�เรีียนสามารถทำำ�ความเข้้าใจกัับสัญ
ั ลัักษณ์์ที่่�ใช้้
สื่่�อความหมายได้้ เช่่น ตััวโน้้ต ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ขั้้น� ใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ (Symbolic Representation) ที่่�ผู้้�เรีียน
สามารถเรีียนรู้้�ผ่า่ นสื่่�อสััญลัักษณ์์ เช่่น การเล่่นดนตรีีผ่า่ นการอ่่านโน้้ตดนตรีี ตลอดจนความสััมพัันธ์์
กัับส่ว่ นอื่่�น ๆ เช่่น จัังหวะ ความช้้าเร็็ว ตลอดจนพััฒนาความคิิดรวบยอดทางดนตรีีได้้
ณรุุทธ์์ สุุทธจิิตต์์ (2541, 81) ได้้วิจิ ารณ์์รููปแบบการเรีียนการสอนดนตรีีโดยเริ่่ม� ต้้นจากการอ่่าน
โน้้ตว่่า การเรีียนการสอนดนตรีีโดยทั่่�วไปมัักถ่า่ ยทอดเสีียงเป็็ นสััญลัักษณ์์ดนตรีีทันั ทีี ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�
ดนตรีีขาดขั้้�นตอนไป เป็็ นผลทำำ�ให้้ความเข้้าใจทางดนตรีีไม่่พัฒ
ั นาไปเท่่าที่่�ควร นอกจากนี้้�การจััดการ
เรีียนการสอนดนตรีีที่่เ� ริ่่ม� ต้้นด้้วยสัญ
ั ลัักษณ์์ทางดนตรีีก่อ่ น เป็็ นกระบวนการเรีียนที่่�ไม่่เหมาะสม ไม่่เป็็ น
ไปตามลัักษณะของธรรมชาติิ สาระดนตรีีเป็็ นเรื่่อ� งของเสีียง มิิใช่่เป็็ นเรื่่อ� งของสััญลัักษณ์์ของเสีียง
เท่่านั้้�น แนวคิิดการเรีียนรู้้�ที่่�เริ่่ม� ต้้นจากเสีียงและการปฏิิบัติั ดิ นตรีีก่่อนจึึงปรากฏในวิิธีีการสอนของนััก
ดนตรีีศึึกษาหลายท่่าน เช่่น ดาลโครซ (Emile Jaques-Dalcroze) ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนเคลื่่�อนไหวร่่างกายเข้้า
กัับจังั หวะของเพลง หรืือ ออร์์ฟ (Carl Orff) ที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนดนตรีีได้้รับั ประสบการณ์์จากการลงมืือ
ปฏิิบัติั ิ เริ่่ม� ต้้นจากจัังหวะและนำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจทางดนตรีีส่ว่ นอื่่น� ๆ นอกจากนี้้� โคดาย (Zoltan Kodaly)
แม้้ว่า่ จะใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ก่อ่ นเรีียนรู้้�ตััวโน้้ต แต่่ได้้ใช้้วิธีิ กี ารให้้ดนตรีีเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของชีีวิติ มนุุษย์์ผ่า่ นการฟััง
และร้้องเพลง ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การอ่่านโน้้ตและการบรรเลงในชั้้�นต่่อไป ส่่วนซููซูกิู ิ (Shinichi Suzuki) ใช้้
กระบวนการเลีียนแบบก่่อนกระบวนการใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์
โน้้ตดนตรีี จึึงเป็็ นการสร้้างระบบสััญลัักษณ์์เพื่่�อใช้้แทนเสีียง โดยที่่�โน้้ตดนตรีีได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�
ในฐานะ “สื่่�อ” ระหว่่างผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียน หรืือระหว่่างผู้้�ประพัันธ์์ดนตรีีกับผู้้�บ
ั รรเลงดนตรีีอยู่่�นั้้น� ผ่่าน
การอ่่านสััญลัักษณ์์ที่่�มีีพัฒ
ั นาการของการสร้้างขึ้้�นมาในแต่่ละยุุคสมััย ซึ่่ง� ถููกใช้้ในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�
ทางดนตรีีอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในฐานะ “เครื่่�องมืือ” สำำ�คัญ
ั ในการเข้้าถึึงความรู้้�ทางดนตรีี ดัังที่่� ธวััชชััย
นาควงษ์์ (2537, 78) กล่่าวว่่า ความรู้้�ที่่�เป็็ นหลัักใหญ่่ที่่�สุดุ ของดนตรีีตะวัันตกนั้้�นอยู่่�ที่่�ความสามารถ
ในการอ่่านโน้้ตได้้ เพราะเมื่่�ออ่่านโน้้ตได้้ก็็จะสามารถบรรเลงเพลงได้้ วิิชาการต่่าง ๆ เกี่่�ยวกับั ดนตรีี
ตะวัันตกจะหาได้้จากเพลงต่่าง ๆ ดัังปรากฏในการศึึกษาดนตรีีตะวัันตก ที่่�มักั จะเริ่่ม� ต้้นจากพื้้�นฐาน
ทฤษฎีีดนตรีี มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกับก
ั ารทำำ�ความเข้้าใจสััญลัักษณ์์ต่า่ ง ๆ เช่่น ตััวโน้้ต ค่่าของตััวโน้้ต บรรทััด
ห้้าเส้้น จัังหวะ เป็็ นต้้น
สัังเขปพััฒนาการของการบัันทึึกโน้้ตดนตรีีไทย
แต่่เดิิม วััฒนธรรมการถ่่ายทอดดนตรีีไทยเป็็ นแบบมุุขปาฐะ (Oral Transmission) ผู้้�เรีียน
เรีียนรู้้�ผ่า่ นการท่่องจำำ�และทำำ�ซ้ำ��ำ จากสิ่่�งที่่�ครููสอน แม้้ว่า่ จะมีีความพยายามในการจดบัันทึึกชื่่�อเพลง
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ตลอดจนเนื้้�อร้้อง แต่่การขาดการบัันทึึกทำำ�นองดัังกล่่าวทำำ�ให้้หลาย ๆ เพลงนั้้�นสููญหายไป ดัังปรากฏ
ในรายงานการประชุุมครููพิิณพาทย์์สมััยรัชั กาลที่่� 7 เมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม พ.ศ. 2474 ที่่�มีีการศึึกษา
เปรีียบเทีียบชื่่อ� เพลงในอดีีตและในยุุคดังั กล่่าว หลายเพลงมีีการบัันทึึกในรายงานการประชุุมว่่า “ไม่่มีผู้้�ี ได้้”
(พงษ์์ศิลป์
ิ ์ อรุุณรััตน์์, 2553, 289-305) กรณีีดังั กล่่าวเป็็ นปััญหาประการหนึ่่ง� ของกระบวนการถ่่ายทอด
ดนตรีีในสัังคมไทยที่่�มุ่่�งเน้้นการท่่องจำำ� แต่่ขาดเครื่่�องมืือในการบัันทึึกความทรงจำำ�เหล่่านั้้�น จนทำำ�ให้้
หน่่วยงานหลายหน่่วยได้้บันั ทึึกโน้้ตเพลงไทยขึ้้�นในหลากหลายวาระ เพื่่�อเป็็ นการป้้องกัันไม่่ให้้บทเพลง
สููญหายในประการหนึ่่ง� เช่่น การบัันทึึกเพลงไทยเป็็นโน้้ตสากล โดยพระดำำ�ริขิ องสมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอฯ
กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ ที่่�เริ่่ม� ดำำ�เนิินการระหว่่างปีี พ.ศ. 2473-2484 (ปัั ญญา รุ่่�งเรืือง, 2544,
314-319)
หลัักฐานการบัันทึึกโน้้ตเพลงในสัังคมไทยครั้้�งแรก เป็็ นการบัันทึึกโดยชาวตะวัันตก ดัังปรากฏ
ในหลัักฐานบัันทึึกการเดิินทางของแชร์์แวส และจดหมายเหตุุลาลููแบร์์ ทั้้�งสองเป็็ นชาวฝรั่่�งเศสที่่�เข้้า
มากรุุงศรีีอยุุธยาในรััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระนารายณ์์มหาราช โดยนิิโคลาส์์ แชร์์แวส (Nicolas
Gervaise) ติิดตามคณะเผยแผ่่ศาสนาเข้้ามาในกรุุงศรีีอยุุธยา ระหว่่าง พ.ศ. 2224-2229 ส่่วนลาลููแบร์์
(Simon de La Loubère) เป็็ นทููตของพระเจ้้าหลุุยส์ที่่์ � 14 แห่่งฝรั่่�งเศส ได้้เดิินทางมายัังกรุุงศรีีอยุุธยา
เพื่่�อทููลพระราชสาส์์นแก่่พระบาทสมเด็็จพระนารายณ์์มหาราชระหว่่างวัันที่่� 27 กัันยายน พ.ศ. 2230
และเดิินทางกลัับฝรั่่ง� เศสเมื่่�อวัันที่่� 3 มกราคม พ.ศ. 2231 จากหลัักฐานทั้้�งสองพบว่่ามีีการแทรกโน้้ตเพลง
ในบัันทึึกการเดิินทางดัังกล่่าว โดยใช้้วิิธีีการบัันทึึกโน้้ตสากล (Western Notation) ได้้แก่่ เพลงสุุดใจ
และเพลงสายสมร ทั้้�งนี้้� วััตถุุประสงค์์ของการบัันทึึกโน้้ตดนตรีีในครั้้�งนั้้�นไม่่ได้้เป็็ นไปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์
ในการถ่่ายทอดดนตรีีแต่่อย่่างใด แต่่เป็็ นการบัันทึึกความแปลกประหลาดทางวััฒนธรรม (Exotic) ที่่�
ชาวฝรั่่�งเศสพบเจอสภาพวััฒนธรรมดนตรีีในกรุุงศรีีอยุุธยาขณะนั้้�น ท่่วงทำำ�นองที่่�ปรากฏในโน้้ตเพลง
ทั้้�งสองดัังกล่่าวเมื่่�อฟัั งแล้้วแทบจะไม่่มีเี ค้้าโครงของความเป็็ นเพลงไทยอยู่่�เลย เว้้นแต่่เนื้้�อร้้องที่่�สามารถ
ถอดออกมาเป็็ นภาษาไทยได้้
ในช่่วงสมััยรัชั กาลที่่� 5 โรเบิิร์ต์ วาริิงตััน สมิิธ (Robert Warrington Smith) ได้้รับั ราชการ
เป็็ นเจ้้ากรมเหมืืองแร่่คนแรกของสยามระหว่่าง พ.ศ. 2434-2440 ได้้เดิินทางสำำ�รวจพื้้�นที่่�ต่า่ ง ๆ ใน
ประเทศไทย อย่่างไรก็็ตาม สมิิธได้้บันั ทึึกโน้้ตเพลงไทยเป็็ นโน้้ตสากลไว้้หลายเพลง เช่่น เพลงพญาเดิิน
เพลงลาว ดัังปรากฏในภาคผนวกของหนัังสืือที่่�เขาตีีพิิมพ์์ในปีี พ.ศ. 2441 (Smyth, 1898, 301-307)
นอกจากนี้้� ในปีี พ.ศ. 2443 คาร์์ล สตุุมป์์ (Carl Stumpf) นัักดนตรีีวิิทยา ชาวเยอรมััน ได้้ทำ�ก
ำ ารบัันทึึก
เสีียงบนกระบอกเสีียงขี้้�ผึ้้ง� (Wax Cylinder) คณะนายบุุษย์์มหิินทร์์ ซึ่่ง� ขณะนั้้�นทำำ�การแสดงในยุุโรป
การบัันทึึกเสีียงของสตุุมป์์ในครั้้�งนั้้�นถืือได้้ว่่าเป็็ นการศึึกษาทางดนตรีีวิิทยาเปรีียบเทีียบครั้้ง� สำำ�คัญ
ั
ในวงวิิชาการดนตรีีวิทย
ิ า ทั้้�งในด้้านระบบเสีียง และการวิิเคราะห์์เพลง สตุุมป์์ได้้ถอดโน้้ต (Transcription)
จากเสีียงที่่�บันั ทึึกจากคณะนายบุุษย์์มหิินทร์์บันั ทึึกเป็็ นโน้้ตสากล (Stumpf, 1901) สำำ�หรัับในประเทศไทย
นั้้�น ปีี พ.ศ. 2445 พระอภััยพลรบ ได้้เขีียนหนัังสืือ “ดนตรีีวิิทยา” ขึ้้�น เพื่่�อใช้้เป็็ นคู่่�มืือสำำ�หรัับการเรีียน
ดนตรีีในโรงเรีียน พระอภััยพลรบได้้แนวคิิดมาจากรููปแบบการบัันทึึกโน้้ตแบบเชอเวย์์ โดยใช้้อักั ษร
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โน้้ตเพลงในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนา

ไทยแทนอัักษรภาษาอัังกฤษ ดัังนั้้�นอาจสรุุปได้้ว่า่ ในช่่วงสมััยรัชั กาลที่่� 5 เริ่่ม� ปรากฏการบัันทึึกโน้้ต
เพลงไทยด้้วยโน้้ตสากล และโน้้ตแบบพระอภััยพลรบแล้้ว โดยโน้้ตของพระอภััยพลรบนั้้�นมุ่่�งไปที่่�การใช้้
สำำ�หรัับการเรีียนการสอน แต่่ก็็ไม่่ปรากฏว่่าเป็็ นที่่�นิิยมในระยะเวลาต่่อมาแต่่อย่่างใด
ในระยะเวลาที่่�พระอภััยพลรบตีีพิมิ พ์์หนัังสืือดนตรีีวิทย
ิ านั้้�นเอง ราว พ.ศ. 2454 หลวงประดิิษฐไพเราะ
(ศร ศิิลปบรรเลง) ได้้คิดิ ค้้นโน้้ตตััวเลขจำำ�นวน 9 ตััว เพื่่�อใช้้ในการบัันทึึกเพลงที่่�ท่า่ นประพัันธ์์ขึ้้น� ตลอดจน
ใช้้สอนศิิษย์์ในสายสำำ�นักข
ั องท่่าน อย่่างไรก็็ตาม ขุุนเจริิญดนตรีีการ (เจริิญ โรหิิตโยธิิน) ได้้คิดิ ค้้น
โน้้ตตััวเลขเช่่นเดีียวกันั ในปีี พ.ศ. 2464 โดยจััดแบ่่งห้้องเพลงเป็็ น 8 ห้้อง เรีียกว่า่ “โน้้ตเลขาสัังคีีต”
(พงษ์์ ศิิ ลป์์ อรุุ ณ รััต น์์, 2543) โน้้ตดัังกล่่าวเป็็ นที่่�แพร่่หลายมากเนื่่�องจากร้้านดุุริยบ
ิ รรณเป็็ นร้้าน
จำำ�หน่่ายเครื่่�องดนตรีีไทยและจำำ�หน่่ายโน้้ตรูู ปแบบดัังกล่่าวไปด้้วย นอกจากนี้้�ยังั ปรากฏการบัันทึึก
โน้้ตเพลงไทยโดยชาวต่่างชาติิเกิิดขึ้้�นอีีกครั้้ง� โดยพอล เจ ซีีลิกซ์
ิ ์ ซึ่่ง� ได้้ตีีพิิมพ์์หนัังสืือ “เพลงสยาม”
ในปีี พ.ศ. 2475 (Seelig, 1932) ซึ่่ง� เป็็ นระยะเวลาเดีียวกันั ที่่�เกิิดการบัันทึึกโน้้ตเพลงไทยเป็็ นโน้้ต
สากล ในพระดำำ�ริขิ องสมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอฯ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ นอกจากนี้้�ยังั ปรากฏ
การบัันทึึกโน้้ตสากลในสำำ�นักั ดนตรีีไทย เช่่น โน้้ตเพลงสำำ�นักบ้
ั า้ นพาทยโกศลของครููอาจ สุุนทร เป็็ นต้้น
ทั้้�งหมดนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงความพยายามในการบัันทึึกเพลงโดยใช้้โน้้ต ตลอดจนเริ่่ม� ใช้้โน้้ตเหล่่านั้้�นใน
การถ่่ายทอดความรู้้�ดนตรีีแล้้ว
	ปััจจุุบันั รููปแบบการบัันทึึกโน้้ตดนตรีีไทยที่่�ได้้รับคว
ั ามนิิยมมาก คืือ โน้้ตอัักษรไทย ซึ่่ง� เป็็ นการ
พััฒนามาจากการแบ่่งห้้องเพลงจากโน้้ตแบบเลขาสัังคีีต และใช้้อักั ษรไทยแทนเสีียงโน้้ตที่่�เริ่่ม� ต้้นมา
ตั้้�งแต่่โน้้ตของพระอภััยพลรบ นอกจากนี้้� ครููมนตรีี ตราโมท กล่่าวว่่า การใช้้โน้้ตแบบอัักษรไทยแบบ
ด ร ม ฟ นี้้�ทราบมาว่่าเริ่่ม� มาจากนายไปรษณีีย์ท่์ า่ นหนึ่่ง� (มนตรีี ตราโมท, 2538) สำำ�หรัับโน้้ตอัักษร
ไทยในปัั จจุุบันั ได้้รับคว
ั ามนิิยมแพร่่หลาย จากการเปิิ ดหลัักสูตู รดนตรีีศึึกษาเป็็ นครั้้�งแรกของประเทศ
ที่่�วิิทยาลััยครููบ้า้ นสมเด็็จเจ้้าพระยาในปีี พ.ศ. 2513 อาจารย์์สงััด ภููเขาทอง ได้้ใช้้ระบบโน้้ตดัังกล่่าว
เพื่่�อเป็็ นเครื่่�องมืือช่่วยสอน (สงััด ภููเขาทอง, 2526, ก) และจากการที่่�ผู้้�สำ�ำ เร็็จการศึึกษาจากสถาบััน
ดัังกล่่าวได้้กระจายรัับราชการทั่่�วประเทศนั้้�น ทำำ�ให้้โน้้ตอัักษรไทยได้้รับคว
ั ามนิิยมในการบัันทึึกเพลง
ไทยในปัั จจุุบันั
การถ่่ายทอดดนตรีีในวััฒนธรรมล้้านนา
อาจกล่่าวได้้ว่า่ นัับตั้้ง� พญามัังรายสร้้างเมืืองเชีียงใหม่่ในปีี พ.ศ. 1839 ได้้กลายเป็็ นจุุดเริ่่ม� ต้้น
ของอาณาจัักรล้้านนา ที่่�มีีช่ว่ งระยะเวลาทั้้�งการเป็็ นรััฐอิิสระ (พ.ศ. 1839-2101) การตกเป็็ นเมืืองขึ้้�น
ของพม่่า (พ.ศ. 2101-2317) และการผนวกเข้้ากัับสยาม (พ.ศ. 2319-ปัั จจุุบันั ) จากหลัักฐานทาง
ประวััติศิ าสตร์์พบว่า่ ล้้านนามีีลักั ษณะเฉพาะทางวััฒนธรรมหลายประการ มีีบทบาทในสัังคมล้้าน
นาตั้้�งแต่่สมััยรัฐั จารีีต ปรากฏการกล่่าวถึึงดนตรีีหลายครั้้�งในหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์ ทั้้�งดนตรีีใน
บริิบทต่า่ ง ๆ ของบ้้านเมืือง ความรู้้�ด้้านการสร้้างเครื่่�องดนตรีี หรืือแม้้แต่่กฎหมายและข้้อห้้ามในการบรรเลง
ดนตรีี จากการที่่�ปรากฏบทบาทของดนตรีีในสัังคมล้้านนาดัังกล่่าว ย่่อมต้้องมีีกระบวนการถ่่ายทอดความรู้้�
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ทางดนตรีีล้า้ นนาด้้วย ซึ่่ง� พบว่่า กระบวนการถ่่ายทอดนตรีีในวััฒนธรรมล้้านนา แบ่่งเป็็ น 2 รููปแบบ
รููปแบบแรก คืือการเรีียนรู้้�แบบเป็็ นทางการ และรููปแบบที่่� 2 คืือ การเรีียนรู้้�ตามอััธยาศััย
	การเรีียนรู้้�แบบทางการ เป็็ นรูู ปแบบการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนาที่่�มีีกระบวนการต่่าง ๆ ได้้แก่่
การฝากตััวเป็็ นศิิษย์์ มีีเนื้้�อหาในการเรีียนการสอน มีีการใช้้พิิธีีกรรมเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของขั้้�นตอนในการ
เข้้าถึึงความรู้้� การเรีียนรู้้�แบบทางการผู้้�เรีียนจะศึึกษาผ่่านสถาบัันทางสัังคม (social institution) เช่่น
วััด หรืือบ้้านของพ่่อครููและแม่่ครููที่่มี� ชื่่ี อ� เสีียง สำำ�หรัับวัดั ในอดีีตเป็็ นพื้้�นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ทั้้�งในแง่่ของการประกอบ
พิิธีีกรรมทางศาสนา หรืือเป็็ นพื้้�นที่่�ส่่วนกลางของชุุมชน ความรู้้�หลายประเภทมีีการถ่่ายทอดที่่�วัดั
นอกจากคััมภีีร์ท์ างศาสนาแล้้ว ยัังปรากฏการถ่่ายทอดความรู้้�ทางดนตรีีด้วย
้ ดัังปรากฏหลัักฐานใน
โอวาทานุุสาสนีี พ.ศ. 2411 ที่่�กล่า่ วถึึงวััดในเชีียงใหม่่ หากไม่่สามารถตีีกลองปู่่�จาทำำ�นองเดิิมได้้ ให้้
มาศึึกษาได้้ที่่�วัดั ศรีีเกิิด (เมธีี ใจศรีี, 2553) ตััวอย่่างดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่า การปฏิิบัติั ิกลองปู่่�จานั้้�น
มีี “เนื้้�อหา” สำำ�หรัับการถ่่ายทอดแล้้ว ส่่วนอีีกกรณีีศึึกษาหนึ่่ง� คืือ ซอ ซึ่่ง� เป็็ นวััฒนธรรมการขัับ
ประกอบปี่่� จุมุ ผู้้�ศึึกษาต้้องผ่่านพิิธีีกรรมในการฝากตััวเป็็ นลููกศิษิ ย์์ หลัังจากนั้้�นจึึงมีีการเรีียนโดยการ
ท่่องจำำ�เนื้้�อหาที่่�เรีียกว่า่ “คำำ�ซอ” เมื่่�อผู้้�เรีียนสามารถจดจำำ�ถ้อ้ ยคำำ�ต่า่ ง ๆ ได้้ จะสามารถใช้้เป็็ นฐานใน
การใช้้ปฏิิภาณกวีีของตนต่่อไป
	สำำ�หรัับรููปแบบการเรีียนรู้้�ตามอััธยาศััยนั้้น� เป็็ นรููปแบบที่่�พบมากในวััฒนธรรมดนตรีีล้า้ นนา
หรืือที่่�เรีียกว่า่ การถ่่ายทอดแบบมุุขปาฐะ (Oral Transmission) แม้้ว่า่ โดยทั่่�วไปจะเข้้าในรููปแบบการถ่่ายทอด
ดัังกล่่าวว่่า เป็็ นการจดจำำ�แบบปากต่่อปาก ไม่่มีกี ารจดบัันทึึกเป็็ นลายลัักษณ์์ แต่่วิธีิ ีการสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�ดัังกล่่าวคืือ การใช้้วัฒ
ั นธรรมเป็็ นตััวขัดั เกลา ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนค่่อย ๆ ซึึมซัับเนื้้�อหาทางดนตรีี
ไปทีีละเล็็กทีีละน้้อย จนในที่่�สุดุ สามารถปฏิิบัติั ดิ นตรีีได้้ นอกจากนี้้� รููปแบบการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าวยัังเอื้้�อ
ต่่อการสร้้างสรรค์์รููปแบบหรืือกลวิิธีีทางดนตรีีใหม่่ ๆ อีีกด้วย
้ ซึ่่ง� สะท้้อนภาพสัังคมเกษตรกรรมล้้านนา
ในอดีีตที่่�ใช้้ดนตรีีเป็็ นสิ่่ง� พัักผ่่อนหย่่อนใจ ดัังพบในวััฒนธรรมการแอ่่วสาวของชายหนุ่่�มล้้านนาในอดีีต
ที่่�ปรากฏการเรีียนดนตรีีในกลุ่่�มเพื่่�อน ลัักษณะการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าวได้้เกิิดพััฒนาการการรวมวงดนตรีี
หลวม ๆ กลายเป็็ นวงเครื่่�องสายล้้านนาที่่�เรีียกว่า่ สะล้้อ ซอ ซึึง เป็็ นต้้น
แม้้ว่่าวััฒนธรรมการถ่่ายทอดความรู้้�ดนตรีีล้า้ นนาจะสามารถจำำ�แนกออกสองรูู ปแบบดััง
กล่่าว แต่่ไม่่ได้้ตายตััวหรืือมีีความแยกขาดจากกััน ตััวอย่่างเช่่น การศึึกษาดนตรีีกรณีีวงปี่่� พาทย์์ล้า้ นนา
(วงป้้าดก๊๊อง) พบว่่า ผู้้�ที่่�สนใจศึึกษาจะถููกให้้นั่่�งฟัั ง ติิดตามวงดนตรีี หรืือทดลองบรรเลงเครื่่�องดนตรีี
ง่่าย ๆ ก่่อน เช่่น ฉาบ หรืือฉิ่่�ง หลัังจากนั้้�นจึึงถููกให้้ทดลองบรรเลงเครื่่�องดนตรีีดำ�ำ เนิินทำำ�นอง ซึ่่ง�
เป็็ นการค่่อย ๆ ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนซึึมซัับ กล่่าวคืือ กระบวนการขััดเกลาทางสัังคม หลัังจากนั้้�นจึึงมีีการขึ้้�นขััน
ตั้้�งหรืือจััดทำำ�เครื่่�องกำำ�นลครูู แต่่เนื้้�อหาของการศึึกษาดนตรีีประเภทวงปี่่� พาทย์์ล้า้ นนานั้้�นยัังคงเป็็ นรููป
แบบมุุขปาฐะ ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นถึึงความเลื่่�อนไหลทางวััฒนธรรมดัังกล่่าว
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โน้้ตเพลงในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนา

ตารางที่่� 1 ตััวอย่่างรููปแบบการเรีียนรู้้�ดนตรีีในวััฒนธรรมล้้านนาโดยสัังเขป
กระบวนการเรีียนรู้้�

การเรีียนรู้้�แบบเป็็ นทางการ

การเรีียนรู้้�ตามอััธยาศััย

ขั้้�นเริ่่ม� ต้้นศึึกษา

การฝากตััวเป็็ นศิิษย์์ผ่า่ นพิิธีีกรรม

การติิดตามวงดนตรีี/นัักดนตรีีไปใน
งานต่่าง ๆ

วิิธีีการเรีียนรู้้�

ผู้้�เรีียนจดจำำ�เนื้้�อร้้อง/ทำำ�นอง ตามที่่�
ผู้้�สอนบอก

ผู้้�เรีียนเริ่่ม� ต้้นจากเครื่่�องดนตรีี
ประกอบจัังหวะง่่าย ๆ แล้้วเลื่่�อน
ตำำ�แหน่่งมาบรรเลงเครื่่�องดนตรีี
ดำำ�เนิินทำำ�นอง

เนื้้�อหาในการเรีียนรู้้�

ครููถ่่ายทอดให้้ผ่า่ นการท่่องจำำ� หรืือ
จดบัันทึึกเป็็ นลายลัักษณ์์

เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ในการ
บรรเลงจากสถานการณ์์จริิง

การประเมิินผลการเรีียนรู้้�

ผู้้�เรีียนปฏิิบัติั ดิ นตรีีในสถานการณ์์
จริิง

ผู้้�เรีียนปฏิิบัติั ดิ นตรีีในสถานการณ์์
จริิง

ที่่�มา: สรุุปโดยผู้้�เขีียน

การใช้้โน้้ตเพลงในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้้านนา
	นัับตั้้�ง แต่่ก ารใช้้ด นตรีีล้ า้ นนาเป็็ น สิิน ค้้า ทางวััฒ นธรรมที่่� เ ห็็ น ได้้ชััด จากกรณีี ก ารสร้้า ง
“ขัันโตกดิินเนอร์์” โดยอาจารย์์ไกรศรีี นิิมมานเหมิินทร์์ ในปีี พ.ศ. 2496 ที่่�นำ�ำ ไปสู่่�กระแสการตื่่�นตััว
ค้้นคว้้าหาวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น แน่่นอนว่่าดนตรีีล้า้ นนาได้้รับั อานิิสงส์์ดังั กล่่าวด้้วย มีีการริิเริ่่ม� จััดประกวด
ดนตรีีล้า้ นนาโดยการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน จนกระทั่่ง� มีีการจััดตั้้�งศููนย์์วัฒ
ั นธรรม
จัังหวััดตามนโยบายของรััฐบาลในทศวรรษ 2520 เริ่่ม� เกิิดงานวิิจัยท
ั างวััฒนธรรมสายคติิชนวิิทยาใน
ลัักษณะ “ศึึกษา-จััดเก็็บ” ความรู้้�ทางวััฒนธรรมเหล่่านั้้�น ที่่�มาพร้้อมกัับคำ�กล่
ำ า่ วที่่�ว่า่ “ของเก่่ากำำ�ลังั
จะสููญหาย ต้้องมีีการอนุุรักษ์
ั ์เอาไว้้” แนวคิิดดัังกล่่าวนำำ�ไปสู่่�กระบวนการศึึกษาวิิจัยั องค์์ความรู้้�
ตลอดจนเกิิดแนวคิิดหลัักสูตู รการเรีียนรู้้�ศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะดนตรีีล้า้ นนาที่่�ส่ง่ ผลต่่อ
หลัักสูตู รการศึึกษาในสถาบัันการศึึกษา มีีการนำำ�เนื้้�อหาทางดนตรีีสร้้างเป็็ นหลัักสูตู รเพื่่�อใช้้สอนใน
โรงเรีียนมากขึ้้�น
เมื่่�อดนตรีีล้า้ นนาถููกใช้้เป็็ นวััตถุุในการศึึกษา ทำำ�ให้้เกิิดสื่่อ� การเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนาต่่าง ๆ ขึ้้�น
เริ่่ม� มีีการบัันทึึกโน้้ตเพลง บัันทึึกเสีียงหรืือวีีดิิทัศั น์์เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�เหล่่านั้้�น นัักดนตรีีในชุุมชน
หรืือที่่�ภายหลัังเรีียกว่า่ “ครููภูมิู ปัิ ัญญา” เกิิดการริิเริ่่ม� สร้้างสื่่อ� การเรีียนรู้้�บางอย่่างขึ้้�นเพื่่�อทำำ�ให้้กระบวนการ
ถ่่ายทอดเกิิดประสิิทธิิภาพ และเกิิดผลสำำ�เร็็จตามระยะเวลาที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ทั้้�งจากปัั จจััยภายในคืือ
ตััวผู้้�สอนเองที่่�ต้อ้ งการร่่นระยะเวลาการถ่่ายทอดตลอดจนต้้องการให้้ผู้้�เรีียนได้้รับคว
ั ามรู้้�สููงสุุด และ
ปัั จจััยภายนอกคืือหน่่วยงานที่่�เข้้ามาจััดโครงการกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าวที่่�ต้อ้ งมีีการแสดงผล
สััมฤทธิ์์�ภายหลัังโครงการเสร็็จสิ้้�นลง หนึ่่ง� ในสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนาที่่�มีีประสิิทธิิภาพและใช้้ได้้ผล
ในการถ่่ายทอดความรู้้�ดนตรีี คืือ โน้้ตดนตรีี

แม้้ว่่าในวััฒนธรรมล้้านนา จะปรากฏการบัันทึึกเพลงในส่่วนที่่�เป็็ นเนื้้�อร้้องมาตั้้�งแต่่อดีีต
ตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ชัดั คืือบทซอที่่�มีีเนื้้�อหาทางการเมืืองในตำำ�นานพื้้�นเมืืองเชีียงใหม่่ที่่�กล่า่ วว่่า แม้้พญา
จ่่าบ้้านบุุญมาจะขัับไล่่พม่า่ ออกไปจากเชีียงใหม่่ได้้ แต่่ก็็ไม่่มีีกำ�ลั
ำ งั เพีียงพอในการฟื้้� นฟููเชีียงใหม่่ ซึ่่ง�
ตรงกัับทำ�ำ นองซอบะเก่่าบะกล๋๋างที่่�เกืือบจะสููญหายเพราะมีีการขัับซอน้้อยมากในปัั จจุุบันั หลัักฐาน
ทางประวััติศิ าสตร์์แสดงให้้เห็็นว่่ามีีความพยายามในการบัันทึึกเนื้้�อหา (text) หรืือการเลีียนเสีียงดนตรีี
เช่่น “โทงโต๋๋ง” ซึ่่ง� เป็็ นเสีียงพิิณเปี๊๊� ยะในกฎหมายมัังรายศาสตร์์ แต่่ก็็ไม่่ปรากฏการบัันทึึกสััญลัักษณ์์ที่่�
ใช้้แทนทำำ�นองแต่่อย่่างใด อาจกล่่าวได้้ว่า่ เฮอร์์เบิิร์ท์ วาริิงตััน สมิิธ เป็็ นบุุคคลแรกที่่�บันั ทึึกทำำ�นอง
ดนตรีีล้า้ นนาด้้วยโน้้ตสากล จากการฟัั งวงปี่่� ซอที่่�เมืืองเวีียงสา จัังหวััดน่่าน ในปีี พ.ศ. 2436 อย่่างไร
ก็็ตาม การบัันทึึกของสมิิธนั้้�นมีีความแตกต่่างไปจากจดหมายเหตุุลาลููแบร์์และแชร์์แวส คืือ มีีการบัันทึึก
โน้้ตที่่�ค่อ่ นข้้างสมบููรณ์์ซึ่ง�่ สะท้้อนว่่าผู้้�บันั ทึึกน่่าจะมีีความรู้้�ทางดนตรีีพอสมควร อย่่างไรก็็ตามโน้้ตของ
สมิิธก็็มิไิ ด้้มีจุี ดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อใช้้เป็็ นสื่่อ� สำำ�หรัับการสอนแต่่อย่่างใด แต่่เป็็ นการบัันทึึกประสบการณ์์ที่่�เขา
พบเห็็นในสยามเท่่านั้้�น ที่่�รวมถึึง “ดนตรีี” ด้้วย

ภาพที่่� 1 โน้้ตทำ�ำ นองปี่่�จุมุ ที่่บั� นั ทึึกโดยสมิิธ สัันนิิษฐานว่่าเป็็ นท่่อนขึ้้�นต้้นทำ�ำ นองซอตั้้�งเชีียงใหม่่
(ที่่ม� า: Smyth, 1898, 113)
อย่่างไรก็็ตาม สามารถสรุุปพััฒนาการของการใช้้โน้้ตเพลงในฐานะสื่่อ� การเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนา
ออกเป็็ นสองกลุ่่�มใหญ่่ คืือ พััฒนาการโน้้ตเพลงของเครื่่�องดนตรีีประเภทดำำ�เนิินทำำ�นอง และพััฒนาการ
โน้้ตเพลงของเครื่่�องดนตรีีประเภทจัังหวะ ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
การใช้้โน้้ตสำำ�หรัับเครื่่�องดนตรีีประเภทดำำ�เนิินทำำ�นอง
	พััฒนาการของการใช้้โน้้ตของเครื่่�องดนตรีีประเภทดำำ�เนิินทำำ�นอง พบว่่าแบ่่งเป็็ น 2 รููปแบบ
คืือ โน้้ตตััวเลข และโน้้ตอัักษรไทย สำำ�หรัับโน้้ตตััวเลข มีีการใช้้ตัวั เลขแทนนิ้้�วมือื ที่่�กำ�ำ หนดลงไปบนเสีียง
ของเครื่่�องดนตรีี เช่่น สายเปล่่า แทนด้้วยเลข 0 กดนิ้้�วชี้้ � แทนด้้วยเลข 1 กดนิ้้�วกลาง แทนด้้วยเลข 2
กดนิ้้�วนาง แทนด้้วยเลข 3 หรืือการใช้้ตัวั เลขแทนตำำ�แหน่่งเสีียง เช่่น ช่่องว่่างระหว่่างลููกนับที่่
ั � 1 แทน
ด้้วยหมายเลข 1 แล้้วเรีียงลำำ�ดับตั
ั วั เลขไปเรื่่อ� ย ๆ
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โน้้ตเพลงในฐานะสื่่�อการเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนา

อาจกล่่าวได้้ว่า่ สมุุดบัันทึึกโน้้ตของพ่่อครููอินิ ตา ณ ลำำ�ปาง หััวหน้้านัักดนตรีีวงดนตรีีพื้้น� เมืือง
คณะอำำ�นวยโชว์์ของนายอำำ�นวย กลำำ�พัดั ที่่�มีชื่่ี �อเสีียงในจัังหวััดเชีียงใหม่่ช่ว่ งทศวรรษ 2510 (สงกรานต์์
สมจัันทร์์, 2563) อาจเป็็ นความพยายามแรกในการบัันทึึกโน้้ตเพื่่�อใช้้ช่วยซ้
่ อ้ มดนตรีีภายในวง กล่่าวคืือ
มีีการใช้้โน้้ตในฐานะสื่่อ� การสอนดนตรีีล้า้ นนาเป็็ นครั้้�งแรก ๆ แม้้ว่า่ ส่่วนมากพ่่อครููอินิ ตาจะสอนสมาชิิก
ภายในวงโดยใช้้วิิธีีการแบบมุุขปาฐะ แต่่ก็็มีีการจดบัันทึึกเพลงต่่าง ๆ ลงในสมุุดเพื่่�อเป็็ นเครื่่�องช่่วย
จำำ�เพลงด้้วย โดยปรากฏการบัันทึึกเพลงจำำ�นวน 41 เพลง ลัักษณะสำำ�คัญ
ั ของโน้้ตพ่่อครููอิินตาคืือ ใช้้
ตััวเลขแทนเสีียง การบัันทึึกโน้้ตแบ่่งเป็็ นสองบรรทััด บรรทััดบน หมายถึึง สายบน (สายทุ้้�ม) และ
บรรทััดล่่าง หมายถึึง สายล่่าง (สายเอก) มีีการใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ : แทนการกลัับต้น้ ภายในวรรคเพลง
โน้้ตดัังกล่่าว อาจารย์์เจอรััลด์ ์ ไดค์์ (Gerald P. Dyck) นัักมานุุษยวิิทยาดนตรีีชาวอเมริิกันั ได้้ทำ�ำ
สำำ�เนาจากพ่่อครููอิินตา ณ ลำำ�ปางราว พ.ศ. 2511

ภาพที่่� 2 โน้้ตเพลงลาวเสี่่ย� งเทีียน บัันทึึกโดยพ่่อครูู อินิ ตา ณ ลำ�ำ ปาง
(ที่่ม� า: Gerald P. Dyck, 2511)
	สำำ�หรัับพื้้น� ที่่�จังั หวััดน่่าน พบการใช้้ตัวั เลขบัันทึึกเพลงพื้้�นเมืืองเพื่่�อใช้้สำ�ำ หรัับการถ่่ายทอด
เช่่นเดีียวกันั โดยแทนสััญลัักษณ์์ลำ�ดั
ำ บข
ั อง “ก๊๊อบ” หรืือตำำ�แหน่่งเสีียงของพิิณและสะล้้อ ระบบตััวเลข
นี้้�ได้้รับคว
ั ามนิิยมมากในถ่่ายทอดดนตรีีในพื้้�นที่่�จังั หวััดน่่านเป็็ นอย่่างมาก โดยในระยะแรกเริ่่ม� มีีเพีียง
การบัันทึึกหมายเลขตามตำำ�แหน่่งเสีียงของเครื่่�องดนตรีี เช่่น กรณีีการสอนพิิณของนายนอง ตัันมาดีี
กำำ�หนดหมายเลข 0-12 บนจากสายเปล่่าจนถึึงพื้้�นที่่�ระหว่่าง “ลููกนับั ” (fret) ของพิิณ กรณีีการสอน
สะล้้อก๊๊อบของนายถนอม หลวงฤทธิ์์� และนายอรุุณศิิลป์์ ดวงมููล ที่่�กำ�ำ หนดหมายเลข 0-11 ในระยะเวลา
ต่่อมาได้้มีกี ารนำำ�หมายเลขเหล่่านั้้�นบรรจุุลงในห้้องเพลง ซึ่่ง� ได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ ิพลจากระบบการบัันทึึกโน้้ตเพลง
แบบดนตรีีไทย ดัังตััวอย่่างรููปแบบการบัันทึึกโน้้ตด้้วยตัวั เลข เพลงพม่่า ที่่�มีีการเขีียนตััวเลขแทนการ
กดลููกนับั จััดแบ่่งโน้้ตออกเป็็ นกลุ่่�ม ๆ ตามวลีีของเพลง ดัังนี้้�
543 4547 47
574
7543 45
431 0134 3130 676876
4678 6876 8445 45
47574

จากตััวเลขดัังกล่่าว ได้้มีีพัฒ
ั นาการโดยนำำ�มาบรรจุุในห้้องเพลงแบบดนตรีีไทยซึ่่ง� แบ่่งออก
เป็็ น 8 ห้้อง ดัังนี้้�

จากโน้้ต เมื่่�อแปลงเป็็ นโน้้ตอัักษรไทยได้้ดังั ต่่อไปนี้้�

นอกจากการบัันทึึกโน้้ตด้้วยตัวั เลขแล้้ว การจััดการเรีียนการสอนดนตรีีล้า้ นนาในสถาน
ศึึกษานัับว่่ามีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ต่่อการบัันทึึกโน้้ตเพลงล้้านนาด้้วยระบบโน้้ตอัักษรไทย ซึ่่�งเป็็ นระบบโน้้ต
จากแนวคิิดของอาจารย์์สงััด ภููเขาทอง ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับการเรีียนการสอนสำำ�หรัับนักศึึก
ั ษาหลัักสูตู รดนตรีี
ศึึกษาที่่�วิิทยาลััยครููบ้า้ นสมเด็็จเจ้้าพระยา ภายหลัังการจััดการเรีียนการสอนดนตรีีไทยทั้้�งที่่�วิิทยาลััย
นาฏศิิลปเชีียงใหม่่ (พ.ศ. 2514) และวิิทยาลััยครููเชีียงใหม่่ (พ.ศ. 2521) จึึงเริ่่ม� มีีการบัันทึึกเพลงพื้้�นเมืือง
ล้้านนาด้้วยระบบโน้้ตอัักษรไทย เช่่น โน้้ตของเจ้้าสุุนทร ณ เชีียงใหม่่ หนัังสืือโน้้ตดนตรีีพื้้น� เมืืองล้้านนา
ของศตวรรษ รัักษ์เ์ จริิญ (พ.ศ. 2535) คู่่�มืือพื้้�นฐานประกอบการศึึกษาดนตรีีพื้้น� บ้้านล้้านนา สะล้้อ ซอ
ซึึง ของครููวรเชษฐ์์ ศรีีวงศ์์พันั ธ์์ (พ.ศ. 2541) และที่่�ประสบความสำำ�เร็็จมากในการถ่่ายทอดความรู้้�ดนตรีี
ล้้านนา คืือ โน้้ตเพลงพื้้�นบ้้านล้้านนา ของครููภานุุทัตั อภิิชนาธง (พ.ศ. 2543) ที่่�เป็็ นคู่่�มืือใช้้ประกอบ
การอบรมดนตรีีล้า้ นนา ตลอดจนมีีการสร้้างสื่่อ� การเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เช่่น เทปบัันทึึกเสีียงประกอบการอ่่านโน้้ต
ช่่วยให้้การเรีียนรู้้�ดนตรีีล้า้ นนาเป็็ นไปด้้วยความสะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม การบัันทึึกโน้้ตเพลง
พื้้�นเมืืองล้้านนาด้้วยโน้้ตสากลมัักปรากฏในงานวิิชาการหรืือการใช้้บรรเลงด้้วยเครื่่�องดนตรีีสากลใน
กิิจกรรมที่่�จัดั ขึ้้�นเป็็ นการเฉพาะเป็็ นหลััก เนื่่�องจากนัักดนตรีีล้า้ นนามัักจะเข้้าถึึงด้้วยโน้้ตไทยก่่อน
การใช้้โน้้ตสำำ�หรัับเครื่่�องดนตรีีประเภทจัังหวะ
ในวััฒนธรรมดนตรีีล้า้ นนามีีเครื่่�องดนตรีีประเภทกลองจำำ�นวนมาก กลองบางชนิิดถืือว่่าเป็็ น
กลองสำำ�คัญ
ั และเป็็ นกลองที่่�สะท้้อนถึึงความศรััทธาในพระพุุทธศาสนา เช่่น กลองปู่่�จา ซึ่่ง� มีีการถ่่ายทอด
ความรู้้�การบรรเลงกลองดัังกล่่าวมาตั้้�งแต่่ล้า้ นนาสมััยอาณาจัักร ปรากฏหลัักฐานการบัันทึึกทั้้�งกระบวนการ
สร้้างกลอง พิิธีีกรรมการเชิิญกลองเข้้าวััด ตลอดจนท่่วงทำำ�นองของการบรรเลงกลองดัังกล่่าวที่่�มีี
หลากหลายนั้้�น ทำำ�ให้้เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของอััตลัักษณ์์วัฒ
ั นธรรมดนตรีีล้า้ นนา ถููกส่ง่ เสริิมโดยสถาบัันทาง
ศาสนา องค์์กรภาครััฐและเอกชน เช่่น การส่่งเสริิมกลองปู่่�จา อำำ�เภอบ้้านโฮ่่ง โดยศููนย์์วัฒ
ั นธรรม
จัังหวััดลำำ�พูนู และการส่่งเสริิมกลองปู่่�จาลำำ�ปาง
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โดยจัังหวััดลำำ�ปางและบริิษััท ปตท. จำำ�กัดั (มหาชน) เป็็ นต้้น อาจกล่่าวได้้ว่า่ การบัันทึึกโน้้ตกลองปู่่�
จาบ้้านโฮ่่ง เป็็ นภููมิิปััญญาการบัันทึึกโน้้ตของชาวบ้้านที่่�น่่าสนใจ เพราะนอกจากจะมีีการกำำ�หนด
สััญลัักษณ์์ต่า่ ง ๆ แทนการตีีกลอง เช่่น สััญลัักษณ์์วงกลมสีีขาว หมายถึึง กลองลููกตุบุ สััญลัักษณ์์
วงกลมสีีขาวขนาดใหญ่่ หมายถึึง กลองแม่่หรืือกลองปู่่�จา ในขณะที่่�วงกลมสีีขาวขีีดเส้้นใต้้ หมายถึึง
ฆ้้องนำำ� ส่่วนวงกลมสีีขาวซ้้อนกััน หมายถึึง ฆ้้องฆ้้องใหญ่่ รููปแบบโน้้ตกลองปู่่�จาอำำ�เภอบ้้านโฮ่่ง
นอกจากจะเป็็ นการใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์แทนเสีียงแล้้ว ยัังใช้้วิธีิ ีการ “ท่่องคำำ�” เพื่่�อจดจำำ�ทำ�ำ นองกลองอีีกด้วย
้

ภาพที่่� ๓ โน้้ตกลองปู่่�จา อำ�ำ เภอบ้้านโฮ่่ง จัังหวััดลำ�พู
ำ นู
(ที่่ม� า: พระครูู สุมุ ณฑ์์ธรรมนิิวิฐิ , 2563)
	สำำ�หรัับการบัันทึึกโน้้ตกลองปู่่�จาในพื้้�นที่่�จังั หวััดลำำ�ปางนั้้�น ได้้ใช้้ระบบโน้้ตแบบดนตรีีไทย
โดยใช้้ตัวั เลขหมายถึึงกลองปู่่�จาใบต่่าง ๆ เขีียนในห้้องเพลงแบบดนตรีีไทยจำำ�นวน 8 ห้้อง ดัังตััวอย่่าง
โน้้ตกลองปู่่�จาลำำ�ปางของครููบุญ
ุ ส่่ง สิิริฤิ ทธิิจันั ทร์์ ควบคู่่�ไปกัับการท่่องคำำ� ทำำ�ให้้ง่า่ ยต่่อการถ่่ายทอด
มากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ปรากฏว่่า การสืืบทอดกลองปู่่�จาในจัังหวััดลำำ�ปางนั้้�นประสบความสำำ�เร็็จเป็็ นอย่่างมาก
ซึ่่ง� เป็็ นผลมาจากจากองค์์ประกอบต่่าง ๆ ได้้แก่่ การสนัับสนุุนจากภาครััฐและเอกชนในการจััดฝึึกอบรม
การตีีกลองปู่่�จา การออกแบบเนื้้�อหาการเรีียนรู้้� และการจััดประกวดแข่่งขัันที่่�นอกเหนืือไปจากเป็็ น
การแสดงผลสััมฤทธิ์์แ� ล้้ว ยัังเป็็ นการเสริิมแรงทางบวกแก่่ผู้้�ศึึกษาโดยเฉพาะเยาวชน ตลอดจนเป็็ นการ
สร้้างเครืือข่่ายทางวััฒนธรรมระหว่่างกัันอีีกด้วย
้ สำำ�หรัับตัวั อย่่างการบัันทึึกโน้้ตกลองปู่่� จาจัังหวััด
ลำำ�ปาง มีีการใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ที่่�แตกต่่างไปจากกลองปู่่�จาอำำ�เภอบ้้านโฮ่่ง คืือ หมายเลข 1-3 หมายถึึง
กลองลููกตุบุ หรืือกลองขนาดเล็็กจำ�ำ นวน 3 ลููก ส่่วนหมายเลข 0 หมายถึึงกลองแม่่หรืือกลองปู่่�จา ดััง
ตััวอย่่างทำำ�นองปี้้�หนานเจ็็บต๊๊อง (ทิิดปวดท้้อง) ดัังนี้้�

-------

-1–0

- - 10

-3–2

- ปี้้� - หนาน - - ปี้้�หนาน - เจ็็บ - ต๊๊อง

----

-1–0

- - 10

-3–2

----

- แม่่ – คำำ�

- - แม่่คำ�ำ

- ขึ้้�น – เต็็ก

----

---2

---0

---2

---2

-0–2

- 202

-0–3

----

- - - เต๊๊ก

- - - ต๋๋าม

- - - เต๊๊ก

- - - เต๊๊ก

- ต๋๋าม - เต๊๊ก

- จ๋๋นตะก้้าม

- แป๊๊ด - หม้้อง

สรุุ ปผล
โน้้ตเพลงเป็็ นสื่่อ� การเรีียนรู้้�ทางดนตรีีถูกู ใช้้อย่่างแพร่่หลาย นัักวิิชาการดนตรีีศึึกษามีีมุมุ มอง
การเริ่่ม� ต้้นศึึกษาดนตรีีโดยใช้้โน้้ตดนตรีีที่่ต่� า่ งกััน เช่่น การเสนอว่่าควรเริ่่ม� ต้้นจากการปฏิิบัติั ก่ิ อ่ นแล้้ว
จึึงเรีียนรู้้�ระบบสััญลัักษณ์์ที่่�เรีียกว่า่ โน้้ต แต่่การศึึกษาดนตรีีในปัั จจุุบันั โดยเฉพาะดนตรีีตะวัันตกพบ
ว่่ามัักจะเริ่่ม� ด้้วยการเรีียนรู้้�สััญลัักษณ์์ที่่เ� รีียกว่า่ โน้้ตก่่อนแล้้วจึึงลงมืือปฏิิบัติั เิ ครื่่�องดนตรีี อย่่างไรก็็ตาม
พััฒนาการของโน้้ตเพลงในสัังคมตะวัันตกนั้้�นมาจากการเผยแพร่่คริิสต์์ศาสนาที่่�ต้อ้ งการให้้เสีียง
ดนตรีีที่่�จูงู จิิตและใช้้ในศาสนาเหล่่านั้้�นเป็็ นมาตรฐานเดีียวกันั นอกจากนี้้�โน้้ตดัังกล่่าวยัังบัันทึึกเพลง
จัังหวะ กลวิิธีต่ี า่ ง ๆ ลงไปด้้วย ผู้้�ปฏิิบัติั ต้ิ อ้ งอ่่านโน้้ตและปฏิิบัติั ใิ ห้้เกิิดเสีียงตามที่่�ผู้้�ประพัันธ์์ได้้ประพัันธ์์ไว้้
ในขณะเดีียวกััน โน้้ตเพลงในสัังคมไทยนั้้�นเป็็ นเพีียง “เครื่่�องช่่วยจำ�ำ ” เท่่านั้้�น ผู้้�ศึึกษาดนตรีีใน
วััฒนธรรมไทยต้้องเรีียนโดยการท่่องจำำ�และทำำ�ซ้ำ��ำ จากครูู ซึ่�ง่ เป็็ นต้้นแบบ โดยใช้้ “โน้้ต” เพื่่�อบัันทึึก
ความทรงจำำ�ทางเสีียง
	สำำ�หรัับดนตรีีล้า้ นนา เป็็ นดนตรีีที่่�เดิิมมีีการถ่่ายทอดแบบมุุขปาฐะ มีีการใช้้โน้้ตเข้้ามาช่่วย
ในการถ่่ายทอดความรู้้�ทางดนตรีีอย่่างหลากหลาย ทั้้�งการกำำ�หนดสััญลัักษณ์์แทนเสีียงด้้วยตัวั เลข
การเขีียนโน้้ตตััวเลข การเขีียนโน้้ตอัักษรไทย และการเรีียนโน้้ตสากล นอกจากนี้้�ยังั พบว่่าการกำำ�หนด
สััญลัักษณ์์แทนเสีียงของการถ่่ายทอดความรู้้�กลองปู่่�จายัังควบคู่่�ไปกัับการท่่องคำำ�เพื่่�อช่่วยในการจดจำำ�
ทำำ�นองกลอง อย่่างไรก็็ตาม กระบวนการถ่่ายทอดความรู้้�ทางดนตรีีล้า้ นนาที่่�ประสบความสำำ�เร็็จนั้้�น
ต้้องประกอบไปด้้วยการสนัับสนุุนจากภาครััฐและภาคเอกชน การจััดฝึึกอบรม และการประเมิินผล
ด้้วยก ารจััดประกวด ซึ่่ง� จะเป็็ นพื้้�นที่่�ให้้เยาวชนได้้แสดงออกตลอดจนสร้้างเครืือข่่ายทางวััฒนธรรม
ระหว่่างกัันอีีกด้วย
้ อย่่างไรก็็ตาม การใช้้โน้้ตในวััฒนธรรมดนตรีีล้า้ นนานั้้�น เป็็ นเพีียงเครื่่�องมืือหนึ่่ง�
ในการช่่วยจำ�ำ เพลงและช่่วยในการลดระยะเวลาในการถ่่ายทอดความรู้้�
	การศึึกษาดนตรีีในวััฒนธรรมดนตรีีล้า้ นนานั้้�น จำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่ง� ที่่�ผู้้�เรีียนจะอยู่่�ในสภาพแวดล้้อม
ทางวััฒนธรรมที่่�จะช่่วยขัดั เกลาและหล่่อหลอม โดยเฉพาะการศึึกษากัับพ่อ่ ครููแม่่ครูู แม้้ว่า่ การเรีียนแบบ
ท่่องจำำ�ทำ�ซ้ำ
ำ ��ำ ในวััฒนธรรมมุุขปาฐะอาจเป็็ นแนวทางการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับยุคุ อดีีต หากแต่่การเรีียนรู้้�ดัังกล่่าว
นั้้�นย่่อมเป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�เรีียนมีีพื้้น� ฐานที่่�มั่่�นคง ตลอดจนมีีวัตั ถุุดิบท
ิ างดนตรีีสำ�ำ หรัับการสร้้างสรรค์์
ต่่อไปในอนาคตอย่่างมีีความเข้้าใจในวััฒนธรรมเดิิม และแหวกรูู ปแบบสร้้างอััตลัักษณ์์ทางดนตรีี
ของตนได้้
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต : กรณีีศึกึ ษาพิิพิธิ ภััณฑ์์วััฒนธรรมท้้องถิ่่น�
และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี 1
A STUDY OF THE IDENTITY OF FOLK WISDOM OF EARLY CHANTHABOON REED MAT : THE
CASE OF LOCAL CULTURE MUSEUMS ANDNATIONAL ARCHIVES CHANTHABURI BRANCH
สุุภารีีย์ ์ เถาว์์วงศ์์ษา 2

บทคััดย่่อ
“การทอเสื่่�อกกจัันทบููร” เป็็ นอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าทางวััฒนธรรม แต่่
เอกสารรวบรวมข้้อมููลการทอเสื่่�อกกจัันทบููรมีีจำ�ำ นวนน้้อย เช่่น ในส่่วนพิิพิิธภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นที่่�จัดั แสดง
ประวััติแิ ละต้้นกำำ�เนิิดของเสื่่อ� กกจัันทบููรมีีเอกสารหลััก 1 เล่่ม การวิิจัยนี้้
ั มี� วัี ตั ถุุประสงค์์ในการศึึกษาตััวแปร
ที่่�สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาในอดีีต รวบรวมเป็็ นผลการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�สนใจนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ทางการออกแบบ กำำ�หนดพื้้�นที่่�ในการศึึกษา คืือ จัังหวััดจัันทบุุรีี ใช้้วิิธีีเก็็บรวบรวมข้้อมููล 2
รููปแบบ 1) การทบทวนวรรณกรรม เนื่่�องจากมีีเอกสารอยู่่�น้้อยมากจึึงศึึกษาจากหนัังสืือ เอกสารจาก
ส่่วนราชการ และเอกสารจดหมายเหตุุที่่มี� กี ารกล่่าวถึึงเรื่่อ� งราวการทอเสื่่อ� กกจัันทบููร ในหอจดหมายเหตุุ
แห่่งชาติิจันั ทบุุรีี 2) การสำำ�รวจเชิิงประจัักษ์์ และการสััมภาษณ์์มัคั คุุเทศก์์ประจำำ�พิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรม
ท้้องถิ่่�นในจัังหวััดจัันทบุุรีี วางกรอบแนวความคิิดในการวิิจัยั เป็็ นการศึึกษาตรวจสอบสามเส้้าด้้านข้้อมููล
ทำำ�การตรวจสอบแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล 3 แหล่่ง คืือ บุุคคล เวลา และสถานที่่� ก่่อนวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่�อ
เพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือของผลวิิเคราะห์์ จึึงวิิเคราะห์์แยกประเภทข้้อมููลเป็็ นหมวดหมู่่� เพื่่�อสรุุปตััวแปรที่่�
สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต พบว่่าอััตลัักษณ์์ของเสื่่�อกก
จัันทบููรในอดีีตสามารถสื่่�อสารผ่่านตััวแปรต่่าง ๆ 10 ตััวแปร คืือ ความยอมรัับการทอเสื่่�อกกจัันทบููร
ว่่าเป็็ นภููมิิปััญญาของชาวจัันทบุุรีี เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก วิิธีีการขึ้้�นเงาของเส้้นกก ความสามารถกััน
เชื้้�อราของเส้้นใยกก สีีและการย้้อมสีีเส้้นกก วิิธีีการทอเสื่่อ� กก ลวดลายในการทอเสื่่อ� กก ความยอมรัับ
ในชนิิดผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่�อกก ตราสิินค้้ารัับประกัันคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่�อกก และการบรรจุุ
หีีบห่อ่ ของผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่�อกก นำำ�มาแบ่่งตััวแปรเป็็ น 2 รููปแบบ คืือ รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งได้้
และรูู ปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งไม่่ได้้ เพื่่�อสรุุปเป็็ นแนวทางการนำำ�อัตั ลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอ
เสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีตไปใช้้ประโยชน์์ทางการออกแบบ โดยแนะนำำ�ให้้ใช้้รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ ง
ได้้ และยกตััวอย่่างการออกแบบเครื่่�องประดัับที่่�ใช้้แรงบัันดาลใจจากเอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก สีีและ
การย้้อมสีีเส้้นกก
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: อััตลัักษณ์์ ภููมิิปััญญา การทอเสื่่�อกกจัันทบููร การออกแบบ จัันทบุุรีี

1
2

สนัับสนุุนทุุนวิิจัยั โดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) และสำำ�นักั งานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั (สกว.)
อาจารย์์ประจำำ�สาขาการออกแบบเครื่่�องประดัับ คณะอััญมณีี มหาวิิทยาลััยบูรู พา วิิทยาเขตจัันทบุุรีี
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

Abstract

บทนำำ�

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 rarely found. For example, the local museum where the histories and origins of the chanthaboon 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 chanthaboon 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 documents. Therefore, we studied from books, official documents, and archival documents relating 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 museums. 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

	การทอเสื่่�อจัันทบููรมีีมาตั้้�งแต่่สมััยกรุุงศรีีอยุุธยาตอนปลายเมื่่�อชาวญวนอพยพเข้้ามาอยู่่�
จัันทบุุรีี รวมเวลามากกว่่า 286 ปีี ที่่�มีีการผสมผสานทางวััฒนธรรมเข้้ากัับชุมุ ชนในท้้องถิ่่�น กลายเป็็ น
สิินค้้าพื้้�นเมืืองแพร่่หลายจนได้้รับข
ั นานนามว่่า “เสื่่�อจัันทบููร” ต่่อมาการทอเสื่่�อเริ่่ม� ลดลง เหตุุเพราะ
การทำำ�พลอยในจัังหวััดจัันทบุุรีมีี คว
ี ามเฟื่่� องฟููขึ้้น� จนในช่่วงปีี พ.ศ. 2493 – 2511 สมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีี
พระบรมราชิินีใี นพระบาทสมเด็็จพระปกเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว (รััชการที่่� 7) ได้้เสด็็จประทัับ ณ วัังสวนบ้้านแก้้ว
จัังหวััดจัันทบุุรีี พระองค์์ทรงให้้ความสนพระทััยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เสื่่อ� ทรงมีีพระราชดำำ�ริใิ ห้้พระอนุุชา
หม่่อมเจ้้ากอกษััตริิย์ ์ สวััสดิิวัตั น์์ ซึ่่ง� เป็็ นอาจารย์์สอนวิิชาเคมีีที่่�มหาวิิทยาลััยสิงิ คโปร์์ ช่่วยคิดิ ค้้นวิิธีี
ปรัับปรุุงคุุณภาพและวิิธีีการย้้อมกกให้้ดีีขึ้้น� ทั้้�งทรงโปรดออกแบบเสื่่�อเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ โดยทรง
ให้้มีกี ารผลิิตเพื่่�อจำำ�หน่่ายใช้้ชื่่�อว่่า “อุุตสาหกรรมชาวบ้้าน” พร้้อมติิดเครื่่�องหมายการค้้าและอัักษรย่่อ
ส.บ.ก. (สวนบ้้านแก้้ว) ชาวบ้้านขนานนามเสื่่อ� ที่่�ผลิติ ในสมััยนั้้น� ว่่า “เสื่่อ� จัันทบููรสมเด็็จ” จากการส่่งเสริิม
ของพระองค์์ทำ�ำ ให้้งานทอเสื่่�อจัันทบููรกลัับมาได้้รับคว
ั ามนิิยมอีีกครั้้ง� และยัังคงสืืบทอดการทอเสื่่�อ
จัันทบููรมาจนถึึงปัั จจุุบันั
	อััตลัักษณ์์ (Identity) หมายถึึง สมบััติเิ ฉพาะตััว หรืือลัักษณะเฉพาะที่่�ทำ�ำ ให้้สิ่่�งนั้้�นเป็็ นที่่�รู้้�จักั
จดจำำ� ภููมิปัิ ัญญา (Wisdom) หมายถึึง การสั่่�งสมความรู้้�และประสบการณ์์ผ่า่ นระยะเวลาจนกลายเป็็ น
องค์์ความรู้้�ของท้้องถิ่่�น สัังคมแต่่ละสัังคมจึึงมีีอัตั ลัักษณ์์ทางวิิถีชีี วิี ติ และวััฒนธรรมของตนเอง ถึึงแม้้ว่า่
ธรรมชาติิของวััฒนธรรมนั้้�นจะสามารถถ่่ายเทถ่่ายทอดและผสมผสานกัันได้้ หากแต่่ต้อ้ งอยู่่�ภายใต้้
เงื่่�อนไขที่่�ว่า่ วััฒนธรรมนั้้�นจะสามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้ ก็็ต่อ่ เมื่่�อมีีการเรีียนรู้้�และถ่่ายทอดวััฒนธรรมจาก
คนรุ่่�นหนึ่่ง� ไปสู่่�คนอีีกรุ่่�นหนึ่่ง� เท่่านั้้�น (นงภััส ศรีีสงคราม, 2547 : 4 และ 22-23)
“การทอเสื่่อ� กกจัันทบููร” จึึงเป็็ นอััตลัักษณ์์และภููมิปัิ ัญญาของท้้องถิ่่�นที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าทางวััฒนธรรม
เป็็ นงานหััตถกรรมที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าในคำำ�ขวัญ
ั ประจำำ�จังั หวััดจัันทบุุรีี เป็็ นอาชีีพจนถึึงปััจจุุบันั แต่่ถึึงการทอเสื่่อ� กก
มีีความสำำ�คัญ
ั กัับจังั หวััดจัันทบุุรีี แต่่เอกสารเกี่่�ยวกับวั
ั ฒ
ั นธรรมการทอเสื่่อ� กกจัันทบููรกลัับมีน้ี อ้ ยมาก
ในพิิพิธิ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่น� ที่่�จัดั แสดงประวััติแิ ละต้้นกำำ�เนิิดของเสื่่อ� กกจัันทบููรเอง มีีเอกสารที่่�ใช้้หลัักอยู่่�เพีียง 1 เล่่ม
การวิิจัยนี้้
ั จึึ� งมีีวัตั ถุุประสงค์์ในการศึึกษาตััวแปรที่่�สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอ
เสื่่อ� กกจัันทบููรในอดีีต สรุุปเป็็นข้้อมููลและสร้้างแนวทางการนำำ�ผลการศึึกษาไปใช้้ประโยชน์์ทางการออกแบบ
เพื่่�อสืืบสานอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรต่่อไป

วััตถุุประสงค์์
	ศึึกษาตััวแปรที่่� สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต
ศึึกษาอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีตแบ่่งประเภทวััฒนธรรมตามลัักษณะที่่�
ปรากฏอยู่่�หรืือที่่�มีีอยู่่� และนำำ�เสนอแนวทางการนำำ�อัตั ลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรใน
อดีีตไปใช้้ประโยชน์์ทางการออกแบบ
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

กรอบแนวคิิด
	การวิิจััยส่่วนนี้้�เป็็ นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ ผู้้�วิิจัยั ใช้้ทฤษฏีีการตรวจสอบสามเส้้าด้้านข้้อมููล
(Data Triangulation) เพื่่�อพิิสูจู น์์ข้อ้ มููลที่่�ได้้มาโดยไม่่ปัักใจว่่าข้้อมููลที่่�ได้้มาในแหล่่งแรกจะเป็็ นแหล่่ง
ที่่�เชื่่�อถืือได้้ ทำำ�การตรวจสอบแหล่่งที่่�มาของข้้อมููล 3 แหล่่งเพื่่�อวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ประกอบด้้วยแหล่่ง
บุุคคล เวลา และสถานที่่� ใช้้พิจิ ารณาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่พบว่
� า่ หากข้้อมููลต่า่ งเวลากัันจะเหมืือนกัันหรืือไม่่
หากข้้อมููลต่่างสถานที่่�กันั จะเหมืือนกัันหรืือไม่่ และหากบุุคคลผู้้�ให้้ข้อ้ มููลเปลี่่�ยนไปข้้อมููลจะเหมืือน
เดิิมหรืือไม่่ เพื่่�อเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือของผลวิิเคราะห์์และข้้อมููลที่่�ถูกต้
ู อ้ ง (สุุภางค์์ จัันทวานิิช, 2553 :
128-130 ; เอื้้�อมพร หลิินเจริิญ, 2561: 17-29)
จากนั้้�นจึึงนำำ�มาวิิเคราะห์์อัตั ลัักษณ์์และภููมิปัิ ัญญาการทอเสื่่อ� กกจัันทบููรในอดีีต โดยการนำำ�
ผลสรุุปตััวแปรในอดีีตที่่�พบ 10 หมวดหมู่่� มาทำำ�การแบ่่งประเภทวััฒนธรรมตามลัักษณะที่่�ปรากฏอยู่่�
หรืือที่่�มีีอยู่่� (Existence) ได้้ 2 ประเภท คืือ รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งได้้ (Tangible) มีีลักั ษณะรัับรู้้�
ได้้ในเชิิงรููปธรรม และรููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่จั� บต้
ั อ้ งไม่่ได้้ (Intangible) มีีลักั ษณะรัับรู้้�ได้้ในเชิิงนามธรรม
(ชาคริิต สิิทธิิฤทธิ์์�, 2559: 143-150 ; อรััญ วานิิชกร, 2557 : 22) ซึ่่�งข้้อมููลดังั กล่่าวสามารถใช้้เป็็ น
แรงบัันดาลใจสำำ�หรัับการออกแบบ ดัังแนวทางการนำำ�ผลการศึึกษาไปใช้้ประโยชน์์ทางการออกแบบ
ช่่วงท้้ายบทความ

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั
ในอดีีต)

1. พื้้�นที่่�ในการศึึกษา : จัังหวััดจัันทบุุรีี (ศึึกษาอััตลัักษณ์์และภููมิปัิ ัญญาการทอเสื่่อ� กกจัันทบููร

2. แนวคิิดและทฤษฏีีในงานวิิจัยั
3. ประชากร 2 กลุ่่�ม คืือ
		
3.1 ประชากรด้้านเอกสาร ประกอบด้้วยหนัังสืือ เอกสารจากส่่วนราชการในอดีีต
และเอกสารจดหมายเหตุุในอดีีต ในหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี ผู้้�วิิจัยพบว่
ั
า่ มีีหนัังสืือที่่�เนื้้�อหา
ตรงทั้้�งเล่่ม 1 เล่่ม (คืือรายการที่่� 2.1.3) หนัังสืือที่่�เนื้้�อหาตรงเฉพาะบท 1 เล่่ม (คืือรายการที่่� 2.1.2) ผู้้�วิจัิ ยั
จึึงใช้้เวลาตลอดช่่วงการได้้รับทุ
ั นุ วิิจัยคื
ั ือ พ.ศ. 2560 -2561 ในการค้้นหาหน้้าหรืือบทที่่�มีีการกล่่าวถึึง
เรื่่อ� งราวการทอเสื่่อ� กกจัันทบููร จากเอกสารในอดีีต ผ่่านหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี โดยมีีพันั ธรัักษ์์
ช่่วยค้น้ หาเอกสารที่่�น่า่ จะมีีความเกี่่�ยวข้อ้ งออกมาให้้ตามคำำ�ขอ เนื่่�องจากผู้้�วิจัิ ยั ไม่่สามารถหยิิบเอกสาร
ในหอจดหมายเหตุุเองได้้ พบข้้อมููลทางเอกสารจากหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีเี พิ่่�มจำำ�นวน 6 เล่่ม
(คืือรายการที่่� 2.1.1/ 2.1.4/ 2.1.5/ 2.1.6/ 2.1.7 และ 2.1.8) รวมประชากรด้้านเอกสารทั้้�งหมด 8 เล่่ม
ดัังนี้้�
1) กระทรวงมหาดไทย. (2523). ประวััติมิ หาดไทยส่่วนภููมิิภาค จัังหวััดจัันทบุุรี.ี กรุุงเทพฯ:
โรงพิิมพ์์ส่ว่ นท้้องถิ่่�นกรมการปกครอง.
2) คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุ ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงาน
เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ. (2542). วััฒนธรรม พััฒนาการทางประวััติิศาสตร์์
เอกลัักษณ์์และภููมิิปััญญาจัังหวััดจัันทบุุรี.ี กรุุงเทพฯ: ม.ป.ท.
3) เทื้้�อน ทองแก้้ว. (ม.ป.ป.). กำำ�เนิิดเสื่่�อสมเด็็จ. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
4) ฝ่่ ายการค้้าภายในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา กรมการค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์. (2535).
การผลิิตและการตลาดเสื่่�อกก. [เอกสารพิิมพ์์ดีีด]. ฉะเชิิงเทรา: ผู้้�แต่่ง.
5) พวงผกา ธรรมฉััตร. (ม.ป.ป.). หนัังสืือส่่งเสริิมการอ่่าน บัันทึึกไว้้ให้้ลูกู หลาน. จัันทบุุรี:ี ม.ป.พ.
6) ชุุมนุุมเรื่่อ� งจัันทบุุรี.ี (2514). ม.ป.ท.: พิิมพ์์เป็็ นอนุุสรณ์์ในงานพระราชทานเพลิิงศพ นางวรรณ
จัันทวิิมล ณ สุุสานหลวงวััดเทพศิิรินิ ทราวาส.
7) วัันตา เทืือกขัันตีี. (ม.ป.ป.). หนัังสืือเรื่่อ� งรู้้�จัักเมืืองจัันท์์. จัันทบุุรีี : สำำ�นักศิ
ั ิลปวััฒนธรรม
สถาบัันราชภััฏ รำำ�ไพพรรณีี.
8) สำำ�นักั งานพาณิิชย์์จังั หวััดจัันทบุุรี.ี (2533). กกและผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่อ� กก. จัันทบุุรี:ี ม.ป.ท.
		
3.2 ประชากรบุุคคล คืือ การสำำ�รวจเชิิงประจัักษ์์ หรืือภาคสนาม (พระตำำ�หนัักวังั
สวนบ้้านแก้้ว และพระตำำ�หนัักแดง) และการสััมภาษณ์์มัคั คุุเทศก์์ประจำำ�พิิพิธิ ภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น
ในจัังหวััดจัันทบุุรีี คืือ นายปิิ ยะวััฒน์์ เวทย์์การีี (ในวัันที่่� 6 กรกฏาคม 2560 และ 22 สิิงหาคม 2561)
4. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

		
4.1 เครื่่�องมืือแบบบัันทึึกและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล 1 : ใช้้วิิเคราะห์์และรวบรวมเฉพาะ
ข้้อมููลที่่�กล่่าวถึึงภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีตในประเด็็นเดีียวกันั จำำ�แนกประเภทข้้อมููล
ออกเป็็ นหมวดหมู่่�ตามลัักษณะของข้้อมููลที่่�ค้น้ พบ เพื่่�อวิิเคราะห์์ตัวั แปรที่่�สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์
และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต
		
4.2 เครื่่�องมืือแบบวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล 2 : ใช้้ในการวิิเคราะห์์ตัวั แปรที่่�สามารถสื่่�อสาร
อััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในการออกแบบ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. การวิิเคราะห์์ตัวั แปรที่่�สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรใน
อดีีต : ด้้วยเครื่่�องมืือแบบบัันทึึกและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล 1 ใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content analysis)
ในลัักษณะเชิิงปริิมาณ คืือการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาที่่�ปรากฏในข้้อมููลนั้้น� (Manifest content) ไม่่ว่า่ จะเป็็ น
ถ้้อยคำำ� ประโยค หรืือใจความสำำ�คัญ
ั ที่่�มีีอยู่่�และตรงกััน ไม่่ใช่่ข้อ้ ความที่่�ผู้้�วิิจัยตี
ั ีความได้้ นัับออกมา
เป็็ นจำำ�นวนความถี่่� จำำ�แนกประเภทข้้อมููลออกเป็็ นหมวดหมู่่� ใช้้ทฤษฏีีการตรวจสอบสามเส้้าด้้าน
ข้้อมููล ตรวจสอบข้้อมููลที่่�ได้้มาก่่อนทำำ�การวิิเคราะห์์ (เอื้้�อมพร หลิินเจริิญ, 2561: 17-29) จึึงวิิเคราะห์์
หาตััวแปรที่่�สามารถสื่่อ� สารอััตลัักษณ์์และภููมิปัิ ัญญาการทอเสื่่อ� กกจัันทบููรในอดีีต และสรุุปเนื้้�อความ
ทั้้�งหมดที่่�พบตรงกัันในลัักษณะความเรีียง ดัังตารางที่่� 1
2. การวิิเคราะห์์ตัวั แปรที่่�สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรใน
อดีีต เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ทางการออกแบบ : ด้้วยเครื่่�องมืือแบบวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล 2 ใช้้การวิิเคราะห์์ผลสรุุป
ตััวแปรที่่�พบ 10 หมวดหมู่่� แบ่่งประเภทวััฒนธรรมตามลัักษณะที่่�ปรากฏอยู่่�หรืือที่่�มีีอยู่่� 2 รููปแบบ คืือ
รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งได้้ มีีลักั ษณะรัับรู้้�ได้้ในเชิิงรููปธรรม และรููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งไม่่ได้้
มีีลักั ษณะรัับรู้้�ได้้ในเชิิงนามธรรม ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 1 ตััวอย่่างเครื่่�องมืือแบบบัันทึึกและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล 1
เครื่่�องมืือแบบบัันทึึกและวิิเคราะห์์ข้้อมููล 1
การวิิเคราะห์์ตัวั แปรที่่�สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต
ประเด็็นที่่� 3 : เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก
� บคำำ�สำ�คั
3.1 แหล่่งที่่ค้� ้นพบ
3.3 เนื้้อ� ความที่่พ
ำ ัญตรงกััน
เรื่่อ� งเอกลัักษณ์์ของวััตถุุดิิบกกพันั ธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีี
จากหลัักฐานทางเอกสารในหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ
จำำ�นวน 4 แหล่่งข้้อมููล ต่่างคน/ ต่่างเวลา/ ต่่างสถานที่่�
คืือ
1. คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุ
ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ (2542 : 163)

“จากพระราชนิิพนธ์์เรื่่อ� งเสด็็จประพาสเมืืองจัันทบุุรีี ใน
รััชกาลที่่� 5 (พ.ศ. 2419) ทรงบัันทึึกว่่า “เสื่่�อกกแดงนั้้�นมีี
แต่่พวกญวนทำำ�แห่่งเดีียว ทอเป็็ นผืืนบ้้างเป็็ นเสื่่�อรวด
บ้้าง” ในสมััยนั้้น� การทอเสื่่�อ ชาวญวนต้้องซื้้�อกกและปอ
จากชาวบ้้านตำำ�บลต่า่ งๆ ของจัันทบุุรีมี าใช้้ในการทอ ซึ่่ง�
พบข้้อมููลทางเอกสารว่่า พัันธุ์์�กกท้้องถิ่่�นของจัังหวััด
จัันทบุุรีเี ป็็ นกกที่่�ชาวจัันทบุุรีนิี ิยมใช้้ทอเสื่่�อ คืือกกกลม
จะมีีลำ�ต้
ำ น้ กลมและกลวง มีีผิิวมันั มีีเส้้นใยที่่�เหนีียว

3.1 แหล่่งที่่ค้� ้นพบ

� บคำำ�สำ�คั
3.3 เนื้้อ� ความที่่พ
ำ ัญตรงกััน

2. พวงผกา ธรรมฉััตร (ม.ป.ป.) 93
3. วัันตา เทืือกขัันตีี (ม.ป.ป.) 34-36
4. สำำ�นักั งานพาณิิชย์์จังั หวััดจัันทบุุรีี (2533) 18
พบข้้อมููลที่่�กล่า่ วตรงกััน โดยมีีคำ�สำ
ำ �คั
ำ ญ
ั ที่่�ตรงกััน
8 คำำ�ดังั นี้้�

เมื่่�อนำำ�มาทอเป็็ นเสื่่�อจะให้้สัมั ผััสที่่�นุ่่�มนวลและสามารถ
นำำ�ผลิติ ภััณฑ์์ไปขััดถููได้้มันั งดงาม ซึ่่ง� มีีความแตกต่่าง
จากกกพัันธุ์์�อื่่�นที่่�มีีลำ�ต้
ำ น้ เป็็ นสามเหลี่่�ยมเรีียกว่า่ กก
เหลี่่�ยมหรืือกกลัังกา ซึ่่ง� จัังหวััดจัันทบุุรีนี้้ี เ� ป็็ นแหล่่งปลููก
กกกลมหรืือกกจัันทบููรที่่�ได้้รับคว
ั ามยอมรัับว่า่ เป็็ นกกที่่�
มีีคุณ
ุ ภาพดีีมาก โดยเสื่่�อกกที่่�ปลุุกในจัังหวััดจัันทบุุรีี
� บตรงกััน 8 คำำ�
3.2 คำำ�สำ�คั
ำ ัญที่่พ
ถืือว่่าเป็็ นกกที่่�มีีคุณ
ุ ภาพทำำ�ให้้ได้้เสื่่�อที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
1. กกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีเี ป็็ นกกชนิิดกลม
เนื่่�องจากเป็็ นกกที่่�ขึ้้น� ในน้ำำ�กร่
� อ่ ยหรืือบางครั้้�งนิิยมเรีียก
2. กกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีมีี ีผิิวมันั
ว่่ากกสองน้ำำ�� บริิเวณทำำ�นากกของชาวจัันทบุุรีจี ะอยู่่�
3. กกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีมีี ีเส้้นใยเหนีียว
บริิเวณแถบชายทะเล โดยดิินในแถบนั้้�นมีีกรดและ
4. กกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีใี ห้้สัมั ผััสที่่�นุ่่�มนวล
กร่่อย ส่่งผลทำำ�ให้้เส้้นใยของพัันธุ์์�กกในแถบจัังหวััด
5. กกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีสี ามารถนำำ�ไปขััดถููได้้มันั
จัันทบุุรีี มีีความเหนีียว นุ่่�ม สามารถนำำ�ไปจัักเป็็ นเส้้น
งดงาม
เล็็กๆ ได้้ดีี จึึงทำำ�ให้้มีีผู้้�นำ�พั
ำ นั ธุ์์�กกชนิิดนี้้�ไปปลููกแพร่่
6. กกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีมีี ีคุณ
ุ ภาพดีีมาก
หลายทั่่�วไปในอีีกหลาย จัังหวััด ได้้แก่่ อำำ�เภอบ้้านสร้้าง
7. มีีผู้้�นำ�พั
ำ นั ธุ์์�กกจัันทบุุรีไี ปปลููกอย่่างแพร่่หลายใน
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดปราจีีน/ อำำ�เภอองครัักษ์์ อำำ�เภอ
หลายจัังหวััดของไทย
บ้้านนา อำำ�เภอปากพลีี และอำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
8. กกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีใี ห้้เส้้นใยที่่�มีีความเหนีียวและ นครนายก นอกจากนี้้�ยังั แพร่่หลายไปยัังภููมิิภาคอื่่�น ๆ
นุ่่�มสามารถนำำ�ไปจัักเป็็ นเส้้นเล็็ก ๆ ได้้ดีี
เช่่น จัังหวััดสมุุทรปราการ/ จัังหวััดฉะเชิิงเทรา/ จัังหวััด
อ่่างทอง/ จัังหวััดสุุพรรณบุุรี/ี จัังหวััด สระบุุรีี แม้้กระทั่่�ง
ในเขตภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เช่่น จัังหวััดขอนแก่่น/
จัังหวััดกาฬสิินธุ์์�/ จัังหวััดมหาสารคาม/ จัังหวััดร้้อยเอ็็ด/
จัังหวััดสกลนคร/ จัังหวััดหนองคาย/ จัังหวััดอุุดรธานีี/
จัังหวััดนครพนมและจัังหวััดอุุบลราชธานีี เป็็ นต้้น โดย
พบว่่าเขตที่่�มีีการปลููกกกพันั ธุ์์�นี้้�มากที่่�สุดุ คืือเขตพื้้�นที่่�
ภาคตะวัันออก ได้้แก่่ จัังหวััดจัันทบุุรีี ตราดและระยอง
นั้้�นปลููกมากที่่�สุดุ โดยในจัังหวััดจัันทบุุรีนั้้ี น� ปลููกมากที่่�
บ้้านเกาะโตนด อำำ�เภอท่่าใหม่่/ ตำำ�บลตะกาดเง้้า อำำ�เภอ
แหลมสิิงห์์/ ตำำ�บลบางสระก้้าว ตำำ�บลบางกะไชย ตำำ�บล
ปากน้ำำ�� แหลมสิิงห์์ เป็็ นต้้น”
� บตรงกััน
3.4 สรุุ ปเนื้้อ� ความเฉพาะคำำ�สำ�คั
ำ ัญที่่พ
เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กกจัันทบููร (กกชนิิดกลม)
เป็็ นอััตลัักษณ์์สามารถสื่่�อถึึงการรัับรู้้� : เรื่่�องการมีีคุุณภาพสููง
คืือ ให้้เส้้นใยที่่�มีีความเหนีียวสูงู สามารถนำำ�ไปจัักเป็็ นเส้้นเล็็กๆ ได้้ดีี เส้้นใยมีีความนุ่่�มและให้้สัมั ผััสที่่�นุ่่�มนวล ผิิว
ของเส้้นใยมีีความมััน เส้้นใยมีีสามารถนำำ�ไปขััดถููได้้มันั งดงาม ด้้วยการรัับรู้้�เรื่่อ� งการมีีคุณ
ุ ภาพสููงนี้้�จึึงส่่งผลให้้มีี
ผู้้�นำำ�พันั ธุ์์�กกจัันทบุุรีไี ปปลููกอย่่างแพร่่หลายในหลายจัังหวััดของไทย
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

ตารางที่่� 2 เครื่่�องมืือแบบวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล 2
เครื่่�องมืือแบบวิิเคราะห์์ข้้อมููล 2
การวิิเคราะห์์ตัวั แปรที่่�สามารถสื่่�อสารอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ทางการออกแบบ : อััตลัักษณ์์ที่จั่� บต้
ั อ้ งได้้ (Tangible)
การนำำ�ไปใช้้ในการ
� บ
ตััวแปรที่่พ
แนวทางการนำำ�ไปใช้้
ออกแบบ
√
1. เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก
- ใช้้ในกรรมวิิธีีการผลิิตและการออกแบบ
2. ความสามารถกัันเชื้้�อราของเส้้นใยกก

√

3. วิิธีีการขึ้้�นเงาของเส้้นกก

√
√

4. วิิธีีการทอเสื่่�อกก

√

5. สีีและการย้้อมสีีเส้้นกก
6. ลวดลายในการทอเสื่่�อกก
เครื่่�องหมายการค้้าและอัักษรย่่อ
ของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี
1. ตราสิินค้้ารัับประกัันคุุณภาพ
ของผลิิตภััณฑ์์

ประวััติศิ าสตร์์

√
การนำำ�ไปใช้้ในงาน
ออกแบบ

- ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อการรัับรู้้�
หรืือส่่งเสริิมการขาย
- ใช้้ในกรรมวิิธีีการผลิิต
- ใช้้ในกรรมวิิธีีการผลิิต
- ใช้้ในการออกแบบและกรรมวิิธีีการผลิิต
- ใช้้ในการออกแบบและกรรมวิิธีีการผลิิต
การนำำ�ไปใช้้ในงานออกแบบ

** ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ในการออกแบบได้้
เพราะเป็็ นลิิขสิทธ์
ิ เ์ ครื่่�องหมายการค้้า
และอัักษรย่่อของสมเด็็จพระนางเจ้้า
X
รำ��ไพพรรณีี และเป็็ นวิิธีีการรัับประกััน
คุุณภาพของสิินค้้าจากโรงงานเสื่่�อ
สมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี
อััตลัักษณ์์ที่จั่� บต้
ั อ้ งไม่่ได้้ (Intangible)
การนำำ�ไปใช้้ในงาน
แนวทางการนำำ�ไปใช้้
ออกแบบ

1. ความยอมรัับการทอเสื่่�อกกจัันทบููร
ว่่าเป็็ นภููมิิปััญญาของชาวจัันทบุุรีี

√

- ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อการรัับรู้้�
หรืือส่่งเสริิมการขาย

2. ความยอมรัับในชนิิดผลิิตภััณฑ์์
จากเสื่่�อกก

√

- ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อการรัับรู้้�
หรืือส่่งเสริิมการขาย
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สรุุ ปและอภิิปรายผล
	ตััวแปรที่่ส� ามารถสื่่อ� สารอััตลัักษณ์์และภููมิปัิ ั ญญาการทอเสื่่อ� กกจัันทบููรในอดีีต คืือ
1. ความยอมรัับการทอเสื่่�อกกจัันทบููรว่่าเป็็ นภููมิิปััญญาของชาวจัันทบุุรีี
เป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่� สื่่�อถึึงความเป็็ นภููมิิปััญญาและความเป็็ นงานศิิลปหััตถกรรมของชาว
จัันทบุุรีี ที่่�คนในประเทศและต่่างประเทศรู้้�จัักและยอมรัับอย่่างแพร่่หลายโดยทั่่�วกันั สรุุปจาก 5 แหล่่ง
ข้้อมููลที่่กล่
� า่ วตรงกััน คืือ ชุุมนุุมเรื่่อ� งจัันทบุุรีหี น้้า 14 ; คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุ
ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ หน้้า 161, 162-163 ;
พวงผกา ธรรมฉััตร หน้้า 92 ; วัันตา เทืือกขัันตีี หน้้า 33-34 และปิิ ยะวััฒน์์ เวทย์์การีี (2560) โดยพบ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�กล่า่ วตรงกััน 7 คำำ�
2. เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก
	วััตถุุดิบกกพั
ิ
นั ธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีี (กกชนิิดกลม) เป็็ นอััตลัักษณ์์สามารถสื่่อ� ถึึงการรัับรู้้�เรื่่อ� งการมีี
คุุณภาพสููง คืือ ให้้เส้้นใยที่่�มีีความเหนีียวสูงู สามารถนำำ�ไปจัักเป็็ นเส้้นเล็็ก ๆ ได้้ดีี/ เส้้นใยมีีความนุ่่�ม
และให้้สัมั ผััสที่่�นุ่่�มนวล/ ผิิวของเส้้นใยมีีความมััน/ เส้้นใยมีีสามารถนำำ�ไปขััดถููได้้มันั งดงาม ด้้วยการ
รัับรู้้�เรื่่�องการมีีคุณ
ุ ภาพสููงนี้้�จึึงส่่งผลให้้มีีผู้้�นำ�พั
ำ นั ธุ์์�กกจัันทบุุรีไี ปปลููกอย่่างแพร่่หลายในหลายจัังหวััด
ของไทย สรุุปจาก 5 แหล่่งข้้อมููลที่่กล่
� า่ วตรงกััน คืือ คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุ
ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯหน้้า 163 ; พวงผกา
ธรรมฉััตร หน้้า 93 ; วัันตา เทืือกขัันตีี หน้้า 34-36 ; สำำ�นักั งานพาณิิชย์์จังั หวััดจัันทบุุรีี หน้้า 18 ; ปิิ ยะวััฒน์์
เวทย์์การีี (2560) โดยพบคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�กล่า่ วตรงกััน 8 คำำ�
3. วิิธีีการขึ้้�นเงาของเส้้นกก
	ความเงามัันของเส้้นกกจัันทบููรเป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากเหตุุผล 2 ส่่วน คืือ อััตลัักษณ์์ที่่�
เกิิดจากเอกลัักษณ์์ของวััตถุุดิบกกจั
ิ นั ทบููรที่่�ผิวข
ิ องเส้้นใยกกมีีความมััน และอััตลัักษณ์์ที่่เ� กิิดจากภููมิปัิ ัญญา
ของชาวจัันทบุุรีที่่ี มี� วิี ธีิ ีการทำำ�ให้้ผลิติ ภััณฑ์์มีคว
ี ามเงามััน ได้้ด้วยก
้ ารใช้้หินิ ขััดก้้อนใหญ่่ที่่มี� ผิี วิ เรีียบขัดั ถูู
ผิิวเสื่่อ� ให้้มีเี นื้้�อเนีียนเรีียบเป็็นเงามััน สรุุปจาก 3 แหล่่งข้้อมููลที่่กล่
� า่ วตรงกััน คืือ คณะกรรมการฝ่่ ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุุ ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ
หน้้า 163 ; พวงผกา ธรรมฉััตร หน้้า 95 และปิิยะวััฒน์์ เวทย์์การีี (2560) โดยพบคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�กล่า่ วตรงกััน 2 คำำ�
4. ความสามารถกัันเชื้้�อราของเส้้นใยกก
	ความสามารถกัันเชื้้�อราของเส้้นใยกกจัันทบููรเป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากภููมิิปััญญาของ
ชาวจัันทบุุรีที่่ี �มีีวิิธีีการเตรีียมกกโดยการนำำ�กกไปต้้มในน้ำำ�� เดืือดผสมเกลืือเล็็กน้อ้ ยเพื่่�อคงสภาพสีีและ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดเชื้้�อรา สรุุปจาก 2 แหล่่งข้้อมููล คืือ คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุ
ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ หน้้า 163 และ
ปิิ ยะวััฒน์์ เวทย์์การีี (2560) โดยพบคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั 1 คำำ�
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

5. สีีและการย้้อมสีีเส้้นกก
5.1 อััตลัักษณ์์ของสีีและการย้้อมสีีของกกจัันทบููร : โดยโรงงานทอเสื่่อ� ของสมเด็็จพระนางเจ้้า
รำ��ไพพรรณีี
โรงงานทอเสื่่อ� ของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีีมีอัี ตั ลัักษณ์์ของสีีและการย้้อมสีี 4 ประการ
		
5.1.1 ใช้้กรรมวิิธีีการผลิิตใหม่่ คืือ ใช้้กรรมวิิธีีฟอกเส้้นกกให้้เป็็ นเส้้นขาวก่่อนนำำ�
มาย้้อมสีีทุกครั้้
ุ ง� เพื่่�อให้้ได้้สีีกกที่่�สดขึ้้�นและมีีคุณ
ุ ภาพคงทน ซึ่่ง� เส้้นกกที่่�ฟอกแล้้วจะสามารถนำำ�มา
ย้้อมเป็็ นสีีอ่อ่ นได้้ โดยมีีวิิธีีการย้้อมสีี 2 ประเภท คืือ 1. กกที่่�ต้อ้ งการสีีขาว คืือ กกที่่�ไม่่ต้อ้ งย้้อมสีีเพื่่�อ
นำำ�มาทอเป็็ นลวดลาย เมื่่�อฟอก ทำำ�ให้้กกมีีสีีขาวหรืือสีีเหลืืองอ่่อน ๆ กกที่่�ฟอกแล้้วจะสามารถย้้อม
สีีอ่อ่ น ๆ หรืือสีีสด ๆ ได้้ 2. กกที่่�ต้อ้ งการย้้อมสีีให้้เป็็ นสีีต่า่ ง ๆ ตามที่่�ต้อ้ งการ จะต้้องนำำ�ไปฟอกกกเสีียก่อ่ น
เพื่่�อให้้สีีที่่�ย้อ้ มนั้้�นติิดได้้ง่า่ ยและมีีสีีที่่�สวยงาม
		
5.1.2 ใช้้สีีย้อ้ มกกที่่�ปรัับปรุุ งคุุณภาพแล้้วและผลิิตสีีย้อ้ มกกให้้มีีหลากหลายสีี
มากขึ้้�น พระองค์์ทรงหาทางย้้อมสีีกกให้้ทันั สมััยทรงออกแบบและพระราชทานสีีเอง ได้้แก่่ สีีชมพูู
สีีฟ้้าอ่่อน สีีเทาอ่่อน (ซึ่่ง� สีีเทาอ่่อนนี้้�สมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีีทรงโปรดมาก) มีีกระบวนการคััด
ขนาดออกเป็็น 3 ขนาด ก่่อนนำำ�มาแบ่่งออกเพื่่�อทำำ�การย้้อมสีีต่อ่ ไป คืือ ขนาดเล็็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่่
5.2 อััตลัักษณ์์ของสีีและการย้้อมสีีของกกจัันทบููร : โดยชาวบ้้านจัันทบุุรีชี าวบ้้านจัันทบุุรีี
นิิยมย้้อมเส้้นกกเป็็ นสีีเข้้ม เช่่น สีีดำ�ำ และสีีแดง ที่่�ไม่่ต้อ้ งฟอกก็็สามารถย้้อมสีีได้้ เนื่่�องจากชาวบ้้านไม่่
ได้้ฟอกเส้้นกกเสีียก่่อนจึึงไม่่สามารถย้้อมสีีอ่อ่ นได้้
5.3 สีีและการย้้อมสีีของกกจัันทบููร : สีีที่่�พบในการทอเสื่่�อระยะแรก (ปีี พศ. 2254) พบว่่า
สามารถย้้อมได้้เพีียง 3 สีี คืือ สีีแดง สีีดำ�ำ และสีีเหลืือง ซึ่่ง� ใช้้สีย้ี อ้ มจากธรรมชาติิคือื เปลืือกไม้้หรืือหััวพืชื
คืือ สีีแดงที่่�ได้้จากเปลืือกยาง สีีดำ�ที่่
ำ �ได้้จากลููกมะเกลืือและจากการนำำ�กกไปหมัักโคลน สีีเหลืืองที่่�ได้้
จากหััวขมิ้้น� โขลกเอาน้ำำ�� มาต้้มย้้อม
5.4 สีีและการย้้อมสีีของกกจัันทบููร : ที่่�พบในอดีีต จากการศึึกษาทางเอกสารสีีที่่�พบในอดีีต
มีีทั้้ง� หมด 14 สีีคือื สีีขาว สีีชมพูู สีีฟ้า้ อ่่อน สีีเทาอ่่อน สีีดำ�ำ สีีแดง สีีเหลืือง สีีเขีียว สีีม่ว่ ง สีีน้ำ��ำ เงิิน สีีแดง
สีีน้ำ��ำ ตาลอ่่อน สีีเขีียวอ่อ่ นและสีีแดงสด โดยพบว่่ามีีการใช้้สีีย้อ้ มพื้้�นฐานที่่�สามารถย้้อมได้้เลย และสีี
ที่่�ผู้้�ย้อ้ มผสมจากสีีพื้้น� ฐานตามความต้้องการ เช่่น สีีแดง สีีน้ำ��ำ ตาลอ่่อน สีีเขีียวอ่อ่ น สีีแดงสด อีีกทั้้ง� สีี
อ่่อนที่่�ย้อ้ มได้้เมื่่�อทำำ�การฟอกเส้้นกกก่่อนนำำ�มาย้้อม เช่่น สีีชมพูู สีีฟ้า้ อ่่อน สีีเทาอ่่อน
5.5 สีีและการย้้อมสีีของกกจัันทบููร : ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ยอมรัับในประเทศ เกิิดขึ้้�นจากเหตุุผล 2
ส่่วน คืือ เอกลัักษณ์์ความเป็็ นที่่�รับรู้้�
ั ในเชิิงสััญลัักษณ์์ คืือ สีีดำ�ำ และสีีแดงเป็็ นสีีของเสื่่อ� กกจัันทบููร และ
กรรมวิิธีีการย้้อมที่่�แตกต่่างจากแหล่่งอื่่น� คืือ การย้้อมสีีกกส่ว่ นใหญ่่จะย้้อมเฉพาะส่่วนที่่�จะนำำ�ไปสาน
เป็็ นลวดลายเท่่านั้้�นแต่่เสื่่อ� ของจัังหวััดจัันทบุุรีนั้้ี น� จะย้้อมสีีทั้้ง� ผืืน ส่่วนกกยููนนานจะไม่่มีกี ารย้้อมสีี
5.6 สีีและการย้้อมสีีของกกจัันทบููร : ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ยอมรัับในต่่างประเทศ (เกิิดขึ้้�นในยุุค
หลัังซึ่่ง� เป็็ นผลิิตภััณฑ์์โดยชาวบ้้าน) เอกลัักษณ์์ของสีีเป็็ นที่่�รับรู้้�
ั ในเชิิงสััญลัักษณ์์ คืือ สีีดำ�ำ และสีีแดง
เป็็ นสีีของเสื่่อ� กกจัันทบููรเป็็ นสีีบนผลิิตภััณฑ์์ที่่จำ� �ำ หน่่ายต่่างประเทศแถบเอเชีียและอเมริิกา ซึ่่ง� เป็็ นกล่่อง
ใส่่เครื่่�องประดัับและของที่่�ระลึึก
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5.7 สีีและการย้้อมสีีของกกจัันทบููร : คุุณสมบััติขิ องสีีมีคว
ี ามคงทน ด้้วยเหตุุผล 3 ประการ คืือ
		
5.7.1 การพััฒนาสีีย้อ้ มเคมีีที่่ป� รัับปรุุงคุุณภาพให้้มีหี ลากหลายสีีมากขึ้้�น มีีสีสี ดใส
ขึ้้�นและมีีคุณ
ุ ภาพคงทนถาวรขึ้้�น โดยดำำ�ริขิ องสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีี
		
5.7.2 ใช้้กรรมวิิธีีการผลิิตใหม่่ คืือ ใช้้กรรมวิิธีีฟอกเส้้นกกให้้เป็็ นเส้้นขาวก่่อนนำำ�
มาย้้อมสีีทุกครั้้
ุ ง� เพื่่�อให้้ได้้สีีกกที่่�สดใสขึ้้�นและมีีคุณ
ุ ภาพคงทนถาวร โดยดำำ�ริขิ องสมเด็็จพระนางเจ้้า
รำ��ไพพรรณีี 3) ชาวจัันทบุุรีมีี ีภูมิู ิปััญญาด้้านวิิธีีการคงสภาพสีีและป้้องกัันเส้้นกกไม่่ให้้เกิิดเชื้้�อรา ใน
ขั้้�นตอนการเตรีียมกก คืือ การนำำ�กกไปต้้มในน้ำำ�� เดืือดผสมเกลืือเล็็กน้อ้ ย
สรุุปจาก 8 แหล่่งข้้อมููล คืือ กระทรวงมหาดไทย หน้้า 141 ; คณะกรรมการฝ่่ ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุุ ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ
หน้้า 162-163 ; วัันตา เทืือกขัันตีี หน้้า 33-34 ; พวงผกา ธรรมฉััตร หน้้า 95 ; เทื้้�อน ทองแก้้ว หน้้า7 ;
สำำ�นักั งานพาณิิชย์์จังั หวััดจัันทบุุรีี หน้้า 10 ; ฝ่่ ายการค้้าภายในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา กรมการค้้าภายใน
กระทรวงพาณิิชย์์ หน้้า 13 และปิิ ยะวััฒน์์ เวทย์์การีี (2560) โดยพบคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั 7 คำำ�
6. วิิธีีการทอเสื่่�อกก
วิิธีีการทอเสื่่�อกกจัันทบููรเป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่�สื่่�อถึึงการรัับรู้้�เรื่่อ� งการมีีคุณ
ุ ภาพสููง คืือ เรื่่อ� งฝีี มืือ
การทอที่่�ประณีีตละเอีียดเรีียบร้อ้ ย ในอดีีตรัับรู้้�ว่า่ เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพสููงและทนทาน คืือ เสื่่อ� กก
จัันทบููรมีีฝีีมือื การทอเรีียบร้อ้ ยสม่ำำ��เสมอ/ เสื่่อ� กกจัันทบููรมีีความประณีีตในการทอ/ เกษตรกรในจัังหวััด
จัันทบุุรีสี ามารถจัักกกได้้ละเอีียดมากกว่่าแถบจัังหวััดปราจีีนบุุรีี นครนายก และทางภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ ทำำ�ให้้ได้้เสื่่อ� ที่่�มีคว
ี ามประณีีตและจำำ�หน่่ายได้้ราคาแพงกว่่าเสื่่อ� จากแหล่่งอื่่น� ๆ/ เสื่่อ� จัังหวััด
จัันทบุุรีมีี ีคุณ
ุ ภาพดีีกว่า่ เสื่่�อจัังหวััดอื่่�น โดยเฉพาะการจัักกก และฝีี มืือในการทอ/ ผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่�อ
กกจัันทบุุรีจี ะเน้้นไปที่่�ความสวยงาม ความสะดวกสบายในการใช้้งาน จะขายได้้ในราคาที่่�แพงกว่่า
จัังหวััดอื่่�นๆ/ เสื่่�อมีีความแน่่นเนื่่�องจากฝีี มืือในการทอมีีความละเอีียด/ เสื่่�อมีีความทนทานเพราะใช้้
ปอเป็็ นเส้้นยืืนพื้้�นซึ่่�งจะทนทานกว่่าเส้้นยืืนที่่�เป็็ นพลาสติิก/ ลัักษณะของเนื้้�อเสื่่�อและการทอกกใน
ภาคตะวัันออก แบ่่งได้้เป็็ น 3 ชนิิดคืือ เสื่่อ� ชั้้�นเดีียว เสื่่อ� สองชั้้�น เสื่่อ� ยกดอก สรุุปจาก 6 แหล่่งข้้อมููล คืือ
คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุ ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ หน้้า 162 ; กระทรวงมหาดไทย หน้้า 141 ; พวงผกา ธรรมฉััตร หน้้า
92-93 ; วัันตา เทืือกขัันตีี หน้้า 36 ; การผลิิตและการตลาดเสื่่�อกก หน้้า 10-11, 17 และ ปิิ ยะวััฒน์์
เวทย์์การีี (2560) โดยพบคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั 8 คำำ�
7. ลวดลายในการทอเสื่่�อกก
7.1 ลวดลายในการทอเสื่่�อกกจัันทบููรโดยโรงงานทอเสื่่�อของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี
พบลายเกล็็ดงูู ลายลููกโซ่่ ลายสายรุ้้�ง ลายสลัับเอ็็น และลายดอกพิิกุลุ
7.2 ลวดลายภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมของชาวญวนในการทอเสื่่�อกก คืือ ลวดลายรููปกุุหลาบ ครุุฑ
และลายไทย(ปรากฎข้้อมููลภาพเพีียง 3 ลายคืือ ลายเกล็็ดงูู ลายลููกโซ่่ ลายสายรุ้้�ง) สรุุปจาก 3 แหล่่ง
ข้้อมููล คืือ คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุ ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงาน
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เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯหน้้า 162-163 ; เทื้้�อน ทองแก้้ว หน้้า 13 และปิิ ยะวััฒน์์
เวทย์์การีี (2560) โดยพบคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั 2 คำำ�

ภาพที่่� 1 ลายเกล็็ดงูู ลายลููกโซ่่ และลายสายรุ้้�ง
ที่่ม� า : เทื้้�อน ทองแก้้ว. (ม.ป.ป.). กำ�ำ เนิิดเสื่่อ� สมเด็็จ. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., หน้้า 13.
8. ความยอมรัับในชนิิดผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่�อกก
	ผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่อ� กกจัันทบููรที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ 2 แหล่่งที่่�มา คืือ ผลิิตภััณฑ์์โดยโรงงานทอเสื่่อ�
ของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี 3 หมวดผลิิตภััณฑ์์ และผลิิตภััณฑ์์โดยชาวบ้้านจัันทบุุรีี 3 หมวด
8.1 ผลิิตภััณฑ์์โดยโรงงานทอเสื่่�อของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีี 3 หมวด ประกอบด้้วย
		
8.1.1 หมวดเสื่่�อ คืือ เสื่่�อพัับ/ “กระเป๋๋าเสื่่�อ” เป็็ นเสื่่�อที่่�มีีชื่่�อเสีียงไปทั่่�วประเทศว่่ามีี
สีีสันั สลัับงดงามมีีฝีีมืือเรีียบร้อ้ ยเป็็ นที่่�นิิยมทั้้�งในและนอกประเทศ/ เสื่่�อที่่�ผลิติ ได้้ในขณะนั้้�นชาวบ้้าน
ขนานนามว่่า “เสื่่�อจัันทบููรสมเด็็จ”/ เสื่่�อจัันทบููรในระยะแรก ๆ นิิยมใช้้เสื่่�อปููนอนขนาด 8-12 คืืบ
		
8.1.2 หมวดของใช้้อื่่น� ที่่�นอกจากเสื่่อ� คืือ กระเป๋๋า/ กระเป๋๋าสตรีี/ กระเป๋๋าถืือ/ กระเป๋๋า
ถืือสตรีีหรืือกระเป๋๋า ถืือสุุภาพสตรีี/ กระเป๋๋าเอกสาร/ กระเป๋๋าใส่่ของเบ็็ดเตล็็ด/ กระเป๋๋าสตางค์์/ ตระกร้้า
ใส่่ของ/ หมวก/ เข็็มขััด/ แฟ้้มเก็็บเอกสารหรืือแฟ้้มเอกสาร/ แฟ้้ม/ กล่่องทิิชชููหรืือกล่่องใส่่กระดาษ
ทิิชชูู/ กล่่องดิินสอ/ ที่่�ใส่่จดหมายหรืือที่่�ใส่่ซองจดหมาย/ กรอบรููป/ ที่่�ปูถู าด/ ที่่�รองจานอาหารหรืือแผ่่น
รองจาน/ กล่่องสวมทัับกล่อ่ งกระดาษเช็็ดหน้้าหรืือกล่่องกระดาษเช็็ดหน้้า/ กล่่องใส่่กระดาษเช็็ดมืือ
		
8.1.3 หมวดของใช้้จากเศษของเสื่่�อที่่�ตัดั เหลืือทิ้้�ง ทรงตััดรููปเป็็ นรููปวงกลมและ
แผ่่นสี่่�เหลี่่�ยมแล้้วเย็็บริมิ ให้้สวยงามสามารถทำำ�เป็็ นที่่�รองจาน/ ที่่�รองแก้้วได้้
8.2 ผลิิตภััณฑ์์โดยชาวบ้้านจัันทบุุรีี 2 หมวด ประกอบด้้วย
		
8.2.1 หมวดเสื่่อ� คืือ เสื่่อ� ผืืน/ เสื่่อ� ฟองน้ำำ�� / เสื่่อ� ม้้วน/ เสื่่อ� เม้้มริิม/ พ.ศ. 2525 แปรรููป
จากเสื่่�อกกเป็็ นเสื่่�อบุุฟองน้ำำ��
		
8.2.2 หมวดของใช้้อื่่�นที่่�นอกจากเสื่่�อ คืือ ระยะแรกเย็็บเป็็ นกระเป๋๋าตามแนวคิิด
จากวัังสวนบ้้านแก้้ว หลัังจากนั้้�นแปรรููปผลิิตภััณฑ์์โดยอาศััยรููปแบบจากวัังสวนบ้้านแก้้วดัดั แปลงตาม
ความต้้องการของลููกค้า้ คืือ กระเป๋๋าเสื่่�อฝาปิิ ดสายกกที่่�เด็็กๆ ในสมััยนั้้น� นิิยมใส่่หนัังสืือไปโรงเรีียน/
ที่่�ใส่่จดหมาย/ ที่่�ใส่่กระดาษทิิชชูู/ แฟ้้มขนาดเล็็กและใหญ่่/ ที่่�รองจาน/ กล่่องใส่่ดินิ สอ (**ไม่่พบภาพ
ผลิิตภััณฑ์์จากเอกสาร**)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

สรุุปจาก 8 แหล่่งข้้อมููล คืือ กระทรวงมหาดไทย หน้้า 141 ; คณะกรรมการฝ่่ ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุุ ในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวฯ
หน้้า 162-163 ; สำำ�นักั งานพาณิิชย์์จังั หวััดจัันทบุุรีี หน้้า 18 ; วัันตา เทืือกขัันตีี หน้้า 34 ; พวงผกา
ธรรมฉััตร หน้้า 95 ; ฝ่่ ายการค้้าภายในจัังหวััดฉะเชิิงเทรา กรมการค้้าภายใน กระทรวงพาณิิชย์์ หน้้า
3 ; เทื้้�อน ทองแก้้ว หน้้า 17 และปิิ ยะวััฒน์์ เวทย์์การีี (2560) โดยพบข้้อมููลที่่�กล่่าวตรงกัันเป็็ นชนิิด
ผลิิตภััณฑ์์ 32 ชนิิด
9. ตราสิินค้้าประกัันคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์
สามารถสื่่� อ ถึึงการรัับรู้้�เรื่่�อ งการรัับ ประกััน คุุณ ภาพของสิิ น ค้้า จากโรงงานเสื่่� อ สมเด็็ จ
พระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี ซึ่่ง� มีีตราสิินค้้า 2 รููปแบบ ดัังนี้้� ตราสิินค้้าเป็็ นรููปคนหาบกระบุุงแบบชาวบ้้าน
โดยใช้้ชื่่�อว่่า อุุตสาหกรรมชาวบ้้าน (The Peasant Industries)/ และตราสิินค้้าเป็็ นรููปตััวอักั ษรไทย
ว่่า ส.บ.ก และภาษาอัังกฤษว่่า S.B.K สำำ�หรัับชื่่�อบริิษัทท
ั รงใช้้ชื่่�อว่่า บริิษัทั รำ��ไพพรรณา จำำ�กัดั สรุุปจาก
3 แหล่่งข้้อมููล คืือ วัันตา เทืือกขัันตีี หน้้า 33-34 ; เทื้้�อน ทองแก้้ว หน้้า 19 ; และปิิ ยะวััฒน์์ เวทย์์การีี
(2560) โดยพบคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั 2 คำำ�

ภาพที่่� 2 ตราสิินค้้าอุุตสาหกรรมชาวบ้้าน (The Peasant Industries) และตราสิินค้้า ส.บ.ก (S.B.K)
ที่่ม� า : เทื้้�อน ทองแก้้ว. (ม.ป.ป.). กำ�ำ เนิิดเสื่่อ� สมเด็็จ. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., หน้้า 19.
และวัันตา เทืือกขัันตีี. (ม.ป.ป.). หนัังสืือเรื่่อ� งรู้้�จัักเมืืองจัันท์์. จัันทบุุรีี : สำ�นั
ำ กั ศิิลปวััฒนธรรม
สถาบัันราชภััฏรำ��ไพพรรณีี, หน้้า 33-34.
10. การบรรจุุหีีบห่อ่ ของผลิิตภััณฑ์์
สามารถสื่่� อ ถึึงการรัับรู้้�เรื่่�อ งการรัับ ประกััน คุุณ ภาพของสิิ น ค้้า จากโรงงานเสื่่� อ สมเด็็ จ
พระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี ซึ่่ง� มีีการหุ้้�มห่่อสิินค้้า 3 แบบดัังนี้้�
10.1 ผลิิตภััณฑ์์ส่ว่ นใหญ่่จะหุ้้�มห่่อด้้วยพลาสติิกแยกเป็็ นชิ้้�น เช่่น แฟ้้มกล่่องใส่่กระดาษทิิชชูู
นอกจากสิินค้้าที่่�จำ�ำ หน่่ายเป็็ นเซตจะหุ้้�มห่่อเป็็ นชุุด เช่่น ที่่�รองจาน
10.2 ผลิิตภััณฑ์์ที่่มี� ขี นาดเล็็กจะไม่่ทำ�ก
ำ ารหุ้้�มห่่อ เช่่น ที่่�ใส่่ซองจดหมาย กระเป๋๋าสตางค์์ ฯลฯ
10.3 ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ถูกส่
ู ง่ ไปกรุุงเทพมหานครจะทำำ�ให้้มีมี าตรฐานขึ้้�นโดยการติิดกุุญแจให้้เรีียบร้อ้ ย
เช่่น เสื่่�อที่่�ใส่่กล่อ่ งขนาดกว้้าง 1.5 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตรและทำำ�การติิดกุุญแจเรีียบร้อ้ ย สรุุป
จาก 2 แหล่่งข้้อมููล คืือ สำำ�นักั งานพาณิิชย์์จังั หวััดจัันทบุุรีี หน้้า18 และเทื้้�อน ทองแก้้ว หน้้า19 โดยพบ
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั 4 คำำ�
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อััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีตแบ่่งประเภทวััฒนธรรมตามลัักษณะ
ที่่ป� รากฏอยู่่�หรืือที่่มี� อี ยู่่� คืือ
1. รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่จั� บต้
ั อ้ งได้้ (มีีลักั ษณะการรัับรู้้�ในเชิิงรููปธรรม) ประกอบด้้วย 6 ตััวแปร
โดยเพีียงมีี 5 ตััวแปรที่่�สามารถใช้้ในการออกแบบได้้ สามารถแบ่่งตามหมวดหมู่่�ในการใช้้งานออกแบบ
ได้้ 2 หมวดดัังนี้้�
1.1 หมวดวััตถุุดิบิ : เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กกจัันทบููร และความสามารถกัันเชื้้�อราของเส้้นใยกก
	นัักออกแบบสามารถใช้้พันั ธุ์์�กกกลม ซึ่่ง� เป็็ นกกพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีี (รายละเอีียดในข้้อ 5.1.2)
ซึ่่ง� มีีคุณ
ุ สมบััติิของเส้้นใยคุุณภาพดีี และมีีความเหนีียวสูงู กว่่าต้้นกกน้ำำ�จื
� ืดอื่่�น ๆ จึึงสามารถนำำ�มาจััก
ออกเป็็ นเส้้นเล็็กได้้ดีี เป็็ นคุุณสมบััติเิ ด่่นใช้้ในกรรมวิิธีกี ารผลิิตและการออกแบบเพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์
ใหม่่ โดยกกจัันทบููรมีีการปนเปื้้�อนของเชื้้�อราน้้อยกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกับั เส้้นใยที่่�ได้้จากต้้นกกน้ำำ�จื
� ืด
อื่่�น ๆ อีีกด้วยจึึ
้ งสามารถใช้้คุณ
ุ สมบััติเิ ด่่นข้้อนี้้�ในการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อการรัับรู้้�หรืือส่่งเสริิมการขาย
ผลิิตภััณฑ์์ (ปัั ทมา ศรีีน้ำ��ำ เงิิน, 2562)
1.2 หมวดกรรมวิิธีีการผลิิต : วิิธีีการขึ้้�นเงาของเส้้นกก/ วิิธีีการทอเสื่่�อกก/ สีีและการย้้อมสีี
เส้้นกก และลวดลายในการทอเสื่่�อกก (รายละเอีียดตามหััวข้อ้ ด้้านบน)
	นัักออกแบบสามารถใช้้กรรมวิิธีีการผลิิตดัังกล่่าว เพื่่�อประยุุกต์ใ์ ช้้ในการออกแบบ เช่่น การ
เลืือกใช้้ลวดลายหรืือสีีที่่�มีีความหมาย ได้้แก่่ การเลืือกใช้้ชุดุ โทนสีีที่่�สมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี
ทรงโปรดปราน ทรงออกแบบและพระราชทาน คืือ สีีชมพูู สีีฟ้า้ อ่่อน และสีีเทาอ่่อน หรืือการเลืือกใช้้
ลวดลายภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมของชาวญวนในการทอเสื่่�อกกอีีกทั้้ง� ยัังเป็็ นลวดลายที่่�ปรากฏในโรงงาน
ทอเสื่่�อของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีี คืือ ลวดลายเกล็็ดงูู ลายลููกโซ่่ และลายสายรุ้้�ง ประยุุกต์ใ์ น
งานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ เป็็ นต้้น
2. รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งไม่่ได้้ (มีีลักั ษณะการรัับรู้้�ในเชิิงนามธรรม)
ประกอบด้้วย 2 ตััวแปร คืือ ความยอมรัับการทอเสื่่�อกกจัันทบููรว่่าเป็็ นภููมิิปััญญาของชาว
จัันทบุุรีี และความยอมรัับในชนิิดผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่อ� กกดัังกล่่าว (รายละเอีียดตามหััวข้อ้ ด้้านบน) เพื่่�อ
ใช้้ในการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อการรัับรู้้� หรืือส่่งเสริิมการขายให้้ผู้้�บริโิ ภคเกิิดความสนใจในผลิิตภััณฑ์์ เป็็ นต้้น

อภิิปรายผล
1. ตััวแปรวััตถุุดิิบกก
1.1 เรื่่�องตััวแปรวััตถุุดิิบกกพันั ธุ์์�ท้้องถิ่่�นจัันทบุุรีีว่่ามีีคุณ
ุ ภาพสููง (กกชนิิดกลม) คืือ การมีี
เส้้นใยมีีความเหนีียวสูงู สามารถนำำ�ไปจัักเป็็ นเส้้นเล็็ก ๆ ได้้ดีี อีีกทั้้ง� เส้้นใยยัังมีีความสามารถกัันเชื้้�อรา
เป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่�รับรู้้�
ั และยอมรัับที่่�ส่ง่ ผ่่านจากอดีีต เมื่่�อผู้้�วิิจัยั ได้้สัมั ภาษณ์์นักั วิิจัยที่่
ั �ศึึกษาการพััฒนา
ดีีเอ็็นเอบาร์์โค๊๊ด ลายพิิมพ์์ดีีเอ็็นเอ และค้้นหายีีนที่่�ตอบสนองต่่อการเจริิญเติิบโตในสภาพน้ำำ�กร่
� อ่ ย
ของต้้นกกจัันทบููร ก็็ได้้ข้อ้ สรุุปตรงกัันว่่ากกจัันทบููรมีีเส้้นใยที่่�คุณ
ุ ภาพดีีและมีีความเหนีียว มีีการปนเปื้้�อน
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ของเชื้้�อราน้้อยกว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบกับั เส้้นใยที่่�ได้้จากต้้นกกน้ำำ�จื
� ดื อื่่น� ๆ ซึ่่ง� สามารถยืืนยัันด้้วยผลวิิจัยั
ที่่�เป็็ นข้้อมููลทางพัันธุุกรรมที่่�นักั วิิจัยั ตรวจพบ ถืือเป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และช่่วยเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้กับกก
ั
จัันทบููรได้้เป็็ นอย่่างดีี การรัับรู้้�และการยอมรัับจากอดีีตนั้้�นเป็็ นไปได้้ว่า่ เกิิดจากคุุณสมบััติขิ องผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ผู้้�คนรัับรู้้�ผ่า่ นการใช้้งานมาเป็็ นระยะเวลานาน (ปัั ทมา ศรีีน้ำ��ำ เงิิน, 2562)
1.2 เรื่่อ� งการรัับรู้้�ของคนในปััจจุุบันั เสื่่อ� กกจัันทบููรต้้องมีีสีดำี �ำ แดง แต่่ไม่่เคยมีีผู้้�ใดอธิิบายที่่�มา
และความเป็็ นไป จากผลการศึึกษาเรื่่อ� งสีีและการย้้อมสีีเส้้นกกทำำ�ให้้ทราบที่่�มาว่่าสีีดำ�ำ และสีีแดงนั้้�น
เป็็ นอััตลัักษณ์์ของสีีและการย้้อมสีีกกจันั ทบููรโดยชาวบ้้านจัันทบุุรีี ที่่�นิิยมย้้อมเส้้นกกเป็็ นสีีเข้้มเพราะ
ไม่่ต้อ้ งการฟอกเส้้นกก สิ่่�งที่่�น่า่ สนใจคืือสีีดำ�ำ และแดงยัังคงเป็็ นอััตลัักษณ์์ส่ง่ ผ่่านถึึงปัั จจุุบันั ทำำ�ให้้สีีที่่�
ใช้้ย้อ้ มเส้้นกกในปัั จจุุบันั กลายเป็็ นสีีโทนกลางและโทนเข้้มทั้้�งหมดและไม่่มีีการฟอกเส้้นกกให้้เป็็ น
เส้้นขาวก่่อนนำำ�มาย้้อมสีี อีีกทั้้ง� ในปััจจุุบันั ยัังไม่่ทราบข้้อเท็็จจริิงเรื่่อ� งความแตกต่่างของสีีและการย้้อมสีี
ระหว่่างโรงงานทอเสื่่�อของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีีและชาวบ้้านจัันทบุุรีใี นอดีีต ในปัั จจุุบันั จึึง
ไม่่เคยมีีผลิติ ภััณฑ์์สีีโทนอ่่อน สีีพระราชทานของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีี หรืือสีีที่่�ใช้้ในโรงงาน
ทอเสื่่�อของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีีในผลิิตภััณฑ์์เลย (ธนูู อนััญญพรและคณะ, 2560)
2. การนำำ�อัตั ลัักษณ์์และภููมิปัิ ัญญาการทอเสื่่อ� กกจัันทบููรในอดีีตมาใช้้ในการออกแบบอััตลัักษณ์์
และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีตแบ่่งตามลัักษณะที่่�ปรากฏอยู่่�หรืือที่่�มีีอยู่่� 2 รููปแบบ คืือ
รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่จั� บต้
ั อ้ งได้้ และรููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่จั� บต้
ั อ้ งไม่่ได้้ ตััวแปรที่่�สามารถสื่่อ� ถึึงอััตลัักษณ์์
และภููมิิปััญญาการทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีตทั้้�งหมด 10 ตััวแปร เมื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์จึึงพบว่่ามีีตัวั แปร
ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้งานได้้ 8 ตััวแปรเท่่านั้้�น อีีก 2 ตััวแปร คืือ ตราสิินค้้ารัับประกัันคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์
ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ได้้ เนื่่�องจากเป็็ นเครื่่�องหมายการค้้าและอัักษรย่่อของสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีี
อีีกทั้้ง� การบรรจุุหีีบห่อ่ ของผลิิตภััณฑ์์ก็็เป็็ นตััวแปรที่่�ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ได้้ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
เนื่่�องจากเป็็ นวิิธีีการรัับประกัันคุุณภาพของสิินค้้าจากโรงงานเสื่่�อสมเด็็จพระนางเจ้้ารำำ�ไพพรรณีี แต่่
อาจประยุุกต์ใ์ ช้้กับั วิิธีีการปกป้้องสิินค้้า
เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก สีีและการย้้อมสีีเส้้นกก และลวดลายในการทอเสื่่�อกก เป็็ นตััวแปรที่่�
สามารถนำำ�มาใช้้ได้้กับก
ั ารออกแบบและกรรมวิิธีีการผลิิต
วิิธีีการขึ้้�นเงาของเส้้นกกและวิิธีีการทอเสื่่�อกก เป็็ นตััวแปรที่่�นำ�ำ มาใช้้ได้้กับก
ั รรมวิิธีีการผลิิต
และหากพููดถึึงคุุณค่่าเชิิงประวััติศิ าสตร์์และคุุณค่่าของภููมิิปััญญา ตััวแปรทุุกข้อ้ ที่่�ค้น้ พบสามารถนำำ�
มาใช้้ได้้ในการประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อการรัับรู้้�หรืือส่่งเสริิมการขายของผลิิตภััณฑ์์
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

ข้้อเสนอแนะ
แนวทางการนำำ�อัั ต ลัั ก ษณ์์แ ละภูู มิิ ปัั ญญาการทอเสื่่� อ กกจัั น ทบูู ร ในอดีี ต ไปใช้้
ประโยชน์์ทางการออกแบบ
	นััก ออกแบบสามารถนำำ�อััต ลััก ษณ์์แ ละภููมิิ ปัั ญ ญาการทอเสื่่� อ กกจััน ทบููร ในอดีี ต ไปใช้้
ประโยชน์์ทางการออกแบบได้้โดยการเลืือกตััวแปรที่่�นักั ออกแบบสนใจจากอััตลัักษณ์์และภููมิิปััญญา
การทอเสื่่อ� กกจัันทบููรในอดีีตที่่�แบ่่งตามลัักษณะที่่�ปรากฏอยู่่�หรืือที่่�มีอี ยู่่� คืือ เพื่่�อนำำ�มาใช้้เป็็ นแรงบัันดาลใจ
ในการสร้้างสรรค์์ โดยผู้้�วิิจัยั แนะนำำ�ให้้ใช้้รููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งได้้ คืือ เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก สีี
และการย้้อมสีีเส้้นกก และลวดลายในการทอเสื่่�อกก (ตารางที่่� 2) ซึ่่ง� หากนัักออกแบบสามารถคิิด
สร้้างสรรค์์ในตััวแปรอื่่น� ได้้ก็ส็ ามารถนำำ�มาใช้้ได้้เช่่นกััน จากนั้้�นให้้นักั ออกแบบกลัับไปอ่่านรายละเอีียด
ของตััวแปรนั้้�นนั้้�น (ในหััวข้อ้ สรุุปผล) เพื่่�อต่่อยอดและหาแรงบัันดาลใจที่่�จะใช้้ออกแบบ จึึงใช้้องค์์ประกอบ
ของการออกแบบในการออกแบบและใช้้หลัักการจััดวางส่่วนประกอบในการออกแบบเพื่่�อสร้้างจุุดเด่่น
แก่่ผลิติ ภััณฑ์์
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รูู ปแบบใหม่่ เนื่่�องจากเครื่่�องทอที่่�ใช้้ในปัั จจุุบันั สามารถทอผืืนกกได้้เพีียงขนาดใหญ่่และขนาดกลาง
เช่่น ขนาด 130 x190 ซม./ 100 x 190 ซม. และ 120 x 90 ซม. ซึ่่ง� ขนาดผืืนกกเล็็กที่่�สุดุ ที่่�มีีเครื่่�องทอใน
ปััจจุุบันั คืือขนาด 30x45 ซม. และขนาด 10 x10 ซม. ผืืนเสื่่อ� ที่่�ได้้จึึงมีีขนาดใหญ่่และมีีลักั ษณะเป็็ นผืืนแบน
การนำำ�ผืนื เสื่่อ� มาผลิิตเป็็ นผลิิตภััณฑ์์นั้้น� ทำำ�โดยการตััดผืืนเสื่่�อและเย็็บริมิ ด้้วยผ้า้ จึึงนำำ�ไปประกอบเย็็บ
ขึ้้�นรููปเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ด้้วยเงื่่�อนไขข้้างต้้น ผลิิตภััณฑ์์จากเสื่่�อกกจึึงไม่่เคยมีีขนาดเล็็กและไม่่เคย
สามารถขึ้้�นรููปเป็็ นโครงสร้้างอื่่�นนอกจากผืืนแบนได้้เลย ผลการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมการขึ้้�นรููปเส้้นกก
ให้้มีีขนาดเล็็กในรููปแบบใหม่่ ทำำ�ให้้สามารถสร้้างผืืนเสื่่�อที่่�มีีขนาดเล็็กที่่�สุดุ คืือ ขนาดที่่� 2 x 2 ซม. บน
โครงสร้้าง 3 รููปแบบ คืือ นููนต่ำำ�� นููนสููง และลอยตััว จึึงสามารถสร้้างสรรค์์เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ประณีีตศิิลป์์
ในขนาดเล็็ก ซึ่่ง� เป็็ นสิินค้้าระดัับบนที่่�มีรี าคาจำำ�หน่่ายสููงกว่่าผลิิตภััณฑ์์ของใช้้ทั่่�วไปในรููปแบบเดิิม อีีกทั้้ง�
ยัังสามารถต่่อยอดสู่่�ผลิิตภััณฑ์์ชนิิดอื่่�น ๆ ที่่�จะสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มในเชิิงพาณิิชย์์ต่อ่ ไปได้้

ภาพที่่� 4 การขึ้้�นรูู ปเส้้นกกให้้มีีขนาดเล็็กในรูู ปแบบใหม่่
ที่่ม� า : ถ่่ายโดยผู้้�วิิจัยั สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา เมื่่อ� วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2560

ภาพที่่� 3 แนวทางการนำ�อั
ำ ตั ลัักษณ์์และภููมิปัิ ัญญาการทอเสื่่อ� กกจัันทบููรในอดีีตไปใช้้ประโยชน์์
ทางการออกแบบ
ที่่ม� า : สร้้างโดยผู้้�วิิจัยั สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา เมื่่อ� วัันที่่� 18 ตุุลาคม 2563
ตััวอย่่างการออกแบบผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องประดัับ
	ผู้้�วิิจัยั เลืือกใช้้แรงบัันดาลใจจากรููปแบบอััตลัักษณ์์ที่่�จับต้
ั อ้ งได้้ คืือ เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก
สีีและการย้้อมสีีเส้้นกก
1) เอกลัักษณ์์ของพัันธุ์์�กก : ดึึงเอาจุุดเด่่นของเส้้นใยที่่�มีีความเหนีียวสูงู สามารถนำำ�ไปจััก
เป็็ นเส้้นเล็็ก ๆ ได้้ดีี ใช้้เป็็ นแรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ทดลองการขึ้้�นรูู ปเส้้นกกให้้มีีขนาดเล็็ก

2) สีีและการย้้อมสีีเส้้นกก : ใช้้อัตั ลัักษณ์์ที่่�มีีมาตั้้�งแต่่อดีีตแต่่หายไปในปัั จจุุบันั เรื่่อ� งสีีเป็็ น
แรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ การคิิดค้้นและทดลองผสมย้้อมสีีเทาบนเส้้นกก ซึ่่ง� ภายหลัังสมััยของ
สมััยสมเด็็จพระนางเจ้้ารำ��ไพพรรณีีจวบจนปััจจุุบันั ประมาณ 50 ปีี แล้้ว ที่่�ไม่่เคยมีีการใช้้สีเี ทาในผลิิตภััณฑ์์
เนื่่�องจากไม่่ทราบในความสำำ�คัญ
ั ร่่วมกัับการใช้้สีขี าวกกดั้้�งเดิิมที่่�เป็็ นสีีนิยิ มในสมััยสมเด็็จพระนางเจ้้า
รำ��ไพพรรณีี
3) องค์์ประกอบของการออกแบบ และหลัักการจััดวางส่่วนประกอบในการออกแบบ
	ผู้้�วิิจัยั ใช้้แรงบัันดาลใจจากวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของชุุมชนต้้นกำำ�เนิิดเสื่่�อกกที่่�ผูกพั
ู นั กัับริมิ น้ำำ��
จัันทบููร ในการออกแบบเครื่่�องประดัับ โดยใช้้รููปร่่าง รููปทรง และลวดลายของสถาปัั ตยกรรมแบบ
ชิิโน-โปรตุุกีีส ณ.ชุุมชนต้้นกำำ�เนิิดเสื่่�อกกจัันทบููร สร้้างสรรค์์เป็็ นโครงสร้้างแบบลอยตััว ผสมผสานกัับ
รูู ปทรงธรรมชาติิของวงคลื่่�นที่่�แผ่่กระจายอัันแสดงออกถึึงความมุ่่�งหวัังของผู้้�วิิจัยที่่
ั �ต้อ้ งการผลัักดันั
เสื่่�อกกจัันทบููรให้้คงอยู่่�ต่่อไป การผสมผสาน 2 รููปร่่างรููปทรงนี้้�แสดงถึึงภาพของวิิถีีชีีวิิตที่่�สะท้้อนให้้
เห็็นอยู่่�บนพื้้�นผิิวของแม่่น้ำ�จั
�ำ ทบู
ั รู โดยทำำ�การการจััดวางให้้เกิิดความขััดแย้้ง ได้้แก่่ ความขััดแย้้ง
ระหว่่างรููปร่่างรููปทรงเรขาคณิิตกัับรููปร่่างรููปทรงธรรมชาติิ ความขััดแย้้งระหว่่างรููปร่่าง 2 มิิติกัิ บรู
ั ูปทรง
3 มิิติิ ความขััดแย้้งระหว่่างพื้้�นผิิวเรีียบของตััวเรืือนเงิินกัับพื้้น� ผิิวตัวั เรืือนเงิินที่่�ฝัังด้้วยอัญ
ั มณีีและ
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์การทอเสื่่�อกกจัันทบููรในอดีีต :
กรณีีศึึกษาพิิพิิธภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น และหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิจันั ทบุุรีี

เทคนิิคพ่น่ ทรายบนเนื้้�อเงิิน ความขััดแย้้งจากค่่าน้ำำ�� หนัักทางสายตาระหว่่างส่่วนที่่�เป็็ นตััวเรืือนเงิินกัับ
ส่่วนที่่�ทอเส้้นสีีจากเนื้้�อกก เป็็ นต้้น ด้้านหน้้าที่่�ใช้้สอยของผลิิตภััณฑ์์ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ก
ำ ารออกแบบให้้เครื่่�อง
ประดัับสามารถเปลี่่�ยนชิ้้�นส่่วนที่่�ทอด้้วยเส้้นกกได้้ เพราะต้้องการสร้้างเป็็ นจุุดเด่่นของเครื่่�องประดัับ
ให้้ทำ�ำ หน้้าที่่�ทดแทนอััญมณีี เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่า่ และเพิ่่�มยอดจำำ�หน่่ายของชิ้้�นส่่วนที่่�ทอด้้วยเส้้นกก ให้้กลุ่่�ม
ผู้้�บริิโภคเลืือกซื้้�อได้้ชิ้้น� หลากหลายสีี ไปประกอบการแต่่งกายและเสื้้�อผ้้าได้้หลายรููปแบบ ดัังภาพ
หมายเหตุุ
	ผลงานออกแบบได้้รับั รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 “ การสร้้างสรรค์์ผลงานเครื่่�องประดัับ :
ชุุดคลื่่�นจัันหมายเลข 1” โครงการประกวดผลงานวิิจัยั นวััตกรรมด้้านอััญมณีีและเครื่่�องประดัับ ภาย
ใต้้โครงการ “ พััฒนาจัังหวััดจัันทบุุรีเี ป็็ นนครอััญมณีี ” ปีี 2562 มอบโดยนายจุุรินิ ทร์์ ลัักษณวิิศิษิ ฏ์์
รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงพาณิิชย์์ งาน International Chanthaburi Gems
and Jewelry Festival 2019 ณ.ศููนย์์ส่ง่ เสริิมอััญมณีีและเครื่่�องประดัับจันั ทบุุรีี จััดโดยสถาบัันวิิจัยั
และพััฒนาอััญมณีีและเครื่่�องประดัับแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)/ GIT / วัันที่่� 5 ธ.ค. 2562
	ผลงานออกแบบได้้รับคั
ั ดั เลืือกเป็็ นหนึ่่ง� ในตััวแทนผลงานวิิจัยข
ั องมหาวิิทยาลััยบูรู พา (บููธ
EL08) ซึ่่ง� ได้้รับั รางวััล Silver Award ถ้้วยรางวััลจากรองนายกรััฐมนตรีี พลอากาศเอก ประจิิน จั่่�นตอง
กิิจกรรม Thailand Research Expo 2019 Award ในงาน “มหกรรมงานวิิจัยั แห่่งชาติิ 2562 THAILAND RESEARCH EXPO 2019” ณ โรงแรมเซ็็นทาราแกรนด์์และบางกอกคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์
เซ็็นทรััลเวิิลด์ ์

ภาพที่่� 5 ผลงานออกแบบจี้้�ที่ส่� ามารถเปลี่่ย� นชิ้้�นงานส่่วนที่่ท� อด้้วยเส้้นกก
ที่่ม� า : ถ่่ายโดยผู้้�วิิจัยั สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา เมื่่อ� วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2561
(เลขที่่คำ� �ำ ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภััณฑ์์เลขที่่� 1902001520 วัันที่่ยื่� น่� ขอรัับ 2 เม.ย. 2562)

ภาพที่่� 6 ผลงานออกแบบเข็็มกลััดสามารถเปลี่่ย� นชิ้้�นงานส่่วนที่่ท� อด้้วยเส้้นกก
ที่่ม� า : ถ่่ายโดยผู้้�วิิจัยั สุุภารีีย์์ เถาว์์วงศ์์ษา เมื่่อ� วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2561
(เลขที่่คำ� �ำ ขอสิิทธิิบัตั รการออกแบบผลิิตภััณฑ์์เลขที่่� 1902001521 วัันที่่ยื่� น่� ขอรัับ 2 เม.ย. 2562)
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A Study of the Cultural Identity in the Design of Product Branding : A Case
Study of South Than Prasat Handicrafts Local Groups
สุุวพััชร โสวภาค 1
ภััทรศัักดิ์์� สิิมโฮง 2

บทคััดย่่อ

งานวิิจัยนี้้
ั มี� ีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมของชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้
และออกแบบตราสิินค้้าให้้มีีความเหมาะสมกัับสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ใช้้ในการวิิจัยั 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) กลุ่่�มผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ ผู้้�นำำ�กลุ่่�มสิินค้้า
หััตถกรรมพื้้�นบ้้านฯ ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน นัักพัฒ
ั นาชุุมชนประจำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� 2) กลุ่่�มสมาชิิกผู้้�เข้้า
ร่่วมปฏิิบัติั อิ อกแบบตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม เครื่่�องมืือในการวิิจัยั ได้้แก่่ แบบสััมภาษณ์์ การประชุุม
กลุ่่�มย่่อย และแบบประเมิินความพึึงพอใจต่่อรููปแบบตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์ ผลการวิิจัยพบว่
ั
า่ การออกแบบ
อััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมของตราสิินค้้าที่่�มีีความเหมาะสมกัับสินิ ค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน บ้้านธาร
ปราสาทใต้้ โดยตั้้�งชื่่�อสิินค้้า “ถัักทอเส้้นใย” เป็็ นชื่่�อที่่�อธิิบายถึึงคุุณลัักษณะกระบวนการผลิิตและ
วััสดุุที่่�ใช้้ในการผลิิต ตราสิินค้้าอยู่่�ในประเภท Combination Mark คืือ การวางตััวอักั ษรชื่่�อ ถัักทอ
เส้้นใย วางคู่่�กัับภาพของหม้้อปากแตร ด้้วยกระบวนการสานเส้้นใยพืืช ตรงกลางหม้้อปากแตรเป็็ น
ลายสานที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ ใช้้โทนสีีน้ำ��ำ ตาลสะท้้อนภาพลัักษณ์์สินิ ค้้าที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ทำำ�ให้้
ตราสิินค้้ามีีลักั ษณะเฉพาะตััว(Uniqueness) มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะ กะทััดรััด สั้้�น จดจำำ�ง่า่ ย และบ่่งบอก
ถึึงคุุณสมบััติที่่ิ สำ� �คั
ำ ญ
ั ของผลิิตภััณฑ์์ได้้ดีี ผลการประเมิินความพึึงพอใจที่่�มีต่ี อ่ รููปแบบตราสิินค้้า พบว่่า
ส่่วนใหญ่่มีีความพึึงพอใจโดยรวมอยู่่�ในระดัับดีี ค่่าเฉลี่่�ย 4.46 ค่่า S.D 0.50
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: การออกแบบอััตลัักษณ์์, การออกแบบตราสิินค้้า

1
2

อาจารย์์ สาขาวิิชาการออกแบบนิิเทศศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมและออกแบบอุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน นครราชสีีมา
อาจารย์์ สาขาวิิชาการออกแบบนิิเทศศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมและออกแบบอุุตสาหกรรม มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน นครราชสีีมา
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แต่่ไม่่ว่่าจะมีีรููปแบบเป็็ นอย่่างไร วััตถุุประสงค์์ของตราสััญลัักษณ์์ก็็คืือ การบ่่งบอกถึึงภาพลัักษณ์์
ของบริิษัทั หรืือองค์์กรนั้้�น ๆ การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ก็เ็ ป็็นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั ต่่อการสร้้างแบรนด์์
(อารยะ ศรีีกัลย
ั าณบุุตร. 2541 : 1) ส่่วนการออกแบบอััตลัักษณ์์องค์์กร คืือการสร้้างสรรค์์ตัวั ตน ที่่�จะ
สื่่อ� สารออกไปให้้สาธารณชนรัับรู้้�และเข้้าใจ ผ่่านทางภาพ (visual identity) ผ่่านทางพฤติิกรรม (behavioral
identity) และทางการพููด (verbal identity) เช่่นสโลแกน หรืือจิิงเกิ้้�ลทั้้ง� นี้้�ยังั ต้้องอาศััยองค์์ประกอบ
ในการสื่่อ� สาร เช่่น การใช้้โลโก้้ การใช้้ตัวอั
ั กั ษร การใช้้ภาพ การใช้้สีี การใช้้ลวดลาย รวมทั้้�ง สื่่อ� รููปแบบ
การพิิมพ์์ประชาสััมพัันธ์์ที่่�หลากหลาย บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ แคทตาล็็อก ป้้ายโฆษณา ชุุดยููนิิฟอร์์ม แผ่่นพัับ
นิิตยสาร หรืือสื่่�อออนไลน์์ ในระบบอื่่�น ฯลฯ สำำ�หรัับการสร้้างอััตลัักษณ์์ที่่�เป็็ นกราฟิิ กที่่�ดีีนั้้น� ควรคำำ�นึึง
ถึึงการนำำ�ไปใช้้งานสามารถปรัับเปลี่่�ยนลงบนสื่่�อต่่าง ๆ ได้้ง่า่ ยและคงแนวคิิดขององค์์กรไว้้ได้้
	บทความนี้้�จึึงเป็็นการนํําเสนอกระบวนการศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมและออกแบบอััตลัักษณ์์
เชิิงวััฒนธรรมของตราสิินค้้าที่่�มีีความเหมาะสมกัับสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
โดยผลการออกแบบและ พััฒนาจากกลุ่่�มกรณีีศึึกษานี้้�ทํําให้้ได้้ชุดุ ความรู้้�เรื่่อ� งรููปแบบการออกแบบ
อััตลัักษณ์์สํําหรัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน ที่่�สามารถใช้้เป็็ นแนวทางในการสร้้างตราสิินค้้าสํําหรัับผลิติ ภััณฑ์์
ท้้องถิ่่�นอื่่�น ๆ อีีกจํํานวนมากได้้ต่อ่ ไปในอนาคต

บทนำำ�
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 samplings: 1) key informants; group leader, community leader, and community developer of
local government organization and: 2) participants; group members in the product branding 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 manufacturer process and materials. The identity used Combination Mark type: placing name letters, weaving threads, pairing with the picture of trumpet shaped pot. Thread weaves process 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).

วััตถุุประสงค์์

Key Word : Identity design, Logo design

1. เพื่่�อศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้ ตำำ�บลธารปราสาท อำำ�เภอ
โนนสููง จัังหวััดนครราชสีีมา
2. เพื่่�อออกแบบตราสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้

ที่่ม� าและความสำำ�คััญ
	การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทยจึึงมุ่่�งหมายที่่�จะส่่งเสริิมให้้บ้า้ นปราสาทเป็็ นสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ทางโบราณคดีีที่่ส� ามารถเชื่่�อมโยงกัับเส้้นทางท่่องเที่่�ยวอื่่น� ๆ ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จึึง
ได้้จัดั ทำำ�โครงการพััฒนาหมู่่�บ้้านตััวอย่่างขึ้้�น โดยมุ่่�งเน้้นทั้้�งในด้้านการส่่งเสริิมอาชีีพหัตั ถกรรม เพื่่�อ
ผลิิตสิินค้้าของที่่�ระลึึกรองรัับ การจัับจ่า่ ยใช้้สอยของนัักท่อ่ งเที่่�ยวอันั เป็็ นการสร้้างงานสร้้างอาชีีพและ
รายได้้ให้้กับั ชาวบ้้าน ปัั จจุุบันั มีีการรวมกลุ่่�มทำำ�ผลิติ ภััณฑ์์หัตั ถกรรมชุุมชนจำำ�หน่่ายโดยสมาชิิกกลุ่่�ม
หััตถกรรมพื้้�นบ้้านปราสาทใต้้ มีีนางทองพวน แนบกลาง เป็็ นประธานกลุ่่�ม ดำำ�เนิินกิิจกรรมแปรรููปกก
จัันทบููรณ์์เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ อาทิิเช่่น กระเป๋๋า แฟ้้มเอกสาร กล่่องกระดาษชำำ�ระ รองเท้้า และ
หมวก เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้แก่่นักท่
ั อ่ งเที่่�ยว ชาวไทย ชาวต่่างชาติิ ที่่�มาเที่่�ยวแหล่่งโบราณคดีีและร่่วม
จำำ�หน่่ายในงานแสดงสิินค้้า จากการสำำ�รวจเบื้้�องต้้นพบว่่ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านฯ ยัังขาดเครื่่�องหมายการค้้า
หรืือตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อส่่งเสริิมการขายและสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้กับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ ตราสััญลัักษณ์์ คืือ
เครื่่�องหมายการค้้าของบริิษัทั หรืือองค์์กร อาจมีีลักั ษณะเป็็ นตััวอักั ษรที่่�มีรูี ูปแบบโดดเด่่น หรืือเป็็ นภาพ
ที่่�มีีชื่่�อบริิษััทอยู่่�ด้้วยเป็็ นสััญลัักษณ์์ หรืือมิิเช่่นนั้้�นก็็ประกอบขึ้้�นด้้วยทุกุ องค์์ประกอบที่่�กล่า่ วมารวมกััน

กรอบแนวคิิด

ภาพที่่� 1 : แผนภููมิแิ สดงกรอบแนวความคิิดที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค 29 มิิถุนุ ายน 2558)
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การทบทวนวรรณกรรม
1. การออกแบบตราสิินค้้าหรืือสััญลัักษณ์์
ราชบััณฑิิตยสถาน (2530 : 83) อธิิบายความหมายของ Logo ว่่าหมายถึึง ตรา หรืือ สััญลัักษณ์์
คำำ�ว่า่ Logo ตััดทอนมาจาก “Logotype” หมายความถึึง เครื่่�องหมาย ตราสััญลัักษณ์์ซึ่ง�่ สื่่อ� ความหมาย
เฉพาะถึึงส่่วนราชการ มููลนิิธิิ สมาคม บริิษััท ห้้างร้้าน ฯลฯ อาจจะ เป็็ นตััวอักั ษร รููปภาพ หรืือทั้้�งสอง
อย่่างประกอบกััน รููปภาพนั้้�นมัักจะเป็็ นลัักษณะ เรขศิิลป์์ (Graphic Art)
เครื่่�องหมายภาษา (Logo) จะแสดงภาษาตััวอักั ษรที่่�ออกเสีียงเป็็ นคำำ�ตามความต้้องการ
ของผู้้�ถืือลิิขสิทธิ์์
ิ �ใช้้ แสดงถึึงบริิษััท ห้้างร้้าน หรืือตรา (Brand) ของสิินค้้า ลัักษณะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ อ่่านได้้
มีีเอกภาพชััดเจน เครื่่�องหมายภาษาเหล่่านี้้�เป็็ นเสมืือนเครื่่�องชี้้� เฉพาะ (Identity Device) ได้้เป็็ น
อย่่างดีี เพราะมีีความสััมพัันธ์์ทั้้ง� ภาพ และเสีียง (Visual and Phonetic Codes) (Berryman 1984 : 16)
1.1 หลัักการออกแบบกัับสัญ
ั ลัักษณ์์ ในการออกแบบงานศิิลปะทุุกแขนงต้้องนำำ�องค์์ประกอบ
ของการออกแบบมาจััดให้้เกิิดความสวยงามและเหมาะสมตาม หลัักการออกแบบได้้แก่่
		
1.1.1 ความเป็็ นเอกภาพ (Unity) เป็็ นหลัักการสำำ�คัญ
ั ที่่�เป็็ นบทสรุุปการออกแบบ
หมายถึึง การออกแบบให้้เกิิดความเป็็ นหนึ่่�งมีีความลงตัังในทุุกองค์์ประกอบ กลไกของเอกภพเป็็ น
กลไกของความคิิดและเป็็ นกลไกของสไตล์์สี่่เ� หลี่่ย� ม แต่่เอกภาพของสััญลัักษณ์์จะอยู่่�ในตััวของมัันเอง
		
1.1.2 ความสมดุุล (Balance) หมายถึึง การจััดองค์์ประกอบให้้เกิิดความรู้้�สึึกว่่า
แต่่ละส่่วนมีีน้ำ��ำ หนัักต่อ่ กัันโดยการรัับรู้้�ทางสายตาความสมดุุลแบบเหมืือนกััน
		
1.1.3 ความกลมกลืืน (Harmony) เป็็ นการออกแบบที่่�นำ�สิ่่
ำ ง� ใกล้้เคีียงกััน มาจััดไว้้
ด้้วยกันั กล่่าวว่่า ความกลมกลืืนเกิิดขึ้้�นอยู่่�ระหว่่างการซ้ำำ�กั
� นั การขััดกััน หรืืออาจกล่่าวได้้ว่า่ การจะ
เกิิดความกลมกลืืนได้้จะต้้องตััวเชื่่�อมโยงระหว่่างความแตกต่่างกัับความเหมืือนกััน
		
1.1.4 การซ้ำำ�� (Repetition) หมายถึึงเส้้นอย่่างเดีียวกันั หรืือแม่่ลายอย่่างเดีียวกันั
อย่่างมีีระเบีียบ ได้้จัังหวะการซ้ำำ�� เป็็ นการแสดงความคิิดในศิิลปะอย่่างง่่ายที่่�สุดุ สััญลัักษณ์์ที่่�อาศััย
การออกแบบ โดยอาศััยการซ้ำำ�� เป็็ นการนำำ�องค์์ประกอบของการออกแบบที่่�เหมืือน ๆ กััน มาใช้้หลาย ๆ
ครั้้�งในรููปที่่�ต้อ้ งการเป็็ นสััญลัักษณ์์อันั จะก่่อให้้เกิิดความงามได้้
		
1.1.5 การตััดกััน (Contrast) เป็็ นการนำำ�สิ่่�งที่่�แตกต่่างกัันมาก ๆ หรืือตรงข้้ามกััน
มาไว้้ด้วยกั
้ นั ก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกตื่่�นเต้้น ดัังนั้้�น นัักออกแบบจึึงต้้องใช้้การตััดกัันไว้้บ้า้ งในจัังหวะที่่�
สมควร ในการออกแบบสััญลัักษณ์์ให้้น่า่ สนใจน่่าตื่่�นเต้้น ควรแทรกการตััดกัันในทุุกสัญ
ั ลัักษณ์์หรืือ
กลุ่่�มบริิโภคที่่�เป็็ นวััยรุ่่�นก็็ต้อ้ งใช้้การตััดกัันมาก แต่่โยปกติิควรพอประมาณ
		
1.1.6 การลดหลั่่�น (Gradation) หมายถึึง การเปลี่่�ยนแปลง ลดขั้้�นทีีละน้้อย เช่่น
การลดหลั่่�นของทิิศทาง การลดหลั่่�งของขนาดใหญ่่ไปเล็็ก จะก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกเคลื่่�อนไหวที่่�มักนำ
ั �ำ
มาใช้้ในการออกแบบเครื่่�องหมายที่่�แสดงถึึงการพััฒนา เทคโนโลยีี ใช้้การลดหลั่่�นนั้้�นจะช่่วยประสาน
ในสิ่่�งตรงข้้ามกัันได้้ดีี
		
1.1.7 จุุดเด่่น (Dominance) คืือจุุดที่่�น่า่ สนใจที่่�สุดุ ควรมีีเพีียงจุุดเดีียวในเครื่่�องหมาย
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1 ดวงการที่่�จะเด่่นในนัักออกแบบจะต้้องเน้้นขึ้้�นมา เด่่นโดยขนาด เด่่นโดยสีี เด่่นโดยตำำ�แหน่่ง เด่่น
โดยลัักษณะพื้้�นผิิวเป็็ นต้้น ที่่�แตกต่่างกััน แต่่ควรพิิจารณาเน้้นให้้เหมาะสม ไม่่มากน้้อยเกิินไป
1.2 ความสำำ�คัญ
ั ของตราสััญลัักษณ์์ การออกแบบตราสััญลัักษณ์์มีีความสำำ�คัญ
ั โดยถืือว่่า
เป็็นพื้้�นฐานของ การออกแบบเรขศิิลป์์ประเภทหนึ่่ง� ที่่�เรีียกว่า่ การออกแบบเอกลัักษณ์์องค์์กร (Corporate
Identity) ตราสััญลัักษณ์์ของแต่่ละองค์์กรอาจเปรีียบได้้กับจุ
ั ดุ ริิเริ่่ม� หรืืออิิทธิพลต่
ิ อ่ การนำำ�ตราสััญลัักษณ์์
มาประยุุกต์ใ์ ช้้ในสื่่อ� ต่่าง ๆ เพื่่�อแสดงถึึงบุุคลิกิ ภาพขององค์์กรให้้มีเี อกภาพ และเป็็ นไปในแนวทาง เดีียวกันั
โดยสรุุปแล้้วตราสััญลัักษณ์์จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้� (อารยะ ศรีีกัลย
ั าณบุุตร. 2541)
		
1.2.1 ความสำำ�คัญ
ั ต่่อองค์์กรผู้้�เป็็ นเจ้้าของตราสััญลัักษณ์์ คืือ ระบุุ (Identity) ว่่า
องค์์กรนั้้�นชื่่�ออะไร สื่่�อสาร (Communicate) ว่่าองค์์กรนั้้�นทำำ�อะไร มีีจุดุ กำำ�เนิิดจากไหน มีีส่ว่ นผสม
อะไร มีีคุณ
ุ ค่่า คุุณภาพ ข้้อเสนอ บุุคลิกิ ภาพ ฯลฯ แยกความแตกต่่าง (Differentiate) ให้้องค์์กรแตกต่่าง
จากองค์์กรอื่่�น ๆ ในประเภทเดีียวกันั เสริิมคุุณค่่า (Add Value) ในแง่่จิิตวิิทยาให้้สินิ ค้้าหรืือบริิการ
ขององค์์กรนั้้�น ๆ ดููมีีคุณ
ุ ค่่าหรืือมีีราคามากขึ้้�น เป็็ นทรััพย์์สินิ ที่่�มีีค่า่ (ValuableAsset) ขององค์์กรผู้้�
เป็็ นเจ้้าของ ซึ่่ง� เมื่่�อได้้มีีการดำำ�เนิินการจนประสบความสำำ�เร็็จแล้้ว ตราสััญลัักษณ์์นั้้น� อาจจะนำำ�มาให้้
เช้้าหรืือรัับช่่วงไปดำำ�เนิินการ และเป็็ นการแสดงความเป็็ นผู้้�มีีสิทธิ์์
ิ �เป็็ นเจ้้าของตามกฎหมาย (Legal
Properties) ซึ่่ง� ช่่วยให้้สามารถดำำ�เนิินการเอาผิิดทางกฎหมายกัับผู้้�ที่่�ทำ�ำ เลีียนแบบได้้
		
1.2.2 ความสำำ�คัญ
ั ต่่อองค์์กรผู้้�เป็็ นเจ้้าของตราสััญลัักษณ์์ คืือ เพิ่่�มความสะดวก
รวดเร็็วในการเลืือกองค์์กรที่่�ต้อ้ งการ ให้้อิสิ ระภาพในการเลืือก (Freedom of Choice) องค์์กรที่่�เหมาะสม
กัับตนที่่�สุดุ และช่่วยค้ำ��ำ ประกัันมาตรฐานด้้านต่่าง ๆ ขององค์์กร
1.3 คุุณลัักษณะของตราสััญลัักษณ์์ที่่�ดีี ในการพิิจารณาถึึงคุุณลัักษณะของตราสััญลัักษณ์์
ที่่�ดีี ควรที่่�จะมีีการกำำ�หนดเกณฑ์์อันั ครอบคลุุม เพื่่�อให้้เป็็ นมาตรฐาน สุุมิติ รา ศรีีวิบูิ ลู ย์์ (2547 : 74 - 80)
ได้้อธิิบายถึึงคุุณลัักษณะ ของตราสััญลัักษณ์์ที่่�ดีี ไว้้ดังั นี้้�
		
1.3.1 มีีความเรีียบง่่าย (Simplicity) เป็็ นหััวใจในการสร้้างตราสััญลัักษณ์์ และ
นำำ�เสนอ ถึึงความเป็็ นองค์์กรนั้้�นได้้อย่่างชััดเจน ตราสััญลัักษณ์์ที่่�มีีรายละเอีียด ปลีีกย่อ่ ยมาก จะ
จดจำำ�ได้้ยากกว่่าตราสััญลัักษณ์์ที่่�มีีความเรีียบง่า่ ยไม่่ซับซ้
ั อ้ น
		
1.3.2 มีี ลัักษณะเฉพาะตััว (Uniqueness) สร้้างตราสััญลัักษณ์์ให้้มีีลักั ษณะ
เฉพาะตััวนั้้น� มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง เพราะเป็็ นการสร้้างความไม่่ซ้ำ��ำ แบบใคร ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ และรัับรู้้�ผู้้�
บริิโภคจดจำำ�ในความแตกต่่าง เมื่่�อได้้เห็็นตราสััญลัักษณ์์นั้้น�
		
1.3.3 เป็็ นตราสััญลัักษณ์์ที่่ต� อกย้ำำ�คว
� ามมีีชื่่�อเสีียงขององค์์กร (Reputation) ความมีี
ชื่่�อเสีียงขององค์์กร สามารถเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่ตราสััญลัักษณ์์ได้้ ซึ่่ง� คุุณค่่าที่่�ว่า่ นี้้�สามารถถ่่ายทอดถึึง
สิินค้้าหรืือบริิการอื่่�น ๆ อีีกด้วย	
้
1.3.4 มีีความแตกต่่าง (Differentiate) สิ่่�งที่่�เป็็ นปัั ญหาที่่�สุดุ ในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์
คืือการสร้้างความแตกต่่าง เนื่่�องจากการออกแบบโดยทั่่�วไปมัักจะได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ พล
ิ จากการสร้้างแนวความคิิด
ด้้วยการสร้้างเงื่่�อนไข ในการคิิดถึึงตราสััญลัักษณ์์ที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับภาพลัักษณ์์ขององค์์กรแต่่ละประเภท
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า :
กรณีีศึึกษากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้

เพีียงประการเดีียว โดยมิิได้้คำ�นึึ
ำ งถึึงการสร้้างความแตกต่่าง จึึงทำำ�ให้้ตราสััญลัักษณ์์นั้้น� เป็็ นเพีียง
ตราสััญลัักษณ์์ทั่่�วไป ดัังนั้้�นนัักออกแบบควรมุ่่�งความสนใจไปที่่�การสร้้างความแตกต่่างระหว่่างลููกค้า้
กัับคู่่�แข่่ง มากกว่่าการคิิดถึึงลัักษณะหรืือประเภทของธุุรกิิจนั้้�น ๆ
		
1.3.5 เป็็ นตราสััญลัักษณ์์ที่่�บอกรายละเอีียด (Descriptive) ตราสััญลัักษณ์์นั้้น�
สามารถสื่่�อความหมายได้้ชัดั เจน ไม่่ว่า่ จะเป็็ นบุุคลากร ลููกค้า้ หรืือนัักลงทุุนมัักจะนิิยมตราสััญลัักษณ์์
หรืือชื่่�อที่่�สามารถสื่่อ� ความหมายได้้ ไม่่ดูเู ข้้าใจยากเกิินไป หรืือมีีสิ่่ง� ที่่�เชื่่�อมโยงถึึงองค์์กรที่่�ตราสััญลัักษณ์์
นั้้�น ๆ เป็็ นตััวแทนได้้ ตราสััญลัักษณ์์บางอัันจะใช้้วิธีิ ีให้้ข่า่ วสารรายละเอีียดข้้อมููลเกี่่�ยวกับสิ
ั นิ ค้้า บริิการ
หรืือธุุรกิิจขององค์์กรนั้้�น แก่่ผู้้�บริโิ ภคด้้วยการ ผสมผสานภาพ ที่่�แสดงถึึงธุุรกิิจนั้้�น ๆ ลงในตราสััญลัักษณ์์
2. แนวคิิดเกี่่ย� วกัับการออกแบบอััตลัักษณ์์
มนุุษย์์ได้้สร้้างวััฒนธรรมขึ้้�นมาเพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินชีีวิติ
ในสัังคมเป็็ นไปอย่่างเหมาะสมและสอดคล้้องกัับบรรทััดฐานทางสัังคมทำำ�ให้้เกิิดการหล่่อหลอม
ให้้สมาชิิกในสัังคมมีีทัศั นคติิความเชื่่�อ ความสนใจ ความคิิดสร้้างสรรค์์ไปในทางเดีียวกันั ก่่อให้้เกิิด
ความเป็็นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียวกันั คืือการนิิยามตััวตนหรืือบอกว่่าตนเป็็นใครตรงกัับศัพั ท์์ทางวิิชาการ ด้้านมนุุษย
วิิทยาที่่�ว่า่ อััตลัักษณ์์ (ดำำ�รง ฐานดีี. 2552 : 73)
	คำำ�ว่า่ อััตลัักษณ์์ไม่่มีบัี นั ทึึกไว้้ในพจนานุุกรม แต่่มีตำี �ำ ราหลายเล่่มให้้ความหมายคำำ�ว่า่ อััตลัักษณ์์
ไว้้ว่า่ คุุณลัักษณะเฉพาะตััว ซึ่่ง� เป็็ นตััวบ่ง่ ชี้้�ของลัักษณะเฉพาะของตััวบุคล
ุ สัังคม ชุุมชน หรืือประเทศ
นั้้�น ๆ เช่่น เชื้้�อชาติิ ภาษา วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นและศาสนา ฯลฯ ซึ่่ง� มีีคุณ
ุ ลัักษณะที่่�ไม่่ทั่่�วไป หรืือสากล
กัับสังั คมอื่่�น ๆ กล่่าวคืือลัักษณะที่่�ไม่่เหมืือนกัับของคนอื่่�น ๆ อััตลัักษณ์์มาจากภาษา บาลีีว่า่ อตุุต
ผสมกัับคำ�ว่
ำ า่ ลัักษณ โดยที่่� อััตตะ มีีความหมายว่่า ตััวตน ของตน ส่่วนลัักษณะ หมายถึึงสมบััติิ
เฉพาะตััว หากมองเพีียงแค่่รููปศััพท์์ อััตลัักษณ์์จึึงเหมาะจะนำำ�มาใช้้หมายถึึงลัักษณะ เฉพาะตััวของ
สิ่่ง� ใดสิ่่ง� หนึ่่ง� มากกว่่า ส่่วนคำำ�ว่า่ เอกลัักษณ์์ มีีคำ�ว่
ำ า่ เอก ซึ่่ง� หมายถึึงหนึ่่ง� เดีียว จึึงน่่าจะ หมายความว่่า
ลัักษณะหนึ่่ง� เดีียว (ของหลาย สิ่่�ง) หรืือลัักษณะที่่�ของหลาย ๆ สิ่่�งมีีร่ว่ มกััน ซึ่่ง� เป็็ นความหมายแรก
ตามพจนานุุกรม ยุุรฉััตร บุุญสนิิท กล่่าวว่่าอััตลัักษณ์์คือื ลัักษณะเฉพาะ ลัักษณะพิิเศษที่่�สามารถบ่่งบอก
ตััวตนของสิ่่�งนั้้�นหรืือบุุคคลนั้้น� (ยุุรฉััตร บุุญสนิิท. 2546 : 65)
	การศึึกษาความหมายของ “อััตลัักษณ์์” (Character) มัักเป็็ นการศึึกษาในแนว วััฒนธรรม
ศึึกษา (Cultural Studies) มัักจะถููกกล่า่ วควบคู่่�ไปกัับมโนทััศน์์ อำำ�นาจการนิิยามความหมายหรืือ
การสร้้างภาพแทนความจริิง (Representation) เมื่่�อนำำ�ไปสััมพัันธ์์กันั คำำ�กล่า่ วเหล่่านี้้�จึึงทำำ�ให้้อัตั ลัักษณ์์มีี
ความหมายที่่�แตกต่่างไปจากความหมายที่่�เข้้าใจกัันโดยทั่่�วไป นอกจากนั้้�นพจนานุุกรมภาษาไทย-อัังกฤษ
หรืืออัังกฤษ-ไทย แปล Character ว่่าเอกลัักษณ์์ซึ่ง�่ ตรงกัับความหมายของคำำ�นี้้ใ� นพจนานุุกรมภาษาอัังกฤษ
(Hornby, 2001) ว่่าสิ่่�งที่่�เป็็ นคุุณสมบััติิของคนหรืือสิ่่�งหนึ่่�ง และมีีนโยบายต่่อไปว่่าเป็็ นคุุณสมบััติิ
เฉพาะของสิ่่�งนั้้�น ทำำ�ให้้สิ่่�งนั้้�นโดดเด่่นขึ้้�นมาหรืือแตกต่่างจากสิ่่�งอื่่�น และสิ่่�งที่่�เรารู้้�สึึกว่่าเป็็ นเราหรืือ
พวกเราแตกต่่างจากเขาหรืือพวกเขาหรืือคนอื่่น� ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องเป็็ นหนึ่่ง� เดีียว แต่่อาจมีีหลายอััตลัักษณ์์ที่่�
ประกอบขึ้้�นมาเป็็ นตััวเราและพวกเรา ไม่่ใช่่เป็็ นสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�ในธรรมชาติิแต่่เป็็ นสิ่่�งที่่�สร้้างขึ้้�นโดยสัังคม

(Social Construct) อััตลัักษณ์์จึึงจำำ�เป็็ นต้้องมีีกระบวนการสร้้างความเหมืือนระหว่่างพวกเราหรืือ
คนอื่่�น (ฉลาดชาย รมิิตานนท์์. 2554 : 155)

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

งานวิิจัยั ฉบัับนี้้เ� ป็็ นการศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า กรณีีศึึกษา
กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ โดยการวิิเคราะห์์หาอััตลัักษณ์์ของชุุมชน และนำำ�ข้อ้ มููลที่่�
ได้้จากการศึึกษาไปประยุุกต์ใ์ ช้้ในการออกแบบ
1. กลุ่่�มเป้้ าหมายที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั
1.1 กลุ่่�มผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั (Key informant) โดยวิิธีีการเลืือกแบบเจาะจง ได้้แก่่ ผู้้�นำำ�กลุ่่�ม
สิินค้้าหััตถกรรมพื้้�นบ้้านฯ ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน นัักพัฒ
ั นาชุุมชนประจำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จำำ�นวน 3 คน
เนื่่�องจาก เป็็ นผู้้�นำำ�กลุ่่�ม ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน เจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ในท้้องถิ่่�น ซึ่่ง� ถืือได้้ว่า่ เป็็ นผู้้�เป็็ นผู้้�มีีความสำำ�คัญ
ั ใน
การผลัักดันั ให้้ผลิติ และขายสิินค้้า
1.2 กลุ่่�มผู้้�เข้้าร่่วมปฏิิบัติั อิ อกแบบตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม โดยวิิธีกี ารเลืือกแบบเจาะจง
ได้้แก่่ สมาชิิกกลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ จำำ�นวน 15 คน เนื่่�องจาก เป็็ นผู้้�ผลิิตสิินค้้า
ให้้มีีมาตรฐาน มีีคุณ
ุ ภาพ และตรงตามความต้้องการของลููกค้า้
2. เครื่่�องมืือการวิิจัยั
เครื่่�องมืือในการวิิจัยั ได้้แก่่ การสััมภาษณ์์ และแบบประเมิินผลความพึึงพอใจต่่อตราสิินค้้า
ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
2.1 แบบสััมภาษณ์์สำ�ำ หรัับการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) เป็็ นแบบสััมภาษณ์์
แบบมีีโครงสร้้าง (Structured Interview) ใช้้สัมั ภาษณ์์กลุ่่�มผู้้�ให้้ข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ ผู้้�นำำ�กลุ่่�มสิินค้้า
หััตถกรรมพื้้�นบ้้านฯ ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน นัักพัฒ
ั นาชุุมชนประจำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้ได้้ข้อ้ มููล
เกี่่�ยวกับอั
ั ตั ลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมของชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสููง จ.นครราชสีีมา
2.2 ใช้้แบบสอบถามความต้้องการตราสิินค้้าเบื้้�องต้้น โดยผู้้�ตอบแบบสอบถาม สมาชิิก
กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ จำำ�นวน 15 คน เพื่่�อให้้ได้้ข้อ้ มููลความต้้องการตราสิินค้้า
ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ และนำำ�มาออกแบบตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�ม
หััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
2.3 ใช้้แบบประเมิินความพึึงพอใจต่่อรููปแบบตราสิินค้้าที่่�แสดงถึึงอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม
และอััตลัักษณ์์สินิ ค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสููง จ.นครราชสีีมา
ด้้านความงาม ด้้านการสื่่�อความหมาย ด้้านความเหมาะสมในการออกแบบ และการใช้้งาน จาก
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ได้้แก่่ นัักวิิชาการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และนัักออกแบบ จำำ�นวน 3 ท่่าน ได้้สรุุปค่่าความพึึงพอใจ
แบบสอบถามทั้้�ง 9 ข้้อ มีีค่า่ IOC = 0.70 สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน นำำ�ผลมาปรัับแบบให้้ได้้ตราสิินค้้าที่่�เหมาะสมกัับผลิติ ภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรม
พื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า :
กรณีีศึึกษากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้

2.4 แบบประเมิินความพึึงพอใจต่่อตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธาร
ปราสาทใต้้ โดยผู้้�ตอบแบบสอบถาม นัักท่อ่ งเที่่�ยวจำ�ำ นวน 35 คน สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน เพื่่�อให้้ได้้ผลความพึึงพอใจต่่อตราสิินค้้า
ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
3. การรวบรวมข้้อมููล
	การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�เป็็ นการดำำ�เนิินการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั ิการแบบมีีส่ว่ นร่่วม ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลกับั ปราชญ์์ชาวบ้้าน ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน กลุ่่�มองค์์กรในพื้้�นที่่� ผู้้�แทนจากปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น สำำ�นักั งาน
พััฒนาชุุมชนอำำ�เภอ ตััวแทนหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง โดยการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน และนำำ�เสนองาน
วิิจัยั ในเชิิงพรรณนาโดยดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนดัังนี้้�
	ขั้้�นที่่� 1 ทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกัับชุมุ ชน
เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 1 เพื่่�อศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้
ต.ธารปราสาท อ.โนนสููง จ.นครราชสีีมา ดัังนี้้� 1) จััดเวทีีประชุุมชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั และ
ทำำ�ความเข้้าใจถึึงแนวทางการดำำ�เนิินโครงการต่่อชุุมชนและหน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง 2) ศึึกษา
รวบรวมข้้อมููลพื้้น� ฐานชุุมชนจากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง และการเก็็บข้อ้ มููลภาคสนามโดยการสััมภาษณ์์
และการประชุุมกลุ่่�มย่่อย (Focus Group)
	ขั้้�นที่่� 2 เพื่่�อศึึกษาความต้้องการตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม
เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 2 เพื่่�อออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมของตราสิินค้้า ที่่�มีี
ความเหมาะสมกัับสินิ ค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ ดำำ�เนิินการวิิจัยั โดยการสััมภาษณ์์
และการสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) เพื่่�อศึึกษาความต้้องการตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรม
พื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ จากสมาชิิกกลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ ดัังนี้้� รูู ปแบบ
ของตราสิินค้้า โทนสีีของตราสิินค้้า ภาพลัักษณ์์ของสิินค้้า
	ขั้้�นที่่� 3 การออกแบบตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม
เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 2 เพื่่�อออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมของตราสิินค้้าที่่�มีีความ
เหมาะสมกัับสินิ ค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ การออกแบบตราสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรม
พื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ โดยนำำ�ข้อ้ มููลที่่�ได้้จากความต้้องการตราสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน
บ้้านธารปราสาทใต้้ มาตั้้�งชื่่�อสิินค้้า สโลแกน และการออกแบบตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรม
พื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ โดยมีีขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
1. จััดเวทีีระดมความคิิดเห็็น โดยการสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) ประเด็็นเกี่่�ยวกับก
ั ารตั้้�ง
ชื่่�อสิินค้้า สโลแกน และการออกแบบตราสิินค้้า เพื่่�อสื่่�อถึึงผลิิตภััณฑ์์จากกลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้าน
ธารปราสาทใต้้
2. คณะผู้้�วิิจัยั สเก็็ตภาพร่่างจำำ�นวน 3 แบบ ตามความต้้องการของสมาชิิกกลุ่่�มหััตถกรรม
พื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ จััดเวทีีระดมความคิิดเห็็นให้้สมาชิิกเลืือกภาพร่่างที่่�เห็็นว่่าสะท้้อนอััตลัักษณ์์
เชิิงวััฒนธรรมที่่�เหมาะสมกัับผลิติ ภััณฑ์์มากที่่�สุดุ เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการออกแบบตราสิินค้้า

3. คณะผู้้�วิจัิ ยั นำำ�ภาพร่่างที่่�สมาชิิกคัดั เลืือกจำำ�นวน 3 แบบ มาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ความเหมาะสม
ของตราสิินค้้า โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ได้้แก่่ นัักวิิชาการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และนัักออกแบบ ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลความเหมาะสมของตราสิินค้้า ในประเด็็นตามหลัักการออกแบบอััตลัักษณ์์ และประเมิินหา
จุุดเด่่นจุุดด้้อย และดำำ�เนิินการพััฒนาเป็็ นแบบร่่างตราสิินค้้า
4. คณะผู้้�วิจัิ ยดำ
ั �ำ เนิินการออกแบบตราสิินค้้า จำำ�นวน 3 แบบ โดยการใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
สำำ�เร็็จรููปในการออกแบบ
	ขั้้�นที่่� 4 การประเมิินความพึึงพอใจตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์หัตั ถกรรม
1. คณะผู้้�วิจัิ ยนำ
ั �ำ ตราสิินค้้าไปให้้สมาชิิกกลุ่่�มกลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ เลืือก
ตราสิินค้้า โดยใช้้แบบประเมิินความพึึงพอใจตราสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
2. คณะผู้้�วิจัิ ยั สรุุปผลการประเมิินความพึึงพอใจตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน
บ้้านธารปราสาทใต้้ จาก 3 แบบ ให้้เหลืือเพีียง 1 แบบ และนำำ�ไปใช้้กับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน
บ้้านธารปราสาทใต้้
	ขั้้�นที่่� 5 การสรุุปผลการวิิจัยั
1. จััดเวทีีสรุุปผลการวิิจัยั เพื่่�อคืืนข้้อมููลกลับสู่่�ชุ
ั มุ ชน โดยเชิิญสมาชิิกกลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน
บ้้านธารปราสาทใต้้ เข้้าร่่วมรัับฟัังสรุุปผลการวิิจัยั
2. เผยแพร่่ผลการวิิจัยั โดยการจััดทำำ�เอกสารสรุุป แผ่่นพัับ โปสเตอร์์ การออกแบบตราสิินค้้า
ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ และนำำ�เสนอผลการวิิจัยั ในเวทีีประชุุมวิิชาการ
ระดัับท้อ้ งถิ่่�น/ระดัับชาติิ/นานาชาติิ
4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
	การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล คืือ การวิิเคราะห์์เนื้้�อหาจากการสนทนากลุ่่�ม (Focus Group) และ
การวิิเคราะห์์ความพึึงพอใจต่่อตราสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
การวิิเคราะห์์โดยใช้้ค่า่ เฉลี่่�ย (Mean) และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำำ�หรัับ
แบบสอบถามที่่�มีีลักั ษณะเป็็ นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating Scale)

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั
การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่อ� การออกแบบตราสััญลัักษณ์์
1. การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากเอกสารและการสััมภาษณ์์ จากการศึึกษาภาคสนามจากการสััมภาษณ์์
ผู้้�นำำ�กลุ่่�มสิินค้้าหััตถกรรมพื้้�นบ้้านฯ ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน นัักพัฒ
ั นาชุุมชนประจำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
เพื่่�อคััดกรองสิ่่ง� ที่่�เป็็ นอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม จุุดเด่่น และน่่าสนใจต่่าง ๆ ของชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้
แบ่่งออกเป็็ น 4 ส่่วนดัังนี้้�
1.1 สถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว ได้้แก่่ แหล่่งโบราณคดีี พิิพิิธภััณฑ์์ พิิพิิธภััณฑ์์กลางแจ้้ง หลุุมฝัังศพ
โบราณ โครงกระดููกคนโบราณ ลำำ�ธารปราสาท ศาลเจ้้าพ่่อมะขาม
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า :
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1.2 โบราณวััตถุุ ได้้แก่่ ภาชนะดิินเผา หม้้อปากแตร หม้้อแบบพิิมายดำำ� กำำ�ไลเปลืือกหอย
ลููกปััด แหวนสำำ�ริดิ กำำ�ไลสำำ�ริดิ เครื่่�องประดัับสำ�ริ
ำ ดิ
1.3 หััตถกรรม งานฝีี มืือ ได้้แก่่ การแปรรูู ปกกจัันทบููร การทอเสื่่�อ การแปรรููปเส้้นใยพืืช
กระเป๋๋าสาน รองเท้้าสาน หมวกสาน เก้้าอี้้�ก้า้ นตาล การทอผ้้า ผ้้าไหมมััดหมี่่�
1.4 อััตลัักษณ์์ด้า้ นวิิถีีชีีวิิต ภููมิิปััญญา ได้้แก่่ การทำำ�นา การปลููกผักั สวนครััว การปลููกกก
การเลี้้�ยงวััว การเลี้้�ยงไก่่ การหาปลาตามลำำ�น้ำ��ำ ธารปราสาท
2. บทวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากเอกสารและการสััมภาษณ์์ บทวิิเคราะห์์รายการที่่�ถูกู เลืือกให้้เป็็ น
สิ่่�งที่่�แสดงถึึงอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม จุุดเด่่นและน่่าสนใจต่่าง ๆ ของชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้ จาก
นั้้�นนำำ�ลักั ษณะเด่่นและความสำำ�คัญ
ั มาประยุุกต์ใ์ ช้้ในการออกแบบผ่่านทางรููปร่่าง รููปทรงและสีีที่่เ� ป็็ น
ตััวแทนของอััตลัักษณ์์ด้า้ นต่่าง ๆ ดัังนี้้�
2.1 อััตลัักษณ์์ด้า้ นสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยว ได้้แก่่ หลุุมฝัังศพโบราณกัับโครงกระดููกมนุุษย์์โบราณ สีี
ที่่�เป็็ นตััวแทนของหลุุมฝัังศพโบราณ เป็็ นสีีที่่แ� บ่่งตามยุุคสมััย ตามชั้้�นความลึึกของดิิน เกิิดจากแร่่ธาตุุ
ปริิมาณน้ำำ�� ลัักษณะพืืชที่่�ทับั ถมในดิิน

ภาพที่่� 2 : การประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบจากอััตลัักษณ์์ด้า้ นสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� ว
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2558)
2.2 อััตลัักษณ์์ด้า้ นโบราณวััตถุุ ได้้แก่่ หม้้อปากแตรกัับเครื่่�องประดัับ สีีที่่�เป็็ นตััวแทนของ
หม้้อปากแตร คืือ สีีแดงขััดมััน หรืือสีีดำ�ขั
ำ ดั มััน และสีีที่่�เป็็ นตััวแทนของเครื่่�องประดัับ คืือ สีีที่่�แบ่่งตาม
ยุุคสมััย ตามชั้้�นความลึึกของดิิน เกิิดจากแร่่ธาตุุ ปริิมาณน้ำำ�� ลัักษณะพืืชที่่�ทับั ถมในดิิน
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ภาพที่่� 3 : การประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบด้้านอััตลัักษณ์์ด้า้ นโบราณวััตถุุ
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2558)
2.3 อััตลัักษณ์์ด้า้ นหััตถกรรม ได้้แก่่ รองเท้้าสาน และหมวกสานจากเส้้นใยพืืช สีีที่่�เป็็ น
ตััวแทน คืือ สีีที่่�เกิิดจากจากต้้นกกไหล นำำ�มาผ่่า ตากแดดจนแห้้งสนิิท จนกลายเป็็ นน้ำำ�� ตาลอ่่อน

ภาพที่่� 4 : การประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบจากอััตลัักษณ์์ด้า้ นหััตถกรรม
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2558)
2.4 อััตลัักษณ์์ด้า้ นวิิถีชีี วิี ติ ภููมิปัิ ัญญา ได้้แก่่ การหาปลาตามลำำ�น้ำ��ำ ธารปราสาท แต่่เนื่่�องจาก
ยากต่่อการจะนำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้ การปลููกต้น้ กก สีีที่่�เป็็ นตััวแทนของ คืือสีีเขีียวของกก
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1.2 ผลการวิิเคราะห์์จากการทำำ�แบบสอบถามข้้อมููลความต้้องการเบื้้�องต้้นในการออกแบบ
ตราสิินค้้า ของสมาชิิกกลุ่่�มสิินค้้าหััตถกรรมพื้้�นบ้้านฯ จำำ�นวน 15 คน คืือ รููปแบบของตราสิินค้้า
ต้้องการสื่่�อถึึงภููมิิลำ�ำ เนา โทนสีีของตราสิินค้้าต้้องการสีีโทนธรรมชาติิ ภาพลัักษณ์์ของตราสิินค้้า
ต้้องการรููปแบบเป็็ นมิิตรติิอสิ่่�งแวดล้้อม

ภาพที่่� 5 : การประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบจากอััตลัักษณ์์ด้า้ นวิิถีีชีีวิติ ภููมิปัิ ัญญา
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2558)
การออกแบบ
1. การวิิเคราะห์์ความต้้องการเบื้้�องต้้น จากการศึึกษาภาคสนามจากการสััมภาษณ์์สมาชิิก
กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ เพื่่�อสอบถามความต้้องการเบื้้�องต้้นเพื่่�อหาแนวทางการ
ออกแบบตราสััญลัักษณ์์กำ�ำ หนดชื่่�อตราสิินค้้า และหาแนวทางการออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม
ของตราสิินค้้า ที่่�มีีความเหมาะสมกัับสินิ ค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ แบ่่งออกเป็็ น
3 ส่่วนดัังนี้้�
1.1 ขั้้�นตอนการกำำ�หนดชื่่�อตราสิินค้้า และสััมภาษณ์์ความต้้องการเบื้้�องต้้นในการออกแบบ
ตราสััญลัักษณ์์ ผู้้�วิิจัยั ได้้ให้้ความรู้้�เรื่่อ� งหลัักการตั้้�งชื่่�อตราสิินค้้าและยกตััวอย่่างตราสิินค้้าแก่่สมาชิิก
กลุ่่�มสิินค้้าหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน ฯ จำำ�นวน 15 คน จากนั้้�นให้้สมาชิิกในกลุ่่�มร่่วมกัันตั้้�งชื่่�อตราสิินค้้า โดย
มีีแนวความคิิดการตั้้�งชื่่�อมากจากลัักษณะของสิินค้้า วััสดุุที่่ใ� ช้้ในการทำำ�สินิ ค้้า กระบวนการผลิิตสิินค้้า
ซึ่่ง� จากการช่่วยกันั ตั้้�งชื่่�อได้้รายชื่่�อตราสิินค้้า 12 ชื่่�อ จากนั้้�นให้้สมาชิิกทุกค
ุ นในกลุ่่�มร่่วมกัันโหวตชื่่�อที่่�
เห็็นว่่าเหมาะสมกัับกลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้มากที่่�สุดุ และได้้ข้อ้ สรุุ ปการตั้้�งชื่่�อ
ตราสิินค้้าว่่า ถัักทอเส้้นใย

ภาพที่่� 7 ภาพแสดงจำ�ำ นวนครั้้�งที่่แ� ต่่ละรายการถููกเลืือกจากการทำ�ำ แบบสอบถาม
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2558)

ภาพที่่� 6 : ภาพแสดงการมีีส่่วนร่่วมในการตั้้�งชื่่อ� ตราสิินค้้า
(ที่่ม� า : ศศิิรดา พัันธ์์วิเิ ศษศัักดิ์์,� 2558)

1.3 สรุุปผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลความต้้องการเบื้้�องต้้นในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์ ของ
สมาชิิกกลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ จำำ�นวน 15 คน ดัังนี้้� ตราสิินค้้าชื่่�อ ถัักทอเส้้นใย
เป็็ นชื่่�อที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ของทางกลุ่่�มได้้อย่่างชััดเจน คำำ�ว่่า ถัักทอ มีีที่่�มาจากกระบวนการผลิิต
สิินค้้าของกลุ่่�ม คืือ การถัักหมวก ถัักกระเป๋๋า และการทอเสื่่�อ มาผนวกกัับ คำำ�ว่า่ เส้้นใย มีีที่่�มาจาก
เส้้นใยพืืชชนิิดต่่าง ๆ อาทิิ กก ไหล ผัักตบชวา ซึ่่ง� เป็็นวััตถุุดิบิ ในการผลิิตสิินค้้า ความต้้องการต่่อการออกแบบ
ตราสััญลัักษณ์์ ดัังนี้้� รููปแบบของตราสิินค้้า คืือ ต้้องการสื่่อ� ถึึงอััตลัักษณ์์ภูมิู ลำิ �ำ เนา โทนสีีของตราสิินค้้า
คืือ สีีโทนธรรมชาติิ และภาพลัักษณ์์ของสิินค้้า คืือ รููปแบบที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า :
กรณีีศึึกษากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้

2. การออกแบบตราสิินค้้า การออกแบบตราสิินค้้า กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
จากขั้้�นตอนการศึึกษาที่่�ผ่า่ นมา จากนั้้�นเป็็ นขั้้�นตอนของการออกแบบ ซึ่่ง� ผู้้�วิิจัยั ได้้ออกแบบตราสิินค้้า
เป็็นเสมืือนตััวแทนที่่�จะสามารถถ่่ายทอดอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม วิิเคราะห์์และออกแบบภายใต้้การสื่่อ� สาร
จากผลสรุุปความต้้องการต่่อความต้้องการเบื้้�องต้้นในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์ จำำ�นวน 3 แบบ
ดัังนี้้�
2.1 ทดลองสร้้างผลงานออกแบบตราสิินค้้า
แบบที่่� 1 แนวความคิิดของผลงาน (Concept) การนำำ�ต้น้ กกซึ่่ง� วััสดุุสำ�คั
ำ ญ
ั ของการผลิิตสิินค้้าของกลุ่่�ม
มาดััดเป็็ นรููปทรงของหม้้อปากแตรซึ่่ง� เป็็ นอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมของชุุมชน ใช้้โทนสีีเขีียวไล่่เฉดจาก
สีีเขีียวเข้้มไปหาสีีเขีียวอ่อ่ นสีีที่่�เป็็ นตััวแทนของต้้นกก เชื่่�อมโยงถึึงภาพลัักษณ์์ของสิินค้้าที่่�เป็็ นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
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ภาพที่่� 9 : ผลงานการออกแบบตราสิินค้้า ชุุดที่่� 2
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2559)
แบบที่่� 3 แนวความคิิดของผลงาน (Concept) การนำำ�ลายเส้้นการสานจากเส้้นใยพืืช มา
ดััดให้้เป็็ นรููปทรงของหม้้อปากแตรซึ่่ง� เป็็ นอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมของชุุมชน ใช้้โทนสีีเขีียวที่่เ� ป็็ นตััวแทน
ของต้้นกก รองพื้้�นหลัังด้้วยลักั ษณะรููปร่่างอิิสระของเส้้นขอบแบ่่งชั้้�นดิิน เชื่่�อมโยงถึึงภาพลัักษณ์์ของ
อััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมอีีกหนึ่่ง� สิ่่�งของชุุมชน

ภาพที่่� 8 : ผลงานการออกแบบตราสิินค้้า ชุุดที่่� 1
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2559)
แบบที่่� 2 แนวความคิิดของผลงาน (Concept) การนำำ�รููปทรงของหม้้อปากแตรรซึ่่ง� เป็็ นอััตลัักษณ์์
เชิิ ง วััฒ นธรรมของชุุ ม ชนมาผสมผสานกัับล ายเส้้น ของเครื่่� อ งจััก รสานซึ่่� ง เป็็ น อััต ลััก ษณ์์ด้ ้า น
หััตถกรรมงานฝีี มืือ ใช้้โทนสีีน้ำ��ำ ตาล สีีที่่�เป็็ นตััวแทนของเครื่่�องสานจากเส้้นใยพืืช เพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับ
สิินค้้าของชุุมชน

ภาพที่่� 10 : ผลงานการออกแบบตราสิินค้้า ชุุดที่่� 3
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2559)
2.2 เก็็บข้อ้ มููลภาคสนาม นำำ�เสนอผลงานต่่อผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน
2.3 สรุุปและเลืือกตราสิินค้้า ที่่�เหมาะสมและแก้้ไขผลงานตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า :
กรณีีศึึกษากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้

ตารางที่่� 1 ตารางเปรีียบเทีียบผลการประเมิินผลงานการออกแบบตราสิินค้้า
แบบที่่� 1

แบบที่่� 2

แบบที่่� 3

1. ด้้านความงาม

3.98

3.89

4.00

2. ด้้านการสื่่�อความหมาย

3.67

4.22

3.56

3. ด้้านความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้้งาน

3.78

3.89

4.00

ค่่าเฉลี่่�ย

3.78

4.00

3.85

ประเด็็นด้้าน

จากแบบสอบถามผู้้�ทรงคุุณวุุฒิเิ พื่่�อประเมิินความพึึงพอใจการออกแบบตราสิินค้้า ที่่�สะท้้อนถึึง
อััต ลััก ษณ์์เชิิ ง วััฒ นธรรม ที่่�มีีความเหมาะสมกัับสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้
ผลปรากฏว่่า ผลงานการออกแบบชุุดที่่� 2 มีีความเหมาะสมมากที่่�สุดุ โดยมีีข้อ้ เสนอแนะว่่าใน แบบที่่� 1
รายละเอีียดค่่อนข้้างเยอะ สีีไล่่เฉดอาจจะมีีปััญหากัับการใช้้งาน ชอบรููปทรงที่่�ทันั สมััย แต่่ควรตััดทอน
ให้้ลดลงอีีก ในแบบที่่� 2 ชอบการนำำ�ลักั ษณะของการถัักมาเล่่น แต่่การนำำ�รููปทรงของไหมาใช้้นั้้น� อาจ
ทำำ�ให้้หลุุดประเด็็นของเครื่่�องสานไป หรืือตััดรููปทรงของไหและพื้้�นหลัังออก พััฒนาลายเส้้นของการ
สานให้้ minimal จะทำำ�ให้้งานดููเรีียบง่า่ ยและทัันสมััย แบบที่่� 3 ถึึงแม้้ว่า่ จะสื่่�อถึึงตััวผลิติ ภััณฑ์์แต่่ใช้้
งานยาก สร้้างภาพจำำ�ลำ�บ
ำ ากในการทำำ�การตลาด ดัังนั้้�นอาจจะนำำ�ลักั ษณะการออกแบบของลวดลาย
ชุุดที่่� 2 ไปปรัับใช้้กับชุ
ั ดุ ที่่� 3 และการออกแบบตััวอักั ษรควรสร้้างขึ้้�นมาใหม่่และควรเพิ่่�มความหนาให้้
กัับตัวอั
ั กั ษรเพื่่�อความชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
จากการปรัับแบบตามข้้อเสนอแนะของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จึึงได้้ตราสััญลัักษณ์์ของกลุ่่�มหััตถกรรม
บ้้านธารปราสาทใต้้ ที่่�จัดั อยู่่�ในประเภท Combination Mark คืือ การวางตััวอักั ษรคู่่�กัับรููปภาพ เพื่่�อ
ง่่ายต่่อการตีีความหมาย แนวคิิดที่่�ใช้้ในการออกแบบ ยัังคงเป็็ นการดััดเส้้นให้้เป็็ นรููปทรงของหม้้อ
ปากแตร ซึ่่ง� เป็็ นอััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมของชุุมชน อีีกทั้้ง� เส้้นยัังแทนเส้้นใยพืืชซึ่่ง� เป็็ นวััสดุุหลัักใน
การทำำ�งานหััตถกรรม ตรงกลางเน้้นให้้เป็็ นลายสานที่่�ประณีีตซึ่่ง� เป็็ นเอกลัักษณ์์ของสิินค้้าชุุมชนบ้้าน
ธารปราสาทใต้้ ใช้้โทนสีีน้ำ��ำ ตาลเพื่่�อสะท้้อนภาพลัักษณ์์สินิ ค้้าที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับแนวความคิิดของ ชััยรัตั น์์ อััศวางกููร ที่่�ว่า่ โลโก้้ที่่ดี� คว
ี รมีีรููปลัักษณ์์ที่่น่� า่ จดจำำ� ให้้ความรู้้�สึึกเรีียบง่า่ ย
แต่่ต้อ้ งดููไม่่ธรรมดา ควรเรีียบง่า่ ยสื่่�อความหมายได้้รวดเร็็ว แต่่สมบููรณ์์พร้อ้ มด้้วยสาระและรายละเอีียด
มีีความร่่วมสมััย เหมาะกัับกาลเวลาไม่่ล้ำ�ยุ
�ำ คุ จนทำำ�ให้้ล้า้ สมััยได้้โดยรวดเร็็ว โลโก้้ควรสะดวกต่่อการ
ใช้้งาน ดููเหมาะสมกัับปรััชญาและกิิจกรรมของผลิิตภััณฑ์์ หรืือกิิจการนั้้�น ๆ (ชััยรัตั น์์ อััศวางกููร. 2550 : 59)

ภาพที่่� 11 : ตราสััญลัักษณ์์ที่ป่� รัับตามคำ�ำ เสนอแนะของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2559)
3. การนำำ�ตราสิินค้้าไปใช้้ ผู้้�วิิจัยั ได้้ นำำ�ตราสิินค้้าที่่�ผ่า่ นการมีีส่ว่ นร่่วมสมาชิิกกลุ่่�มหััตถกรรม
พื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ เพื่่�อกำำ�หนดชื่่อ� ตราสิินค้้าและหาแนวทางการออกแบบอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม
ของตราสิินค้้า ที่่�มีคว
ี ามเหมาะสมกัับสินิ ค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้และการตรวจสอบ
จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ จึึงได้้นำ�ำ มาจััดทำำ�เป็็ นคู่่�มืืออััตลัักษณ์์ตราสิินค้้า สามารถอำำ�นวยความสะดวกใน
การออกแบบสื่่�อต่่าง ๆ ของกลุ่่�มหััตถกรรมบ้้านธารปราสาทใต้้ ให้้มีีความสอดคล้้องกลมกลืืน และมีี
แนวทางในการนำำ�ไปใช้้งาน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
3.1 หน้้าปกออกแบบหน้้าปกโดยเน้้นที่่�ชื่่�อสิินค้้า โดยชื่่�อสิินค้้าใช้้สีขี าว วางบนพื้้�นหลัังสีีเขีียว
เข้้มง่่ายต่่อการอ่่าน ใช้้ภาพประกอบที่่�เป็็ นนางแบบถืือกระเป๋๋าสานเพื่่�อนำำ�เสนอสิินค้้า
3.2 แสดงข้้อมููลประวััติิ เป็็ นการให้้ประวััติิ และแสดงภาพสมาชิิกในกลุ่่�ม และบอกข้้อมููลที่่ตั้้� ง�
พร้้อมเบอร์์โทรศััพท์์ติดิ ต่่อ
3.3 ตราสิินค้้าและการใช้้งาน ตราสััญลัักษณ์์ของกลุ่่�มหััตถกรรมบ้้านธารปราสาทใต้้ จััดอยู่่�
ในประเภท Combination คืือ การผสมผสานระหว่่างโลโก้้และตััวอักั ษร เพื่่�อง่่ายต่่อการตีีความหมาย
แนวคิิดที่่�ใช้้ในการออกแบบ คืือ การดััดเส้้นให้้เป็็ นรูู ปทรงของหม้้อปากแตร ซึ่่�งเป็็ นอััตลัักษณ์์ทาง
วััฒนธรรมของชุุมชน อีีกทั้้ง� เส้้น ยัังแทนเส้้นใยพืืชซึ่่ง� เป็็ นวััสดุุหลัักในการทำำ�งานหััตถกรรม ตรงกลาง
เน้้นให้้เป็็ นลายสานที่่�ประณีีตซึ่่ง� เป็็ นเอกลัักษณ์์ของสิินค้้าชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้ ใช้้โทนสีีน้ำ��ำ ตาล
เพื่่�อสะท้้อนภาพลัักษณ์์สินิ ค้้าที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
3.4 พื้้�นที่่�เว้้นระยะ เมื่่�อจะนำำ�ตราสิินค้้าไปใช้้ในงานออกแบบ ควรเว้้นพื้้�นที่่�ว่า่ งด้้านข้้าง เพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้องค์์ประกอบอื่่�น ๆ ในงานออกแบบเข้้ามาทัับ หรืือซ้้อนกัับตราสิินค้้า ซึ่่�งจะลดทอน
ความชััดเจนของตราสิินค้้า สำำ�หรัับพื้้น� ที่่�เว้้นระยะในการใช้้งานตราสิินค้้าในทั้้�งสาม รููปแบบได้้นำ�ตั
ำ วั
“ก” มาจากชื่่�อสิินค้้า และนำำ�มาใช้้เป็็ น ตััวกำ�ำ หนดพื้้�นที่่�เว้้นระยะในการใช้้ตราสิินค้้า ดัังภาพประกอบ
3.5 การใช้้สีีในตราสิินค้้า ในระบบต่่าง ๆ ระบบการใช้้สีีของตราสิินค้้า
3.6 ระบบสีีของตราสิินค้้าในรููปแบบขาวดำำ� หน้้านี้้�แสดงระบบการใช้้สีีของตราสิินค้้าในรููป
แบบขาวดำำ�สำ�ำ หรัับงานพิิมพ์์ขาวดำำ�หรืืองานออกแบบสีีขาวดำำ�ในสื่่อ� อื่่น� ๆ ผู้้�ออกแบบสามารถเลืือกแบบ
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า :
กรณีีศึึกษากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้

ตราสััญลัักษณ์์ในระบบสีีขาวดำำ� จากแบบทั้้�ง 3 แบบนี้้�ได้้ แต่่เมื่่�อนำำ�ไปใช้้จะต้้องมีีพื้้น� ที่่�เว้้นระยะเหมืือน
กัับตราสิินค้้าในระบบอื่่�น ๆ ด้้วยเช่่นกััน
3.7 การใช้้ตราสิินค้้าบนพื้้�นสีีที่่�มีีค่่าความเข้้มต่่างกััน การใช้้ตราสิินค้้าบนพื้้�นหลัังที่่�มีีค่่า
ความเข้้มของโทนสีีต่า่ งกัันเทีียบเเป็็ นเปอร์์เซ็็นต์์ ถ้้าพื้้�นหลัังมีีความเข้้มมากกว่่า 50% ขึ้้�นไป ให้้ใช้้
ตราสิินค้้าแบบสี่่�สีี และแบบลายเส้้นขาวดำำ�
3.8 การใช้้ตัวั หนัังสืือ ได้้ทำ�ก
ำ ารกำำ�หนดแบบตััวหนัังสืือทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ เพื่่�อ
ในงานออกแบบของสิินค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ แบบตััวหนัังสืือภาษาไทย ชื่่�อ
Arabica
3.9 ป้้ายราคาตราสิินค้้า ใช้้สำ�ำ หรัับบอกราคาสิินค้้า
3.10 ป้้ายผ้้าพิิมพ์์ลาย ใช้้สำ�ำ หรัับติดิ ตราสิินค้้าลงบนผลิิตภััณฑ์์
3.11 นามบััตร เป็็ นเสมืือน Salesman บอกสิินค้้า บริิการ เบอร์์ติดิ ต่่อสอบถามในเรื่่อ� งต่่าง ๆ
หรืือแจก ในงานแสดงสิินค้้าให้้กับผู้้�ที่่
ั �สนใจผลิิตภััณฑ์์
3.12 ตรายาง ใช้้สำ�ำ หรัับประทัับตราสำำ�หรัับส่ง่ พััสดุุ ถุุงกระดาษ หรืือทำำ�นามบััตรด้้วยตนเอง
3.13 เสื้้�อยืืดสกรีีนลายเปรีียบเสมืือนเป็็ นยููนิิฟอร์์ม สำำ�หรัับสวมใส่่เวลาไปออกร้้าน เพื่่�อให้้
เป็็ นภาพลัักษณไปในทิิศทางเดีียวกันั
3.14 สติ๊๊�กเกอร์์ สติ๊๊�กเกอร์์สำ�ำ หรัับติดิ บนผลิิตภััณฑ์์ที่่�ห่อ่ หุ้้�มด้้วยถุงุ พลาสติิก
3.15 ป้้ายแบนเนอร์์ ป้้ายสำำ�หรัับออกร้้าน หรืือแขวนไว้้หน้้าศููนย์์หัตั ถกรรม
3.16 ป้้ายชื่่�อสิินค้้า ป้้ายชื่่�อสิินค้้า สำำ�หรัับติดิ ไว้้หน้้าศููนย์์หัตั ถกรรม

ภาพที่่� 13 : ส่่งมอบตราสิินค้้าและคู่่�มืืออััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม
(ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2559)
4. การวิิเคราะห์์ผลการประเมิินความพึึงพอใจ
ตารางที่่� 2 ข้้อมููลทั่่�วไป
ประเด็็นด้้าน

จำำ�นวน (คน)

ร้้อยละ

1.1 เพศชาย

13

37.14

1.2 เพศชาย

22

62.86

35

100

2.1 อายุุ 21-30 ปีี

5

14.29

2.2 อายุุ 31-40 ปีี

18

51.43

2.3 อายุุ 41 ปีี ขึ้้น� ไป

12

34.29

35

100

1. เพศ

รวม
2. อายุุ

รวม
3. สถานะนัักท่่องเที่่ย� ว

ภาพที่่� 12 : คู่่�มืืออััตลัักษณ์์ (Visual Identity Guidline)
ที่่ม� า : สุุวพััชร โสวภาค, 2559

3.1 นัักท่อ่ งเที่่�ยวในพื้้�นที่่�จังั หวััดนครราชสีีมา

23

65.71

3.2 นัักท่อ่ งเที่่�ยวนอกพื้้�นที่่�จังั หวััดนครราชสีีมา
รวม

12

34.29
35

100

	ผลการประเมิินความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อรูู ปแบบตราสิินค้้าที่่�แสดงถึึงอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม
และอััตลัักษณ์์สินิ ค้้ากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสููง จ.นครราชสีีมา
จากการสอบถามนัักท่อ่ งเที่่�ยวจำ�ำ นวน 35 คน โดยยึึดเกณฑ์์การตััดสิินคุุณภาพ
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การศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้า :
กรณีีศึึกษากลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้

ตารางที่่� 3 ผลการประเมิินความพึึงพอใจ
S.D.

ค่่าเฉลี่่�ย

ระดัับคุุณภาพ

1. ความสวยงาม จดจำำ�ง่า่ ย

0.51

4.53

ดีีมาก

2. สะท้้อนถึึงอััตลัักษณ์์ษณ์์ของบ้้านธารปราสาทใต้้

0.47

4.30

ดีี

3. สะท้้อนถึึงผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้า้ นธารปราสาทใต้้

0.50

4.43

ดีี

4. ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่อ่ สิินค้้า

0.50

4.57

ดีีมาก

0.50

4.46

ดีี

ประเด็็นด้้าน

ค่่าเฉลี่่�ย

เพื่่�อสะท้้อนภาพลัักษณ์์สินิ ค้้าที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ สุุมิติ รา ศรีีวิบูิ ลู ย์์
(สุุมิิตรา ศรีีวิิบูลู ย์์. 2547 : 74 - 80) ที่่�กล่า่ วว่่า คุุณลัักษณะของตราสััญลัักษณ์์ที่่�ดีีจะต้้องมีีมีีลักั ษณะ
เฉพาะตััว (Uniqueness) กล่่าวคืือการสร้้างตราสััญลัักษณ์์ให้้มีีลักั ษณะ เฉพาะตััวนั้้น� มีีความสำำ�คัญ
ั
อย่่างยิ่่ง� เพราะเป็็ นการสร้้างความไม่่ซ้ำ��ำ แบบใคร ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ และรัับรู้้�ผู้้�บริโิ ภคจดจำำ�ในความแตกต่่าง
เมื่่�อได้้เห็็นตราสััญลัักษณ์์นั้้น� และสามารถบอกรายละเอีียด (Descriptive) ได้้ ไม่่ดูเู ข้้าใจยาก เกิินไป
หรืือมีีสิ่่�งที่่�เชื่่�อมโยงถึึงองค์์กรที่่�ตราสััญลัักษณ์์นั้้น� ๆ เป็็ นตััวแทนได้้ ตราสััญลัักษณ์์บางอััน จะใช้้วิิธีีให้้
ข่่าวสารรายละเอีียดข้้อมููลเกี่่ยวกั
� บสิ
ั นิ ค้้า บริิการ หรืือธุุรกิิจขององค์์กรนั้้�น แก่่ผู้้�บริโิ ภคด้้วยการ ผสมผสาน
ภาพ ที่่�แสดงถึึงธุุรกิิจนั้้�น ๆ ลงในตราสััญลัักษณ์์ การนำำ�ตราสิินค้้าไปใช้้ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้จัดั ทำำ�เป็็ นคู่่�มืืออััตลัักษณ์์
ตราสิินค้้า สามารถอำำ�นวยความสะดวกในการออกแบบสื่่�อต่่าง ๆ ของ กลุ่่�มหััตถกรรมบ้้านธารปราสาทใต้้
ให้้มีีความสอดคล้้องกลมกลืืน และมีีแนวทางในการนำำ�ไปใช้้งาน
สรุุปผลการประเมิินความพึึงพอใจ นัักท่อ่ งเที่่�ยวที่่ม� าเที่่�ยวในชุุมชน จำำ�นวน 35 คน ได้้ทำ�ก
ำ าร
ตอบแบบความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อรูู ปแบบตราสิินค้้าที่่�แสดงถึึงอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมและอััตลัักษณ์์
สิินค้้า กลุ่่�มหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน ผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลพบว่า่ ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่มีคว
ี ามพึึงพอใจ
โดยรวมอยู่่�ในระดัับดีี (ค่่าเฉลี่่�ย 4.46) และเมื่่�อพิิจารณาเป็็ นรายข้้อพบว่่า ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่อ่
สิินค้้า อยู่่�ในระดัับดีีมาก (ค่่าเฉลี่่�ย 4.57) รองลงมาคืือ ความสวยงาม จดจำำ�ง่า่ ย อยู่่�ในระดัับดีีมาก
(ค่่าเฉลี่่ย� 4.53) รองลงมาคืือ สะท้้อนถึึงผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้า้ นธารปราสาทใต้้ อยู่่�ในระดัับดีี (ค่่าเฉลี่่ย�
4.30) และสะท้้อนถึึงอััตลัักษณ์์ษณ์์ของบ้้านธารปราสาทใต้้ อยู่่�ในระดัับดีี (ค่่าเฉลี่่�ย 4.43)

จากแบบสอบถามผู้้�นัักท่อ่ งเที่่�ยวจำ�ำ นวน 30 คน ที่่�มาเลืือกซื้้�อสิินค้้าในชุุมชน เพื่่�อประเมิิน
ความพึึงพอใจที่่�มีีต่อ่ รููปแบบตราสิินค้้าที่่�แสดงถึึงอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมและอััตลัักษณ์์สินิ ค้้า กลุ่่�ม
หััตถกรรมพื้้�นบ้้านบ้้านธารปราสาทใต้้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสููง จ.นครราชสีีมา ระดัับคุุณภาพการออกแบบ
ตราสิินค้้า ในแต่่ละรายการ ได้้ผลคืือ ความสวยงาม จดจำำ�ง่า่ ย อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีมาก (4.53) สะท้้อนถึึง
อััตลัักษณ์์ของบ้้านธารปราสาทใต้้ อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีี (4.30) สะท้้อนถึึงผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้า้ นธาร
ปราสาทใต้้ อยู่่�ในเกณฑ์์ ดีี (4.43) และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่อ่ สิินค้้าอยู่่�ในเกณฑ์์ ดีีมาก (4.57)
ระดัับคุุณภาพโดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี (4.46)

สรุุ ปและอภิิปรายผล
	ผลจากการศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อการออกแบบตราสััญลัักษณ์์ สามารถสื่่�อสาร
ได้้จากสิ่่�งที่่�เป็็ นอััตลัักษณ์์ของชุุมชนในครั้้�งนี้้� ได้้สมาชิิกกลุ่่�มสิินค้้าหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน ฯ ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
เข้้าร่่วมโครงการวิิจัยจำ
ั �ำ นวน 15 คน ผลจากความร่่วมมืือในการมีีส่ว่ นร่่วมการกำำ�หนดชื่่�อตราสิินค้้า
และร่่วมกัันโหวดชื่่�อที่่�เห็็นว่่าเหมาะสมที่่�สุดุ โดยใช้้ชื่่�อสิินค้้าว่่า ถัักทอเส้้นใย ซึ่่ง� มีีแนวความคิิดมาก
จากวััสดุุที่่�ใช้้ในการทำำ�สินิ ค้้า กระบวนการผลิิตสิินค้้า จากนั้้�นร่่วมกัันพิิจารณารููปแบบของตราสิินค้้า
โดยมีีความต้้องการให้้สื่่�อถึึงอััตลัักษณ์์ภููมิิลำ�ำ เนา โทนสีีของตราสิินค้้ามีีความต้้องการให้้เป็็ นสีีโทน
ธรรมชาติิ และภาพลัักษณ์์ของสิินค้้ามีีความต้้องการให้้มีีรููปแบบเป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
	ซึ่่ง� ผลงานการออกแบบตราสิินค้้า ทำำ�ให้้ได้้ชุดุ ผลงานจริิงและผลงานต้้นแบบที่่�มีคว
ี ามสมบููรณ์์
และสอดคล้้องกัับอัตั ลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรม ได้้วิิเคราะห์์และออกแบบภายใต้้การสื่่�อสารจากผลสรุุป
ความต้้องการต่่อความต้้องการเ จึึงได้้ตราสััญลัักษณ์์ของกลุ่่�มหััตถกรรมบ้้านธารปราสาทใต้้ ที่่�จัดั อยู่่�
ในประเภท Combination คืือ การผสมผสานระหว่่างโลโก้้และตััวอักั ษร เพื่่�อง่่ายต่่อการตีีความหมาย
แนวคิิดที่่�ใช้้ในการออกแบบ ยัังคงเป็็ นการดััดเส้้นให้้เป็็ นรููปทรงของไหปากแต่่ ซึ่่ง� เป็็ นอััตลัักษณ์์ทาง
วััฒนธรรมของชุุมชน อีีกทั้้ง� เส้้นยัังแทนเส้้นใยพืืชซึ่่ง� เป็็ นวััสดุุหลัักในการทำำ�งานหััตถกรรม ตรงกลาง
เน้้นให้้เป็็ นลายสานที่่�ประณีีตซึ่่ง� เป็็ นเอกลัักษณ์์ของสิินค้้าชุุมชนบ้้านธารปราสาทใต้้ ใช้้โทนสีีน้ำ��ำ ตาล

ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะจากผลการวิิจัยั จากการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อเก็็บข้อ้ มููลต่า่ ง ๆ และการจากการสอบถาม
สััมภาษณ์์ และพููดคุุยกับนั
ั กั วิิชาการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และนัักออกแบบพบว่่า ได้้รับก
ั ารตอบรัับและ
การสนัับสนุุนเป็็ นอย่่างดีี เพราะเห็็นว่่าการทำำ�งานวิิจัยั ในลัักษณ์์นี้้จ� ะเป็็ นประโยชน์์ ต่่อการค้้นหาถึึง
อััตลัักษณ์์ษณ์์ของบ้้านธารปราสาทใต้้ และส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ต่ี อ่ สิินค้้าผ่่านตราสิินค้้า ยัังสามารถ
เพิ่่�มมููลค่า่ ให้้แก่่ผลิติ ภััณฑ์์ และสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุมุ ชนได้้
2. ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับงานวิิจัยครั้้
ั ง� ต่่อไป นอกจากการสร้้างอััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมเพื่่�อ
การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ ที่่�มีีความเหมาะสมกัับสินิ ค้้าหััตถกรรมพื้้�นบ้้านธารปราสาทใต้้แล้้ว ควร
ศึึกษาการวิิจัยช่
ั อ่ งทางส่่งเสริิมการตลาดให้้กับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์หัตั ถกรรมพื้้�นบ้้านธารปราสาทใต้้ด้วย
้
3. ส่่งมอบตราสิินค้้าและคู่่�มืืออััตลัักษณ์์เชิิงวััฒนธรรมให้้กับกลุ่่�
ั มหััตถกรรมบ้้านธารปราสาทใต้้
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในการนำำ�ไปจำำ�หน่่ายสิินค้้าในการออกร้้าน ขายสิินค้้าออนไลน์์ และยัังใช้้อยู่่�ใน
ปัั จจุุบันั
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บทคััดย่่อ

มัังกรลายกนก : วิิจัยั สร้้างสรรค์์ศิลิ ปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่�-สุุโขทััย
MONG-KORN-LAI-KANOK : CREATIVE RESEARCH OF CROSSING
CULTURE ART DALI-SUKHOTHAI
Liping Li 1
ภรดีี พัันธุุภากร 2
เสกสรรค์์ ตัันยาภิิรมย์์ 3
	ภููมิหิ ลัังของงานวิิจัยนี้้
ั คื� อื ความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีน-ไทยและต้้นกำำ�เนิิดทางประวััติศิ าสตร์์ของ
ต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััย โดยศึึกษาเกี่่�ยวกับั ประวััติศิ าสตร์์ ภููมิศิ าสตร์์ ศิิลปะและวััฒนธรรมของต้้าหลี่่� - สุุโขทััย
และวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ทางศิิลปะและวััฒนธรรมของทั้้�งสองพื้้�นที่่�ผ่า่ นการวิิจัยท
ั างเอกสาร การวิิจัยั
ภาคสนาม และการรวบรวมข้้อมููล พร้้อมทั้้�งทำำ�การศึึกษาเชิิงเปรีียบเทีียบเกี่่�ยวกับศิ
ั ิลปะการตกแต่่ง
สถาปััตยกรรม ศิิลปะเครื่่�องเคลืือบดิินเผา จิิตรกรรม สััมฤทธิ์์ศิ� ลป์
ิ ์ ศิิลปะเสื้้�อผ้้าเครื่่�องแต่่งกายของต้้า
หลี่่แ� ละสุุโขทััย จากนั้้�นสกััดองค์์ประกอบทางศิิลปะเพื่่�อวิิเคราะห์์และสร้้างสรรค์์ผลงานข้้ามวััฒนธรรม
ชุุด “มัังกรลายกนก” ซึ่่ง� มัังกร (จีีน) เทีียบได้้กับั นาคหรืือนาคา (ไทย) และลายกนก (ไทย) เทีียบได้้กับั
ลายประแจ (จีีน) ทำำ�ให้้ผลงานยัังคงรัักษาความลึึกลัับของวััฒนธรรมตะวัันออกไว้้ได้้เป็็ นอย่่างดีี โดยใช้้
ลวดลายที่่� หลากหลายและองค์์ประกอบเชิิงสััญลัักษณ์์มาปรัับให้้เป็็ นภาษาทางศิิลปะแบบข้้าม
วััฒนธรรม
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: มัังกรลายกนก/ต้้าหลี่่�/สุุโขทััย/ข้้ามวััฒนธรรม

Abstract

The study examined the history and geography, culture and art of Dali and Sukhothai 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 compared 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 artwork retain the mystery of Oriental culture in its artistic style. The Dali-Sukotai cross-cultural art creation transformed the rich patterns and symbolic elements into a cross-cultural art
language.
Keyword: Mong-Korn-Lai-Kanok/Dali/Sukhothai/Crossing culture
1
2
3

นิิสิติ ปริิญญาเอก หลัักสูตู รดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิต สาขาทััศนศิิลป์์และการออกแบบ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ศาสตราจารย์์., ที่่�ปรึึกษาหลััก, สาขาทััศนศิิลป์์และการออกแบบ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์., ดร, ที่่�ปรึึกษาร่่วม, สาขาทััศนศิิลป์์และการออกแบบ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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ความเป็็ นมาและความสำำ�คััญของการวิิจัยั
	การแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรมอย่่างสัันติิระหว่่างจีีนและไทยมีีความโดดเด่่นเป็็ นพิิเศษใน
ประวััติศิ าสตร์์การแลกเปลี่่ย� นระหว่่างจีีนและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ประการแรกคืือ ไม่่เคยมีีสงคราม
ขนาดใหญ่่ระหว่่างทั้้�งสองประเทศ และประการที่่�สอง ความสััมพัันธ์์นี้้มี� ปี ระวััติศิ าสตร์์ที่่ย� าวนาน ตาม
บัันทึึกของประเทศจีีน ตั้้�งแต่่สมััยราชวงศ์์หยวนของประเทศจีีน อาณาจัักรสุุโขทััย ล้้านนา และอยุุธยา
ของประเทศไทยได้้รักั ษาความสััมพัันธ์์แบบรััฐบรรณาการกัับประเทศจีี นอย่่างแน่่นแฟ้้นมาโดย
ตลอด โดยความสััมพัันธ์์นี้้ไ� ด้้ดำ�ำ เนิินมาเป็็ นเวลากว่่าหลายร้้อยปีี จนกระทั่่�งเข้้าสู่่�ยุุคราชวงศ์์ชิิงของ
จีีนและรััชสมััยของรััชกาลที่่� 4 แห่่งราชวงศ์์จักรี
ั ขี องประเทศไทยถึึงจะสิ้้�นสุุดลง
1. ภาพกว้้างจากหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์และโบราณคดีี
เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์ของภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ของประเทศจีีนมีีอาณาเขตติิดต่่อ
กัับภูมิู ิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรมระหว่่างสองพื้้�นที่่�ขึ้้น� มา
แต่่สมััยโบราณ (Tong Enzhong, 1983) โดยพื้้�นที่่�ของยููนนานและภููมิิภาคของเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้มีีต้น้ กำำ�เนิิดทางวััฒนธรรมร่่วมกััน ซึ่่�งกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�หลายกลุ่่�มที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�นี้้มั� กั ใช้้ภาชนะ
เครื่่�องใช้้ร่ว่ มกัันและคงไว้้ซึ่ง�่ ขนบธรรมเนีียมที่่�เหมืือนและคล้้ายคลึึงกััน (Wang DaDao, 1991)
2. อาณาจัักรน่่านเจ้้าและสุุโขทััย
อาณาจัักรน่่านเจ้้า (ค.ศ. 738-937) เป็็ นอาณาจัักรที่่�ก่่อตั้้�งและมีีระบอบการปกครองโดย
ชนกลุ่่�มน้้อยแถบชายแดนทางภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ในสมััยราชวงศ์์ถังั ของประเทศจีีนในช่่วงศตวรรษ
ที่่� 8 (Fang Tie, 2003) ตามประวััติศิ าสตร์์ การดำำ�รงอยู่่�ของอาณาจัักรน่่านเจ้้าได้้กระตุ้้�นการอพยพและ
การขยายตััวของชาวไต ตลอดหลายศตวรรษที่่�ผ่่านมา ชาวไตจำำ�นวนมากจากมณฑลยููนนานได้้
อพยพมายัังภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จนถึึงศตวรรษที่่� 13 พวกเขาได้้อพยพไปไกลถึึงประเทศ
อิินเดีีย ซึ่่ง� หลัังจากที่่�ได้้ลงหลัักปัักฐานแล้้วนั้้น� ชาวไตที่่�อพยพไปอยู่่�ที่่�พม่า่ จะถููกเรีียกว่า่ “ไทใหญ่่”
ส่่วนที่่�อาศััยอยู่่�ทางตอนบนของแม่่น้ำ��ำ โขงจะถููกเรีียกว่่า “ลาว” โดยชาวไตส่่วนใหญ่่จะตั้้�งถิ่่�นฐานอยู่่�
ทางทิิศเหนืือและทิิศตะวัันตกของอาณาจัักรเขมรในขณะนั้้�น เพราะฉะนั้้�นชาวไตจึึงก่่อตั้้�งอาณาจัักร
ใหม่่ขึ้้น� ในเมืืองสุุโขทััยของอาณาจัักรเขมรในเวลานั้้�น (HaysJeffrey, 2020) ซึ่่ง� ต่่อมาอาณาจัักรสุุโขทััย
(ค.ศ.1238-1438) เป็็ นอาณาจัักรแรกที่่�ก่อ่ ตั้้�งขึ้้�นโดยคนไทยและเป็็ นราชวงศ์์แรกในประวััติศิ าสตร์์ของ
ประเทศไทยในศตวรรษที่่� 13
3. การสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่�และสุุโขทััย
	ต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยเป็็ นจุุดตััดของการเผชิิญหน้้า การแลกเปลี่่ย� น และความขััดแย้้งทางวััฒนธรรม
อีีกทั้้ง� ยัังเป็็ นพื้้�นที่่�เชิิงทดลองของศิิลปะรููปแบบใหม่่ และเป็็ นพื้้�นที่่�ที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยนแบบวััฒนธรรม
อีีกด้วย
้ กล่่าวคืือ การสร้้างสรรค์์ศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่�-สุุโขทััยเป็็ นการผสมผสานองค์์ประกอบ
ศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมของจีีน (ต้้าหลี่่�) และไทย (สุุโขทััย) ในลัักษณะของการบููรณาการและนวััตกรรม
แล้้วสร้้างสรรค์์เป็็นผลงานศิิลปะที่่�สอดคล้้องกัับความหมายแฝงของวััฒนธรรมจีีนและไทยผ่่านการผสมผสาน

องค์์ประกอบการตกแต่่งของศิิลปะจีีนและไทยที่่�มีต้ี า้ หลี่่-� สุุโขทััยเป็็ นตััวแทน ซึ่่ง� การสร้้างสรรค์์ผลงานนี้้�
มีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนสื่่�อสารแบบข้้ามวััฒนธรรม เน้้นความเปิิ ดกว้้างทางวััฒนธรรม และ
ความสอดคล้้องทางรููปแบบศิิลปะของทั้้�งสองวััฒนธรรม เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานทััศนศิิลป์์ที่่�สามารถ
ถ่่ายทอดและสื่่�อสารออกไปสู่่�ผู้้�ชมได้้

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
1. เพื่่�อศึึกษาร่่องรอยความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่�และสุุโขทััยในอดีีตจากข้้อมููลทางเอกสาร
2. เพื่่�อศึึกษาและวิิเคราะห์์ร่อ่ งรอยหลัักฐานความสััมพัันธ์์ทางศิิลปะและวััฒนธรรมของต้้าหลี่่�
และสุุโขทััยจากงานศิิลปะเครื่่�องปั้้� นดิินเผาและลวดลายที่่�ปรากฏในหลัักฐานต่่าง ๆ
3. เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมไทย-จีีน โดยผลงานสร้้างสรรค์์มีีไม่่น้อ้ ยกว่่า
5 กลุ่่�ม 3 รููปแบบ ได้้แก่่ ภาพจิิตรกรรม งานเซรามิิก และงานศิิลปะจััดวาง

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
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มัังกรลายกนก : วิิจัยั สร้้างสรรค์์ศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่�-สุุโขทััย

ขอบเขตของการวิิจัยั
1. ขอบเขตด้้านเนื้้อ� หา
งานวิิจัยนี้้
ั ศึึก
� ษาภููมิหิ ลัังทางประวััติศิ าสตร์์ ภููมิศิ าสตร์์ ศิิลปะและวััฒนธรรมของประเทศไทย
กัับจีีนผ่่านหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์และโบราณคดีีตั้้ง� แต่่ในอดีีตจนถึึงปัั จจุุบันั และศึึกษาศิิลปะ
ข้้ามวััฒนธรรมของต้้าหลี่่�และสุุโขทััยจากผลงานศิิลปะประเภทต่่าง ๆ เช่่น ผลงานสถาปัั ตยกรรม
ประติิมากรรม เครื่่�องปั้้� นดิินเผา จิิตรกรรม สััมฤทธิ์์�ศิิลป์์และศิิลปะเสื้้�อผ้้าเครื่่�องแต่่งกายเพื่่�อค้้นหา
องค์์ประกอบทางวััฒนธรรมที่่�มีีความคล้้ายคลึึงกัันและนำำ�ไปใช้้ในการสร้้างสรรค์์ผลงานใหม่่
2. ขอบเขตด้้านพื้้น� ที่่�
เมืืองต้้าหลี่่� ประเทศจีีน และจัังหวััดสุุโขทััย ประเทศไทย
3. ขอบเขตด้้านการสร้้างสรรค์์
	นำำ� เสนอศิิ ล ปะข้้า มวััฒ นธรรมของต้้า หลี่่� แ ละสุุโ ขทััย ในรูู ป แบบของผลงานเซรามิิ ก
จิิตรกรรม และศิิลปะการจััดวาง ซึ่่ง� เนื้้�อหาที่่�มีคว
ี ามเป็็ นตััวแทนของต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยที่่สุ� ดุ คืือ เซรามิิก
และภาพจิิตรกรรม ดัังนั้้�นผู้้�วิิจัยจึึ
ั งเลืือกใช้้รููปแบบของศิิลปะทั้้�ง 2 ประเภทนี้้�มาใช้้ในการแสดงออก
และสำำ�หรัับศิิลปะจััดวางเป็็ นรูู ปแบบศิิลปะที่่�สามารถผสมผสานเข้้ากัับศิิลปะรูู ปแบบอื่่�น ๆ โดย
มีีการนำำ�วัสั ดุุที่่�หลากหลายมาใช้้ในการแสดงถึึงประวััติศิ าสตร์์ เนื้้�อหา ผลงานศิิลปะ สภาพปัั จจุุบันั
และอนาคตของการข้้ามวััฒนธรรมระหว่่างต้้าหลี่่�และสุุโขทััย

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั
การวิิจัยั ทางเอกสาร
	ศึึกษาค้้นคว้้าและรวบรวมเอกสารข้้อมููลเกี่่� ยวกัับความสััมพัันธ์์ของต้้าหลี่่�และสุุโขทััย
ประวััติศิ าสตร์์และภููมิิศาสตร์์ ศิิลปะและวััฒนธรรมต้้าหลี่่�และสุุโขทััย จากหนัังสืือ วารสาร งานวิิจัยั
และอิินเทอร์์เน็็ต
การวิิจัยั ภาคสนาม
	ลงพื้้�นที่่� ไปยัังแหล่่งโบราณคดีีสำ�คั
ำ ญ
ั ทางประวััติิศาสตร์์และพิิพิิธภััณฑ์์ทั้้ง� ในต้้าหลี่่�และ
สุุโขทััยเพื่่�อดำำ�เนิินการสำำ�รวจภาคสนาม ถ่่ายภาพและรวบรวมผลงานศิิลปะในประวััติศิ าสตร์์ของต้้าหลี่่�
และสุุโขทััย
การวิิเคราะห์์และสกััดองค์์ประกอบทางศิิลปะ
	ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากการศึึกษาทางเอกสารและการลงภาคสนาม สกััดเอาองค์์ประกอบ
ทางศิิลปะและวััฒนธรรมออกมา เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะ
เนื้้�อหาในการวิิจัยั และกระบวนการสร้้างสรรค์์

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

1. ภููมิศิ าสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ ศิิลปะและวััฒนธรรมแหล่่งต้้าหลี่่�
	ต้้าหลี่่เ� ป็็ นศููนย์์กลางของการคมนาคมทางภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ของจีีน และเป็็ นจุุดเชื่่�อมโยง
ระหว่่างจีีนแผ่่นดิินใหญ่่กับั เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้มาตั้้�งแต่่สมััยโบราณ โดย “ต้้าหลี่่�” มาจากชื่่�อ
เรีียกอาณาจัักรในสมััยของกษััตริิย์แ์ ห่่งอาณาจัักรน่่านเจ้้า มีีความหมายว่่า “อาณาจัักรที่่�ใช้้ขนบธรรมเนีียม
ในการปกครองประเทศ” (Wang Haiting, 2016) ในสมััยราชวงศ์์ฉิินและฮั่่�นถููกรวมเข้้าเป็็ นหนึ่่ง� เดีียว
กัับดินิ แดนของประเทศจีีน ต่่อมาในสมััยราชวงศ์์ถังั ได้้มีีการก่่อตั้้�งอาณาจัักรน่่านเจ้้าขึ้้�น หลัังจากนั้้�น
ในสมััยราชวงศ์์หยวน ต้้าหลี่่�ถูกู รวมเข้้าเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของจีีนอีีกครั้้ง� มาจนถึึงทุุกวันั นี้้� ทั้้�งนี้้� ศิิลปะและ
วััฒนธรรมของต้้าหลี่่� ได้้แก่่ 1. สถาปัั ตยกรรม เช่่น พระราชวัังและวััด ปัั จจุุบันั มีี “เจดีีย์ส์ ามองค์์” และ
“แหล่่งโบราณคดีีเมืืองไท่่เหอ” 2. ประติิมากรรม เช่่น รููปปั้้�นในถ้ำำ�หิ
� นิ เจี้้�ยนชวน เสาหิินแกะสลัักเรื่่อ� งราว
ของพระพุุทธเจ้้าในวััดตี้้�จ้า้ งสมััยอาณาจัักรต้้าหลี่่� และพระพุุทธรููปที่่�ขุดุ พบในเจดีีย์ส์ ามองค์์ 3. จิิตรกรรม
เช่่น สมุุดบัันทึึกภาพอาณาจัักรน่่านเจ้้าสมััยจงซิิง และสมุุดบัันทึึกภาพพระพุุทธรููปของจางเซิ่่�งเวิิน 4.
ตััวอักั ษร มีีการใช้้อักั ษรชาวไป๋๋ที่่�ประดิิษฐ์์ขึ้้น� สมััยน่า่ นเจ้้า อัักษรสัันสกฤตและอัักษรจีีน แต่่ในยุุคหลััง
หลงเหลืือแค่่อักั ษรจีีน 5. ศิิลปะงานฝีี มือื ส่่วนใหญ่่เป็็ นเครื่่�องปั้้�นดิินเผา โดยผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องปั้้�นดิินเผา
ของต้้าหลี่่� ได้้แก่่ เครื่่�องปั้้�นดิินเผาสีีดำ�ำ เครื่่�องปั้้�นดิินเผาลงเคลืือบ และเครื่่�องปั้้�นดิินเผาลงสีี 6. งานโลหะ
เช่่น การทำำ�อาวุุธ งานปิิ ดทอง งานช่่างทองและเงิิน เป็็ นต้้น
2. ภููมิศิ าสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ ศิิลปะและวััฒนธรรมแหล่่งสุุโขทััย
	สุุโขทััยตั้้ง� อยู่่�ทางภาคเหนืือของประเทศไทยและปัั จจุุบันั เป็็ นหนึ่่ง� ใน 77 จัังหวััดของประเทศ
โดยเป็็ นราชธานีีเก่่าของประเทศไทยในสมััยกรุุงสุุโขทััยระหว่่างศตวรรษที่่� 13 ถึึง 15 ซึ่่ง� ถืือเป็็ นจุุดเริ่่ม� ต้้น
ของประวััติศิ าสตร์์ไทย โดยคำำ�ว่า่ “สุุโขทััย” ในภาษาบาลีี หมายถึึง “รุ่่�งอรุุณแห่่งความสุุข” (SaimongMangrai Sao, 1969) ทั้้�งนี้้� ศิิลปะและวััฒนธรรมของสุุโขทััย ได้้แก่่ 1. สถาปัั ตยกรรม เช่่น วััด เจดีีย์ ์
วิิหาร ฯลฯ โดยเจดีีย์แ์ ละวััดมีีอิิทธิิพลมากที่่�สุดุ นอกจากนี้้�ยังั มีีอุทย
ุ านประวััติิศาสตร์์สองแห่่งคืือ
“สุุโขทััยและศรีีสัชั นาลััย” 2. ประติิมากรรม ส่่วนใหญ่่มีีสองประเภท คืือ ประติิมากรรมของศาสนา
พราหมณ์์และพุุทธศาสนา โดยนิิยมสร้้างพระพุุทธรููปในอิิริยิ าบถต่่าง ๆ ทั้้�งนั่่�ง นอน ยืืน และเดิิน ซึ่่ง�
พระพุุทธรููปที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากที่่�สุดุ ก็็คืือ “พระพุุทธรููปปางลีีลา” (Silpa Bhirasri, 1973) 3. จิิตรกรรม
เป็็ นจิิตรกรรมที่่�มีีเฉพาะลายเส้้น โดยมีีภาพจิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ เป็็ นตััวแทน 4. ตััวอักั ษร มีีการ
ประดิิษฐ์์อักั ษรไทยขึ้้�น 5. ศิิลปะงานฝีี มืือ ส่่วนใหญ่่เป็็ นเครื่่�องปั้้� นดิินเผา โดยมีีเครื่่�องสัังคโลกเป็็ น
ตััวแทน 6. งานโลหะ ได้้แก่่ การทำำ�หน้้าไม้้
3. ความสััมพัันธ์์แบบข้้ามวััฒนธรรมระหว่่างต้้าหลี่่�กัับสุุโขทััย
แม้้ว่า่ ต้้าหลี่่�และสุุโขทััยจะอยู่่�ห่่างกัันหลายพัันไมล์์ มีีการเมืืองการปกครอง สภาพแวดล้้อม
ทางสัังคมรวมถึึงประเพณีีและวััฒนธรรมที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก แต่่ในประวััติศิ าสตร์์กลับมี
ั คว
ี ามสััมพัันธ์์
กัันอย่่างแน่่นแฟ้้น สำำ�หรัับการศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่�และสุุโขทััยสามารถแบ่่งออกเป็็ น
3 ช่่วงหลััก ๆ คืือ 1. ระหว่่างศตวรรษที่่� 19 ถึึง 20 นัักวิิจัยั เชื่่�อว่่าต้้าหลี่่�และสุุโขทััยเป็็ นช่่วงรอยต่่อและ
มีีต้น้ กำำ�เนิิดทางประวััติศิ าสตร์์เดีียวกันั 2. ในปีี 1950 ถึึง 1980 นัักวิิจัยั เชื่่�อว่่าต้้าหลี่่�และสุุโขทััยไม่่มีี
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อะไรเกี่่�ยวข้อ้ งกัันโดยสิ้้�นเชิิง และ 3. ในศตวรรษที่่� 21 นัักวิิจัยมี
ั ีทัศั นคติิที่่�เปิิ ดกว้้างและเชื่่�อว่่ากลุ่่�ม
ชาติิพันั ธุ์์�จ้้วง ไต ลาวและไทใหญ่่มีีต้น้ กำำ�เนิิดทางวััฒนธรรมเดีียวกันั
จากการศึึกษาการข้้ามวััฒนธรรมระหว่่างต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยพบว่า่ สถาปััตยกรรมของทั้้�งสอง
พื้้�นที่่�มีคว
ี ามคล้้ายคลึึงกัันมากในเรื่่อ� งโครงสร้้างและระบบระบายน้ำำ�� และในด้้านการตกแต่่งสถาปััตยกรรม
ทั้้�งต้้าหลี่่�และสุุโขทััยล้ว้ นนิิยมใช้้รููปสััตว์์โดยเฉพาะรููปหน้้าสััตว์์มาใช้้ในการตกแต่่ง และสำำ�หรัับความ
คล้้ายคลึึงกัันของเทคนิิคทางเซรามิิกของทั้้�งสองพื้้�นที่่�นั้้น� สะท้้อนให้้เห็็นในเตาอิิฐ การเผาด้้วยฟืืน
การขึ้้�นรููป การพิิมพ์์ลาย การใช้้กี๋๋�ในขั้้�นตอนการเผา สีีเคลืือบ และโดยเฉพาะลวดลายต่่าง ๆ สำำ�หรัับ
จิิตรกรรมของต้้าหลี่่�และสุุโขทััยนั้้น� ล้้วนมีีความเกี่่�ยวข้อ้ งกัับพระพุุทธศาสนาและมีีความสามารถใน
การใช้้ลายเส้้นในการวาดภาพได้้ดีี ส่่วนกลองสััมฤทธิ์์� (กลองมโหระทึึก) ของต้้าหลี่่�และสุุโขทััยมีี
ความคล้้ายคลึึงกัันถึึง 80% ตั้้�งแต่่ด้า้ นรููปทรงไปจนถึึงลวดลายการตกแต่่ง นอกจากนี้้� ในยุุคหนึ่่ง� ของ
ประวััติศิ าสตร์์เสื้้�อผ้้าเครื่่�องแต่่งกายของผู้้�คนในต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยก็มี็ คว
ี ามคล้้ายคลึึงกัันมาก โดยศิิลปะ
แต่่ละประเภทมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1. ศิิลปะการตกแต่่งสถาปัั ตยกรรม
สถาปััตยกรรมของต้้าหลี่่เ� ดิิมเป็็ นอาคารแบบ “บ้้านเสาสููง” ภายหลัังเป็็ นอาคารแบบ “หลายชั้้�น”
ส่่วนสถาปัั ตยกรรมที่่�อยู่่�อาศััยของสุุโขทััยเป็็ นแบบ “บ้้านเสาสููง” ผสมกัับแบบโครงสร้้างไม้้แบบ
“ชั้้�นเดีียว” สถาปััตยกรรมในต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยมีกี ารประดัับประดาหลัังคาที่่�ซับซ้
ั อ้ น มีีลวดลายตกแต่่ง
และได้้รับก
ั ารออกแบบอย่่างสวยงามและอุุดมไปด้้วยเนื้้�อหา ตััวอย่่างเช่่น ลวดลายของกระเบื้้�อง
ชายคาจะมีีลายดอกบััวเป็็ นหลััก โดยของพื้้�นที่่�ต้า้ หลี่่กลี
� บี ดอกบััวจะมีีขนาดเล็็กและเรีียงเป็็ นแถวเดีียว
แต่่ของสุุโขทััยกลีบข
ี องดอกบััวจะมีีขนาดใหญ่่และเรีียงเป็็ นแถวหลายแถว สถาปััตยกรรมสมััยสุโุ ขทััย
จะมีีการประดัับบนหลัังคาและผนัังด้้านนอก แต่่สำ�ำ หรัับต้า้ หลี่่�ส่ว่ นใหญ่่จะมีีการประดัับตกแต่่งที่่�ใต้้
ชายคาเป็็ นหลััก ซึ่่ง� ทั้้�งสองพื้้�นที่่�ต่า่ งก็็นิิยมใช้้กระเบื้้�องชายคาลวดลายหน้้าสััตว์์ในเทพนิิทาน
ลวดลาย
กลีีบดอกบััว

ดอกไม้้ทรงกลม

พื้้น� ที่่�
สุุโขทััย

ต้้าหลี่่�

ตำำ�แหน่่ง
คานหลัังคาทั้้�งสองข้้าง

กระเบื้้�องชายคา

ลวดลาย

พื้้น� ที่่�
สุุโขทััย

ต้้าหลี่่�

ตำำ�แหน่่ง

ธรรมจัักร

กระเบื้้�องชายคา

หน้้าสััตว์์ในเทพนิิทาน

กระเบื้้�องชายคา

สััตว์์ในเทพนิิทาน

ประตููทั้้ง� สองข้้าง

ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบลวดลายการตกแต่่งสถาปัั ตยกรรมต้้าหลี่่�-สุุโขทััยบางส่่วน
ที่่�มา : ผู้้�วิิจัยั
2. ศิิลปะเครื่่�องเคลืือบดิินเผา
เตาเผาในพื้้�นที่่�ต้า้ หลี่่�คืือเตาหลงเหยา ส่่วนเตาเผาเครื่่�องสัังคโลกของสุุโขทััยคืือเตาตะกรัับ
โดยเตาทั้้�งสองแหล่่งต่่างก็็ได้้ใช้้กี๋๋�งบน้ำำ�อ้
� อ้ ยในการเผา โดยเครื่่�องสัังคโลกนิิยมใช้้การตกแต่่งด้้วย
ลวดลายปลา ขณะที่่�ในพื้้�นที่่�ต้า้ หลี่่�ส่ว่ นใหญ่่พบการตกแต่่งด้้วยลวดลายปลาได้้น้อ้ ย และจะตกแต่่ง
ด้้วยลวดลายที่่�เรีียบง่า่ ย และนอกจากนี้้�สุโุ ขทััยยังั นิิยมใช้้ลายเส้้นมาสร้้างเป็็ นลวดลาย โดยส่่วนใหญ่่
เป็็ นลายดอกเบญจมาศ และใช้้การฉลุุลายได้้ดีี ส่่วนในพื้้�นที่่�ต้า้ หลี่่�ส่ว่ นใหญ่่จะนิิยมใช้้ลายดอกบััว
และใช้้ลายนููนได้้ดีี
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ลวดลาย

พื้้น� ที่่�
สุุโขทััย

ต้้าหลี่่�

เปรีียบเทีียบ

ปลาเดี่่�ยว

ปลาเดี่่�ยว

ปลาคู่่�

ปลาคู่่�

ดอกบััว

ดอกบััว

ลวดลาย
เมฆม้้วน

ไฟและเมฆ

ดอกไม้้
เมฆม้้วน

เมฆม้้วน

เรขาคณิิต

เรขาคณิิต

สััตว์์

สััตว์์

ตารางที่่� 2 เปรีียบเทีียบลวดลายตกแต่่งเครื่่�องเคลืือบดิินเผาต้้าหลี่่�-สุุโขทััยบางส่่วน
ที่่�มา : ผู้้�วิิจัยั
3. จิิตรกรรม
ในสมััยอาณาจัักรน่่านเจ้้าและต้้าหลี่่� จิิตรกรรมถืือเป็็นหนึ่่ง� ในรููปแบบศิิลปะที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั แต่่จิิตรกรรม
ในสมััยสุโุ ขทััยนั้้น� กลัับพบได้้ไม่่มาก และเป็็ นจิิตรกรรมที่่�มีีแค่่การใช้้ลายเส้้นเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� ในภาพ
จิิตรกรรมฝาผนัังของวััดศรีีชุมุ สมุุดบัันทึึกภาพอาณาจัักรน่่านเจ้้าสมััยจงซิิง และสมุุดบัันทึึกภาพ
พระพุุทธรููปสมััยอาณาจัักร
	ต้้าหลี่่�นั้้น� อุุดมไปด้้วยลวดลายการตกแต่่ง เช่่น ลายเมฆ ลายดอกไม้้และลายหงส์์ เป็็ นต้้น
ซึ่่ง� รููปแบบทางศิิลปะก็็แฝงไปด้้วยความเป็็ นตะวัันออกที่่�ลึึกลับั พร้้อมทั้้�งลวดลายที่่�เต็็มไปด้้วยจินิ ตนาการ
ซึ่่ง� ก็็มีีนัยท
ั างวััฒนธรรมที่่�หลากหลาย

ต้้นไม้้

ม้้า

ช้้าง

หงส์์

ปลา

พื้้น� ที่่�
สุุโขทััย

ต้้าหลี่่�

แหล่่งที่่ม� า
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพพระพุุทธ
รููปอาณาจัักรต้้าหลี่่�
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพพระพุุทธ
รููปอาณาจัักรต้้าหลี่่�
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพพระพุุทธ
รููปอาณาจัักรต้้าหลี่่�
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพพระพุุทธ
รููปอาณาจัักรต้้าหลี่่�
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพอาณาจัักร
น่่านเจ้้าสมััยจงซิิง
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพอาณาจัักร
น่่านเจ้้าสมััยจงซิิง
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพอาณาจัักร
น่่านเจ้้าสมััยจงซิิง
จิิตรกรรมฝาผนัังวััดศรีีชุมุ /
สมุุดบัันทึึกภาพอาณาจัักร
น่่านเจ้้าสมััยจงซิิง

ตารางที่่� 3 เปรีียบเทีียบลวดลายบนภาพจิิตรกรรมของต้้าหลี่่�-สุุโขทััยบางส่่วน
ที่่�มา : ผู้้�วิิจัยั
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4. สััมฤทธิ์์ศิ� ลิ ป์์
	สุุโขทััยไทยและต้้าหลี่่�ต่า่ งก็็ใช้้กรรมวิิธีี “การเข้้าขี้้�ผึ้้ง� ” ในการผลิิตเครื่่�องสััมฤทธิ์์� โดยที่่�กลอง
สััมฤทธิ์์�(กลองมโหระทึึก) ที่่�ขุดุ พบในต้้าหลี่่�และสุุโขทััยส่ว่ นใหญ่่เป็็ นกลองลายดวงอาทิิตย์์ ลวดลาย
การตกแต่่งของกลองสััมฤทธิ์์�จากเมืืองต้้าหลี่่�และสุุโขทััยนั้้น� มีีความสอดคล้้องกัันในเรื่่�องของเนื้้�อหา
แต่่การนำำ�เสนอภาษาศิิลปะมีีความแตกต่่างเล็็กน้อ้ ย โดยการตกแต่่งกลองสััมฤทธิ์์�ในพื้้�นที่่�สุโุ ขทััยมีี
ความซัับซ้อ้ นกว่่า ส่่วนกลองสััมฤทธิ์์�ของพื้้�นที่่�ต้า้ หลี่่�ส่ว่ นใหญ่่จะเป็็ นลายเรขาคณิิต ซึ่่ง� โดยภาพรวม
แล้้วกลองสััมฤทธิ์์�ของทั้้�งสองพื้้�นที่่�มีีความแตกต่่างกัันไม่่มาก
ลวดลาย

พื้้น� ที่่�
สุุโขทััย

ต้้าหลี่่�

ตำำ�แหน่่ง

ลายดวงอาทิิตย์์ 12 แฉก

กลางหน้้ากลอง

เรขาคณิิต

ขอบหน้้ากลอง

ดอกไม้้

ขอบหน้้ากลอง

นก

หน้้ากลอง

ลายครึ่่ง� คนครึ่่ง� นก

หน้้ากลอง

ตกแต่่งด้้วยรููปกบ

หน้้ากลอง

ลายบุุคคล

ตััวกลอง

ตารางที่่� 4 เปรีียบเทีียบลวดลายตกแต่่งกลองสััมฤทธิ์์�ของต้้าหลี่่�-สุุโขทััยบางส่่วน
ที่่�มา : ผู้้�วิิจัยั

5. ศิิลปะเสื้้อ� ผ้้าเครื่่�องแต่่งกาย
	ต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยเป็็ นพื้้�นที่่�ที่่มี� คว
ี ามหลากหลายทางชาติิพันั ธุ์์� โดยที่่�วัฒ
ั นธรรมทางชาติิพันั ธุ์์�
ต่่าง ๆ ก็็ได้้มีีอิิทธิิพลและผสมผสานซึ่่ง� กัันและกััน ใน “สมุุดบัันทึึกภาพอาณาจัักรน่่านเจ้้าสมััยจงซิิง”
แสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่�องแต่่งกายของกษััตริิย์แ์ ละประชาชนของอาณาจัักรน่่านเจ้้ามีีการแต่่งกายเช่่น
เดีียวกับผู้้�ค
ั นในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยมีีลักั ษณะการเปลืือยท่่อนบนและมีีเครื่่�องประดัับเป็็ น
สร้้อยคอและกำำ�ไลข้้อมืือ มีีการใช้้ผ้า้ พัันรอบส่่วนล่่างจากนั้้�นรััดด้้วยเข็็มขััด ซึ่่ง� รููปปั้้� นพระโพธิิสัตั ว์์ที่่�
ขุุดพบในพื้้�นที่่�สุโุ ขทััยที่่�ประดิิษฐานอยู่่�ที่่�พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิรามคำำ�แหงนั้้�นมีีการตกแต่่งด้้วย
เสื้้�อผ้้าและเครื่่�องแต่่งกายประเภทนี้้�เช่่นกััน นอกจากนี้้� ผ้้าทอและผ้้าเขีียนเทีียนในต้้าหลี่่�และสุุโขทััย
ก็็ยังั มีีความคล้้ายคลึึงกัันอีีกด้วย
้

ตารางที่่� 5 เปรีียบเทีียบเครื่่�องแต่่งกายของสมััยน่า่ นเจ้้า-สุุโขทััย
ที่่�มา: พิิพิิธภััณฑ์์พระราชวัังแห่่งชาติิกู้้�กงไทเป ประเทศจีีน / พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิรามคำำ�แหง
จากการศึึกษาและเปรีียบเทีียบ พบว่่า ผลงานศิิลปะของต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยมีส่ี ว่ นที่่�คล้า้ ยคลึึง
กัันเป็็ นจำำ�นวนมาก ซึ่่ง� บางส่่วนมีีเนื้้�อหาที่่�คล้า้ ยคลึึงกััน บางส่่วนก็็มีลว
ี ดลายที่่�คล้า้ ยคลึึงกััน บางส่่วนมีี
แนวคิิดที่่�คล้า้ ยคลึึงกััน และบางส่่วนก็็มีีเทคนิิควิิธีีการที่่�คล้า้ ยคลึึงกััน ซึ่่ง� องค์์ประกอบที่่�คล้า้ ยคลึึงกััน
เหล่่านี้้�มักบ่
ั ง่ บอกถึึงการมีีอยู่่�ของการแลกเปลี่่ย� นแบบข้้ามวััฒนธรรม โดยอาจจะเป็็ นการข้้ามวััฒนธรรม
แบบทางตรง เช่่น เสื้้�อผ้้าเครื่่�องแต่่งกาย หรืือแบบทางอ้้อม เช่่น เครื่่�องเคลืือบดิินเผาและจิิตรกรรม
นอกจากนี้้� องค์์ประกอบที่่�คล้า้ ยคลึึงกัันปรากฏในงานเครื่่�องเคลืือบดิินเผาและจิิตรกรรมมากที่่�สุดุ
เพราะฉะนั้้�น ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งเลืือกใช้้องค์์ประกอบที่่�คล้า้ ยคลึึงกััน ในงานเครื่่�องเคลืือบดิินเผาและศิิลป
จิิตรกรรมมาสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััย เพื่่�อแสดงแนวคิิดของการข้้ามวััฒนธรรม
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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ผลการวิิจัยั
ในยุุคประวััติศิ าสตร์์ที่่�แตกต่่างกัันต้้าหลี่่�และสุุโขทััยต่า่ งก็็มีีการผสมผสาน ส่่งอิิทธิิพลและมีี
ปฏิิสัมั พัันธ์์ทางวััฒนธรรมต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�นมากมาย ดัังนั้้�นการสร้้างสรรค์์ศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่�
และสุุโขทััยจึึงมุ่่�งเน้้นไปที่่�ภาษาทางทััศนศิิลป์์ที่่�มีีต่อ่ การแลกเปลี่่�ยนข้้ามวััฒนธรรม โดยใช้้งานศิิลปะ
อย่่างเซรามิิก จิิตรกรรมและศิิลปะจััดวางมาแสดงถึึงองค์์ประกอบข้้ามวััฒนธรรม เพื่่�อให้้ได้้รับก
ั ารสื่่�อสาร
ทางอารมณ์์และการเกิิดความรู้้�สึึกร่่วม ซึ่่�งเป็็ นการสร้้างสะพานเชื่่�อมระหว่่างจีีนและไทย และยััง
เป็็ นการสานต่่อและส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้ามวััฒนธรรมระหว่่างจีีนและไทย (ต้้าหลี่่�-สุุโขทััย) โดย
สร้้างสรรค์์ออกมาเป็็ นผลงานชุุด “มัังกรลายกนก” จำำ�นวนทั้้�งหมด 5 ชุุดผลงาน ประดุุจดััง “มัังกร
(จีีน)” ที่่�เทีียบได้้กับั นาคหรืือนาคา (ไทย) และลายกนก (ไทย) ที่่�เทีียบได้้กับั ลายประแจ (จีีน) โดย
รายละเอีียดผลงานมีีดังั ต่่อไปนี้้�
1. ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีแี ห่่งสััตว์์ในเทพนิิทาน”
	การออกแบบผลงานใช้้วิิธีีการประกอบรวมเข้้ากัันใหม่่และการสร้้างใหม่่เพื่่� อรวมองค์์
ประกอบสััตว์์ในเทพนิิทานแห่่งต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััยเข้้ากัับงานเซรามิิกแบบจััดวาง ทั้้�งนี้้� สััตว์์ในเทพนิิทาน
เป็็ นภาพลัักษณ์์ในเชิิงบวกหรืือเป็็ นผู้้�พิิทักษ์
ั ์ ถืือเป็็ นสิ่่�งแรกที่่�ผู้้�คนได้้พบเมื่่�อพวกเขาจะทำำ�การสื่่�อสาร
กัับเหล่่าทวยเทพหรืือสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีีแห่่งสััตว์์ในเทพนิิทาน” จึึงหมายถึึง
การต้้อนรัับและการเปิิดกว้้าง และเป็็นสััญญะแห่่งความปรารถนาในการแลกเปลี่่ย� นสื่่อ� สารและความเข้้าใจ
ที่่�ดีี
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2. ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีแี ห่่งปลา”
	การตกแต่่งด้้วยลวดลายปลาเป็็ นเอกลัักษณ์์ของเครื่่�องสัังคโลก ในวััฒนธรรมจีีนปลาเป็็ น
สััญลัักษณ์์ของการแสวงหาชีีวิิตที่่�อิิสระของผู้้�คน ขณะที่่�ในวััฒนธรรมไทยปลาเป็็ นสััญลัักษณ์์ของ
ความอุุดมสมบููรณ์์ ซึ่่ง� ในการสร้้างสรรค์์ผลงานชิ้้�นนี้้�ได้้รับั แรงบัันดาลใจมาจากปลา โดยนำำ�ปลา น้ำำ��
และหญิิงสาว สามองค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับชีีวิิตในวััฒนธรรมจีีนและไทยมาผสมผสานเข้้าด้้วยกันั
แล้้วใช้้น้ำ��ำ และปลาที่่�แหวกว่่ายอยู่่�ในท้้องน้ำำ�� อย่่างมีีชีีวิิตชีีวามาเป็็ นสััญลัักษณ์์ของชีีวิิตที่่�ดำ�ำ เนิินต่่อไป
และเป็็ นการสืืบทอดสืืบสานของวััฒนธรรม ส่่วนนกที่่�บินิ อยู่่�บนท้้องฟ้้าก็็คืือศััตรููตามธรรมชาติิของ
ปลาซึ่่ง� มีีนัยสื่่
ั �อความหมายถึึง ความสมดุุลของชีีวิิต

ภาพที่่� 3 ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีีแห่่งปลา”
ที่่ม� า : ผู้้�วิิจัยั

ภาพที่่� 2 ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีีแห่่งสััตว์์ในเทพนิิทาน”
ที่่ม� า : ผู้้�วิิจัยั

3. ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีแี ห่่งกลองมโหระทึึก”
ผลงานนี้้�ใช้้ภาษาทางศิิลปะของกลองมโหระทึึกในการพรรณนาถึึงวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน โดยสิ่่�ง
ที่่�อยู่่�ล้้อมรอบดวงอาทิิตย์์คืือ สวรรค์์ โลกและมนุุษย์์ พััฒนาจนกลายเป็็ นวััฒนธรรม “มัังกร” และ
วััฒนธรรม “ลายกนก” ขึ้้�น ซึ่่ง� วััฒนธรรมเหล่่านี้้�เริ่่ม� เผยแพร่่ หมุุนเวีียน และเดิินทางไปทั่่�วโลก จน
ทำำ�ให้้เกิิดเป็็ นโลกกลม ๆ ที่่�กำ�ลั
ำ งั เคลื่่�อนไหวอยู่่�
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5. ผลงาน “มัังกรลายกนก-เส้้นทางสายไหมสายใยสองแผ่่นดิิน”
	การออกแบบผลงานแบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน ส่่วนที่่�หนึ่่ง� คืือ “เส้้นทางสายไหม” โดยแบ่่งออก
เป็็ น 3 ส่่วนตามพื้้�นที่่�และเวลา คืือ อดีีตอัันไกลโพ้้น เส้้นทางสายไหมทางบก และเส้้นทางสายไหม
ทะเล ส่่วนที่่�สองคืือ “สายใยสองแผ่่นดิิน” เนื้้�อหาในส่่วนนี้้�เป็็ นภาพวาดที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับต้า้ หลี่่�และ
สุุโขทััย มีีช้า้ งไทย ม้้าจีีน แม่่น้ำ�ข
�ำ องสุุโขทััย เทืือกเขาของต้้าหลี่่� และการถวายเครื่่�องราชบรรณาการ
ต่่อจีีนของพ่่อขุุนรามคำำ�แหง เป็็ นต้้น การข้้ามวััฒนธรรมเป็็ นความเชื่่�อมโยงทางอารมณ์์และความรู้้�สึึก
ระหว่่างต้้าหลี่่กั� บสุ
ั โุ ขทััย ซึ่่ง� เป็็ นความรู้้�สึึกของผู้้�คนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างที่่�ได้้มีกี ารแลกเปลี่่ย� นซึ่่ง� กัันและกััน

ภาพที่่� 4 ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีีแห่่งกลองมโหระทึึก”
ที่่ม� า : ผู้้�วิิจัยั
4. ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีแี ห่่งหุุบเขาและสายน้ำำ�� ”
“ภููน้ำ�ต่
�ำ า่ งแดน ลมเดืือนร่่วมฟ้้า” ถึึงแม้้ต้า้ หลี่่�และสุุโขทััยจะอยู่่�ห่่างกัันทางภููมิิศาสตร์์เป็็ น
ระยะทางหลายพัันไมล์์ ไม่่เคยมีีภูเู ขาและแม่่น้ำ�ร่
�ำ ว่ มกััน แต่่มีีดวงจัันทร์์ที่่�เป็็ นดวงเดีียวกันั และท้้องฟ้้า
ที่่�เป็็ นผืืนเดีียวกันั และตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปัั จจุุบันั ความสััมพัันธ์์ทางประวััติศิ าสตร์์ก็็ได้้เชื่่�อมโยงทั้้�งสอง
พื้้�นที่่�เข้้าไว้้ด้วยกั
้ นั

ภาพที่่� 5 ผลงาน “มัังกรลายกนก-วิิถีีแห่่งหุุบเขาและสายน้ำ��ำ ”
ที่่ม� า : ผู้้�วิิจัยั

ภาพที่่� 6 ผลงาน “มัังกรลายกนก-เส้้นทางสายไหมสายใยสองแผ่่นดิิน”
ที่่ม� า : ผู้้�วิิจัยั

การอภิิปรายผลการวิิจัยั
แนวคิิดของงานวิิจัยั “มัังกรลายกนก : วิิจัยั สร้้างสรรค์์ศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่�-สุุโขทััย”
มีีพื้้น� ฐานมาจากการแลกเปลี่่�ยนอย่่างสัันติิในประวััติิศาสตร์์ของจีีนและไทย และมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกับั
การแลกเปลี่่ย� นแบบข้้ามวััฒนธรรมระหว่่างต้้าหลี่่กั� บสุ
ั โุ ขทััยเป็็ นหลััก กล่่าวคืือ เป็็ นทั้้�งการถอดบทเรีียน
“การข้้ามวััฒนธรรม” แบบดั้้�งเดิิมและยัังเป็็ นการศึึกษาการพััฒนาแบบ “ข้้ามวััฒนธรรม” ในปัั จจุุบันั
อีีกด้วย
้ โดยในช่่วงท้้ายของการวิิจัยั และการสร้้างสรรค์์ศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่�-สุุโขทััย ผู้้�วิิจัยั ได้้
มุ่่�งเน้้นไปที่่�ปััญหาการวิิจัยั ในช่่วงแรกแล้้วนำ�ำ มารวมกัับผลงานที่่�สร้้างสรรค์์เพื่่�อวิิเคราะห์์และสรุุปผล
ดัังต่่อไปนี้้�
1. การศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่�กับสุ
ั โุ ขทััย (บริิบทการพััฒนา) จากข้้อมููลเอกสาร
วิิชาการ
	ต้้าหลี่่�และสุุโขทััยมีีการแลกเปลี่่�ยนแบบข้้ามวััฒนธรรมซึ่่ง� กัันและกัันอัันเนื่่�องมาจากปัั จจััย
ทางภููมิศิ าสตร์์ การเปลี่่ย� นแปลงทางประวััติศิ าสตร์์และการคมนาคม โดยความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่�
กัับสุโุ ขทััยสามารถสรุุปได้้ดังั นี้้� 1. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่กั� บสุ
ั โุ ขทััยภายใต้้อิทธิ
ิ พลข
ิ องวงวััฒนธรรม
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ของภููมิภิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ 2. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่กั� บสุ
ั โุ ขทััยภายใต้้อิทธิ
ิ พลข
ิ องภููมิรัิ ฐั ศาสตร์์
และ 3. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่�กับสุ
ั โุ ขทััยภายใต้้อิิทธิิพลของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ข้้ามพรมแดน
2. การศึึกษาและวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างศิิลปวััฒนธรรมและองค์์ประกอบทางวััฒน
ธรรมของต้้าหลี่่�และสุุโขทััยจากโบราณวััตถุุที่่�หลงเหลืือ
	ศิิลปวััฒนธรรมของต้้าหลี่่�และสุุโขทััยมีีการแลกเปลี่่�ยนแบบข้้ามวััฒนธรรมทั้้�งในศิิลปะการ
ตกแต่่งสถาปััตยกรรม ศิิลปะเครื่่�องเคลืือบดิินเผา จิิตรกรรม สััมฤทธิ์์ศิ� ลป์
ิ ์ ศิิลปะเสื้้�อผ้้าเครื่่�องแต่่งกาย
และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งศิิลปะเครื่่�องเคลืือบดิินเผา
3. การสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะข้้ามวััฒนธรรมจีีน-ไทยในหััวข้อ้ “มัังกรลายกนก” จำำ�นวน 5
ชุุดผลงาน
	ผลงานชุุด “มัังกรลายกนก” ได้้สร้้างสรรค์์ออกมาทั้้�งหมด 5 ชุุดผลงาน ได้้แก่่ “วิิถีีแห่่งสััตว์์
เทพ” “วิิถีีแห่่งปลา” “วิิถีีแห่่งกลองมโหระทึึก” “วิิถีีแห่่งหุุบเขาและสายน้ำำ�� ” และ “เส้้นทางสายไหม
สายใยสองแผ่่นดิิน” ผลงานเหล่่านี้้�ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์และองค์์ประกอบทางวััฒนธรรมของ
การแลกเปลี่่ย� นแบบข้้ามวััฒนธรรมระหว่่างศิิลปะและวััฒนธรรมของต้้าหลี่่แ� ละสุุโขทััย ตลอดจนแสดง
ให้้เห็็นถึึงจิินตนาการของผู้้�วิิจัยที่่
ั �ได้้รับั แรงบัันดาลใจจากการแลกเปลี่่�ยนแบบข้้ามวััฒนธรรมระหว่่าง
ต้้าหลี่่�และสุุโขทััย

ข้้อเสนอแนะ
	การสร้้างสรรค์์ศิลิ ปะข้้ามวััฒนธรรมต้้าหลี่่-� สุุโขทััยชุดุ “มัังกรลายกนก” ได้้ประสบความสำำ�เร็็จ
ในการจััดนิิทรรศการที่่�เมืืองต้้าหลี่่� โดยระหว่่างการจััดนิิทรรศการ ผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ชมได้้ตั้้ง� คำำ�ถาม
ถึึงวิิธีีการสกััดองค์์ประกอบของจีีนและองค์์ประกอบไทยในผลงาน ซึ่่ง� จะเห็็นได้้ว่า่ การสร้้างสรรค์์ครั้้ง� นี้้�
ประสบผลสำำ�เร็็จในการผสมผสานระหว่่างวััฒนธรรมจีีนและไทยเข้้าด้้วยกันั โดยที่่�ความเชื่่�อมโยงอย่่าง
ลงตััวนี้้ทำ� �ำ ให้้ผู้้�ชมได้้สัมั ผััสถึึงวััฒนธรรมจีีนและวััฒนธรรมไทย แต่่ไม่่สามารถแยกแยะความแตกต่่างได้้
ซึ่่ง� นี่่�ก็็คืือความหมายของการข้้ามวััฒนธรรม กล่่าวคืือ บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของการสื่่�อสารและการ
แลกเปลี่่ย� น การถกเถีียงเรื่่อ� งความสััมพัันธ์์ระหว่่างต้้าหลี่่กั� บสุ
ั โุ ขทััยที่่มี� มี าเกืือบร้้อยปีี ไม่่มีคว
ี ามหมายใด ๆ
ในการสร้้างสรรค์์งานศิิลปะ แต่่การพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่างจีีน-ไทยอย่่างสัันติิจึึงจะเป็็ นประเด็็น
สำำ�คัญ
ั และนี่่�ก็็คืือแนวทางในการพััฒนาและจุุดประสงค์์ของการสร้้างสรรค์์งานศิิลปะข้้ามวััฒนธรรม
ในอนาคต ซึ่่ง� ก็็คืือ การใช้้งานศิิลปะเพื่่�อขจััดอุุปสรรคทางวััฒนธรรม
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ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต : พื้้�นที่่�ความทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลง
จัังหวััดปทุุมธานีี

ก๋๋วยเตี๋๋ย� วเรืือรัังสิิต : พื้้น� ที่่ค� วามทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และบริิบทที่่เ� ปลี่่�ยนแปลง จัังหวััดปทุุมธานีี
Rangsit Boat Noodles : Memory Area changing identity and context Pathum Thani Province.
รััฐ ชมภููพาน 1
ณััฐพงษ์์ ปัั ญญาธิิคุุณ 2

บทคััดย่่อ
	ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต : พื้้�นที่่�ความทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และบริิบทที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง จัังหวััดปทุุมธานีี
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาประวััติิศาสตร์์ผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่�นของ
จัังหวััดปทุุมธานีี มีีระเบีียบวิิจัยั โดยการใช้้วิจัิ ยั เชิิงคุุณภาพ กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ ผู้้�ประกอบการก๋๋วยเตี๋๋�ยว
เรืือรัังสิิตชุุมชนพื้้�นที่่�ริมิ คลองรัังสิิต และภาคีีเครืือข่่าย คััดเลืือกจากกลุ่่�มผู้้�ประกอบการก๋๋วยเตี๋๋ยว
� เรืือรัังสิิต
ที่่�มีอี ายุุในการประกอบกิิจการประมาณ 30 ปีี ขึ้้น� ไป ผู้้�รู้้� ปราชญ์์ชาวบ้้าน บุุคคลสำ�คั
ำ ญ
ั และภาคีีเครืือข่่าย
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน จำำ�นวน 7 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ คืือแบบสััมภาษณ์์กึ่�ง่ มีีโครงสร้้าง การเก็็บข้อ้ มููล
จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก และวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงเนื้้�อหา ผลการศึึกษา 1) การศึึกษาประวััติศิ าสตร์์
ผลิิตภััณฑ์์ก๋วย
๋ เตี๋๋ยว
� เรืือรัังสิิตตามบริิบทและต้้นทุุนวััฒนธรรมของพื้้�นที่่� ความเป็็ นมาและการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่� มีีต่่อพััฒนาการการตั้้�งถิ่่� นฐานของชุุมชนรวมถึึงมรดกทางวััฒนธรรมที่่� ยัังคงอยู่่�สืืบทอดมาถึึง
ปััจจุุบันั ที่่�มีต่ี อ่ อััตลัักษณ์์ของผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต 2) ความรู้้�และวััฒนธรรมอาหารผลิิตภััณฑ์์
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต ที่่�สามารถพััฒนาเป็็ นอาชีีพมีพื้้ี น� ฐานจากวััฒนธรรมความเป็็ นอยู่่�ของคนในท้้องถิ่่�น
และต่่อยอดสู่่�ความยั่่�งยืืนทางอาชีีพ
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต, อััตลัักษณ์์, บริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลง

1
2

คณะเทคโนโลยีีคหกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
คณะเทคโนโลยีีคหกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
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ชนิิดต่่าง ๆ สิินค้้าทั้้�งของสด ของแห้้ง และมีีเรืือขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือ การค้้าขายตลอดทั้้�งวัันส่่งผลให้้ชุมุ ชน
ในย่่านนี้้�เป็็ นแหล่่งการค้้าและการติิดต่่อผู้้�คนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั มากที่่�สุดุ จากอดีีตจนถึึงปัั จจุุบันั ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือ
รัังสิิตมีีการค้้าขายอยู่่�บริิเวณริิมคลองรัังสิิต ซึ่่ง� ในอดีีตจะมีีเรืือที่่�ตามชุุมชนริิมตลิ่่ง� ตลอดแนวคลองรัังสิิต
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวที่่โ� ด่่งดัังและมีีชื่่�อเสีียงที่่�สุดุ คืือ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือโกฮัับ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือนายเลิิศ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือตาจั๊๊�ว
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือแป๊๊ะจั๊๊�ว เป็็ นต้้น
จากเหตุุผลดังั กล่่าวผลิิตภััณฑ์์จากฐานทางวััฒนธรรมการกิินเดิิมที่่�มีีอยู่่�ผสานกัับวิิถีีชีีวิิต
สมััยใหม่่จะเป็็นการส่่งเสริิมและรัักษาวััฒนธรรมการกิินก๋๋วยเตี๋๋ยว
� ให้้คงอยู่่�คู่่�ทุ่่�งหลวงรัังสิิต ร้้านก๋๋วยเตี๋๋ยว
� เรืือ
รัังสิิตที่่�ตั้้ง� ร้้านบริิเวณคลองรัังสิิต ได้้มีกี ารปรัับเปลี่่ย� นร้้านก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือให้้เข้้าไปอยู่่�ริิมคลองเพื่่�อป้้องกััน
ด้้านการการคมนาคมบนท้้องถนนเนื่่�องจากการที่่�จอดรถริิมทางทำำ�ให้้การจราจรติิดขััดได้้ อย่่างไรก็็ดีี
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือจะสะท้้อนภาพความเป็็ นอยู่่�ได้้เป็็ นอย่่างดีี เนื่่�องจากคนในปัั จจุุบันั มีีการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปจากในอดีีต ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือจึึงเป็็ นอาหารที่่�เหมาะกัับคนในปัั จจุุบันั มากขึ้้�น เนื่่�องจาก
สามารถที่่�จะรัับประทานได้้ทันั ทีี มีีคุณ
ุ ค่่าทางอาหารและมีีรสชาติิที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ (มะลิิวรรณ ช่่อง
งาม และคณะ, 2562) ดัังนั้้�นก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตสะท้้อนถึึงการเปลี่่ย� นแปลงตามบริิบทของพื้้�นที่่� รวมถึึง
ด้้านการเดิินทางคมนาคมจากคลองมาสู่่�ถนน ที่่�ปััจจุุบันั พื้้�นที่่�ทุ่่�งรัังสิิตได้้มีีการขยายตััวของความเป็็ น
เมืืองมากขึ้้�นมีีการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน เติิบโตเป็็ นเมืืองอุุตสาหกรรม ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตก็็ย้า้ ย
ขึ้้�นมาบนบกแต่่ยังั คงเอกลัักษณ์์ของก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตโดยมีีการนำำ�เรืือจำำ�ลองมาไว้้ภายในสถาน
ประกอบการด้้วย (จัันจิิมา อัังคพณิิชกิิจ และ พิิพัฒ
ั น์์ กระแจะจัันทร์์, 2558) ก๋๋วยเตี๋๋�ยวรังั สิิตเป็็ น
ผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�อยู่่�ในทุ่่�งหลวงรัังสิิต ซึ่่ง� จััดเป็็ นมรดกทางวััฒนธรรมที่่�จับต้
ั อ้ งไม่่ได้้ (Intangible
Cultural Heritage) ที่่�ส่ง่ ผ่่านและสืืบทอดกัันมาพร้้อมกัับความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น อีีกทั้้ง� ยัังเป็็ นที่่�
ยอมรัับของคนทั่่�วไปที่่�ว่า่ เป็็ นอาหารพื้้�นถิ่่�นที่่�ที่่อ� ยู่่�คู่่�พื้้�นที่่�มานาน การรื้้�อฟื้้� นประวััติศิ าสตร์์ก๋วย
๋ เตี๋๋�ยวเรืือ
รัังสิิต เป็็ นการอนุุรักษ์
ั เ์ ส้้นทางคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์� วััฒนธรรมชุุมชน การส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการ
เพื่่� อสร้้างความเข้้มแข็็งแนวทางในการสืืบทอดและส่่งผ่่านองค์์ความรู้้�จากกระบวนการวิิจััยและ
พััฒนาแนวทางการรัักษาให้้อยู่่�คู่่�กัับทุ่่�งหลวงรัังสิิต

Abstract
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 products 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 Province 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 interview 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.

บทนำำ�
วิิถีีชีีวิิตในคลองรัังสิิตที่่�ผููกพันั ธ์์กัับการดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ริิมน้ำำ�� เป็็ นที่่�ทราบกัันดีีว่่าชุุมชนในทุ่่�ง
รัังสิิตหลัังจากจาก พ.ศ. 2444 ปลายสมััยรัชั กาลที่่� 5 ชุุมชนในแถบนี้้�มีกี ารใช้้น้ำ��ำ จากคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์�
สำำ�หรัับการเพาะปลููก และใช้้เป็็ นเส้้นทางคมนาคม บรรยากาศในอดีีตมีีการใช้้เรืือในการติิดต่่อระหว่่าง
กัันรวมถึึงการค้้าขาย การใช้้เรืือในเชิิงพาณิิชย์์การดำำ�เนิินชีีวิติ ของผู้้�คนนำำ�เสนอภาพสะท้้อนทางเศรษฐกิิจ
และสัังคมที่่�น่า่ สนใจ ความเจริิญในอดีีตมีีจุดุ เริ่่ม� จากคลองหนึ่่ง� บริิเวณประตููน้ำ�จุ
�ำ ฬุ าลงกรณ์์ที่่เ� ป็็ นที่่�ตั้้ง�
ของท่่าเรืือ ตลาดการค้้าและชุุมชนขนาดใหญ่่ที่่�มีีเครืือข่่ายการค้้าจากภายผู้้�ค้้าในและผู้้�ค้้าภายนอก
เช่่น เรืือขนส่่งสิินค้้าที่่�ล่่องมาตามแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยาจากทางเหนืือ รวมถึึงเรืือขนส่่งสิินค้้าที่่�มาจาก
กรุุงเทพมหานคร เกิิดเป็็ นสัังคมพหุุวัฒ
ั นธรรมจากหลากหลายชาติิพันั ธุ์์� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�ม
ชาติิพันั ธุ์์�จีีนตามประวััติิศาสตร์์ที่่�ผ่่านมาของคลองรัังสิิตจะทำำ�การค้้าทางน้ำำ�� ในลำำ�คลองโดยผ่่านเรืือ
ขนาดต่่าง ๆ เช่่น เรืือเอี๊๊�ยมจุ๊๊�นจะเป็็ นเรืือขนาดใหญ่่ที่่�สามารถบรรทุุกสินิ ค้้าได้้จำ�ำ นวนมาก ส่่วนเรืือ
ขนาดเล็็กในคลองรัังสิิตจะขายสิินค้้า ขายของกิิน ขายอาหารที่่�เป็็ นที่่�นิยิ มในสมััยนั้้น� ได้้แก่่ ขนมหวาน

วััตถุุประสงค์์
เพื่่� อ ศึึกษาประวััติิ ศ าสตร์์ผลิิ ต ภััณ ฑ์์ก๋๋ วย เตี๋๋� ยว เรืือ รััง สิิ ต ที่่� ส ะท้้อ นอััต ลััก ษณ์์ท้ ้อ งถิ่่� น ของจััง หวััด
ปทุุมธานีี
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ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต : พื้้�นที่่�ความทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลง
จัังหวััดปทุุมธานีี

เพื่่�อขออนุุญาตเก็็บข้อ้ มููลโดยการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก (In-depth Interview)
5. ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ด้วย
้ ตนเอง จากการสััมภาษณ์์แบบตััวต่่อตััว (Face-to-Face)
สััมภาษณ์์ทางโทรศััพท์์ และสััมภาษณ์์ด้วยก
้ ารใช้้แอพพลิิเคชั่่� นในการสััมภาษณ์์แบบออนไลน์์
6. การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล หลัังจากการสััมภาษณ์์แบบเจาะลึึก โดยใช้้แบบสััมภาษณ์์กึ่ง�่ มีีโครงสร้้าง
(Semi – Structured Interview) ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ก
ำ ารวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้วยก
้ ารวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content
Analysis) จากการสััมภาษณ์์

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
การประวััติศิ าสตร์์และวััฒนธรรมที่่�มีีต่อ่
พััฒนาการการตั้้�งถิ่่�นฐานของชุุมชนและ
ผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต จาก
ผู้้�ประกอบการก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตชุุมชน
พื้้�นที่่�ริมิ คลองรัังสิิต และภาคีีเครืือข่่าย

แนวทางการอนุุรักษ์
ั วั์ ฒ
ั นธรรมชุุมชน
และก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต ดัังนี้้�
1. บริิบทและต้้นทุุนวััฒนธรรมของพื้้�นที่่�
มีีความเป็็ นมาและการเปลี่่�ยนแปลง
2. ความรู้้�และวััฒนธรรมผลิิตภััณฑ์์
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั
ในการดำำ�เนิินการโครงการวิิจัยั เรื่่อ� ง ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต : พื้้�นที่่�ความทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และ
บริิบทที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง จัังหวััดปทุุมธานีี โดยศึึกษาข้้อมููลเชิิงลึึกโดยใช้้ระเบีียบเชิิงคุุณภาพ (Qualitative
Research) มีีการดำำ�เนิินการตามระเบีียบวิิธีีวิิจัยั (วรรณดีี สุุทธิินรากร, 2556) ดัังนี้้�
	การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ผู้้�วิิจัยั ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มเป้้าหมาย คืือ
		
1.1 ผู้้�ประกอบการก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตชุุมชนพื้้�นที่่�ริมิ คลองรัังสิิต คััดเลืือกจากกลุ่่�ม
ผู้้�ประกอบการก๋๋วยเตี๋๋ยว
� เรืือรัังสิิตที่่�มีอี ายุุในการประกอบกิิจการประมาณ 30 ปีี ขึ้้น� ไป 2 สถานประกอบการ
ได้้แก่่ ร้้านก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือโซ้้ยโกว ร้้านก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือแป๊๊ะจั๊๊�ว
		
1.2 ภาคีีเครืือข่่ายอำำ�เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี คััดเลืือก ผู้้�รู้้� ปราชญ์์ชาวบ้้าน
บุุคคลสำ�คั
ำ ญ
ั (Key Informant) และภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐและเอกชนจำำ�นวน 5 คน ได้้แก่่ ประธาน
สภาวััฒนธรรมจัังหวััดปทุุมธานีี 1 ท่่าน ผู้้�แทนเทศบาลตำำ�บลธัญ
ั บุุรีี 1 ท่่าน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นศิิลปวััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�น 1 ท่่าน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้า้ นวััฒนธรรมอาหาร 2 ท่่าน การสร้้างเครื่่�องมืือผู้้�วิิจัยั สร้้างขึ้้�นจาก
แนวคิิด ทฤษฎีี และงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ ง ประเด็็นเกี่่�ยวกับั
		
1.2.1 บริิบทและต้้นทุุนวััฒนธรรมของพื้้�นที่่�มีีความเป็็ นมาและการเปลี่่�ยนแปลง
1.2.2 ความรู้้�และวััฒนธรรมอาหารผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้อ้ มููล ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้แบบสััมภาษณ์์กึ่ง�่ มีีโครงสร้้าง (Semi – Structured
Interview) วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้วยก
้ ารวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis)
3. การทดสอบเครื่่�องมืือ เมื่่�อสร้้างแบบสััมภาษณ์์กึ่ง�่ มีีโครงสร้้าง (Semi – Structured Interview)
เรีียบร้อ้ ยแล้้ว นำำ�แบบสััมภาษณ์์ให้้คณะกรรมการที่่�ปรึึกษา เป็็ นผู้้�ตรวจเพื่่�อให้้แบบสอบถามมีีความ
เที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) แล้้วนำ�ำ ไปปรัับปรุุงแก้้ไข เพื่่�อใช้้ในการเก็็บข้อ้ มููลต่อ่ ไป
4. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิจัิ ยั ได้้โทรศััพท์์ติดิ ต่่อผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียแจ้้งวััตถุุประสงค์์การทำำ�วิิจัยั

ผลการวิิจัยั
	ผลการวิิจัยศึึก
ั ษาประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมที่่�มีีต่่อพััฒนาการการตั้้�งถิ่่�นฐานของชุุมชน
และมรดกทางวััฒนธรรมที่่�ยังั คงอยู่่�สืืบทอดมาถึึงปัั จจุุบันั ส่่งผลถึึงความเป็็ นอยู่่�การประกอบอาชีีพ
ของคนในทุ่่�งหลวงรัังสิิต
1. บริิบทและต้้นทุุนวััฒนธรรมของพื้้�นที่่�มีีความเป็็ นมาและการเปลี่่�ยนแปลง พบว่่า ดัังนี้้�
		
1.1 บริิบทและต้้นทุุนวััฒนธรรมของพื้้�นที่่�มีีความเป็็ นมา
		
“บริิเวณนี้้�แต่่เดิิมเรีียกว่า่ ทุ่่�งหลวง มาเปลี่่�ยนเป็็ นทุ่่�งรัังสิิต เมื่่�อเริ่่ม� มีีการขุุดคลอง
มีีการตั้้�งชื่่�อบ้้านนามเมืืองตามลัักษณะของพื้้�นที่่� เช่่น ท่่าโขลง จากการมีีโขลงช้้างจำำ�นวนมากใน
บริิเวณนี้้�มาก่่อน มีีป่่าไม้้มาก และมีีสมัันอยู่่�ในที่่�นี้้ม� ากเหมืือนกััน” (นายขจรเกีียรติิ จิินดาวรานนท์์,
29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
		
“การดำำ�เนิินชีีวิิต ชีีวิิตประจำำ�วันั ของจัังหวััดปทุุมธานีี แต่่เดิิมจะอยู่่�กัับสายน้ำำ��
เพราะบริิเวณนี้้�เป็็ นพื้้�นที่่�น้ำ�ท่
�ำ ว่ มมาโดยตลอด ประเพณีีที่่�โดดเด่่น คืือ ประเพณีีตักบ
ั าตรพระร้้อยเป็็ น
กิิจกรรมทางศาสนาและวิิถีีชีีวิิตของชุุมชนเป็็ นอััตลัักษณ์์ประจำำ�ถิ่่�น ที่่�ดึึงดููดความสนใจของผู้้�คน”
(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรีีสมร คงพัันธ์์ , 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
		
“อััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมหรืือตััวตนมีีความโดดเด่่นที่่�หายากมากไม่่เหมืือนพื้้�นที่่�
ฝั่่�งตะวัันตก บริิเวณอำำ�เภอสามโคก หรืืออำำ�เภอเมืือง ของจัังหวััดปทุุมธานีีในปัั จจุุบันั วััฒนธรรมหรืือ
กลุ่่�มคนที่่�มาอาศััยอยู่่�ในบริิเวณทุ่่�งหลวงรัังสิิตนี้้�ก็็มีีความหลากหลายซึ่่�งเป็็ นวััฒนธรรมที่่�เกิิดขึ้้�นหลััง
จากที่่�มีกี ารขุุดคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์แ� ล้้ว เช่่น วััฒนธรรมมอญที่่�อพยพเข้้ามาบริิเวณคลองสี่่มี� ปี ระเพณีี
ตัักบาตรพระร้้อย วััฒนธรรมจีีน คนจีีนจะเป็็ นคนที่่�อยู่่�ติิดที่่�ถ้า้ เคยอยู่่�ที่่ไ� หนก็็จะอยู่่�ที่่นั่่� �นจนกระทั่่�งปััจจุุบันั นี้้�
วััฒนธรรมญวนคล้้ายกัับที่่�เกาะใหญ่่ ราชคราม แถวๆบางปะอิิน จะเข้้ามาประกอบอาชีีพหาปลา
เลี้้�ยงหมูู บางกลุ่่�มจะย้้ายมาจากแถวสามเสน ส่่วนกลุ่่�มคนอิิสลามจะเข้้ามาช่่วงรััชกาลที่่� 1 ถึึงรััชกาลที่่�
3 อาศััยอยู่่�ที่่�ตำ�บล
ำ สวนพริิกไทย อำำ�เภอสามโคก และบริิเวณคลองสิิบสอง เป็็ นต้้น ส่่วนกลุ่่�มคนไทย
จะมีีความหลากหลายชาติิพันั ธุ์์� คนไทยที่่�เป็็ นคริิสต์์ก็็มีีเพราะสมััยก่่อนไม่่อยากจะเกณฑ์์ทหารหรืือ
หนีีความยากแค้้นมาอาศััยอยู่่�ที่่�นี่่�” (นายวีีรวััฒน์์ วงศ์์ศุปุ ไทย, 30 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
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วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

การก่่อร่่างสร้้างเมืืองอีีกแห่่งหนึ่่ง� โดยมีีการจััดตั้้�งตลาด ที่่�อยู่่�อาศััย บริิเวณนี้้�อย่่างเป็็ นหลัักแหล่่ง มีี
ตลาดเก่่าคลองเจ็็ดที่่�เป็็ นตลาดไม้้ริมิ น้ำำ�ที่่
� �สำ�คั
ำ ญ
ั เมื่่�อสมััยอดีีตคนจะพายเรืือมาซื้้�อสิินค้้าที่่�ตลาดแห่่ง
นี้้�จำ�ำ นวนมากทั้้�งของกิิน ของใช้้ และอื่่น� ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็ นในการใช้้ชีวิี ติ ” (นายวีีรวััฒน์์ วงศ์์ศุปุ ไทย, 30 ก.ค. 2564,
สััมภาษณ์์)

ภาพที่่� 1 ปากคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์� บริิเวณจุุดที่่เ� ริ่่�มต้น้ คลองที่่แ� ยกมาจากแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา
บริิเวณวััดเทีียนถวาย
“การขุุดคลอง พื้้�นที่่�ทุ่่�งหลวงนี้้�ในอดีีตจะมีีหนองน้ำำ�� มีีลำ�คล
ำ องต่่าง ๆ พอเริ่่ม� มีีการขุุดคลอง
ก็็มีกี ารตั้้�งชื่่อ� ตามชื่่อ� นั้้�น ๆ หรืือตามการเพาะปลููกที่่พื้้� น� ที่่�นี้้มี� กี ารปลููกข้า้ วมาก เช่่น วััดผลาหาร วััดหว่่านบุุญ
วััดเขีียนเขตและวััดมููลจิินดารามเป็็ นวััดที่่�มีีมาก่่อนการขุุดคลอง พระพุุทธเจ้้าหลวงเคยเสด็็จมาที่่�นั่่�น
และปลููกต้น้ พิิกุลุ ไว้้หน้้าวััดตอนนี้้�ก็็ยังั อยู่่�ที่่�เดิิม” (นายวีีรวััฒน์์ วงศ์์ศุปุ ไทย, 30 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
สรุุปประเด็็นกล่่าวโดยสรุุป คืือ ทุ่่�งหลวงรัังสิิต แต่่เดิิมเป็็ นพื้้�นที่่�ที่่�ยังั ไม่่มีีการใช้้ประโยชน์์
มากนััก เป็็ นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� จะมีีน้ำ�ท่
�ำ ่วมในฤดููน้ำ��ำ หลากทุุกปีี ซึ่่�งเป็็ นวััฒนธรรมการอยู่่�อาศััยบริิเวณ
ลุ่่�มน้ำำ�� เจ้้าพระยา หลัังจากเริ่่ม� มีีการขุุดถลองในสมััยรัชั กาลที่่� 5 ทำำ�ให้้มีีผู้้�คนเข้้ามาอาศััยเพิ่่�มขึ้้�น มีี
ความหลากหลายและเป็็ นพหุุวัฒ
ั นธรรม ประกอบไปด้้วย คนไทย จีีน ญวน มอญ และคนไทยอิิสลาม
มีีวัดั ที่่�เป็็ นของคนไทย และคนมอญ ที่่�อยู่่�พื้้�นที่่�จำ�ำ นวนมาก และประเพณีีตักบ
ั าตรพระร้้อย ที่่�เป็็ น
วััฒนธรรมประจำำ�ถิ่่�น สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ร้้อยปีี คลองรัังสิิต ของ สถาบัันไทยศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย (2539) พบว่่า วััดมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกับชุ
ั มุ ชนแถบนี้้�เป็็ นอย่่างมาก ทำำ�ให้้คนบริิเวณนี้้�
อยู่่�กัันอย่่างมีีความสุุข ถ้้อยทีีถ้อ้ ยอาศััยกันั เป็็ นอย่่างดีี และมีีประเพณีีที่่�เกี่่�ยวกับข้
ั า้ วอัันเป็็ นปัั จจััย
การประกอบอาชีีพแต่่เดิิมของท้้องถิ่่�นนี้้� ซึ่่ง� ต่่อมาหลัังจากปีี พ.ศ. 2500 เริ่่ม� มีีความเปลี่่�ยนแปลงของ
การพััฒนาเมืืองเพิ่่�มขึ้้�นมีีการขยายตััวของการอยู่่�อาศััย พื้้�นที่่�นี้้จึึ� งถููกหยิิบยกให้้เป็็ นพื้้�นที่่�อยู่่�อาศััยที่่�
ยัังคงความเป็็ นเมืืองและความเป็็ นชนบทควบคู่่�กัันไป
1.2 พััฒนาการและความเปลี่่�ยนแปลงของทุ่่�งหลวงรัังสิิต
	การอยู่่�อาศััยของชุุมชนที่่�หนาแน่่นบริิเวณคลองหกและคลองเจ็็ด ที่่�แต่่เดิิมมีีการตั้้�งถิ่่�นฐาน
ชุุมชนในพื้้�นที่่�มานานแล้้วก่อ่ นที่่�จะมีีการพััฒนาโครงการทุ่่�งหลวงรัังสิิตโดยมีีข้อ้ สัังเกตจากวััดวาอาราม
และการเข้้ามาทำำ�กิินของประชากร เช่่น ตลาดเก่่าคลองเจ็็ด วััดหว่่านบุุญ วััดนาบุุญ การสร้้างวััดของ
เกษตรกรในท้้องที่่�นี้้ � ส่่งผลถึึงความเจริิญในพื้้�นที่่� ผลจากการสััมภาษณ์์ของผู้้�ให้้ข้อ้ มููลที่่�เกี่่�ยวกัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงของทุ่่�งหลวงรัังสิิต เป็็ นดัังนี้้�
“ซึ่่ง� จากการที่่�มีผู้้�ค
ี นมาอาศััยอยู่่�นี้้� พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวจึึงมีีพระประสงค์์
ให้้ตั้้ง� เมืืองธััญญบุุรีขึ้้ี น� ตรงบริิเวณอำำ�เภอธััญบุุรีใี นปัั จจุุบันั ซึ่่ง� เป็็ นพื้้�นที่่�ทางประวััติศิ าสตร์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ใน

ภาพที่่� 2 ประตููน้ำ�จุ
�ำ ฬุ าลงกรณ์์และประตููน้ำ��ำ เสาวภาผ่่องศรีี
ที่่ใ� ช้้ในการบริิหารจััดการน้ำ��ำ ในคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์�
“เมื่่�อก่่อนสััญจรทางเรืือ ประตููน้ำ�รั
�ำ งั สิิตจะมีีคนอยู่่�มากมาซื้้�อของ เมื่่�อก่่อนใช้้เรืือประตููน้ำ��ำ
รัังสิิตจะมีีคนมาก ตลอดคลองเจ็็ดมีีสะพานไม้้ที่่�งดงาม และเป็็ นตลาดที่่�ใหญ่่” (นายขจรเกีียรติิ จิินดา
วรานนท์์, 30 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
สรุุ ปประเด็็นที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์ปััจจััยแห่่งความเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชนจากอดีีตถึึง
ปัั จจุุบันั ดัังนี้้�
		
1.2.1 การขยายตััวของเมืือง มีีการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบของสถาปััตยกรรม สถานที่่�
และชุุมชน โดยมีีการเข้้าอยู่่�อาศััยของกลุ่่�มคนมากยิ่่�งขึ้้�น ก่่อเกิิดการขยายตััวของเมืืองทั้้�งการมีีศูนู ย์์การค้้า
ที่่�ทันั สมััย มีีพิพิิ ธิ ภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ชุมุ ชน มีีการคมนาคมที่่�สะดวกเข้้าถึึงเชื่่�อมโยงไปในทุุกท้อ้ งที่่�
และวิิถีีชีีวิิตริิมคลองก็็ค่อ่ ย ๆ ลบเลืือนหายไป แต่่วัฒ
ั นธรรมที่่�เกี่่�ยวกับก
ั ารกิิน เช่่น ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต
การปลููกข้า้ วและพืืชผลทางการเกษตรก็็ยังั คงหลงเหลืืออยู่่�บ้้าง ศาลเจ้้าและวััดก็็ยังั เป็็ นสถานที่่�ที่่�อยู่่�
ในชุุมชนเข้้าใช้้พื้้น� ที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม เช่่น ศาลเจ้้าไต่่ฮงกง ศาลเจ้้าแม่่ทับทิ
ั ิม ตาม
อััตลัักษณ์์ของคนจีีนแต้้จิ๋๋�ว และการใช้้ประโยชน์์จากที่่�ดินิ ก็็เปลี่่ย� นรููปไปพื้้�นที่่�ทำ�ำ นากลายเป็็ นที่่�อยู่่�อาศััย
มากขึ้้�น

ภาพที่่� 3 ศาลเจ้้าและที่่พั� กั อาศััยของคนในทุ่่�งรัังสิิตที่่มีี� กลิ่่�นอายของวััฒนธรรมในอดีีต
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1.2.2 การเพิ่่�มขึ้้�นของประชากร จากอดีีตประชากรส่่วนมากจะเป็็ นคนจีีนที่่�เข้้ามา
ใช้้แรงงานและต่่อมาก็็ทำ�กิ
ำ จิ การค้้าขาย ปลููกข้า้ ว ดัังปรากฏมีีโรงสีีที่่อ� ยู่่�ริิมน้ำำ�� โกดัังสำำ�หรัับเก็็บข้า้ ว และ
เรืือนไม้้แถวโบราณเป็็ นร่่องรอยทางประวััติศิ าสตร์์การอยู่่�อาศััยของกลุ่่�มคนในทุ่่�งหลวงรัังสิิตนี้้� และ
ปััจจุุบันั มีีพื้้น� ที่่�ของโรงงาน ห้้างสรรพสิินค้้า สถาบัันทางการศึึกษาและศููนย์์ราชการต่่าง ๆ เข้้ามาแทนที่่�
จึึงมีีการอพยพประชากรจากหลากหลายถิ่่�นส่่งผลให้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรอย่่างรวดเร็็ว
		
1.2.3 การสืืบทอดทางวััฒนธรรมที่่�ยังั คงหลงเหลืืออยู่่�ในปััจจุุบันั วััฒนธรรมที่่�ยังั คง
อยู่่�เช่่น การตัักบาตรหรืือทำำ�บุญ
ุ ให้้กับวั
ั ดั ที่่�มีอี ยู่่�ในท้้องถิ่่�น การสืืบทอดประเพณีีการละเล่่นที่่�ปรากฏอยู่่�
ภายในชุุมชน เช่่น ข้้างวััดเขีียนเขตในเทศบาลบึึงยี่่โ� ถจะมีีการละเล่่นจุุดลููกหนููที่่สื� บท
ื อดกัันมายาวนาน
และมีีการจััดเทศกาลกิินเจหรืือไหว้้เจ้้าตามศาลเจ้้าต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่� รวมถึึงการรำ��ลึึกถึึงการขุุดคลอง
รัังสิิตที่่�ประตููน้ำ�จุ
�ำ ฬุ าลงกรณ์์ที่่�บริเิ วณปากคลองรัังสิิต และการสืืบทอดขนบประเพณีีต่า่ งที่่�อยู่่�ภายใน
ชุุมชน เป็็ นต้้น

ภาพที่่� 4 วิิถีีชีีวิติ ของคนในปััจจุบัุ นั ที่่ผ� สานรากจากวััฒนธรรมเดิิมและพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์ในชุุมชน
จากการสััมภาษณ์์ภาคีีเครืือข่่ายเกี่่�ยวกับวั
ั ฒ
ั นธรรมและการรัักษาวััฒนธรรมให้้คงอยู่่� พบว่่า
“จัังหวััดปทุุมธานีีเป็็ นจัังหวััดที่่�มีคว
ี ามเป็็ นอััตลัักษณ์์ของชุุมชน โดยมีีวิถีิ ขี องการใช้้ชีวิี ติ ริิมสายน้ำำ�� คนที่่�
นี่่�อยู่่�กัับน้ำ��ำ มาแต่่อดีีต การจะทำำ�ให้้เป็็ นที่่�รู้้�จักั และชัักชวนให้้คนมาท่่องเที่่�ยว ให้้มาทานอาหารการกิิน
และมีีวัฒ
ั นธรรมข้้าว ผสมผสานกัับวิิถีีท้อ้ งถิ่่�น นวััตกรรมและเทคโนโลยีีต่า่ ง ๆ จะรัักษาวััฒนธรรมให้้
คงอยู่่�ได้้” (นายขจรเกีียรติิ จิินดาวรานนท์์, 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
“การนำำ�คนรุ่่�นใหม่่และนัักศึึกษาเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและสร้้างสรรค์์งานศิิลป
วััฒนธรรม จะเป็็ นการรัักษาศิิลปวััฒนธรรมทุุกแขนง และส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�อย่่างเป็็ นระบบ เป็็ นการสร้้าง
ความสมบููรณ์์แบบมากขึ้้�น ภายใต้้โลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงและเป็็ นการสร้้างงานให้้ชุมุ ชนด้้วย” (นางสาว
สุุวารีี อ่่อนลา, 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
“ความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีในปัั จจุุบันั จะช่่วยส่่งเสริิมการประชาสััมพัันธ์์และการสร้้าง
ความยอมรัับที่่�หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้้เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง” (ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์พงศ์์ศักดิ์์
ั �
ทรงพระนาม , 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
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“เทรนด์์ในสัังคมปัั จจุุบันั เป็็ นสัังคมผู้้�สููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ ผู้้�ที่่�มาบอกเล่่าเรื่่�องราวทางวััฒนธรรม
เป็็ นผู้้�สููงวััย เราควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคนกลุ่่�มนี้้�ด้วย
้ อย่่างเช่่น การมีีการรองรัับด้วย
้ อารยสถาปัั ตย์์
สำำ�หรัับผู้้�สูงู วััย” (นายวีีรวััฒน์์ วงศ์์ศุปุ ไทย, 30 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
สรุุ ปประเด็็นที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์เกี่่�ยวกับก
ั ารคงอยู่่�ของวััฒนธรรมในท้้องถิ่่�นจะขึ้้�นอยู่่�
กัับสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ดัังนี้้�
1. ด้้านประวััติศิ าสตร์์ที่่ส� ะท้้อนภาพให้้เห็็นถึึงเรื่่อ� งราวในอดีีตของกลุ่่�มคนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�นั้้น� ว่่ามีี
ประวััติศิ าสตร์์ความเป็็ นมาอย่่างไร มีีสิ่่ง� ไหนที่่�เป็็ นปััจจััยแห่่งความงอกงามของวััฒนธรรมเหล่่านี้้�
2. ด้้านความงามของงานศิิลปกรรม สถาปััตยกรรมต่่าง ๆ สถานที่่�ที่่แ� สดงถึึงมุุมมองด้้านความสุุข
ที่่�จรรโลงจิิตใจ เช่่น วััดวาอารามต่่าง ๆ ภาพวาดหรืืองานศิิลปะที่่�แสดงออกถึึงการนำำ�เอาวััฒนธรรม
มาประยุุกต์แ์ ละรวมไว้้ด้วยกั
้ นั
3. ด้้านสัังคมวััฒนธรรมที่่�บ่ง่ บอกและแสดงถึึงจารีีตประเพณีี ขนบธรรมเนีียม ความเชื่่อ� ศาสนา
ที่่�สะท้้อนถึึงความเป็็ นอยู่่�ของคนในสัังคม
4. ด้้านการศึึกษาและการสั่่�งสมความรู้้� ความเข้้าใจถึึงรากฐานวััฒนธรรมในอดีีตที่่�ส่ง่ ผลถึึง
การเรีียนรู้้�ของคนในปัั จจุุบันั
จากที่่�กล่า่ วมาข้้างต้้นการคงอยู่่�ของวััฒนธรรมในปััจจุุบันั อัันหมายรวมถึึงระบบของการจััดการ
วััฒนธรรมด้้วยซึ่ง�่ จะขึ้้�นอยู่่�กัับต้น้ ทุุนและฐานของชุุมชนเป็็ นสำำ�คัญ
ั อาศััยหลัักของการมีีส่ว่ นร่่วมใน
ชุุมชนทุุกภาคส่่วนที่่� สอดคล้้องกัับวิิถีีแห่่งการดำำ�เนิินชีี วิิตของคนในชุุมชนจะช่่วยวััฒนธรรมและ
ประวััติศิ าสตร์์ได้้รับก
ั ารรัักษาให้้คงอยู่่�กัับชุมุ ชนต่่อไป
2. ความรู้้�และวััฒนธรรมอาหารผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต
	วััฒนธรรมการประกอบอาชีีพบริเิ วณทุ่่�งหลวงรัังสิิตมีีที่่�มาในอดีีตเป็็ นพื้้�นที่่�ทำ�ำ นาเพื่่�อใช้้เป็็ น
แหล่่งในการเพาะปลููกข้า้ วที่่�จะนำำ�เข้้าไปบริิโภคในกรุุงเทพ มีีแหล่่งน้ำำ�สำ
� �คั
ำ ญ
ั มีีคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์�
เป็็ นคลองสายหลัักที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และเป็็ นระบบชลประทานสมััยใหม่่ในยุุคแรกของประเทศไทย พร้้อมกัับ
รองรัับการขยายตััวของการส่่งออกข้้าวในอดีีต ส่่วนในปััจจุุบันั ได้้มีกี ารพััฒนามาเป็็ นพื้้�นที่่�ในการผลิิต
น้ำำ�� ประปาส่่งไปหล่่อเลี้้�ยงกรุุ งเทพมหานคร จัังหวััดปทุุมธานีีในปัั จจุุบันั นี้้� ประชากรมีีรายได้้อยู่่�ที่่�
ประมาณ 46,977 บาทต่่อครััวเรืือน (สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติิ, 2562) เกษตรกรยัังคงมีีอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของ
ปทุุมธานีี โดยเกษตรกรดัังที่่�กล่า่ วมานั้้�นยัังคงเป็็ นพลัังหลัักส่ว่ นหนึ่่ง� ในการพััฒนาเศรษฐกิิจของจัังหวััด
ปทุุมธานีี ซึ่่ง� เคยเป็็ นดิินแดนปลููกข้า้ วที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของประเทศ ข้้าววััตถุุดิิบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการผลิิตแป้้งเพื่่�อ
ใช้้ในการทำำ�เส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยว ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตเป็็ นวััฒนธรรมทางด้้านอาหารที่่�อยู่่�คู่่�ทุ่่�งหลวงรัังสิิต เกิิด
จากกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�จีีนที่่�ได้้อพยพมาอาศััยบริเิ วณพื้้�นที่่�แห่่งนี้้� ซึ่่ง� ปรากฏร่่องรอยหลัักฐานจากศาลเจ้้า
ตลาด และที่่�อยู่่�อาศััย รวมทั้้�งประเพณีีด้วย
้
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ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต : พื้้�นที่่�ความทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลง
จัังหวััดปทุุมธานีี

ภาพที่่� 5 เรืือนแถวไม้้ที่ตั้้่� ง� อยู่่�เคีียงข้้างเรืือนแถวสมััยใหม่่และศาลเจ้้าบริิเวณริิมคลองหก
2.1 ประวััติศิ าสตร์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต
ในสมััยจอมพล ป. พิิบูลู สงครามได้้มีีการส่่งเสริิมให้้บริโิ ภคก๋๋วยเตี๋๋�ยว เนื่่�องจากสภาวการณ์์
หลัังจากสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ส่่งผลให้้สภาพเศรษฐกิิจและสัังคมตกอยู่่�ในความยากลำำ�บาก ก๋๋วยเตี๋๋�ยว
เป็็ นอาหารที่่�มีีคุณ
ุ ประโยชน์์และมีีสารอาหารครบถ้้วน จึึงได้้รับคว
ั ามนิิยมมาจนกระทั่่�งปัั จจุุบันั นี้้�
(ศิิลปวััฒนธรรม,2563)

ภาพที่่� 6 ก๋๋วยเตี๋๋�ยวผััดไทยร้้านป้้ามะลิิ ริิมคลองหก
จากที่่�กล่า่ วมาข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่า่ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวในอดีีตจะเป็็ นลัักษณะของการนำำ�เส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยว
ไปผััดในกระทะ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวผัดั ไทย เส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยวที่่�นำ�ำ มาใช้้จะใช้้เส้้นของจัันทบุุรีที่่ี �เรีียกว่า่ เส้้นจัันท์์ ที่่�
ทำำ�จากแป้้งข้้าวจ้้าวมีีลักั ษณะเหนีียวนุ่่�ม เวลาผััดจะซึึมซัับรสชาติิของเครื่่�องปรุุงได้้ดีี (กฤช เหลืือลมััย,
2561) และเมืืองจัันทบุุรีเี ป็็ นเมืืองท่่าที่่�มีวัี ฒ
ั นธรรมจีีนอยู่่�มาก ก๋๋วยเตี๋๋�ยวผัดั ไทย เป็็ นอาหารที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่า
ทางโภชนาการ ราคาไม่่สูงู และมีีขั้้น� ตอนในการประกอบอาหารที่่�ง่่าย ใช้้เวลาในการปรุุ งไม่่นาน
ตลอดจนเป็็ นการส่่งเสริิมวััตถุุดิบที่่
ิ ไ� ด้้จากผลิิตผลทางการเกษตรของไทยด้้วย ปััจจุุบันั ก๋๋วยเตี๋๋�ยวผัดั ไทย
ได้้รับก
ั ารยอมรัับจากคนทั่่�วโลกว่่าเป็็ นอาหารที่่�มีีความเป็็ นเอกลัักษณ์์ของคนไทย
จากการสััมภาษณ์์ภาคีีเครืือข่่ายเกี่่�ยวกับก๋
ั ๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต พบว่่า “ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือแต่่เดิิมมีี
ขายอยู่่�บริิเวณอนุุสาวรีีย์ชั์ ยั สมรภููมิเิ ป็็ นก๋๋วยเตี๋๋ยวที่่
� ไ� ม่่ต้อ้ งปรุุง ชามเล็็ก ๆ และพายเรืือเข้้ามาขาย เกิิดขึ้้�น
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ในสมััยจอมพล ป.พิิบูลู สงคราม เนื่่�องจากคนจะได้้ไปกิินข้้าวนอกบ้้านและก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือก็็มีคุี ณ
ุ ค่่าทาง
โภชนาการ ก๋๋วยเตี๋๋ยว
� เรืือรัังสิิตจะพายเรืือขายในคลองรัังสิิต และมีีก๋วย
๋ เตี๋๋ยวอี
� กที่่
ี ห� นึ่่ง� คืือที่่�วัดั นิิเวศน์์ธรรม
ประวััติิที่่�บางปะอิิน อยุุธยาที่่�มีีคนพายเรืือมาขายเป็็ นก๋๋วยเตี๋๋�ยวต้ม้ ยำำ�รสชาติิดีีมาก รัับประทานเสร็็จ
ก็็ล้า้ งชามในคลอง เป็็ นเสน่่ห์อ์ ย่่างนึึงแต่่ก่่อนคลองในแม่่น้ำ��ำ เป็็ นน้ำำ�ที่่
� �สะอาดคนใช้้ดื่่�มกิินได้้ และแต่่
เดิิมก็็เป็็ นวััฒนธรรมของคนจีีนที่่�เป็็ นอาหารที่่�หารัับประทานได้้ง่า่ ย ๆ มีีทั่่�วไป ต่่อมาคนไทยก็็เอามาปรัับ
รสชาติิให้้เข้้าและถููกปากกัับคนไทย” (ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ศรีีสมร คงพัันธ์์, 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
“ก๋๋วยเตี๋๋ยวที่่
� อ� ร่่อยจะอยู่่�ริิมแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา เป็็นอาหารที่่�ถูกู ปากและถููกหลัักอนามััย ก๋๋วยเตี๋๋ยว
� เรืือ
ที่่�เกิิดขึ้้�นมาก่่อนโกฮัับจะอยู่่�ที่่วั� ดั เทีียนถวาย เป็็ นโรงงานที่่�ผลิติ เส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยวแต่่ตอนนี้้�ไม่่มีอี ยู่่�แล้้ว เวลา
กิินก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตก็็จะมีีตุ่่�มเล็็ก ๆ อยู่่�ข้้างหม้้อ มีีขันั หนึ่่�งใบกิินก๋๋วยเตี๋๋�ยวเสร็็จก็็ตักน้ำ
ั �ดื่่
�ำ �มตามชื่่�น
ใจดีีมาก” (นายขจรเกีียรติิ จิินดาวรานนท์์, 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
“ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืืออยู่่�คู่่�กัับคลองรัังสิิต แต่่ก่อ่ นการคมนาคมจะต้้องใช้้ลำ�น้ำ
ำ ��ำ ในการเดิินทาง โกฮัับ
เป็็ นคนไหหลำำ� เมื่่�อก่่อนบ้้านจะอยู่่�ข้้างสถานีีตำ�ำ รวจประตููน้ำ�คล
�ำ องรัังสิิต ตอนนี้้�ไม่่มีีอยู่่�แล้้ว ก๋๋วยเตี๋๋�ยว
เรืือจะเป็็ นก๋๋วยเตี๋๋�ยวที่่มี� เี นื้้�อใส่่ในกระจาดจะมีีน้ำ��ำ แข็็งแช่่ไว้้ไม่่ให้้เนื้้�อเสีีย เมื่่�อก่่อนจะขายริิมคลองฝั่่�งถนน
และถนนเป็็ น 2 เลนส์์ทำ�ำ ให้้รถติิดและเกิิดอัันตรายได้้ ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสมััยนั้้น� เลยให้้ย้า้ ยมาฝั่่�งนี้้�
ที่่�มีีหมู่่�บ้้านจััดสรรในปัั จจุุบันั มีีการนำำ�เอาเรืือเอี๊๊�ยมจุ๊๊�นมาดััดแปลงเป็็ นที่่�ขาย มีีร้า้ นอร่่อยเด็็ดที่่�อยู่่�ตรง
ปากทางเข้้ามหาวิิทยาลััยรังั สิิตที่่�เก่่าแก่่ขายมาถึึงปัั จจุุบันั นี้้� ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตอยู่่�คู่่�คลองรัังสิิตและ
มีีชื่่�อเสีียงมานาน” (นายขจรเกีียรติิ จิินดาวรานนท์์, 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
“ตั้้�งเริ่่�มขายมาตอนเป็็ นเด็็กก็็มีีรสชาติิแบบนี้้� ตอนนี้้�เป็็ นรุ่่�นที่่� 4 แล้้วขายมาตั้้�งแต่่ก๋๋งขาย
เมื่่�อก่่อนก๋๋งทำำ�งานที่่�โรงงานลููกชิ้้น� ที่่�โกฮัับไปรัับลูกชิ้้
ู น� มาทำำ�ก๋วย
๋ เตี๋๋�ยวขาย ก๋๋งบอกว่่าโกฮัับก็ใ็ ช้้ลูกชิ้้
ู น� ที่่�นี่่�
เป็็ นรสชาติิที่่�คนแถบนี้้�คุ้้�นเคยดั้้�งเดิิม ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตจะแตกต่่างจากที่่�อื่่�นคืือเราจะใส่่เลืือดไม่่ใส่่
กะทิิเพราะรสชาติิจะดีีและเวลารัับประทานจะกลมกล่่อมไม่่เลี่่�ยน และมีีพริกิ สดตำำ�ใส่่แทนพริิกป่่นจะ
ได้้รสชาติิที่่�ไม่่เหมืือนใคร” (นางสาว ฉัันท์์สินีิ ี พิิทยานุุรักษ์
ั ,์ 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
“ร้้านเราเปิิ ดขายมานานย้้ายมาหลายที่่�แต่่ก่่อนเปิิ ดเป็็ นท่่าน้ำำ�ยื่่
� �นลงไปในคลองเปิิ ดขายมา
ประมาณ 40 ปีี ตอนนี้้�มาขายอยู่่�ที่่�บ้า้ นเพราะจะได้้จอดรถสะดวก รสชาติิดั้้ง� เดิิม เน้้นใช้้วัตั ถุุดิิบที่่�ทำ�ำ
เองทั้้�งหมด เพราะเรามีีร้า้ นขายหมููเองทำำ�มาดั้้�งเดิิม โดยเฉพาะก๋๋วยเตี๋๋�ยวต้ม้ ยำำ� รสชาติิจะดีีมาก โกว
เป็็ นคนขายเองมาจนถึึงตอนนี้้�” (นางสาวปรางค์์จันั ทร์์ แซ่่เฮ้้ง, 29 ก.ค. 2564, สััมภาษณ์์)
	อััตลัักษณ์์และลัักษณะเด่่นของร้้านก๋๋วยเตี๋๋�ยวรังั สิิต
1. น้ำำ�ก๋
� ๋วยเตี๋๋�ยวจะต้้องเป็็ นน้ำำ�ที่่
� �มีีการใส่่เลืือดของเนื้้�อสััตว์์ลงไป
2. รสชาติิมีีความเฉพาะตััวขึ้้น� อยู่่�กัับการปรุุงของแต่่ละร้้าน
3. พริิกที่่ใ� ช้้ปรุุงรสชาติิในน้ำำ�ก๋
� วย
๋ เตี๋๋ยว
� จะเป็็ นสููตรพริิกสดหรืือพริิกเผาตำำ�ผสมกัับส่ว่ นผสมอื่่น� ๆ
4. มีีเครื่่�องแนมเพื่่�อลดทอนความเผ็็ด เช่่น ขนมถ้้วย สาคููไส้้ต่า่ ง ๆ ขนมเบื้้�อง เป็็ นต้้น
5. เน้้นวััตถุุดิิบที่่�มีีความสดใหม่่
6. ภาชนะที่่�ใช้้ใส่่ก๋๋วยเตี๋๋�ยวจะไม่่ใหญ่่มากเพื่่�อให้้ได้้ชิิมรสชาติิก๋๋วยเตี๋๋�ยวหลาย ๆ สููตร เช่่น
ก๋๋วยเตี๋๋�ยวน้ำ��ำ ตก ก๋๋วยเตี๋๋�ยวต้ม้ ยำำ� ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเย็็นตาโฟ เป็็ นต้้น
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ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต : พื้้�นที่่�ความทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลง
จัังหวััดปทุุมธานีี

สรุุ ปและอภิิปรายผล

ภาพที่่� 7 ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือนายเลิิศ คลองหนึ่่�ง ริิมคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์� รสชาติิดั้้ง� เดิิมมากว่่า 40 ปีี
2.2 ช่่วงระยะเวลาของการขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต
	ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตมีีการค้้าขายอยู่่�บริิเวณริิมคลองรัังสิิต ซึ่่ง� ในอดีีตจะมีีเรืือที่่�พายขายตาม
ชุุมชนริิมตลิ่่�งคลองรัังสิิต ก๋๋วยเตี๋๋�ยวที่่�โด่่งดัังและมีีชื่่�อเสีียงที่่�สุดุ คืือ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือโกฮัับ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือ
นายเลิิศ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือตาจั๊๊�วก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือโกเฮง เป็็ นต้้น (เทศบาลนครรัังสิิต, 2562) ได้้แบ่่งช่่วงระยะ
ของการขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือโดยมีีการแบ่่งส่่วนข้้อกำำ�หนดในยุุคต่า่ ง ๆ ดัังนี้้�
ระยะแรก การขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตในระยะเริ่่ม� ต้้นมีีการพายเรืือสำำ�ปั้้�นขายอยู่่�ริิมคลองรัังสิิต
และในคลองรัังสิิตที่่�แยกไปในคลองต่่าง ๆ เช่่น คลองหนึ่่ง� คลองสอง คลองสาม เป็็ นต้้น โดยจะเริ่่ม�
ขายในช่่วงเวลากลางวัันจนกระทั่่�งช่่วงบ่่ายมีีผู้้�คนรัับประทานตลอดระยะทางที่่�เรืือได้้พายผ่่านไป
เนื่่�องจากราคาไม่่สูงู และเป็็ นอาหารที่่�ทำ�ำ ได้้อย่่างรวดเร็็วเหมาะกัับการดำำ�เนิินชีีวิิตของคนในยุุคนั้้น�
ระยะที่่�สอง เริ่่ม� ต้้นประมาณช่่วงปีี พ.ศ. 2500 โดยเริ่่ม� มีีการคมนาคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจาก
เดิิมที่่�ใช้้การสััญจรในน้ำำ�� ได้้มีีการก่่อสร้้างถนนบริิเวณแนวคลองเพิ่่�มเติิม ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือได้้ถูกนำ
ู �ขึ้้
ำ น� มา
ขายบนบกมากขึ้้�น การพายเรืือเพื่่�อขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวได้้ค่อ่ ย ๆ หายไป
ระยะที่่�สาม ในยุุคปััจจุุบันั เริ่่ม� มาเมื่่�อประมาณปีี 2535 ที่่�นำ�ำ เอาก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือลงไปขายใน
เรืือเอี๊๊�ยมจุ๊๊�นที่่�ปรัับปรุุงให้้เป็็ นเรืือที่่�สามารถขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวได้้ โดยการทำำ�สะพานทางเดิินจากฝั่่� งเข้้าไป
ในเรืือเพื่่�อให้้คนที่่�มารัับประทานสามารถเดิินเข้้าไปนั่่�งในเรืือได้้ ซึ่่ง� ในปัั จจุุบันั มีีร้า้ นก๋๋วยเตี๋๋�ยวรังั สิิตอยู่่�
ตามแนวคลองรัังสิิตประมาณ 23 ร้้านค้้าที่่�ประกอบกิิจการขายก๋๋วยเตี๋๋�ยว (จัันจิิมา อัังคพณิิชกิิจ,
พิิพัฒ
ั น์์ กระแจะจัันทร์์, 2558)

ภาพที่่� 8 ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือของร้้านโซ้้ยโกว คลองหก อำ�ำ เภอธััญบุุรีี จัังหวััดปทุุมธานีี

1. บริิบทและต้้นทุุนวััฒนธรรมของพื้้�นที่่�มีีความเป็็ นมาและการเปลี่่�ยนแปลง
1.1 ด้้านประวััติศิ าสตร์์และการเปลี่่ย� นแปลงของพื้้�นที่่�ทุ่่�งหลวงรัังสิิต มีีการพััฒนาต่่อเนื่่�องจาก
การขุุดคลองส่่งผลให้้เป็็ นพื้้�นที่่�ที่่มี� กี ารปลููกข้า้ วและทำำ�การเกษตรที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในจัังหวััดปทุุมธานีี มีีศูนู ย์์วิิจัยั
ข้้าวแห่่งแรกในประเทศไทยที่่�มีีการปรัับปรุุ งและพััฒนาสายพัันธ์์ข้า้ ว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ข้้าวหอม
ปทุุมธานีี ที่่�ได้้รับก
ั ารยอมรัับว่่าเป็็ นสิ่่�งบ่่งชี้้�ทางภููมิิศาสตร์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของจัังหวััดปทุุมธานีี ตลอดจน
พััฒนาการความเปลี่่�ยนแปลงของพื้้�นที่่�ที่่�มีีการเข้้ามาอยู่่�อาศััยของประชากรเพิ่่�มมากขึ้้�นส่่งผลให้้มีี
การขยายตััวของเมืืองที่่�นำ�คว
ำ ามเจริิญมาสู่่�ชุุมชนในพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�
1.2 ด้้านสัังคมและวััฒนธรรม ความงามของงานศิิลปกรรม สถาปัั ตยกรรม สถานที่่�ที่่�แสดง
ถึึงมุุมมองด้้านความสุุขที่่จ� รรโลงจิิตใจ ที่่�บ่ง่ บอกและแสดงถึึงจารีีตประเพณีี ขนบธรรมเนีียม ความเชื่่�อ
ศาสนา ที่่�สะท้้อนถึึงความเป็็ นอยู่่�ของคนในสัังคม โดยมีีพื้้น� ฐานที่่�มีีความหลากหลายเป็็ นสัังคมพหุุ
วััฒนธรรมจากกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์� เช่่น กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�มอญ กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�เวีียดนาม กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�จีีน และ
กลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ไทยที่่�กระจายตััวอยู่่�ในพื้้�นที่่� สอดคล้้องกัับงานวิิจัยข
ั อง พุุฒพััณณิิน คำำ�วชิิระพิิทักษ์
ั ์
(2563) ที่่�ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับ รูู ปแบบการตั้้�งถิ่่�นฐานชุุมชนที่่�สอดคล้้องกัับการคงอยู่่�ของมรดกทาง
วััฒนธรรมในจัังหวััดปทุุมธานีี กรณีีศึึกษา: เทศบาลนครรัังสิิต เทศบาลเมืืองบึึงยี่่�โถ และเทศบาล
เมืืองท่่าโขลง หลัักฐานที่่�ปรากฏเด่่นชััดเป็็ นมรดกทางวััฒนธรรมในทุ่่�งหลวงรัังสิิต ดัังนี้้�
		
1.2.1 มรดกทางวััฒนธรรมที่่�เป็็ นวััตถุุสามารถที่่�จะจัับต้อ้ งได้้ (Cultural Heritage)
มรดกทางวััฒนธรรมในพื้้�นที่่�ทุ่่�งหลวงรัังสิิต ได้้แก่่ คลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์� ศาลเจ้้าที่่�อยู่่�ในท้้องที่่�ริมิ
คลองรัังสิิตที่่�มีีอยู่่�ประมาณ 10 แห่่ง (สำำ�รวจเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565) ศููนย์์วิิจัยข้
ั า้ ว วััดที่่�ตั้้ง� อยู่่�
ในพื้้�นที่่� ตลาด อาคารบ้้านเรืือนที่่�ยังั มีีร่อ่ งรอยสะท้้อนภาพของความเจริิญในอดีีตที่่�เกิิดขึ้้�นมาพร้้อม
กัับสังั คมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
		
1.2.2 มรดกทางวััฒนธรรมที่่�ไม่่ใช่่วัตั ถุุจับต้
ั อ้ งไม่่ได้้ (Intangible Cultural Heritage)
พลวััตของความเปลี่่�ยนแปลงของพื้้�นที่่�ทุ่่�งหลวงรัังสิิต ได้้แก่่ ประเพณีีที่่�อยู่่�ในท้้องถิ่่�น ความเชื่่�อความ
ศรััทธาและประเพณีีของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ต่่าง ๆ ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต ขนมกุ่่�ยช่่าย ประเพณีีการแข่่งขััน
ลููกหนููการตัักบาตรพระร้้อย การตัักบาตรน้ำำ�ผึ้้
� ง� และประเพณีีสงกรานต์์ตามวิิถีีชีีวิิตของคนที่่�อยู่่�ร่่วม
กัันในชุุมชน เป็็ นต้้น
2. ความรู้้�และวััฒนธรรมอาหารผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต
2.1 ประวััติศิ าสตร์์ของก๋๋วยเตี๋๋�ยวรังั สิิตที่่�มาพร้้อมกัับการตั้้�งถิ่่�นฐานของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�จีีน มีี
การพััฒนาและปรัับปรุุงสููตรเพื่่�อให้้ได้้รสชาติิเข้้มข้้นที่่�เป็็ นอััตลัักษณ์์สอดคล้้องกัับงานวิิจัยข
ั อง มะลิิวรรณ
ช่่องงาม และคณะฯ (2562) ศึึกษาวิิจัยั เกี่่ยวกั
� บั ภาพลัักษณ์์ก๋วย
๋ เตี๋๋ยว
� เรืือรัังสิิตในคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์�
ภาพลัักษณ์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ รสชาติิของอาหาร ดัังนั้้�นการพััฒนาปรัับปรุุงรสชาติิของก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรื่่อ� งจึึง
เป็็ นส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�มาของก๋๋วยเตี่่ยวน้ำ
� ��ำ ตกเกิิดจากที่่�ได้้มีกี ารนำำ�เอาเนื้้�อไปวางไว้้บนก้้อนน้ำำ�� แข็็งหลัังจาก
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ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต : พื้้�นที่่�ความทรงจำำ� อััตลัักษณ์์และบริิบทที่่�เปลี่่�ยนแปลง
จัังหวััดปทุุมธานีี

นั้้�นเมื่่�อน้ำำ�� แข็็งจะละลายและตกลงมาเป็็ นส่่วนผสมของน้ำำ�ซุ
� ุปก๋๋วยเตี๋๋�ยวเมื่่�อรัับประทานแล้้วจะได้้
รสชาติิที่่เ� ป็็ นต้้นตำำ�รับข
ั องก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต ภาชนะนำำ�มาใส่่ก๋วย
๋ เตี๋๋�ยวเรืือจะมีีขนาดเล็็กเพื่่�อให้้สะดวก
ต่่อการใช้้งาน การขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือบริิเวณริิมคลองรัังสิิต ปััจจุุบันั มีีผู้้�ประกอบการตลอดแนวริิมคลอง
อยู่่�ประมาณ 23 ร้้านค้้าประกอบการ (สำำ�รวจเมื่่�อเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565)
2.2 ความเปลี่่�ยนแปลงของก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต เป็็ นผลสืืบเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของ
เส้้นทางการคมนาคมที่่�แต่่เดิิมในอดีีตจะใช้้การคมนาคมทางน้ำำ�� ส่่วนในปััจจุุบันั จะใช้้การคมนาคมทางบก
เป็็ นหลัักส่ง่ ผลให้้ผู้้�ประกอบการร้้านก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือจะต้้องย้้ายขึ้้�นมาตั้้�งอยู่่�บนบกตามแนวถนนเลีียบคลอง
อย่่างไรก็็ดีีผู้้�ประกอบการบางส่่วนก็็ยังั คงการขายอยู่่�ในคลองเช่่นเดิิมโดยมีีการประยุุกต์ใ์ ช้้เรืือขนาด
ใหญ่่เพื่่�อให้้มีีพื้้น� ที่่�ในการรองรัับผู้้�บริโิ ภคและสร้้างบรรยากาศการกิินก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือที่่�ได้้กลิ่่�นอายของ
วิิถีชีี วิี ติ ริิมคลองรัังสิิตประยููรศัักดิ์์ดั� งั เช่่นเดิิม เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคในปััจจุุบันั
ได้้เป็็ นอย่่างดีี
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ข้้อเสนอแนะ
1. บริิบทและต้้นทุุนวััฒนธรรมของพื้้�นที่่�มีีความเป็็ นมาและการเปลี่่�ยนแปลง ควรศึึกษาและ
การสั่่�งสมความรู้้� ความเข้้าใจถึึงรากฐานวััฒนธรรมในอดีีตที่่�ส่ง่ ผลถึึงการเรีียนรู้้�ของคนในปััจจุุบันั ซึ่่ง�
พบว่่าปัั จจุุบันั มีีผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ที่่�ได้้เข้้ามาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือให้้สอดคล้้องกัับการ
ดำำ�รงชีีวิิตของคนในปัั จจุุบันั เช่่น การสร้้างสรรค์์เรื่่อ� งราวผ่่านการรัับรู้้�โดยใช้้การสื่่�อสารในสัังคมออน
ไลน์์ผสามกัับต้น้ ทุุนเดิิมที่่�มีอี ยู่่� ซึ่่ง� เป็็ นแนวทางให้้เกิิดการยอมรัับ สร้้างเศรษฐกิิจ รายได้้ และอาชีีพที่่ดี� ี
ให้้กับกิ
ั ิจการของตนเองต่่อไป
2. ความรู้้�และวััฒนธรรมอาหารผลิิตภััณฑ์์ก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิต ควรมีีการสร้้างอัักลักั ษณ์์และ
มาตรฐานของก๋๋วยเตี๋๋�ยวเรืือรัังสิิตให้้เป็็ นที่่� รู้้�จัักและน่่าจดจำำ�ในด้้านการเป็็ นมรดกวััฒนธรรมด้้าน
อาหารประจำำ�ท้อ้ งถิ่่�นที่่�มีีประวััติศิ าสตร์์ความเป็็ นมาให้้คงอยู่่�และมีีการสืืบทอดในรุ่่�นต่่อไป
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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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Background and introduction
“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,
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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).
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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).
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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
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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.

Summary and Conclusion
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
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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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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่น� ชลบุุรีีในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม
Local Legends, Tradition, and Culture of Chonburi in Historical Novels by Piyaporn Sakkasem
อภิิรัักษ์์ ชััยปัั ญหา 1

บทคััดย่่อ
นวนิิยายอิิงประวััติิศาสตร์์ของไทยมัักนำ�ำ เสนอฉากและบรรยากาศของเรื่่�องตามกรอบโครง
ประวััติศิ าสตร์์ชาติิ นอกจากนัักเขีียนจะสอดแทรกแนวคิิดเรื่่อ� งความรัักชาติิแล้้วก็มั็ กั จะนำำ�เสนอข้้อมููล
เกี่่ยวกั
� บตำ
ั �ำ นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมของเมืืองหลวงอัันเป็็นศููนย์์กลางของชาติิเท่่านั้้�น ปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษม
เป็็ นนัักเขีียนที่่�เกิิดและเติิบโตมาในจัังหวััดชลบุุรีี ได้้สร้้างสรรค์์นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ “ชุุดแม่่วันั ” ขึ้้�น
โดยใช้้ฉากจัังหวััดชลบุุรีที่่ี �มีีพัฒ
ั นาการอย่่างยาวนานถึึง 100 ปีี มาเป็็ นฉากของนวนิิยายชุุดนี้้� สำำ�หรัับ
บทความนี้้�มุ่่�งศึึกษาว่่าปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ได้้นำ�ำ เสนอตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�นใด
บ้้างในนวนิิยายของเธอเพื่่�อสร้้างความรัับรู้้�และตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของจัังหวััดชลบุุรีีให้้แก่่ทั้้ง�
ผู้้�อ่่านจากส่่วนกลางและผู้้�อ่่านที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ชลบุุรีี ผลการศึึกษาพบว่่า ในด้้านตำำ�นาน พบ 4 ตำำ�นาน
ได้้แก่่ ตำำ�นานเมืืองศรีีพโล ตำำ�นานพระรถเมรีี ตำำ�นานเขาสามมุุข ตำำ�นานอ่่างศิิลา ในด้้านประเพณีี
พบ 3 ประเพณีี ได้้แก่่ ประเพณีีงานกองข้้าว ประเพณีีวิ่่�งควาย และประเพณีีทิ้้ง� กระจาด ในด้้าน
วััฒนธรรมพบวััฒนธรรม 2 ด้้าน ได้้แก่่ วััฒนธรรมการประกอบอาชีีพ และวััฒนธรรมด้้านอาหาร
ประจำำ�ถิ่่�น นัับว่า่ นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของ ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ได้้ช่วย
่ บัันทึึกข้้อมููลสำ�คั
ำ ญ
ั เกี่่�ยวกับั
ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีไี ว้้อีีกทางหนึ่่ง�
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์, ตำำ�นาน, ประเพณีี, วััฒนธรรม, ชลบุุรีี

1

ดร. อาจารย์์ภาควิิชาภาษาไทย คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา

259

260

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

ตามชื่่�อตััวละครสำำ�คัญ
ั ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นแกนร้้อยนวนิิยายทั้้�งสามเรื่่อ� งนี้้�ไว้้
นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชลบุุรีชุี ดุ แม่่วันั นัับว่า่ เป็็ นการเล่่าเรื่่อ� งจากสายตาของคนใน (insider)
ท้้องถิ่่�นที่่�มีจิี ติ สำำ�นึึกท้อ้ งถิ่่�นนิิยมอย่่างแท้้จริิง ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่�ปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับกิจิ กรรมต่่าง ๆ ในการส่่งเสริิมและทำำ�นุบำุ �รุ
ำ ุงศิิลปะและวััฒนธรรมของจัังหวััดชลบุุรีเี สมอมา จนกระทั่่�ง
ได้้รับคั
ั ดั เลืือกให้้เป็็ นผู้้�มีีผลงานดีีเด่่นทางวััฒนธรรมของจัังหวััดชลบุุรีี ประจำำ�ปีี พุุทธศัักราช 2540
จากศููนย์์วัฒ
ั นธรรมจัังหวััดเมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน พุุทธศัักราช 2541 และได้้รับพ
ั ระราชทานรางวััล
อนุุรักษ์
ั ์ศิิลปะสถาปัั ตยกรรมดีีเด่่น ประเภทชุุมชนพื้้�นถิ่่�น ชุุมชนบ้้านสะพานบางปลาสร้้อย ของ
สมาคมสถาปนิิกสยามในพระบรมราชููปถััมภ์์ จากสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม พุุทธศัักราช 2550 (ปิิ ยะพร ศัักดิ์์�เกษม, 2550) เมื่่�อพิิจารณานวนิิยายอิิง
ประวััติศิ าสตร์์ชุดุ นี้้�ในด้้านความเป็็ นวรรณคดีีและปััจจััยทางวรรณศิิลป์์ จะเห็็นได้้ถึึงความตั้้�งใจของผู้้�แต่่ง
ในการประพัันธ์์เป็็ นอย่่างยิ่่�ง ดัังคำำ�กล่า่ วจากสำำ�นักั พิิมพ์์ที่่�ว่า่ นวนิิยายชุุดนี้้�เป็็ น

Abstract
Thai historical fictions mostly illustrate scenes and environment as that of in different 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, legend 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.

...นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ที่่� “ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม” เขีียนด้้วยหัวั ใจ เขีียนด้้วย	 		
	ความรััก	ท่ว่ มท้้นที่่�มีีต่อ่ บ้้านเกิิดเมืืองชลบุุรีี ด้้วยความปรารถนาจะเก็็บเรื่่อ� งราวใน		
	ท้้องถิ่่�นที่่�เด็็กปััจจุุบันั ไม่่รู้้� รวมถึึงประวััติศิ าสตร์์ในส่่วนที่่�ไม่่มีีในตำำ�ราบัันทึึกเอาไว้้...
(คำำ�นำ�สำ
ำ �นั
ำ กั พิิมพ์์อรุุณ อ้้างใน ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม, 2555)
	กลวิิ ธีี ห นึ่่�ง ในการสร้้า งอััต ลััก ษณ์์แ ละเอกลััก ษณ์์ใ ห้้แ ก่่ ป ระวััติิ ศ าสตร์์ท้ อ้ งถิ่่� น ชลบุุรีีใ น
นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ นี้้� ที่่�ปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษมได้้ใช้้การอ้้างอิิงตำำ�นาน ประเพณีีและวััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ ซึ่่ง� ถืือเป็็ นเกร็็ดทางประวััติศิ าสตร์์ของจัังหวััดชลบุุรีไี ว้้ด้วย
้ เนื่่�องจากปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม
เป็็ นคนในชุุมชน และได้้รับั แรงบัันดาลใจการสร้้างตััวละครมาจากบรรพบุุรุุษของตนเอง โดยใช้้ฉาก
จากบ้้านและชุุมชนจริิง จึึงทำำ�ให้้ นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ นี้้�มีรี ายละเอีียดที่่�ชัดั เจน ประกอบกัับ
การเป็็ นผู้้�ศึึกษาค้้นคว้้าประวััติศิ าสตร์์ทำ�ำ ให้้ ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม สามารถนำำ�ข้อ้ มููลต่า่ ง ๆ มาเรีียงร้้อย
ไปกัับเรื่่อ� งราวของตััวละครได้้อย่่างแนบเนีียน ดัังนั้้�น จึึงน่่าศึึกษาว่่าปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษมได้้นำ�ำ เสนอ
ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีใี ดบ้้างในวรรณกรรมชุุดนี้้�
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บทนำำ�
นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของไทยนั้้�น ส่่วนใหญ่่มักั ประพัันธ์์ขึ้้น� โดยนำำ�กรอบโครงทางประวััติศิ าสตร์์
ชาติิมาเป็็ นฉากและบรรยากาศของเรื่่อ� ง นอกจากการสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือด้้วยการอ้้างอิิงข้้อมููลทาง
ประวััติศิ าสตร์์มาประกอบในการสร้้างสรรค์์ผลงานเหล่่านี้้�แล้้ว นัักเขีียนยัังมัักสอดแทรกขนบธรรมเนีียม
ประเพณีี และวััฒนธรรมประจำำ�ยุคุ สมััย ๆ มาบัันทึึกไว้้ในนวนิิยายเหล่่านั้้�นด้้วย อย่่างไรก็็ตามนัักเขีียน
ที่่�มาจากท้้องถิ่่น� ก็็เริ่่ม� สร้้างสรรค์์นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่น� ของต้้นขึ้้�นด้้วย เพื่่�อเป็็ นการช่่วงชิิงพื้้�นที่่�
การรัับรู้้�จากนัักอ่า่ นจากส่่วนกลาง
	นัับตั้้ง� แต่่ปีีพุทุ ธศัักราช 2548 เป็็ นต้้นมา ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม นัักเขีียนชาวจัังหวััดชลบุุรีี ได้้
สร้้างสรรค์์นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ขึ้้น� ชุุดหนึ่่ง� โดยใช้้เหตุุการณ์์ประวััติศิ าสตร์์ของจัังหวััดชลบุุรีี ตั้้�งแต่่
รััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวจนถึึงรััชสมััยพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวภูมิู พล
ิ อดุุลยเดช
มาเป็็ นฉากของเรื่่อ� ง นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ นี้้�ประกอบไปด้้วย 3 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ ในวารวััน ตะวััน
เบิิกฟ้า้ และขอบฟ้้าราตรีี นัักอ่า่ นนวนิิยายจะเรีียกนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ นี้้�ว่า่ “นวนิิยายชุุดแม่่วันั ”

วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาการนำำ�เสนอตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีีในนวนิิยายอิิง
ประวััติศิ าสตร์์ชุดุ แม่่วันั ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

ทบทวนวรรณกรรม
นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์
ราชบััณฑิิตยสถาน (2554, 211) ได้้ให้้ความหมายของคำำ�ว่่า นวนิิยายอิิงประวััติิศาสตร์์
(historical novel) ไว้้ว่า่ “นวนิิยายที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกับั เหตุุการณ์์ในประวััติศิ าสตร์์ ซึ่่ง� นำำ�มาสร้้างสรรค์์
ขึ้้�นใหม่่โดยใช้้จินิ ตนาการ ตััวละครมีีทั้้ง� ที่่�มีตัี วั ตนจริิงในประวััติศิ าสตร์์และที่่�สมมุุติขึ้้ิ น� มาใหม่่แสดงบทบาท
ร่่วมกััน” จึึงนัับได้้ว่่านวนิิยายอิิงประวััติิศาสตร์์เป็็ นรูู ปแบบของเรื่่�องเล่่า (Narrative) ที่่�มีีลักั ษณะ
เฉพาะแตกต่่างจากงานวรรณกรรมประเภทอื่่�น
เฮย์์เดน ไวต์์ (Heyden White) (อ้้างในอิิราวดีี ไตลัังคะ, 2549, 31-32) ได้้อธิิบายว่่า ในที่่�สุดุ
ประวััติศิ าสตร์์นิิพนธ์์ก็็เป็็ นเรื่่อ� งเล่่าประเภทหนึ่่ง� ที่่�นักั ประวััติศิ าสตร์์ต้อ้ งประกอบสร้้าง “เรื่่อ� งราว” ขึ้้�น
เพื่่�อเรีียงร้้อยเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ตามที่่�ได้้ค้น้ คว้้ามา เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นในช่่วงเวลานั้้�น ๆ
จึึงอาจกล่่าวได้้ว่า่ ประวััติศิ าสตร์์นิพิ นธ์์ก็เ็ ป็็ นการเขีียนเรื่่อ� งเล่่าที่่�ผ่า่ นการ “ตีีความ” เช่่นเดีียวกับั บัันเทิิง
คดีีประวััติิศาสตร์์นั่่�นเอง หากแต่่ประวััติิศาสตร์์นิิพนธ์์ได้้กลายเป็็ นหลัักฐานทางประวััติิศาสตร์์และ
นำำ�เสนอตััวเองในฐานะงานเขีียนที่่�เป็็ นวิิชาการมากกว่่า
อภิิรักษ์
ั ์ ชััยปััญหา (2546) วิิจัยั เรื่่อ� ง “วิิเคราะห์์นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์การเสีียกรุุงศรีีอยุุธยา
ครั้้�งที่่� 2” ศึึกษานวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ที่่�นำ�ำ เหตุุการณ์์การเสีียกรุุงศรีีอยุุธยาครั้้�งที่่� 2 มาเป็็ นฉาก
ของเรื่่�อง จำำ�นวน 10 เรื่่�อง โดยนำำ�แนวคิิดเรื่่�องไตรภููมิิแห่่งวรรณคดีี หรืือ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััว
วรรณกรรม ผู้้�แต่่ง และผู้้�อ่่าน มาใช้้ในการศึึกษา ผลการศึึกษาพบว่่า นวนิิยายกลุ่่�มนี้้�สามารถแบ่่งยุุคสมััย
ได้้เป็็ น 3 ยุุค ได้้แก่่ ยุุคเริ่่ม� ต้้น ยุุคปรัับตัวั และยุุครุ่่�งเรืือง ภููมิหิ ลัังของผู้้�แต่่งและบริิบททางสัังคมมีีผลต่อ่
จุุดมุ่่�งหมายในการแต่่ง กลวิิธีีการประพัันธ์์ และสถานภาพของนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ ในด้้านผู้้�
อ่่านพบว่่า จุุดมุ่่�งหมายและประสบการณ์์การเสพวรรณกรรมรวมทั้้�งภููมิรู้้�ท
ิ างประวััติศิ าสตร์์ของผู้้�อ่่าน
มีีผลต่อ่ การเข้้าถึึงวรรณกรรมกลุ่่�มนี้้� ในด้้านองค์์ประกอบของวรรณกรรมพบว่่า ผู้้�แต่่งได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููล
ทางประวััติิศาสตร์์มาใช้้ในการประพัันธ์์ ผสานกัับจิินตนาการของผู้้�แต่่งได้้อย่่างแนบเนีียนสมจริิง
นวนิิยายกลุ่่�มนี้้�จึึงมีีคุณ
ุ ค่่าทั้้�งทางด้้านสุุนทรีียภาพ ด้้านสัังคมและวััฒนธรรมและการปลุุกจิิตสำำ�นึึก
แห่่งความเป็็ นไทย
มนััสนัันท์์ สรรพััชญา (2550) วิิจัยั เรื่่อ� ง “การศึึกษากลวิิธีกี ารแต่่งนวนิิยายย้้อนยุุคอิงิ ประวััติศิ าสตร์์
เรื่่อ� ง จัันทราอุุษาคเนย์์ ของวรรณวรรธน์์” จากการศึึกษาพบว่่านวนิิยายเรื่่อ� งจัันทราอุุษาคเนย์์มีีกลวิิธีี
การประพัันธ์์ที่่�มีีการสอดแทรกจิินตนาการแล้้ว ความน่่าสนใจของนวนิิยายเรื่่อ� งนี้้�มาจากกลวิิธีีการ
ตั้้�งชื่่�อเรื่่อ� ง การเรีียบเรีียงข้้อมููล การสร้้างตััวละคร การสร้้างฉาก และการสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ ซึ่่ง� ผู้้�
เขีียนได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลทางประวััติศิ าสตร์์ทั้้ง� จากเอกสารชั้้�นต้้น และเอกสารชั้้�นรองมาใช้้เป็็ นข้้อมููลในการ
เรีียบเรีียงเรื่่อ� งราว การสร้้างตััวละครและการสร้้างฉาก สำำ�หรัับตัวล
ั ะครในเรื่่อ� งมีีทั้้ง� ตััวละครที่่�มีีจริิง
ในประวััติศิ าสตร์์และตััวละครที่่�สมมติิขึ้้น� โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของความสมจริิง ส่่วนฉากที่่�ปรากฏใน
เรื่่�องนั้้�นก็็มีีความเป็็ นจริิงตามเอกสารทางประวััติิศาสตร์์และสอดคล้้องกัับเรื่่�องราวและเหตุุการณ์์ใน

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

ยุุคสมััยนั้้น� เพื่่�อให้้เนื้้�อหาในนวนิิยายมีีความสมจริิง นำำ�เชื่่อ� ถืือ ทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นเกิิดอารมณ์์คล้อ้ ยตามตััวละคร
นอกจากนี้้�ยังั พบว่่านวนิิยายเรื่่อ� งจัันทราอุุษาคเนย์์สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือให้้กับผู้้�อ่
ั า่ นในรููปแบบต่่าง ๆ
ทั้้�งการบอกที่่�มาและเบื้้�องหลัังของนวนิิยาย การเขีียนอ้้างอิิงแบบเชิิงอรรถในเอกสารเชิิงวิิชาการและ
การนำำ�เอกสารชั้้�นต้้นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับเนื้้�อหาในเรื่่�องมาแสดงในส่่วนนำำ�เรื่่�องได้้สะท้้อนให้้ผู้้�อ่่านเห็็น
วััตถุุประสงค์์ของนวนิิยายเรื่่อ� งนี้้� นอกจากจะเน้้นความบัันเทิิงแล้้ว ยัังต้้องการให้้สาระความรู้้�ทางด้้าน
ประวััติศิ าสตร์์แก่่ผู้้�อ่า่ นด้้วย
	พนิิดา วงศ์์บุญ
ุ (2554) วิิจัยั เรื่่อ� ง “ศึึกษานวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์เรื่่อ� งบุุหงาปารีี ของ วิินทร์์
เลีียววาริิณ” ของ มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ที่่�ปรากฏในนวนิิยายเรื่่อ� งบุุหงาปารีี ศึึกษา
องค์์ประกอบและกลวิิธีกี ารแต่่งและคุุณค่่า ผลการศึึกษาพบว่่า องค์์ประกอบของนวนิิยายมีีความสััมพัันธ์์
กัันเป็็ นอย่่างดีี ทั้้�งโครงเรื่่อ� ง แก่่นเรื่่อ� ง ตััวละคร บทสนทนา ฉากและบรรยากาศ สิ่่ง� เหล่่านี้้�ช่วย
่ ให้้ผู้้�อ่า่ น
สามารถเข้้าใจเนื้้�อหาของเรื่่�องและคุุณค่่าที่่�ปรากฏในนวนิิยายได้้ดีีขึ้้น� กลวิิธีีการแต่่งนวนิิยายเรื่่�อง
บุุหงาปารีี ได้้แก่่ กลวิิธีีการดำำ�เนิินเรื่่อ� ง กลวิิธีีการสร้้างตััวละคร กลวิิธีีการสร้้างฉากและบรรยากาศ
รวมทั้้�งการแทรกจิินตนาการ กลวิิธีเี หล่่านี้้�เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่�ช่วย
่ ให้้นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์เรื่่อ� งบุุหงาปารีี
เป็็ นนวนิิยายที่่�ให้้ทั้้ง� ความสนุุกสนานและได้้สอดแทรกความรู้้�ทางประวััติศิ าสตร์์แก่่ผู้้�อ่า่ นด้้วย ทำำ�ให้้
นวนิิยายเรื่่�องบุุหงาปารีีมีีความโดดเด่่นและน่่าสนใจกว่่าการอ่่านหนัังสืือประวััติิศาสตร์์ที่่�มุ่่�งนำำ�เสนอ
เฉพาะสาระความรู้้�เพีียงอย่่างเดีียว นอกจากจะสอดแทรกความรู้้�ด้้านประวััติศิ าสตร์์ของรััฐปาตานีี
ในสมััยราชิินีีฮีีเจาแล้้ว นวนิิยายเรื่่อ� งบุุหงาปารีียังั ได้้สอดแทรกเรื่่อ� งราวเกี่่�ยวกับั วิิถีีชีีวิิตและประเพณีี
วััฒนธรรมของคนสามััญชนด้้วย
	วัันชนะ ทองคำำ�เภา (2554) วิิจััยเรื่่�อง “ภาพตััวแทนของสมเด็็จพระมหาธรรมราชาใน
วรรณกรรมไทย” ของ เป็็ นการศึึกษาการนำำ�เสนอภาพตััวแทนของสมเด็็จพระมหาธรรมราชาในวรรณกรรม
ไทย 15 เรื่่อ� ง โดยนำำ�มโนทััศน์์เรื่่อ� ง ภาพตััวแทน/การนำำ�เสนอภาพตััวแทน (representation) ซึ่่ง� เป็็ น
แนวคิิดทฤษฎีีในสกุุลหลัังสมััยใหม่่มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ ผลการวิิจัยั สรุุปว่่าภาพตััวแทนของสมเด็็จ
พระมหาธรรมราชาไม่่ใช่่ภาพสะท้้อนของเหตุุการณ์์ประวััติศิ าสตร์์นิพิ นธ์์อย่่างเที่่�ยงตรง หากแต่่ผู้้�แต่่ง
วรรณกรรมแต่่ละเรื่่�องได้้ดัดั แปลงภาพตััวแทนของสมเด็็จพระมหาธรรมราชาไปตามการตีีความ
ประวััติศิ าสตร์์ของตน ผู้้�วิจัิ ยั สรุุปอิิทธิพลที่่
ิ ส่� ง่ ผลต่่อการนำำ�เสนอภาพตััวแทนของสมเด็็จพระมหาธรรมราชา
ที่่�แตกต่่างกัันว่่าเกิิดจากแรงผลัักดันั 2 ประการ ได้้แก่่ พลัังแห่่งวรรณศิิลป์์ คืือกลวิิธีีการเล่่าเรื่่อ� ง และ
พลัังทางปััญญาความคิิดในแต่่ละยุุคสมััย ซึ่่ง� รวมถึึงความคิิดทางการเมืือง สัังคม วััฒนธรรม โดยเฉพาะ
สำำ�นึึกทางประวััติศิ าสตร์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามบริิบทของยุุคสมััย
ท้้องถิ่่น� นิิยม
	พััฒนา กิิติอิ าษา (2546) ในวิิจัยั เรื่่อ� ง “ท้้องถิ่่�นนิิยม (Localism) ซึ่่ง� ได้้รับก
ั ารสนัับสนุุนจาก
คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (สาขาสัังคมวิิทยา) เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ศึึกษาค้้นคว้้าและนำำ�เสนอต่่อที่่�
ประชุุมทางวิิชาการระดัับชาติิ สาขาสัังคมวิิทยา ครั้้�งที่่� 1 การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�เป็็ นการสัังเคราะห์์ มโนทััศน์์
หลัักทางสัังคมวิิทยาชุุดหนึ่่ง� จากจำำ�นวนทั้้�งหมด 4 ชุุด ได้้แก่่
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

อััตลัักษณ์์ (identity) พหุุนิิยม/พหุุลักั ษณ์์นิิยม (pluralism) ความเป็็ นคนชายขอบ(Maginalization)
และท้้องถิ่่�นนิิยม (Localism) งานวิิจัยั เรื่่อ� งนี้้�ได้้ทบทวนแนวคิิดทฤษฎีีและวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับ
มโนทััศน์์ท้อ้ งถิ่่�นนิิยม ทั้้�งในวงวิิชาการนานาชาติิและวงวิิชาการไทย เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจความหมาย
พััฒนาการ ภาพรวม เนื้้�อหาสาระและการประยุุกต์ใ์ ช้้แนวคิิดดัังกล่่าวในบริิบทต่า่ ง ๆ ผลการวิิจัยพบ
ั
ว่่า กระแสความคิิดทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์ช่ว่ ง 2-3 ทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาโดยเฉพาะแนวคิิดทฤษฎีีสายสกุุล
หลัังทัันสมััยนิิยม รวมทั้้�งแนวโน้้มทางเศรษฐกิิจ การเมืืองและวััฒนธรรมในสัังคมไทยยุุควิิกฤติิการณ์์
ทางเศรษฐกิิจ พ.ศ. 2540 ได้้เน้้นความสำำ�คัญ
ั ของกระแสท้้องถิ่่�นนิิยมมากขึ้้�น ท้้องถิ่่�นนิิยมควรได้้รับั
ความเข้้าใจด้้วยกระบวนการวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์วิธีิ ีคิดิ แบบแยกขั้้�นรื้้�อถอนมายาคติิของกระแสโลกาภิิวัตั น์์
พิิจารณาท้้องถิ่่น� กัับโลกอย่่างเชื่่อ� มโยง และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กับั เครืือข่่ายทางสัังคมในระดัับท้อ้ งถิ่่น�
ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรม
	ตำำ�นาน
โครงการขึ้้�นทะเบีียนมรดกภููมิปัิ ัญญาวััฒนธรรม (2564) กล่่าวถึึงตำำ�นานพื้้�นบ้้านไว้้ว่า่ ตำำ�นาน
พื้้�นบ้้าน หมายถึึง เรื่่อ� งเล่่าเกี่่�ยวกับั ประวััติคว
ิ ามเป็็ นมาของสถานที่่� บุุคคล ศาสนวััตถุุ และศาสนสถาน
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ๆ ในท้้องถิ่่น� ต่่าง ๆ และเรื่่อ� งเล่่าที่่�อธิิบายความเป็็ นมาของความเชื่่อ� และพิิธีกี รรมในท้้องถิ่่น� ต่่าง ๆ
อรััญญา แสนสระและนัันท์์ชญา มหาขัันธ์์ (2561 : 54) กล่่าวถึึงนิิทานพื้้�นบ้้านไว้้ว่า่ เป็็ น
แบบแผนปฏิิบัติั ิอย่่างหนึ่่�งของคนในสัังคมท้้องถิ่่�น นิิทานหรืือตำำ�นานพื้้�นบ้้านที่่�เล่่าสืืบต่่อกัันมามีี
บทบาทหน้้าที่่�ในการปลููกฝัังคำำ�สอนอัันดีีงามหรืือความคิิดอัันดีีงามผ่่านความบัันเทิิงเพื่่�อนำำ�ข้อ้ คิิด
ดัังกล่่าวไปปรัับใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิต เรื่่�องเล่่าและตำำ�นานท้้องถิ่่�นจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ในการถ่่ายทอด
วััฒนธรรมบ่่งบอกถึึงความเป็็ นมาและสะท้้อนวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนในแต่่ละท้้องถิ่่�น
ประเพณีี
เสฐีี ยรโกเศศ (2505) กล่่าวถึึงประเพณีีไว้้ว่า่ ความประพฤติิสืืบต่อ่ กัันมาจนเป็็ นที่่�ยอมรัับ
ของส่่วนรวม สิ่่ง� ใดเมื่่�อประพฤติิซ้ำ��ำ ๆ กัันอยู่่�บ่่อย ๆ จนเป็็ นความเคยชิินก็็เกิิดเป็็ นนิิสัยขึ้้
ั น� มา ความประพฤติิ
เหมืือน ๆ กัันเป็็ นส่่วนใหญ่่ ในหมู่่�คณะ เรีียกว่า่ ประเพณีีหรืือนิิสัยสั
ั งั คมหรืืออาจกล่่าวได้้ว่า่ ประเพณีี
คืือ ความประพฤติิ ของคนส่่วนรวมที่่�ถืือกัันเป็็ นธรรมเนีียม หรืือเป็็ นแบบแผนและสืืบต่่อกัันมาจน
เป็็ นพิิมพ์์เดีียวกันั
ราชบััณทิิตยสถาน (2554) ให้้ความหมายของ ประเพณีีไว้้ว่า่ สิ่่ง� ที่่�นิยิ มประพฤติิปฏิิบัติั สืิ บื ๆ
กัันมาจนเป็็ นแบบแผน ขนบธรรมเนีียม หรืือจารีีตประเพณีี
	วััฒนธรรม
	สำำ�นักั งานคณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ กระทรวงวััฒนธรรม (2551) กล่่าวถึึงวััฒนธรรม
ไว้้ว่า่ “วััฒนธรรม” หมายถึึง วิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต (The Way of Life) ของคนในสัังคม นัับตั้้ง� แต่่วิิธีีกิิน
วิิธีีอยู่่� วิิธีีแต่่งกาย วิิธีีทำ�ำ งาน วิิธีีพักั ผ่่อน วิิธีีแสดงอารมณ์์ วิิธีีสื่่อ� ความ วิิธีีจราจรและขนส่่ง วิิธีีอยู่่�ร่่วมกััน
เป็็ นหมู่่�คณะ วิิธีีแสดงความสุุขทางใจ และหลัักเกณฑ์์การดำำ�เนิินชีีวิิต โดยแนวทางการแสดงถึึงวิิถีี
ชีีวิติ นั้้�นอาจจมาจากเอกชน หรืือคณะบุุคคลทำ�ำ เป็็ นตััวแบบ แล้้วต่อ่ มาคนส่่วนใหญ่่ก็ป็ ฏิิบัติั สืิ บต่
ื อ่ กัันมา

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

วััฒนธรรมย่่อมเปลี่่ย� นแปลงไปตามเงื่่�อนไขและกาลเวลา เมื่่�อมีีการประดิิษฐ์์หรืือค้้นพบสิ่่�งใหม่่ วิิธีีใหม่่
ที่่�ใช้้แก้้ปััญหาและตอบสนองความต้้องการของสัังคมได้้ดีกว่
ี า่ ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้สมาชิิกของสัังคมเกิิดความนิิยม
และในที่่�สุุดอาจเลิิกใช้้วัฒ
ั นธรรมเดิิม ดัังนั้้�น การรัักษาหรืือธำำ�รงไว้้ซึ่�่งวััฒนธรรมเดิิม จึึงต้้องมีี
การปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงหรืือพััฒนาวััฒนธรรมให้้เหมาะสมมีีประสิิทธิิภาพ ตามยุุคสมััย
งานวรรณกรรมของปิิ ยะพร ศัักด์เ์ กษม
	ลััดดา ราตรีีพฤกษ์์ (2541) วิิจัยชื่่
ั �อ “วิิเคราะห์์แนวคิิด กลวิิธีีนำ�ำ เสนอแนวคิิด และศิิลปะการ
ใช้้ภาษาในวรรณกรรมของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม” มุ่่�งเน้้นการวิิเคราะห์์แนวคิิด กลวิิธีีการเสนอแนวคิิด
และศิิลปะการใช้้ภาษาในนวนิิยายของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ผลการศึึกษาพบว่่า แนวคิิดที่่�ปรากฏใน
นวนิิยายของปิิ ยะพร มีีความหลากหลายและทัันสมััย ผู้้�อ่่านสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้เป็็ นแนวทางใน
การดำำ�เนิินชีีวิิตได้้ ในด้้านกลวิิธีีการนำำ�เสนอแนวคิิดพบ 4 กลวิิธีี ได้้แก่่ การนำำ�เสนอแนวคิิดผ่่านแก่่น
เรื่่อ� ง ผ่่านบทสนทนา ผ่่านตััวละคร และผ่่านกลวิิธีกี ารนำำ�เสนอเรื่่อ� ง ผู้้�วิจัิ ยั สรุุปว่่า ปิิ ยะพร ใช้้การนำำ�เสนอ
แนวคิิดผ่่านตััวละครมากที่่�สุดุ ในด้้านการใช้้ภาษาพบว่่า ปิิ ยะพร เป็็ นนัักเขีียนที่่�ใช้้ภาษาไพเราะ สื่่อ� ความ
ได้้ชัดั เจน มีีการใช้้สำ�ำ นวนเปรีียบเทีียบอย่่างเหมาะสม
พิิศมร แสงสััตยา (2554) วิิจัยชื่่
ั อ� “การวิิเคราะห์์นวนิิยายของ ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม” เป็็ นการศึึกษา
นวนิิยายของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม จำำ�นวน 10 เรื่่อ� ง ในด้้านกลวิิธีีการแต่่งและแนวคิิด ผลการวิิจัยพบว่
ั
า่
งานเขีียนของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ส่่วนใหญ่่ใช้้โครงเรื่่อ� งเรีียบง่า่ ย เน้้นการสร้้างความขััดแย้้งระหว่่าง
ตััวละครเป็็ นเกณฑ์์ในการสร้้างเนื้้�อเรื่่�อง การดำำ�เนิินเรื่่�องพบว่่า มัักใช้้การพรรณนาและบรรยายใน
การเปิิ ดเรื่่อ� ง มีีการเล่่าเรื่่อ� งแบบย้้อนต้้นมากที่่�สุดุ มีีการสร้้างตััวละครแบบหลากมิิติิ บทสนทนามีีผล
ต่่อการดำำ�เนิินเรื่่อ� ง การมีีการใช้้ฉากทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ทางด้้านแนวคิิดพบว่่ามีี 5 ประการ
คืือ แนวคิิดเกี่่�ยวกับก
ั ารดำำ�เนิินชีีวิิต แนวคิิดเกี่่�ยวกับคว
ั ามรัักของหนุ่่�มสาว แนวคิิดเกี่่�ยวกับค
ั รอบครััว
แนวคิิดเกี่่�ยวกับสั
ั งั คมและค่่านิิยมทางสัังคม และแนวคิิดทางการเมืือง
	ชุุตินัิ นั ท์์ มาลาธรรม (2557) วิิจัยั เรื่่อ� ง “ประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นชลบุุรีใี นนวนิิยายเรื่่อ� ง ในวารวััน
ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม สรรนิิพนธ์์ส่ว่ นหนึ่่ง� ของการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี มุ่่�งศึึกษาประวััติศิ าสตร์์
ท้้องถิ่่�นชลบุุรีี กลวิิธีีการนำำ�เสนอประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นชลบุุรีี และสภาพสัังคมและวััฒนธรรมที่่�ปรากฏ
ในนวนิิยายเรื่่อ� งในวารวััน ผลการศึึกษาพบว่่า ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ได้้นำ�ข้
ำ อ้ มููลทางประวััติศิ าสตร์์ใน
ช่่วงรััชสมััยรัชั กาลที่่� 5 - รััชกาลที่่� 8 จากเอกสารชั้้�นต้้นและชั้้�นรอง มาเปรีียบเทีียบข้อ้ มููลทางประวััติศิ าสตร์์
ท้้องถิ่่น� ในนวนิิยายเรื่่อ� งนี้้�พบว่า่ ปรากฏเฉพาะข้้อมููลที่่แ� อบอิิงกัับราชสำำ�นักั โดยมีีรายละเอีียดพััฒนาการ
บ้้านเมืืองไม่่มากนััก ในด้้านกลวิิธีกี ารนำำ�เสนอพบว่่าผู้้�ประพัันธ์์นำ�ำ เสนอประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่น� ผ่่านโครงเรื่่อ� ง
ตััวละคร และตััวผู้้�เขีียนที่่�แทรกตััวในการเล่่าเรื่่อ� ง นอกจากนี้้�ยังั มีีการอ้้างถึึงสถานที่่� บุุคคล เหตุุการณ์์
และช่่วงเวลา รวมทั้้�งสภาพสัังคมและวััฒนธรรม เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�อ่า่ นรัับรู้้�ภาพของชลบุุรีใี นอดีีตทำำ�ให้้
เข้้าใจชลบุุรีใี นปัั จจุุบันั ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
	การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�ได้้นำ�ท
ำ ฤษฎีีด้า้ นการศึึกษาวรรณกรรมร่่วมสมััยมาศึึกษานวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์
ซึ่่ง� เป็็ นงานวรรณกรรมที่่�มีรูี ูปแบบการสร้้างสรรค์์แตกต่่างไปจากงานวรรณกรรมประเภทอื่่�น นอกจากนั้้�น
ยัังนำำ�แนวคิิดทฤษฎีีเรื่่อ� งความสััมพัันธ์์ระหว่่างวรรณกรรมกัับประวััติศิ าสตร์์ ในประเด็็นท้้องถิ่่�นนิิยม
(Localism) มุ่่�งพิิจารณาการนำำ�เสนอข้้อมููลท้อ้ งถิ่่น� ในด้้านตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมในงานวรรณกรรม
ประเภทนี้้� ซึ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็นเจตนาของผู้้�ประพัันธ์์ มาใช้้เป็็ นกรอบแนวคิิดของการวิิจัยั

วิิธีีการวิิจัยั
	การวิิจัยั เป็็ นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพโดยวิิจัยั จากเอกสาร (documentary research) ผู้้�วิิจัยมี
ั ี
วิิธีีการดำำ�เนิินการศึึกษาค้้นคว้้าตามลำำ�ดับั ดัังนี้้�
1. ขั้้�นรวบรวมข้้อมููล
1.1 ศึึกษานวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม จำำ�นวน 3 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ ในวารวััน
ตะวัันเบิิกฟ้า้ ขอบฟ้้าราตรีี
1.2 รวบรวมบทความ บทวิิจารณ์์ งานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่�ยวข้อ้ งกัับนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ทั้้ง� 3 เรื่่อ� ง
1.3 รวบรวมบทความ บทวิิจารณ์์ งานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ งกัับปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษม
1.4 รวบรวมเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ งกัับแนวคิิดความสััมพัันธ์์ระหว่่างวรรณกรรม
กัับประวััติศิ าสตร์์
1.5 รวบรวมเอกสารและงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ งกัับตำ�ำ นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
		
2. ขั้้�นวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ศึึกษาตามประเด็็นการศึึกษาอย่่างละเอีียดตามที่่�ระบุุไว้้ในขอบเขตของการวิิจัยั
3. สรุุป อภิิปรายผล และข้้อเสนอแนะการศึึกษาค้้นคว้้า

ผลการวิิจัยั
นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ แม่่วันั ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม นัับเป็็ นปรากฏการณ์์หนึ่่ง� ในวง
วรรณกรรมไทยในการสร้้างบัันเทิิงคดีีประวััติิศาสตร์์โดยเน้้นความสำำ�คัญ
ั ของท้้องถิ่่�นจัังหวััดชลบุุรีี
เป็็ นสำำ�คัญ
ั นัับเป็็ นการสร้้างเรื่่อ� งเล่่าของท้้องถิ่่�นเพื่่�อแย่่งชิิงพื้้�นที่่�ของการเล่่าเรื่่อ� งจากประวััติศิ าสตร์์
ส่่วนกลางซึ่่ง� เป็็ นแนวทางการสร้้างบัันเทิิงคดีีประวััติศิ าสตร์์กระแสหลัักของไทยในช่่วงก่่อนหน้้า ผู้้�แต่่ง
พยายามนำำ�เสนอชีีวิิตของผู้้�คนชลบุุรีี โดยจิินตนาการขึ้้�นจากข้้อมููลทางประวััติศิ าสตร์์ ในช่่วงเวลา
ประมาณ 100 ปีี นัับตั้้ง� แต่่สมััยรัชั กาลที่่� 5 พุุทธศัักราช 2445 ถึึงรััชกาลที่่� 9 ในปีี พุทุ ธศัักราช 2546

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

	ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม กำำ�หนดตััวละครเอกหญิิง จากนวนิิยายทั้้�ง 3 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ แม่่วันั จากนวนิิยาย
เรื่่อ� ง ในวารวััน ตะวัันวาด จากนวนิิยายเรื่่อ� ง ตะวัันเบิิกฟ้า้ และ ฉฎา จากนวนิิยายเรื่่อ� ง ขอบฟ้้าราตรีี
โดยใช้้ช่่วงชีีวิิตของตััวละครแม่่วันั ตั้้�งแต่่เกิิดจนเสีียชีีวิิตเป็็ นแกนร้้อยสำำ�คัญ
ั ของนวนิิยายทั้้�งสามเรื่่�อง
เพื่่�อให้้มุมุ มองของตััวละครทั้้�งสามเป็็ นตััวแทนของคนท้้องถิ่่�นที่่�ค่่อยๆเห็็นความเปลี่่�ยนแปลงของ
จัังหวััดชลบุุรีใี นรอบ 100 ปีี จากการศึึกษาตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีใี นนวนิิยาย
อิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ แม่่วันั ทั้้�ง 3 เรื่่อ� ง พบการนำำ�เสนอตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ดัังนี้้�
1.ตำำ�นาน
	การสอดแทรกตำำ�นานประจำำ�ถิ่่น� ชลบุุรีี จากากรศึึกษาพบ 4 ตำำ�นาน ล้้วนเป็็ นตำำ�นานที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง
กัับสถานที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในจัังหวััดชลบุุรีทั้้ี ง� สิ้้�น ได้้แก่่ ตำำ�นานเมืืองศรีีพโล ตำำ�นานพระรถเมรีี ตำำ�นานเขาสามมุุข
ตำำ�นานอ่่างศิิลา
		
1.1 ตำำ�นานเมืืองศรีีพโล
		ตำำ�นานเมืืองศรีีพโล เป็็ นตำำ�นานที่่�ปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษม กำำ�หนดให้้ตัวล
ั ะครแม่่วันั ใน
วัันเด็็กได้้ฟัังจากแม่่ทิิพ ซึ่่ง� เป็็ นมารดาของพ่่อเทิิด พ่่อทููน เล่่ากล่่อมนอนกลางวัันครั้้�งหนึ่่ง� จากเรื่่อ� ง
แม่่วันั ถามแม่่ทิิพว่า่ ตำำ�นานเมืืองศณีีพโลนี้้�เป็็ นเรื่่อ� งจริิงหรืือไม่่ แม่่ทิิพก็็ตอบว่่า “เรื่่อ� งจริิง... ผู้้�แก่่วัยั
กว่่ากระซิิบตอบ ซ่่อนเสีียงหััวเราะของตนเองไว้้...เมืืองศรีีพโลก็็อยู่่�แถวหนองไม้้แดง ส่่วนคอเขาขาด
ก็็ที่่�เขาพระพุุทธบาท บางทรายนี่่�เอง...” (ในวารวััน, 2555: 96)
		
เมืืองศรีีพโล เป็็นเมืืองโบราณทางชายฝั่่�งทะเลภาคตะวัันออกมีีอายุุอยู่่�ในช่่วงพุุทธศตวรรษ
ที่่� 19-20 ลงมา ปัั จจุุบันั อยู่่�ในพื้้�นที่่�เขตตำำ�บลหนองไม้้แดง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี ตััวเมืืองศรีีพโล
ตั้้�งอยู่่�บนเนิินเขาดิินก่่อนจะข้้ามไปยัังเขาบางทราย ทางด้้านตะวัันออกเฉีียงใต้้บริเิ วณวััดศรีีพโลทััย
ซึ่่ง� ตั้้�งอยู่่�นอกเมืืองพโล ทางชายเนิินติิดกัับทะเล เมืืองศรีีพโลเป็็ นเมืืองท่่าพัักสินิ ค้้าที่่�อยู่่�บนเส้้นทาง
เดิินทะเล ซึ่่ง� มีีความสััมพัันธ์์กับก
ั ารค้้าเครื่่�องสัังคโลกที่่�มีีการติิดต่่อไปยัังบ้้านเมืืองตามชายทะเลและ
หมู่่�เกาะของภููมิภิ าคเอเชีียอาคเนย์์ในราวพุุทธศตวรรษที่่� 19-20 หรืือสมััยสุโุ ขทััยและกรุุงศรีีอยุุธยาตอนต้้น
เมืืองศรีี พโล ลดบทบาทการเป็็ นเมืืองท่่าลงด้้วยลักั ษณะทางภููมิศิ าสตร์์ที่่มี� กี ารเปลี่่ย� นแปลง คืือ ตะกอน
จากแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา และแม่่น้ำ�บ
�ำ างปะกงซััดมาทัับถม ทำำ�ให้้อ่า่ วเมืืองศรีีพโลที่่�เคยเป็็ นทะเลลึึกกลัับ
ตื้้�นขึ้้�น ไม่่เหมาะที่่�จะเป็็ นเมืืองท่่าจอดพัักเรืือสิินค้้าเหมืือนในอดีีต ตััวเมืืองจึึงเลื่่�อนลงมาทางใต้้มาอยู่่�
ที่่�ตำ�บลบ
ำ
างปลาสร้้อย (ตััวเมืืองชลบุุรีปัี ั จจุุบันั ) เมื่่�อประมาณสมััยกรุุงศรีีอยุุธยาตอนกลางเป็็ นต้้นมา
(คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุใ นคณะกรรมการอำำ� นวยการจััด งาน
เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว, 2544)
		
1.2 ตำำ�นานพระรถเมรีี
		ตำำ�นานพระรถเมรีีนี้้ � เป็็ นตำำ�นานที่่�แม่่วันั มัักขอร้้องให้้แม่่วงผู้้�เป็็ นย่่าเล่่าให้้ฟััง เพราะ
ตำำ�นานนี้้� เป็็ นตำำ�นานประจำำ�ถิ่่�นของอำำ�เภอพนััสนิิคม ซึ่่ง� ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม กำำ�หนดให้้แม่่ของแม่่วันั
เป็็ น สตรีี ช นชั้้�น สููง ชาวลาวที่่� มีี ถิ่่� น พำำ�นััก จากพนััส นิิ ค มซึ่่�ง เสีี ยชีี วิิ ต หลััง จากคลอดเธอได้้ไ ม่่ น าน
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

ดััง ความตอนที่่� ว่า่ “เมื่่�อเรื่่อ� งราวทั้้�งหลายจบลงแม่่วันั ก็็อ้อ้ นย่่าขอให้้เล่่านิิทานเรื่่อ� งพระรถเมรีีซ้ำ��ำ ให้้
ฟัั งอีีกรอบเพื่่� อที่่� เธอจะได้้หลัับสบายในวัันนี้้�...เด็็กหญิิ งคงอยากฟัั งเพราะมัันคืือเรื่่�องที่่� โยงใยถึึง
ถิ่่�นกำำ�เนิิด ถึึงรากเหง้้าของผู้้�เป็็ นมารดาด้้วยเป็็ นนิิทานที่่�เล่่าขานกัันอยู่่�ในหมู่่�ชาวลาวอพยพแถบเมืือง
พนััสกัับเมืืองพนม” (ในวารวััน: 96)
		ตำำ�นานพระรถเมรีี เป็็ นตำำ�นานประจำำ�ถิ่่�นของอำำ�เภอพนััสนิิคม ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศเหนืือ
ของจัังหวััดชลบุุรีี ห่่างจากตััวจังั หวััดไปทางตะวัันออกประมาณ 22 กิิโลเมตร ในสมััยรัตั นโกสิินทร์์
ตอนต้้น พระบาทสมเด็็จพระนั่่�งเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวมีพี ระบรมราชานุุญาตให้้กลุ่่�มลาวอาสาปากน้ำำ�� มาสร้้าง
ภููมิิลำ�ำ เนาขึ้้�นในพื้้�นที่่�รกร้้างระหว่่างเมืืองชลบุุรีกัี บั เมืืองฉะเชิิงเทราในปีี พ.ศ. 2371 และพระราชทาน
นามเมืืองว่่าพนััสนิิคม (บางเอกสารเขีียน“พนััศนิิคม”) มีีฐานะเป็็นเมืืองจััตวา ขึ้้�นกัับกรมท่่า กรุุงเทพมหานคร
ดัังข้้อความในพระราชพงศาวดารว่่า “พวกลาวอาสาปากน้ำำ�� ตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อครั้้�งในแผ่่นดิินพระบาท
สมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้าสุุลาลััย ภายหลัังเมื่่�อปีี ชวดสััมฤทธิิศก พวกลาวไม่่สบาย ขอไปตั้้�งอยู่่�ที่่�เมืือง
พระรถ จึึงโปรดให้้ตัดั เอาแขวงเมืืองชลบุุรีี เมืืองฉะเชิิงเทรา มาตั้้�งเป็็ นเมืืองขึ้้�นชื่่อ� เมืืองพนััศนิิคม เจ้้าเมืือง
ชื่่อ� พระอิินทอาษา” (พระราชพงศาวดาร กรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� 3 เล่่ม 2, 180)
	ลาวบุุกเบิิกเมืืองพนััสนิิคม เป็็ นลาวเมืืองนครพนม การอพยพครั้้�งแรกนำำ�โดยท้้าวศรีีวิิไชย
อุุปราชเมืืองนครพนม เป็็ นโอรสในพระบรมราชา (ท้้าวกู่่�แก้้ว) เจ้้าเมืืองนครพนม ไม่่สมััครใจอยู่่�ใน
ปกครองของพระบรมราชา (มััง) เจ้้าเมืืองนครพนมคนใหม่่ จึึงอพยพพาสมััครพรรคพวก บุุตรหลาน
ท้้าวเพี้้�ย ขอพึ่่ง� พระบรมโพธิิสมภารพระบาทสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย เมื่่�อกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2352
และโปรดเกล้้าฯ ให้้ตั้้ง� บ้้านเรืือนอยู่่�คลองมหาวงษ์์ เมืืองสมุุทรปราการ ยุุคนั้้น� จึึงเรีียกคนกลุ่่�มนี้้�ว่า่
พวกลาวอาสาปากน้ำำ�� แต่่ทนสภาพแวดล้้อมไม่่ไหว เพราะเป็็ นชาวดอนน้ำำ�จื
� ดื ถููกให้้ไปอยู่่�เมืืองลุ่่�มน้ำำ�กร่
� อ่ ย
และเค็็ม เลยขอเปลี่่�ยนไปอยู่่�ที่่�อื่่�น ซึ่่�งสภาพใกล้้เคีียงที่่�ดอน ลาวนครพนมกลุ่่�มนี้้�จึึงได้้ไปอยู่่�เมืือง
พนััสนิิคมในเวลาต่่อมา
	คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงาน
เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว (2544) ได้้กล่า่ วถึึงตำำ�นานพระรถเมรีีไว้้ว่า่ ตำำ�นาน
“เมืืองพระรถ” ได้้มาจากตำำ�นานท้้องถิ่่�น อิิงวรรณคดีีพื้้น� บ้้านเรื่่อ� งพระรถเมรี่่� ที่่�ชาวบ้้านกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ลาวที่่�เข้้ามาอยู่่�ใหม่่เล่่าสืืบต่อ่ กัันมาในพื้้�นที่่� ปรากฏอยู่่�ในตำำ�นานนิิทานที่่�อ้า้ งอิิงมาจากนิิทานชาดก
เรื่่อ� งพระรถเสนหรืือพระรถ - นางเมรีี ตำำ�นานเมืืองพระรถ เล่่ากัันว่่าซื่่อ� เมืืองพระรถมาจากชื่่�อ พระรถเสน
โอรสของพระเจ้้ารถสิิทธิ์์�แห่่งกุุตารนครที่่�เกิิดจากนางเภาน้้องคนสุุดท้้องในเรื่่อ� งนางสิิบสอง
		
1.3 ตำำ�นานเขาสามมุุข
		การอ้้างถึึงตำำ�นานเขาสามมุุขปรากฏในตอนที่่�แม่่วันั เริ่่ม� โตเข้้าสู่่�ช่่วงวััยรุ่่�น โดยได้้
ฟัั งเรื่่อ� งเล่่าตำำ�นานเขาสามมุุขจากพ่่อเทิิดตััวละครเอกฝ่่ ายชาย ซึ่่ง� ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษมกำำ�หนดให้้มีอี าชีีพ
คุุมลููกน้อ้ งออกเรืือไปทำำ�การประมง ดัังความว่่า “เป็็ นนิิทานโบร่ำ���โบราณที่่�เขาเล่่าต่่อ ๆ กัันมาในหมู่่�
ชาวเรืือ..แม่่สมมุุขกับพ่
ั ่อแสนเป็็ นหนุ่่�มสาวที่่�อยู่่�อาศััยกันั คนละหมู่่�บ้้านทั้้�งคู่่�ได้้รู้้�จักั และรัักกันั เพราะ
พ่่อแสนเล่่นว่่าวแล้้วทำ�ว่
ำ า่ วขาดลอยมาตกไกลถึึงแถวนี้้�...” (ในวารวััน, 2555: 487)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

		ตำำ�นานเขาสามมุุข เป็็ นตำำ�นานประจำำ�ถิ่่�นของเขาสามมุุข ซึ่่ง� เป็็ นสััญลัักษณ์์ใน
ดวงตราประจำำ�จังั หวััดชลบุุรีี มีีลักั ษณะเป็็นเนิินเขาเตี้้�ย ๆ อยู่่�กึ่ง�่ กลางระหว่่างบ้้านอ่่างศิิลาและหาดบางแสน
เชิิงเขาเป็็ นที่่�ตั้้ง� ศาลเจ้้าแม่่เขาสามมุุข ซึ่่ง� เป็็ นที่่�เคารพสัักการะของคนทั่่�วไป บริิเวณเขาสามมุุขมีลิี งิ ป่่ า
อาศััยอยู่่�เป็็ นจำำ�นวนมาก เขาสามมุุข หรืือชื่่�อเดิิมเรีียกว่า่ สมมุุข สัันนิิษฐานว่่ามาจากสาเหตุุ 2 ประการ
ประการที่่�หนึ่่ง� คงมาจากลัักษณะของภููเขาที่่�มีแี หลมยืืนออกไปในทะเล มองแต่่ไกลเป็็ นรููปสามเหลี่่ย� ม
จึึงได้้ชื่่�อว่่าเขาสามมุุข ประการที่่�สองมาจากตำำ�นานที่่�เล่่าต่่อ ๆ กัันว่่า มีีหญิิงสาวสวยคนหนึ่่ง� ชื่่�อ สามมุุข
เป็็ นชาวเมืืองบางปลาสร้้อย กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม (2559: 48) ได้้กล่่าวถึึงตำำ�นานความรัักของ
ตำำ�นานเจ้้าแม่่เขาสามมุุกไว้้ว่า่
		ครั้้�งหนึ่่ง� ที่่�บ้า้ นอ่่างหิิน (ต.อ่่างศิิลา อ.เมืือง จ.ชลบุุรี)ี เป็็ นที่่�อาศััยของครอบครััว
ยายกัับหลานคู่่�หนึ่่ง� หลานสาวมีีชื่่�อว่่า “มุุก” หรืือ “สาวมุุก” มุุกเป็็ นเด็็กกำ�พร้
ำ า้ เดิิมอยู่่�ที่่�บ้า้ นบางปลา
สร้้อย (ตััวเมืืองจัังหวััดชลบุุรีใี นปัั จจุุบันั ) เมื่่�อพ่่อแม่่ตาย ยายจึึงนำำ�มุกุ มาเลี้้�ยงจนโตเป็็ นสาว มุุกมักั
มานั่่�งเล่่นที่่�เชิิงเขาเตี้้�ย ๆ ที่่�อ่า่ งศิิลาเป็็ นประจำำ� วัันหนึ่่ง� พบว่่าวตััวหนึ่่ง� ขาดลอยมาตกอยู่่� ภายหลััง
เจ้้าของว่่าว คืือ นายแสน ลููกชายของกำำ�นันั ประจำำ�ตำ�บลนี้้
ำ
� วิ่่ง� ตามว่่าวมาจึึงทำำ�ให้้มาพบกัับมุกุ ทั้้�งสอง
จึึงได้้พบกันั และแสนได้้มอบว่่าวตััวนั้้น� ให้้แก่่มุกุ เป็็ นสิ่่�งแทนตััว ภายหลัังทั้้�งสองได้้นัดั พบกัันอีีกหลาย
ครั้้�งจนเกิิดเป็็ นความรััก กระทั่่�งทั้้�งสองได้้ให้้สัตั ย์์สาบานที่่�หน้้าเชิิงเขานี้้�ว่า่ จะรัักกันั ชั่่�วนิิรันั ดร์์ หากผิิด
คำำ�สาบานจะกระโดดหน้้าผาแห่่งนี้้�ตายตามกััน เมื่่�อพ่่อของแสนทราบเรื่่อ� งจึึงไม่่พอใจมาก กีีดกัันไม่่
ให้้ทั้้ง� สองพบกััน และได้้ตกลงให้้แสนแต่่งงานกัับลูกู สาวคนทำำ�โป๊๊ะที่่�ได้้สู่่�ขอไว้้ ภายหลัังเมื่่�อมุุกทราบ
เรื่่อ� งและเห็็นว่่าเป็็ นเรื่่อ� งจริิง จึึงวิ่่�งไปที่่�หน้้าผาเพื่่�อกระโดดหน้้าผาตายตามคำำ�สัตั ย์์สาบาน เมื่่�อแสน
เห็็นดัังนั้้�นจึึงวิ่่�งตามไปและกระโดดหน้้าผาตายตามคำำ�สัตั ย์์สาบานเช่่นกััน ส่่วนกำำ�นันั ภายหลัังรู้้�สึึก
สำำ�นึึกผิิดจึึงนำำ�เครื่่�องถ้้วยชามต่่าง ๆ มาไว้้ในถ้ำำ�บริ
� เิ วณเชิิงเขา เพื่่�อเป็็ นที่่�ระลึึกถึึงความรััก
	ต่่อมาชาวบ้้านจึึงเรีียกภูเู ขาที่่�มุกก
ุ ระโดดหน้้าผาตายว่่า “เขาสาวมุุก” เพื่่�อระลึึกถึึงมุุก ผู้้�มั่่�นคง
ต่่อความรััก ภายหลัังจึึงเพี้้�ยนเป็็ น “สามมุุก” ในที่่�สุดุ และบริิเวณถ้ำำ�นั้้
� น� เชื่่�อว่่าเป็็ นถ้ำำ�ลั
� บั แลมีีเครื่่�อง
ถ้้วยชามต่่าง ๆ ที่่�กำ�นั
ำ นั บิิดาของแสนนำำ�มาไว้้ เมื่่�อชาวบ้้านมีีงานบุุญสามารถหยิิบยืืมไปใช้้ได้้ ซึ่่ง� ภาย
หลัังถ้ำำ�นี้้
� ไ� ด้้ปิิดปากถ้ำำ�� ไปแล้้วเมื่่�อคราวก่่อสร้้างถนนสมััยรัฐั บาล จอมพล ป. พิิบูลู สงคราม ส่่วนหาดที่่�
พบศพหญิิงชายทั้้�งสองหลัังจากกระโดดหน้้าผาตายนั้้�น ชาวบ้้านเรีียกกันั ว่่า “หาดบางแสน” เพื่่�อ
ระลึึกถึึงนายแสน
	ตำำ�นานเจ้้าแม่่เขาสามมุุก เป็็ นตำำ�นานที่่�แพร่่หลายอยู่่�ทั้้ง� ในจัังหวััดชลบุุรีี และบริิเวณชุุมชน
ชายฝั่่� งทะเลตะวัันออกของไทย เชื่่อ� กัันว่่าเป็็ นสิ่่ง� ศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ สำ� �คั
ำ ญ
ั ของชาวประมงและผู้้�เดิินทางทางทะเลใน
ภาคตะวัันออกมานัับแต่่สมััยต้น้ กรุุ งรััตนโกสิินทร์์ และเมื่่�อถึึงเทศกาลสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ อาทิิ ตรุุ ษจีีน
สารทจีีน ชาวบ้้านที่่�นับถื
ั ือก็็จะนำำ�เครื่่�องเซ่่นไหว้้และว่่าว มาเป็็ นเครื่่�องบููชากราบไหว้้ที่่�ศาลเจ้้าแม่่
เขาสามมุุกด้วย
้ นอกจากนี้้�ก่่อนที่่�ชาวประมงจะออกเดิินเรืือชาวบ้้านจะนำำ�ประทััดมาจุุดบููชาเพื่่�อขอ
ให้้ช่วย
่ ในการทำำ�มาหากิินและแคล้้วคลาดจากลมพายุุ
	ปัั จจุุบันั ตำำ�นานเจ้้าแม่่เขาสามมุุก ดำำ�รงอยู่่�อย่่างเข้้มแข็็ง เนื่่�องจากมีีศาลสำำ�หรัับเป็็ นที่่�
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

สัักการะบููชา ศาลเจ้้าแม่่เขาสามมุุกนั้้น� ปัั จจุุบันั แบ่่งออกเป็็ น 2 ศาลคืือ ศาลเจ้้าแม่่เขาสามมุุก (ไทย)
และ ศาลเจ้้าแม่่เขาสามมุุก (จีีน) ทั้้�งนี้้�ศาลไทยเป็็ นศาลเก่่าแก่่ที่่�ใช้้ตำ�ำ นานประจำำ�ถิ่่�นที่่�เล่่าเรื่่อ� งความ
รัักของสาวมุุกกับั นายแสนในการเผยแพร่่ประวััติเิ จ้้าแม่่เขาสามมุุก ส่่วนศาลจีีนเป็็ นศาลเก่่าแก่่ของชุุมชน
คนจีีนที่่�ใช้้เรื่่อ� ง “เจ้้าแม่่ทับทิ
ั ิม” ในการเผยแพร่่ประวััติเิ จ้้าแม่่เขาสามมุุก เนื่่�องจากชาวจีีนที่่�อ่า่ งศิิลา
ได้้อัญ
ั เชิิญกระถางธููปไฮตัังม่่าติิดเรืือมาจากเมืืองจีีน เมื่่�อมาตั้้�งรกรากใหม่่ที่่ช� ลบุุรีี จึึงได้้ตั้้ง� ศาลไฮตัังม่่า
ข้้างศาลเจ้้าแม่่เขาสามมุุกเดิิม และใช้้ชื่่�อศาลว่่า ศาลเจ้้าแม่่เขาสามมุุก(จีีน) มาจนถึึงทุุกวันั นี้้�
(กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม, 2559: 48)
		
1.4 ตำำ�นานอ่่างศิิลา
		การอ้้างถึึงตำำ�นานอ่่างศิิลา ปรากฏในตอนที่่�พ่อ่ เทิิดได้้พาแม่่วันั ไปเที่่�ยวหลัังจากแต่่งงาน
ผู้้�แต่่งกำำ�หนดให้้พ่่อเทิิดซึ่่�งอายุุมากกว่่าเล่่าถึึงตำำ�นานอ่่างศิิลาให้้แก่่แม่่วันั ฟัั ง ตำำ�นานอ่่างศิิลาเป็็ น
ตำำ�นานประจำำ�ถิ่่�น “อ่่างศิิลา” หมู่่�บ้้านชาวประมงริิมทะเล เดิิมเคยมีีชื่่�อเสีียงโด่่งดัังในฐานะของ
แหล่่งผลิิตครกหิินและสกััดหิินเป็็ นรููปร่่างตามความต้้องการของตลาด สมััยก่่อนหิินแกรนิิตบริิเวณ
อ่่างศิิลาเป็็ นหิินคุุณภาพดีี เมื่่�อครั้้�งที่่�พระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เสด็็จประพาสจัังหวััด
ชลบุุรีี ได้้ประทัับแรมที่่� “อ่่างศิิลา” ทรงมีีพระราชหััตถเลขาลงวััน 9 มกราคม พ.ศ. 2419 พรรณนาถึึง
อ่่างศิิลาตอนหนึ่่ง� ว่่า
...เรีียกชื่่�อว่่า “อ่่างศิิลา” นั้้�นเพราะมีีแผ่่นดิินสููงเป็็ นลููกเนิิน มีีศิิลาก้้อนใหญ่่ ๆ เป็็ นศิิลาดาด
และเป็็ นสระยาวรีีอยู่่� 2 แห่่ง แห่่งหนึ่่ง� ลึึก 7 ศอก กว้้าง 7 ศอก ยาว 7 วา อีีกแห่่งหนึ่่ง� ลึึก 6 ศอก กว้้าง
1 วา 2 ศอก ยาว 7 วา เป็็ นที่่�ขังั น้ำำ�� ฝน น้ำำ�� ฝนไม่่รั่่�วซึึมไปได้้ ท่่านเจ้้าพระยาทิิพากรวงษ์์มหาโกษาธิิบดีี
เห็็นว่่าเป็็ นประโยชน์์กับค
ั นทั้้�งปวง จึึงให้้หลวงฤทธิ์์�ศักดิ์์
ั ช� ลเขตรปลััดเมืืองชลบุุรีเี ป็็ นนายงานก่่อเสริิม
ปากบ่่อกั้้�นน้ำำ�� มิิให้้น้ำ�ที่่
�ำ �โสโครกไหลกลัับลงไปในบ่่อได้้ ราษฎร ชาวบ้้าน และชาวเรืือไปมาได้้อาศััยใช้้
น้ำำ�� ฝนในอ่่างศิิลานั้้�น บางปีี ฝนตกมาก ถ้้าใช้้น้ำ��ำ แต่่ลำ�พั
ำ งั ชาวบ้้านก็็ได้้ใช้้น้ำ�ทั้้
�ำ ง� สองแห่่งและบ่่ออื่่�นๆ
บ้้าง พอตลอดปีี ไปได้้ บางปีี ฝนน้้อย ราษฎรได้้อาศััยใช้้แต่่เพีียง 5 เดืือน 6 เดืือนก็็พอหมดน้ำำ�� ในอ่่างศิิลา
แต่่น้ำ��ำ ในบ่่อแห่่งอื่่�น ๆ ที่่�ราษฎรขุุดขัังน้ำำ�� ฝนไว้้ใช้้นั้้น� มีีอยู่่�หลายแห่่งหลายตำำ�บล ถึึงน้ำำ�� ในอ่่างศิิลาสอง
ตำำ�บลนี้้แ� ห้้งไปหมดแล้้วราษฎรก็็ใช้้น้ำ�บ่
�ำ อ่ แห่่งอื่่�น ๆ ได้้ จึึงได้้เรีียกว่า่ “บ้้านอ่่างศิิลา” มาจนทุุกวันั นี้้�...
(กองจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ เอกสารรััชกาลที่่� 5 ก.1.1/2 อ้้างถึึงใน ภารดีี มหาขัันธ์์, 2552: 63)
จากการศึึกษานวนิิยายชุุดแม่่วันั ปรากฏการอ้้างถึึงตำำ�นานอ่่างศิิลา ดัังความตอนที่่�ว่า่ “ที่่�
เขาเรีียกกันั ว่่าอ่่างหิินมาแต่่โบร่ำำ��โบราณก็็เพราะว่่าบนเนิินด้้านโน้้นมีีอ่่างหิินจริิง ๆ ถึึงสองอ่่าง เป็็ น
สระหิินที่่�เกิิดขึ้้�นเอง ผู้้�คนที่่�นี่่�ก็็ได้้อาศััยสองอ่่างนี่่�แหละเก็็บกักน้ำ
ั �จื
�ำ ืดไว้้กิินไว้้ใช้้...พ่่อเทิิดหััวเราะอย่่าง
เอ็็นดููเมื่่�อให้้คำ�ำ อธิิบาย...” (ในวารวััน, 2555: 484-485)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

จากการศึึกษาพบว่่า ผู้้�ประพัันธ์์ได้้สอดแทรกข้้อมููลด้า้ นตำำ�นานสอดแทรกผ่่านช่่วงวััยต่า่ ง ๆ
ของแม่่วันั โดยกำำ�หนดให้้ตัวล
ั ะครอื่่�น ๆ เป็็ นผู้้�เล่่าให้้แม่่วันั ได้้รับรู้้�
ั ซึ่่ง� ตำำ�นานเหล่่านี้้�นอกจากจะแสดง
ภููมิิหลัังของตััวละครแม่่วันั แล้้ว ยัังนัับว่า่ เป็็ นอีีกปฏิิบัติั ิการหนึ่่ง� ที่่�ได้้หล่่อหลอมให้้แม่่วันั เกิิดความรััก
ความผููกพันั และความภาคภููมิิใจในท้้องถิ่่�นชลบุุรีี นัับเป็็ นการประกอบสร้้างอุุดมการณ์์รักบ้
ั า้ นเกิิด
ของแม่่วันั และได้้ส่่งต่่ออุุดมการณ์์นี้้ม� ายัังตััวละครรุ่่�นหลานทั้้�งสองได้้แก่่ ตะวัันวาด และ ฉฎา ใน
เวลาต่่อมาด้้วย
2. ประเพณีี
จากการศึึกษาการนำำ�เสนอประเพณีีท้อ้ งถิ่่�นชลบุุรีที่่ี �ปรากฏในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ นี้้�
พบ 3 ประเพณีี ได้้แก่่ ได้้แก่่ ประเพณีีงานกองข้้าว ประเพณีีวิ่่ง� ควาย ประเพณีีทิ้้ง� กระจาด ซึ่่ง� ปิิ ยะพร
ศัักดิ์์เ� กษมได้้ระบุุไว้้ในนวนิิยายเรื่่อ� งในวารวััน ความว่่า
ในท้้องถิ่่�นละแวกนี้้�มีีงานประเพณีีประจำ�ปีี
ำ อยู่่�สามอย่่างด้้วยกััน ที่่จ� ะหาดููที่อื่่� น่�
ไม่่ได้้นอกจากที่่นี่� เ่� ท่่านั้้�น นั่่น� คืืองานกองข้้าว งานวิ่่�งควายซึ่่�งเพิ่่�งเริ่่�มจัดั ขึ้้�นได้้ไม่่กี่ปีี่�
และงาน	ทิ้้�งกระจาดนี้้�เอง
(ในวารวััน, 2555: 142)
	การนำำ�เสนอประเพณีีท้อ้ งถิ่่�นเล่่านี้้� มัักนำ�ำ เสนอผ่่านประสบการณ์์ของตััวละครแม่่วันั ซึ่่ง�
เป็็ นแกนร้้อยสำำ�คัญ
ั ของนวนิิยายชุุดนี้้� เพราะได้้กำ�ำ หนดแม่่วันั เกิิด เติิบโต มีีครอบครััว มีีลูกู หลานและ
เสีียชีีวิิต ผ่่านนวนิิยายทั้้�งสามเรื่่อ� ง ดัังนั้้�น จึึงอาจกล่่าวได้้ว่า่ ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ได้้ใช้้มุมุ มองของตััว
ละครแม่่วันั ซึ่่ง� เป็็ นคนในพื้้�นที่่�เพื่่�อบัันทึึกถึึงประเพณีีของจัังหวััดชลบุุรีี ซึ่่ง� ประเพณีีบางอย่่างได้้สูญ
ู หาย
ไปแล้้ว และบางอย่่างได้้เปลี่่�ยนรููปแบบไป
		
2.1 ประเพณีีกองข้้าว
		
ประเพณีีกองข้้าวเป็็ นการเชิิญเจ้้าเข้้าทรงที่่�ชาวชลบุุรีทั้้ี ง� ที่่�อำ�ำ เภอเมืือง อำำ�เภอศรีีราชา
อำำ�เภอพนััสนิิคม อำำ�เภอบ้้านบึึง อำำ�เภอบางละมุุง และอำำ�เภอเกาะสีีชังั ถืือปฏิิบัติั ิสืืบทอดกัันมาหลาย
ชั่่�วอายุุคน ช่่วงเวลาที่่�ทำ�ำ พิิธีีกองข้้าวบวงสรวงคืือช่่วงเดืือนเมษายนของทุุกปีี เมื่่�อดวงอาทิิตย์์เคลื่่�อน
ย้้ายราศีีเข้้าสู่่�ปีีใหม่่ หรืือที่่�เรีียกกันั ว่่า สงกรานต์์ ล่่วงไปประมาณ 3–4 วััน ก็็จะเริ่่ม� ทำำ�พิิธีีโดยจะทำำ�
ติิดต่่อเป็็ นเวลา 3 วััน ด้้วยเชื่่�อกัันว่่าในปีี หนึ่่ง� ๆ ควรจะได้้มีกี ารบวงสรวงเทพเทวดาและไหว้้ภูติู ผีิ ปิี ิ ศาจ
ได้้แก่่ เจ้้าที่่�เจ้้าทาง เจ้้าป่่ าเจ้้าเขา เจ้้าทะเล ผีีสางนางไม้้ รุุกขเทวดา ฯลฯ เพื่่�อดวงวิิญญาณเหล่่านั้้�น
จะได้้พึึงพอใจไม่่มารบกวนและช่่วยปกปัั กรักั ษา คุ้้�มครองป้้องกัันทุุกข์โ์ รคภััย และภยัันตราย ไม่่ให้้
มากล้ำำ�กล
� าย บ้้านเมืืองจะได้้ร่ม่ เย็็นเป็็ นสุุข ทำำ�มาหากิินสะดวกสบาย มั่่�งคั่่�งสมบููรณ์์ด้วยทรั
้ พั ย์์สินิ
เงิินทอง และสุุขภาพอนามััย (สำำ�นักั งานวััฒนธรรมจัังหวััดชลบุุรี,ี 2559)
		
ประเพณีีกองข้้าว ในแต่่ละวัันจะจััดเป็็ นพิิธีีแบ่่งเป็็ น 2 ช่่วง ได้้แก่่ ช่่วงเช้้าและเย็็น
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โดยศาลเจ้้าแต่่ละที่่�มักั เป็็ นผู้้�เตรีียมงาน เนื่่�องจากชาวชลบุุรีส่ี ว่ นใหญ่่ประกอบอาชีีพการประมงทางทะเล
จึึงมีีการดำำ�รงชีีวิติ และวิิถีชีี วิี ติ เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับทะเล มีีความเชื่่อ� เรื่่อ� งภููตผีีปีีศาจ เทวดาอารัักษ์์ เจ้้าป่่ าเจ้้าเขา
การกองข้้าวเป็็ นการเซ่่นไหว้้สิ่่�งศัักดิ์์สิ� ทธิ์์
ิ � ภููติิผีี ให้้คุ้้�มครองภััยจากธรรมชาติิ ชาวบ้้านร่่วมกัันเซ่่นไหว้้
ผีีไร้้ญาติิ ผีีเร่่ร่อ่ นปีี ละครั้้�งบริิเวณชายหาด ในนวนิิยายชุุดนี้้� ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษมได้้นำ�ำ เสนอผ่่านการ
กำำ�หนดให้้ตัวล
ั ะครแม่่วันั มารัับจ้า้ งลููกศิษิ ย์์ของศาลเจ้้าพ่่อหลัักเมืืองช่่วยงานในประเพณีีนี้้ �
		
2.3 ประเพณีีวิ่่ง� ควาย
		
ประเพณีีวิ่่ง� ควายเป็็ นประเพณีีที่่สื� บท
ื อดมานานในจัังหวััดชลบุุรีี ไม่่ปรากฏหลัักฐาน
ว่่าเริ่่ม� ขึ้้�นเมื่่�อใด โดยมัักจัดั ขึ้้�นในวัันขึ้้�น 14 ค่ำำ��เดืือน 11 คณะกรรมการการวิิจัยศู
ั นู ย์์วัฒ
ั นธรรมจัังหวััด
ชลบุุรีี โรงเรีียนชลกัันยานุุกููล (ชุุติินัันท์์ มาลาธรรม, 2557: 308) ได้้สันั นิิษฐานการกำำ�เนิิดของ
ประเพณีีนี้้ว่� า่ น่่าจะเกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากนำำ�ควายบรรทุุกเครื่่�องปััจจััยไทยธรรมเพื่่�อเตรีียมงานเทศน์์มหาชาติิ
ที่่�วัดั ใหญ่่อิินทาราม ซึ่่�งจะมีีการประดัับตกแต่่งควายและเกวีียนอย่่างสวยงาม จากนั้้�นจะนำำ�ควาย
มาวิ่่�งแข่่งกัันไปรอบ ๆ ตลาดชลบุุรีี หรืืออีีกข้อ้ สัันนิิษฐานหนึ่่ง� กล่่าวว่่า ประเพณีีนี้้เ� กิิดจากตำำ�นานที่่�
ผููกโยงกัับความเชื่่�อเรื่่อ� งวิิญญาณของเปรตเจ้้าใหญ่่ที่่ช� อบดููแข่่งควาย จึึงมัักจะออกมารบกวนชาวบ้้าน
หากในปีี ใดยัังไม่่เริ่่ม� เตรีียมงานวิ่่�งควาย ชาวบ้้านในจัังหวััดชลบุุรีเี ชื่่�อว่่าหากปีี ใดไม่่จัดั งานวิ่่�งควาย
มัักจะเกิิดไฟไหม้้ตลาดในตััวเมืืองชลบุุรีี
		
ในนวนิิยายชุุดแม่่วันั ยัังได้้กล่า่ วว่่า เดิิมประเพณีีนี้้จั� ดั ขึ้้�นที่่�ถนนวิิชรปราการบริิเวณ
รอบตลาด โดยที่่�ชาวบ้้านจะนั่่�งดููการแข่่งขัันที่่�ระเบีียงชั้้�นสองที่่�สร้้างยื่่�นออกมา เพื่่�อความปลอดภััย
จากอุุบัติั เิ หตุุและการทะเลาะวิิวาทที่่�มักั เกิิดขึ้้�นทุุกปีี ดัังความตอนที่่�ว่า่
ในปีีก่่อน ๆ แม่่วันั ไม่่ค่อ่ ยยอมขึ้้�นตลาดในวัันวิ่่�งควาย เพราะในวััน
		นั้้�นจะมีีข่่าวควายตื่่น� ทำ�ร้
ำ า้ ยผู้้�คน หรืือตำ�ำ รวจกัับทหารเรืือยกพวกต่่อยตีีกัันเป็็ น		
� า้ นค้้าริิมถนนทั้้�งสองข้้างจะชัักชวนให้้
		
ประจำ�ำ ถึึงแม้้ว่า่ บรรดาคนรู้้�จัักมัักคุ้้�นที่่มีีร้
		ขึ้้�นไปนั่่ง� ดููบนระเบีียงชั้้�นสองที่่ทุ� กุ ร้้านมัักปลููกยื่่น� ออกมาเพื่่อ� ใช้้นั่่ง� ดููขบวนแห่่		
		
อย่่างปลอดภััย หากหญิิงสาวก็็มักั เลี่่ย� งเสีีย
		
(ในวารวััน, 2555: 534)
		
2.3 ทิ้้ง� กระจาด
		
ประเพณีีทิ้้ง� กระจาดเป็็ นประเพณีีที่่�ติิดมากัับวัฒ
ั นธรรมของคนไทยเชื้้�อสายจีีน
เป็็ นการเซ่่นไหว้้ผีไี ม่่มีญ
ี าติิ โดยเป็็ นการทำำ�บุญ
ุ ช่่วยกันั ของคนในชุุมชน เมื่่�อถึึงสิ้้�นปีี ทางจัันทรคติิของ
จีีนจะมีีการเซ่่นไหว้้ผีีไม่่มีีญาติิเป็็ นงานใหญ่่ครั้้ง� หนึ่่�ง และเมื่่�อกลางเดืือน 7 ก็็จะมีีการเซ่่นไหว้้ครั้้ง�
ใหญ่่อีกครั้้
ี ง� หนึ่่ง� เมื่่�อชาวจีีนอพยพย้้ายถิ่่�นออกจากผืืนแผ่่นดิินเกิิด ก็็ได้้นำ�ำ จารีีตประเพณีีและวััฒนธรรม
ของตนมายึึดถืือปฏิิบัติั ิด้วย
้ ชาวจีีนโพ้้นทะเลในประเทศไทยก็็เช่่นเดีียวกันั ซึ่่ง� ประเพณีีทิ้้ง� กระจาดก็็
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นัับเป็็ นหนึ่่ง� ที่่�ชาวจีีนโพ้้นทะเลที่่�เข้้ามาอาศััยในประเทศไทยได้้นำ�ำ มาปฏิิบัติั สืิ บต่
ื อ่ กัันมาด้้วย การทำำ�บุญ
ุ
โดยการให้้ทานเป็็ นหนึ่่ง� ในหลัักธรรมและวิิถีีปฏิิบัติั ิที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของชาวพุุทธ ไม่่ว่า่ จะนิิกายเถรวาทหรืือ
มหายาน ดัังนั้้�น ประเพณีีทิ้้ง� กระจาดของชาวจีีนจึึงเข้้ากัันได้้ดีีกับวั
ั ฒ
ั นธรรมในประเทศไทยที่่�เป็็ น
ส่่วนผสมระหว่่างศาสนาพุุทธ ศาสนาพราหมณ์์ฮิินดูู การนัับถืือสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�เหนืือธรรมชาติิ และ
ความเชื่่�อเรื่่อ� งผีีวิญ
ิ ญาณ ด้้วยเหตุุนี้้ � ประเพณีีนี้้ป� รากฎในหลายทุุกจังั หวััดที่่�มีชุี มุ ชนชาวไทยเชื้้�อสายจีีน
อาศััยอยู่่� โดยส่่วนมากจะจััดตามศาลเจ้้าจีีน โรงเจ มููลนิิธิิและสมาคมจีีน ซึ่่ง� ผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีีก็็ไม่่ได้้จำ�กั
ำ ดั
อยู่่�เฉพาะคนเชื้้�อสายจีีนเท่่านั้้�น แต่่จะมีีทั้้ง� คนไทและคนกลุ่่�มต่่าง ๆ เข้้าร่่วมด้้วย เนื่่�องจากมีีพื้้น� ฐาน
ขนบความเชื่่�อในเรื่่อ� งศาสนาความเชื่่�อคล้้ายคลึึงกัันดัังกล่่าวข้้างต้้น (ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิรินิ ธร,2559)
	ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ได้้นำ�ำ เสนอว่่า ชาวจีีนในชลบุุรีจี ะมีีการทิ้้�งกระจาดที่่�หน้้าศาลเจ้้าต่่าง ๆ
โดยกำำ�หนดให้้ศาลเจ้้าเก๋๋งเบื้้�องปากซอยศรีีนิิคม ถนนวชิิรปรากการเป็็ นศาลเจ้้าแรกที่่�จะมีีการจััดงาน
ทิ้้�งกระจาด โดยจะใส่่ของในพุ่่�มและในกระจาดด้้วยขนมและข้้าวของต่่าง ๆ ดัังความว่่า “งานนี้้�จะ
จััดขึ้้�นในเดืือนเจ็็ดทางปีี จันั ทรคติิของจีีน ถืือกัันว่่าเป็็ นการเซ่่นไหว้้กลางปีี หลัังจากที่่�ได้้ทำ�ก
ำ ารเซ่่น
ไหว้้ผีีไม่่มีีญาติิในวัันสิ้้�นปีี เป็็ นงานใหญ่่ไปแล้้วครั้้ง� หนึ่่ง� ” (ในวารวััน, 2555: 143)
จากการศึึกษาประเพณีีข้า้ งต้้น สะท้้อนให้้เห็็นความพยายามของผู้้�ประพัันธ์์ที่่�จะสอดแทรก
ประเพณีีท้อ้ งถิ่่�นชลบุุรีไี ว้้ในผลงานของตนผสานกัับกลวิิธีีการประพัันธ์์ที่่�กำ�ำ หนดให้้ประเพณีีเหล่่านั้้�น
ได้้เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของประสบการณ์์ของตััวละคร ทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นได้้รับคว
ั ามรู้้�เกี่่�ยวกับั ประพณีีชลบุุรีไี ด้้อย่่าง
แนบเนีียน นัับได้้ว่า่ นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ แม่่วันั ได้้ช่วย
่ บัันทึึกข้้อมููลด้า้ นประเพณีีท้อ้ งถิ่่�นชลบุุรีี
เพื่่�อส่่งต่่อมายัังอนุุชนรุ่่�นหลัังได้้เป็็ นอย่่างดีี
3. วััฒนธรรม
จากการศึึกษาการนำำ� เสนอวััฒ นธรรมท้้อ งถิ่่� น ในนวนิิ ย ายอิิ ง ประวััติิ ศ าสตร์์ชุุด นี้้�พบ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�ปรากฏ 3 ด้้าน ได้้แก่่ วััฒนธรรมการประกอบอาชีีพ และวััฒนธรรมด้้านอาหาร
ประจำำ�ถิ่่�น
		
3.1 การประกอบอาชีีพในทะเลและชายฝั่่� งทะเล
		การประกอบอาชีีพในทะเลและชายฝั่่� งเป็็ นการประกอบอาชีีพที่่�มีีมาตั้้�งแต่่อดีีต
เนื่่�องจากในอดีีตใช้้การคมนาคมขนส่่งทางทะเลเป็็ นหลััก ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากบางปลาสร้้อย หรืือชลบุุรีี
เป็็ นชุุมชนชายทะเล โดยมีีอาชีีพหลัักคืือการทำำ�การประมงและการเดิินเรืือ ดัังความในตอนที่่�ว่า่
“บางปลาสร้้อย เป็็ นชุุมชนชายทะเลที่่�มีีผู้้�คนอยู่่�หนาแน่่นไม่่น้อ้ ย หากผู้้�คนส่่วนใหญ่่มักมี
ั ีอาชีีพหลััก
ในเรื่่อ� งการประมงและการเดิินเรืือสืืบทอดกัันมาช้้านาน” (ในวารวััน, 2555: 5)
		ปิิ ยะพร ศัักดิ์์�เกษมได้้บรรยายถึึงอาชีีพประมงน้ำำ�ลึึก
� ไว้้ผ่่านสายตาของตััวละคร
พ่่อเทิิดสามีีของแม่่วันั ซึ่่ง� ประกอบอาชีีพประมงน้ำำ�ลึึก
� ทำำ�เห็็นถึึงวิิถีีชีีวิิตการประกอบอาชีีพประมงน้ำำ��
ลึึกของผู้้�คนในอดีีตได้้อย่่างชััดเจน ส่่วนอาชีีพอาชีีพประมงชายฝั่่� งนั้้�น เป็็ นวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนที่่�อาศััย
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

ตามชายฝั่่� ง มีีเครื่่�องมืือทำำ�มาหากิินง่่าย ๆ แสดงให้้เห็็นถึึงความอุุดมสมบููรณ์์ของชายหาดในจัังหวััด
ชลบุุรีใี นอดีีต ดัังตััวอย่่างเช่่นตััวละครแม่่วันั ในวััยเยาว์์ก็็ประกอบอาชีีพหาหอยแครงตามชายหาดไป
ขาย ด้้วยวิิธีีการไถกระดานแผ่่นยาว ๆ ไปตามชายหาด ดัังตััวอย่่างตอนที่่�ว่า่
…เด็็กสาวก้้มลงมองถัังไม้้ที่ว่� างอยู่่�บนกระดานแผ่่นยาวร่่วมวาปลายด้้านหน้้างอน
	นิิด ๆ เพื่่อ� ให้้แล่่นไถลไปบนพื้้�นเลนได้้อย่่างรวดเร็็ว...หอยแครงตััวอ้้วนกองอยู่่�
เกืือบเต็็มถังั แล้้ว มองเผิิน ๆเหมืือนก้้อนหิินสีีดำ�ำ ขนาดเท่่า ๆ กััน หากถีีบกระดาน
วนหาอีีกสัักสองสามเที่่ย� วก็็คงเต็็มถังั ...พร้้อมให้้เธอเอามัันไปแปรเป็็ นสตางค์์แดง...
แม่่วันั นึึกถึึงเงิินเหรีียญที่่ร้� อ้ ยเป็็ นพวง เธอทำ�ม
ำ าหาได้้ เก็็บเล็็กผสมน้้อยจนกลาย
เป็็ นกอบเป็็ นกำ�ำ ได้้ไม่่ยากนััก...
(ในวารวััน, 2555: 244-245)
เมื่่�อเวลาเปลี่่�ยนไป วิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของชุุมชนในจัังหวััดชลบุุรีก็ี ็ค่อ่ ย ๆ ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการประกอบอาชีีพบนฝั่่�งมากขึ้้�น เนื่่�องจากการคมนาคมหลัักได้้กลายเป็็ นการขนส่่งทางถนนแทน
การขนส่่งทางน้ำำ�� จากการศึึกษาพบอาชีีพบนฝั่่�งได้้แก่่
1. อาชีีพค้า้ ขายระหว่่างเมืือง ในอดีีตการเดิินทางระหว่่างเมืืองยัังเป็็ นเรื่่อ� งลำำ�บาก อาชีีพ
การค้้าขายโดยนำำ�ของจากต่่างเมืืองไปขายแลกเปลี่่ย� นกัันจึึงเป็็ นอาชีีพที่่ส� ร้้างรายได้้เป็็ นอย่่างดีี ดัังเช่่น
ตััวละครพ่่อว่่าน บิิดาของแม่่วันั ที่่�ทำ�ำ อาชีีพนี้้ �
2. อาชีีพรับจ้
ั า้ งทั่่�วไป ปรากฏจากพฤติิกรรมตััวละครแม่่วงผู้้�เป็็ นย่่าของแม่่วันั ทำำ�อาชีีพรับจ้
ั า้ ง
ทั่่�วไป ด้้วยฝีีมืือทั้้�งการทำำ�อาหาร การเย็็บที่่�นอน ก็็ทำ�ำ ให้้ย่า่ วงสามารถเลี้้�ยงแม่่วันั ให้้เติิบโตมาได้้อย่่าง
มีีความสุุข และได้้ถ่่ายทอดอาชีีพและอุุปนิิสัยั ในการขยัันทำำ�กิิน และไม่่กลัวก
ั ารทำำ�งานหนัักให้้แม่่วันั
3. อาชีีพการแปรรููปอาหารทะเล ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษมยัังได้้บรรยายถึึงอาชีีพแปรรููปอาหารทะเลไว้้
ด้้วย ดัังความในตอนที่่�ว่า่ “มิิหนำำ�ซ้ำ��ำ เมื่่�อปลาเหลืือในแต่่ละวััน แทนที่่�แม่่วันั จะขายเหมาไปเหมืือน
อย่่างที่่�เคยทำำ� ๆ กัันมา หญิิงสาวก็็กลับคิ
ั ดิ ทำำ�ปลานึ่่ง� ปลาเค็็มส่่งขายต่่างเมืืองอีีกทาง” (ในวารวััน,
2555: 513)
4.อาชีีพคนกลางรัับซื้้อ� -ขายปลา ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษมยัังได้้บรรยายถึึงอาชีีพคนกลางรัับซื้้อ� ขายปลาไว้้ด้วย
้ ผ่่านการประกอบอาชีีพของตััวละครแม่่วันั ซึ่่ง� มีีหัวก
ั ารค้้าและปรัับตัวั ไปตามการเปลี่่ย� นแปลง
ทางสัังคมของจัังหวััดชลบุุรีี ดัังความในตอนที่่�ว่า่ “แม่่วันั ผู้้�มีีหัวคิ
ั ดิ มีีความรัักความชอบทางค้้าขาย
อยู่่�ไม่่น้อ้ ย ลงไปคิิดตีีราคาค้้าปลาด้้วยตัวั เอง มีีคนงานของตััวเองหาบเอาไปส่่งตามพ่่อค้้าแม่่ค้า้ ราย
ย่่อย บางครั้้�งบางครา ก็็ถึึงกัับลงมืือลงแรงหาบหามด้้วยไม่่เคยกลััวงานหนััก (ในวารวััน, 2555: 513)
5. อาชีีพให้้เช่่าห้้องแถว อาชีีพให้้เช่่าห้้องแถว ซึ่่ง� เป็็ นอีีกการสร้้างรายได้้ช่อ่ งทางหนึ่่ง� ของ
ผู้้�คนในยุุคสมััยนั้้น� โดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีีฐานะทางเศรษฐกิิจดีี ถืือเป็็ นการหารายได้้อีีกทางหนึ่่ง� จากการ
ปล่่อยให้้เช่่า ดัังจะเห็็นได้้ว่า่ ตััวละครแม่่วันั จะมีีรายได้้จากการประกอบอาชีีพหลากหลายรวมทั้้�งการ
สร้้างตึึกแถวให้้เช่่าด้้วย
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6. อาชีีพเปิิ ดร้้านเป็็ นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า เมื่่�อการคมนาคมสะดวกสบายขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิด
อาชีีพตัวั แทนจำำ�หน่่วยสินิ ค้้าขึ้้�น โดยสิินค้้าส่่วนใหญ่่เป็็ นสิินค้้าจากบางกอกหรืือกรุุงเทพฯ ซึ่่ง� อาจ
อนุุมานได้้ว่่าชลบุุรีีเป็็ นเมืืองเศรษฐกิิจผู้้�คนมีีกำ�ลั
ำ งั จัับจ่่ายใช้้สอย ทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการซื้้�อสิินค้้า
ที่่�มาจากกรุุงเทพฯ ดัังความในตอนที่่�ว่า่ “หลัังจากนั้้�นเขาก็็เช่่าห้้องแถวในส่่วนที่่�เป็็ นของแม่่วันั ต่่ออีีก
สองห้้อง แล้้วเข้้าหุ้้�นกัันเป็็ นตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้าใหม่่ ๆ ที่่�ส่ง่ ตรงมาจากบางกอก” (ในวารวััน, 2555: 628)
7. อาชีีพธุรุ กิิจโรงแรม ที่่�พักั
	ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษมยัังได้้บรรยายถึึงอาชีีพธุรุ กิิจโรงแรมไว้้ด้วย
้
ซึ่่ง� เกิิดจากนัักลงทุุนจาก
กรุุงเทพฯ ที่่�มาลงทุุนธุุรกิิจโรงแรมที่่�ชลบุุรีี เนื่่�องจากในระยะนั้้�นชายหาดบางแสน จัังหวััดชลบุุรีนัี บั
เป็็ นสถานที่่�พักั ผ่่อนหย่่อนใจ หรืือที่่�พักั ตากอากาศของชาวกรุุงเทพฯ ดัังความในตอนที่่�ว่า่
ขณะที่่หั� วั หิินเป็็ นแหล่่งตากอากาศหรูู ของผู้้�คนในพระนครที่่แ� ทบทุุกครอบครััว
	จะต้้องเดิินทางไปเพื่่อ� ตากอากาศปีีละอย่่างน้้อยหนึ่่ง� ครั้้�ง บางแสนก็็เป็็ นสถานที่่ต� ากอากาศ		
ที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมไม่่แพ้้กันั จะแตกต่่างกัันบ้้างก็็ตรงที่่ที่� นี่่� ผู้้�ค
่� นส่่วนใหญ่่มักั ขัับรถมาและกลัับ
ได้้ในวัันเดีียว ทำ�ำ ให้้กิจิ การโรงแรมกัับบ้้านเช่่าริิมหาดไม่่ค่อ่ ยเป็็ นที่่นิ� ยิ มมากนััก จนกระทั่่ง�
� กั ลงทุุนกลุ่่�มหนึ่่�งหาเช่่าที่่ดิ� นิ ขนาดใหญ่่ได้้ริมิ หาดที่่เ� ป็็ นเวิ้้�งอ่่าว
เมื่่อ� ปลายปีีที่่แ� ล้้วนี่่เ� อง ที่่มีีนั
	พื้้�นที่่ที่� ส่� วยสงบด้้วยทิิวมะพร้้าวและหาดทรายสีีขาว ทำ�ำ ให้้คนทั้้�งกลุ่่�มตกลงใจมา
	ลงทุุนสร้้างโรงแรมขนาดใหญ่่กับั บัังกะโลที่่นี่� ห่� วัังจะให้้เป็็ นสถานที่่ต� ากอากาศหรูู หรา		
เทีียบเท่่าหรืือยิ่่�งกว่่าโรงแรมใหญ่่ที่หั่� วั หิิน และมีีแผนจะทำ�ำ ให้้ผู้้�คนที่่เ� คยขัับรถมา		
	รัับประทานอาหารแล้้วเต้้นรำ��ที่่บ� างปููเบนเข็็มมายัังโรงแรมเบย์์บีีชแห่่งนี้้�แทน
(ตะวัันเบิิกฟ้้า, 2550: 120)
		
3.2 วััฒนธรรมด้้านอาหาร
		
นอกจากการอ้้างถึึงตำำ�นาน และเกล็็ดประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่น� เพื่่�อตอกย้ำำ�คว
� ามสำำ�คัญ
ั
ของประวััติิศาสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นแล้้ว วััฒนธรรมอาหารประจำำ�ถิ่่�น นัับเป็็ นการจงใจให้้รายละเอีียดไว้้ด้วย
้
อย่่างน่่าสนใจอีีกประการหนึ่่ง� อาจเป็็ นไปได้้ว่า่ ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ต้้องการให้้นวนิิยายชุุดแม่่วันั เป็็ น
แหล่่งรวมรวมวิิถีชีี วิี ติ ของชาวจัังหวััดชลบุุรีตี ลอด 100 ปีี ในทุุก ๆ ด้้าน ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการประกอบอาชีีพ
ประเพณีี ศิิลปวััฒนธรรม ปรากฏการณ์์ทางสัังคมประจำำ�ยุคุ สมััย และวััฒนธรรมการรัับประทานอาหาร
ของชาวชลบุุรีที่่ี บ� างอย่่างหาดููได้้ยากหรืือบางอย่่างได้้สาบสููญไปแล้้ว จากาการศึึกษาพบการนำำ�เสนอ
อาหารประจำำ�ท้อ้ งถิ่่�นชลบุุรีี ได้้แก่่ หอยเปรี้้�ยว ข้้าวเหนีียวหัวั หงอก งบปิ้้�ง
		
หอยเปรี้้�ยวหรืือหอยดอง เป็็ นการวิิธีีการทำำ�อาหารชนิิดหนึ่่ง� ของชาวจัังหวััดชลบุุรีี
และหลายพื้้�นที่่�ริมิ ฝั่่�งทะเล ในเรื่่อ� งกหนดให้้ตัวล
ั ะครแม่่วันั ทำำ�หอยเปรี้้�ยวหรืือหอยดองนี้้�ขาย ซึ่่ง� มีีลูกค้
ู า้
เอ่่ยปากว่่าหอยเปรี้้�ยวของแม่่วันั นี้้�อร่่อยเพราะ ดองหอยได้้กำ�ลั
ำ งั เหมาะ ไม่่เค็็มไม่่เปรี้้�ยว ไม่่คาว” ปิิ ยะพร
ศัักดิ์์เ� กษมได้้บรรยายการทำำ�หอยเปรี้้�ยวไว้้ว่า่ “หอยดองนั้้�นทำำ�ได้้ง่า่ ย ๆ เพีียงแค่่ซาวน้ำำ�� เกลืือแล้้วใส่่หอยสด
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม

พวกนี้้�ลงไป เมื่่�อหมัักไว้้จนได้้รสกำำ�ลังั เหมาะ ก็็เอาออกมาตัักใส่่กระทงขาย ใส่่มะละกอดิิบซอยเป็็ น
ชิ้้�นเล็็ก ๆ กัับพริกิ เขีียวพริกิ แดงช่่วยเพิ่่�มรสชาติิและสีีสันั (ในวารวััน, หน้้า 379)
		ข้้าวเหนีียวหัวั หงอก เป็็ นอาหารที่่�ได้้รับคว
ั ามนิิยมของชาวชลบุุรีีในสมััยโบราณ
เหมาะการนำำ�ไปรัับประทานระหว่่างเดิินทาง มีีส่ว่ นประกอบ 3 ส่่วนได้้แก่่ ข้้าวเหนีียว ปลาย่่าง และ
มะพร้้าวทึึนทึึกขููดฝอย ดัังความในตอนที่่�ว่า่ “ข้้าวเหนีียวหัวั หงอกคืืออาหารซึ่่ง� เป็็ นที่่�นิิยมอย่่างมาก
ในครััวเรืือนละแวกนี้้� เหมาะอย่่างยิ่่ง� กัับการเดิินทาง ด้้วยเตรีียมการง่่ายดาย มีีเพีียงแค่่ข้า้ วเหนีียวนุ่่�ม ๆ
อุ่่�น ๆ รัับประทานกัับปลายี่่โ� รงเค็็มย่่าง จิ้้�มแนมด้้วยเนื้้�อมะพร้้าวทึึนทึึกขููดฝอยเท่่านั้้�นก็็เอร็็ดอร่่อยเหลืือใจ”
(ในวารวััน, 2555: 478)
		
งบปิ้้�ง เป็็นนอาหารเป็็นอาหารไทยโบราณที่่�หารัับประทานได้้ยากในปััจจุุบันั มีีลักั ษณะ
“คล้้ายทอดมัันผสมห่่อหมก” แต่่จะมีีวิิธีีทำ�ที่่
ำ �ง่า่ ยกว่่า ดัังที่่�ปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษมได้้บรรยายไว้้ว่า่
� งิ งบปิ้้� งมีีส่่วนผสมคล้้ายกัับทอดมัันกึ่่�งห่่อหมก เพีียงแต่่ทอดมัันและห่่อหมก
...อัันที่่จริ
	จะมีีขั้้�นตอนการทำ�ซั
ำ บั ซ้้อนและประณีีตกว่่า เช่่น ห่่อหมกตองนึ่่�ง ต้้องรองทุุกห่่อ
และประดัับหน้้าห่่อด้้วยผัักกัับพริิก ขณะที่่ง� บปิ้้� งนั้้�นจะผสมทุุกอย่่างเข้้าด้้วยกััน
	คล้้ายทอดมััน หากไม่่ได้้ทอด กลัับห่่อใบตองปิ้้� งไฟอ่่อน ๆ บนเตาถ่่านอย่่างง่่าย ๆ
นอกจากนั้้�นทอดมัันและห่่อหมกยัังมีีเครื่่อ� งปรุุงที่่ดีี� กว่่า เช่่น เนื้้�อปลาจะใช้้
ปลาอิินทรีีขููด ไม่่ใช่่ปลาข้้างเหลืืองซึ่่�งเป็็ นปลาราคาถููกอย่่างที่่ง� บปิ้้� งใช้้...
(ในวารวััน, 2555: 480)
		
จากการศึึกษาวััฒนธรรมที่่�ปรากฏ ทั้้�งด้้านการประกอบอาชีีพทางทะเลและชายฝั่่� ง
และวััฒนธรรมด้้านอาหาร ทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านให้้เห็็นถึึงวิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�ของตััวละครในท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ตััวละครเอกหญิิงอย่่างแม่่วันั การที่่�แม่่วันั เป็็นผู้้�ที่่เ� ข้้าถึึงวััฒนธรรมด้้านการประกอบอาชีีพ
และด้้านอาหารจนสามารถนำำ�มาประกอบอาชีีพเลี้้�ยงตััวได้้แม้้ตนจะเป็็ นเด็็กกำ�พร้
ำ า้ ทำำ�ให้้เห็็นว่่า
ชลบุุรีเี ป็็ นพื้้�นที่่�ที่่�อุดุ มด้้วยวัฒ
ั นธรรมซึ่่ง� ผู้้�อาศััยสามารถนำำ�มายึึดถืือเป็็ นอาชีีพเลี้้�ยงตััวได้้ เป็็ นพื้้�นที่่�ที่่�
เปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยได้้สร้้างเนื้้�อสร้้างตััวให้้เจริิญก้้าวหน้้าได้้เสมอ หากเป็็ นผู้้�ที่่�ขยันั หมั่่�นเพีียร
มีีความอดทน มองหาโอกาส และเป็็ นผู้้�มีีคุณ
ุ ธรรมอย่่างที่่�ตัวล
ั ะครแม่่วันั ได้้แสดงให้้เห็็น

อภิิปรายผล
นวนิิยายอิิงประวััติศิ าตร์์ชลบุุรีชุี ดุ แม่่วันั ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม เป็็ นการพยายามนำำ�เสนอ
ประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นชลบุุรีใี ห้้สอดรัับกับก
ั รอบโครงประวััติศิ าสตร์์ชาติิ ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ได้้ค้น้ คว้้า
เกี่่�ยวกับั เกร็็ดประวััติศิ าสตร์์ประจำำ�ถิ่่�น ไม่่ว่า่ จะเป็็ นตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรม มาสอดแทรกไว้้
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ นี้้�ด้วย
้ ในขณะที่่�ผู้้�อ่า่ นก็็ได้้รับคว
ั ามบัันเทิิงจากนวนิิยายชุุดนี้้�ก็็ได้้รับั

ความรู้้�เกี่่�ยวกับั ประวััติศิ าสตร์์ ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมประจำำ�ถิ่่�นชลบุุรีควบคู่่�
ี
ไปด้้วยในด้้าน
ตำำ�นานที่่�ปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษม นำำ�เสนอจะเป็็ นตำำ�นานที่่�ผูกู โยงกัับภูมิู ศิ าสตร์์สำ�คั
ำ ญ
ั ของจัังหวััดชลบุุรีี ไม่่ว่า่
จะเป็็ น ตำำ�นานเมืืองศรีีพโล ตำำ�นานพระรถเมรีี ตำำ�นานเขาสามมุุข ตำำ�นานอ่่างศิิลา ในด้้านประเพณีี
และวััฒนธรรม ก็็ล้ว้ นแสดงให้้เห็็นถึึงวิิถีีชีีวิิตของชาวจัังหวััดชลบุุรีที่่ี �ค่อ่ ย ๆ เปลี่่�ยนแปลงไป ทั้้�งด้้าน
การประกอบอาชีีพโดยเฉพาะอาชีีพประมงและเกษตรกร วิิถีีชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�จากอยู่่�อาศััยประกอบ
อาชีีพท่า่ ริิมทะเลมาสู่่�การอาศััยและประกอบอาชีีพทางบก นอกจากนั้้�นยัังเห็็นว่่าชุุมชนชลบุุรีมีี คว
ี ามเชื่่อ�
ศรััทธา ที่่�หลากหลายตามความหลากหลายของเชื้้�อชาติิของผู้้�อยู่่�อาศััย ทั้้�งไทยท้้องถิ่่�น ชาวจีีนโพ้้น
ทะเล และชาวลาว ประเพณีีของชาวชลบุุรีนั้้ี น� ผููกติดิ มากัับความเชื่่อ� ที่่�หลากหลายทั้้�งทางศาสนา ชาติิพันั ธุ์์�
การประกอบอาชีีพ
	ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมประจำำ�ถิ่่�นชลบุุรีที่่ี �ปรากฏในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ชุดุ
แม่่วันั ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความรัักความภาคภููมิิใจในท้้องถิ่่�นและแสดงให้้เห็็น
ถึึงความตั้้�งใจศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลด้า้ นท้้องถิ่่�นชลบุุรีขี องปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษมได้้เป็็ นอย่่างดีี ผู้้�ประพัันธ์์
ค่่อย ๆ สอดแทรกข้้อมููลด้า้ นตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมไปตามประสบการณ์์ของตััวละครใน
แต่่ละช่่วงวััย ทำำ�ให้้ผู้้�อ่า่ นเกิิดความรัักความผููกพันั ต่่อท้้องถิ่่�นชลบุุรีไี ปตามตััวละครเอกด้้วย ตััวละคร
แม่่วันั รัักและภาคภููมิิใจในท้้องถิ่่�นของตนกลายเป็็ นอุุดมการณ์์ของแม่่วันั ที่่�ส่่งอิิทธิิพลต่่อหลานสาว
อีีกสองคนได้้แก่่ ตะวัันวาด และ ฉฎา ผู้้�เป็็ นหลานยายและหลายย่่า จนต่่อมาตััวละครทั้้�งสองแม้้จะมีี
โอกาสไปศึึกษาต่่างประเทศหรืือในกรุุงเทพฯ และอาจเลืือกใช้้ชีีวิิตที่่�นั่่�นแต่่ตัวล
ั ะครทั้้�งสองกลัับเลืือก
ที่่�จะมาใช้้ชีีวิิตในจัังหวััดชลบุุรีแี ละสืืบทอดเจตนามณ์์ของแม่่วันั หลัังจากที่่�ตัวล
ั ะครแม่่วันั เสีียชีีวิิต
	การที่่�ปิิยะพร ศัักดิ์์เ� กษม ตั้้�งใจให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกับตำ
ั �ำ นาน ประเพณีี และวััฒนธรรม
ประจำำ�ถิ่่�นสอดแทรกไว้้ในนวนิิยายอิิงประวััติิศาสตร์์ชุดุ แม่่วันั นี้้�อาจเป็็ นความประสงค์์ให้้นวนิิยายชุุด
นี้้�ได้้เป็็ นแหล่่งรวบรวมข้้อมููลเบื้้�องต้้นเพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านที่่�สนใจไปสืืบค้น้ ต่่อจากหนัังสืือหรืือแหล่่งข้้อมููล
อื่่�น ๆ ต่่อไป ดัังที่่� ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม (2555: 706) ได้้กล่า่ วไว้้ ท้้ายเล่่มของนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์
เรื่่�องในวารวััน ความว่่า “ประวััติิศาสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นก็็คืือชิ้้�นส่่วนเล็็ก ๆ ของภาพชิ้้�นใหญ่่ที่่�เรีียกว่่าอดีีต
หากเราทำำ�ชิ้้น� ส่่วนเล็็ก ๆ นี้้�สูญ
ู หาย ภาพประวััติศิ าสตร์์ก็็ไม่่มีีวันั สมบููรณ์์ได้้”

ข้้อเสนอแนะการวิิจัยั
ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป
	ผลวิิจััยนี้้ ส� ามารถนำำ�ไปเป็็ นตััวอย่่างหรืือประยุุกต์ใ์ ช้้ในการเรีียนการสอนในรายวิิชาที่่�
เกี่่�ยวข้อ้ งกัับวรรณกรรมร่่วมสมััยของไทยทั้้�งในระดัับมัธั ยมศึึกษาและระดัับอุดุ มศึึกษา โดยเฉพาะใน
พื้้�นที่่�จังั หวััดชลบุุรีี เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนได้้เกิิดความรู้้�และความภาคภููมิิใจในท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ข้้อเสนอแนะเพื่่อ� การวิิจัยั ในอนาคต
	ควรศึึกษาเรื่่อ� งการนำำ�เสนอตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์จาก
ทั้้�งประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่น� อื่่น� ๆ เพื่่�อนำำ�มาเปรีียบเทีียบผลการศึึกษาในด้้านลัักษณะร่่วมและความแตกต่่าง
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ตำำ�นาน ประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นชลบุุรีี
ในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์ของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม
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ั เ� ป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของโครงการวิิจัยั เรื่่อ� ง “ท้้องถิ่่�นนิิยมในนวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์
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สัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา

รายการอ้้างอิิง
กรมส่่งเสริิมวััฒนธรรม. (2559). วรรณกรรมพื้้�นบ้้าน: มรดกภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรมของชาติิ. 		
	กรุุงเทพฯ: สำำ�นักกิ
ั ิจการโรงพิิมพ์์ องค์์การสงเคราะห์์ทหารผ่่านศึึก ในพระบรมราชููปถััมภ์์.
คณะกรรมการฝ่่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุุในคณะกรรมการอำำ�นวยการจััดงานเฉลิิม
	พระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว. (2544). วััฒนธรรม พััฒนาการทางประวััติศิ าสตร์์
เอกลัักษณ์์ และภููมิิปััญญา จัังหวััดชลบุุรี.ี กรุุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย :
	กระทรวงศึึกษาธิิการ : กรมศิิลปากร.
โครงการขึ้้�นทะเบีียนมรดกภููมิิปััญญาวััฒนธรรม (2564). วรรณกรรมพื้้�นบ้้านและภาษา.
เข้้าถึึงได้้จาก http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/folk-literature.
โครงการฐานข้้อมููลงานประเพณีีท้อ้ งถิ่่�นในประเทศไทย ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิรินิ ธร. (2560).
	นิิยามประเภทประเพณีี. เข้้าถึึงได้้จาก https://www.sac.or.th/databases/rituals/definition.php.
ชุุติินันั ท์์ มาลาธรรม. (2557). ประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่�นในนวนิิยายเรื่่อ� ง ในวารวััน ของ ปิิ ยะพร
	ศัักดิ์์เ� กษม. สารนิิพนธ์์อักั ษรศาสตรบััณฑิิต ภาคภาษาไทย คณะอัักษรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
พััฒนา กิิติอิ าษา. (2546). ท้้องถิ่่�นนิิยม. กรุุงเทพฯ : คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ สาขาสัังคมวิิทยา
	สำำ�นักั งานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.).
ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม. (2555). ในวารวััน. พิิมพ์์ครั้้ง� ที่่� 5. กรุุงเทพฯ :
อรุุณอััมริินทร์์พริ้้น� ติ้้�งแอนด์์พับลิ
ั ซิ ชิ่่�ง.
________. (2550). ตะวัันเบิิกฟ้า้ . กรุุงเทพฯ : อรุุณอััมริินทร์์พริ้้น� ติ้้�งแอนด์์พับลิ
ั ซิ ชิ่่�ง.
________. (2555). ขอบฟ้้าราตรีี. กรุุงเทพฯ : อรุุณอััมริินทร์์พริ้้น� ติ้้�งแอนด์์พับลิ
ั ซิ ชิ่่�ง
พนิิดา วงศ์์บุญ
ุ . (2554). ศึึกษานวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์เรื่่อ� งบุุหงาปารีี ของ วิินทร์์ เลีียววาริิณ.
สารนิิพนธ์์ปริิญญาอัักษรศาสตร์์บัณ
ั ฑิิต ภาควิิชาภาษาไทย คณะอัักษรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
พระราชพงศาวดาร กรุุงรััตนโกสิินทร์์ รััชกาลที่่� 3 เล่่ม 2.(2504). พระนคร: คุุรุุสภา.
พััฒนา กิิติอิ าษา. (2546). ท้้องถิ่่�นนิิยม. กรุุงเทพฯ : คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ สาขาสัังคมวิิทยา
	สำำ�นักั งานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.).

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

พิิศมร แสงสััตยา. (2554). การวิิเคราะห์์นวนิิยายของ ปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม. ปริิญญานิิพนธ์์การศึึกษา
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาไทย บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ.
ภารดีี มหาขัันธ์์. (2552). พััฒนาการทางประวััติศิ าสตร์์ชลบุุรี.ี ชลบุุรี.ี สาขาวิิชาไทย ศึึกษา
	คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา.
มนััสนัันท์์ สรรพััชญา. (2550). การศึึกษากลวิิธีีการแต่่งนวนิิยายย้้อนยุุคอิิงประวััติศิ าสตร์์เรื่่อ� งจัันทรา
	อุุษาคเนย์์ ของวรรณวรรธน์์. สารนิิพนธ์์ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (ภาษาไทย) ภาควิิชาภาษา
ตะวัันออก คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
ราชบััณฑิิตยสถาน. (2556). พจนานุุกรมฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุุงเทพ ฯ :
นานมีีบุ๊๊�คส์พั์ บลิ
ั เิ คชั่่� นส์์.
ลััดดา ราตรีีพฤกษ์์. (2541). วิิเคราะห์์แนวคิิด กลวิิธีีนำ�ำ เสนอแนวคิิด และศิิลปะการใช้้ภาษา
ในวรรณกรรมของปิิ ยะพร ศัักดิ์์เ� กษม. ปริิญญานิิพนธ์์การศึึกษามหาบััณฑิิต
สาขาวิิชาภาษาไทย บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยทักษิ
ั ิณ.
วัันชนะ ทองคำำ�เภา. (2554). ภาพตััวแทนของสมเด็็จพะมหาธรรมราชาในวรรณกรรมไทย. กรุุงเทพฯ
:สำำ�นักั พิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย.
อภิิรักษ์
ั ์ ชััยปััญหา. (2546). วิิเคราะห์์นวนิิยายอิิงประวััติศิ าสตร์์การเสีียกรุุงศรีีอยุุธยาครั้้�งที่่� 2.
วิิทยานิิพนธ์์อักั ษรศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาภาษาไทย บััณฑิิตวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร.
อิิราวดีี ไตลัังคะ. (2546). ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการเล่่าเรื่่อ� ง. พิิมพ์์ครั้้ง� ที่่� 2 . กรุุงเทพฯ : สำำ�นักั พิิมพ์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์.
ศููนย์์มานุุษยวิิทยาสิิรินิ ธร, (2559). ประเพณีีท้อ้ งถิ่่�นในประเทศไทย. เข้้าถึึงได้้จาก
https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=46
สำำ�นักั งานคณะกรรมการวััฒนธรรมแห่่งชาติิ กระทรวงวััฒนธรรม. (2551). ความหมาย แนวคิิดและ
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกับั “วััฒนธรรม”. เข้้าถึึงได้้จาก http://www.openbase.in.th/node/5954.
สำำ�นักั งานวััฒนธรรมจัังหวััดชลบุุรี.ี (2559). ประเพณีีกองข้้าวบวงสรวง (ประเพณีีกองข้้าว).
เข้้าถึึงได้้จาก https://www.m-culture.go.th/chonburi/ewt_news.php?nid=677&filename=index
เสฐีี ยรโกเศศ. (2505). การศึึกษาเรื่่อ� งประเพณีีไทย. พระนคร: ราชบััณฑิิตยสถาน.
อรััญญา แสนสระและนัันท์์ชญา มหาขัันธ์์. (2561). นิิทานพื้้�นบ้้านกัับการสืืบสานภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
	อำำ�เภอเกษตรสมบููรณ์์ จัังหวััดชััยภูมิู .ิ วารสารมนุุษยศาสตร์์ ฉบัับบััณฑิิตศึึกษา, 7(1), 53-66.

279

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2565

280
รายชื่่�อผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�ประเมิินบทความ
วารสารศิิลปกรรมบููรพา ปีี ที่่� 25 ฉบัับที่่� 1 (มกราคม – มิิถุุนายน 2565)
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิภิ ายนอกมหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ สุุชาติิ เถาทอง		ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก
รองศาสตราจารย์์ ดร.เฉลิิมศัักดิ์์� พิิกุลุ ศรีี		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร.จตุุพร สีีม่ว่ ง			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร เนื้้�ออ่่อน ขรััวทองเขีียว		คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
						
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนดุุสิติ
รองศาสตราจารย์์พิิศประไพ สาระศาลิิน		คณะศิิลปกรรม มหาวิิทยาลััยรังั สิิต
รองศาสตราจารย์์วาสนา สายมา			คณะศิิลปกรรมและสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
						
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา
รองศาสตราจารย์์สุวัุ ฒ
ั นา เลี่่�ยมประวััติิ		คณะอัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นิิพนธ์์ คุุณารัักษ์		ค
์
ณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เขมพััทธ์์ พััชรวิิชญ์์		คณะสถาปัั ตยกรรม ศิิลปะและการออกแบบ
						
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จิิรวััฒน์์ วงศ์์พันั ธุุเศรษฐ์์		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พััชริินทร์์ สัันติิอัชั วรรณ 		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปิิ ยวดีี มากพา			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. ปรีีชาวุุฒิิ อภิิระติิง		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ชุุติมิ า มณีีวัฒ
ั นา		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
						
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนันั ทา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ผกามาศ จิิรจารุุภัทั ร		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนันั ทา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.เตืือนฤดีี รัักใหม่่		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ตติิยา เทพพิิทักษ์
ั 		ค
์
ณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ ศิิลปะและการออกแบบ
						
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อารีียา หุุตินิ ทะ		คณะอัักษรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วััชราภรณ์์ ดิิษฐป้้าน		คณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อนััสพงษ์์ ไกรเกรีียงศรีี		คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ ศิิลปะและการออกแบบ
						
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
ดร.ธััญญรััตน์์ ประดิิษฐ์์แท่่น				คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

ดร.ชญานุุตม์์ ศิิลปะศาสตร์์			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
ดร.ฟาริิดา วิิรุุฬหผล			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนันั ทา
ดร.มนััส แก้้วบูชู า				ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิภิ ายนอกมหาวิิทยาลััย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.มนตรีี วิิวาห์์สุข	ค
ุ
ณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ดร.ชููศักดิ์์
ั � สุุวิิมลเสถีียร			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ดร.สััณห์์ไชญ์์ เอื้้�อศิิลป์์			คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ดร.ณััฐา ค้ำำ�ชู
� 				ค
ู
ณะมนุุษย์์ศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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หลัักเกณฑ์์การจััดเตรีียมต้้นฉบัับบทความ
สำำ�หรัับพิจิ ารณาตีีพิมิ พ์์ใน วารสารศิิลปกรรมบููรพา
	วารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal) เป็็ นวารสารวิิชาการของคณะศิิลปกรรม
ศาสตร์์ เพื่่�อส่่งเสริิมทางด้้านวิิชาการ การค้้นคว้้าวิิจัยั และการสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปะสาขาต่่างๆ
โดยตีีพิิมพ์์ เผยแพร่่บทความวิิจัยั (Research articles) และบทความวิิชาการ (Review articles)
รวมทั้้�งผลงานวิิทยานิิพนธ์์ งานสร้้างสรรค์์ทางศิิลปะ และงานศิิลปวััฒนธรรมหลากหลายสาขา จาก
คณาจารย์์ นิิสิติ นัักศึึกษา ระดัับบััณฑิิตศึึกษา ต่่าง ๆ รวมทั้้�งคณาจารย์์ของคณะศิิลปกรรมศาสตร์์
ซึ่่ง� ถืือเป็็ นหนึ่่ง� ของการบริิหารทางวิิชาการแก่่สังั คม
บทความในวารสารศิิลปกรรมบููรพานี้้�จะมีีคณะกรรมการ และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทางวิิชาการเป็็ น
ผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองโดยมีีกำ�ำ หนดออกปีี ละ 2 ฉบัับ
ฉบัับภาคต้้น (ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน)
ฉบัับภาคปลาย (ฉบัับที่่� 2 กรกฏาคม - ธัันวาคม)
ประเภทของบทความที่่จ� ะตีีพิมิ พ์์
1. รายงานการวิิจัยท
ั างด้้านศิิลปกรรมศาสตร์์ เป็็ นบทความวิิจัยั หรืือบทความงานสร้้างสรรค์์
ทางด้้านศิิลปกรรม และด้้านวััฒนธรรม (การวิิจัยั งานศิิลปะ การออกแบบ ประยุุกต์ศิ์ ิลป์์ ดนตรีี
การแสดง สื่่�อศิิลปะ ปรััชญาศิิลป์์ สุุนทรีียศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ โบราณคดีี) และการจััดการ
ด้้านวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา พิิพิิธภััณฑ์์
2. บทความวิิชาการหรืือบทความงานสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปกรรมศาสตร์์เป็็ นบทความที่่�
เสนอองค์์ความรู้้� แนวคิิด วิิธีีการ และกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับสาขาวิิชาต่่างๆ ทางด้้านศิิลปกรรม
ศาสตร์์ (การวิิจัยั งานศิิลปะ การออกแบบ ประยุุกต์ศิ์ ิลป์์ ดนตรีี การแสดง สื่่�อศิิลปะ ปรััชญาศิิลป์์
สุุนทรีียศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ และโบราณคดีี) และการจััดการด้้านวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา
พิิพิิธภััณฑ์์
3. บทความวิิจารณ์์หนัังสืือหรืือบทความปริิทัศั น์์
รูู ปแบบการเขีียนบทความ
รายงานการวิิจัยั บทความวิิจัยั และงานสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปกรรม ควรมีีความยาว
ตั้้�งแต่่ 5,000 คำำ� แต่่ไม่่ควรเกิินกว่่า 15,000 คำำ� (จำำ�นวนคำำ�ถืือตามการนัับจำ�ำ นวนคำำ�ใน Microsoft
Word) หรืือ จำำ�นวนหน้้า ตั้้�งแต่่ 15 หน้้า แต่่ไม่่ควรเกิิน 25 หน้้า (ไม่่รวมบรรณานุุกรม ภาพประกอบ
และคำำ�บรรยายภาพ) ลงในกระดาษ A4 ระยะห่่างจากขอบกระดาษ ทั้้�งด้้านบนและด้้านล่่าง 1.5 นิ้้�ว
ด้้านซ้้ายและด้้านขวา 1 นิ้้�ว โดยใช้้รููปแบบอัักษร Cordia New ขนาด 16 point เท่่านั้้�น ตััวเลขให้้ใช้้
เป็็ นเลขอารบิิคทั้้ง� หมด และมีีข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั ตามลำำ�ดับต่
ั อ่ ไปนี้้�
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• บทคััดย่่อ ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
• ชื่่�อ-นามสกุุล ตำำ�แหน่่ง ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ หน่่วยงานที่่�สังั กััด ทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ
• เชิิงอรรถและบรรณานุุกรม
คำำ�แนะนำำ�การเตรีียมต้้นฉบัับ
	ผู้้�ส่่งผลงานสามารถนำำ�เสนอผลงานเพื่่�อตีีพิิมพ์์ได้้ ต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ดังั นี้้�
1.บทความที่่�ได้้รับก
ั ารพิิจารณาลงตีีพิิมพ์์ในวารสารต้้องไม่่เคยถููกนำ�ำ ไปพิิมพ์์เผยแพร่่ใน
วารสารใดมาก่่อน หรืืออยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาตีีพิมิ พ์์ในวารสารหรืือสิ่่ง� ตีีพิมิ พ์์อื่่น� ๆ ในเวลาเดีียวกันั
2. บทความต้้องได้้รับก
ั ารพิิจารณาจากผู้้�ประเมิินอิิสระ (Peer Review) จากภายนอก
มหาวิิทยาลััยในสาขานั้้�น ๆ อย่่างน้้อย 2 คน
3.บทความที่่�ได้้รับก
ั ารตีีพิิมพ์์นี้้ต้� อ้ งได้้รับคว
ั ามเห็็นชอบจากกองบรรณาธิิการ และสามารถ
ดััดแปลง แก้้ไข ปรัับปรุุงสำำ�นวนและรููปแบบ ตามที่่�กองบรรณาธิิการเห็็นสมควร
4.ผู้้�ประเมิินบทความจะเป็็ นผู้้�ให้้ความเห็็นและข้้อแนะนำำ� ว่่าบทความนั้้�น ๆ จะไดรัับการ
ยอมรัับ โดยไม่่มีีเงื่่�อนไข หรืือให้้แก้้ไข หากมีีการแก้้ไขผู้้�เขีียนจะต้้องส่่งบทความแก้้ไขอีีกครั้้ง� และต้้อง
แก้้ไขบทความนั้้�นให้้เสร็็จภายใน 10-15 วัันหลัังจากได้้รับผลก
ั
ารประเมิิน
5.บทความที่่�นำ�ำ เสนอเพื่่�อพิิจารณาตีีพิิมพ์์ในฉบัับภาคต้้น ต้้องส่่งต้้นฉบัับ ภายในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์และในฉบัับภาคปลาย ต้้องส่่งต้้นฉบัับ ภายในเดืือนสิิงหาคม
การเตรีียมต้้นฉบัับในการตีีพิมิ พ์์
1. บทความ
เอกสารบทความวิิชาการ/วิิจัยั จำำ�นวน 3 ชุุด พร้้อมแบบนำำ�ส่ง่ ต้้นฉบัับ จำำ�นวน 1 ชุุด
ซีีดีี-รอม จำำ�นวน 1 แผ่่น ประกอบด้้วย
(1) ไฟล์์บทความ นามสกุุล .doc หรืือ .docx และ pdf.
(2) ไฟล์์ภาพประกอบ นามสกุุล .jpg, jpeg หรืือ RAW หรืือ TIFF ความละเอีียด 300 Pixel
/ High Resolution ขนาดไฟล์์ไม่่ต่ำ�กว่
่ า่ 500KB
	บทความสามารถจััดทำำ�เป็็ นภาษาไทยหรืือภาษาอัังกฤษ และในกรณีีที่่�เป็็ นภาษาอัังกฤษ
บทความดัังกล่่าวต้้องผ่่านผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจสอบในการใช้้ไวยากรณ์์อย่่างถููกต้อ้ งมาแล้้ว การเขีียน
ภาษาไทย ให้้ยึึดหลัักการใช้้คำ�ศั
ำ พั ท์์และชื่่�อบััญญััติติ ามหลัักของราชบััณฑิิตยสถาน ควรหลีีกเลี่่�ยง
การใช้้ภาษาอัังกฤษในข้้อความภาษาไทย ยกเว้้นกรณีีจำ�ำ เป็็ นและไม่่ใช้้คำ�ย่
ำ อ่ นอกจากเป็็ นคำำ�ที่่�
ยอมรัับกันั โดยทั่่�วไปกรณีีจำ�ำ เป็็ นให้้เขีียนคำำ�ศัพั ท์์ภาษาไทย ตามด้้วยในวงเล็็บภาษาอัังกฤษ โดยคำำ�
แรกให้้ขึ้้น� ต้้นด้้วยตัวั พิิมพ์์ใหญ่่ ส่่วนคำำ�ที่่เ� หลืือทั้้�งหมดให้้พิมิ พ์์ด้วยตั
้ วั พิิมพ์์เล็็ก ยกเว้้นชื่่�อเฉพาะทุุกคำ�ำ

ให้้ขึ้้น� ต้้นด้้วยพิิมพ์์ใหญ่่ การปรากฏอยู่่�หลายที่่�ในบทความของศััพท์์คำ�ำ เดีียวกันั ที่่�เป็็ นภาษาไทยตาม
ด้้วยภาษาอัังกฤษ ให้้ใช้้คำ�ศั
ำ พั ท์์ภาษาไทยตามด้้วยภาษาอัังกฤษครั้้�งแรก ครั้้�งต่่อไปใช้้เฉพาะคำำ�ศัพั ท์์
ภาษาไทยเท่่านั้้�น
2. การพิิมพ์์
ให้้จัดั พิิมพ์์ด้วย
้ โปรแกรม Microsoft Word โดยจััดหน้้ากระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้้�ว)
ตั้้�งค่่าหน้้ากระดาษสำำ�หรัับการพิิมพ์์ ห่่างจากของกระดาษด้้านบน 1.5 นิ้้�ว ด้้านอื่่�น ๆ ด้้านละ 1 นิ้้�ว
เว้้นบรรทััดใช้้ระยะ No spacing ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยใช้้รููปแบบอัักษร Cordia New
เท่่านั้้�น ตััวเลขให้้ใช้้เป็็ นเลขอารบิิคทั้้ง� หมด ซึ่่ง� มีีขนาด ชนิิดของตััวอักั ษร รวมทั้้�งการจััดวางตำำ�แหน่่ง
ดัังนี้้�
- แผ่่นปก ชื่่�อเรื่่อ� งทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ พิิมพ์์ไว้้ตรงกลางของหน้้าแรกด้้วยอักั ษร
ขนาด 16 และพิิมพ์์ชื่่�อผู้้�เขีียน คุุณวุุฒิิ ตำำ�แหน่่ง และสถานที่่�ทำ�ำ งาน (Institutional Affiliation(s))
ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยให้้บอกหน่่วยงานที่่�สังั กััด ชื่่�อสถาบััน คณะ สาขา และที่่�อยู่่�ที่่�
สามารถติิดต่่อได้้ทางไปรษณีีย์ ์ เบอร์์โทรศััพท์์ และ E-mail address ใต้้ชื่่�อเรื่่อ� งชิิดขอบกระดาษด้้าน
ขวา
- ต้้องมีีเลขหน้้ากำำ�กับั ในเนื้้�อหาทุุกหน้้าโดยมีีขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา ตำำ�แหน่่งชิิดขอบ
บนกระดาษด้้านขวา ยกเว้้นแผ่่นปกไม่่ต้อ้ งใส่่
- ชื่่�อเรื่่อ� งต้้นฉบัับของผู้้�เขีียน
	ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านซ้้าย
	ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาอัังกฤษ) ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- ชื่่�อผู้้�เขีียน ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านขวาใต้้ชื่่�อเรื่่อ� ง ถ้้าผู้้�
เขีียนเป็็ นชาวต่่างประเทศให้้นำ�ชื่่
ำ �อสกุุลขึ้้น� ก่่อนชื่่�อต้้น
- ระบุุข้อ้ มููลว่า่ เป็็ นบทความวิิชาการ หรืือ บทความวิิจัยั หรืือวิิทยานิิพนธ์์ ดุุษฏีีนิิพนธ์์ และ
ระบุุที่่�อยู่่�หรืือหน่่วยงานสัังกััด (มหาวิิทยาลััย / คณะ / สาขา) ของผู้้�เขีียน ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา
ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านขวาใต้้ชื่่�อผู้้�เขีียน
- บทความวิิชาการให้้เขีียนบทคััดย่่อทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษก่่อนนำำ�เสนอเนื้้�อหา
- บทความและมีีการกำำ�หนดคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ไม่่เกิิน 5 คำำ�ทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ การเรีียง
หััวข้อ้ ของเนื้้�อเรื่่อ� งให้้พิิจารณา ตามความเหมาะสม
- บทคััดย่่อภาษาอัังกฤษ(Abstract) ใช้้อักั ษรตััวตรง ความยาวไม่่ควรเกิิน 250 คำำ� หรืือ 15
บรรทััด
- หััวข้อ้ เรื่่อ� ง ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งชิิดขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- หััวข้อ้ ย่่อย ขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา ระบุุหมายเลขหน้้าหััวข้อ้ ย่่อยโดยเรีียงตามลำำ�ดับั
หมายเลขตำำ�แหน่่งเว้้น 1 Tab (0.5 นิ้้�ว) จากขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- เนื้้�อหา ขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา จััดพิิมพ์์เป็็ น 1 คอลััมน์์ และพิิมพ์์ให้้ชิิดขอบทั้้�งสองด้้าน
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- จำำ�นวนหน้้าต้้นฉบัับ ควรมีีความยาวระหว่่าง 15-25 หน้้า
3. การเรีียงลำำ�ดับั
	รููปแบบของรายงานการวิิจัยั ควรเรีียงลำำ�ดับั เรื่่อ� งดัังนี้้�
		
• บทคััดย่่อภาษาไทย /ภาษาอัังกฤษ
		
• คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ภาษาไทย 2-5 คำำ� / ภาษาอัังกฤษ
		
• ที่่�มาและความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหา
		
• วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
		
• กรอบแนวคิิดและ สมมติิฐาน (ถ้้ามีี)
		
• วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
		
• วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
		
• ผลการวิิจัยั เสนอให้้ครอบคลุุมวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั แต่่ไม่่ใช่่สรุุปเป็็ นข้้อๆ
		
• ใช้้ตารางเมื่่�อจำำ�เป็็ นคำำ�อธิิบายตารางเสนอเฉพาะที่่�ต้อ้ งการชี้้�ประเด็็นสำำ�คัญ
ั
		
• สรุุปและอภิิปรายผล เสนอเป็็ นความเรีียงชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของผลที่่�		
		
ได้้กับก
ั รอบแนวคิิดและงานวิิจัยที่่
ั �ผ่า่ นมา ไม่่ควรอภิิปรายตามสมมติิฐานเป็็ น
		
ข้้อๆ แต่่ชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของตััวแปรที่่�ใช้้ศึึกษาทั้้�งหมด
		
• ข้้อเสนอแนะและแนวทางการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้ประโยชน์์
		
• เชิิงอรรถ/เอกสารอ้้างอิิง/ บรรณานุุกรม
4. ภาพประกอบ
ผู้้�เขีียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้้ในเนื้้�อหา โดยขึ้้�นบรรทััดใหม่่และจััดวางภาพไว้้
ใต้้ข้อ้ ความที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง และมีีคำ�บ
ำ รรยายใต้้ภาพ การบรรยายภาพให้้พิิมพ์์ใต้้ภาพ หากเป็็ นภาพที่่�มีี
ลิิขสิทธิ์์
ิ �(เช่่น จากหนัังสืือวารสารต่่าง ๆ เป็็ นต้้น) ต้้องได้้รับก
ั ารอนุุญาตก่่อน และต้้องมีีการอ้้างอิิง
reference ด้้วยโดยระบุุดังั นี้้� ตามรููปแบบ ดัังนี้้�
ภาพที่่� 1 :
(ที่่�มา : ชื่่�อ และ พ.ศ.)
ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ภาพที่่� 1 โดยเป็็ นตััวหนา ตามด้้วยเครื่่�องหมายทวิิภาค ( : ) และข้้อความ
บรรยายภาพ บรรทััดต่่อมาเป็็ นที่่�มาของภาพ โดยระบุุ แหล่่งที่่�มา และปีี พ.ศ.ไฟล์์ภาพที่่�ส่ง่ มาจะเป็็ น
สีีหรืือขาวดำำ� ก็็ได้้ แต่่ภาพในวารสารที่่�ตีีพิิมพ์์แล้้วจะเป็็ นภาพขาวดำำ� เท่่านั้้�น โดยให้้ส่ง่ เป็็ นไฟล์์ภาพ
นามสกุุล .jpg, jpeg หรืือ RAW หรืือ TIFF ความละเอีียด โดยปรัับขนาดของไฟล์์รููป ไม่่ควรต่ำำ��กว่่า
300 Pixel/High Resolution ขนาดไฟล์์ไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 500 KB โดยต้้องระบุุชื่่�อภาพ ให้้ตรงกัับลำ�ดั
ำ บั ภาพ
ที่่�แทรกไว้้ในข้้อมููลเนื้้�อหา
5. การอ้้างอิิงเอกสาร
ในเนื้้�อเรื่่อ� ง ใช้้ระบบนาม ปีี เป็็ นการอ้้างอิิงที่่�อยู่่�รวมกัันกัับเนื้้�อหาไม่่แยกส่่วน โดยอาจเขีียน
ชื่่�อผู้้�แต่่งที่่�ใช้้อ้า้ งอิิงให้้กลมกลืืนไปกัับเนื้้�อหาหรืือจะแยกใส่่ในวงเล็็บท้า้ ยข้้อความอ้้างอิิงก็็ได้้

1. นามของผู้้�เขีียนและการอ้้างอิิงที่่�เป็็ นตััวเลข
- นามของผู้้�เขีียนภาษาไทย ให้้เขีียนชื่่�อ และให้้ใช้้พุทุ ธศัักราช ตััวเลขหน้้าเป็็ นเลขอารบิิก
ทั้้�งหมด เช่่น
• พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์ (2543, 48) กล่่าวว่่า..................(ในการกล่่าวถึึงผู้้�เขีียนครั้้�งแรก) หรืือ
(พวงรััตน์์, 2527, 48) กล่่าวว่่า............ .(ในการกล่่าวถึึงผู้้�เขีียนครั้้�งต่่อมา) หรืือ (พวงรััตน์์, 2527,
48) (ตามหลัังข้้อความที่่�อ้า้ งอิิงถึึง)
• ผู้้�วิิจัยั ใช้้ทฤษฏีีของ เบสต์์ ที่่�กล่า่ วไว้้ว่า่ การแปลความหมายระดัับความพึึงพอใจที่่�มีีต่อ่
ผลิิตภััณฑ์์ (Best, 1986 อ้้างถึึงใน พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์ , 2543, 48)
• การผสมผสานระหว่่างรููปแบบชิ้้�นส่่วนแต่่ละชิ้้�นในจิินตนาการ ให้้เกิิดรููปลัักษณ์์ใหม่่ที่่�ยังั
คงความรู้้�สึึกถึึงประโยชน์์ในการประดัับตกแต่่งตััวอาคาร (นวลน้้อย บุุญวงษ์์, 2539, 59)
- นามของผู้้�เขีียนภาษาต่่างประเทศ ให้้เขีียนเฉพาะนามสกุุล (last name) ให้้ใช้้คริสิ ต์์
ศัักราช และเลขหน้้าเป็็ นเลขอารบิิค ทั้้�งหมด เช่่น
• Smith and Thomas (1989, 38-42) introduced........หรืือ ............(Smith and Thomas 1989, 38-42)
2. เรื่่อ� งที่่�มีีผู้้�เขีียนมากกว่่า 3 คนขึ้้�นไป
- ภาษาไทย ใช้้ชื่่�อแรกแล้้วตามด้้วยคำ�ว่
ำ า่ และคณะ แล้้วจึึงเป็็ น พุุทธศัักราชและเลขหน้้า
เช่่น
•…….(นวลน้้อย บุุญวงษ์์ และคณะ 2539, 117-121)
- ภาษาต่่างประเทศ ใช้้เฉพาะนามสกุุลคนแรก แล้้วตามด้้วย et al. และ ค.ศ. เช่่น
•.........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู้้�เขีียนเดีียวกันั เสนอเอกสารปีี เดีียวกันั ให้้กำ�กั
ำ บตั
ั วอั
ั กั ษรตามลำำ�ดับั เช่่น ก, ข, ค,... A,
B, C,… ต่่อจากปีี พิิมพ์์ เช่่น
• (ไพศาล เหล่่าสุุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรืือ (Brown1991A, 299)
4. กรณีีไม่่มีีชื่่�อผู้้�แต่่ง ผู้้�รวบรวม ผู้้�แปล หรืือบรรณาธิิการ ให้้ลงรายการชื่่�อเรื่่อ� งแทนและใช้้
ตััวเอน เช่่น
• (ทััศนศิิลป์์ 2550, 15) เอกสารจากเว็็บไซต์์ เช่่น หลัักเกณฑ์์การถอดอัักษรไทยเป็็ นอัักษร
โรมัันแบบถ่่าย
• เสีียง (2542, ออนไลน์์) หมายความว่่า ............. หรืือ ..............
• ............ (Therapeutic Goods Administration, online)
6. การเขีียนบรรณานุุกรม
เอกสารอ้้างอิิงทุุกเรื่่อ� งที่่�ปรากฏในรายการอ้้างอิิง
รายการ มีีหลัักเกณฑ์์ดังั นี้้�

ให้้นำ�ำ มาเขีียนเป็็ นบรรณานุุกรมทุุก
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6.1 จััดทำำ�รายการสิ่่�งพิิมพ์์ภาษาไทยก่่อน ตามด้้วยรายการสิ่่�งพิิมพ์์ภาษาต่่างประเทศ
6.2 การอ้้างอิิงที่่�เป็็ นตััวเลขใช้้เลขอารบิิกทุกก
ุ รณีี
6.3. เรีียงลำำ�ดับั ตามตััวอักั ษรของผู้้�แต่่ง
		
• เขีียนชื่่�อทุุกคนที่่�ร่ว่ มเขีียนเอกสารภาษาไทย ให้้เขีียนชื่่�อ ทุุกคนเรีียงกัันไป คั่่�น
	ด้้วยจุลุ ภาค (,) คนสุุดท้้ายให้้เชื่่�อมด้้วย “และ” เช่่น พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์, จิิตรแก้้ว สว่่างราช,
และชููศักดิ์์
ั � เตชะณรงค์์ .
		
• เอกสารที่่�มีีผู้้�เขีียนชุุดเดีียวกันั ให้้เรีียงลำำ�ดับั ตามปีี จากปีี ที่่�พิิมพ์์ก่่อน-ปีี ที่่�		
พิิมพ์์ หลัังต่่อๆ มา แต่่หากเป็็ นปีี เดีียวกันั ให้้ใส่่ ก ข ค กำำ�กับั ไว้้ที่่�พุทุ ธศัักราช หรืือ A B C 		
กำำ�กับั ไว้้ที่่�คริสิ ต์์ศักั ราชโดยเรีียง ตามลำำ�ดับข
ั องเล่่มที่่�พิิมพ์์ก่่อน-หลัังและตามลำำ�ดับ			
ั
ตััวอักั ษรของชื่่�อเรื่่อ� งสำำ�หรัับชื่่�อเรื่่อ� งให้้ใช้้ตัวั เอน
		
• ชื่่�อผู้้�แต่่งในรายการถััดจากรายการแรกให้้แทนชื่่�อผู้้�เขีียนด้้วยการขีีดเส้้นใต้้ 		
	จำำ�นวน 16 เคาะ (8 ตััวอักั ษร) ตามด้้วยจุดุ (.)
6.4 บรรณานุุกรมที่่�มีีความยาวเกิิน 1 บรรทััด ในการพิิมพ์์/เขีียนบรรทััดที่่� 2 ให้้เยื้้�องเข้้า		
ประมาณ ½ นิ้้�ว เช่่น
	ตััวอย่่างหนัังสืือผู้้�แต่่งเป็็ นผู้้�เขีียน
เสรีี วงษ์์มณฑา. (2540). ครบเครื่่�องเรื่่อ� งการสื่่�อสารทางการตลาด . กรุุงเทพฯ :
		วสิิทธิ์์�พัฒ
ั นา.
ณรงค์์ รััตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้้�เทคโนโลยีีในประเทศไทย. 		
		กรุุงเทพมหานคร: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี
		
และการพลัังงาน.
__________. (2528ข). คู่่�มืือการเจรจาและการทำำ�ข้อ้ ตกลงการถ่่ายทอด			
		
เทคโนโลยีี. กรุุงเทพมหานคร: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์
		
เทคโนโลยีีและการพลัังงาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 		
		
Association.
	ตััวอย่่างหนัังสืือที่่มี� บี รรณาธิิการ
พิิเชษฐ รุ้้�งลาวััลย์์, บรรณาธิิการ. (2553). คนละไม้้คนละมืือ. ราชบุุรี:ี ศููนย์์ประสานงาน		
		
ชมรมศิิษย์์เก่่าสามเณรลััยแม่่พระนิิรมล.
Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York:
		
Springerverlag.

6.5 ชื่่�อเรื่่อ� งหนัังสืือ ชื่่�อบทความ ชื่่�อวารสารภาษาต่่างประเทศ ให้้ขึ้้น� ต้้นด้้วยอักั ษร
	ตััวพิิมพ์์ใหญ่่ทุกคำ
ุ �ำ ยกเว้้นคำำ�บุรุ พบทและสัันธาน
6.6 หากไม่่ปรากฏเมืืองที่่�พิิมพ์์ สำำ�นักั พิิมพ์์ ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ม.ป.ท. หรืือ n.p. หากไม่่ปรากฏปีี ที่่�
พิิมพ์์ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ม.ป.ป. หรืือ N.d.
6.7 ในกรณีีไม่่มีีชื่่�อผู้้�แต่่ง ผู้้�รวบรวม ผู้้�แปล หรืือบรรณาธิิการ ให้้ลงรายการชื่่�อเรื่่อ� งแทน
6.7ลำำ�ดับก
ั ารเขีียนและเครื่่�องหมายวรรคตอนให้้ใช้้ดังั นี้้�
หนัังสืือ : ผู้้�เขีียน.//ปีี .//ชื่่�อหนัังสืือ.//ชื่่�อเมืือง:/สำำ�นักั พิิมพ์์.
		
ณรงค์์ รััตนะ. (2530). เทคโนโลยีีโลหะอุุตสาหกรรมการหล่่อ. กรุุงเทพมหานคร
		
: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีและการพลัังงาน.
Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University
		
Press.
การเขีียนอ้้างอิิงจากปริิญญานิิพนธ์์/ วิิทยานิิพนธ์
	ผู้้�เขีียน.//ปีี .//ชื่่�อเรื่่อ� ง.//วิิทยานิิพนธ์์ ชื่่�อปริิญญา ชื่่�อคณะ ชื่่�อมหาวิิทยาลััย หรืือสถาบััน
		
โกเมศ คัันธิิก (2557). การออกแบบบล็็อกผนัังเครื่่�องเคลืือบดิินเผาด้้วยเรื่่อ� งราว	
		
จากทะเล. วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต, สาขาทััศนศิิลป์์และ			
		การออกแบบ, คณะศิิลปกรรมศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยบูรู พา
การเขีียนบรรณานุุกรมบทความในวารสาร
	ผู้้�เขีียน.//ปีี .//”ชื่่�อเรื่่อ� ง.”//ชื่่�อวารสาร เลขปีี ที่่�,/ฉบัับที่่�/(เดืือน),/เลขหน้้า.
		
นวลพรรณ อ่่อนน้้อม. (2557). การพััฒนางานออกแบบเพื่่�อบููรณาด้้านแนวคิิด.
			วารสาร	คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา, 22(2), 1-14.
การเขีียนบรรณานุุกรมเอกสารการประชุุมวิิชาการหรืือการสััมมนาทางวิิชาการ
	ผู้้�เขีียน.// ปีี .//“ชื่่�อเรื่่อ� ง.”//ใน ชื่่�อสััมมนา วััน สััมมนา.//สถานที่่�:/หน่่วยงานที่่�จัดั
	วสัันต์์ ศรีีสวััสดิ์์.� (2551). “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างงานออกแบบและองค์์ประกอบในงาน		
		ศิิลปกรรม.” ใน การประชุุมวิิชาการและเสนอผลงานวิิจัยั ระดัับชาติิ ราชนคริินทร์์
		
วิิชาการและวิิจัยั ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 25-26เมษายน 2556. ฉะเชิิงเทรา: สถาบัันวิิจัย	
ั
		
และพััฒนา มหาวิิทยาลััยราชภััฎราชนคริินทร์์.
การเขีียนบรรณานุุกรมจากเว็็บไซต์์
	ผู้้�เขีียน.//(ปีี ที่่�บันั ทึึกข้้อมููล/หรืือปีี ที่่�ค้น้ ข้้อมููล).//ชื่่�อเรื่่อ� ง.//หน่่วยงานเจ้้าของเว็็บไซต์์,/URL,/
		
(สืืบค้น้ วัันที่่� เดืือน ปีี ภาษาไทย) (accessed เดืือน วัันที่่�, ปีี ภาษาต่่างประเทศ)
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	สำำ�นักั งานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมแห่่งชาติิ. (2554).แผน		
		พััฒนาสัังคมและวััฒนธรรมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 5 (พ.ศ.2550 – 2554). สืืบค้น้ วัันที่่�
		
29 มกราคม 2554, จาก http://www.Idd.go.
	สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์. (2555). สถิิติิการส่่งออก
		
(Export)ข้้าวหอมมะลิิ: ปริิมาณและมููลค่า่ การส่่งออกรายเดืือน. สืืบค้น้ วัันที่่� 30
		สิิงหาคม 2557,จากhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex		
		
port_result.php
ลิิขสิิทธิ์์�
	ต้้นฉบัับที่่�ได้้รับก
ั ารตีีพิิมพ์์ในวารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal) คณะ
ศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา ถืือเป็็ นกรรมสิิทธิ์์�ของมหาวิิทยาลััยบูรู พา ห้้ามนำำ�ข้อ้ ความ
ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนไปพิิมพ์์ซ้ำ��ำ เว้้นเสีียแต่่ว่า่ จะได้้รับั อนุุญาตจากมหาวิิทยาลััยฯ เป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษร
ความรัับผิิดชอบ
เนื้้�อหาต้้นฉบัับที่่ป� รากฏในวารสารเป็็ นความรัับผิดิ ชอบของผู้้�เขีียน ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมความผิิดพลาด
อัันเกิิดจากเทคนิิคการพิิมพ์์
การพิิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิิการ จะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองบทความและจะแจ้้งผลการพิิจารณา
ให้้ผู้้�ส่ง่ บทความทราบภายใน 30 วััน นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับบทคว
ั
าม ทั้้�งนี้้�กองบรรณาธิิการฝ่่ ายประสาน
งานจะทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับผู้้�ส่ง่ บทความในทุุกขั้้น� ตอน
2. ฝ่่ ายประสานงานจะดำำ�เนิินการจััดรููปแบบของบทความให้้เป็็ นระบบเดีียวกันั ทุุก
บทความก่่อนนำำ�เสนอให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (peer review) พิิจารณา จากนั้้�น จึึงส่่งบทความที่่�ได้้รับก
ั าร
พิิจารณาในเบื้้�องต้้นให้้กับผู้้�ท
ั รงคุุณวุุฒิิ (peer review) จำำ�นวน 2 ท่่าน เป็็ นผู้้�พิิจารณาให้้ความเห็็น
ชอบในการตีีพิิมพ์์เผยแพร่่บทความ โดยใช้้เวลาพิิจารณาแต่่ละบทความไม่่เกิิน 1 เดืือน
	ผลการพิิจารณาของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิดังั กล่่าวถืือเป็็ นสิ้้�นสุุด จากนั้้�น จึึงส่่งผลการพิิจารณาของ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิให้้ผู้้�ส่่งบทความ หากมีีการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุ งให้้ผู้้�ส่่งบทความแก้้ไขและนำำ�ส่่งกอง
บรรณาธิิการภายในระยะเวลา 1 เดืือนนัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับผลก
ั
ารพิิจารณา
3. ฝ่่ ายประสานงานนำำ�บทความที่่�ผ่า่ นการพิิจารณาและแก้้ไขแล้้ว เข้้าสู่่�กระบวนการเรีียบ
เรีียงพิิมพ์์และการตีีพิิมพ์์ โดยใช้้ระยะเวลาดำำ�เนิินการประมาณ 2-3 เดืือน
4. ผู้้�ส่่งบทความจะได้้รับั “วารสารศิิลปกรรมบููรพา” จำำ�นวน 2 เล่่มเป็็ นการตอบแทน ภายใน
1 เดืือนนัับตั้้ง� แต่่วารสารศิิลปกรรมบููรพาได้้รับก
ั ารเผยแพร่่การส่่งต้้นฉบัับ

การจััดส่่งทางไปรษณีีย์ ์
	ผู้้�เขีียนต้้องนำำ�ส่ง่ เอกสารต้้นฉบัับในรููปแบบไฟล์์ Word พร้้อมแผ่่น CD ตามข้้อกำำ�หนดของ
รููปแบบวารสาร จำำ�นวน 3 ชุุด ส่่งด้้วยตนเอง หรืือทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียนมาที่่�
บรรณาธิิการวารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal)
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