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ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก
					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว
					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร
					
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาต
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
					
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์		
					
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ศาสตราจารย์ ดร.เดชา วรชุน		
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง			
					
ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง			
					
ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์			
ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์		
					
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ำรุง			
					
รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข		
					
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
					
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
					

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม		
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช 2558
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นักวิชาการอิสระ
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการอิสระ
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ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑณศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม		
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
					
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร กิตติกานต์
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มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี		
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี		
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักวิชาการอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทบรรณาธิการ
วารสารศิลปกรรมบูรพา เป็ นวารสารทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์
นิสติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการทีป่ ฏิบตั งิ านด้ านการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทัว่ ไปได้ มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและยังเป็ นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ โดยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้
พัฒนาคุณภาพวารสารมาอย่างต่อเนือ่ ง
จากบทความวิจยั และบทความวิชาการทีส่ ง่ มาเพือ่ การพิจารณาในฉบับภาคปลายภาคของปี
การศึกษา 2560 นี ้ ทางกองบรรณาธิการคัดเลือกและน�ำเสนอบทความทีม่ คี วามหลากหลาย ทัง้
บทความวิจยั และบทความวิชาการ โดยน�ำเสนอในหลาย ๆ ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นบทความด้ านวัฒนธรรม
ศิลปกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี และการออกแบบ ซึง่ กองบรรณาธิการให้ ความส�ำคัญในด้ าน
คุณภาพของเนื ้อหา เพือ่ ท�ำให้ เป็ นวารสารทีม่ มี าตรฐานสูงตามล�ำดับ
ส�ำหรับผู้ที่สนใจน�ำเสนอบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา ทางกอง
บรรณาธิการยินดีรับบทความที่เกี่ยวข้ องทางด้ านศิลปกรรมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยท่าน
สามารถส่งบทความมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ทกุ ช่วงเวลา ทางเราจะคัดเลือกและน�ำเสนอตีพมิ พ์
ตามล�ำดับ โดยท่านสามารถส่งบทความโดยตรงได้ ที่ อีเมลล์ของบรรณาธิการ Puvasa@go.buu.ac.th
หรือส่งบทความผ่านเว็ปต์ไซต์ของคณะศิลปกรรมศาตร์ http://fineart.buu.ac.th/ หลังจากได้ รับ
บทความจะมีเอกสารยืนยันตอบกลับ และจะส่งให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒพิ จิ ารณาบทความของท่านตามล�ำดับ
ทางกองบรรณาธิการหวังว่า วารสารศิลปกรรมบูรพา จะเป็ นวารสารทีเ่ ป็ นสือ่ กลางในการเผยแพร่และ
เป็ นคลังข้ อมูลความรู้เพือ่ ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป
											
							
บรรณาธิการ		
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The Adaptation of Museums after ASEAN Economic Community Integration: A Case Study of His Royal
Highness the Prince Father’s Biography Gallery and Mahidol University Hall of Fame
เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง 1

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการและอุปสรรคปัญหาของหอพระ
ราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้บริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร มี
การสังเกตการณ์ภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากรของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความ
รู้มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 4 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์และอภิปรายผลการ
วิจัยภายใต้แนวคิด “ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” ของสถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
ผลการวิจัยพบว่า หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับตัวภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามตัวแปรย่อยทั้ง 9 ด้าน
คือ 1) “การวางแผนพิพิธภัณฑ์” จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย
มหิดล (พ.ศ.2559-2562) โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความร่วมมือ กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งเน้นพัฒนา
ความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 2) “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์” มุ่งเน้น
เรื่องการประชาสัมพันธ์ โดยส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการ
สื่อสารของอาเซียน 3) “การจัดการข้อมูลวัตถุและพิพิธภัณฑ์” กับ 4) “การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์”
มุง่ พัฒนาฐานข้อมูลดิจทิ ลั เพือ่ ให้พลเมืองอาเซียนสะดวกต่อการสืบค้น 5) “การจัดแสดงนิทรรศการ”
จัดแสดงนิทรรศการแบบออนไลน์เพื่อให้พลเมืองอาเซียนเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้น 6) “โปรแกรม
การเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์” นักศึกษาที่เป็นยุวมัคคุเทศก์ผ่านการอบรมเพื่อรองรับการน�ำชม
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพลเมืองอาเซียน 7) “การตลาด” มุ่งเน้นเรื่องงบประมาณส�ำหรับบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน 8) “การบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์” ศึกษาวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้บริการบนพื้นฐานของการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
9) “การบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์” มีห้องละหมาดส�ำหรับรองรับ
ผู้เข้าชมที่มาจากชาติมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน
ค�ำส�ำคัญ : พิพิธภัณฑ์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
1

ดร.,อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
This qualitative research aims to study administration and the problems of His
Royal Highness the Prince Father’s Biography Gallery and Mahidol University Hall of Fame
after ASEAN Economic Community Integration. The data are collected from Documents,
field observation and In-depth Interviews from there are 4 officers of Museum, and Exhibitions Division, Archives and Museums Department, Mahidol University Library and Knowledge Center, which are selected by Purposive Sampling. The analyses are based on Discovery Museum Knowledge Model: DMKM.
The finding showed that His Royal Highness the Prince Father’s Biography Gallery
and Mahidol University Hall of Fame has been adapted after ASEAN Economic Community
Integration follow in 9 aspects: 1) Museum Planning, concerned on AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) 2) Museum Administration, Disseminate information by
English. 3) Museum Collections and 4) Museum Conservation, developed the digital database for easy to access. 5) Museum Exhibitions, developed online exhibition for information retrieval 6) Museum Programs, MU Guide who was trained for a guided museum tour
7) Museum Marketing, focus on financial management. 8) Museum Services, has a prayer
room for Muslim in ASEAN and 9) Museum Facilities, all of staffs was learned ASEAN cultural for service among the differently.
Keywords : Museum, ASEAN Economic Community, Museum Administration

ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASC)
และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่พุทธศักราช
2558 เป็นต้นมา โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมประชาคมดังกล่าว ที่ผ่านมาทั้งภาค
รัฐบาลและเอกชนต่างส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ศึกษาในระบบที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
ได้บรรจุองค์ความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงในหลักสูตรการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิชา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม นอกจากการศึกษาในระบบแล้ว การศึกษาตามอัธยาศัยหรือการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้
หนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล, 2555)
ส่วนการเชื่อมร้อยงานด้านพิพิธภัณฑ์มีบริบทเชิงภูมิภาคทั้งปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดก
วัฒนธรรม (ASEAN Declaration on Cultural Heritage) และปฏิญญาว่าด้วยเอกภาพของอาเซียน
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน (Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity Towards Strengthening ASEAN Community) เมื่อปีพุทธศักราช 2554
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ASEAN Strategic Plan for Culture and
Arts 2016-2025) ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิทางวัฒนธรรมของประชาชน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) ระบุว่า ปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในสถาบันการศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 317 แห่ง
แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจ�ำนวน 121 แห่ง จ�ำแนกเป็นในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 53 แห่ง และในต่างจังหวัดจ�ำนวน 68 แห่ง ขณะที่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง เป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพ และวิทยาลัยพยาบาลอีกประเภทละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2561)
ในปีพุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล มีหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างด�ำเนินการจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง โดยมีพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย 1) อาคารเรือนไทยมหาวิทยาลัยมหิดล 2) หอพระราชประวัติ
ศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ 3)
พิพิธภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4) พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ 5) พิพิธภัณฑ์พฤกษาดุริยางค์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 6) พิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทย
วิทยาลัยราชสุดา 7) ราชสุดาแกลเลอรี่ 8) ห้องนิทรรศการประวัติและผลงานของสถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน 9) พิพิธสาระประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 10) พิพิธภัณฑ์
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 11) นิทรรศการถาวร “สมุนไพร
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 12) ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอ
สมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 13) หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และ 14)
หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560)
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน อันเกิดจากความ
ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา และการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน (AUN Quality Assurance-AUN-QA) เป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานด้านอาเซียนมากมาย ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและ
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วัฒนธรรมเอเชีย พิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ สถาบันการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน หอพักอาเซียน
เฮ้าส์ เป็นต้น ทั้งยังสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
จ�ำนวนมาก ส่งผลให้นักศึกษา นักวิขาการ และนักวิจัยจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนสนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง โดยสถาน
ที่แรกซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อท�ำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยมหิดลในเบื้องต้น
คือ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล อันเปรียบ
เสมือนพิพิธภัณฑ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย เทียบเคียงได้กับห้องรับแขกที่เปิดรับผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่ง
วัตถุประสงค์เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เพียงแค่เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ส�ำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเพียงเท่านั้น แต่เมื่อบริบทของ
นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเปลี่ยนไป ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบัน
การอุดมศึกษาที่ส�ำคัญของชาติต้องปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนท�ำให้กลุ่ม
เป้าหมายจากเดิมขยายตัวเป็นชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พลเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การมีระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาในระดับอาเซียน (AUN Quality Assurance-AUN-QA) มีหน่วยงานหรือสถาบันด้านอาเซียน
เพิ่มมากขึ้น มีการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน เปิดการ
เรียนการสอนในระดับนานาชาติซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาศึกษาทั้งจากทุน
ทรั พ ย์ ส ่ ว นตั ว และจากทุ น สนั บ สนุ น ตามโครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและนั ก วิ จั ย ในภู มิ ภ าค
อาเซียน และการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ส�ำคัญภายในมหาวิทยาลัยจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ จากข้อมูลเชิงสถิติที่เก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปีพุทธศักราช 2558-2560 อันเป็นขอบเขตด้าน
ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในขอบเขตการวิจัย เนื่องจากพุทธศักราช 2558 เป็นปีที่มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ และระหว่างปีพุทธศักราช 25592560 เป็นปีที่ได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเทียบเคียงให้เห็น
ว่าการเตรียมความพร้อมก่อนหน้าและการปรับตัวในภายหลังมีบริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นอย่างไรบ้างกับการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ภายในสถาบันการศึกษา โดยข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่ามีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมาเยี่ยม
ชมนิทรรศการทั้งแบบถาวร (Permanent Exhibition) และนิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition) ภายในหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวนมากกว่า 400 คน จากการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการมากกว่า 20 ครั้ง แบ่งเป็นผู้เข้า
ชมจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียมากที่สุดถึงร้อยละ 50 ของจ�ำนวนผู้เข้าชมที่อยู่ในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน หรือคิดเป็น 10 ครั้งจากสถิติการเข้าชมมากกว่า 20 ครั้ง รองลงมาคือสาธารณรัฐ
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สังคมนิยมเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 25 สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร้อยละ
15 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกร้อยละ 5 ส่วนอีก 4 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนประกอบด้วย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักร
กัมพูชารวมกันอีกร้อยละ 5 ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต หรือติมอร์ตะวันออกอยู่ใน
ระหว่างเสนอตัวเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต (เอกสารรายงานผลการ
ด�ำเนินงานของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระหว่างปีพุทธศักราช 2558 - 2560)
ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยจึงต้องตั้งรับและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
จัดการให้สนองต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในภูมิภาคอาเซียน ได้
เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมภิ าค
นีม้ ากยิง่ ขึน้ ซึ่งหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
มีความพร้อมในการรองรับทั้งนักเรียนนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยบริบทของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับสากล (World Class University) ด้วยการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้าไปด้วย เช่น คณะศิลปศาสตร์เปิดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ขั้นแนะน�ำ อาเซียนศึกษากับการเป็นผู้ประกอบการ ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในรายวิชามนุษย์กับศิลปะ และอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร
ในรายวิชามนุษย์กับอารยธรรม เป็นต้น และมีการป้อนบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตลาด
แรงงานทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จึงกล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑ์ภายในสถาบันการศึกษาถือเป็น
สื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
(บุรินทร์ สิงห์โตอาจ, 2558)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการหอพระราชประวัตสิ มเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศ
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน
2.เพือ่ ศึกษาอุปสรรคปัญหาของการบริหารจัดการหอพระราชประวัตสิ มเด็จพระบรมราชชนก
และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน

ค�ำถามการวิจัย
การบริหารจัดการหอพระราชประวัตสิ มเด็จพระบรมราชชน และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัย
มหิดล ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนมีแนวทางอย่างไร และเกิดอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง
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พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยกับการปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณี
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยว
กับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา ทั้งจากหนังสือ
วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และรายงานการวิจัย มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) แบ่งเป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราช
ชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น ควบคู่กับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
(Non Participant Observation) ได้แก่ ส�ำรวจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน วัตถุจัดแสดง นิทรรศการ และ
ส่วนจัดแสดงทัง้ แบบชัว่ คราวและถาวร โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการพรรณนา (Descriptive Analysis)

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือ้ หา : วิเคราะห์และอภิปรายผลด้วยแนวคิด “ต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู”้
(Discovery Museum Knowledge Model: DMKM) ของสถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
ที่มีตัวแปรย่อยทั้งหมด 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนพิพิธภัณฑ์ (Museum Planning) 2)
ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Administration) มุ่งเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร (Public Relation) 3) การจัดการข้อมูลและวัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Collections)
4) การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Conservation) 5.) การจัดแสดงนิทรรศการ (Museum Exhibition) 6) โปรแกรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ (Museum Activities) 7) การตลาด (Museum Marketing) มุ่งเน้นการบริหารจัดการงบประมาณ 8) การบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum
Service) และ 9) การบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (Museum Facilities)
ขอบเขตด้านพื้นที่ : หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ถนนพุทธมณฑล
สาย 4 ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตด้านระยะเวลา : เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปีพุทธศักราช 2558-2560 ทั้งนี้
พุทธศักราช 2558 คือช่วงเวลาเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
เป็นทางการ ขณะที่พุทธศักราช 2559-2560 คือ ช่วงเวลาภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อสามารถเทียบเคียงให้เห็นความแตกต่างระหว่างก่อนหน้าและภายหลัง
ความเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสองแห่งภายใต้สังกัดหอ
สมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำแนกตามโครงสร้างการบริหาร
งานของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นหน่วย
งานที่รับผิดชอบดูแลหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัย
มหิดล โดยมีบุคลากรจ�ำนวน 4 คน จ�ำแนกเป็น หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 1 คน และ
บุคลากรอีก 3 คน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นายโกมล คงมั่นกตเวที ต�ำแหน่ง
บรรณารักษ์ (ผู้ช�ำนาญการ) หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ และ
บุคลากรงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ประกอบด้วย นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน และนายพงศกร
ระวิเพียรทรัพย์ ต�ำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา แล้ว
น�ำข้อมูลที่ได้มาจ�ำแนกเป็นหมวดหมู่ ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน�ำมาวิเคราะห์เพื่อใช้
ประโยชน์ในงานวิจัยแต่ละประเด็น ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มา
จากวิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัย
ออกแบบสอบถามไว้ล่วงหน้า โดยประเด็นค�ำถามเป็นไปเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้แก่ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มี
การบริหารจัดการหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร เกิดอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง
รวมทั้งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ผลการศึกษา

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มี
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ปรับตัวภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งวิเคราะห์และ
อภิปรายผลบนฐานของแนวคิด “ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” (Discovery Museum Knowledge
Model: DMKM) ของสถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ที่มีตัวแปรย่อยทั้งหมด 9 ด้าน
เนื่องจากเป็นการศึกษาพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายหลักเป็นงานบริการวิชาการ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามหลักการศึกษาตามอัธยาศัยแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า
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1.ด้านการวางแผนพิพิธภัณฑ์ (Museum Planning)
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ก่อนหน้าปีพุทธศักราช 2559 ถือเป็นช่วงเวลาแห่ง
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ ได้ประกาศใช้
แผนพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554-2558 โดยมีคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานทั้งหมด 3 ชุด ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการอ�ำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
2) คณะกรรมการวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
3) คณะกรรมการด�ำเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก�ำหนด
นโยบายออกเป็น 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ 1) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้มีการพัฒนาอย่างจริงจังและ
ยั่งยืน 2) การด�ำเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้เชื่อม
โยงเป็นเครือข่ายเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านระบบสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนามาตรฐาน การจัดเก็บ การจัดท�ำเครื่องมือช่วย
สืบค้น งานบริการ และการเผยแพร่ เพื่อให้สาธารณชนรู้จักตัวตนและกิจกรรมของจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งของส่วนกลางและส่วนงานอย่างสม�่ำเสมอ (ประกาศมหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์, 2554)
อย่างไรก็ตาม แนวทางในการด�ำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ก�ำหนดไว้ว่า
1)ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานตามความเหมาะสม เพื่อด�ำเนินงาน
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และมอบหมายให้มีผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
2)จัดสถานที่ด�ำเนินงานให้เหมาะสมตามก�ำลังของส่วนงาน โดยให้สามารถเก็บรักษาและ
อนุรักษ์จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้คงทนถาวร
3)มี เ ครื่อ งมือ ช่วยสืบค้นเพื่อ ให้บริก ารและใช้ เ ป็ นหลั กฐานควบคุ มจดหมายเหตุ แ ละ
พิพิธภัณฑ์ โดยจัดท�ำเป็นบัญชีรายการเอกสารและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บและสืบค้น
ด้วยระบบดิจิทัล และเชื่อมโยงกับข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
และใช้บริการร่วมกัน
4)ให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดท�ำสิ่งพิมพ์เผยแพร่ และ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อให้สาธารณชนรู้จักตัวตนและกิจกรรมของงาน
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
5)ในการด�ำเนินงานจัดหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่หอ
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก�ำหนด จะเห็นได้ว่า แผนและนโยบายในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่ง

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล มีการก�ำหนดและประกาศใช้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาเนื้อหาภายในประกาศ
พบว่าครอบคลุมกับตัวแปรส่วนย่อยทัง้ หมดตามแนวคิด “ต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู”้ (Discovery
Museum Knowledge Model : DMKM) และสอดรับกับแนวคิดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Administration) อีกด้วย (สมภพ ศรานุรักษ์, 2559)
หลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว แผนและนโยบายของหอพระ
ราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารจัดการจากเดิมที่มีอยู่สามส่วน ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหลือคณะกรรมการ
แค่เพียงชุดเดียวเท่านัน้ กล่าวคือ คณะกรรมการด�ำเนินงานจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัย
มหิดล ซึ่งมีการประกาศค�ำสั่งอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2560 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ซึ่งคณะกรรมการมีทั้งบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นายกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หัวหน้างาน
บริหารจดหมายเหตุ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ทั้งยังมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย
มหิดล (พ.ศ.2559-2562) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก แต่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหอพระ
ราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
Collections of Knowledge กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการพัฒนาจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ที่
2 High Quality of Services ในกลยุทธ์ที่ 2 ด้านพัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ศึกษาเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 3 Effective Collaborations ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความร่วมมือกับห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUNILO) เห็นได้จากบทบาทส�ำคัญของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และ
หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นสถานที่ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมห้องสมุดเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) หรือ
AUNILO Meeting ครั้งที่ 13 ประจําปี 2560 จากทั้งหมด 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แนวคิด
“ASEAN Digital Economy: Challenges and Opportunities for Academic Libraries” (เอกสาร
ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560)
โดยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.
2559-2562) ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการด�ำเนินงานหรือบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์เหมือนกับประกาศใช้ “นโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งมีการระบุรายละเอียดและรูปแบบการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหมวดหมู่ และให้รหัสก�ำกับเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ การจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบดิจิทัล ค�ำอธิบายหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวที่ถูกประกาศ
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ใช้ได้มาจากการระดมความคิดเห็นและฉันทามติร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 ชุด โดยประกาศดังกล่าวได้มีพิพิธภัณฑ์อื่นภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล แต่
พื้นที่ตั้งต่างวิทยาเขต ได้น�ำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของตนเองด้วย
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น (โกมล คงมั่นกตเวที,
สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
2. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Administration)
ผู้วิจัยมุ่งเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กร (Public Relations) โดยมีที่มา
จากประกาศนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
มหิดลข้อที่สอง ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นเปิดตัวพิพิธภัณฑ์
คณะกรรมการบริหารจัดการต่างมุ่งเน้นให้สังคมเกิดความรับรู้ถึงการมีอยู่ของหอพระราชประวัติ
สมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยช่วงก่อนเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สื่อและช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่
อยู่ในรูปของสื่อกระแสหลัก ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ มีการจัดท�ำแผ่นพับแนะน�ำหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล จดหมายข่าว สูจิบัตรนิทรรศการ ส่งบทความเผยแพร่งานทางมหิดล
สารของมหาวิทยาลัย และเอกสารประกอบอื่น ๆ ในการด�ำเนินกิจกรรมเอกสาร โทรทัศน์ วิทยุ และ
อินเทอร์เน็ต ส�ำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วย
งานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลหลายแห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม และกองกิจการนักศึกษา ร่วมกันผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ
“ความทรงจ�ำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” หนังสือ “วันวาน..วันนี้ มหิดล ศาลายา” และหนังสือภาพถ่าย
“Student Life of Mahidol University” เป็นต้น ขณะที่เว็บไซต์หลักของหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของฝ่าย
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว งานสื่อสารองค์กรและ
ประชาสัมพันธ์จะมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งยังให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การจั ด ท� ำ คลั ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น หรื อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของ
พิพิธภัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้งานที่เป็นชาวต่างประเทศภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย (เกตุชพรรณ์ ค�ำ
พุฒิ, 2558)
โดยปัญหาและอุปสรรคด้านงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยพบว่า การจัดการสารบบและจัดท�ำฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย
และสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลยังต้องใช้ทักษะความช�ำนาญพิเศษและทรัพยากรบุคคล
จ�ำนวนมาก เนื่องจากเทคนิควิธีในการจัดท�ำฐานข้อมูลมีองค์ความรู้เชิงศาสตร์เฉพาะทาง ฝ่าย
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จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์จึงส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยา โดยประสานความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่ ง มี ผู ้ ช� ำ นาญการเฉพาะทางมาช่ ว ยเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล อย่ า ง
สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ลักษณะงานบางประเภทที่เกินขีดความสามารถของอัตราก�ำลังบุคลากรที่มี
อยู่ ต้องใช้ระบบจัดจ้างจากหน่วยงานภายนอกเพื่อความรวดเร็วในการด�ำเนิน งาน (เพชรดา ฐิติยา
ภรณ์, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2561)
3. การจัดการข้อมูลและวัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Collections)
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศมหาวิทยาลัยมหิดล ในความ
ดูแลของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการได้ด�ำเนินการจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และคลังข้อมูล จ�ำแนก
ได้ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ “วัตถุ” (Object) ประกอบด้วย ของที่ระลึก ประติมากรรม
จิตรกรรม ภาพพิมพ์ แบบจ�ำลอง และอุปกรณ์เครื่องใช้ ประเภทต่อมา คือ “ข้อมูล” (Data) ประกอบ
ด้วย กระบวนการท�ำให้เป็นดิจิทัล (Digitize) กับข้อมูลเพื่อการเผยแพร่อื่น ๆ เช่น ข้อมูลวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ (Object Data) เอกสารสิ่งพิมพ์ (Publications) (สูจิบัตรนิทรรศการ แผ่นพับ โปสเตอร์
และจดหมายข่าว) วีดิทัศน์และแฟ้มเสียง (Video and Audio Files) ภาพประกวด (Photo Contest
Collections) และบทความกับรายงาน (Articles and Reports) โดยวัตถุและข้อมูลพิพิธภัณฑ์เหล่า
นี้ได้มาจาก 3 ส่วนหลัก คือ บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จ�ำกัด ในฐานะผู้ออกแบบนิทรรศการและส่วน
จัดแสดง ครอบคลุมตั้งแต่ การจ�ำลองวัตถุจัดแสดง (Mock Up) การผลิตสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) จัดท�ำเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ (Website and Printing) การจัดแสง (Lighting) และระบบ
ควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) เป็นต้น ขณะที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความอนุเคราะห์ประสานงานส่งมอบวัตถุจัดแสดงชั่วคราวที่เป็นมรดก
ความทรงจ�ำจ�ำนวน 6 ชิ้นจาก 6 ส่วนงาน และมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบวัตถุจัดแสดงที่เป็นงาน
ประติมากรรม ภาพจิตรกรรม และอื่น ๆ โดยงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ท�ำหน้าที่ในการอนุรักษ์เชิงกายภาพ และเข้า
สู่กระบวนการท�ำให้เป็นดิจิทัล (Digitize) เพื่อบริการสืบค้นจากคลังข้อมูล (เพชรดา ฐิติยาภรณ์,
สัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
4. การอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Conservation)
บุคลากรของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของวัตถุจัดแสดงจาก
บัญชีการจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ว่ามีความครบถ้วนหรือเป็นระเบียบอย่างสม�่ำเสมอ มีการติดป้าย
ก�ำกับเตือนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่ให้น�ำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานบริเวณพื้นที่จัดแสดง
และระมัดระวังมิให้อุปกรณ์และวัตถุจัดแสดงเสียหาย ขอความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้มหิดลดูแล
วัตถุพิพิธภัณฑ์ตามแนวทางที่เหมาะสมเนื่องจากนิทรรศการถาวรอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง บริเวณชั้น 2
และ 3 ใจกลางอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล จึงมีปัจจัยเสี่ยงจากระบบไฟฟ้า สภาพอากาศ และการ
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พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยกับการปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณี
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ควบคุมอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น กรณีเกิดฝนตกจนท�ำให้อาคารฝ้าช�ำรุด หรือฝนสาดเข้ามาใน
พิพิธภัณฑ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์ได้รับความเสียหาย จึงต้องจัดส่งไปให้ฝ่ายอาคารสถานที่ช่วยซ่อมแซม
ให้เป็นปกติ (พงศกร ระวิเพียรทรัพย์, สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2561)
5. การจัดแสดงนิทรรศการ (Museum Exhibitions)
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มี
นิทรรศการและส่วนจัดแสดงทั้งแบบถาวร แบบชั่วคราว และแบบนิทรรศการออนไลน์ ส�ำหรับ
นิทรรศการแบบถาวรของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก จ�ำแนกเนื้อหาและส่วนจัด
แสดงออกเป็นทั้งหมด 7 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 ปัญญาของแผ่นดิน โซนที่ 2 เจ้าฟ้าของแผ่นดิน
โซนที่ 3 เจ้าฟ้านักเดินทาง โซนที่ 4 ประทีปแห่งปัญญา โซนที่ 5 รักษ์คนไข้ด้วยความรัก โซนที่ 6
กันภัยมหิดล และโซนที่ 7 หยั่งรากในแผ่นดิน ขณะที่นิทรรศการถาวรของหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 มหิดลวันนี้ โซนที่ 2 เมื่อแรก
สถาปนาในชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และโซนที่ 3 มหิดลมุ่งความเป็นเลิศ น�ำเสนอด้วยสื่อผสม
หลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อเสียง ค�ำบรรยาย และวัตถุจัดแสดง จุดเด่นของ
การออกแบบอยู่ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการบันทึกภาพตนเองเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสมา
เยี่ยมชมนทรรศการได้ผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ ขณะที่นิทรรศการแบบชั่วคราว จ�ำแนกออก
เป็นนิทรรศการประจ�ำปีและนิทรรศการพิเศษ ส�ำหรับนิทรรศการประจ�ำปี หมายถึง นิทรรศการที่มี
ก�ำหนดการจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เช่น นิทรรศการวันมหิดล นิทรรศการวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ขณะที่นิทรรศการพิเศษ หมายถึง นิทรรศการที่จัดขึ้นเนื่องในวาระหรือ
โอกาสพิเศษ ซึ่งฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์พิจารณาเห็นว่าควรค่าแก่การเผยแพร่ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อาทิ นิทรรศการครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 13 ตุลาคม
พุทธศักราช 2560 “ส่งเสด็จ ธ สู่ฟ้าสถิตสวรรค์” เป็นต้น ส่วนนิทรรศการแบบออนไลน์ ฝ่าย
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้น�ำข้อมูล รูปภาพ และสื่อประกอบการเรียนรู้ทั้งหมดขึ้นบนเว็บไซต์
ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา นักวิชาการ และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการหรือส่วนจัดแสดงจริงซึ่งอาจติดภารกิจหรืออาศัยอยู่ห่าง
ไกลจากพื้นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในนิทรรศการและส่วนจัดแสดงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม (ชัยวุฒิ บุตตัสสะ และ รมย์ ธนูเทพ, 2554) โดยปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดแสดงนิทรรศการภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ผู้วิจัย
พบว่า การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ในการเข้าชมนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ริเริ่มขึ้นส่วนใหญ่จ�ำกัดเฉพาะแค่เพียงนักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจะเป็นไปเพื่อสนองต่อความ
ต้องการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่หากมอง
ถึงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับที่สูงกว่า จะต้องมีการขยายผลไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป หรือนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสนองต่อนโยบายของการเป็น World Class University ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

6. โปรแกรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ (Museum Programs)
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ริเริ่มกิจกรรมโครงการหลายหลายรูปแบบ โดยมีจุดมุ่ง
หมายทางตรง คือ เผยแพร่ความรู้ทั้งที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล พระ
ราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนก รวมทั้งความรู้ในเชิงวิชาการแขนงต่าง ๆ ขณะที่จุดมุ่งหมาย
ทางอ้อม คือ การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้รู้จักหอพระราช
ประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วง
เริม่ แรกของการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ กิจกรรมโครงการส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบของงานเสวนาทางวิชาการ
เช่น การเสวนาเรื่อง “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2554 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังริเริ่มโครงการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีส่วนร่วมในการน�ำผลงานที่ได้รับ
รางวัลมาจัดแสดงในนิทรรศการชั่วคราวอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากการด�ำเนินกิจกรรมโครงการ
แบบเป็นเอกเทศแล้ว ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ยังได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงาน
อื่นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการเชิง
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เช่น สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก เป็นต้น ทั้งยังด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วม
กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ชุมชนในพื้นที่ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ได้แก่ โครงการจัดงานศาลายาวิถี สัมผัสสีสันและลมหายใจแห่งศาลายา โครงการเรียนรู้
วิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่นักศึกษาและบุคลากร ส่งผลให้พิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยและชาวบ้าน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกัน และพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยกับ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม ได้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ระหว่างกันได้อีกด้วย (อาทิตยา ทรัพย์สิน,
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2561)
ทัง้ นี้ กิจกรรมโครงการทีม่ คี วามโดดเด่นและสร้างชือ่ เสียงให้แก่งานพิพธิ ภัณฑ์และนิทรรศการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คือ โครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัย
มหิดล หรือ MU Guide ซึ่งเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช 2554 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาที่ผ่าน
การฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่เป็นยุวมัคคุเทศก์รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 7 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้
ท�ำความรู้จักพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย เรียนรู้ทักษะการพูด การน�ำชม และการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อพร้อมรับส�ำหรับการเป็นยุวมัคคุเทศก์บริการน�ำชมให้แก่ผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศสามารถน�ำชมนิทรรศการด้วยเนื้อหาสาระส�ำคัญและเหมาะสมแก่ผู้ฟังแต่ละกลุ่มได้
อาทิ ในกลุ่มชาวต่างชาติเน้นเรื่องปรัชญาและผลงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้างคุณ
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พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยกับการปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณี
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ประโยชน์เพื่อสังคม (core Value) เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การด�ำเนินโครงการที่ผ่านมาได้เกิดพลวัต
และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม วันเวลาและสถาน
ที่ในการด�ำเนินกิจกรรม โดยปัญหาและอุปสรรคจากโปรแกรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์
ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ยุวมัคคุเทศก์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่น�ำชม
ภายในหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
บางส่วนไม่สามารถบริหารจัดการเวลาระหว่างการเรียนและการด�ำเนินกิจกรรมควบคู่กันไปได้
จึงส่งผลกระทบต่อการเตรียมข้อมูลหรือการเตรียมความพร้อม ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการได้พยายามสร้างความรับรู้ให้แก่
หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงาน กรณีที่นักศึกษาต้องมาปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน�ำชมผู้รับบริการที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ย่อมส่งผลให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับพลเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน จนสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การเรียนการสอนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัญชลี เพลินมาลัย,
2556)
7. การตลาด (Museum Marketing) มุ่งเน้นเรื่องงบประมาณ
จะเห็นได้วา่ หอพระราชประวัตสิ มเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลก�ำไร แต่มุ่ง
เน้นบริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา นักวิชาการ และ
ประชาชนทั่วไปเป็นส�ำคัญ จึงแตกต่างจากการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ภาครัฐบาลและเอกชน
ที่มุ่งเน้นนโยบายเชิงการตลาดเพื่อแสวงหาผลก�ำไรสูงสุด ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อระดมทุนส�ำหรับใช้ในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ กิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยที่ปรึกษาหลัก คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน ผู้อ�ำนวยการกองคลังหรือผู้แทน หัวหน้างานคลังและพัสดุ เป็นต้น มีหน้าที่หลักในการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบการเงินประจ�ำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จัดหารายได้
รวมถึงควบคุมและติดตามผลการด�ำเนินงานของกองทุนจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
มหิดล อย่างไรก็ตาม ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว ได้ปรับ
โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้เหลือเพียงคณะกรรมการ
ชุดใหญ่เพียงชุดเดียว คือ คณะกรรมการการอ�ำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยไม่มคี ณะกรรมการกองทุนฯ เพือ่ ให้การบริหารจัดการงบประมาณของพิพธิ ภัณฑ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัญหาและอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากนโยบายด้านงบ
ประมาณภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ผู้วิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

ที่มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโดยไม่แสวงหาผลก�ำไรอาจมีข้อจ�ำกัดเรื่องงบประมาณในการบริหาร
จัดการทีค่ อ่ นข้างน้อย ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเต็มศักยภาพเหมือนกับพิพิธภัณฑ์
เอกชนหรือพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นของภาครัฐบาลที่มีงบประมาณสนับสนุนค่อนข้างมาก การด�ำเนิน
กิจกรรมโครงการส่วนใหญ่จึงอยู่ภายใต้แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องหอสมุ ด และคลั ง ความรู ้ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พิจารณาก�ำหนดเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ และมุ่งเน้นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ได้ผลตอบรับที่ดีตามตัวชี้
วัดที่ตั้งไว้ (เพชรดา ฐิติยาภรณ์, สัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
8. การบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Services)
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้า
ชมที่มาใช้บริการจ�ำแนกออกเป็นวัตถุประสงค์สองประเภท คือ วัตถุประสงค์เพื่อการเข้าชม
นิทรรศการและส่วนจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ และวัตถุประสงค์เพื่อขอข้อมูลส�ำหรับการเรียนการ
สอน งานวิชาการ งานวิจัย หรือวัตถุประสงค์อื่นทางการศึกษา โดยการให้บริการเกี่ยวกับการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย “บริการน�ำชม” ซึ่งน�ำชมโดยบุคลากรของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
รวมทั้งนักศึกษายุวมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ “MU Guide” เป็นการบรรยายทั้งภาค
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการรับ
ชมนิทรรศการที่มีความทันสมัย ได้แก่ ไมโครโฟนส�ำหรับผู้น�ำชม หูฟังอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องขยาย
เสียง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการน�ำชมแบบ “Campus Tour” ซึ่งเหมาะส�ำหรับผู้เข้าชมที่มากัน
เป็นหมู่คณะ โดยใช้รถรางน�ำชมพิพิธภัณฑ์โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการ
ขอข้อมูลประกอบการเรียนการสอน การวิจัย และกิจการอื่นใดทางการศึกษา ฝ่ายจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ก�ำลังพัฒนาระบบคลังข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และสารบบปกติ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ต้องการข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ต้นแบบของคลังข้อมูล
ดิจิทัล สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคลัง
ข้อมูล อย่างไรก็ตาม บุคลากรของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อส�ำรวจ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อน�ำข้อมูลเชิงสถิติและข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงรูป
แบบการด�ำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในอดีตเป็นการตอบแบบสอบถาม
ผ่านเอกสาร แต่ในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการและง่ายต่อการแปรค่าหรือประมวลผลเชิงสถิติ โดยปัญหาและอุปสรรคอันเกิดขึ้นจาก
การบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ผู้วิจัยพบว่า การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมอย่างกะทันหัน หรือการเปลี่ยนแปลงก�ำหนดเวลาระหว่างผู้
มาขอรับบริการกับบุคลากรของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการ
บริการน�ำชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม บุคลากรผู้รับผิดชอบการน�ำชมได้แก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยการบริหารจัดการเวลาและรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยกับการปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณี
หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

และเพิ่มความรัดกุมในการติดต่อประสานงานกับผู้มาขอรับบริการให้ชัดเจนและมีแผนการรองรับ
ต่อความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เพชรดา ฐิติยาภรณ์ และ อาทิตยา ทรัพย์สิน,
2560: 137-145)
9. บริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในพิพธิ ภัณฑ์ (Museum Facilities)
การอ�ำนวยความสะดวกขั้นมูลฐานเป็นไปตามระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารอาคาร ศูนย์การเรียนรู้มหิดล สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ�ำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการสถานที่ให้พร้อมรับ
ส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรม ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการท�ำความสะอาด ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับ
อากาศ และการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีห้องน�้ำบริการทั้งส�ำหรับบุคคลปกติและบุคคล
ทุพพลภาพ มีส่วนจ�ำหน่ายของที่ระลึก มีห้องละหมาดส�ำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผู้เข้าชมที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนดารุส
ซาลาม และชาวไทยมุสลิม และมีห้องพยาบาลส�ำหรับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย โดยปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายหลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ผู้วิจัยพบว่า กรณีที่มีผู้ติดต่อประสานงานเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เป็นจ�ำนวน
มากเกินกว่าที่บริเวณจัดแสดงหรืออาคารสถานที่จะรองรับได้เพียงพอ ท�ำให้การอ�ำนวยความ
สะดวกบางครั้งอาจไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม บุคลากรของงานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการได้แก้ไข
ปัญหาด้วยการแบ่งสรรผู้เข้าชมออกเป็นหลายกลุ่ม แล้วกระจายกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็นฐาน
ย่อย เพื่อลดทอนจ�ำนวนของผู้เข้าชมให้น้อยลงและกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่ง
ผลให้การอ�ำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาหอพระราชประวัติสมเด็จ
พระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตามแนวคิดต้นแบบพิพิธภัณฑ์เพื่อการ
เรียนรู้ (Discovery Museum Knowledge Model: DMKM) จ�ำแนกออกเป็นตัวแปรย่อยทั้ง 9 ด้าน
จะต้องน�ำอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนา
ให้การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว เริ่มตั้งแต่
ด้านการวางแผนพิพิธภัณฑ์ (Museum Planning) แม้ว่าจะมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2559-2562) ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก 21 กลยุทธ์
ย่อย แต่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มีเพียง 3 กลยุทธ์ย่อยจาก 3
ยุทธศาสตร์หลักแค่เพียงเท่านั้น จึงควรมีการระบุแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งด้านจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์อย่างเป็นเอกเทศและมีความชัดเจน หากมีการก�ำหนดแผนปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ
และงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวย่ อ มท� ำ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก�ำหนดแผนความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ของฝ่าย
จดหมายเหตุ แ ละพิ พิธ ภั ณ ฑ์ หอสมุ ดและคลั ง ความรู ้ มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล กับพิพิธ ภัณฑ์ใ น
มหาวิทยาลัยระดับอาเซียน เช่น พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of
Singapore) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและหลักปฏิบัติด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยาระหว่างกัน
ย่อมช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยจากระดับประเทศสู่
ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับสากลต่อไปในอนาคต
ขณะที่ ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Administration) ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นเรื่อง
การประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กร พบว่าความรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการด�ำเนิน
กิจกรรมโครงการของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่นักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น หากมีการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งจากสื่อกระแส
หลัก สื่อทางเลือก และสื่อสังคมออนไลน์ ให้ตรงกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของผู้คนใน
ปัจจุบัน ย่อมส่งผลให้งานสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่
ความรู้หรือข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น หากเป็นภาษาหลักที่ใช้ภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น ภาษาจีน ภาษามลายู ฯลฯ ย่อมช่วยให้พลเมืองในกลุ่มประเทศ
สมาชิกประชาคมอาเซียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งเพื่อ
การเรียนการสอน การวิจัย หรือประโยชน์อื่นทางการศึกษาได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ต่อมาคือ การจัดการข้อมูลและวัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Collections) และการอนุรักษ์
วัตถุพิพิธภัณฑ์ (Museum Conservation) ที่ผ่านมาฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้ส่งเสริมให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการและอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วยการส่งไปศึกษาดูงาน
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกกับต่าง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
พิพิธภัณฑ์ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มีกระบวนการจัดการดูแลรักษา
วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ดังนั้น หากสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ศักยภาพด้วยการริเริ่มโครงการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการและอนุรักษ์วัตถุ
จัดแสดงกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ย่อมสามารถยกระดับขีดความสามารถ
และน� ำ ความรู ้ ม าปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นางานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับด้านการจัดแสดงนิทรรศการ (Museum Exhibitions) ที่เคยมุ่งเน้นแนวคิดหลัก
คือน�ำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและพระราชประวัติของสมเด็จ
พระบรมราชชนก หากต่อยอดบูรณาการให้เข้ากับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตัวอย่างเช่น
ริเริ่มนิทรรศการพิเศษ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่เป็นชาวอาเซียน ได้แก่ ศาสตราจารย์
แลม ชัยกิต (Professor Lam Sai Kit) สาขาสาธารณสุข จากประเทศมาเลเซีย เมื่อปีพุทธศักราช
2544 เป็นต้น ย่อมท�ำให้เนื้อหาสาระในการจัดแสดงนิทรรศการมีความแตกต่างหลากหลายและ
สอดรับกับบริบทประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น
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ด้านโปรแกรมการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ (Museum Programs) และการบริการผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Services) โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์มีแนวโน้มที่นักศึกษาจะสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาชาวต่างประเทศบางส่วนสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
นั ก ศึ ก ษาจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอาเซี ยนที่ พบว่ า มี นั กศึ กษาชาวกั มพู ชาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้น โครงการอบรมยุว
มัคคุเทศก์สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษา
จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับความต้องการน�ำชมกรณีที่ผู้มารับบริการเป็นชาวต่างประเทศ
หรือมาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเยี่ยมชมบ่อยครั้งตามข้อมูลเชิง
สถิติข้างต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานของการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้มีความเป็นสากล โดยอาจ
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของทั้งระดับมหาวิทยาลัย สถาบัน และระดับคณะ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้รับทราบข้อมูลและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น หรือ
อาจริเริ่มกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ประสานความร่วมมือกับโครงการอื่นภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
โครงการทุ น การศึก ษาเพื่อ ทัศ นศึก ษาในประเทศเพื่ อนบ้ า น (MU Backpacker) ของกอง
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยก�ำหนดให้แผนงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องไป
ทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน�ำข้อมูลกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
นักศึกษาในโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ให้สามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป ส�ำหรับ ด้านการตลาด (Museum Marketing) มุ่งเน้นเรื่องงบประมาณ นอกจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรือจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
มหิดลแล้ว ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สามารถริเริ่มโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน พิพิธภัณฑ์
ภาครัฐบาล เอกชน หรือหน่วยงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และสุดท้าย ด้านบริหารจัดการ
พื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ (Museum Facilities) ฝ่ายจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชม
ภายใต้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่ม
เติมเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ประกอบการน�ำชมเพื่อรองรับความต้องการของผู้เข้าชมซึ่งเป็นบุคคล
ทุพพลภาพหรือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ย่อมส่งเสริมภาพลักษณ์
พิพิธภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือ Museum for All และส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงความรู้และการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลปกติ
ทั้งนี้ หากน�ำมาวิเคราะห์และอภิปรายผลด้วยแนวคิดเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์”
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ของสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ (International Council of Museum) หรือ ICOM มี
ทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.) ด้านการเก็บรวบรวมวัตถุจัดแสดง (Collection) 2.) ด้านการสงวน
รักษา (Preservation) 3.) ด้านการค้นคว้าวิจัย (Research) 4.) เผยแพร่ความรู้ (Dissemination)
และ 5.) ด้านการจัดแสดง (Exhibition) จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิด “ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้” ของสถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติจ�ำนวน 4 ด้าน คือ การเก็บ
รวบรวมวัตถุจัดแสดง (Collection) 2.) ด้านการสงวนรักษา (Preservation) 3.) เผยแพร่ความรู้
(Dissemination) และ 5.) ด้านการจัดแสดง (Exhibition) ยกเว้น ด้านการค้นคว้าวิจัย (Research)
อย่างไรก็ตาม บุคลากรของฝ่ายพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้พัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เพื่อน�ำเสนอในงานประชุมวิชาการ
ด้านพิพิธภัณฑ์ระดับชาติ ซึ่งผู้วิจัยมองว่าหากสามารถพัฒนางานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปน�ำ
เสนอในรูปแบบ Oral Presentation หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ ย่อมช่วยเผย
แพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอ
เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียนและในระดับนานาชาติได้เป็น
อย่างดี

ข้อเสนอแนะ
สามารถขยายขอบเขตการวิจัยไปยังพิพิธภัณฑ์อื่นที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และ
พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนที่ต้องปรับตัวหลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนงบ
ประมาณตามโครงการทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ผู้อ�ำนวยการและบุคลากรของฝ่ายจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ข้อมูลเชิงเอกสารและให้ความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการเป็นอย่างดี
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Innovation, Concepts, and Methodoligs of Photorealistic Simulation with a Complete Visual View of The
Mural Painting In an Ordinationhall, Ko Keaw Suttharam Buddhist Temple, Phetchaburi Province.
ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ 1

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง นวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการ การจ�ำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมอง
ภาพที่ สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์
เพือ่ (1) เพือ่ พัฒนาการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังทีม่ มี มุ มองภาพทีส่ มบูรณ์
มองเห็นภาพอยู ่ ใ น ระดั บสายตา และปราศจากสิ่ ง บดบั ง ภายในอุ โ บสถ ด้ว ยนิท รรศการ
อิเล็กทรอนิกส์ (2) เพื่อให้บุคคลทั่วไป สามารถรับรู้เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิค
วิธี ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรีได้ดีขึ้น การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยสร้างสรรค์เชิงปริมาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัย
การส�ำรวจ การประดิษฐ์อุปกรณ์ส�ำหรับถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง การจ�ำลองภาพเสมือนจริง การ
พัฒนาการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังด้วย นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ และ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรม แนวคิด และวิธีการ ในการจ�ำลองภาพเสมือนจริงสามารถ
พัฒนา รูปแบบการน�ำเสนอมุมมองภาพทีส่ มบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง ได้ดว้ ยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
การน�ำเสนอมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า บุคคล
ทั่วไปสามารถรับรู้เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีดังนี้ การรับรู้ด้านเนื้อหาเรื่อง
ราวของจิตรกรรมฝาผนัง อยู่ในระดับดี การมองเห็นภาพจิตรกรรมมีความสมบูรณ์ต่อเนื่อง ถ่ายทอด
เนื้อหาเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ มีความชัดเจนและต่อเนื่อง การรับรู้ด้านรูปแบบทัศนศิลป์ และ
เทคนิควิธีอยู่ในระดับดีมาก ในเรื่องการมองเห็นสี และความต่อเนื่องของภาพจิตรกรรมของแต่ละ
ผนังภาพ และอยู่ในระดับดีในเรื่องของการมองเห็นลักษณะภาพเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบ การ
จัดวางภาพ ขนาด สัดส่วน การตัดเส้นระบายสี และความคมชัด
ค�ำส�ำคัญ : การจ�ำลองภาพเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนัง, นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
1
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Abstract
Innovation, Concept and Methodology of Photorealistic Simulation with a Complete Visual View of Mural Painting in an Ordination Hall, Kokaewsuttharam Buddish Temple, Petchaburi
There are 2 main objectives of this art research. Firstly, to develop the presentation of Innovation, Concept and Methodology of Photorealistic Simulation with a Complete
Visual level without the obstruction through the electronic exhibition in the Ordination Hall.
And to acknowledge the information of the studied area, art aesthetic and mural painting
techniques.
This quantitative research was completed by using literature review and observation methods, then the data was developed to be the invention of mural painting photorealistic simulation tools, which is the inspiration idea to create the electronic exhibition. Finally,
the result of the outcome was collected from gathering questionnaire as standard deviation
statistics
The finding obviously shows that the Innovation, Concept and Methodology of
Photorealistic Simulation can be developed to present the Complete Visual View of Mural
Painting through electronic exhibition. It can acknowledge people in high- level to understand the content of art visualization, format and techniques. Additionally, the visual view of
the mural painting is continually and clear communication with excellent techniques of
design as composition, layout, size, shape, drawing, line painting and image resolution.
Keywords : Photorealistic Simulation of Mural Painting, Electronic Exhibition

บทน�ำ
วัดเกาะแก้วสุทธาราม เดิมชื่อวัดเกาะ อยู่ในเขตต�ำบลท่าราบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาตอนกลางมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่มีความส�ำคัญเป็นจ�ำนวนมาก
ล้วนเป็นฝีมือชั้นเลิศ มีหลักฐานเค้าโครงทางศิลปกรรมแบบอยุธยา คือฐานอุโบสถแอ่นโค้งส�ำเภา
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากบันทึกของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อเสด็จตรวจ
การคณะสงฆ์ ดังข้อความที่ว่า “วัดเป็นวัดเก่า ฝีมือก่อสร้าง และปั้นลายไม่ถึงวัดมหาธาตุ ผนังข้าง
ในเขียนรูปภาพฝีมือไม่งาม ตามศักราชที่จดไว้เขียนเมื่อ พ.ศ. 2277 (จ.ศ. 1096) ครั้งกรุงศรีอยุธยา
เป็นนครหลวงตอนปลาย เป็นรัชกาลแห่งการแต่งตัง้ พระบรมราชาธิราชที่ 3 (พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ) ”
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อุโบสถวัดเกาะมีขนาดไม่ใหญ่นัก ทรงสูง ฐานอ่อนโค้งส�ำเภา ตัวอาคารเป็นอาคารทรงไทย
ก่ออิฐถือปูนเป็นสมัยอยุธยาเพราะไม่มีการเจาะช่องหน้าต่าง ด้านหน้า และด้านหลังเจาะประตู
ด้านละ 2 ช่อง จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถมีภาพเขียนเต็มผนัง สูง 5.2 เมตร ทั้งสี่ด้าน ผนังด้าน
หน้า และด้านหลังพระประธาน กว้าง 6.4 เมตร และผนังด้านซ้าย และด้านขวาพระประธาน กว้าง
11.4 เมตร ผนังทั้ง 4 ด้านได้รับการตัดผนัง และใส่แผ่นเหล็กไร้สนิม กันความชื้น และฝังท่อระบาย
อากาศเป็นระยะโดยรอบ ผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมเรื่องราวพุทธประวัติ มารผจญ สัตตมหาสถาน
อัฏฐมหาสถาน พระอดีต พระพุทธเจ้า 24 องค์ และภาพจักรวาล และดาวฤกษ์ ตามความคิดของคน
โบราณ พระพุทธบาทชายทะเล และเทพชุมนุม ภาพจิตรกรรมเหล่านี้ได้สะท้อนความเจนจัดทาง
ฝีมือช่าง ความเป็นไปของวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งชนชั้นสูงระดับเจ้าแผ่นดินจนถึงชาวบ้านชาวเมือง
แม้อมนุษย์ และฉากจินตนาการของจักรวาล ซึ่งเป็นอุดมคติของคนไทยแต่ก่อน (ล้อม เพ็งแก้ว,
2543, หน้า 151)
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ มีลักษณะภาพทอดยาวเหยียดไปตลอดผนัง โครงสีพื้นเป็นสี
อ่อนมากจนดูขาว อันเป็นลักษณะเด่นของภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือเรื่องราว
เป็นพุทธประวัติ ซึ่งไม่ใช่พุทธประวัติอย่างภาพจิตรกรรมในอุโบสถทั่วไป กล่าวคือเป็นเรื่องอัฏฐมหา
สถาน และสัตตมหาสถาน
เนื่องจากภายในอุโบสถ มีสิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบอื่น ๆ คือ พระประธานปางสมาธิ
สูง 2.43 เมตร หน้าตักกว้าง 1.80 เมตร อยู่บนฐานพระพุทธรูป ล่างฐานพระเป็นอาสน์สงฆ์ยกพื้น
พระพุทธรูป ประติมากรรม โคมไฟระย้า โคมไฟ ฯลฯ องค์ประกอบเหล่านี้จะบดบังทัศนียภาพในการ
ชมซึ่งเป็นปัจจัยปัญหาในการรับรู้ และการศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะพระประธานขนาดใหญ่ ซึ่งบดบัง
ภาพผนังด้านหลัง พระประธานเป็นพื้นที่กว้าง อีกทั้งความสูงของผนังโบสถ์ท�ำให้ภาพจิตรกรรมอยู่
ไกลจากสายตาก็เป็นอีกปัจจัยปัญหาหนึ่งของการรับรู้ กล่าวคือ ภาพที่อยู่ในมุมสูงจะมีขนาดเล็กลง
เกิดมิติทางทัศนียภาพของจิตรกรรมไทย เป็นภาพที่มีลักษณะระยะปรากฏ ตามทฤษฎีระยะปรากฏ
(Apparent Distance Theory) ขนาดของวัตถุจะมีความสัมพันธ์กับระยะทาง ถ้ายิ่งอยู่ไกลออกไป
ขนาดของวัตถุก็จะยิ่งเล็กลง (รัจรี นพเกตุ, 2540, หน้า 178) ตามความสัมพันธ์ของขนาด และระยะ
ทาง (Gipson, 1966, p.315) ท�ำให้เส้น และสัดส่วนของรูปทรงเกิดความผิดเพี้ยน เมื่ออธิบายถึง
เนื้อหา เรื่องราว และความงามจึงไม่สัมพันธ์สอดคล้อง อีกทั้งยังมีการบดบังของสิ่งแวดล้อม และ
องค์ประกอบที่อยู่ภายในอุโบสถ ท�ำให้การมองเห็นภาพขาดความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามการรับรู้ใน
หลักการของความต่อเนื่อง (Rock, 1976, p.275) การรับรู้ที่เป็นไปตามหลักการจัดระเบียบการรับรู้
การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญของการรับรู้ นั่นคือ ลักษณะของสิ่งเร้า
การรับรู้จึงมีกระบวนการที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ โดยการน�ำความรู้เข้าสู่สมองด้วยอวัยวะสัมผัส และ
เก็บรวบรวมจดจ�ำไว้ ส�ำหรับเป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดมโนภาพ และทัศนคติ ดังนั้น การมี
สิ่งเร้าที่ดี และมีองค์ประกอบการรับรู้ที่สมบูรณ์ถูกต้องก็จะท�ำให้เกิดการรับรู้ที่ดีด้วย (ฉลองชัย
สุรวัฒนบูรณ์, 2528, หน้า 125)
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จากปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการถ่าย
ภาพบันทึกภาพที่มีมุมมองภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณ์ในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นมุมมองที่เห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในระดับสายตาที่มีสัดส่วน และสีของภาพที่ถูก
ต้องตามสภาพในต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง จากแนวคิด วิธีการในการถ่ายภาพ และ
เทคนิควิธีการผสมภาพ เพื่อให้ได้ภาพจ�ำลองเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝา
ผนัง และพัฒนาการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
อันจะก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีถึงคุณค่าจิตรกรรมไทยในเนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์ และ
เทคนิควิธี อันจะน�ำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจในสาระคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง
ไทย ซึ่งเป็นการน�ำเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนังที่ส�ำคัญเผยแพร่ไปสู่เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไปให้ได้รบั รู้ เรียนรู้ และเกิดความรัก หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้ง
ยังเป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อพัฒนาการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะ
แก้วสุทธารามที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นภาพอยู่ในระดับสายตา และปราศจากสิ่งบดบัง
ภายในอุโบสถ โดยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
2.เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถรับรู้เนื้อหาเรื่องราว และรูปแบบทางทัศนศิลป์ เทคนิควิธีของ
จิตรกรรมฝาผนังจากมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี ได้ดีขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง นวัตกรรม แนวคิด และวิธีการ การจ�ำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่
สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ก�ำหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยในด้านการถ่ายภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการถ่ายภาพ และเทคนิควิธีการผสมภาพมาแก้
ปัญหามุมมองภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีสิ่งบดบังภายในอุโบสถ และมุมมองที่สูงจากระดับสายตาให้
เกิดมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังโดยการน�ำเสนอด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้น
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้ น� ำ เสนอภาพจ� ำ ลองเสมื อ นจริ ง ของจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ มี มุ ม มองภาพที่ ส มบู ร ณ์
ปราศจากสิ่งบดบังภายในอุโบสถ และเป็นภาพที่มีมุมมองแบบระดับปกติ ทั้งขนาด ทิศทาง สัดส่วน
รูปทรง และน�้ำหนัก
2.การน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตกรรมฝาผนังโดย
นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์สามารถท�ำให้เกิดการรับรู้เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์ และ
เทคนิควิธีที่ดีขึ้น อันจะน�ำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ ความเข้าใจในสาระ และคุณค่าของจิตรกรรมฝา
ผนังไทย
3.เป็นแนวทางในการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังด้วยมุมมองภาพ
ที่สมบูรณ์ในอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ ที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีปัญหาท�ำนองเดียวกันนี้ ของวัด
อื่น ๆ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของสถานที่ศึกษาวิจัย
		
1.1. จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ : วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		
2.1. ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ทั้ง 4 ผนัง
			
2.1.1. ผนังด้านหน้าพระประธาน
- ภาพจักรวาลตามคติไตรภูมิ
		
2.1.2. ผนังด้านหลังพระประธาน
- ภาพมารผจญ
			
2.1.3. ผนังด้านขวาพระประธาน
- ภาพอัฏฐมหาสถาน
			
2.1.4. ผนังด้านซ้ายพระประธาน
- ภาพสัตตมหาสถาน
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ภาพที่ 1. แผนผังแสดงต�ำแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 จัดท�ำข้อมูลโครงการวิจัย
1.จัดท�ำข้อมูลโครงการวิจัยโดยการส�ำรวจพื้นที่ตั้ง และลักษณะของจิตรกรรมฝาผนัง ใน
อุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี
ที่ตั้ง
วัดเกาะแก้วสุทธาราม ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเพชรบุรี ฝั่งตะวันออก ในเขตต�ำบลท่าราบ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ซึ่งเป็นบริเวณสังฆาวาส 2 แปลง ติดต่อกันรวมเนื้อที่ 14 ไร่เศษ รวมทั้ง
เขตที่จัดประโยชน์ด้วย
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อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
:
ติดโรงสีอุดมพันธุ์ และที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก
:
ติดถนนมาตยาวงษ์
ทิศใต้
:
ติดคลองวัดเกาะ
ทิศตะวันตก
:
ติดแม่น�้ำเพชร
จิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถมีภาพเขียนเต็มผนัง สูง 5.2 เมตร ทั้งสี่ด้าน ผนังด้านหน้า
และด้านหลังพระประธาน กว้าง 6.4 เมตร และผนังด้านซ้าย และด้านขวาพระประธาน กว้าง 11.4
เมตร ผนังทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพจิตรกรรมเรื่องราวพุทธประวัติ มารผจญ สัตตมหาสถาน อัฏฐมหา
สถาน พระอดีตพระพุทธเจ้า 24 องค์ และภาพจักรวาล และดาวฤกษ์ ตามความคิดของคนโบราณ
จิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถมีลักษณะภาพทอดยาวเหยียดไปตลอดผนัง
สภาพ
สภาพความช�ำรุด
ความชื้นจากน�้ำซึม ผนังช่วงล่างชื้นจัด ความชื้นท�ำให้ปูนฉาบผนังผุยุ่ยเป็นผงทั้งชั้นสี และ
ปูนฉาบผนัง โดยรอบภายในอุโบสถท�ำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังลบเลือนหายไปประมาณ 1 ใน 4
ของผนังภาพช่วงล่างทั้ง 4 ด้าน นอกจากการช�ำรุดดังกล่าวแล้ว ยังมีภาพจิตรกรรมที่ถลอก ลบเลือน
มีอยู่โดยทั่วไป
2. ศึกษาเนื้อหาเรื่องราว รูปแบบของจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพจิตรกรรมแห่งนี้เขียนภาพเวียนอย่างอุตราวัตร คือ เวียนซ้ายโดยเริ่มจากมุมหลัง
ด้านพระหัตถ์ขวาของพระประธาน
การล�ำดับเนื้อหาภาพจิตรกรรมฝาผนัง ช่างเขียนมีหลักเกณฑ์ในการจัดวางโครงเรื่อง
โดยยึดโครงสร้างของอาคารเป็นส�ำคัญ ดังนี้
1.ผนังด้านหน้าองค์พระประธาน เขียนภาพจักรวาลตามคติไตรภูมิ คือภาพเขาพระสุเมรุ
เขาสัตตบริภัณฑ์ มีวิมานอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ยอด เขาพระสุเมรุมีวิมานของพระอินทร์ ในภาพมี
พระพุทธเจ้าก�ำลังประทับโปรดพระอินทร์ และพระพรหมด้านขวาเป็นพระเจดีย์จุฬามณี ด้านซ้าย
เป็นต้นปาริชาติ เบือ้ งล่างมีชา้ งเอราวัณ นอกจากวิมานทีอ่ ยูบ่ นเขาสัตตบริภณ
ั ฑ์แล้ว ยังมีวมิ านต่าง ๆ
ลอยอยู่ทั่วไป และในวิมานต่าง ๆ มีดาวนักษัตร พระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระราหู
2.ผนังด้านหลังองค์พระประธาน เขียนพุทธประวัติตอนมารผจญ มีภาพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขียนเป็นปางสมาธิ แทนปางมารวิชัย ท่ายืนของพระแม่ธรณี เป็นท่ายืนแบบธรรมชาติ
ต่างจากที่อื่น ซึ่งจะยืนเอี้ยวกาย การวางภาพมารผจญไว้ด้านหลังพระประธานแตกต่างจากวัดอื่น ๆ
ที่เขียนไว้ด้านหน้าพระประธาน
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3.ผนังด้านขวาพระประธานเขียนเรื่อง พุทธประวัติตอนส�ำคัญที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ส�ำคัญ
เกี่ยวเนื่องจากพุทธประวัติ 8 แห่ง เรียกว่า อัฏฐมหาสถาน
4.ผนังด้านซ้ายพระประธานเขียนเรือ่ ง สถานทีเ่ สวยวิมตุ สิ ขุ ทีย่ ง่ิ ใหญ่ เป็นภาพแสดงสถานที่
ส�ำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับหลังจากตรัสรู้แล้ว 7 แห่ง เรียกว่า สัตตมหาสถาน
3.ศึกษาลักษณะโครงสร้าง และส�ำรวจสิ่งแวดล้อมภายในอุโบสถ
ลักษณะอาคาร ตัวอาคารเป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูนเป็นสมัยอยุธยาเพราะไม่มีการ
เจาะช่องหน้าต่าง ด้านหน้า และด้านหลังเจาะประตูด้านละ 2 ช่อง จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถมี
ภาพเขียนเต็มผนัง สูง 5.2 เมตร ทั้งสี่ด้าน ผนังด้านหน้า และด้านหลังพระประธาน กว้าง 6.4 เมตร
และผนังด้านซ้าย และด้านขวาพระประธาน กว้าง 11.4 เมตร ผนังทั้ง 4 ด้าน ภายในอุโบสถ มีสิ่ง
แวดล้อม และองค์ประกอบอื่น ๆ คือ พระประธานปางนั่งขัดสมาธิสูง 2.43 เมตร หน้าตักกว้าง 1.80
เมตร อยู่บนฐานพระพุทธรูป ล่างฐานพระเป็นอาสน์สงฆ์ยกพื้น พระพุทธรูป ประติมากรรมโคมไฟ
ระย้า โคมไฟ ฯลฯ องค์ประกอบเหล่านี้จะบดบังทัศนียภาพในการชม การรับรู้ และเรียนรู้ โดยเฉพาะ
พระประธานขนาดใหญ่ซึ่งบดบังภาพผนังหุ้มกลองด้านหลังเป็นพื้นที่กว้าง อีกทั้งความสูงของผนัง
โบสถ์ท�ำให้พื้นที่จิตรกรรมอยู่ไกลจากสายตาท�ำให้ภาพอยู่ในมุมที่สูง มีขนาดเล็ก เกิดมิติทาง
ทัศนียภาพจิตรกรรมไทย
4.ส�ำรวจต�ำแหน่ง และระดับความสูงของจิตรกรรมฝาผนัง
ส�ำรวจต�ำแหน่ง และระดับความสูงของจิตรกรรม จากเอกสารการรวบรวมข้อมูลโดยการ
ส�ำรวจของหนังสือวัดเกาะแก้วสุทธาราม ส�ำนักพิมพ์เมืองโบราณ และจากการส�ำรวจด้วยตนเองพบ
ว่า ต�ำแหน่งของจิตรกรรมฝาผนัง มีการเขียนภาพไว้เต็มผนังทั้ง 4 ด้าน สามารถเดินได้โดยรอบ มี
ระดับความสูงของจิตรกรรมฝาผนัง สูง 5.2 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผนังด้านหน้า และด้านหลังพระประธาน
กว้าง 6 เมตร ผนังด้านซ้าย และด้านขวาพระประธาน กว้าง 11.4 เมตร ฝาผนังที่สูงขึ้นไป อยู่ไกล
สายตา และมีสิ่งแวดล้อมที่บดบังภาพจิตรกรรมฝาผนัง
5.ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการในการถ่ายภาพ
จากการส�ำรวจต�ำแหน่ง ระยะและระดับความสูงของจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า การถ่ายภาพ
โดยวิธีทั่วไปไม่สามารถถ่ายภาพให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพได้ ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการในการถ่าย
ภาพให้เกิดมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ โดยการออกแบบร่างทางความคิด
ในการถ่ายภาพจากเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และเทคนิควิธีการผสมภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพ และการประดิษฐ์อปุ กรณ์ในการถ่ายภาพทีส่ ามารถถ่ายภาพให้สอดคล้องกับสภาพภายใน
อุโบสถ
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จากที่ผู้วิจัยได้ออกแบบร่างทางความคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถ่ายภาพจิตรกรรมฝา
ผนังให้มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม โดยก�ำหนด
รายละเอียด และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการถ่ายภาพเพื่อการจัดเตรียมกล้อง อุปกรณ์
การถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทภายในอุโบสถ
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการในการจ�ำลองภาพเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังโดย
1.ก�ำหนดเทคนิควิธีในการถ่ายภาพเพื่อบันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยการถ่ายภาพผ่าน
สัญญาณภาพจากกล้องมายังคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมการถ่ายภาพจากคอมพิวเตอร์
2.การประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่ายภาพ เพื่อประกอบการบันทึกภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ
วัดเกาะแก้วสุทธาราม โดยมีอุปกรณ์ถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถ ที่มีความสูง
มีพื้นที่จ�ำกัด สามารถเคลื่อนที่ได้โดยรอบภายในอุโบสถ และสามารถน�ำกล้องเคลื่อนที่ในแนวสูง-ต�่ำ
ตามพื้นที่ และความสูงของจิตรกรรม เพื่อบันทึกภาพได้ทุกต�ำแหน่งของจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ด้าน
ในอุโบสถ
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดรายละเอียด โดยประดิษฐ์อุปกรณ์ถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ
วัดเกาะแก้วสุทธารามดังนี้
1)โครงสร้างยึดด้วยเหล็กตัวซี (C) 2 ชิ้นต่อเข้าด้วยกัน มีความสูง 3 เมตร และ 2.60 เมตร
มีความสูงรวมกัน 5.60 เมตร มีรางส�ำหรับวางแท่นวางกล้องถ่ายภาพ มีรอกยึดติดด้านบนของ
โครงสร้างอุปกรณ์ สามารถดึงแท่นรางเพื่อให้เคลื่อนที่ในระดับสูง-ต�่ำได้ตามความสูงของจิตรกรรม
ฝาผนัง

		

ภาพที่ 2. แสดงโครงสร้างอุปกรณ์ถ่ายภาพ
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ภาพที่ 3. แท่นโครงสร้างของขาตั้งกล้อง
2) รอก อุปกรณ์ส่วนนี้จะยึดติดอยู่ด้านบนสุดของโครงสร้าง ท�ำหน้าที่รองรับสลิงที่ยึดผูก
ติดกับแท่นส�ำหรับวางกล้อง สามารถดึงแท่นวางกล้องให้เคลื่อนที่ในระดับสูง-ต�่ำตามต้องการได้

ภาพที่ 4. ภาพรอก และแกนยึดสลิง
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3) แท่นส�ำหรับวางกล้องถ่ายภาพมีล้อเลื่อน 4 ล้อ โดยแท่นจะยึดติดกับราง มีรูส�ำหรับยึด
กล้องถ่ายภาพให้กล้องถ่ายภาพมีความมั่นคงไม่สั่นไหว ตัวแท่นสามารถเคลื่อนที่ในระดับสูง และ
ต�่ำได้

ภาพที่ 5. แท่นวางกล้องถ่ายภาพ
4) ฐานอุปกรณ์ถ่ายภาพ ท�ำด้วยเหล็ก มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร มีเหล็กยึดฐาน 4
ด้านให้มีความแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้รอบภายในอุโบสถ

ภาพที่ 6. โครงสร้างฐานอุปกรณ์ถ่ายภาพ
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ตอนที่ 2 การด�ำเนินการในการถ่ายภาพ
การด�ำเนินการในการถ่ายภาพ และผสมภาพเพื่อจ�ำลองภาพเสมือนจริง ที่มีมุมมองภาพที่
สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม เป็นอาคารที่ไม่มีหน้าต่างมีเพียงประตู
ทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ด้านละ 2 ประตู ทิศทางของแสงจะสาดส่องเข้ามาได้เพียง
ทางประตูอุโบสถ ปริมาณของแสงที่ส่องผ่านเข้ามาได้มีปริมาณน้อยมาก ทิศทางของแสงค่อนข้างมี
ปัญหา เพราะผนังอุโบสถมีความสูง แสงที่สาดส่องเข้ามามีปริมาณน้อยมาก
เนื่องจากปริมาณแสงที่มีน้อย ผู้วิจัยจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการควบคุมสภาพแสงในการ
ถ่ายภาพผ่านคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ในการถ่ายภาพยังจะต้องแก้ปัญหาเรื่องเงาที่เกิดจากแสงที่สาดส่อง
มากระทบสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบภายในอุโบสถ ท�ำให้เกิดความต่างของแสง และเงาที่ผนัง
ภาพโดยจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับแสงในการถ่ายภาพแต่ละต�ำแหน่งของผนังภาพ ดังนั้นการถ่าย
ภาพจะต้องถ่ายภาพด้วยขนาดรูรับแสงแคบ (f8) เพื่อผลของความละเอียด ความคมชัดของภาพ จึง
ท�ำให้ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต�่ำ (1-20 วินาที) เพื่อควบคุมแสงที่เหมาะสมในการถ่ายภาพซึ่งกล้อง
ถ่ายภาพจะต้องนิ่ง ไม่สั่นไหวโดยการถ่ายภาพจะถ่ายภาพจากส่วนบนสุดด้านซ้ายของผนังภาพลง
มาด้านล่างทีละภาพ ทั้งนี้เป็นข้อจ�ำกัดของอุปกรณ์ถ่ายภาพ คือการที่กล้องเคลื่อนที่ลดระดับต�่ำลง
อุปกรณ์ถ่ายจะท�ำงานได้สะดวก และคล่องตัวกว่าการน�ำกล้องเคลื่อนที่ระดับสูงขึ้นเพื่อถ่ายภาพ
จากล่างขึ้นบน ด้วยน�้ำหนักของกล้องถ่ายภาพผนวกกับการควบคุมระดับสูง-ต�่ำ ด้วยรอก
ภาพในพระอุโบสถมีแสงไฟประดิษฐ์ ทั้งแสงไฟฟลูออเรสเซนส์ และแสงไฟทังสเตนจาก
โคมไฟเหนือองค์พระประธาน ต้องปิดไฟทุกดวงเพราะจะมีผลท�ำให้ภาพถ่ายที่บันทึกมีสีที่ผิดเพี้ยน
ไปจากสีจริงของจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องการให้สีของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บันทึกภาพมีสี
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ก�ำหนดระยะในการถ่ายภาพ
การก�ำหนดระยะ และระดับในการถ่ายภาพให้สัมพันธ์กับการถ่ายภาพ ในการถ่ายภาพผู้
วิจัยได้วางแผนการถ่ายภาพ โดยถ่ายภาพในระดับสายตาจากส่วนบนสุดถึงส่วนล่างสุดของผนัง
ภาพทีละภาพเป็นแถวจากทางซ้ายของผนังภาพไปทางขวาของผนังภาพจนสิ้นสุดผนังภาพ และ
การวางแผนการถ่ายภาพ พบว่าการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้า และด้านหลังพระประธานมี
ระยะในการถ่ายภาพระหว่างผนังภาพกับกล้องถ่ายภาพ ประมาณ 2.00 เมตร จิตรกรรมฝาผนังด้าน
ซ้าย และด้านขวาพระประธาน มีระยะในการถ่ายภาพ ประมาณ 2.00 เมตร และบางช่วงมีระยะ
ประมาณ 1.50 เมตร

ภาพที่ 7. ระยะ และระดับในการถ่ายภาพ
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ก�ำหนดขอบเขตในการถ่ายภาพ
ในการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่มีข้อจ�ำกัดในการถ่ายภาพ ผู้วิจัยได้
ออกแบบแนวคิดโดยวางแผนการถ่ายภาพ และการผสมภาพ การถ่ายภาพจะต้องถ่ายภาพจ�ำนวน
หลายภาพเพื่อมาผสมภาพให้ออกมาเป็นภาพพื้นเดียวกันทั้งผนัง เพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์ การ
ผสมภาพในแต่ละภาพจึงต้องมีต�ำแหน่งการซ้อนของภาพเพื่อสะดวกในตัดต่อผสมภาพให้ได้ภาพที่
มีสัดส่วน และสีของภาพที่ถูกต้องตามสภาพปกติของจิตรกรรมฝาผนัง ในการถ่ายภาพจะต้องถ่ายที
ละภาพจากส่วนบนสุดถึงส่วนล่างสุดทีละแถว จากแถวซ้ายสุดของผนังภาพไปจนถึงขวาสุดของ
ผนังภาพ โดยใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพที่ผู้วิจัยประดิษฐ์ขึ้นประกอบการถ่ายภาพ ทั้งนี้ภาพที่ถ่ายจะ
ต้องมีแนวขนานกับผนังภาพเพื่อให้ภาพมีสัดส่วนที่ถูกต้องตามสภาพจริงของจิตรกรรม และการ
ถ่ายภาพควรจะถ่ายภาพด้วยการใช้ความยาวโฟกัสของเลนส์ในการถ่ายภาพ ไม่ต�่ำกว่า 50 mm.
เพือ่ ให้เกิดความผิดเพีย้ นของสัดส่วนภาพถ่ายน้อยทีส่ ดุ และเพือ่ การผสมภาพถ่ายให้มคี วามสมบูรณ์
เป็นภาพพื้นเดียวกัน

ภาพที่ 8. แสดงการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานแถวที่ 1

ภาพที่ 9. แสดงการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธาน แถวที่ 2
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เมื่อถ่ายภาพแถวที่ 1 และแถวที่ 2 เสร็จแล้ว เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปทางขวาของผนังภาพ
ตามล�ำดับเป็นแถวเพื่อถ่ายภาพแถวที่ 3 และแถวที่ 4 ต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดผนังภาพทางด้านขวาก็
จะได้ภาพทั้งหมดจ�ำนวน 360 ไฟล์ภาพ (24 แถว) จัดเก็บไฟล์ภาพให้เป็นระบบเพื่อเตรียมผสม
ภาพถ่ายในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 10. แสดงการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธาน
วิธีการด�ำเนินการผสมภาพ
หลังจากถ่ายภาพในแต่ละผนังได้จ�ำนวนภาพตามที่ก�ำหนดแล้วน�ำภาพทั้งหมดมาตัดต่อ
ผสมภาพโดยใช้โปรแกรมผสมภาพ Photoshop CC เพื่อให้ได้ภาพเป็นพื้นภาพเดียวกันที่มีความ
ละเอียดคมชัดมีสัดส่วนและสีที่ถูกต้องตามสภาพในต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนังโดยปรับ
ความเข้มความสว่างของสีให้กลมกลืนเสมอกันทั้งผนังภาพด้านหน้าพระประธาน ผนังด้านหลังพระ
ประธาน ผนังด้านซ้ายพระประธาน และผนังด้านขวาพระประธาน
การผสมภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธาน (ภาพจักรวาลตามคติไตรภูมิ)
ผสมภาพถ่ายโดยน�ำไฟล์ภาพต้นฉบับภาพถ่ายแถวที่ 1 จ�ำนวน 15 ภาพจากไฟล์ต้นฉบับที่
ได้จากการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธาน (ภาพจักรวาลตามคติไตรภูมิ) จ�ำนวน
360 ไฟล์ภาพ (24 แถว) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop CC ผสมภาพให้เส้น รูปร่าง
ขนาด และสัดส่วนซ้อนทับกันพอดีตามต�ำแหน่งของจิตรกรรมฝาผนัง และตกแต่งภาพให้มีขนาด
และสัดส่วนที่ถูกต้องตามต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง และปรับสภาพแสงให้มีความเข้ม
สว่างของภาพให้เท่ากันจนเป็นภาพพื้นเดียวกัน
การจ�ำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระ
ประธาน (ภาพจักรวาลตามคติไตรภูมิ) ด้วยเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และเทคนิควิธีการผสมภาพ
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สามารถน�ำเสนอมุมมองภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีมุมในการมองเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในระดับ
สายตา มีสัดส่วน และสีของภาพที่ถูกต้องตามสภาพในต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง
				

		
ภาพที่ 11. การผสมภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธาน
การผสมภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธาน (ภาพมารผจญ)
การผสมภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธาน (ภาพมารผจญ) ในอุโบสถวัด
เกาะแก้วสุทธารามนี้ใช้เทคนิควิธีการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop CC ในการผสมภาพ
ลักษณะท�ำนองเดียวกันกับการผสมภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธาน โดยน�ำไฟล์
ภาพจ�ำนวน 360 ไฟล์ภาพ
มาผสมภาพให้เส้น รูปร่าง ขนาด และสัดส่วนซ้อนทับกันตามต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรม
ฝาผนัง ปรับสภาพ แสงให้มีความสว่าง และความเข้มของสีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดจนเป็นภาพพื้น
เดียวกันของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สมบูรณ์การจ�ำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์
ของจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพรประธาน (ภาพมารผจญ) ด้วยเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และเทคนิค
วิธีการผสมภาพ สามารถน�ำเสนอมุมมองภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีมุมในการมองเห็นภาพจิตรกรรม
ฝาผนังในระดับสายตา มีสัดส่วน และสีของภาพที่ถูกต้องตามสภาพในต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรม
ฝาผนัง และปราศจากสิ่งบดบัง
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ภาพที่ 12. การผสมภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธาน
การผสมภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังด้านซ้ายพระประธาน (ภาพสัตมหาสถาน)
ผสมภาพถ่ายจิตรกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการผสมภาพวิธีการเดียวกันกับการผสมภาพถ่าย
เช่นเดียวกับข้างต้นไฟล์ภาพของภาพถ่ายจิตรกรรมด้านนี้มีจ�ำนวน 514 ไฟล์ภาพ การจ�ำลอง
ภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านซ้ายพระประธาน (ภาพสัตตม
หาสถาน) ด้วยเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และเทคนิควิธีการผสมภาพ สามารถน�ำเสนอมุมมองภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่มีมุมในการมองเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในระดับสายตา มีสัดส่วน และสีของ
ภาพที่ถูกต้องตามสภาพในต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง และปราศจากสิ่งบดบัง

				

ภาพที่ 13. การผสมภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของ
จิตรกรรมฝาผนังด้านซ้ายพระประธาน
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การผสมภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังด้านขวาพระประธาน (ภาพอัฏฐมหาสถาน)
ผสมภาพถ่ายจิตรกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการผสมภาพวิธีการเดียวกันกับการผสมภาพถ่าย
เช่นเดียวกับข้างต้นไฟล์ภาพของภาพถ่ายจิตรกรรมด้านนี้มีจ�ำนวน 514 ไฟล์ภาพ การจ�ำลอง
ภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านขวาพระประธาน (ภาพอัฏฐมหา
สถาน) ด้วยเทคนิควิธีการถ่ายภาพ และเทคนิควิธีการผสมภาพ สามารถน�ำเสนอมุมมองภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่มีมุมในการมองเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในระดับสายตา มีสัดส่วน และสีของ
ภาพที่ถูกต้องตามสภาพในต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง และปราศจากสิ่งบดบัง

ภาพที่ 14. การผสมภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของ
จิตรกรรมฝาผนังด้านขวาพระประธาน
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของภาพถ่าย
การตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่าย มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ
วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประเมินคุณภาพของภาพถ่ายทีม่ มี มุ มองภาพทีส่ มบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ในด้านความถูกต้องชัดเจนของสีสัดส่วนของภาพ ความชัดของภาพ ความถูกต้องตามต�ำแหน่งของ
ผนังภาพ ความสอดคล้อง ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัย ความเหมาะสมของผลงานภาพถ่ายในการน�ำไปใช้ในการศึกษา
วิจัย และมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย การประเมินผลงานภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับดีมากทุกประเด็น ซึ่งสามารถ
เรียงล�ำดับ ดังนี้ ระดับดีมาก 4 ประเด็น คือ ภาพถ่ายมีความสอดคล้อง ครอบคลุม วัตถุประสงค์ใน
การท�ำวิจัย ความถูกต้องตามต�ำแหน่งของผนังภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถความเหมาะสมของ
ผลงานภาพถ่ายในการน�ำไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัย มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย และระดับ
ดีมากรองลงมา 3 ประเด็น คือ ความคมชัดของภาพ ความถูกต้องชัดเจนของสี และความถูกต้อง
ของสัดส่วนของภาพ ตามล�ำดับ
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ตอนที่ 3 จัดท�ำนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
การด�ำเนินการจัดท�ำนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ออกแบบนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
มุมมองภาพทีส่ มบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังทีม่ มี มุ ในการมองเห็นภาพในระดับสายตา และปราศจาก
สิ่งบดบังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม โดยจัดท�ำเป็นโมเดล 3 มิติ ประกอบด้วย 4 โซน โซนที่ 1
ประวัติความเป็นมา โซนที่ 2 ห้องชมภาพ 360 องศา โซนที่ 3 การเรียนรู้จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในอุโบสถ ผู้วิจัยได้น�ำภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ทั้งสี่ผนังภาพ บรรยาย
เนื้อหาเรื่องราวของภาพจิตรกรรมทั้งสี่ผนังภาพเพื่อให้รับรู้ถึงเนื้อหาเรื่องราวจากภาพที่เขียนไว้ใน
แต่ละผนังภาพ และโซนที่ 4 เป็นภาพสมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ ผู้วิจัยได้น�ำภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ทั้งสี่ผนังภาพจากการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิควิธีการถ่าย
ภาพ และผสมภาพ เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์มองเห็นเนื้อหาเรื่องราวรูปแบบทาง
ทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งสี่ผนังภาพ ซึ่งในโซนนี้สามารถมอง
เห็นภาพจิตรกรรมในระดับสายตาที่มีสัดส่วน ขนาด รูปทรง และสีของภาพที่ถูกต้อง ตามสภาพใน
ต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง และปราศจากสิ่งบดบังในอุโบสถ และสามารถขยายภาพใน
แต่ละผนังภาพเพื่อดูรายละเอียด รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีของแต่ละผนังภาพ

ภาพที่ 15. หน้าแรกของนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
		

ภาพที่ 16. ภาพแสดงต�ำแหน่งส่วนต่าง ๆ ในห้องนิทรรศการ
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ภาพที่ 17. ภาพแสดงต�ำแหน่งห้องนิทรรศการส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ภาพที่ 18. ภายในห้องนิทรรศการส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ภาพที่ 19. ภาพแสดงต�ำแหน่งห้องนิทรรศการส่วนที่ 2 ห้องชมภาพ 360 องศา
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ภาพที่ 20. ภายในห้องนิทรรศการส่วนที่ 2 มุมมองภาพจิตรกรรมฝาผนังในรูปแบบ 360 องศา
		

ภาพที่ 21. ภาพแสดงต�ำแหน่งห้องนิทรรศการส่วนที่ 3 การเรียนรู้เนื้อหาเรื่องราวจากภาพจิตรกรรม

ภาพที่ 22. ภายในห้องนิทรรศการส่วนที่ 3 การเรียนรู้เนื้อหาเรื่องราวจากภาพจิตรกรรม
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ภาพด้านขวาพระประธาน (ภาพอัฏฐมหาสถาน)
ภาพจิตรกรรมแห่งนี้เวียนอย่างอุตราวัตรโดยเริ่มจากทางขวาของผนังภาพ ด้านพระหัตถ์
ขวาของพระประธานไปทางซ้ายของผนังภาพ เรื่องราวของภาพด้านนี้เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ
ตอนส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้น ณ สถานที่ส�ำคัญ 8 แห่งเรียกว่า อัฏฐมหาสถาน ตอนบนสุดของผนังเขียนภาพ
นักสิทธิ์วิทยาธรคนธรรพ์ขนาดตัวใหญ่มาก และเป็นลักษณะของชนชาติต่าง ๆ ถัดลงมาเป็นภาพ
เจดีย์สลับกับฉัตร และใต้ฉัตรเป็นภาพอัฏฐมหาสถานคือสถานที่ส�ำคัญ 8 แห่งแบ่งเป็นช่อง ๆ เริ่ม
เรียงจากด้านขวาไปด้านซ้ายของผนังภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราวจ�ำนวน 10 เรื่อง

		

				
ภาพที่ 23. ภาพการเล่าเรื่องอัฏฐมหาสถาน
ภาพด้านหน้าพระประธาน จิตรกรรมด้านหน้าพระประธานมีเรื่องราวไตรภูมิ และ
ดาวฤกษ์ตา่ ง ๆ อีกทัง้ เหนือกรอบประตูได้เขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระพุทธเจ้า ภาพเจ้า ภาพเจ้าเมืองต่าง ๆ เสด็จมาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ มีการสอดแทรกภาพ
ทิวทัศน์ และลักษณะการแต่งกายของผู้คนในสมัยนั้นอีกด้วย อีกทั้งยังเล่าเรื่องราวพระพุทธประวัติ
ตอนเทวทูตทั้ง 4 เนรมิตกายให้พระพุทธเจ้าเห็นสังขารของมนุษย์ ที่มีแก่ มีเจ็บ มีตาย และภาพ
สมณะ มีล�ำดับในการแบ่งเรื่องราวดังนี้ภาพเขียนช่วงนี้แสดงความสามารถของผู้เขียนอย่างสูง
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เขียนได้สวยงาม และวางองค์ประกอบภาพได้อย่างดี ในพื้นที่แคบ แต่บรรจุสาระไว้มากมาย การละ
เล่นที่แสดงไว้มากมาย เช่น ไต่ราวโขน ละคร การต่อสู้ ทิ้งมะนาว โปรยทาน ปีนเสาน�้ำมัน หกสูง การ
แบ่งภาพใช้เส้นโค้งบางแยกเรื่องท�ำให้ไม่รู้สึกกีดขวางและไม่เปลืองพื้นที่ เนื้อหาเรื่องราวด้านนี้
ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้จ�ำนวน 10 เรื่อง

ภาพที่ 24. ภาพการเล่าเรื่องไตรภูมิ และดาวฤกษ์
ภาพด้านซ้ายพระประธาน (ภาพสัตตมหาสถาน) เริ่มจากมุมด้านหลังของพระประธาน
เรื่องราวของ ภาพด้านนี้เป็นภาพที่แสดงสถานที่ส�ำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับหลังจากตรัสรู้
แล้ว 7 แห่ง เรียกว่า สัตตมหาสถาน ตอนบนสุดของผนังเขียนภาพนักสิทธิ์ วิทยาธร คนธรรพ์ ขนาด
ตัวใหญ่มาก เป็นลักษณะของชนชาติต่าง ๆ ถัดลงมาเขียนภาพเจดีย์สลับกับฉัตรเรียงตลอดจนทั้ง
ผนังภาพ ผนังภาพด้านนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเรื่องราวจ�ำนวน 10 เรื่อง
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ภาพที่ 25. ภาพการเล่าเรื่องสัตตมหาสถาน
ภาพด้านหลังพระประธาน เขียนเรื่องราวพุทธประวัติเกี่ยวกับมารผจญซึ่งต่างจากวัดอื่น
ที่มักจะนิยมเขียนไว้ด้านหน้าแต่วัดเกาะแก้วสุทธารามนั้น ได้เขียนภาพมารผจญไว้ด้านหลังของ
พระประธาน ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ มีรูปยักษ์ รูปสัตว์ รวมทั้งรูปชาวต่างชาติปะปนอยู่เป็น
บริวารของพระยาวัสวดีมาร เหนือขึ้นไปมีภาพรอยพระพุทธบาท ด้านซ้ายมีฉัตรชุมสายกั้น (สาม
ฉัตร) และภาพเทวดามาบูชารอยพระพุทธบาท การมีภาพบุคคล เทพ พิทยาธรหน้าตาคล้ายคนต่าง
ชาติสอดแทรกนั้นได้สะท้อนให้เห็นความคิดของชาวต่างชาติในสมัยนั้น นอกจากจะเป็นความรู้ด้าน
ศาสนาแล้วยังมีคุณค่าทางสังคม โบราณคดี และวัฒนธรรมอีกด้วย ผนังภาพด้านนี้ได้แบ่งการ
ล�ำดับเรื่องราวออกเป็น 3 เรื่อง
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ภาพที่ 26. ภาพการเล่าเรื่องมารผจญ
นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัด
เกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็นการพัฒนาการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรม
ฝาผนัง ที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ประกอบด้วย มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านขวา
พระประธาน (ภาพอัฏฐมหาสถาน) มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระ
ประธาน (ภาพไตรภูมิ และดาวฤกษ์) มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านซ้ายพระ
ประธาน (ภาพสัตตมหาสถาน) มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธาน
(ภาพไตรภูมิ) ให้สามารถมองเห็นภาพจิตรกรรมในมุมมองภาพที่อยู่ในระดับสายตา และปราศจาก
สิ่งบดบัง และได้ทราบเนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีของจิตรกรรมฝาผนังใน
รูปแบบสื่อผสม (Multimedia) แสดงผลงานนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ เชื่อมต่อกับเครือข่ายให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าถึง และค้นหาข้อมูล
นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อด้วยโปรแกรม Adobe Flash Player เชื่อมต่อข้อมูลได้ที่ http://electronicexhibitionkokaeosuttharam.000webhostapp.com/index.html
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สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะ
แก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ มองเห็นภาพในระดับสายตา และ
ปราศจากสิ่งบดบังภายในอุโบสถ โดยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรม
ฝาผนัง จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนังใน
อุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์สามารถน�ำเสนอภาพ
จ�ำลองเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง มองเห็นภาพอยู่ในระดับสายตา
และปราศจากสิ่งบดบังในอุโบสถ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง และค้นหาข้อมูลจิตรกรรมฝาผนังใน
นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบออนไลน์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก
การประเมินคุณภาพจากภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังทีม่ มี มุ มองภาพทีส่ มบูรณ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
ในด้านความถูกต้องของสัดส่วนตามต�ำแหน่งปกติของจิตรกรรมฝาผนัง ความคมชัดของภาพ ความ
ถูกต้องชัดเจนของสี และความเหมาะสมของผลงานต่อการน�ำไปใช้ในการศึกษาวิจัยการประเมินผล
งานภาพถ่าย มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
2. การรับรู้เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีของจิตรกรรมฝาผนัง จาก
มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรีการรับรู้
เนื้อหาเรื่องราวจากการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงที่มีมุมภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังที่
น�ำเสนอด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การรับรู้เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการมองเห็นภาพ
จิตรกรรมโดยรอบภายในอุโบสถ ภาพจิตรกรรมด้านหน้าพระประธาน ภาพจิตรกรรมด้านหลังพระ
ประธาน ภาพจิตรกรรมด้านซ้าย และด้านขวาพระประธาน มีความต่อเนื่องของเนื้อหาเรื่องราว
สามารถเกิดการรับรู้ได้ดีกว่าเนื้อหาเรื่องราวจากการมองเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในอุโบสถ
การรับรู้รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีของจิตรกรรมฝาผนังจากการน�ำเสนอภาพจ�ำลอง
เสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัด
เพชรบุรี ที่น�ำเสนอด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์พบว่าการรับรู้รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธี
เกี่ยวกับรูปแบบ ขนาด สัดส่วน รายละเอียด ความคมชัด ลักษณะภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ
การจัดวางภาพ เทคนิควิธีการเขียนภาพ และการใช้สีในการจิตรกรรมฝาผนังสามารถรับรู้ได้ดีขึ้น
มากกว่าการรับรู้รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธี จากการมองเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังใน
อุโบสถ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมแนวความคิด และวิธีการ การจ�ำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุม
มองภาพที่สมบูรณ์ ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1.การพัฒนาการน�ำเสนอภาพจ�ำลองเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรม
ฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 2 ส่วนส�ำคัญคือ
		
1.1.การน�ำนวัตกรรม แนวความคิด และวิธีการในการถ่ายภาพ และผสมภาพ
เพื่อให้ได้ภาพจ�ำลองเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ โดยการน�ำทฤษฎีการรับรู้ และทฤษฎี
ระยะปรากฏมาเป็นแนวคิดในการจ�ำลองภาพเสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพประกอบกับ
อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นส�ำหรับถ่ายภาพในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อแก้ปัญหามุมมองภาพที่ไม่เป็นปกติ กล่าวคือ เป็นมุมมองภาพที่สูงกว่าระดับสายตา และมีสิ่ง
บดบังภายในอุโบสถ ถ่ายทอดมุมมองภาพใหม่ให้เกิดเป็นมุมมองภาพที่สมบูรณ์มีลักษณะมุมมอง
ภาพที่มองเห็นในระดับสายตา และปราศจากสิ่งบดบังจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ
		
1.2.การน�ำเสนอข้อมูลภาพ และเนื้อหาเรื่องราวด้วยสื่อผสม (Multimedia) โดย
การจั ด แสดงการจ� ำ ลองภาพเสมื อ นจริ ง ที่ มี มุ ม มองภาพที่ ส มบู ร ณ์ ข องจิ ต รกรรมฝาผนั ง ด้ ว ย
นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นการน�ำเสนอรูปแบบใหม่ที่บุคคลทั่วไปในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร
ปัจจุบัน สามารถเข้าถึง และค้นหาข้อมูลของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม
จังหวัดเพชรบุรี ได้โดยสะดวกทางระบบออนไลน์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.การรับรู้เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีของจิตรกรรมฝาผนังจาก
มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย
ได้แบ่งการรับรู้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาเรื่องราว และด้านรูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธี
		
2.1.การรับรู้ด้านเนื้อหาเรื่องราวการรับรู้ด้านเนื้อหาเรื่องราวของจิตรกรรมฝา
ผนังในอุโบสถในเรื่องของความต่อเนื่องของภาพ ความสมบูรณ์ของภาพจะดีขึ้นเมื่อเกิดการรับรู้จาก
การมองเห็นมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังที่น�ำเสนอด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์การ
จ�ำลองภาพเสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ เป็นมุมมองภาพที่สามารถเห็นความต่อเนื่องของ
ภาพจิตรกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ของแต่ละผนังภาพ มีมุมมองภาพที่อยู่ในระดับสายตา และ
ปราศจากสิ่งบดบังภายในอุโบสถ
		
2.2.การรับรู้ด้านรูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีการรับรู้ด้านรูปแบบทาง
ทัศนศิลป์และเทคนิควิธีเกี่ยวกับรูปแบบ ขนาด สัดส่วน รายละเอียด ความคมชัด ลักษณะภาพ การ
จัดองค์ประกอบภาพ การจัดวางภาพ เทคนิควิธีการเขียนภาพ และการใช้สีในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
พบว่าการรับรู้รูปแบบทางทัศนศิลป์ และเทคนิควิธีสามารถรับรู้ได้ดีขึ้นจากการน�ำเสนอภาพจ�ำลอง
เสมือนจริงที่มีมุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยนิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มุม
มองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
1. ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญ สนับสนุน และเผยแพร่ การน�ำเสนอศิลปวัฒนธรรมอันเป็น
มรดกของวัฒนธรรมของชาติ ด้วยรูปแบบที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยสะดวก เพื่อให้เยาวชน
และบุคคลทั่วไปได้รับรู้ ศึกษาเรียนรู้ถึงสาระคุณค่าของจิตรกรรมไทย
2. ควรมีการพัฒนาวิธีการในการน�ำเสนอ ภาพจ�ำลองเสมือนจริงของจิตรกรรมฝาผนัง ใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพให้สามารถเข้าถึงประชาชนให้ทั่วถึง อันจะน�ำไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจ รัก
และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป
3. หากมีการน�ำองค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการน�ำเสนอให้
กับศาสนสถานอื่น ๆ ที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่าก็จะเกิดประโยชน์แก่เยาวชนได้ศึกษา และยัง
เป็นแนวที่ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่นับวันจะถูกท�ำลาย ให้คงอยู่กับประเทศ
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พัฒนาการและการบรรเลงวงเครือ่ งสายผสมเปียโน คณะเกตุดรุ ยิ าคม
The Development and Principle of “ Ketduriyakom” Thai String Assembled Piano
ณัฐชยา นัจจนาวากุล 1

บทคัดย่อ
พัฒนาการและการบรรเลงวงเครื่องสายผสมเปียโน คณะเกตุดุริยาคม เป็นงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก โครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการ
วิจัยพบว่า วงเครื่องสายผสมคณะเกตุดุริยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2491 พร้อมกันนั้นก็
เกิดนักดนตรีอาชีพและนักดนตรีสมัครเล่นจากวงเครื่องสายผสมขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก คุณครูประกอบ
สุกัณหะเกตุ หัวหน้าคณะเกตุดุริยาคม เป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางค์รุ่นแรก มีความช�ำนาญใน
การบรรเลงซอด้วงและไวโอลิน ท่านมีผลงานการประพันธ์มากกว่า 20 บทเพลง ขณะเดียวกันก็มีนัก
ดนตรีอาชีพที่มีฝีมือเป็นจ�ำนวนมากผลัดเปลี่ยนเข้ามาร่วมบรรเลง ถือเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความ
แตกต่างไปจากคณะอื่น ๆ นิยมบรรเลงบทเพลงประเภทบังคับทางและกึ่งบังคับทาง พบว่าไวโอลิน
มีการใช้กลวิธีพิเศษต่าง ๆ และด�ำเนินท�ำนองอย่างซอด้วง เช่น ส�ำนวนการลงจบก่อนหมดจังหวะ
ส�ำนวนเก็บสลับกับส�ำนวนจาว ๆ สอดแทรกด้วยการลักจังหวะ เหลื่อมจังหวะในบทเพลง ขณะ
เดียวกันก็พบการใช้กลวิธีพิเศษของซอด้วงในไวโอลิน เช่น การพรมนิ้ว สลับกับการโยกสาย ( Vibrato) รวมถึงมีการใช้กลุ่มเสียงในไวโอลินได้อย่างครบถ้วนทุกสาย ภายใต้การประดิษฐ์ท�ำนองที่มี
การไล่เรียงอย่างเป็นระเบียบ ในขณะทีเ่ ปียโนมีรปู แบบการบรรเลงโดยใช้กระสวนท�ำนอง ผสมผสาน
การใช้คอร์ดอย่างตะวันตก และมีการเลือกใช้คอร์ดในกลุ่มเสียงหลัก มือขวาท�ำหน้าที่บรรเลง
ท�ำนองเก็บ สลับท�ำนองห่าง ๆ กลุ่มเครื่องดนตรีไทยท�ำหน้าที่บรรเลงทางกลาง ซึ่งมีลักษณะห่างๆ
สลับกับการแปรท�ำนองเป็นส่วนใหญ่ เสียงประสานในเปียโนช่วยเสริมการบรรเลง ภายใต้รูปแบบ
จังหวะที่เรียบง่าย และการเคลื่อนที่ของโน้ตซึ่งมีทิศทางสนับสนุนทางกลางได้อย่างชัดเจน ในส่วน
ของการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสมเปียโน พบว่าเครื่องสีจะถูกปรับเสียงให้สูง
ขึ้น 1 เสียง และใช้ขลุ่ยกรวดหรือขลุ่ยเปียโน ซึ่งมีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถบรรเลงร่วมกันได้อย่างกลมกลืน
ค�ำส�ำคัญ : เครื่องสายผสมเปียโน, คณะเกตุดุริยาคม, กระสวนท�ำนอง
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Abstract
“The Development and Principle of “ Ketduriyakom” Thai String Assembled Piano
” research project was funded by Mahidol University’s Project towards a Research University: Talent Management. The findings reveal that “Ketduriyakom” Thai string ensemble
was established in 1948 when many professional and amateur musicians played in string
ensemble bands. Khru Prakob Sukanhaket, “Ketduriyakom” band leader, was among the
first batch of students of School of Music and Drama and proficient in the Treble Fiddle (Sor
Duang) and the violin. He composed more than 20 numbers for the band. In addition,
many skilled professional musicians take turns participating in the performance, a factor
that makes “Ketduriyakom” stand out from other bands. The numbers performed are of
both the principal melodic style without variation and the semi-principal melodic style. The
violinist employs special techniques and plays the melodies in the style of the Treble Fiddler such as ending before the downbeat, semi-tapping and semi-lengthening the notes,
producing thin texture and synchopating. Also, special Treble Fiddle techniques such as
trilling alternating with vibrato are also found in the performance of the violin, which produces melodic patterns that are systematically arranged. The piano follows the melodic patterns combined with western chords in major keys, with the right hand playing denser
melodies and less dense melodies alternatingly. The Thai instruments play Tang Klang (a
type of main melodies) in alternation with variating the melodies. The piano helps harmonize the sounds in simple patterns and with the movement of the notes which clearly supports Tang Klang (a type of main melodies). Regarding the tuning of the Thai instruments
in the Thai string ensemble combined with piano, the fiddles are tuned up to be one note
higher than usual, and Kruad Flute or Piano Flute is used in place of Piang Or Flute because it is one note higher, so that all the instruments are played together harmoniously.
Keywords : Thai string ensemble combined with piano, Ketduriyakom, melodic pattern
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ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
ในอดีตนั้นสังคมไทย มีการสร้างสรรค์และเลือกรับปรับใช้ดนตรีเพื่อการใช้งานตามโอกาส
ขณะเดียวกันก็มีการจ�ำแนกบทบาทหน้าที่ให้ต่างกันไป ก่อให้เกิดรูปแบบการผสมวง รูปแบบการ
บรรเลงและบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถจ�ำแนกรูปแบบการบรรเลงและการผสมวงได้
เป็น 2 ประการ คือ วงดนตรีเพื่อพิธีกรรมและเพื่อความบันเทิง ด้วยเหตุนี้เองจึงก่อให้เกิดรูปแบบ
วงดนตรีที่หลากหลาย ทั้งที่เกิดภายใต้การผสมผสานร่วมกันในวัฒนธรรมเดิมที่มีมาหลายชั่วอายุ
คน และในขณะเดียวกันก็มีการรับวัฒนธรรมภายนอก ภายใต้การเลือกรับปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สังคมและบทบาทหน้าที่ กล่าวได้ว่าพัฒนาการของวงดนตรีไทยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ จึง
เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ การแลกเปลี่ยน รวมทั้งการแสดงออกซึ่งค่านิยมและกระแส
วัฒนธรรมจากภายนอกที่เข้ามาเป็นก�ำลังในการขับเคลื่อน และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในขณะที่วงเครื่องสายไทย ซึ่งเป็นวงดนตรีประเภทขับกล่อม มีบทบาทในสังคมไทยทั้งใน
และนอกราชส�ำนักมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบวง และบทเพลง มา
ตามล�ำดับขั้น ท�ำหน้าที่เป็นวงดนตรีเพื่อใช้ในการบันเทิงและประกอบพิธีกรรรมในงานมงคล เสีย
เป็นส่วนมาก เว้นเสียแต่วงเครื่องสายปี่ชวา ซึ่งเป็นวงเครื่องสายที่มีเอกลักษณ์เรื่องรูปแบบการ
บรรเลง บทบาทหน้าที่และบทเพลงเฉพาะเท่านั้น
ต่อมาเมื่อกระแสการน�ำเข้าวัฒนธรรมการดนตรีจากภายนอกได้เข้ามามีบทบาทต่อค่า
นิยมและการสร้างวัฒนธรรมความบันเทิงแบบใหม่ ทั้งวัฒนธรรมดนตรีจากโลกตะวันตก และใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน เป็นต้น ด้วยคุณลักษณะของเครื่องดนตรีตะวันตก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในกลุม่ เครือ่ งสายและลิม่ นิว้ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเสียงทีไ่ พเราะทัง้ ยังสามารถสร้างเสียงได้มาก
นักดนตรีไทยจ�ำนวนหนึ่งจึงหันมาคิดรูปแบบการบรรเลงให้เข้ากับวงเครื่องสายไทยได้ และด้วยวง
เครื่องสายไทยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องการรวมวง เหตุด้วยมีหน้าที่บรรเลงเพื่อความบันเทิงเป็นส�ำคัญ
ไม่เคร่งครัดอย่างวงดนตรีพิธีกรรม ในเวลาต่อมาจึงก่อให้เกิดวงเครื่องสายประเภทหนึ่งที่เรียกว่า วง
เครื่องสายผสม ซึ่งถือเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการน�ำเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงเครื่องสายไทย ได้แก่ ซอ
ด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย โทน ร�ำมะนา ฉิ่ง มาผสมกับเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายที่มิได้อยู่ในวัฒนธรรม
ดนตรีของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมกับเครื่องดนตรีต่างชาติ เช่น ขิม เปียโน ออร์แกน หีบ
เพลงชัก ไวโอลิน ฯลฯ โดยเรียกชื่อวงตามชื่อเครื่องดนตรีที่น�ำเข้ามาผสม เช่น วงเครื่องสายผสม
เปียโน วงเครื่องสายผสมออร์แกน เป็นต้น
		
เกตุดุริยาคม เป็นชื่อคณะเครื่องสายผสม ที่มีบทบาทในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2491
– 2433 เมื่อคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุได้ริเริ่มตั้งวงเครื่องสายขึ้นมา จึงได้กราบเรียนคุณครูหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ให้ช่วยตั้งชื่อวง ท่านจึงได้ให้นามชื่อวงเครื่องสายนี้ว่า “เกตุดุริยา
คม” โดยใช้ค�ำว่า เกตุ ซึ่งเป็นค�ำท้ายสุดของนามสกุล สุกัณหะเกตุ มาเป็นชื่อแรกเริ่มของคณะ พร้อม
ทั้งใส่ค�ำว่า ดุริยาคม ต่อท้าย
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วงเครื่องสายผสมคณะเกตุดุริยาคม เป็นการรวมตัวกันของนักดนตรีหลายท่าน สลับสับ
เปลี่ยนกันไป เช่น ครูชาตรี ฑีฆะกุล ครูชด มาลย์มงคล ครูผ่อง โมรากุล คุณครูพิมพ์ พวงนาค
เป็นต้น กล่าวได้ว่า คณะเกตุดุริยาคมในเวลานั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการเครื่องสายผสม จาก
ฝีมอื และลีลาการบรรเลงของนักดนตรีชนั้ ครู ผนวกกับมีบทเพลงประพันธ์ขนึ้ ใหม่โดยคุณครูประกอบ
สุกณ
ั หะเกตุ อีกเป็นจ�ำนวนมากส�ำหรับบรรเลงออกอากาศทัง้ รายการวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์
และรายการวิทยุศึกษา
จากความส�ำคัญดังกล่าว ส่งผลให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาประวัติพัฒนาการ รูปแบบการ
ผสมวง การตั้งเสียง ทางบรรเลง และการบรรเลงรวมวง ของวงเครื่องสายผสมเปียโน คณะเกตุดุริ
ยาคม ซึ่งมีรูปแบบการการบรรเลงที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตนทั้งทางด้านทักษะการ
บรรเลงและบทเพลง แต่เมื่อเวลาผ่านไปสังคมไทยเริ่มรับค่านิยมต่าง ๆ เข้ามาแทนที่มากขึ้น ใน
ปัจจุบันนี้บทบาทของวงเครื่องสายผสมลดน้อยลงและไม่ได้รับความนิยมอย่างเช่นในอดีตที่ผ่าน
มาก ส่งผลให้ภูมิปัญญาความรู้ในการบรรเลงเครื่องสายผสมเริ่มลดน้อยลงไปตามกาลเวลา ซึ่งการ
ศึกษาดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การผสมผสานความรู้ ความสามารถ การเลือกรับปรับใช้
ให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีของตนเอง จนเกิดเป็นนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ทางการดนตรีให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาและสืบทอดต่อกันมา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาพัฒนาการ ความเป็นมาของวงเครื่องสายผสมเปียโนในสังคมไทย
2.เพื่อศึกษารูปแบบการผสมวง การตั้งเสียง ทางบรรเลง และการบรรเลงรวมวง ในวง
เครื่องสายผสมเปียโน คณะเกตุดุริยาคม

ระเบียบวิธีวิจัย
ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยท�ำการศึกษาตามล�ำดับขัน้ ตอนการศึกษา ค้นคว้า ดังนี้
(1) ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ด�ำเนินการค้นคว้าหลักฐานเอกสารเก่าและภาพถ่ายโบราณ น�ำข้อมูลที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านประวัติศาสตร์และนักวิชาการดนตรีไทยวิพากษ์หลักฐาน และน�ำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ประกอบด้วยการตรวจสอบด้วยเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการเทียบเคียงช่วงเวลา โดยท�ำการค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์จากเอกสารเก่า ภาพ
หายาก โดยแหล่งที่จะท�ำการสืบค้นข้อมูลด้านเอกสาร
(2) ด�ำเนินการสัมภาษณ์
ด�ำเนินการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงเครื่องสายผสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับวงเครื่องสายผสม คณะเกตุดุริยาคม

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

(3) ศึกษาข้อมูลเครื่องสายผสมจากแถบบันทึกเสียง
ศึกษาข้อมูลบทเพลงเครื่องสายผสมเปียโน จากแถบบันทึกเสียง รายการออกอากาศของ
สถานีวิทยุศึกษา โดยมีข้อมูลการบันทึกเสียงบทเพลงต่าง ๆ ของวงเครื่องสายผสมเปียโน คณะเกตุ
ดุริยาคม โดยคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้ท�ำการศึกษาผลงานการประพันธ์
และบทเพลงที่ได้รับความนิยมบรรเลงในวงเครื่องสายผสมทั่วไป โดยท�ำการศึกษาบทเพลงประเภท
บังคับทาง และกึ่งบังคับทาง เพลงต่าง ๆ ท�ำการบันทึกเสียงในรายการเบญจรสดนตรีไทย ของ
สถานีวิทยุศึกษา ประกอบด้วย
- เพลงโหมโรงอมราภิรมย์และเพลงเหมราช เถา บันทึกเสียงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
- เพลงจ�ำปานารี บันทึกเสียงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2527
- เพลงลาวด�ำเนินทราย บันทึกเสียงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

วิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนหลัก ด้วยกัน คือ
ส่วนที่ 1 ส่วนของพัฒนาการของวงเครือ่ งสายผสม ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงประวัตศิ าสตร์
โดยการค้นหาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้ง หลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง เพื่อใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงดุริยางคศิลป์ไทย เพื่อหารูปแบบการบรรเลงวง เครื่อง
สายผสมเปียโน คณะเกตุดุริยาคม ที่ปรากฏในแถบบันทึกเสียง รายการวิทยุศึกษา
ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางดนตรีนั้น ผู้วิจัยจะใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางด้าน
ดุริยางคศิลป์ไทยเมื่อท�ำการประมวลข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้นแล้ว จึงน�ำข้อมูลด้านเสียง มาท�ำการ
แยกทางบรรเลง ของไวโอลิน (ซอด้วง เฉพาะเพลงจ�ำปานารี เถา) และเปียโน เทียบเคียงกับทาง
กลาง ภายใต้การศึกษาบทเพลงประเภทบังคับทางและเพลงกึ่งบังคับทาง เพื่อให้เห็นคุณลักษณะ
เฉพาะของการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมเปียโน คณะเกตุดุริยาคม

อภิปรายผลการวิจัย
วัฒนธรรมความบันเทิงของสยามในอดีตนั้น แม้จะมีความแตกต่างกันด้วยรูปลักษณ์และ
ลีลา แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า การแสดงหรือกิจกรรมความบันเทิงเหล่านั้นกลับมีรูปแบบของ
ฐานความคิด ที่ใกล้เคียงกัน ต่างกันก็เพียงรายละเอียด เนื้อหา และแนวคิดวิธีการน�ำเสนอเพียง
เท่านั้น ขณะเดียวกันภายหลังการเปิดเสรี โลกแห่งเสรีภาพในสยามได้เริ่มด�ำเนินไปอย่างช้าๆ
ผนวกกับกระแสการเข้ามาของความบันเทิงอย่างตะวันตก ส่งผลให้ผู้คนในชาติ สามารถเข้าถึง
วัฒนธรรมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดค่านิยม และรูปแบบวงดนตรีที่มีการผสมผสาน
ระหว่างดนตรีภายในและภายนอกวัฒนธรรม การบรรเลงที่มีรูปแบบและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
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ดังที่พบวงเครื่องสายผสม ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดการรับรู้และถูกน�ำมาใช้บรรเลงในฐานะวงดนตรีที่แสดงออกถึงความทันสมัย มี
ลีลาการบรรเลงที่ไพเราะขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น ไม่เคร่งครัดในเรื่องการบรรเลงแต่กลับเปิด
โอกาสให้ผู้บรรเลงใช้ความสามารถและสร้างความไพเราะได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สังคมไทยเวลา
นั้นมีนักดนตรีไทยทั้งในฐานะนักดนตรีอาชีพและสมัครเล่น ใช้วงเครื่องสายผสมเป็นเครื่องให้ความ
บันเทิงรูปแบบใหม่ที่ให้ทั้งความไพเราะ ให้สังคมการรวมกลุ่ม และสร้างรูปแบบการถ่ายทอดผ่าน
ระบบการบันทึกโน้ต ไม่พึ่งพิงระบบส�ำนักอย่างเคร่งครัดเหมือนในอดีต
1.ความเป็นมาของวงเครื่องสายผสมคณะเกตุดุริยาคม
เกตุดุริยาคม เป็นชื่อคณะเครื่องสายไทย ที่มีบทบาทในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2491 – 2533
เมื่อคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุได้ริเริ่มตั้งวงเครื่องสายขึ้นมา จึงได้กราบเรียนคุณครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ให้ช่วยตั้งชื่อวง ท่านจึงได้ให้นามชื่อวงเครื่องสายนี้ว่า “เกตุดุริยาคม” โดย
ใช้ค�ำว่า เกตุ ซึ่งเป็นค�ำท้ายสุดของนามสกุล สุกัณหะเกตุ มาเป็นชื่อแรกเริ่มของคณะ พร้อมทั้งใส่
ค�ำว่า ดุริยาคม ตามท้าย
ภูมิหลังของคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ หัวหน้าคณะเกตุดุริยาคม ท่านเกิดเมื่อวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ. 2459 ในบริเวณวังหน้า ปัจจุบันนี้คือ พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นบุตร
ของนายข�ำ และนางทองค�ำ บิดามีอาชีพรับราชการ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คือ
(1) นายแพทย์ขุนเกตุทัศนพยาธิ (เกตุ สุกัณหะเกตุ)
(2) นางเลื่อน สุนทรเภสัช
(3) นางเฉลิม วีรแพทย์โกศล
(4) นางจิ้มลิ้ม ลีละชาติ
(5) นายประกอบ สุกัณหะเกตุ
คุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนนาฏดุริยางค์ ซึ่งเปิดท�ำการ
ในปี พ.ศ. 2477 โดยเปิดท�ำการสอนเป็นรุ่นแรก มีคุณครูชิ้น ศิลปบรรเลง ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าครู
ดุริยางคศาสตร์ ท่านได้ศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที 8 ในช่วงเวลานั้นได้มีโอกาสเรียนกับ
คุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขณะเดียวกันก็ได้ท�ำหน้าที่เป็นคนซอด้วงประจ�ำวง
ศรทองไปด้วย ในช่วงเวลานี้เอง คุณครูประกอบได้เรียนรู้หลักการบรรเลงดนตรีไทย การปรับวง
และการประพันธ์เพลงจากคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นอกจากนี้คุณครูประกอบ
ยังได้รับความเมตตาจากคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยได้รับการถ่ายทอดทาง
เดี่ยวไวโอลิน เพลงลาวแพน และได้ต่อเพลงอื่น ๆ เช่น อะแซหวุ่นกี้ เถา ยวนเคล้า เถา และพญาสี่
เสา เถา เป็นต้น นอกจากนี้ท่านยังได้เรียนดนตรีเพิ่มเติมจากคุณครูสอน วงฆ้อง โดยท่านได้รับการ
จับมือฆ้องวงใหญ่ เพลงสาธุการ ในงานไหว้ครู และศึกษาการบรรเลงปี่พาทย์จนสามารถบรรเลง
เพลงหน้าพาทย์ได้ถึงเพลงองค์พระพิราพ อันเป็นเพลงหน้าพาทย์สูงสุด
นอกจากนี้ ยังได้เรียนขับร้องเพลงไทยกับครูอาจารย์หลายท่าน ครูที่สอนขับร้องคนแรก
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คือ ครูชิ้น ศิลปบรรเลง ครูนิภา อภัยวงศ์ และ พ.ท.สราวุธ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ก็เคยต่อเพลงให้ด้วย
เช่นกัน และเนือ่ งจากในเวลานัน้ ทางโรงเรียนได้กำ� หนดให้หลักสูตรมีการเรียนร้องเพลงไทยอย่างน้อย
50 เพลง ท่านจึงมีความรู้ความสามารถในการขับร้องอีกทางหนึ่ง กล่าวได้ว่า ท่านจึงเป็นผู้ที่มีความ
แตกฉานทั้งทางเครื่องและทางร้อง ท่านยังได้เรียนโน้ตสากลกับคุณครูพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาท
ยากร) พร้อมทั้งเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ควบคู่ไปด้วย (พูนพิศ อมาตยกุล และคณะ, 2532
: 148)
ในปี พ.ศ. 2486 เมื่อท่านส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาฏดุริยางค์ คุณครูประกอบจึงได้
เข้ารับราชการที่กองการสังคีต โดยท�ำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นตรีของกรมศิลปากร ท�ำหน้าที่ควบคุม
ดูแลการแสดงดนตรีและละครให้เป็นตามพระราชกฤษฎีกา ข้อก�ำหนดทางวัฒนธรรม ซึ่งในเวลา
นัน้ มีหลวงวิจติ รวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากร จากนัน้ ท่านจึงย้ายมาท�ำงานทีก่ รมโลหะกิจ กระทรวง
อุตสาหกรรมแล้ว ขณะเดียวกันก็ท�ำหน้าที่สอนดนตรีและบรรเลงตามโอกาสทั่วไป

ภาพที่ 1 : บัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรของ ครูประกอบ สุกัณหะเกตุ
(ที่มา : อนุศาสน์ สุกัณหะเกตุ, 2559)

ภาพที่ 2 : วงเครือ่ งสายผสมออร์แกน คณะเกตุดรุ ยิ าคม งานแข่งขันว่าว ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2491
(ที่มา : อนุศาสน์ สุกัณหะเกตุ, 2559)
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พัฒนาการและการบรรเลงวงเครื่องสายผสมเปียโน คณะเกตุดุริยาคม

คณะเกตุดุริยาคมได้ขึ้นแสดงครั้งแรกในงานสังคีตศาลา ในนามวงเครื่องสายผสม คณะ
เกตุดุริยาคม โดยมีคุณครูประกอบ สุกัณหเกตุ เป็นหัวหน้าวง ครูพิมพ์ พวงนาค เป็นผู้บรรเลงเปีย
โนประจ�ำวงอยู่
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (อนุศาสน์ สุกัณหะเกตุ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2560 ) โดยในช่วง
เวลาแรกเริ่มนั้นคณะเกตุดุริยาคมเป็นวงดนตรีที่บรรเลงวงเครื่องสาย เครื่องเดี่ยว เป็นหลัก ต่อมา
ภายหลังคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ จึงได้ชักชวนนักดนตรีสมัครเล่น เข้ามาร่วมบรรเลงในวง เช่น
เมื่อครั้งแรกเริ่มที่ก่อตั้ง ประกอบไปด้วย ครูเล็ก ฑีฆะกุล ข้าราชการกรมรถไฟ และเป็นนักดนตรีใน
สโมสรรถไฟ ครูเล็ก เป็นคนเครื่องสายที่มีฝีมือ ท่านสามารถบรรเลงได้ทั้งซอด้วง ซออู้ ท่านมีความ
สนิทสนมกับวงเครื่องสายไทยของครูเลิศ นิลวงศ์ ครูเครื่องสายที่มีชื่อแห่งอัมพวา โดยมากครูเล็ก
ฑีฆะกุล และคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ จะไปบรรเลงเครื่องสายไทยกับครูเลิศ นิลวงศ์ อยู่
สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมี ครูเล็ก ภาณุนันท์ ท่านเป็นนายอ�ำเภอ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ก็
เป็นอีกท่านหนึ่งที่เข้าร่วมวงเกตุดุริยาคมด้วยเช่นกัน โดยท�ำหน้าที่เป็นผู้บรรเลงซออู้ เป็นต้น
(อนุศาสน์ สุกัณหะเกตุ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2560 )
จากการศึกษา พบว่าคณะเกตุดุริยาคม ได้มีนักดนตรีจ�ำนวนไม่น้อยที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามา
ร่วมบรรเลงในวง อาจารย์อนุศาสน์ สุกัณหะเกตุ บุตรชายคุณครูประกอบสุกัณหะเกตุ ทบทวนถึง
รายชื่อนักดนตรีเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ ปี พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2520 ครูเสมอ แตงอ่อน
ขลุ่ย, ครูยอแสง (ไม่ทราบนามสกุล) ขลุ่ย,ครูจ�ำลอง อิศรางกูร ณ อยุธยา โทน ร�ำมะนา, พ.ศ.2500
– พ.ศ. 2514 ครูชาตรี ฑีฆะกุล ขิม, พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2531 ครูบุญสืบ ภู่เถื่อน โทน ร�ำมะนา, ครู
ชด มาฬมงคล โทน ร�ำมะนา, ครูเกลี้ยง ศิริโภคา ขลุ่ย, โอโบ, ครูพิมพ์ พวงนาค เปียโน, ครูผ่อง โม
ระกานต์ เปียโน / ออร์แกน, ครูเชิดชู เอี่ยมส�ำอางค์ ขลุ่ย, ครูบุญล้อม ทางกลอง ขลุ่ย, ครูวิทยา หนู
จ้อย โทน ร�ำมะนา, ครูสมพงษ์ โรหิตาจล โทน ร�ำมะนา, ครูส�ำราญ ภมรสูต ไวโอลิน, ครูเล็ก ภาณุ
นันท์ ซออู้, ครูทองก้อน บารมี ซออู้, ครูเกลี้ยง ศิริโพคา ขลุ่ย, ครูจ�ำลอง อิศรางกูร ณ อยุธยา โทน
ร�ำมะนา, ครูชะอุ่ม (ไม่ทราบนามสกุล) ฉิ่ง, นางสาวยอดทอง บารมี ขับร้อง เนื่องจากในอดีตนั้น
ความนิยมวงเครื่องสายผสมเพื่อบรรเลงออกอากาศ รายการวิทยุกระจายเสียง มีจ�ำนวนมากจน
ท�ำให้นักดนตรีมีไม่เพียงพอต่อกิจกรรมความบันเทิงเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกเสียงตาม
สถานีวิทยุต่าง ๆ กล่าวได้ว่านักดนตรีในวงเครื่องสายผสมโดยมากแล้ว เป็นการสลับสับเปลี่ยนตัว
นักดนตรีภายในวงอยู่ตลอดเวลา มีเพียงชื่อหัวหน้าคณะเท่านั้นที่ยังคงเดิม เนื่องจากทางสถานนี
วิทยุในอดีต ต้องการให้วงเครื่องสายผสมหลายๆ คณะได้เข้ามาบันทึกเสียงกันออกอากาศ แต่ด้วย
นักดนตรีอาชีพหาได้ยาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะ และสับเปลี่ยนตัวนักดนตรีกันบ่อย
ครั้งเพื่อบันทึกเสียง ซึ่งเป็นปกติวิธีของนักดนตรีเครื่องสายผสมที่มีชื่อเสียงในเวลานั้น ขณะเดียวกัน
คุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ ก็ได้เข้าร่วมบรรเลงในวงเครื่องสายผสมคณะต่างๆ ด้วยเช่นกัน
“ เมื่อก่อนมีออกอากาศวิทยุที่กรมประชาสัมพันธ์ ผมก็ไปกับเสถียร ใช้ไมโครโฟนตัวเดียว
แล้วก็ล้อมวงกันเล่น ครูประกอบเป็นมือปืนไปสีซอให้วงต่าง ๆ บางครั้งครูประกอบไปออก ดนตรีไทย
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ที่รัก ช่อง 5 บ้าง วิทยุก็สีให้หลายวง ท่านสามารถตีขิม เป่าขลุ่ย สีซอด้วง ซออู้ ไวโอลินได้ดีมากๆ ”
(อานันท์ นาคคง, สัมภาษณ์ 16 สิงหาคม 2560)

\\
ภาพที่ 3 ครูประกอบกับวงเครือ่ งสายผสมออร์แกน ภาพที่ 4 คุณครูประกอบบรรเลงไวโอลินในวง
(ที่มา : อนุศาสน์ สุกัณหะเกตุ, 2559)
เครื่องสายผสมเปียโน
(ที่มา : อนุศาสน์ สุกัณหะเกตุ, 2559)
ความสามารถในการประพันธ์เพลงของครูประกอบ สุกัณหะเกตุ เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การสร้างอัตลักษณ์ของเครื่องสายผสม คณะเกตุดุริยาคม ได้ศึกษาหลักวิชาดนตรีสากลจาก พระ
เจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) และเรียนรู้หลักวิชาการประพันธ์เพลงไทยจากนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง
หลายท่านด้วยกัน ซึ่งแต่ละท่านเป็นนักดนตรีไทยที่มีความสามารถทั้งทางด้านปี่พาทย์และเครื่อง
สายไทย เช่น พันโทหลวงสราวุธวิชัย (สราวุธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) วงเครื่องสายคณะเตชนะเสนี
นายจิต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ไม่ทราบปีเกิดและถึงแก่กรรม) และจ่าสิบต�ำรวจ เจือ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักดนตรีในวงเครื่องสายคณะเตชนะเสนี นายส�ำราญ ภมรสูต (พ.ศ.2443-2516) เรืออากาศเอก
โองการ กลีบชื่น (พ.ศ.2455-2520) และนายพริ้ง ดนตรีรส (พ.ศ.2444-2524) (เสถียร ดวงจันทร์
ทิพย์, สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2560) ดังที่อานันท์ นาคคง ได้กล่าวถึงคุณครูประกอบ เรื่องความ
สามารถในการประพันธ์เพลงไทยไว้ว่า
“ครูเป็นคนมีความสามารถในการแต่งเพลงมาก ท่านเรียนฆ้องจนถึงองค์พระ ทางเพลงครู
ก็ท�ำเอง ทั้งซอด้วง ซออู้ ไวโอลิน” ( อานันท์ นาคคง, สัมภาษณ์ 16 สิงหาคม 2560)
ด้วยเหตุนี้เอง จึงปรากฏผลงานการประพันธ์เพลงไทยจ�ำนวนมาก และใช้ในการบรรเลง
ออกอากาศรายการกระจายเสียงในนามวงเครื่องสาย คณะเกตุดุริยาคม โดยสามารถสรุปผล
งานการประพันธ์เพลงไทย ครูประกอบ สุกัณหะเกตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495-2531) รวม 28 เพลง
ประกอบไปด้วย เพลงโหมโรง จ�ำนวน 8 เพลง (แต่งทางเปลี่ยนเที่ยวกลับจากของเดิม 1 เพลง) และ
เพลงเถา จ�ำนวน 23 เพลง (ด้วยวิธีการประพันธ์ทางเปลี่ยนและเพิ่มเติมเที่ยวกลับจากของเดิม 2
เพลง) บทเพลงเหล่านั้น ได้แก่
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1.โหมโรงเอื้องเหนือ
2.โหมโรงสุริยาเรืองศรี
3.โหมโรงศรียาตรา
4.โหมโรงวัฒนาภิรมย์
(ประพันธ์ขนึ้ เมือ่ ครัง้ สอนดนตรี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ส�ำเร็จเมือ่ วันอังคาร 14 ธันวาคม2519)
5.โหมโรงเยี่ยมวิมาน 3 ชั้น (ประพันธ์ทางเปลี่ยนเพิ่มเติมเป็นเที่ยวกลับ)
6.โหมโรงพวงทอง 3 ชั้น
7.โหมโรงจันทร์แจ่มวนา
8.กระบี่ลีลา เถา (พ.ศ.2503)
9.เขมรโสภณ เถา
10.จ�ำปาทองเทศ เถา
11.ดวงบุปผา เถา (ประพันธ์จากลาวดวงดอกไม้ ส�ำเร็จเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ.2518)
12.ทะแยหงสา เถา (ประพันธ์ส�ำเร็จเมื่อวันอังคาร 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2519)
13.เทพประทานพร เถา
14.ไทยบรม เถา
15.ไทยอาหม เถา
16.บรมละว้า เถา
17.ฝรั่งจรกา เถา
18.ฝรั่งยี่เฮม เถา
19.ฝั่งโขง เถา
(เผยแพร่ออกวิทยุเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ.2519 คู่กับเพลงสุดสงวนทางเปลี่ยนส�ำเนียงมอญ)
20.พวงเงิน 3 ชั้น
21.เมาะล�ำเลิง เถา
22.แม่ศรีโพสพ 3 ชั้น (ประพันธ์จากเพลงร�ำเคียว เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2518)
23.ลาวร�ำดาบ เถา
24.ลาวอ่านสาส์น เถา
25.สาลิกาชมเดือน เถา
26.สุดสงาน เถา (ในปี พ.ศ.2519 ประพันธ์ทางเปลีย่ นเพิม่ เติมเทีย่ วกลับเป็นส�ำเนียงมอญ)
27.สุธากันแสง เถา (ประพันธ์ทางเปลี่ยนเพิ่มเติม)
28.อัมราภิรมย์ เถา (ประพันธ์เมื่อครั้งสอนดนตรีที่ โรงเรียนวัดอัมรินทราราม กรุงเทพฯ)
29. โหมโรงอมราภิรมย์
30. จ�ำปานารี เถา
31 เหมราช เถา (เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์, สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2560)

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

บั้นปลายชีวิตของคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ ท่านได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกส�ำหรับ
นักดนตรีไทย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ นอกจากนี้ท่านยังท�ำหน้าที่ศิลปิน
นักดนตรี ผู้มาก ฝีมือไว้จนวาระสุดท้ายของชีวิต ก่อนหน้าจะเสียชีวิต คุณครูประกอบได้เดินทางมา
บันทึกเสียงรายการดนตรีไทย ณ สถานีวิทยุศึกษา ถนนศรีอยุธยา ในวันนั้นท่านได้พูดคุยกับผู้คน
ในสถานีอย่างเป็นกันเอง คุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2531รวม
อายุได้ 72 ปี ในขณะก�ำลังบรรเลงซอด้วง เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ ออกสะบัดสะบิ้ง ระหว่างที่ก�ำลัง
ท�ำการบันทึกเสียงให้วงเครื่องสายคณะสุคีตา ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกขณะก�ำลังบรรเลง
คุณครูประกอบได้ตงั้ เจตนารมย์ประสงค์บริจาคร่างกายให้กบั โรงพยาบาลศิรริ าช (อนุศาสน์ สุกณ
ั หะ
เกตุ, สัมภาษณ์ 23 มกราคม 2560) คณะเกตุดุริยาคมได้รับการสืบสานโดยบุตรชายของท่าน ผู้ซึ่งท�ำ
หน้าที่ถ่ายทอดผลงานและสอนดนตรีไทยให้กับเด็กๆ รุ่นหลังเรื่อยมา
2. รูปแบบการผสมวง การเทียบเสียง และการบรรเลงรวมวง ในวงเครื่องสายผสม
เปียโน คณะเกตุดุริยาคม
2.1 รูปแบบการผสมวงเครื่องสายผสมเปียโน
ด้วยความไม่เคร่งครัดในเรื่องรูปแบบการผสมวง ประกอบกับวงเครื่องสายผสม มีพื้นฐาน
มาจากจุดประสงค์ในการบรรเลงเพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย ดังนั้นการผสมวงเพื่อการบรรเลงโดย
มากจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักดนตรี การว่าจ้าง หรือการร้องขอให้ไปบรรเลงเป็นส�ำคัญ รวม
ถึงความสะดวกในการจัดหา วงเครื่องสายผสมเปียโนคณะเกตุดุริยาคม มีรูปแบบการผสมวง ปรับ
เปลี่ยนไปตามวาระและโอกาสในการน�ำเสนองาน พบว่า การผสมวงเครื่องสายผสมเปียโน โดยมาก
เครื่องหลักในวงเครื่องสายไทยจะไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นจะเข้ ซึ่งเป็นเครื่องดีดที่มีเสียงตายตัว เนื่อง
ด้วยมีนมจะเข้เป็นตัวบังคับเสียงให้คงที่ ไม่สามารถสร้างเสียงเฉลี่ยได้อย่างกลุ่มเครื่องสี ดังนั้นใน
วงเครื่องสายผสมส่วนมากจึงต้องตัดจะเข้ออกไป เหลือเพียง ซอด้วง ซออู้ และ ขลุ่ยกรวด ใช้ โทน
ร�ำมะนา และฉิ่ง ท�ำหน้าที่ก�ำกับจังหวะ รูปแบบการผสมวงเครื่องสาย มี อยู่ 2 ลักษณะด้วยกันดังนี้

ภาพที่ 5 รูปแบบการผสมวงเครื่องสายผสมเปียโน และซอด้วง
(ที่มา : ณัฐชยา นัจจนาวากุล, 2560)
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ภาพที่ 6 รูปแบบการผสมวงเครื่องสายผสมเปียโน และไวโอลิน
(ที่มา : ณัฐชยา นัจจนาวากุล, 2560)
2.2 การเทียบเสียงในวงเครื่องสายผสม
การเทียบเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายไทยในวงเครื่องสายผสมเปียโนนั้น มีความ
แตกต่างไปจากการเทียบเสียงวงเครือ่ งสายไทย เนือ่ งจากกลุม่ เครือ่ งสีของวงเครือ่ งสายไทยต้องปรับ
ระดับเสียงให้สูงขึ้นกว่าปกติ 1 เสียง ซึ่งการเทียบเสียงในลักษณะนี้ส่งผลให้การบรรเลงของเครื่องสี
ในวงเครื่องสายไทย ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ สามารถบรรเลงในบันไดเสียง C majorของเปียโนได้ง่าย
และเมื่อปรับระดับเสียงให้สูงขึ้นจากเดิม 1 เสียง ขลุ่ยที่ใช้จึงต้องเปลี่ยนจากขลุ่ยเพียงออ ให้เป็น
ขลุ่ยกรวดเนื่องจากให้ระดับเสียงที่สูงกว่าขลุ่ยเพียงออ 1 เสียงเช่นกัน ขลุ่ยกรวดท�ำหน้าที่ในการ
บรรเลงท�ำนองในกลุม่ เสียงสูง ขณะเดียวกันก็มซี ออู้ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนินท�ำนองในกลุม่ เสียงต�ำ่ ให้กบั วง
พบว่ามีการใช้ไวโอลินแทนที่ซอด้วงเป็นครั้งคราวสับเปลี่ยนไปมาขึ้นอยู่กับการผสมวงตามอัธยาศัย
ส่งผลให้คุณลักษณะเสียงของวงเครื่องสายผสมเปียโน เกิดสีสันเสียงในการการด�ำเนินท�ำนองที่
หลากหลาย ภายใต้ลักษณะช่วงเสียงของเปียโนที่กว้าง และสามารถเพิ่มช่วงเสียงได้มากกว่าการ
บรรเลงโดยวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวอย่างที่เคยมีมา
ในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายผสมเปียโนนั้น ในกลุ่มของเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสายไทย มีความแตกต่างไปจากการเทียบเสียงดังเดิม เนื่องจากกลุ่มเครื่องสี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเครื่องสายไทย ได้แก่ ซอด้วงและซออู้ ต้องปรับระดับเสียงให้สูงขึ้นกว่าปกติ 1
เสียง ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับระบบเสียงของเปียโน ในขณะที่ไวโอลินก็ต้องเทียบเสียงให้ต�่ำลง 1 เสียง
เป็น สาย 1 (เร) สาย 2 (ซอล) สาย 3 (โด) สาย 4 (ฟา) จากการเทียบเสียงไวโอลินเช่นนี้ สาย 3
(โด) และ สาย 2 (ซอล) จะเท่ากับเสียงของซออู้ ส่วน สาย 2 (ซอล) และสาย 1 (เร) จะเท่ากับเสียง
ของซอด้วง จึงเป็นการง่ายต่อการบรรเลงของผู้บรรเลงไวโอลินที่มีพื้นฐานมาจากซอไทย เมื่อปรับ
ระดับเสียงดังกล่าวทั้งหมดแล้ว เพลงไทยที่นิยมบรรเลงส่วนใหญ่จะบรรเลงอยู่ในบันไดเสียง C F
และ G major
2.3 ลักษณะการบรรเลงรวมวง
ในการบรรเลงเครื่องสายผสมเปียโนของคณะเกตุดุริยาคม มีการเลือกใช้บทเพลงที่หลาก
หลาย ทั้งเพลงทางกรอหรือเพลงบังคับทาง และเพลงกึ่งบังคับทาง แต่โดยทั่วไปแล้วนิยมบรรเลง
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เพลงทีส่ ามารถแสดงลักษณะท่วงท�ำนองทีเ่ รียบง่ายหากแต่มคี วามอ่อนหวาน ผ่านกลวิธพี เิ ศษต่าง ๆ
ของเครื่องดนตรี จากการศึกษาพบว่า มีการน�ำกลวิธีพิเศษในการบรรเลงซอด้วงเข้ามาใช้ในการ
บรรเลง ในไวโอลิน ส่งผลให้ลีลาของเพลงยังคงมีลักษณะส�ำเนียงและปรากฏกลวิธีพิเศษของซอด้วง
ผ่านไวโอลินได้ดังเดิม นอกจากนี้ทางบรรเลงเปียโนของคณะเกตุดุริยาคม มีลักษณะการบรรเลงที่
เป็นหลักให้กับวงในด้านการด�ำเนินท�ำนอง เนื่องด้วยเปียโนมีกลุ่มเสียงที่กว้าง ในขณะที่กลุ่มเครื่อง
ดนตรีไทยท�ำหน้าที่บรรเลงทางกลางสลับกับการแปรท�ำนองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้เสียงประสานแบบ
Triad มาเสริมการบรรเลง รวมถึงการใช้รูปแบบจังหวะที่เรียบง่ายและการเคลื่อนที่ของโน้ตที่มี
ทิศทางสนับสนุนทางกลางได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ทางบรรเลงเปียโนในบทเพลงนี้มีความกลมกลืน
กับกลุ่มเครื่องดนตรีไทย มีลีลาที่หลากหลาย และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางการบรรเลงภายใต้
ท�ำนองไทยได้เป็นอย่างดี
2.4 อัตลักษณ์ด้านส�ำนวนท�ำนอง
การด�ำเนินท�ำนองของเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายผสม คณะเกตุดุริยาคม มีส�ำนวนท�ำนอง
ที่หลากหลาย ในกลุ่มเครื่องไทย ภายใต้การตกแต่งท�ำนองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสร้างท�ำนอง
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กัน ระหว่างท�ำนองของไวโอลินกับเปียโน โดยไวโอลินสามารถใช้เสียงที่มี
ได้อย่างครบถ้วน ขณะเดียวกันก็มีการด�ำเนินท�ำนองไปทางในกลุ่มเสียงสูง อย่างมีนัย สอดคล้อง
กับผู้บรรเลงซึ่งมีความสามารถ ในการเลือกใช้เสียงในการบรรเลงได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มเสียงสูงสุดของไวโอลิน ซึ่งอยู่ที่สาย 1 เสียง ภายใต้การประดิษฐ์ท�ำนองที่มีการไล่เรียงอย่าง
เป็นระเบียบ ส่วนเปียโนก็ด�ำเนินท�ำนองที่สอดคล้องกับไวโอลินทั้งยังมีการเสริมท่วงท�ำนองด้วยการ
บรรเลงคอร์ดเพื่อให้บทเพลงมีสีสันที่เกิดจากการประสานเสียงแบบตะวันตก
ตัวอย่าง ท�ำนองที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างไวโอลินกับเปียโน
โหมโรงอมราภิรมย์

ภาพรวมของส�ำนวนท�ำนองของเปียโนที่บรรเลงร่วมกับวงดนตรีไทย มีลักษณะการบรรเลง
คล้ายระนาดเอก โดยสังเกตได้จากการบรรเลงมีลักษณะใกล้เคียงกับทางกลางและการแปรท�ำนอง
ที่คล้ายกับทางบรรเลงของระนาดเอก ซึ่งการน�ำทางบรรเลงของระนาดเอกมาเป็นหลักในการสร้าง
ทางบรรเลงของเปียโนขึ้นมานั้น ส่งผลให้บทเพลงมีทิศทางที่แน่นอนและไม่หลุดออกนอกกรอบ
แนวคิดทางดนตรีไทยมากเกินไป อีกทั้งเปียโนมีช่วงเสียงที่กว้างกว่าระนาดเอก จึงสามารถบรรเลง
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ท�ำนองด้วยการประสานเสียงขั้นคู่ 8 ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จ�ำเป็นต้องทดระดับเสียงเป็นขั้นคู่ 4 หรือ
5 แทน ส่งผลให้บทเพลงมีมติ ขิ องเสียงมากขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งเสียงต�ำ่ ไปยังช่วงเสียงสูง และบางส่วนเปียโน
ท�ำหน้าที่บรรเลงเสียงประสานประกอบกับแนวบรรเลงของกลุ่มเครื่องดนตรีไทยด้วยเสียงประสาน
และจังหวะที่ไม่ซับซ้อน
ตัวอย่างการด�ำเนินท�ำนองเป็นคู่ 8 ของเปียโน
เพลงเหมราช เถา

การใช้เครือ่ งดนตรีทแี่ ตกต่างกันออกไปนัน้ ได้กอ่ ให้เกิดความแตกต่างในเรือ่ งของคุณลักษณะ
เสียงที่ปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการสร้างเสียงที่ต่างออกไป รูปแบบการบรรเลงที่เป็น
เอกลักษณ์ประการหนึ่งของคณะเกตุดุริยาคม คือการบรรเลงเครื่องน�ำอย่างไวโอลิน ด้วยการใช้
กลวิธีพิเศษในการบรรเลงที่ปรากฏในซอด้วง เช่น การสะบัด การพรม ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
กลวิธีพิเศษที่ปรากฏในไวโอลิน หากแต่ให้สีสันของเสียงมีความโดดเด่น ต่างไปจากเดิม ขณะ
เดียวกันพบว่าในการบรรเลงไวโอลิน มีการสอดแทรกกลวิธีพิเศษของซอด้วงเข้าไปด้วยเช่นกัน เช่น
การโยกสาย ( Vibrato ) ผสมกับการพรมนิ้วในซอด้วง
นอกจากนี้ การบรรเลงเปียโนของวงเครื่องสายผสม คณะเกตุดุริยาคม ยังปรากฏรูปแบบที่
มีเอกลักษณ์และเป็นหลักให้กับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในวงได้เป็นอย่างดี ดังปรากฏในทางเปลี่ยนท่อน
1 ในเพลงลาวด�ำเนินทราย พบว่าเปียโนมีการบรรเลงทางกลางของบทเพลงเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
การใช้เทคนิคการกรอหรือรัวในบางจุดเพื่อท�ำให้เสียงยาวขึ้น ช่วงระหว่างประโยคเพลงมีการใช้เสียง
ต�่ำเพื่อขับเคลื่อนจังหวะโดยสอดคล้องกันกับจังหวะของหน้าทับด้วยการบรรเลงในจังหวะยก ก่อน
เข้าประโยคเพลงใหม่ หรือลงในจังหวะตก 1 จังหวะก่อนเข้าสู่เพลงประโยคต่อไป
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ตัวอย่างการประดับตกแต่งท�ำนองด้วยการรัว (tremolos) ในเปียโน
เพลงลาวด�ำเนินทราย

การประดับตกแต่งท�ำนอง (Ornamentation) ดังเช่นตัวอย่างท่วงท�ำนองของเพลงจ�ำปา
นารี เถา คณะเกตุดุริยาคมนี้ เนื่องด้วยส�ำนวนท�ำนองมีความเรียบง่าย ใช้ความเร็วระดับปานกลาง
ส่งผลให้ผู้บรรเลงสามารถสอดแทรกเทคนิคการบรรเลงต่าง ๆ ด้วยโน้ตประดับเพื่อสร้างสีสันเสียง
และจุดเด่นของส�ำนวนท�ำนอง พบว่ามีการใช้โน้ตประดับสอดแทรกในการบรรเลงตลอดเพลง
ตัวอย่าง การประดับตกแต่งท�ำนองลักษณะต่างๆ ในเปียโน
เพลงจ�ำปานารี สามชั้น

นอกจากนี้ยังพบว่าเพลงด�ำเนินทราย ในทางเปลี่ยนท่อน 2 เที่ยวแรก มีการมีการบรรเลง
เสียงประสานในรูปแบบ Triad โดยเลือกใช้โน้ตในบันไดเสียง 3 เสียง ได้แก่ CEA CEG EGC GCE
และ BDG ลงในจังหวะตกของท่วงท�ำนอง จากนั้นจึงกลับมาบรรเลงทางกลาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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การใช้กลวิธีพิเศษ หรือเทคนิคประเภทต่าง ๆ ในการบรรเลงเปียโนนั้นช่วยเสริมให้การ
บรรเลงเครื่องสายผสมเปียโนมีมิติเรื่องเสียงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะ
กลวิธีพิเศษที่สอดคล้องไปกับส�ำนวนกลอนที่ปรากฏในบทเพลงไทย เช่น การสะบัด การกรอ
นอกจากนี้ยังปรากฏการใช้เสียงประสานภายในกลุ่มเสียงได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ความเรียบง่าย
ของท�ำนองผสานกับรูปแบบท�ำนองลักษณะต่าง ๆ เช่น ท�ำนองที่แสดงการลักจังหวะ ท�ำนองเก็บ
สลับท�ำนองจาว ๆ เรียงร้อยภายใต้โครงสร้างของเพลงอย่างมีความสัมพันธ์กันไปกับท�ำนองของ
เครื่องดนตรีชนิดอื่นในวงเครื่องสาย
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สรุปผล

จากการศึกษาทางบรรเลงและรูปแบบการบรรเลงเครื่องสายผสมเปียโน ของคณะเกตุ
ดุริยาคม โดยท�ำการศึกษาบทเพลงประเภทบังคับทาง ซึ่งได้แก่เพลง ลาวด�ำเนินทราย และเพลง
จ�ำปานารี เถา และกึ่งบังคับทาง ได้แก่เพลง โหมโรงอมราภิรมย์ และเพลงเหมราช เถา พบว่า เพลง
ประเภทบังคับทาง เป็นเพลงประเภทหนึ่งที่มีการสร้างกลุ่มท�ำนองที่มีลักษณะบังคับ หมายถึง มี
โครงสร้างท�ำนองเฉพาะและไม่นิยมแปรทาง กลุ่มเพลงประเภทนี้ ได้แก่บทเพลงที่ด�ำเนินท�ำนอง
ด้วยทางกรอ เป็นส�ำคัญ
ในการนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเพลง ลาวด�ำเนินทรายและเพลงจ�ำปานารี เถา พบว่า เครื่อง
สายผสมคณะเกตุดุริยาคมใช้การบรรเลงด้วยกลวิธีพิเศษที่หลากหลายของแต่ละเครื่องมือ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครื่องสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลงจ�ำปานารี เถา เป็นการบรรเลงด้วยซอ
ด้วง แต่ก็สามารถใช้กลุ่มเสียงที่จ�ำกัดได้อย่างดี มีการใช้กลุ่มเสียงที่สูงกว่าปกติ ส่งผลให้ต้องเลื่อน
มือลงมาบรรเลงในช่วงเสียงที่พิเศษซึ่งไม่นิยมใช้ในการบรรเลงนัก ยกเว้นในเพลงประเภทอวดฝีมือ
อย่างเพลงเดีย่ ว ซึง่ การบรรเลงเช่นนีแ้ สดงถึงศักยภาพขัน้ สูงของผูบ้ รรเลงในการใช้กลวิธพี เิ ศษเหล่านี้
นอกจากนี้ ยังพบว่าในการเลือกใช้กลุ่มเสียงสูงที่ปรากฏในวงเครื่องสายผสมคณะเกตุ
ดุริยาคม เป็นการใช้กลุ่มเสียงโดยค�ำนึงถึงรูปแบบการบรรเลงเปียโนเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของเปียโนที่ท�ำหน้าที่บรรเลงท�ำนองห่าง ๆ คล้ายคลึงกับทางกลาง โดยสอดแทรกไปกับการ
เดินท�ำนองคอร์ด ( Chord ) ในมือซ้าย บทบาทของเปียโนจึงส่งผลต่อการสร้างส�ำนวนกลอนและ
การเลือกใช้กลุ่มเสียงของเครื่องดนตรีในวงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างส�ำนวนกลอนในซอด้วง
หรือไวโอลิน ซึ่งมีฐานะเป็นผู้น�ำวงและเป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเสียงแหลม
ในส่วนของกลุ่มเพลงประเภทกึ่งบังคับทาง ได้แก่เพลงโหมโรงอมราภิรมย์ และเพลงเหม
ราช เถา มีรูปแบบลักษณะส�ำนวนกลอนที่แตกต่างไปจากกลุ่มเพลงประเภทบังคับทาง เนื่องด้วย
กลุ่มบทเพลงประเภทกึ่งบังคับทาง เป็นบทเพลงประเภทลูกฆ้องอิสระ ผู้บรรเลงสามารถตกแต่ง
ท�ำนองให้มีลักษณะเฉพาะตนภายใต้โครงสร้างเสียงของบทเพลงที่ก�ำหนดไว้ได้เช่นกัน ดังที่ปรากฏ
ผลการวิเคราะห์ในการศึกษาเพลงโหมโรงอมราภิรมย์ และเพลงเหมราชเถา ซึ่งปรากฏลักษณะเป็น
เพลงประเภทที่มีการด�ำเนินท�ำนองทางเก็บ สลับกับการด�ำเนินท�ำนองลูกล้อ ลูกขัด และลูกเหลื่อม
พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้บรรเลงสามารถแปรท�ำนองได้ในบางส�ำนวน ส่งผลให้การบรรเลง มีการ
แบ่งกลุ่มเครื่องดนตรีตามลักษณะเสียง เพื่อท�ำหน้าที่บรรเลงในกลุ่มเครื่องน�ำและเครื่องตาม โดยมี
ซอด้วงหรือไวโอลิน และเปียโนท�ำหน้าที่กลุ่มเครื่องน�ำ ในขณะที่ซออู้และขลุ่ยกรวด ท�ำหน้าที่บรรเลง
ในกลุ่มเครื่องตาม แต่ขณะเดียวกัน เปียโนก็ท�ำหน้าที่สอดรับท�ำนองเข้ามาเป็นครั้งคราว เพื่อช่วย
คลอเป็นท�ำนองพื้นหลัง ในช่วงที่เป็นการบรรเลงลูกล้อ ลูกขัด
ในการบรรเลงวงเครื่องสายผสมเปียโน คณะเกตุดุริยาคมนั้น มีการใช้กลวิธีพิเศษในการ
บรรเลงของเครือ่ งดนตรีแต่ละชิน้ ในวง โดยสอดแทรกกลวิธเี หล่านีใ้ ห้สอดคล้องกับรูปแบบการด�ำเนิน
ท�ำนอง โดยเฉพาะอย่างในเพลงประเภทบังคับทางและกึ่งบังคับทาง จากการศึกษา พบว่า การ
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บรรเลงเครื่องสายผสมในบทเพลงประเภทบังคับทาง ซึ่งประกอบด้วย เพลงจ�ำปานารี เถา และเพลง
ลาวด�ำเนินทราย นั้น เป็นการบรรเลงโดยยึดตามโครงสร้างท�ำนองของเพลง ไม่มีการแปรท�ำนองใดๆ
มากนัก แต่ยึดการสร้างเสียงให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากการบรรเลงทั่วไป เช่น ไวโอลิน มีการใช้
กลวิธีพิเศษต่าง ๆ เช่น การสร้างเสียงสั่นสะเทือนในไวโอลิน (Vibrato) ผสมไปมากับการพรมนิ้ว
อย่างไทย ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบเสียงที่มีเอกลักษณ์อย่างไทยตามมา
ขณะเดียวกันนั้น เอกลักษณ์ในการบรรเลงวงเครื่องสายผสม คณะเกตุดุริยาคมนั้น อยู่ที่
บทบาทของผู้บรรเลงเป็นส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูประกอบ สุกัณหะเกตุ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็น
ผูน้ ำ� วง ท่านมักจะบรรเลงไวโอลินหรือสลับซอด้วงในบางคราว มีการเลือกใช้กลวิธพี เิ ศษทัง้ ในไวโอลิน
และซอด้วงผสมผสานกัน คณะเกตุดุริยาคมได้นักเปียโนที่มีความสามารถมาช่วยในการบรรเลง เช่น
คุณครูพิมพ์ พวงนาค คุณครูผ่อง โมระกานต์ ซึ่งแต่ละท่านต่างก็มีความเข้าใจเลือกใช้เสียงประสาน
เลือกรูปแบบการบรรเลงและกลวิธีพิเศษต่าง ๆ ที่กลมกลืนกับท�ำนองเพลงไทย เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของเปียโนในวงเครื่องสายผสม ผนวกกับลีลาในการบรรเลงเครื่องดนตรีต่าง ๆ ในวงเครื่องสาย ทั้ง
ซออู้ ขลุ่ย และเครื่องก�ำกับจังหวะ สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้บรรเลง
ซึ่งเป็นทั้งนักดนตรีอาชีพและนักดนตรีสมัครเล่นได้อย่างแท้จริง
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หลักส�ำคัญส�ำหรับการเป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวที1
THE PRINCIPLES OF BEING PIT MUSICIAN IN MUSICAL THEATRE.
นรเศรษฐ์ อุดาการ 2
จักรพันธ์ ชัยยะ 3

บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรือ่ ง หลักส�ำคัญส�ำหรับการเป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละคร
เวที นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น� ำ เสนอหลั ก ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น นั ก ดนตรี ใ นการบรรเลง
ประกอบการแสดงละครเวทีหรือนักดนตรีในวง “พิตออร์เคสตรา” (Pit Orchestra) ผู้เขียนได้ท�ำการ
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากบทความเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ
พร้อมทั้งได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วาทยกร นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญและการเข้าเก็บข้อมูล
จากการมีส่วนร่วมในการแสดงละครเวทีจริง ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาเป็นหลักส�ำคัญเพื่อให้นัก
ดนตรีที่สนใจได้ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการท�ำหน้าที่เป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการ
แสดงละครเวที ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการดังนี้ ประการแรก “ท�ำการบ้านมาก่อนเสมอ” ประการที่ 2
“เป็นนักดนตรีที่ดี” ประการที่ 3 “อดทนและมีวินัย” ประการที่ 4 “ควรมีตัวส�ำรอง” และประการ
สุดท้ายคือ “เตรียมพร้อมส�ำหรับทุกสถานการณ์” ซึ่งนอกจากหลักส�ำคัญ 5 ประการนี้ อาจมีสิ่งอื่น ๆ
ที่ควรให้ความส�ำคัญเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบของการแสดง การจัดการด้านดนตรี
หรือระดับความสามารถและความเป็นมืออาชีพทั้งของนักแสดง นักดนตรีและทีมงานการจัดการ
แสดงด้วยเช่นกัน
ค�ำส�ำคัญ : หลักส�ำคัญ, นักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง, การแสดงละครเวที

Abstract

The main purpose for this article was to guide and inform musicians and others
who been interested in playing musical theatre in pit orchestra. The author had studied the
principle of being pit musician and participated in many performances for collecting information and interviewing some experts who involve in musical production such as conductors, musicians and musical directors to make the conclusion for a preparation which can
help other musicians to learn and prepare themselves before their audition or their performance. The result of the research was divided to 5 sections, starts with “Always do your
homework” and “Be a good musician”. “Be patient and disciplined” are the third which are
บทความนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอหลักส�ำคัญที่จ�ำเป็นต่อการท�ำหน้าที่นักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตก
ต่างจากการบรรเลงดนตรีของนักดนตรีในวงออร์เคสตราทั่วไป ซึ่งผู้เขียนได้รับจากการค้นคว้าเอกสารต�ำรา สื่อสารสนเทศ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
การเข้าร่วมบรรเลงในการแสดงจริง
2
อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3
อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
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one of the most important things that musicians need. “Prepare for a sub” or “Substitution
needed” is the fourth section, this will be a very important thing for a very long period performance. The final section of the principles, “Be ready for any situations” or “Be awareness”, is a fine habit for not only pit musician but all musicians. There’re still other things that
could be important for musical performance, but it’s up to different skilled musicians, level
of the orchestra and various kind of the performances.
Keywords : Principle, Pit Musician, Musical Theatre

บทน�ำ
บทความวิชาการบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอหลักส�ำคัญส�ำหรับการท�ำหน้าที่
เป็นนักดนตรีในการบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีหรือนักดนตรีในวง “พิตออร์เคสตรา” (Pit
Orchestra) ซึ่งมีความแตกต่างจากการบรรเลงในวงซิมโฟนีออร์เคสตราปกติหรือวงดุริยางค์เครื่อง
ลมทั่วไปและมีลักษณะพิเศษเฉพาะทั้งในด้านของการเตรียมตัวก่อนการแสดงและในการแสดงจริง
ผู้เขียนได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากบทความเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจาก
สื่อสารสนเทศ พร้อมทั้งได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วาทยกร นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญและ
การเข้าเก็บข้อมูลจากการมีส่วนร่วมในการแสดงละครเวทีจริง ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมการแสดง
ละครเวทีในฐานะนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีซึ่งจัดการแสดงขึ้นโดยมูลนิธิวง
ดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนการแสดงกาดเธียเตอร์ทั้งหมด 4 เรื่องคือ “เห็นแก่ลูก” “อิน
– จัน เดอร์มิวสิคคัล” “จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า” และ “เสื่อ ผืน หมอน ใบ” ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ โดยหลังจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งหมด ผู้เขียนได้
ท�ำการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการเข้าไปมีส่วนร่วมออกมาเป็นหลักส�ำคัญ
5 ประการส�ำหรับนักดนตรีทุกคนส�ำหรับการเตรียมความพร้อม และค�ำนึงถึงเมื่อได้รับโอกาสให้ท�ำ
หน้าที่เป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีเพื่อให้การแสดงละครเวทีนั้นสามารถด�ำเนิน
ไปได้อย่างถูกต้องซึ่งมีความแตกต่างจากการบรรเลงในวงออร์เคสตราปกติทั่วไป
“พิตออร์เคสตรา” (Pit Orchestra) เป็นวงออร์เคสตราชนิดหนึ่งซึ่งบรรเลงสนับสนุนการ
แสดงละครเวที การแสดงโอเปราและการแสดงบัลเล่ต์หรือการแสดงอื่น ๆ ที่ต้องการใช้การบรรเลง
ดนตรีสดประกอบการแสดง โดยวงพิตออร์เคสตราจะนั่งบรรเลงใน “หลุมวงดุริยางค์” (Orchestra
pit) ซึ่งเป็นหลุมที่อยู่ส่วนหน้าของเวทีในโรงละครภายใต้การน�ำวงของวาทยกรซึ่งจะสามารถน�ำวง
ออร์เคสตราและการแสดงบนเวทีไปได้พร้อม ๆ กัน พิตออร์เคสตราโดยทั่วไปจะมีขนาดและจ�ำนวน
นักดนตรีมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนและความหลากหลายของบทประพันธ์ ตัวอย่างเช่น
ละครเวทีเรื่อง “West Side Story” ผลงานการเรียบเรียงดนตรีของ Sid Ramin และ Irwin Kostal ซึ่ง
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เป็นละครที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอดีตและปัจจุบัน ใช้นักดนตรีในการแสดงทั้งหมดประมาณ 31 คน
ละครเรื่อง “The Phantom of the opera” ใช้นักดนตรีทั้งหมด 27 คน ในขณะที่ในอดีตอุปรากรเรื่อง
“The Flying Ducthman”บทประพันของ Richard Wagner ใช้นักดนตรีทั้งหมดไม่ต�่ำกว่า 60 คน

ภาพที่ 1 : ออร์เคสตราพิตและวงพิตออร์เคสตราภายใน Bayreuth Festival Theatre
(Talk Classic. (2016). Historical Wagner Recording. สืบค้นเมื่อ 12 ม.ค. 2561,
จากhttp://www.talkclassical.com/37401-historical-wagner-recordings-35.html.)
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่านอกเหนือจากความแตกต่างของบทประพันธ์แล้วยังคงมีเรื่อง
ของการลงทุนและงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย เนื่องจากในอดีต ริชาร์ด วากเนอร์ (Richard
Wagner) นักประพันธ์ชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนั้นได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นน�ำใน
สังคม ท�ำให้สามารถทุ่มเงินและงบประมาณในการแสดงในแต่ละครั้งสามารถท�ำได้อย่างเต็มก�ำลัง
แตกต่างจากในปัจจุบันที่ความนิยมในตัวอุปรากรและการแสดงละครเวทีนั้นลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
ให้การจัดการแสดงในแต่ละครั้ง ผู้จัดจึงต้องพิจารณาการจัดการให้ประหยัดงบประมาณในทุก ๆ
ด้าน โดยในด้านดนตรีจะพบว่า การบรรเลงดนตรีของวงพิตออร์เคสตราในปัจจุบันนั้นจะใช้นักดนตรี
ไม่เกิน 25 ถึง 30 คน ยิ่งไปกว่านั้น ในการประพันธ์บทเพลงส�ำหรับการสร้างละครเวทีบางเรื่อง ได้มี
การน�ำ “กลุ่มเครื่องจังหวะ” (Rhythm Section) เข้ามาบรรเลงเพื่อก�ำหนดจังหวะและเพื่อให้เข้ากับ
บทประพันธ์ที่มีเรื่องราวอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของดนตรีสมัยนิยม
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ภาพที่ 2 : ออร์เคสตราพิตและวงพิตออร์เคสตราภายในโรงละครกาดสวนแก้วระหว่างการฝึกซ้อม
ละครเวทีเรื่อง “เสื่อ ฝืน หมอน ใบ” (ที่มา : นรเศรษฐ์ อุดาการ, 2560)
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อาจารย์สมัคร กาใจค�ำ วาทยกรประจ�ำวงกาดเธียร์เตอร์
พิตออร์เคสตราและการร่วมบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครเวที พบว่าวงพิตออร์เคสตราที่ได้
ท�ำการบรรเลงในการแสดงละครเวทีทั้ง 4 เรื่องของกาดเธียร์เตอร์นั้นใช้รูปแบบการจัดนักดนตรีโดย
ยึดกลุ่มเครื่องสายและกลุ่มเครื่องจังหวะเป็นหลัก โดยเครื่องสายประกอบไปด้วย ไวโอลิน เสียง 1
และเสียง2จ�ำนวน 4 คน วิโอลาและเซลโล่ 3 รวมกัน 4 คน และกลุ่มเครื่องจังหวะ 5 คนคือ เปียโน
คีย์บอร์ดไฟฟ้า กีตาร์ เบสไฟฟ้าและกลองชุด รวมทั้งหมด 13 คน จากนั้นจะเพิ่มเติมเครื่องลมไม้และ
เครื่องทองเหลืองตามความสมควรของบทเพลงโดยจะใช้เพียงเครื่องละ 1 ถึง 2 คนเท่านั้น ตัวอย่าง
เช่น ละครเวทีเรื่อง “อิน จัน เดอร์มิลสิคคัล” ใช้เครื่องลมไม้และเครื่องทองเหลืองเครื่องละ 2 คนครบ
ทุกเครื่อง ในขณะที่เรื่อง “เสื่อ ผืน หมอน ใบ” ใช้เพียงเครื่องละ 1 คนเท่านั้น ดังนั้นผู้เขียนจึงใคร่น�ำ
เสนอหลักการส�ำคัญส�ำหรับการเป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีโดยอ้างอิงข้อมูล
หลักจากการบรรเลงของวงพิตออร์เคสตราที่มีการแสดงจริงในประเทศไทย ซึ่งจะมีลักษณะเป็นวง
ออร์เคสตราผสมกับกลุ่มเครื่องจังหวะและเป็นวงออร์เคสตราที่มีจ�ำนวนนักดนตรีทั้งหมดประมาณ
15 ถึง 25 คน โดยในกลุ่มของเครื่องเป่าทั้งเครื่องลมไม้และเครื่องทองเหลืองจะยึดจ�ำนวนนักดนตรี
เครื่องละ 1 คนเป็นส�ำคัญ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 ประการดังนี้
ประการที่ 1 “ท�ำการบ้านมาก่อนเสมอ”
การศึกษารายละเอียดของบทเพลงให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งก่อนการแสดงถือว่าหน้าที่
ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการเป็นนักดนตรีที่ดีและถือว่าเป็นความรับผิดชอบหลักส�ำหรับนักดนตรี
อาชีพพึงปฏิบัติ โดยในส่วนของนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีนั้น นักดนตรีไม่เพียง
แต่ท�ำการศึกษารายละเอียดของบทเพลง แต่ยังคงต้องท�ำการศึกษารายละเอียดของตัวบทประพันธ์
อีกด้วย
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การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการแสดงอุปรากรและละครเวทีอื่น ๆ ที่นักดนตรีจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในตัวบทประพันธ์ เรื่องราวต่าง ๆ ของบทประพันธ์เพื่อให้สามารถบรรเลงบทเพลงได้
อย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของผูเ้ ขียนและผูป้ ระพันธ์บทเพลง อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยให้วาทยกร
และเพื่อนร่วมงานสามารถท�ำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจากการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมการแสดงนั้น
โดยส่วนใหญ่นักแสดงจะท�ำการฝึกซ้อมการแสดง การต่อบทและการร้องก่อนการแสดงจริงอย่าง
น้อย 1 ถึง 2 เดือนร่วมกับนักเปียโนหรือฝึกซ้อมร่วมกับไฟล์เสียง ตัวอย่างเช่นการฝึกซ้อมการแสดง
ละครเวทีของโรงละครกาดสวนแก้วทั้ง 4 เรื่อง ใช้วิธีการฝึกซ้อมร่วมกับไฟล์เสียงที่เปิดจากเครื่อง
เสียงตั้งแต่การฝึกต่อบท ฝึกร้องเพลง จนกระทั้งการลงก�ำหนดจุดการแสดงต่าง ๆ ในพื้นที่เวทีและ
จึงเริ่มฝึกซ้อมกับวงพิตออร์เคสตราจริงเพียง 1 สัปดาห์ก่อนการแสดงจริงเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
และงบประมาณในการจ้างนักดนตรี ด้วยเหตุนี้จะพบว่า โอกาสในการฝึกซ้อมร่วมกันทั้งนักดนตรี
และนักแสดงก่อนการแสดงจริงนั้นมีเวลาค้อนข้างจ�ำกัด ดังนั้นการฝึกซ้อมเตรียมตัวของนักดนตรีจึง
เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับการเป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบละครเวที ประกอบกับ
ระดับความยากของโน้ตที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ขึ้นนั้นอาจจะมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความ
สามารถของนักดนตรีที่ต้องบรรเลงโน้ตให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดนตรี
เครื่องเป่าและเครื่องจังหวะที่มีจ�ำนวนเพียงเครื่องละ 1 คน จึงต้องฝึกซ้อมให้เกิดความช�ำนาญและ
ลดข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นขณะท�ำการแสดง
อีกหนึ่งผลดีที่เกิดจากการเตรียมพร้อมของนักดนตรีก็คือ การได้เรียนรู้บริบทแวดล้อมและ
โน้ตดนตรีในส่วนอื่น ๆ ของบทเพลง ประเด็นนี้ถือเป็นหลักส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นนักดนตรีที่ดีใน
การเล่นรวมวง (Ensemble) จากการเก็บข้อมูลของผู้เขียนพบว่า นักดนตรีสมัครเล่นส่วนใหญ่มักจะ
ไม่ท�ำการฝึกซ้อมโน้ตของตนมาก่อนการฝึกซ้อมรวมวง โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ “อ่านโน้ตทันควัน”
(Sight Reading) ซึ่งจะประสบปัญหาในการอ่านและบรรเลงโน้ตที่มีความยากและท้าทายที่ต้องใช้
เวลาในการฝึกซ้อมไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรเลงรวมวงท�ำให้บทเพลงไม่สมบูรณ์และจะท�ำให้นัก
ดนตรีคนอื่น ๆ ต้องรอ โดยสิ่งที่พึงปฏิบัติคือการท�ำการบ้านมาก่อน ฝึกซ้อมโน้ตในส่วนที่ตนรับผิด
ชอบมาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเมื่อมาฝึกซ้อมร่วมกันในการบรรเลงรวมวงก็จะสามารถใช้โอกาสนั้นในการ
ฟังและศึกษาบริบทต่าง ๆ ทิศทาง อารมณ์ของบทเพลงได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลต่อโน้ตในความรับ
ผิดชอบของตนมากจนเกินไป ซึง่ ถ้านักดนตรีสามารถปฏิบตั เิ ช่นนีไ้ ด้เป็นกิจวัตรก็จะเกิดความช�ำนาญ
และเกิดความมั่นใจซึ่งสามารถช่วยให้การบรรเลงของวงพิตออร์เคสตราทั้งพัฒนาขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประการที่ 2 “เป็นนักดนตรีที่ดี”
“เป็นนักดนตรีที่ดี” ในที่นี้อาจมีขอบเขตความหมายที่ไม่ได้กว้างมากนัก เนื่องจากผู้เขียนมี
ความเห็นว่าอาชีพนักดนตรีไม่ได้มีความแตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ ที่ควรยึดหลักความรับผิดชอบและ
การท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นหลักพื้นฐานของการท�ำงานและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อาทิ การรักษา
เวลา การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่การตั้งใจและใส่ใจในการท�ำงานนั้นล้วนแต่
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เป็นความผิดชอบพื้นฐานของทุกสายอาชีพ ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนมีความเห็นและน�ำเสนอองค์
ความรู้ในส่วนที่เป็นหลักการเฉพาะของการเป็นนักดนตรีที่ดีในความหมายของการเป็นนักดนตรี
บรรเลงประกอบละครเวทีเป็นส�ำคัญ ซึ่งจากการสัมภาษณ์และสืบค้นข้อมูลพบว่า การเป็นนักดนตรี
บรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีที่ดีนั้น นักดนตรีจะต้องมีทักษะและความสามารถเพิ่มเติมจาก
การเป็นนักดนตรีในวงออร์เคสตราทั่วไปอย่างน้อย 3 ทักษะ คือ
ทักษะแรก คือ “การเป็นผู้อ่านที่ดี” ทักษะการอ่านโน้ตเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญพื้นฐานของ
การเป็นนักดนตรี โดยนักดนตรีอาชีพทุกคนจะต้องผ่านการเรียนและฝึกฝนการอ่านโน้ตมาเป็นอย่าง
ดี เพื่อให้เกิดความช�ำนาญ ซึ่งกรณีของการบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีนั้น โน้ตส่วนใหญ่ที่ผู้
ประพันธ์ประพันธ์ขึ้นนั้นมักจะเป็นต้นฉบับแรกและเป็นเค้าโครงของบทเพลงที่ยังไม่ได้ผ่านการ
บรรเลงร่วมกับนักแสดง ซึ่งย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของเนื้อเรื่อง บทการแสดงหรือแม้แต่
ตัวบทเพลง เพื่อให้การแสดงสามารถแสดงไปได้พร้อมกัน ซึ่งในหลายครั้งมักจะมีการปรับเพิ่มหรือ
ลดดนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับบทของนักแสดง เช่น ในช่วงที่นักแสดงมีบทสนทนานั้น ผู้ประพันธ์มัก
จะใช้เทคนิคการประพันธ์ดนตรีแบบ “เล่นคลอ” (Vamp) ให้บรรเลงบทเพลงวนซ�้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่า
บทสนทนาของนักแสดงจะหมดลง ดังนั้นอาจจะมีการเพิ่มโน้ตดนตรีที่นักดนตรีไม่มีโอกาสฝึกซ้อม
มาก่อนเข้าไปเพิ่มเติมและบางเครื่องดนตรีอาจต้องท�ำการ “บรรเลงด้นสด” (Improvisation) หรือ
อาจมีการปรับเปลี่ยนกุญแจหรือบันไดเสียงของท�ำนองฉับพลันอีกด้วย ซึ่งถ้านักดนตรีขาดทักษะ
การอ่านโน้ตแล้ว ย่อมส่งผลให้ไม่สามารถบรรเลงบทเพลงนั้นได้ และจะท�ำให้เกิดปัญหาในการ
บรรเลงรวมวงกับนักดนตรีคนอื่นทันที
ทักษะที่สอง คือ “ควรเป็นนักจดมากกว่าการเป็นนักจ�ำ” ซึ่งหมายถึง นักดนตรีควรสร้าง
นิสัยนักจดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มโน้ต สัญญาณต่าง ๆ จาก
วาทยกร การแก้ไขโน้ต กุญแจหรือท่อนเพลง มากกว่าการจ�ำโดยปราศจากการจดบันทึก ซึ่งในการ
จดบันทึกนั้นนักดนตรีสามารถด�ำเนินการได้หลายรูปแบบทั้ง การท�ำสัญลักษณ์ การวงกลมเน้น
เครื่องหมายต่าง ๆ หรือการเขียนอธิบายสั้น ๆ จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนมีข้อเสนอคือ นักดนตรี
ควรใช้หรือสร้างเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายประกอบ
กับการใช้สีจากปากกาหรือดินสอสีในการท�ำเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเพื่อย�้ำให้
สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทดแทนการเขียนบรรยายหรืออธิบายในโน้ตดนตรี ซึ่ง
นักดนตรีจะไม่สามารถอ่านรายละเอียดเหล่านั้นได้ทันระหว่างการบรรเลงจริง ดังภาพตัวอย่าง
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ภาพที่ 3 : โน้ตตัวอย่างการจดบันทึกและท�ำเครื่องหมายบทเพลง
(ที่มา : นรเศรษฐ์ อุดาการ, 2560)
จากภาพที่ 3 เป็นโน้ตบทเพลง “นับหนึ่งให้ถึงฝัน” ส่วนของทรอมโบนซึ่งผู้เขียนใช้ในการ
บรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีเรื่อง “เสื่อ ผืน หมอน ใบ” จะเห็นว่ามีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมายหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น ผู้เขียนได้จดบันทึกค�ำว่า “Attacca” ซึ่งมีความ
หมายว่า”ต่อไปในทันที” ไว้ในส่วนท้ายของบทเพลงที่ 7ก่อนหน้าบทเพลงนี้และส่วนต้นของบทเพลง
นี้ เพื่อเป็นการเตือนว่าในการแสดงจริงวงพิตออร์เคสตราจะบรรเลงบทเพลงที่ 8 ต่อกับบทเพลงที่ 7
ทันที ต่อจากนั้นในท่อนอักษร B มีการตัดโน้ตท่อนนั้นออกไป เนื่องจากเป็นบทสนทนาของนักแสดง
โดย ผู้ก�ำกับและวาทยกรมีความเห็นร่วมกันให้ตัดโน้ตของวงออกไป แล้วจึงกลับเข้ามาบรรเลงอีก
ครั้ง 1 ห้องก่อนเข้าท่อนอักษร C ซึ่งผู้เขียนได้ใช้สัญลักษณ์ “แว่นตา” ซึ่งใช้เพื่อเตือนให้รอดูสัญญาณ
จากวาทยกรเพื่อบรรเลงให้ตรงจังหวะและทันตามบทละครของการแสดง การท�ำสัญลักษณ์เพื่อ
เตือนการเปลี่ยนกุญแจเสียงเป็นอีกประการที่นักดนตรีทุกคนควรให้ความส�ำคัญ เนื่องจากบทเพลง
ส�ำหรับการบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีส่วนใหญ่นั้นมักจะมีการปรับเปลี่ยนกุญแจเสียงอยู่
เสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์ของบทเพลงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและเพื่อให้เหมาะสมกับการขับ
ร้องของนักแสดง ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำเครื่องหมายเพื่อเตือนในทุกท่อนที่มีการปรับ
เปลี่ยนกุญแจเสียงดังภาพตัวอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนกุญแจเสียงถึง 3 ครั้ง
ทักษะที่สาม คือ “ควรเป็นนักดนตรีเอนกประสงค์” หรือ “Be Versatile” ในการบรรเลง
ประกอบการแสดงละครเวทีนั้น นักดนตรีควรจะมีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงเครื่องหลักของตน
และควรมีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกันหรือใกล้เคียงกันด้วย
ตัวอย่าง เช่น นักทรัมเป็ตควรจะสามารถบรรเลงเครื่องทรัมเป็ตได้ทุกขนาดและทุกคีย์ อาทิ B-Flat,
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C, E-Flat, ปิกโกโลทรัมเป็ต หรือแม้แต่คอร์เน็ตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องเดียวกัน ยิ่งไปกว่า
นั้น ในบางกรณี ผู้แสดงอาจถูกขอให้บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ในบางท่อนเพลงเพื่อเสริมแนว
ท�ำนองหรือเพิ่มเติมให้การบรรเลงบทเพลงให้มีความเหมาะสมและสมจริงมากยิ่งขึ้น ดังเช่นในการ
บรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีเรื่อง “เห็นแก่ลูก เดอร์ มิลสิคคัล” มีการขอให้นักไวโอลินบรรเลง
บทเพลง “ลาวดวงเดือน” ด้วย ซออู้ เพื่อให้สอดคล้องกบบรรยากาศของการแสดงละครซึ่งเป็นละคร
ที่มีเนื้อหาและเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยหลังการเลิกทาส ในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ไปสู่รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 หรือในการแสดงละครเวทีที่มีชื่อเสียงอย่างมากเรื่อง มิสไซง่อน (Miss Saigon)
ประพันธ์โดยคลอดด์ มิเชล โชนเบิร์ก ในการบรรเลงมีการน�ำ แซกโซโฟนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บรรเลงประกอบการแสดงในบทเพลง “Last night of the World” ซึ่งในวงพิตออร์เคสตราของการ
แสดงละครเรื่องนี้ใช้วิธีการจัดเครื่องดนตรีแบบสลับเครื่อง คือ ในการบรรเลงดนตรีนั้นใช้จ�ำนวนนัก
ดนตรีที่จ�ำกัดเพียง 10 ถึง 15 คน แต่ให้นักดนตรีบางเครื่องดนตรีบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ด้วย
โดยส�ำหรับละครเรื่องนี้มีการจัดให้นักคลาริเน็ตสลับเครื่องไปบรรเลงแซกโซโฟนในบทเพลง “Last
night of the World” แล้วจึงกลับไปบรรเลงเครื่องหลักของตนในบทเพลงถัดไป โดยสรุปแล้วการเป็น
นักดนตรีที่มีลักษณะเอนกประสงค์นั้นไม่ได้หมายความว่านักดนตรีทุกคนในวงพิตออร์เคสตราจะ
ต้องสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลาย ๆ เครื่อง แต่ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้นัก
ดนตรีที่ก�ำลังจะท�ำหน้าที่เป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีได้ตระหนักถึงความแตก
ต่างของการบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีเพื่อสามารถเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ตน
สามารถเป็นนักดนตรีที่ดีและมีความยืดหยุ่นทั้งในด้านของการบรรเลง การเตรียมความพร้อม การ
เปิดรับความคิดเห็นและประสบการณ์ใหม่ ๆ และการบรรเลงบทเพลงในสไตล์ทหี่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้
ประการที่ 3 “อดทนและมีวินัย”
แท้จริงแล้วความอดทนและความมีวินัยนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญอย่างมากส�ำหรับ
การท�ำงานในทุกสายวิชาชีพ ไม่เพียงเฉพาะแต่นักดนตรีเท่านั้น แต่เนื่องจากการบรรเลงดนตรีนั้น
ถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องใช้ระยะในการฝึกฝนและเตรียมความพร้อม ส่งผลให้หลักปฏิบัติ
เรื่องของความอดทนและความมีวินัยจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ถึงขั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแบ่งระดับความรับผิดชอบและสามารถใช้แบ่งประเภทของนักดนตรีว่าเป็นนักดนตรีสมัคร
เล่นหรือเป็นนักดนตรีอาชีพ ซึ่งส�ำหรับการท�ำหน้าที่เป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวที
นั้นยิ่งจะต้องใช้ความอดทนและความมีวินัยเพิ่มเติมยิ่งไปกว่าการเป็นนักดนตรีทั่วไป โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่ขั้นตอนการฝึกซ้อมการบรรเลงบทเพลง การเตรียมตัวศึกษาเรียนรู้บทเพลงและเนื้อเรื่องของ
บทละครที่จะต้องบรรเลง การฝึกซ้อมรวมวงก่อนการแสดง จนถึงการแสดงจริง ซึ่งทุกขั้นตอนล้วน
อาศัยความอดทนและความมีวินัยของผู้แสดงในทุกขั้นตอน เริ่มจากการฝึกซ้อมก่อนการแสดง โดย
ทั่วไปการฝึกซ้อมการแสดงละครเวทีมักจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ การฝึกซ้อมการแสดงของ
นักแสดงและการฝึกซ้อมการบรรเลงดนตรี โดยจะมีการฝึกซ้อมการขับร้องและพูดบทสนทนาของ
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นักแสดงร่วมกับวงพิตออร์เคสตราก่อนการแสดงจริงไม่เกิน 1 หรือ 2 เดือนก่อนการแสดงจริง เนื่อง
จากวงพิตออร์เคสตราจะต้องรอบทเพลงให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วจึงรวมวงเพื่อท�ำการฝึกซ้อม ดัง
นัน้ เพือ่ เป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาในการฝึกซ้อม จะมีการใช้นกั เปียโนบรรเลงเพือ่ ทดแทน
วงพิตออร์เคสตราก่อนในช่วงแรก ๆ ของการฝึกซ้อม และเมือ่ เริม่ การฝึกซ้อมรวมวงร่วมกับ วงพิตออร์
เคสตรา วาทยกรจะเริ่มฝึกซ้อมบทเพลงทุกบทเพลงซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาในการฝึกซ้อม 3 ถึง 4
ชั่วโมงต่อการฝึกซ้อม 1 ครั้ง โดยที่ผ่านมาจากการที่ผู้เขียนได้ร่วมเก็บข้อมูลจากการร่วมการแสดง
ละครเวที 4 เรื่องพบว่า ในการฝึกซ้อมครั้งแรกนั้นจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมทั้งการบรรเลงดนตรีและ
การฝึกซ้อมการขับร้องใช้เวลาเฉลี่ย 4 ถึง 5 ชั่วโมง ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความอดทนสูงมาก
เพราะไม่เพียงใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อมนานแล้ว แต่ยังคงต้องบรรเลงบทเพลงหลายรอบเพื่อให้
โอกาสแก่นักแสดงในการฝึกการขับร้องอีกด้วย ประกอบกับพื้นฐานด้านดนตรีของนักแสดงนั้นมี
ความแตกต่างกันมาก ซึ่งมีทั้งคนที่มีความสามารถด้านดนตรีเป็นอย่างดี สามารถเข้าใจบทเพลง
และการขับร้องและนักแสดงที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีเลยแม้แต่น้อย ซึ่งมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้
เวลาในการฝึกซ้อมมากกว่าปกติมาก และมักจะส่งผลให้นักดนตรีในวงพิตออร์เคสตราเกิดความ
อึดอัดและอาจเกิดความรู้สึกเบื่อ เนื่องจากไม่มีความอดทนมากเพียงพอส�ำหรับการใช้เวลาและไม่มี
ความเข้าใจนักแสดงที่ขาดทักษะด้านดนตรี
นอกเหนือจากช่วงการฝึกซ้อมก่อนการแสดงแล้ว ความอดทนและมีวินัยก็มีความส�ำคัญ
ต่อการแสดงจริงอีกด้วย เนื่องจาก ช่วงการแสดงเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิและ
ความตั้งใจ ประกอบกับระเบียบปฏิบัติที่พึ่งปฏิบัติ อาทิ การตรงต่อเวลานัดหมาย การจัดการธุระ
ส่วนตัวให้แล้วเสร็จก่อนการแสดงและการเตรียมความพร้อมส่วนตัว เนื่องจากในการแสดงละคร
เวทีนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่ต�่ำกว่า 2 ชั่วโมง โดยบางเรื่องอาจใช้ระยะเวลาใน
การแสดงถึง 3 ชั่วโมงครึ่ง หรืออาจจะ 4 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักครึ่งการแสดงดังนั้นความอดทน
และความมีวินัยจึงเป็นสิ่งที่จ�ำอย่างมากส�ำหรับการบรรเลงประกอบการแสดงละครเวที
ประการที่ 4 “ควรมีตัวส�ำรอง”
การหาตัวส�ำรองหรือการเตรียมนักดนตรีที่มีความสามารถเข้ามาบรรเลงทดแทนนักดนตรี
ตัวจริงนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มีความจ�ำเป็นมากนักส�ำหรับนักดนตรีในวงดนตรีทั่ว ๆ ไป เนื่องจาก
ระยะเวลาในการแสดงแต่ละครั้งและจ�ำนวนครั้งที่มีการจัดการแสดงนั้นจ�ำกัด ซึ่งมีความแตกต่าง
กันอย่างมากส�ำหรับการแสดงละครเวทีหนึ่งเรื่อง ซึ่งโดยปกติแล้วการสร้างละครเวทีขึ้นมาหนึ่งเรื่อง
นั้น ผู้จัดและผู้ก�ำกับย่อมค�ำนึงถึงงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนไม่ต่างจากการสร้างและการถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ ดังนัน้ ละครเวทีสว่ นใหญ่จะต้องมีการจัดการแสดงขึน้ ไม่ตำ�่ กว่า 2 ถึง 3 ครัง้ เป็นอย่างน้อย
เพื่อให้รองรับกับจ�ำนวนผู้ชมและการขายบัตรการแสดงให้ตรงตามเป้าหมายและคุ้มค่าของการ
ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยผู้จัดเองหรือเป็นการระดมทุนจากผู้สนับสนุน ซึ่งละครเวทีที่มีชื่อเป็น
อย่างมากหลายเรื่องก็ยังคงเปิดการแสดงอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ได้เปิดการแสดงครั้งแรก
ตัวอย่างเช่น ละครเวทีเรื่อง “The Phantom of the opera” ยังคงเปิดการแสดงอย่างต่อเนื่องจนถึง
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หลักส�ำคัญส�ำหรับการเป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวที

ปัจจุบัน นับจากเปิดการแสดงครั้งแรกที่ Her Majesty’s Theatre at West End ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986
และ Majestic Theatre at Broadway ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 และยังคงท�ำการแสดงอยู่จนถึงปัจจุบัน ส่ง
ผลให้นักแสดงและนักดนตรีหรือแม้แต่ทีมงานย่อมเกิดความเหนื่อยล้าหรืออาจมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องขอลาการแสดงในบางรอบเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว อาทิ ท�ำธุระส่วนตัว มีอาการเจ็บป่วยหรือ
แม้แต่ลาพัก ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การแสดงยังคงสามารถจัดการแสดงต่อไปได้ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีการเตรียมการเพื่อหา “ตัวส�ำรอง” (Substitution) ไว้เพื่อทดแทนนักแสดงและนักดนตรีตัวจริง
ที่ไม่สามารถท�ำการแสดงได้ในการแสดงรอบนั้น ๆ ดังนั้นการหาตัวส�ำรองจึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ดังนั้นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีควรให้ความส�ำคัญต่อการคัดหานัก
ดนตรีตัวส�ำรอง เพื่อรักษามาตรฐานของงานการแสดงทั้งในส่วนของเครื่องดนตรีของตนและในงาน
ทั้งหมด อีกทั้งยังส่งผลต่อความมั่นคงของต�ำแหน่งงานของตนอีกด้วย
ละครเวทีเรื่อง “สี่แผ่นดิน” ผลิตโดยบริษัทซีเนริโอและอ�ำนวยการสร้างโดย ถกลเกียรติ
วีรวรรณ เป็นละครเวทีไทยที่มีชื่อเสียงและประสบความส�ำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลังจากเปิดการ
แสดงครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 รอบ 67 รอบ หลังจาก
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท�ำให้ทีมงานตัดสินใจเพิ่มรอบการแสดงจนครบ 100 รอบ อีกทั้งในปี
พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2560 ทางเซริโอ ได้น�ำละครเรื่องนี้กลับมาแสดงอีกครั้งโดยมีรอบการแสดงรวม
กันทั้งหมดเกือบ 130 รอบส่งผลให้ในการบริหารจัดการนักแสดงและนักดนตรีจ�ำเป็นที่จะต้องมีการ
จัดหา “นักแสดงแทน” (Sub Cast) และนักดนตรีส�ำรองไว้เพื่อสลับปรับเปลี่ยนในการแสดงทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น บทของตัวละคร “อั้น” ซึ่งแสดงโดย ณัฎฐ์ ทิวไผ่งาม มีการใช้นักแสดงตัวส�ำรองซึ่งแสดง
โดย ศรัณยู วินัยพานิช มาช่วยในการแสดงถึง 11 รอบเนื่องจากนักแสดงหลักไม่สามารถมาท�ำการ
แสดงได้ ซึ่งได้ถือเป็นแบบอย่างที่ควรน�ำมาเป็นต้นแบบการปฏิบัติส�ำหรับการแสดงละครเวทีใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของนักดนตรี จากการศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลพบว่า การหา
ตัวส�ำรองของนักดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าและต้องเตรียมการ โดยนักดนตรีหลัก
จะต้องคัดเลือกนักดนตรีที่มีระดับความสามารถในการบรรเลงเทียบเท่าหรืออยู่ในระดับเดียวกัน
โดยควรปรึกษาวาทยกรหรือหัวหน้ากลุ่มเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบหลักในการ
บรรเลงดนตรี หลังจากได้บุคคลที่จะมาท�ำหน้าที่แทนแล้ว นักดนตรีหลักควรจัดท�ำส�ำเนาโน้ตดนตรี
อีกหนึ่งชุดเพื่อมอบให้แกนักดนตรีตัวส�ำรองได้น�ำไปท�ำการฝึกซ้อมส่วนตัว และที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
คือ ควรให้นักดนตรีตัวส�ำรองมาร่วมการฝึกซ้อมรวมวงหรือมาร่วมชมการแสดงโดยให้นั่งในพื้นที่
ของวงพิตออร์เคสตราเพื่อท�ำการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของทั้งการบรรเลงดนตรีและในส่วนของ
การแสดงทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเปิดโอกาสให้นักดนตรีตัวส�ำรองได้มีโอกาสในการเรียนรู้
บริบทและสัญญาณต่าง ๆ ที่วาทยกรได้นัดหมายส�ำหรับการบรรเลงดนตรีทั้งหมดอีกด้วย
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ประการที่ 5 “เตรียมพร้อมส�ำหรับทุกสถานการณ์”
การจัดการแสดงละครเวที 1 เรื่องนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยการจัดการผสมผสานศาสตร์ทาง
ศิลปะหลากหลายแขนงไว้พร้อมกัน ทั้งด้านงานก�ำกับการแสดง งานเขียนบท การแสดงบนเวที การ
แสดงดนตรีทั้งของวงดนตรีและการขับร้อง การออกแบบและการสร้างฉาก แสงและสีของไฟที่ใช้
และทีมงานเบื้องหลัง ซึ่งล้วนแต่เป็นการบูรณาการงานศิลป์แทบทุกแขนง ดังเช่น ค�ำกล่าวของ
ริชาร์ด วากเนอร์ เคยได้กล่าวเปรียบเทียบงานโอเปราของเขาว่าเป็น “Gesamtkunstwerk” หรือ “Total
work of art” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “องค์รวมแห่งงานศิลป์” ซึ่ง มีการรวมองค์ประกอบด้านงาน
ศิลป์ทุกแขนงเข้ารวมในการน�ำเสนอผลงานโอเปรา ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นก�ำเนิดของละครเวทีในยุค
ปั จ จุ บั น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามท้ า ทายต่ อ การจั ด การองค์ ป ระกอบทั้ ง หมดให้ ผ สมผสานกั น อย่ า ง
กลมกลืน ดังนั้นในการแสดงจริงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่เกินความคาดหมายได้ทุกเมื่อ
แม้ว่าวาทยกรซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและน�ำการแสดงร่วมกับนักแสดงและนักดนตรี ทีมงานเบื้อง
หลังทั้งหมดเกือบ 100 คนจะมีการเตรียมความพร้อมและซ้อมรับมือสิ่งที่ไม่คาดคิดมาแล้วก็ตาม
ในส่วนของนักดนตรีที่ท�ำหน้าที่บรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครเวที นอกจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนแล้ว การเตรียมความพร้อมส�ำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและข้อผิด
พลาดที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นอีกประการที่นักดนตรีในวงพิตออร์เคสตราทุกคนควรจะค�ำนึงถึง เพื่อให้การ
แสดงทั้งหมดสามารถด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด โดยในปัจจุบันในโรงละครสมัย
ใหม่หรือมีการปรับปรุงใหม่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจ�ำเป็นและสามารถน�ำมาช่วย
วาทยกรและนักดนตรีเครื่องที่ส�ำคัญเช่นกลุ่มเครื่องจังหวะสามารถติดตามหรือมองเห็นการแสดง
บนเวทีได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการช่วยเหลือวาทยกรให้สามารถอ�ำนวยการแสดงได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 4 : ภาพภายในออร์เคสตราพิดที่มีการติดตั้งจอรับภาพการแสดง
(Andrea Simakis. (2015). Andrew Lloyd Webber’s Love Never Dies. สืบค้นเมือ่ 11 ก.พ. 2561
จาก: http://www.matthewjpool.com/tag/pit/.)
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หลักส�ำคัญส�ำหรับการเป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงละครเวที

จากภาพเป็นภาพบรรยากาศภายในออร์เคสตราพิตของวงดนตรีส�ำหรับการแสดงละคร
เวที เรื่อง “Wicked” ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์จอรับภาพการแสดงไว้ เพื่อให้นักดนตรีสามารถติดตาม
การแสดงด้านบนเวที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักดนตรีสามารถบรรเลงบทเพลงได้ตรงตามบท
การแสดงและเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งนักแสดงบนเวทีและนักดนตรีในวงพิตออร์เคสตรา
อีกด้วย แต่ในการแสดงละครเวทีในประเทศไทยยังมีโรงละครไม่กี่แห่งที่สามารภน�ำอุปกรณ์ชนิดมา
ใช้ในการแสดง ดังนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการแสดงหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ส่วนใหญ่
มักจะส่งผลให้การแสดงติดขัดหรือไม่สามารถท�ำการแสดงไปได้ จากการศึกษาค้นคว้าและเข้าร่วม
การแสดงพบว่า หลายครั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงนั้น มักเป็นปัญหาทั่วไปที่มักเกิด
กับการแสดงทุกประเภท ตัวอย่างเช่น นักแสดงร้องผิดท่อนเพลงลืมบทสนทนา ดนตรีลืมบรรเลงใน
ท่อนที่ต้องให้สัญญาณแก่นักแสดงหรือปัญหาด้านเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งสามารถเตรียมการเพื่อรับมือ
กับข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ โดยผู้แสดงจะต้องมีสมาธิกับการแสดงและจ�ำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง เชื่อมั่นและเคารพในการท�ำหน้าที่ซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่
นักแสดงลืมส่งสัญญาณหรือลืมบทสนทนา นักดนตรีควรจะเชือ่ ในการตัดสินใจของวาทยกรผูค้ วบคุม
การแสดงซึ่งมักจะให้สัญญาณเข้าท่อนเพลงหรือเข้าบทต่อไปทันที โดยไม่ให้เกิดการติดขัดระหว่าง
การแสดง หรือในบางครั้งนักดนตรีภายในวงด้วยกันอาจจะต้องช่วยบอกหรือเตือนซึ่งกันและกันใน
รายละเอียดบางส่วนที่มีความส�ำคัญต่อการแสดง ดังเช่น การให้สัญญาณต่อบทการแสดงโดยใช้
เสียงเครื่องดนตรี เช่น เสียงเปียโน เสียงกลองหรือเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งนักดนตรีอาจลืม
บรรเลงโน้ตสัญญาณดังกล่าว เพื่อนร่วมวงอาจจะต้องจดบันทึกเครื่องหมายการให้สัญญาณนั้น ๆ
เพื่อจะได้สามารถจดจ�ำและช่วยเตือนซึ่งกันและกันระหว่างการแสดง

บทสรุป
นักดนตรีในการบรรเลงประกอบการแสดงละครเวที หรือ นักดนตรีในวง “พิตออร์เคสตรา”
(Pit Orchestra) นั้นมีความแตกต่างจากการบรรเลงในวงซิมโฟนีออร์เคสตราปกติหรือวงดุริยางค์
เครื่องลมทั่วไปและมีลักษณะพิเศษเฉพาะทั้งในด้านของการเตรียมตัวก่อนการแสดงและในการ
แสดงจริงซึ่งผู้เขียนได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลจากการร่วมบรรเลงกับวงพิตออร์เคสตรา
ในการแสดงละครเวทีจริง 4เรื่อง โดยสามารถท�ำการสรุปเป็นหลักส�ำคัญส�ำหรับการท�ำหน้าที่เป็นนัก
ดนตรีในการบรรเลงประกอบการแสดงละครเวทีได้ 5 ประการด้วยกันคือ ประการแรก “ท�ำการบ้าน
มาก่อนเสมอ” ประการที่ 2 “เป็นนักดนตรีที่ดี” ประการที่ 3 “อดทนและมีวินัย” ประการที่ 4 “ควรมีตัว
ส�ำรอง” และประการสุดท้ายคือ “เตรียมพร้อมส�ำหรับทุกสถานการณ์” เพื่อให้นักดนตรีและบุคคลอื่น
ที่มีความสนใจ สามารถน�ำไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อ
ท�ำหน้าที่เป็นนักดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเวทีหรือการแสดงในรูป
แบบอื่น ๆ ที่ใช้การบรรเลงดนตรีสดบรรเลงประกอบ โดยนอกเหนือจากหลักส�ำคัญ 5 ประการที่ผู้
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เขียนกล่าวถึงแล้ว อาจมีหลักส�ำคัญข้ออื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มเติมได้ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการแสดง
การจัดการด้านดนตรีหรือระดับความสามารถและความเป็นมืออาชีพทั้งของนักแสดง นักดนตรีและ
ทีมงานการจัดการแสดงด้วยเช่นกัน
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การจัดท�ำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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การจัดท�ำทะเบียนวัตถุและการสือ่ ความหมายเพือ่ ออกแบบนิทรรศการ
ณ พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Wat Theppharat Vernacular Museum : The Registration on Cultural Objects and
Interpretation for Exhibition Design
นวลลออ อนุสิทธิ์ 1
มนัส แก้วบูชา 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Research and Development Practice) มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภูมิสังคม วัฒนธรรมของชุมชนวัดเทพราชปวรารามและบริบทแวดล้อม
เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้กับการจัดพิพิธภัณฑ์ 2) ศึกษาสภาพวัตถุในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชเพื่อ
จัดท�ำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมและ 3) ศึกษาและจัดท�ำกระบวนการสื่อความหมายเพื่อ
ออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดเทพราช โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ การ
จัดการความรู้ หลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ หลัก
การจัดการคุณลักษณะและคุณค่าทางวัฒนธรรม สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ หลักการ
สื่อสารและปฏิบัติการ การสื่อความหมาย วิธีการดึงดูดนักท่องเที่ยวและหลักการออกแบบ
นิทรรศการ
ผลการวิจัยพบว่า ภูมิสังคมวัฒนธรรมของเมืองแปดริ้วมีส่วนสัมพันธ์กับวัดซึ่งก่อตั้งเมื่อ
พ.ศ.2424 ส่วนชุมชนเทพราช บ้านโพธิ์ ปรากฏมาตั้งแต่เมื่อพ.ศ.2447 ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จ
ประพาสต้นมาประทับที่วัดเทพราช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2451 ข้อมูลดังกล่าวนี้จะน�ำไปสู่
เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เรือนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีลักษณะเป็นทรงไทยหมู่เก้า ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2556 มีวัตถุทางวัฒนธรรม จ�ำนวน 26 ตู้ รวม 450 ชิ้น สภาพดีและส�ำคัญ
คือ เครื่องสังเค็ด ซึ่งได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 จากนั้นจึงน�ำวัตถุมาจัดท�ำทะเบียนหมวดหมู่
ก�ำหนดรหัสวัตถุพร้อมกับบันทึกบัญชีเดินทุ่งและด�ำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม
อัตโนมัติพร้อมใช้เผยแพร่ ซึ่งออกแบบสัญลักษณ์และระบบทั้งหมดขึ้นใหม่โดยผู้วิจัย การสื่อความ
หมาย คือ น�ำความรู้ภาคสนามและเอกสารมาสร้างสรรค์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ คู่มือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการออกแบบนิทรรศการ เรื่อง เทพราชประพาสต้น ชุมชนเกษตรกรรม งาม
ล�้ำเจดีย์ สังเค็ดสักขี มีของดีพิพิธภัณฑ์ ชีวิตฉันพอเพียง พร้อมกิจกรรมทางเลือก
ค�ำส�ำคัญ : พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้าน / การจัดท�ำทะเบียนวัตถุ / การสือ่ ความหมาย / การออกแบบ
นิทรรศการ
1
2

นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์., ดร., อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research and development practice aims to 1) study on Theppharat socio-cultural contexts, 2) study condition on cultural objects and its registration managing,
and 3) to assess the proposed processing of interpretation and exhibition design. The
criterion considered Framework in Cultural Heritage Management, Cultural System for
Quality Management, Knowledge Management, Communication in Theory and Practice,
International Councils of 5 Museums, Model of Interpretation and tourist Attraction and
Exhibition Design.
This research found that Padriew and Theppharat socio-cultural context were association through Theppharat temple which established since B.E 2424. Then, Rama V was
privacy visited on 21 December B.E. 2451. The Theppharat vernacular museum was a
9 houses of Thai group style which comprised of 26 cabinets of cultural objects contained,
including 450 important good conditions pieces for each classification registrar in new
program system, which also designed by researcher for an easily approachable academic means. Interpretation created such outcomes as map, brochure in 5 languages, visitors
explanation handbooks, site interpreter and excursion activities. Lastly, exhibition was a
theme work designed and critical acceptation in which Theppharat’s identity topic, as
“THEPPHARAT PRAPASTON - CHUMCHON KASETTAGAM - NGAM LUM JEDI – SANGKET SAKKE - MEDEE PIPITTAPAN - CHIVITCHAN PORPIENG. (RAMA V : PRIVACY VISITED ON THAPPHARAT, A LARGE AGRI-COMMUNITY, FINE JEDI-STUPA, BUDDHISTS EXTRA VISIBLE OFFERING, MOSTLY COHERENCES THINGS IN MUSEUM, SUFFICIENCY
IDIOM IN WAYS OF LIFES.).”
Key words : Vernacular Museum / Cultural objects registration / Interpretation / Exhibition
Design
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บทน�ำ

ภูมิสังคม วัฒนธรรมของชุมชนวัดเทพราชปวรารามและบริบทแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งถิ่นฐาน ประวัติ พัฒนาการของพื้นที่อันเป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตของคนในอดีตมี
เรื่องราวต่าง ๆ มีการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนที่มีความแตกต่างกันในพื้นที่อยู่อาศัย รวม
ทั้งศาสนา สังคม วัฒนธรรม และประเพณีในแต่ละสังคม ชุมชน หมู่บ้านต่างก็มีความเชื่อและเรื่อง
เล่าเฉพาะของตน โดยเฉพาะมีศูนย์รวมจิตใจที่ช่วยบ่มเพาะคุณงามความดีจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งส�ำคัญ
เหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะอันเป็นคุณค่าสากลที่เท่าเทียมกัน (universal value)
ประกอบด้วย
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว จังหวัดที่เก่าแก่ที่มีความ
ร่มเย็นภายใต้บารมีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล ในอดีต
เคยเป็นเมืองเมืองหนึ่งในมณฑลปราจีนบุรีและได้รับการสถาปนาเป็นจังหวัด ในปีพ.ศ.2459
ประกอบด้วยอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ�ำเภอบ้านโพธิ์ อ�ำเภอบางคล้า อ�ำเภอพนมสารคาม อ�ำเภอ
สนามชัยเขต อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว อ�ำเภอบางปะกง อ�ำเภอแปลงยาว อ�ำเภอราชสาส์น อ�ำเภอท่า
ตะเกียบและอ�ำเภอคลองเขื่อน ชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาต่อมาตามล�ำดับ มีเหตุการณ์ส�ำคัญ ๆ
ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสต้นมา ณ วัดเทพ
ราช เมื่อพ.ศ.2451
คุณค่าด้านสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคมปัจจุบันมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม มีภาษา มี
ประเพณี สังคม วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไป
ส�ำนวนภาษาที่ใช้ค่อย ๆ ปรับแปรไปจากเดิม แต่มีบางพื้นที่ที่ยังรักษาประเพณีท้องถิ่นไว้ โดยเฉพาะ
พื้นที่ในเขตอ�ำเภอ บ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกมีภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างไปจากจังหวัดอื่น เช่น ภาษาเขมร ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอีสาน ภาษาภูไท ภาษามอญ ภาษาลาวพวน-ลาวเวียง ภาษามุสลิม (สัมภาษณ์ นายขวัญชัย
รักษาพันธุ์, 30 มิถุนายน พ.ศ.2559) ส่วนคุณค่าด้านวิทยาการ วิชาการ การเรียนรู้ในแต่ละชุมชน มี
การเรียนรู้สั่งสมเป็นความรู้ติดตัวของคนในชุมชนเรียกว่า ภูมิปัญญา ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ด้วย
การบอกเล่า การฝึกฝน การลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จนเกิดความช�ำนาญควรที่จะน�ำ
ความรู้หรือภูมิปัญญาที่ได้รับจากการถ่ายทอดด้วยวิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นองค์ความ
รู้ใหม่ เช่น อาชีพท�ำนาในพื้นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช เป็นต้น ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมท�ำให้คนในชุมชนละทิ้งท้องถิ่นที่อยู่ไปท�ำงานในโรงงานและปรับเปลี่ยน
การด�ำรงชีวิต ตลอดจนละเลยเครื่องมือเครื่องใช้ของตนเอง ดังนั้นท่านพระครูสุเทพสันติคุณ
(ประเทือง สนฺตจิตฺโต) ท่านเล็งเห็นคุณค่าและความงดงามในอดีตของชาวเทพราช ท่านจึงชักชวน
ให้ชาวบ้านน�ำมาบริจาคให้ทางวัดดูแลรักษา พร้อมกับสร้างพื้นที่รวบรวมว่า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัด
เทพราช เปิดท�ำการเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2556 มุ่งหวังจะบูรณาการ ให้มีการบอกเล่าเรื่องราว
ของเทพราชผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการปลุกจิตส�ำนึกของเด็กและเยาวชนให้รู้ถึงความ
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เป็นมาในท้องถิ่นของตนเองผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนี้ (นพพล งามวงษ์วาน, 2556, เอกสารอัด
ส�ำเนา)
จากการศึกษาปัญหาเบื้องต้นพบว่า วัตถุทางวัฒนธรรมมีสองกลุ่มใหญ่ คือ ศาสนสมบัติ
ของวัดจ�ำนวนมาก กระจัดกระจายไว้ในสถานที่แตกต่างกัน อีกกลุ่มหนึ่งคือวัตถุที่ชาวบ้านบริจาค
มา ซึ่งไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ไม่มีที่มาด้านประวัติ ผู้บริจาค อันจะส่งผลเสียแก่การเรียง
ล�ำดับ การติดตามตรวจสอบ การจัดหมวดหมู่ จากการส�ำรวจที่มีลายมือบันทึกทะเบียนไว้เพียง 37
รายการนั้น ยังไม่ครอบคลุมข้อมูลในการน�ำเสนอประวัติ ประโยชน์ใช้สอยและบริบทอื่น ๆ ฉะนั้นจึง
เท่ากับว่า การสื่อความหมายหรือการน�ำเสนอเรื่องราวขาดหายไปท�ำให้ไม่สามารถสร้างความรู้
สร้างประโยชน์ ในการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จัดท�ำส�ำรวจสู่การวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาภูมิสังคม วัฒนธรรมของชุมชนวัดเทพราชปวรารามและบริบทแวดล้อม
2. ศึกษาสภาพวัตถุในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชเพื่อจัดท�ำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรม
3. ศึกษากระบวนการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านวัดเทพราช
4. เสนอแนวทางเพื่อน�ำเสนอวิธีการพัฒนารูปแบบและการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านวัดเทพราช

ค�ำถามวิจัย

อย่างไร

1. บริบทสังคม วัฒนธรรมของชุมชน วัดเทพราชปวราราม มีความเป็นมาอย่างไร
2. แนวทางในการจัดท�ำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรม สามารถน�ำมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ได้

3. แนวทางการจัดท�ำสื่อความหมายวัตถุทางวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร
4. การออกแบบนิทรรศการมีหลัก เกณฑ์ ขั้ น ตอนจากการรวบรวมข้ อมู ลมาสกั ดและ
ก� ำ หนดวางแก่ นเรื่อ งอย่างไร
5. แนวทางการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาวัด
เทพราชปวรารามและชุมชนโดยรอบได้อย่างไร
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวทางการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบริบทภูมิสังคม วัฒนธรรมของชุมชน สภาพพิพิธภัณฑ์พื้น
บ้านวัดเทพราช เพื่อจัดท�ำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรม แนวทางการสื่อความหมาย และแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ก�ำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ตามผังภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนภูมิแนวทางการรวบรวมข้อมูล
โดย นวลลออ อนุสิทธิ์
กรอบแนวคิดการสื่อความหมาย
การสื่อความหมาย (Interpretation) พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ได้มีการสื่อความหมาย
โดยประยุกต์ใช้ Model of Interpretation. ซึ่งมีขั้นตอนการสื่อความหมายและรายละเอียดของ1)
วัตถุทางวัฒนธรรมและพื้นที่ 2) การสื่อความหมายและสิ่งแวดล้อมและ 3) นักท่องเที่ยวและผู้ชม
ตามภาพที่ 2 ดังนี้
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การสือ่ ความหมายต้องพิจารณาความเกีย่ วเนือ่ งกับรูปแบบการจัดท�ำข้อมูลส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว / ผูช้ ม
(ขยายความแนวคิด แนวทางโดย มนัส แก้วบูชา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพิพิธภัณฑ์
ศึกษาและการจัดการ, 2557)
Needs to be considered in relation to a “Model of a Tourist Attraction”
(MacCammell and Urry. Adapted by Kaewbucha, M. after Staiff”)
ภาพที่ 2 แนวคิดการสื่อความหมาย

ข้อตกลงการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการรวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติงานจริงใน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช การจัดท�ำทะเบียน การสื่อความหมายเพื่อการออกแบบนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ซึ่งท�ำให้ขาดการวิเคราะห์เชิงการวิจัย
ทั้งนี้จึงได้น�ำระบบพิพิธภัณฑสถานวิทยากับการบริหารงานวัฒนธรรมมาผสมผสานกัน
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ข้อจ�ำกัดการวิจัย

1.วัตถุทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั บริจาคบางชิน้ บางเรือ่ งอาจไม่สามารถจัดท�ำทะเบียนวัตถุและ
น�ำเสนอการสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน อาจต้องมีการเรียบเรียงประวัติพัฒนาการ โดยใช้
ประวัติศาสตร์บอกเล่า ซึ่งใช้การสัมภาษณ์ ลักษณะ Ethnographic หรือจากหลักฐานปฐมภูมิ
2.วัตถุที่ไม่มีที่มาที่ไปจึงต้องใช้สมมุติฐานที่เกี่ยวข้องหรือขยายความโดยท�ำความเข้าใจ
เบื้องต้นเพื่อใช้ผู้ชม ผู้รู้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะปรับปรุง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของพื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ต�ำบลเทพราช
อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วัด สถานศึกษาและส่วนราชการในอ�ำเภอบ้านโพธิ์ โดยใช้วิธี
เก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 3) การสัมภาษณ์ 4) การ
ปฏิบัติงานจริง ในพิพิธภัณฑ์
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษารูปแบบการท�ำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมแต่ละชนิด การแยกประเภทของวัตถุ ใน
ชุมชนต�ำบลเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ศึกษาแนวทางการสื่อความหมายของวัตถุทางวัฒนธรรม
- ศึกษาเพื่อน�ำเสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการ
- ศึกษาเพื่อน�ำเสนอกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลาย
- ศึกษาเพื่อน�ำเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์
3. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

นิยามศัพท์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน / พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (Vernacular Museum) หมายถึง สถานที่
รวบรวมวัตถุต่างๆ ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวของวิถีชีวิตในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
รวมความรู้ด้านต่างๆ ของอ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พิพิธภัณฑสถาน (Museum) หมายถึง สถานที่รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่น�ำ
เสนอ เพื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแยกออก
เป็น 1) วัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ (Museums Cultural Objects) คือ วัตถุทางวัฒนธรรมที่
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ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑสถาน 2) พิพิธภัณฑสถานวิทยา (Museology) หมายถึง การเรียนรู้เรื่องการ
จัดการพิพิธภัณฑ์และวัตถุทางวัฒนธรรม นิทรรศการ 3) นักพิพิธภัณฑสถาน (Museologist) หมาย
ถึง ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการพิพิธภัณฑสถานและวัตถุทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสื่อความหมาย
และ4) ภัณฑารักษ์ (Curator) หมายถึง ผู้ดูแลวัตถุทางวัฒนธรรมและมีหน้าที่บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑสถาน
ภูมิสังคม วิถีชีวิตวัฒนธรรม (Socio-Cultural life) หมายถึง ความหลากหลายของสังคม
วัฒนธรรมแต่ละชุมชนท้องถิน่ ทัง้ ทางด้านภูมศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ทะเบียน (Registration) หมายถึง การจัดหมวดหมู่ แยกประเภทของวัตถุ ถ่ายภาพวัตถุ
ขนาด สัดส่วน น�้ำหนักมาประกอบ เพื่อให้สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ง่ายต่อการค้นหา
วัตถุทางวัฒนธรรม (Cultural Objects) หมายถึง อุปกรณ์วัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการด�ำรงชีวิตในอดีต ศิลปโบราณวัตถุ
การสื่อความหมาย (Interpretation) หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณชน
และเสริมสร้างความเข้าใจต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม ทั้งนี้รวมถึงสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและทั่วไป การ
บรรยายสาธารณะ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในสถานที่จัดแสดง โปรแกรมการศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ กิจกรรมชุมชน และการศึกษาค้นคว้า การฝึกอบรม และการประเมินกระบวนการสื่อ
ความหมายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช
ใบปิด (Information Issue) หมายถึง การน�ำข้อมูลข่าวสารไปประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
โดยเฉพาะการโฆษณา งานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ การโฆษณาชวนเชื่อ
การสื่อความหมายสู่โครงสร้างพื้นฐาน (Interpretive Infrastructure) หมายถึง ข้อมูลที่
ติดตั้งอยู่กับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของชุมชน วัด พิพิธภัณฑ์ ที่มีประวัติ แผนที่ ค�ำอธิบาย เป็นต้น

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ส�ำรวจข้อมูลด้านคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นด้านภูมิสังคม
วัฒนธรรม วัดเทพราชและเมืองแปดริ้ว มี 5 ประการ คือ คุณด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านสังคมวิถี
ชีวิต คุณค่าด้านความงาม คุณค่าด้านความเชื่อมโยง ดังปรากฏในบทที่ 4 ข้อมูลนี้ผู้วิจัยจะน�ำไป
เป็นข้อมูลของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ซึ่งก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2424 ส่วนชุมชนเทพราช บ้านโพธิ์
ปรากฏมาตั้งแต่เมื่อพ.ศ.2447 ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นมาประทับที่วัดเทพราช เมื่อวัน
ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2451 ข้อมูลดังกล่าวนี้จะน�ำไปสู่เนื้อหาในพิพิธภัณฑ์
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการจัดท�ำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบ
นิทรรศการ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Research and Development Practice ) โดยผู้วิจัยได้เริ่ม
ลงมือลงแรงท�ำงานจริงเพื่อศึกษาปัญหาของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ด้วยการน�ำหลักการ
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จัดการของสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ การจัดการความรู้ การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพ มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์ เช่น นิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อให้สอดรับกับพื้นที่ของชุมชน
ด้วยการวางแก่นเรื่องหลัก แก่นเรื่องรองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสู่สาธารณชน ดังนั้นผู้
วิจัยจึงน�ำหลักการต่าง ๆ มาใช้ในจัดท�ำและแก้ปัญหามีรายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยน�ำหลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพของกรมศิลปากร เพราะได้
ส�ำรวจ รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลัก
เกณฑ์ เรื่อง การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ โดยกรมศิลปากร (พ.ศ.2543 หน้า 37) ด้วย
กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานราชการส�ำคัญ ที่มีข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ตลอดจนกฎหมายรองรับ ตลอด
จนมีบทบาทหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริม การจัดการเอกสารและปฏิบัติการ โดย
เฉพาะงานวิชาการ (Academic work) ที่ส�ำรวจ เอกสารและงานภาคสนาม งานวิชาการ ด้านการ
ส�ำรวจเอกสารและงานภาคสนาม ภูมิสังคมวัฒนธรรมเทพราชและบริบทแวดล้อม ผู้วิจัยจึงต้อง
ส�ำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบุคคล
เหล่านั้น มีข้อมูลที่มีความทรงจ�ำอยู่ติดตัวท่าน (Tacit knowledge) เพื่อจะน�ำมาเรียบเรียงความรู้ที่
ชัดแจ้งให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) เรียงล�ำดับเนื้อหา เรื่องราวตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้หลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ฉบับขับเคลื่อนของ
ประพนธ์ ผาสุขยืด (2550) และน�ำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยตามคุณลักษณะทางวัฒนธรรม 5
ประการ
หลักการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ผู้วิจัยพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว เช่น
เรือนทรงไทย วัตถุทางวัฒนธรรมที่น�ำเสนอขณะนี้ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงศึกษารวบรวมเพิ่มเติมด้านข้อมูลที่
เป็นนามธรรมของมรดกทางวัฒนธรรมและบริบทภูมิสังคมวัฒนธรรมทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์
มาเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์ขึ้นใหม่ เพื่อน�ำข้อมูลมาน�ำเสนอในพิพิธภัณฑ์ ในเอกสารน�ำชมและ
กิจกรรม
ส�ำหรับการบริหารจัดการผู้วิจัยน�ำหลักการ หลักเกณฑ์ กฎบัตร สมัชชา แนวคิดที่เป็นวิธีการ
นานาชาติ ได้แก่ 1) สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ 2) การสร้างระบบทะเบียนขึ้นใหม่เป็น
ของผู้วิจัยเอง 3) การสื่อความหมาย ขององค์การวิชาชีพด้านมรดกวัฒนธรรม อีโคโมสประเทศไทย
(ICOM) ที่ผสมผสานกับนักพิพิธภัณฑสถานวิทยาและแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยและ 4) การ
ออกแบบนิทรรศการโดยน�ำข้อมูลความโดดเด่นของการวางแก่นเรื่องกับของผู้วิจัยที่ประยุกต์มาใช้
กับข้อมูลบทที่ 4 ดังมีขั้นตอนตามล�ำดับต่อไปนี้
ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และหลักการของพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งมนัส
แก้วบูชา (2557) ได้ก�ำหนดบทบาท แนวคิด แนวทางผ่านความคิดรวบยอด ผ่านการวิเคราะห์ คัด
สรรเลือกประเด็น โดยก�ำหนดเป็นค�ำส�ำคัญ (keywords) ก�ำหนดประเด็น (issues) เพื่อน�ำไปใช้
ปฏิบตั กิ ารได้จริงในพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดเทพราช และให้มคี ณ
ุ ภาพ ศักยภาพทีส่ อดรับกับหลักเกณฑ์
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บทบาทหน้าที่ของสภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติทั้ง 5 สภา มาประยุกต์ใช้กับพิพิธภัณฑ์พื้น
บ้านวัดเทพราชเป็นบางส่วน รวมทั้งหลักการสื่อสารและปฏิบัติการ (Communication in theory
and practice) ทั้งนี้การสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้ชม รับรู้ สร้างเสริมทรรศนะผ่านพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านวัดเทพราช
หลักการจัดการระบบทะเบียนวัตถุ
บัญชีเดินทุ่ง
ระบบทะเบียนเดิม ซึ่งพระครูสุเทพประภาธร (พงศักดิ์ อาภาธโร พ.ศ.2525 – ปัจจุบัน) เจ้า
อาวาสผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์และเป็นผู้เล็งเห็นถึงเรื่องวัตถุทางวัฒนธรรมของวัดที่มีเป็นจ�ำนวนมาก
ตลอดจนได้พบเห็นข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้าน ล้วนมีความส�ำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ท่านจึง
ได้เชิญชวนชาวบ้านมาบริจาคเพื่อน�ำเข้าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งท่านก่อตั้งเมื่อต้นปีพ.ศ.2550 ท่านจึงได้จัด
ท�ำบันทึกระบบทะเบียนด้วยมือของท่านเอง ในเบื้องต้นผู้วิจัยจึงน�ำหลักการจัดท�ำบัญชีเดินทุ่งของ
กรมศิลปากรมาในขั้นเตรียมการและต่อมาจึงน�ำมาเสนอเพื่อให้เป็นระบบถาวรทันสมัยพร้อมเผย
แพร่ต่อไป ตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ระบบทะเบียนดั้งเดิม (ด้านซ้าย) และระบบทะเบียนวัตถุ บัญชีเดินทุ่ง (ด้านขวา)
ที่มา : พระครูสุเทพประภาธร (พงศักดิ์ อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดเทพราช พ.ศ.2550
การพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนวัตถุ
จากการได้ศึกษาระบบทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้วิจัยและคณะจึงได้ด�ำเนินการ
พัฒนาระบบทะเบียนวัตถุ เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินงานระบบ
ทะเบียน ตามภาพที่ 4 ดังนี้
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการด�ำเนินงานระบบทะเบียน
การออกแบบตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช
ผูว้ จิ ยั และคณะได้พจิ ารณาว่า ตราสัญลักษณ์ดงั้ เดิมซึง่ พิทกั ษ์ ปิยะพงษ์ (2557) ได้ออกแบบ
ไว้นนั้ ดีแล้ว จึงขออนุญาตน�ำตราสัญลักษณ์ของท่านมาพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และ
เหมาะสมกับการใช้งานของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งตรานี้ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการด�ำเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์เพื่อน�ำไปใช้ในหน้าปกของโปรแกรมระบบทะเบียนวัตถุของพิพิธภัณฑ์และเอกสาร
ตลอดจนจัดท�ำตรานี้ด้วยถาวรวัตถุเพื่อน�ำไปประดับ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ตามภาพที่ 5
แบบที่ 1 		

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4		

แบบที่ 5

แบบที่ 6

ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชที่ได้รับการพัฒนาโดย นวลลออ อนุสิทธิ์
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ระบบทะเบียนวัตถุ
ขั้นตอนการลงทะเบียนวัตถุ ตามภาพที่ 6 ที่ปรากฏดังต่อไปนี้

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนระบบทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช ปีพ.ศ.2560
การสื่อความหมาย (Interpretation)
กิจกรรมทั้งหมดที่มีเจตนาเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณชนและเสริมสร้างความเข้าใจ
ต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) การออกแบบสัญลักษณ์และ
ข้อมูลแผ่นพับ คู่มือน�ำชมเพื่อแนะน�ำข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เพื่อความรู้และการเรียนรู้ที่ชัดเจน 2) มี
ผู้น�ำชมพิพิธภัณฑ์ (site interpreter) มัคคุเทศก์น้อย 2 คน คือ เด็กหญิงณฐพร มาสดใส และเด็ก
หญิงชนัญธิดา ด้วงแจ่ม 3) มีป้ายแสดงข้อมูล การน�ำเสนอวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน การเดินชม
การน�ำเที่ยว โดยเฉพาะแผ่นพับ น�ำชม 5 ภาษา ตามภาพที่ 7 ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 7 เอกสารน�ำชมแหล่งเรียนรู้และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปีพ.ศ.2556
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4) โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อความหมาย (Interpretive Infrastructure) หมายถึง วัตถุที่ติดตั้งอยู่
กับเสาไฟฟ้าบนถนนชนบทที่อาจท�ำเป็นป้ายบอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ แผนที่ แผนผัง และเส้นทางการ
เดินทางไปพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมในพื้นที่แหล่งเชื่อมโยง
แหล่งมรดกวัฒนธรรมของบ้านโพธิ์กับตลาดคลองสวน 100 ปี ตามภาพที่ 8 และภาพที่ 9

ภาพที่ 8 ป้ายสาธารณูปโภคแสดงเส้นทางการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ปีพ.ศ.2560

ภาพที่ 9 จุดเชิญชวนล่องเรือไปชมพิพิธภัณฑ์ ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี
การออกแบบนิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์
การออกแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์คณะจัดท�ำนิทรรศการ ประกอบด้วยผู้วางแผนและ
ผู้ก�ำหนดโครงสร้างของงาน ผู้เตรียมงานของแต่ละฝ่าย ทั้งภาพรวมและภาพย่อย ตลอดจนเนื้อหา
เรื่องราว ล�ำดับ บุคลากร จ�ำนวน 4 คน ตามภาพผังที่ 10 ประกอบด้วย ตารางที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด
ต่าง ๆ

107

108

การจัดท�ำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพื่อออกแบบนิทรรศการ
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 10 คณะออกแบบนิทรรศการหลัก มี 4 คน
หลักการวิเคราะห์พิจารณาวิธีการน�ำเสนอนิทรรศการที่ดี
การน�ำเสนอนิทรรศการที่ดี

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

1. ใช้พื้นที่เหมาะสม Area
perfection

- พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
พระครูสุเทพประภาธร
1) พื้นที่อาคารชั้นบน ประกอบด้วย นายพิทกั ษ์ ปิยะพงษ์ และคณะ
ห้องจัดนิทรรศการ จ�ำนวน 3 ห้อง
และลานกิจกรรมดนตรีไทย 2) พื้นที่
ลานกิจกรรมด้านล่าง ประกอบด้วย
นิทรรศการหมุนเวียน ลานกิจกรรม
เรื่องเล่าคุณปู่ กิจกรรมตามหา
ขุมทรัพย์

2. ผู้ชมเข้าถึงได้ง่าย สะดวก
Audiences approach

- สามารถต้อนรับการเข้าชมได้ทุก
เส้นทาง ทั้งทางน�้ำและทางบก
ตลอดจนพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ ทุก ๆ
จุด เพื่อให้การติดตามเนื้อหาและ
วัตถุได้เหมาะสม

นายรักษา ปิยะพงษ์ และคณะ

3. น�ำเสนออย่างง่ายและเป็นไปได้ - น�ำวิธีการสร้างกลุ่มแก่นเรื่องหลัก นายขวัญชัย รักษาพันธุ์และคณะ
Easy presentation as possibility as รอง กิจกรรมและสิ่งสนับสนุน มา
ด�ำเนินเรื่องให้เนื้อหากระชับ ดังนี้
“เทพราชประพาสต้น ชุมชน
เกษตรกรรม งามล�้ำเจดีย์ สังเค็ด
สักขี
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การน�ำเสนอนิทรรศการที่ดี

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

3.1 เขียนเนื้อหากระชับ Text
writing
3.2 มีรูปแบบนิทรรศการเหมาะ
สม Exhibition format
3.3 มีสื่อครอบคลุม Mass
3.3.1 ภาพและค�ำอธิบาย
Pictures, caption
3.3.2 มีบริบทแวดล้อมที่เชื่อม
โยง Context
3.3.3 มีแสงเสียงและการ
ควบคุม Lamptitude, Lighting
3.3.4 มีการตกแต่งโดยรอบ
Decoration around are

ของดี...พิพิธภัณฑ์ ชีวิตฉัน พอ
นายขวัญชัย รักษาพันธุ์และคณะ
เพียง”
- มีแผ่นป้ายนิทรรศการที่เคลื่อนที่
ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ พร้อมแสง สี
วัสดุ เรียงล�ำดับเนื้อหาให้เหมาะสม
กับทางเดิน โดยเฉพาะมีผู้บรรยาย
(Narrator) โดยออกแบบตัว
มิ่งขวัญ (Mascot) ซึ่ง เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน คือ ควาย เป็นตัว
เล่าเรื่องตามแก่นเรื่องล�ำดับต่าง ๆ
พร้อมกับมีภาพและค�ำบรรยายที่
สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่อง
- มีกิจกรรมที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาในแต่จุด เช่น กังหันลมกับวิถี
ชาวนา เป็นต้น
- เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ใช้แสง
ธรรมชาติเป็นหลัก ส�ำหรับวัตถุที่
บอบบางได้ติดตั้งแสงไฟที่มีลัก
(Lux) ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ
เสียหาย
- ใช้สิ่งตกแต่งที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาฟื้นฟูและประดับให้
สวยงาม เช่น ฟางข้าว พวงมโหตร

4. มีกิจกรรม มีบรรยากาศ มีการ
ควบคุมเสียง
Activities e.g. music
Amphitheatre or acoustical
canopy

- มีการเผยแพร่ดนตรีของชุมชน
นายจ�ำเรียง จั่นแก้วและคณะ
การวาดภาพอัตลักษณ์ของชุมชน มี
การพาไปศึกษานอกพื้นที่
(Excursion) สวนพอเพียงเยี่ยง
ชาวนา

ตารางที่ 1 หลักการวิเคราะห์พิจารณาวิธีการน�ำเสนอนิทรรศการที่ดี
ปรับประยุกต์ใช้จาก มนัส แก้วบูชา
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ผู้วิจัยจึงพิจารณาจากข้อมูลความโดดเด่นของวัดเทพราช โดยน�ำมาผสมผสานกับค�ำขวัญ
เทศบาลต�ำบลเทพราช ตราสัญลักษณ์ ผู้วิจัยได้น�ำมาร้อยเรียงให้มีค�ำสัมผัสคล้องจองแบบไม่
เคร่งครัด โดยมีค�ำส�ำคัญที่โดดเด่น 6 เรื่อง พร้อมกับปรึกษาคณะท�ำงานทุกคนเห็นชอบด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จึงสรุปเป็นกลุ่มแก่นเรื่อง (Themes group) คือ “T1) เทพราช
ประพาสต้น (รัชกาลที่ 5 เสด็จมาเยือนวัดเทพราช เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2451 ) T2) ชุมชน
เกษตรกรรม (ในอดีตชุมชนเทพราชเป็นชุมชนเกษตรกรรม) T3) งามล�้ำเจดีย์ (รัชกาลที่ 5 ทรงทอด
พระเนตรเห็นพระปรางค์ ด้วยความพอพระทัย จึงทรงพระราชทานเงินจ�ำนวน 80 บาท เพื่อบูรณ
ปฏิสังขรณ์) T4) สังเค็ดสักขี (รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานเครื่องสังเค็ดเนื่องในงานพระเมรุพระศพ
พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช) T5) ของดี...พิพิธภัณฑ์ (มีวัตถุโบราณที่หาดูยาก เช่น สีฝัด กังหันลม
กังหันน�้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ) T6) ชีวิตฉัน พอเพียง (ชุมชนต�ำบลเทพ
ราชเป็นชุมชนเกษตรกรรม แต่ด้วยประสบปัญหาเรื่องน�้ำ จึงปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพเป็นการ
เลี้ยงไก่ไข่และจัดอบรมการเกษตรการพลิกฟื้นดินและน�้ำให้ดีขึ้น)”

ภาพที่ 12 มิ่งขวัญชาวนา
การออกแบบผู้เล่าเรื่อง (Narrator)จาก(A Model of Tourist Attraction, 1995) โดยน�ำ
อัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมออกแบบตัว มิ่งขวัญชาวนา (Mascot) คือ ควาย
เป็นตัวเล่าเรือ่ งตามแก่นเรือ่ งล�ำดับต่าง ๆ พร้อมกับมีภาพและค�ำบรรยายทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาของเรือ่ ง
ตัวอย่างการออกแบบกลุ่มแก่นเรื่อง ผังทางเดินและกิจกรรมคู่ขนานกับนิทรรศการ ชีวิตฉัน
พอเพียง ส�ำหรับผู้ชมที่จะมาดูงานนิทรรศการหมุนเวียนหรือนิทรรศการถาวรที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัด
เทพราช (In house) ตามภาพที่ 13 จากซ้ายบนสู่ขวาล่าง มีดังต่อไปนี้
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ผังพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการถาวร เส้นทางการเข้าชม สัญลักษณ์
(Communication in theory and practice)

ภาพที่ 13 ผังพื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการถาวร เส้นทางการเข้าชม สัญลักษณ์
ส�ำหรับผู้ชมที่ไม่สามารถมาได้หรืออยู่ห่างไกล (Out reach) จาก (Communication in
theory and practice) พิพิธภัณฑ์เพื่อให้อ�ำนวยความสะดวกกับการเข้าดูงานนิทรรศการและมี
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้วิจัยพิจารณาว่าส�ำหรับผู้ชมที่อยู่ห่างไกล จึงควรปฏิบัติการเพิ่มเติมให้
เห็นจริงดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วยวิธกี าร เช่น สถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ รถประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
2. คณะทีมท�ำงานของพิพิธภัณฑ์ ควรจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมเคลื่อนที่
(Mobile Museum Exhibition) เรื่อง เทพราชประพาสต้น ชุมชนเกษตรกรรม งามล�้ำเจดีย์ สังเค็ดสักขี
ของดี...พิพิธภัณฑ์ ชีวิตฉัน พอเพียง ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้ทราบ ตามภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 ภาพนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมเคลื่อนที่
(Mobile Museum Exhibition : Out reach) ณ ตลาดคลองสวน 100 ปี (28 มกราคม 2559)

สรุป อภิปรายและเสนอแนะ

การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดเทพราชครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายละเอียด
ออกแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการจัดการพิพิธภัณฑ์ของสภาพิพิธภัณฑ์ระหว่าง
ชาติ การจัดการความรู้ การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ การออกแบบสร้างสรรค์
โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราชขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น การออกแบบ
สัญลักษณ์ หน้าปก บันทึกวัตถุทางวัฒนธรรม เพื่อจะเป็นหลักฐานและเผยแพร่ในโลกสมัยใหม่ได้
ทั้งยังได้ออกแบบจัดท�ำกระบวนการสื่อความหมาย ได้แก่ การออกแบบจัดท�ำแผนที่ ประกอบด้วย
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับเส้นทางมาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเทพราช โดยมีมัคคุเทศก์น้อยและครู
โรงเรียนวัดเทพราช จัดท�ำแผ่นพับ เอกสารน�ำชมแหล่งเรียนรู้ ส�ำหรับการออกแบบนิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบจัดท�ำแผนผังการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ถาวรที่ด้านบนเรือน
พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการหมุนเวียนที่ด้านล่างพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะนิทรรศการหมุนเวียน ผู้วิจัยได้
ออกแบบจัดท�ำหัวข้อเรื่องผ่านแก่นเรื่อง จากข้อมูลที่ส�ำรวจรวบรวมในบทที่ 4 มาก�ำหนดขอบเขต
(Scope) มาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความโดดเด่น (Significant Identity) ของวัดและชุมชน
เทพราช ดังปรากฏกลุ่มแก่นเรื่อง แก่นเรื่องหลัก แก่นเรื่องรองในแต่ละบอร์ดนิทรรศการ พร้อม
กิจกรรม คือ เทพราชประพาสต้น ชุมชนเกษตรกรรม งามล�้ำเจดีย์ สังเค็ดสักขี ของดี...พิพิธภัณฑ์
ชีวิตฉัน พอเพียง เพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์การวิจัยสู่ชุมชนอย่างเห็นได้ชัด
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้พบว่ามีข้อดีและข้อกังวลบางประการ คือ วัตถุทาง
วัฒนธรรมที่ส�ำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตรกรรม คือ กังหันลม สมควรจะได้ปรับให้ใช้
ชักน�้ำได้จริงๆ นอกจากนี้ ควรมีการจัดท�ำทะเบียนวัตถุให้เป็นระบบ ระเบียบ โดยเฉพาะคลังวัตถุที่
ปลอดภัยส�ำหรับเก็บสงวนรักษาวัตถุ ที่มีหลายชิ้นซ�้ำกัน ตลอดจนการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นใน
โรงเรียนเทพราชขึ้น โดยครูผู้เกี่ยวข้องสามารถน�ำงานวิจัยนี้ไปจัดท�ำค�ำอธิบายรายวิชา ให้เหมาะสม
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กับสาระวิชา โดยใช้ชื่อว่า หลักสูตรเทพราช ณ โรงเรียนเทพราช
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ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม จากวรรณกรรมเพลงยาว เรือ่ งหม่อมเป็ดสวรรค์
และเรือ่ งพระอาการประชวรของกรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ1
The reflection of Thai cultures in Thai octameter poem about Mom Ped Sawan
and the illness of Krommamun Apsorn Sudathep
มัชฌิมา วีรศิลป์ 2

บทคัดย่อ
กลอนเพลงยาว เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสร
สุดาเทพ ผู้แต่งคือ คุณสุวรรณ ซึ่งเป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งวรรณกรรมทั้งสอง
เรื่องนี้ ปรากฏภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ และวัฒนธรรมที่
ไม่ใช่วัตถุ วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ ที่ปรากฏในกลอนเพลงยาว เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระ
อาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ คือ อาหาร และเครื่องมือเครื่องใช้ วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
ที่ปรากฏในกลอนเพลงยาว เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสร
สุดาเทพ คือ ความเชื่อ และค่านิยม วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ที่ปรากฏใน
กลอนเพลงยาว เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เป็น
วัฒนธรรมที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ท�ำให้วรรณกรรมกลอนเพลงยาวทั้งสองเรื่องนี้ เปรียบ
เสมือนจดหมายเหตุแห่งยุคสมัย ที่บันทึกเรื่องราวในอดีตส่งต่อมาถึงปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ : หม่อมเป็ดสวรรค์, พระอาการประชวรของกรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ, กลอนเพลงยาว

Abstract

The Thai octameter poem about Mom Ped Sawan and the illness of Krommamun
Apsorn Sudathep were written by Khun Suwan, a famous female poet during the reign of
King Rama III. Both manuscripts reflect Thai cultures in terms of material culture and nonmaterial culture. The material culture that appeared in the Thai octameter poem about Mom
Ped Sawan and the illness of Krommamun Apsorn Sudathep involved food and tools. The
nonmaterial culture that appeared in the musical poems about Mom Ped Sawan and the
illness of Krommamun Apsorn Sudathep involved beliefs and trends. Both material and
nonmaterial cultures which appeared in the Thai octameter poem about Mom Ped Sawan
and the illness of Krommamun Apsorn Sudathep are cultural heritage that has been passed
down to the present, making both Thai octameter poems manuscripts comparable to archives of an era that record stories from the past to the present.
Keywords : Mom Ped Sawan, The illness of Krommamun Apsorn Sudathep, Thai octameter
poem.
บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรมเชิงสังคม กรณีศึกษา กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ
เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
2
ดร.,อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
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เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

กลอนเพลงยาว เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสร
สุดาเทพ เป็นส�ำนวนกลอนของผู้แต่งคนเดียวกัน คือ คุณสุวรรณ ซึ่งเป็นกวีหญิงที่มีชื่อเสียงในสมัย
รัชกาลที่ 3 เป็นธิดาของพระยาอุไทยธรรม (กลาง) ราชนิกุลบางช้าง มีอุปนิสัยรักในการแต่งกลอนมา
ตั้งแต่เด็ก คุณสุวรรณได้ถวายตัวท�ำราชการฝ่ายในเมื่อสมัยรัชกาลที่ 3 อยู่ที่ต�ำหนักพระเจ้าลูกเธอ
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ และแต่งบทละครไว้หลายเรื่อง คือ พระมะเหลเถไถ อุณรุทร้อยเรื่อง และ
แต่งกลอนเพลงยาวเรือ่ ง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรือ่ ง พระอาการประชวรของกรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ
ในเอกสารมิได้แจ้งไว้ว่ากลอนเพลงยาวทั้งสองเรื่องนั้นแต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด แต่พิจารณา
จากเนื้อความจะเห็นได้ว่า เพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสววรค์ แต่งเมื่อยามกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรง
พระส�ำราญ แม้จะมีโรคภัยเบียดเบียนบ้างก็แต่ละครั้งคราว แต่เมื่อแต่งเพลงยาวเรื่องพระอาการ
ประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ผู้แต่งเป็นทุกข์ถึงเจ้านายมาก จึงแต่งเป็นกลอนเพื่อระบาย
อารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้น
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ประทานพระอธิบายไว้ว่า ปีเถาะ จุลศักราช 1205
(พ.ศ.2386) กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ทรงประชวรโรคเรื้อรังมานับตั้งแต่เดือน 4 ปีเถาะถึงปีมะเส็ง มา
หนักลงในระยะ 6 เดือนหลัง และสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 9 แรม 4 ค�่ำ
ปีมะเส็ง พ.ศ.2388 พระชันษา 35 ปี (กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ อ้างถึงใน กรมศิลปากร 2514, 77)
จึงสันนิษฐานว่า เพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสร
สุดาเทพ แต่งขึ้นราว ๆ พ.ศ. 2384-2386 ซึ่งจากเนื้อความน่าจะแต่งต่อเนื่องกัน
ด้วยเหตุที่คุณสุวรรณเป็นกวีในสมัยรัชกาลที่ 3 ท�ำให้งานของคุณสุวรรณมีลักษณะของ
วรรณกรรมในสมัยเดียวกันซึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมแวดล้อมในขณะนั้น อาทิ ขุนช้างขุนแผน
ดังเนื้อความในตอนที่กล่าวถึงการขับเสภาโต้ตอบกันระหว่างคุณโม่งกับหลวงชี เนื้อความที่ขับเสภา
โต้ตอบมีการกล่าวเปรียบเปรยถึงตัวละครในขุนช้างขุนแผน ความว่า
		
วันหนึ่งว่าสอนพิมส่งเข้าหอ		
ให้โต้ต่อกับคุณโม่งรับสั่งว่า
คุณโม่งขับนอกอย่างต่างต�ำรา		
เอาคุณข�ำเธอขึ้นว่าสารพัน
		
เธอยกย่องตัวเธอเป็นขุนช้าง		
ขับต่างต่างนิ่งฟังดูขันขัน
คุณข�ำเป็นวันทองยกย่องครัน		
ว่าขันขันคุณข�ำโกรธท�ำที
		
ยังวิตกแต่ตัวกลัวเหลือแสน		
ว่าเป็นที่ขุนแผนก็หมองศรี
ทั้งม้าลาเวทย์มนต์ดลเขาดี			
เราไม่มีไหนจะรักหนักกลัวชัง
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 195)
นอกจากนัน้ ในตอนต้นของวรรณกรรมเรือ่ งพระอาการประชวรของกรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ
ยังมีการแต่งบทไหว้ครูอันเป็นลักษณะขนบการแต่งวรรณกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่กวีได้
รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังเนื้อความว่า
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๏ ขอบังคมพระบรมนาถา		
ทั้งพระมิ่งมงกฎอยุธยา			
อีกมารดาสุริยันพระจันทร์ทร
		
ทั้งครูผู้ได้สอนกลอนประดิษฐ์
มาต่อติดศุภลักษณ์เรื่องอักษร
จะกล่าวร�่ำค�ำคิดประดิษฐ์กลอน 		
ขอพระพรคุ้มสารพัดภัย
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 135)
แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเพลงยาว เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรื่องพระอาการประชวร
ของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมในช่วง
อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของงานวรรณกรรมอย่างน่าสนใจ
ดังจะได้ยกตัวอย่างและวิเคราะห์รายละเอียดในเนื้อหาของบทความ
วัฒนธรรม คือ มรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์
โดยแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง (สุพัตรา สุภาพ 2546, 34) วัฒนธรรม เป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่ได้มาจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ แต่เป็นการถ่ายทอดทาง
สังคม การที่ประชากรของสังคมต่างๆ มีพฤติกรรมอย่างเดียวกันหรือแตกต่างกันไปนั้น เพราะมีการ
เรียนรู้ต่างกันไปตามวัฒนธรรมของตน การกระท�ำดังกล่าวท�ำให้วัฒนธรรมของสังคมต่างๆ แตกต่าง
กันไป (งามพิศ สัตย์สงวน 2543, 27)
การศึกษาวัฒนธรรมที่ปรากฏใน วรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรื่อง
พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ผู้ศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ตามการ
จ�ำแนกประเภทของการศึกษาวัฒนธรรม คือ
1.วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุ ซึ่งได้แก่ สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารสถานที่
และเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งต่างๆ ตลอดจนสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ด้วยองค์ความรู้
และฝีมือที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นวัตถุ ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อประกอบพิธีกรรม และสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อ เป็นต้น
2.วัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุ หมายถึง อุดมการณ์ ค่านิยม แนวความคิด ประเพณี การ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนของตนว่าดีงาม เหมาะสม เช่น ศาสนา ความเชื่อ
ความสนใจ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ โลกทัศน์ การตีความและประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่
อยู่รอบตัวด้วยประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการหล่อหลอมจากสังคม
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วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุที่ปรากฎในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรื่อง
พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
วัฒนธรรมวัตถุที่ปรากฎในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรื่อง พระ
อาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อาหาร และเครื่องมือเครื่องใช้
1.อาหาร
วัฒนธรรมด้านอาหารที่ปรากฏในวรรณกรรม เพลงยาวเรื่อง “หม่อมเป็ดสวรรค์” เรื่อง “พระ
อาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ” มีดังนี้
ในเนื้อความตอนที่หม่อมเป็ดล่องแพ แล้วเห็นเรือขายอาหารผ่านมา จึงเรียกเรือมาเทียบ
แพ แล้วสั่งอาหารต่างๆ มากินระหว่างล่องแพ อาหารนั้นได้แก่ ขนมจีน ห่อหมก นกคั่ว ซึ่งกินแกล้ม
กับใบบัวอ่อน ปรากฏเนื้อความ ดังนี้
		
เพลาหนึ่งหม่อมเป็ดเห็นเสด็จประทม ชวนข้าในกรมลงต�ำหนักแพใหญ่
ลงอาบน�้ำด�ำไหว้สบายใจ			
แล้วสั่งให้เรียกเรือหนมจีนมา
		
ทั้งห่อหมกนกคั่วใบบัวอ่อน		
ทอดมันจันลอนไว้หนักหนา
ซื้อรับพระราชทานชานชลา			
ยิ่งโอชารสร�่ำซ�้ำหนักไป
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 86)
นอกจากนั้นยังมี ทอดมันจันลอน ซึ่งหมายถึงทอดมันที่น�ำมาย่างขายแทนการทอด หรือที่
เรียกกันในปัจจุบันว่า ห่อหมกย่าง นั่นเอง
จากเนื้อความตอนที่หม่อมเป็ดเล่นไพ่ติดพันจนเกิดอาการหิวจัด จึงมองหาของกินแก้หิว
เนื้อความตอนนี้แสดงถึงของกินเล่นของคนในสมัยก่อน อาทิ หมากพลู ทุเรียน และ เม็ดบัวคั่วใส่
เครื่อง ซึ่งหมายถึง เม็ดบัวฉาบหรือเม็ดบัวผัดกับน�้ำตาลโตนดปรุงรสให้ตัดเค็มเล็กน้อย ซึ่งเป็น
อาหารว่างของคนไทยในสมัยโบราณ ปรากฏเนื้อความ ดังนี้
		
ท้องแห้งท้องเหี่ยวนั่งเปรี้ยวปาก
ทรหดอดหมากทั้งอยากหวาน
นั่งหิวนิ่วหน้าอยู่ช้านาน			
แล้วค่อยคลานมาข้างเครื่องช�ำเลืองตา
		
เห็นว่างคนทนไม่ได้ด้วยใจเงี่ยน
เลื่อนเอาทุเรียนมาทั้งแบบวางแอบฝา
หยิบเข้าเคี้ยวเหนียวครันเจ็บทันตา		
แล้วเอามายัดใส่ลงในตะบัน
		
ครั้นละเอียดลออพอกินได้		
กระทุ้งใส่เข้าจนสิ้นกินขันขัน
พอท้องคลายหายร้อนอ่อนอ่อนฟัน		
คิดส�ำคัญว่าผู้ใดเขาไม่รู้
		
แล้วมิหน�ำซ�้ำลักเอาผลบัว		
ที่เขาคั่วใส่เครื่องยังมีอยู่
ใส่ตะบันเล่นสบายคล้ายหมากพลู		
ครั้นลุงทองจีนแลดูกระดากใจ
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 88-89)
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ในเนื้อความตอนที่หม่อมเป็ดกับคุณโม่งมีปากเสียงกันแล้วเกิดการทวงของ เนื้อความตอน
นี้ก็ปรากฏรายชื่อของอาหารว่างต่างๆ ที่ทั้งสองคนเคยเอื้อเฟื้อสู่กันเมื่อยามปกติ อันได้แก่ ขนม
ปลากริม และขนมลังเล็ด ซึ่งหมายถึง ขนมนางเล็ด ที่ท�ำจากข้าวเหนียวตากแห้งแล้วน�ำไปราดด้วย
น�้ำอ้อย ส่วน ขนมทอง ในที่นี้ ไม่อาจทราบถึงลักษณะที่ชัดเจนว่าหมายถึง ขนมทองหยิบ ทองหยอด
หรือ ขนมทองฟู อันหมายถึง ขนมตาล หรืออาจเป็น ขนมทองม้วน ทองพับ เนื่องจากเนื้อความตาม
กระบวนกลอนนั้นกล่าวถึงสั้นมากและไม่ได้ขยายความแต่อย่างใด
		
หม่อมเป็ดเข็ดปากไม่อยากพูด
คลานเข้าพระวิสูตรหลบหน้าหนี
แล้วคิดได้ด้วยไวปัญญาดี			
ขึ้นลอยหน้าพาทีประชดประชัน
		
ขนมปลากริมที่ให้ไว้วานซืน		
โกรธข้าเจ้าเอาคืนมาให้ฉัน
คงจะให้ไม่ลวงที่พวงฟัน			
ให้สิ้นสวาทขาดกันแต่นี้ไป
		
คุณโม่งตอบพรางแล้วทางยิ้ม
ขนมปลากริมของคุณหลวงประทานให้
ยังแค้นทวงวุ่นวายไม่อายใจ			
หรือว่าเธอซื้อไว้ให้ข้ากิน
		
........................................		
.......................................
		
ครั้นถึงทีข้ามาหาแม่เป็ด		
ก็ซื้อลังเล็ดขนมทองเป็นของหวาน
ก็ถ้อยทีหนุนเกื้อกันเจือจาน			
นี้แกล้งพาลมิให้ทวงเอาพวงฟัน
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 93-94)

ภาพที่ 1 “ขนมลังเล็ดหรือขนมนางเล็ด” (ที่มา : มัชฌิมา วีรศิลป์ 2561)
ในเนื้อความอีกตอนหนึ่ง มีการกล่าวว่า หม่อมเป็ด ให้บ่าวรับใช้น�ำชามโคมใบใหญ่ พาย
เรือไปซื้อข้าวเหนียวสังขยาที่ เมืองละคร ซึ่งเมืองละครในที่นี้ ปัจจุบันคือเมือง นครนายก ซึ่งเป็นเมือง
ที่ไกลจากพระนครมากนัก และมีทางที่เดินเรือได้สะดวก ตลอดจนเมืองละครหรือเมืองนครนายก
เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านขนมหวานหรือของว่างต่างๆ มาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น
จนถึงปัจจุบัน
		
ซื้อข้าวเหนียวสังขยามาให้ทัน
เอาถ้วยโคมใบนั้นแหละไปใส่
ยายปานลุกผูกเสาเชือกเพลาใบ		
แล่นไปครู่หนึ่งถึงเมืองละคร
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 113-114)
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เนือ้ ความในตอนถัดมา เมือ่ คุณโม่งเห็นว่าหม่อมเป็ดนัน้ อยากรับประทานข้าวเหนียวสังขยา
แต่ต้องล�ำบากให้บ่าวไปซื้อถึงเมืองละคร คุณโม่งจึงท�ำ ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง ซึ่งหมายถึง ข้าว
มันที่แต่งสีและกลิ่นด้วยขมิ้น ให้มีสีสวยและมีกลิ่นหอมของขมิ้นอ่อนๆ ส่วนหน้ากุ้งนั้น ท�ำจากกุ้งสับ
ผัดกับมะพร้าวคั่วปรุงรสด้วย น�้ำตาล เกลือ และพริกไทย ดังนี้
		
วันหนึ่งคุณโม่งผู้โปร่งเปรื่อง		
ให้บ่าวท�ำข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง
ผักชีพริกไทใส่ปรุง				
น่ากินกลิ่นฟุ้งจรุงใจ
		
แล้วคิดถึงเป็ดฟ้าพะงางาม		
ก็มูนใส่ไว้เป็นชามปากไปล่
ทั้งหน้ากุ้งปรุงปนระคนไป			
ก็ใช้บ่าวเอาไปให้หม่อมเป็ดพลัน
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 122)
ในวรรณกรรมเรื่อง “พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ” แม้จะมีเนื้อหา
บรรยายถึงความทุกข์ที่ต้องเห็นเจ้านายประชวร ก็ยังมีเนื้อความที่กล่าวถึงอาหารการกินของคนใน
วัง ดังนี้
		
แล้วปอกกระจับส�ำหรับเคยเสวยค�่ำ	 หม่อมหม่อมท�ำลูกบัวทั่วทุกหน้า
แล้วส�ำเร็จใส่จานลงส่งเข้ามา		
คอยเทียบท่าเครื่องคาวตั้งราวเรียง
		
…………………………		
…………………………
		
คุณยายกิ่งพริ้งเพราะเจ้าจริต		
เฝ้าเป็นนิจเมื่อเสวยแกเคยหมั่น
หมายได้กินเป็นนิจคิดทุกวัน			
ทั้งแกงมันแกงสายบัวไม่กลัวใคร
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 163)
จากเนื้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึง กระจับ และ ลูกบัว ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกในน�้ำ
และเนื้อความหลายตอนกล่าวถึงการลงเรือหรือลงแพไปเสาะหาของรับประทาน ท�ำให้สันนิษฐาน
ว่า “วัง” ในที่กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพประทับนั้น น่าจะติดริมน�้ำ หรืออยู่ใกล้ท่าน�้ำเป็นแน่
นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึง แกงมันแกงสายบัว ซึ่งหมายถึง ต้มสายบัวใส่กะทิ ที่มีความ
มันอร่อยลิ้นนั่นเอง
จากการศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมอาหารที่ปรากฏในกลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พบ อาหาร 15 ชนิด ซึ่งมีทั้งอาหารคาว
อาหารหวาน อาหารว่าง ตลอดจนพืชที่สามารถน�ำมารับประทานได้ และผลไม้
วัฒนธรรมอาหารที่พบในกลอนเพลงยาวทั้ง 2 เรื่อง ได้แก่ ขนมจีน ห่อหมก นกคั่ว(กิน
แกล้มกับใบบัวอ่อน) ทอดมันจันลอนหรือห่อหมกย่าง เม็ดบัวคั่วใส่เครื่อง หมากพลู ทุเรียน ขนม
ปลากริม ขนมลังเล็ดหรือขนมนางเล็ด ขนมทอง ข้าวเหนียวสังขยา ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง กระจับ
แกงมันสายบัวหรือแกงสายบัวต้มกะทิ
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2. เครื่องมือเครื่องใช้
วัฒนธรรมวัตถุที่เป็นครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งปรากฏในวรรณกรรม เพลงยาวเรื่อง “หม่อมเป็ด
สวรรค์” เรื่อง “พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ” มีดังนี้
จากเนื้อความตอนที่หม่อมเป็ดชวนคุณโม่งมาอยู่ด้วยกัน ก็ให้บ่าวน�ำวอหรือเสลี่ยงไปรับ
แต่ก็หาเสลี่ยงที่สวยงามไม่ได้ ไปขอยืมผ้าจากคนรู้จักก็ไม่ได้มา จึงใช้ ผ้าละว้า ซึ่งเป็นผ้าทอมือที่มัก
จะน�ำมาใช้ท�ำผ้านุ่งหรือผ้าคลุมศพคนตายมาคลุมวอแทน ท�ำให้ผู้พบเห็นเกิดความขบขันและ
ประหลาดใจมาก
		
เป็นคราวขัดจดกันจะมาบก		
ไปยืมม่านท้าวนกก็ไม่ได้
จะขึ้นวอจรลีไม่มีใคร			
ก็สั่งให้ยืมผ้าละว้าลาว
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 80)
อนึ่ง ผ้าละว้าทั้งในอดีตและปัจจุบันยังคงใช้กี่ขนาดเล็กที่เรียกว่า กี่เอว ใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การทอผ้า ฝ้ายและด้ายที่ใช้ในการทอผ้ามีทั้งฝ้ายที่ถูกปลูกเองและซื้อมา เช่นเดียวกับสีที่ใช้ในการ
ทอผ้าจะได้จากสีธรรมชาติและสีเคมี
ลวดลายผ้าของชาวละว้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบเพียง 2 ลาย คือ ลายเส้นที่เกิด
จากการมัดย้อมเส้นยืนบนผืนผ้าซิ่นและลายข้าวหลามตัดซึ่งทอไว้เป็นผ้าคลุมศพคนตาย
ในวรรณกรรมกลอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ มีหลายตอนที่เนื้อความกล่าวถึง ฟัน
กะลา ซึ่งเป็นสิ่งที่หม่อมเป็ดให้ความส�ำคัญมาก และในสมัยก่อนงานทันตกรรมในประเทศไทยนั้น
ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร คนในสมัยก่อนเมื่อฟันหักไปก็จะหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาเจียนเป็นรูปฟันแล้ว
หาวิธีใส่เข้าไป ผู้ใดมีฐานะดีก็จะให้ช่างทองขึ้นรูปเป็นฟันให้สวยงาม แต่ส�ำหรับหม่อมเป็ดนั้น น�ำ
กะลามาเจียนเป็นรูปฟันแล้วใช้ไหมร้อยกับฟันที่ยังเหลืออยู่ในปาก ซึ่งสีของกะลากับสีของฟันที่กิน
หมากเป็นประจ�ำนั้นใกล้เคียงกันมาก จนสามารถหลอกตาผู้อื่นได้ดี ดังเนื้อความว่า
		
หมั่นผัดพักตร์ผิวผ่องละอองหน้า
แต่ทันตาอันตรายไปหลายซี่
ประจงจัดตัดกะลาที่หนาดี			
ใช้เข้าที่แทนฟังทุกอันไป
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 82)
		
สู้ต่อติดปิดป้องที่ช่องหัก		
เอาไหมสักผูกติดให้มิดมั่น
ดูระเบียบเรียบดีเรียงสีฟัน			
ที่ไม่รู้ดูส�ำคัญว่าฟันดี
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 91)
จากเนื้อความตอนที่หม่อมเป็ดนั้นเล่นไพ่จนเพลิน และหิวจัด ปรากฏวัฒนธรรมเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ�ำเป็นมากในสมัยนั้นคือ ตะบัน ซึ่งน�ำไว้ใช้ต�ำหมากก่อนเคี้ยว
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เห็นว่างคนทนไม่ได้ด้วยใจเงี่ยน
เลื่อนเอาทุเรียนมาทั้งแบบวางแอบฝา
หยิบเข้าเคี้ยวเหนียวครันเจ็บทันตา		
แล้วเอามายัดใส่ลงในตะบัน
........................................			
.............................................
		
แล้วมิหน�ำซ�้ำลักเอาผลบัว		
ที่เขาคั่วใส่เครื่องยังมีอยู่
ใส่ตะบันเล่นสบายคล้ายหมากพลู		
ครั้นลุงทองจีนแลดูกระดากใจ
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 88-89)
ในวรรณกรรมเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ มีการกล่าวถึง ผ้าสมปัก ซึ่งเป็นผ้าพระราชทาน ที่คน
ไทยในสมัยโบราณที่มีฐานะมักจะใช้ในโอกาสส�ำคัญหรือนุ่งเข้าเฝ้าเจ้านาย เนื่องจาก ผ้าสมปัก นั้น
ใช้เป็นเครื่องยศ พระราชทานให้นุ่งได้ตามต�ำแหน่งแห่งยศของแต่ละบุคคล ความว่า
		
วันหนึ่งจึงท่านหลวงนายศักดิ์
นุ่งสมปักเข้าไปในพระราชฐาน
ส�ำหรับเดินคอยเชิญพระอาการ		
มาพูดกันท่านเจ้าขรัวนายข้างฝ่ายใน
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 90)
นอกจากเครื่องนุ่งห่มแล้ว ในวรรณกรรมกลอนเพลงยาวเรื่อง “หม่อมเป็ดสวรรค์” ยังกล่าว
ถึงเครื่องส�ำอางของสตรีไทยในสมัยก่อนไว้ด้วย คือ แป้งหิน กระเหม่า ฝางเสน และ หมึกหอม โดยมี
เนื้อความดังนี้ 		
		
หม่อมโม่งว่าแป้งหินเขาสิ้นตลับ
เอาไปจับริมฝีปากต่างกระเหม่า
ฝางเสนเขาทั้งท่อนค่อนขูดเอา		
อมเข้าไว้เหมือนหมากให้ปากแดง
		
………………………..		
…………………………..
		
หมึกหอมของหม่อมค่ากี่เฟื้อง
ของเขาเปลืองยิ่งกว่านั้นฉันไม่ว่า
ทั้งสองฝ่ายหายกันอย่าฉันทา		
แต่ของส�ำคัญฟันกะลาเอามาคืน
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 95)
แป้งหิน ในที่นี้ หมายถึง แป้งร�่ำ ซึ่งมี 2 ชนิด ชนิดแรกท�ำมาจากการเอาน�้ำทะเลชั้นทราย
เกลือ ที่เรียกว่า “ทรายเกลือ” เอามาคั่วให้สุกจะได้ส่วนที่เป็นแป้งสีขาวบริสุทธิ์ และอีกชนืดคือแป้ง
ร�่ำที่ท�ำจากดินสอพอง ซึ่งจะได้สีที่ได้เกิดมาจากธรรมชาติซึ่งจะออกขุ่นๆเหมือนสีดินไม่ได้ขาวนวล
เหมือนแป้งร�่ำที่ท�ำจากทรายเกลือ แต่หาง่ายและมีราคาถูกกว่า ท�ำให้แป้งร�่ำจากดินสอพองนั้นนิยม
ใช้กันทั่วไป
กระเหม่า คือ เขม่าละอองด�ำที่เกิดจากควันไฟผสมกับน�้ำมันตานี หรือน�้ำมันเหนียวอื่น ๆ
ที่อบร�่ำจนหอม ผสมกับปูนเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ไหลเยิ้มเวลาถูกแดด ใช้วาดคิ้วให้ได้รูปและใช้แต่งไร
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ผมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามขนบของความงามในสมัยโบราณ ดั่งที่ปรากฏเนื้อความในเสภา
เรื่องขุนช้างขุนแผน ความว่า
		
ครานั้นนางพิมพิลาไลย		
ว่าจวนกัณฑ์เราไปเถิดแม่ขา
แล้วก็ลุกไปพลันมิทันช้า 			
อาบน�้ำผลัดผ้าด้วยฉับพลัน
		
จึงเอาขมิ้นมารินทา		
ลูบทั่วกายาขมีขมัน
ทาแป้งแต่งไรใส่น�้ำมัน			
ผัดหน้าเฉิดฉันดังนวลแตง
		
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม1 2544, 50)
		
นอกจากนั้นยังมีตอนที่กล่าวถึงนางแก้วกิริยา ความว่า
		
เจ้าร่างน้อยนอนนิ่งบนเตียงต�่ำ
คมข�ำงามชะแล้มแจ่มใส
คิ้วคางบางงอนอ่อนละไม 			
รอยไรเรียบร้อยประดับดี
			
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม1 2544, 311)
ในบทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็
ปรากฏเนื้อความที่อิเหนากล่าวชม คิ้ว ของนางบุษบา ว่ามีคิ้ว งามดั่งเลขา ซึ่งหมายถึง งามดั่งเขียน
ความว่า
			
น้องเอยน้องรัก		
งามขนงวงพักตร์ดังเลขา
		
พี่ตั้งจิตคิดจะฝากชีวา		
กัลยาควรฤๅมาถือใจ
			
(บทละครเรื่องอิเหนา เล่ม3 2547, 27)
ฝางเสน เป็นเนื้อไม้จากแก่นฝาง มีสรรพคุณหลายอย่าง ทั้งแก้ท้องเสีย บ�ำรุงโลหิตสตรี แก้
ร้อนในและขับเสมหะ นอกจากนั้น ยังใช้ย้อมให้ผิวเป็นสีออกเหลือง ตามคติความงามในสมัย
โบราณ ซึ่งเชื่อว่าผิวขาวออกเหลืองคือความงามชั้นเอก ส่วนผิวสีน�้ำผึ้งหรือผิวออกด�ำแดงคือควา
งามชั้นรอง ท�ำให้สตรีไทยในสมัยโบราณ นิยมทาตัวด้วยขมิ้นหรือย้อมผิวด้วยน�้ำต้มจากแก่นฝาง
หมึกหอม ในที่นี้หมายถึง ขี้ผึ้งหอมหรือสีผึ้งทาปากเพื่อให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื่นในหน้าหนาวและท�ำให้
น�้ำหมากไม่จับปาก
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นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึง กระแจะจันทร์ หรือ กระแจะจันทน์ ซึ่งหมายถึง แป้งหอม
ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นเครื่องหอมทาผิวของสตรีไทยในสมัยโบราณ ดั่งปรากฏเนื้อความในเสภาเรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ความว่า
		
ครานั้นนางพิมนิ่มนวล		
ยียวนด้วยความพิศมัย
เสนหารึงรุมกลุ้มใจ 			
สนิทแนบหน้าในที่นอนนาง
		
พัดวีวอนพลอดแล้วกอดแก้ว
ไม่คลายแคล้วเคลื่อนคลาไปห่างข้าง
ซับเหงื่อด้วยเนื้อสไบบาง			
กระแจะจันทร์จวงนางละลายทา
		
(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เล่ม1 2544, 82)
กระแจะ หรือ พญายา เป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมทุกส่วน ในอดีตได้น�ำทั้งเปลือก เนื้อไม้
ราก และน�้ำฝน มาบดรวมกับเครื่องหอมนานาชนิด เช่น แป้งร�่ำ ก�ำยาน ลูกจันทร์ ชะมดเช็ด จนกลาย
เป็น กระแจะจันทน์ เครื่องหอมทาผิว
		
หม่อมเป็ดข�ำซ�้ำเรียกหนูลิ้นจี่		
ไปหยิบผ้ามาทีในหีบนั่น
ห่มนอนด�ำร�่ำไว้เมื่อกลางวัน			
กระแจะจันทร์เจือปรุงจรุงใจ
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 106)
นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึง ผ้าห่มนอนด�ำร�่ำ ซึ่งหมายถึง ผ้าร�่ำด้วยเครื่องหอมตามวิธี
แบบโบราณ การร�่ำเป็นการอบกลิ่นให้หอมด้วยภาชนะเผาไฟที่เราเรียกว่า ตะคัน ใส่เครื่องหอม
ประเภทยางไม้ ก�ำยานเนื้อไม้ หรือดอกไม้หลายชนิดรวมกันเพื่อให้เกิดควัน ส่งกลิ่นหอมระเหยออก
มา การร�่ำผ้านั้นจะท�ำซ�้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อให้กลิ่นหอมติดทนนาน
นอกจากนั้น ในวรรณกรรมกลอนเพลงยาวเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดา
เทพ ยังมีการกล่าวถึง บุหงา ซึ่งเป็นเครื่องหอมที่นิยมท�ำไว้แจก หรือท�ำไว้ใช้ในสมัยนั้น และการท�ำ
บุหงานั้น เป็นงานอดิเรกของชนชั้นสูงของไทยในสมัยก่อนซึ่งนิยมของหอม ในวังจึงมีการท�ำแป้งร�่ำ
ร้อยมาลัย อบร�่ำผ้า และท�ำบุหงา ที่เรียกกันติดปากเป็นค�ำสร้อยว่า บุหงาร�ำไป
		
กับบุหงาสาโรชปราโมทย์จิต		
อยู่เป็นนิจคอยตรองไม่หมองหมาง
ให้หลานน้อยเข้าไปตั้งข้างที่ทาง		
จ�ำปาวางสองดอกแล้วออกมา
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 163)
บุหงาร�ำไป คือ การใช้กลีบดอกไม้แห้ง ใบไม้แห้ง เมล็ดอบแห้ง หรือบางส่วนของต้นไม้
ชนิดที่เลือกแล้วว่ามีกลิ่นหอมที่เข้ากัน และน�ำมาประพรมด้วยกลิ่นหอมจากเครื่องเทศอื่น ๆ ที่
ต้องการ ซึ่งดอกไม้แห้งบางชนิด มีกลิ่นหอมโดยไม่ต้องพรมน�้ำหอมที่น�ำเข้ามาจากต่างประเทศหรือ
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เครื่องเทศอื่นๆ แต่มักไม่นิยมกลิ่นของดอกไม้แต่อย่างเดียว เพราะดอกไม้แห้งจะกลิ่นเบาบางเกินไป
เมื่ออบร�่ำดอกไม้ด้วยควันเทียนเสร็จแล้ว ก็จะน�ำมาใส่ถุงที่เย็บไว้อย่างปราณีต และวางไว้ที่ต่างๆ
เพื่อให้ส่งกลิ่นหอม
กล่าวได้ว่า วรรณกรรมเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่อง พระอาการประชวรของ
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ปรากฏวัฒนธรรมที่เป็วัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอาหารและเครื่องมือเครื่อง
ใช้ของชาวไทยโบราณปรากฏอยูอ่ ย่างชัดเจน และหลายอย่างยังได้รบั การทีส่ บื ทอดมาจนถึงปัจจุบนั
ด้วยเหตุดังกล่าว ท�ำให้วรรณกรรมทั้งสองฉบับ เปรียบเสมือนเป็น “บันทึก” ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมในส่วนที่เป็นวัตถุ ซึ่งสามารถน�ำไปเป็นหลักฐานในการศึกษาต่อยอดทางวัฒนธรรมและ
วรรณกรรม เพือ่ ให้นกั วิชาการรุน่ หลังไปได้คน้ คว้าในประเด็นอืน่ ๆ เกีย่ วกับวรรณกรรมและวัฒนธรรมที่
เป็นวัตถุ
		
วัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุที่ปรากฎในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ
เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุที่ปรากฎในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรื่อง
พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเชื่อ และค่านิยม
1. ความเชื่อ
ความเชื่อ หมายถึง ความตกลงใจเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (กิ่งแก้ว อัตถากร และธนรัชฏ์ ศิริ
สวัสดิ์ 2542, 661) บางครั้งความเชื่ออาจดูไร้เหตุผล แต่เมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า ความ
เชื่อที่อาจดูเหมือนไร้เหตุผลนั้นจะมีเหตุผลที่เป็นบ่อเกิดของความเชื่อแฝงอยู่เสมอ เช่น ความเชื่อพื้น
บ้านที่กล่าวว่า ห้ามร้องเพลงตอนรับประทานอาหาร มิเช่นนั้นจะได้คู่ครองสูงอายุ หากมองผิวเผิน
ความเชื่อดังกล่าวย่อมดูไร้เหตุผล เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการมีคู่
ครอง แต่เมื่อพิจารณาโดยลึกซึ้งแล้ว จะพบว่าความเชื่อดังกล่าว เป็นความเชื่อที่ผู้ใหญ่ในบ้านใช้
บอกเตือนคนหนุ่มสาวให้มีความส�ำรวมขณะรับประทานอาหาร หากร้องเพลงขณะร่วมส�ำรับกับ
คนในครอบครัวหรือบุคลอื่น อาจท�ำให้อาหารในปากกระเด็นลงในส�ำรับอาหารเป็นที่รังเกียจแก่ผู้
ร่วมรับประทานอาหาร อีกทั้งยังอาจท�ำให้เกิดการส�ำลักอาหารอีกด้วย และเหตุผลที่ต้องใช้เรื่องคู่
ครองมาเป็นบทลงโทษในความเชื่อนี้ น่าจะเกิดจากคนวัยหนุ่มสาวไม่ว่าจะในสมัยก่อนหรือปัจจุบัน
ต่างก็มีความกังวลในเรื่องการได้คู่ครองที่เหมาะสม คนโบราณจึงน�ำเอาความกังวลที่เป็นธรรมชาติ
ของช่วงวัยมาผนวกกับข้อห้ามในการประพฤตน ก่อให้เกิดความเชื่อที่เป็นข้อห้ามต่างๆ โดยไม่นิยม
อธิบายเหตุผลเพิ่มเติม เนื่องจากวิสัยของมนุษย์นั้นมักจะมีอคติกับการถูกบอกกล่าวหรือสั่งสอน
โดยตรง สังคมจึงต้องใช้ระบบ ความเชื่อ เข้ามาช่วยในการจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
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ความเชื่อ เกิดจากความพยายามของมนุษย์ในการแสวงหาค�ำตอบในเรื่องของสิ่งต่าง ๆ ที่
ตนไม่รู้ เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นต้น เมื่อมนุษย์แสดงออกทางพฤติกรรม ความเชื่อต่าง ๆ ก็
จะปรากฏ เช่น ในวรรณคดีของไทยก็จะมีการสอดแทรกคติความเชื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ
ความเชื่อ ที่ปรากฎในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่อง พระอาการ
ประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เริ่มจากความเชื่อเรื่องนิมิตรและความฝัน ซึ่งปรากฏเนื้อความ
ดังนี้
		
วันหนึ่งหม่อมนิทราเพลาดึก		
นอนนึกอยากทุเรียนน�้ำลายไหล
พอม่อยหลับลงพลันก็ฝันไป			
ว่าชาวละครเอามาให้หลายใบนัก
		
แต่ละใบยวงใหญ่เท่าก�ำปั้น		
ฉีกตะบันกินตะบอยอร่อยหนัก
พอหมดสิ้นสี่ใบใจคึกคัก			
จุกจักระแหล่นตายวุ่นวายใจ
		
....................................		
..................................
		
พอยายมาพี่เลี้ยงเคียงเข้ามาพลัน หยิบเอาฟันสามพวงมายื่นให้
ครั้นหม่อมเห็นพวงฟันเข้าทันใด		
ดีใจหยิบรับเอาฉับพลัน
		
พวงหนึ่งท�ำด้วยไม้มะเกลือ		
วิไลเหลือด�ำดีสีขยัน
พวกหนึ่งท�ำด้วยกะลาหนาครัน		
เอาเจียนจันขัดเป็นมันเหมือนทันตา
		
พวกหนึ่งท�ำไว้ด้วยไม่ทองหลาง
ท�ำเหมือนอย่างซี่ฟันขันหนักหนา
เอาไหมร้อยเรียบเรียงดูเกลี้ยงตา		
รับเอามาดูกริ่มแล้วยิ้มพราย
		
เขาช่างท�ำงามงามทั้งสามพวง
แล้วห่อห่วงเก็บไว้ไม่ให้หาย
ชอบอารมณ์สมคิดจิตสบาย			
จุกก็คลายหายฉิบไปทันที
		
หม่อมเป็ดถามยายมาว่าพวงฟัน
นี่ขยันสุดใจใครให้พี่
ยายมาอวดซ�้ำเขาท�ำดี			
ซื้อมาที่จีนยูทั้งสามพวง
		
หม่อมเป็ดตรองความตามเรื่องฝัน นิมิตรดีขยันเป็นใหญ่หลวง
ว่าเขาให้ทุเรียนกินหลายยวง			
เป็นลาภใหญ่พวงฟันกะลา
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 125-128)
จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า วรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง “หม่อมเป็นสวรรค์” มี
เนื้อความที่แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อเรื่องการท�ำนายฝัน โดยชาวไทยมักมีความเชื่อที่กล่าวกันเป็น
ค�ำสุภาษิตว่า ฝันร้ายจะกลายเป็นดี ดั่งที่หม่อมเป็ดฝันว่า ได้กินทุเรียนจนจุกนอนอึดอัด และต่อจาก
นั้นก็ฝันว่ามีคนน�ำฟันกะลามาให้ถึงสามพวง หม่อมเป็นตื่นขึ้นมาจึงท�ำนายฝันตนเองว่าเป็นนิมิตรดี
เพราะได้กินของอร่อยและจะได้ลาภ
การเชื่อเรื่องนิมิตรฝัน หรือการท�ำนายความฝันนั้น ปรากฏในวรรณกรรมไทยหลายเรื่อง ทั้ง
วรรณกรรมทางโลก เช่น ขุนช้างขุนแผน ในตอนที่กล่าวถึงนิมิตรฝันต่างๆ เกี่ยวกับการก�ำเนิดของขุน
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ช้างขุนแผน หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น เวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี เป็นต้น
ความเชื่ออีกเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรม
หมื่นอัปสรสุดาเทพ คือ การบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ความว่า
		
เที่ยวบวงสรวงเทวาสุรารักษ์		
ทุกส�ำนักพฤกษ์ไพรไศลหลวง
ให้เคลื่อนคลายหายพระโรคที่โศกทรวง
เฝ้าบ�ำบวงสรวงสังเวยเช่นเคยมา
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 136)
เนื้อความข้างต้นกล่าวถึงตอนที่กวี คือ คุณสุวรรณ ผู้แต่งวรรณกรรม ขอบนบานถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้านายของตน ในที่นี้คือ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หายจากการประชวร
นอกจากนั้นยังปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญกรรม ตามหลักของพุทธศาสนา มา
กล่าวถึงในวรรณกรรมเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ว่าการประชวร
ในครั้งนี้เกิดจากเคราะห์กรรมทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังมีการขอให้บุญที่ท�ำมาเกื้อหนุนปกป้องรักษาให้
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพหายดีในเร็ววันอีกด้วย ซึ่งปรากฏเนื้อความ ดังนี้
		
โอ้มีบุญทูลจอมกระหม่อมแก้ว
ทั้งผ่องแผ้วปรากฏพระยศถา
แต่มีกรรมท�ำไว้แต่ไรมา			
พระโรคาจึงล�ำบากยากกระไร
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 159)
		
โอ้เริ่มร้างทางจ�ำเพาะเป็นเคราะห์ต้อง จึงให้หมองจิตตรมอารมณ์หมาย
วิบากกรรมจ�ำเพาะเป็นเคราะห์ร้าย		
จึงวุ่นวายเป็นวิบัติอัศจรรย์
(เพลงยาวเรือ่ ง พระอาการประชวรของกรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 190-191)
ความเชื่อเกี่ยวกับค�ำสาปหรือการสาปแช่ง ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง พระอาการประชวร
ของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ คือ ค�ำสาปที่สาปแช่งผู้ที่ไม่จงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
สาปไว้วา่ หากผูใ้ ดคิดร้ายต่อพระมหากษัตริยต์ ลอดจนเชือ้ พระวงศ์จะต้องพบกับความวิบตั ิ ดังความว่า
		
ศิโรราบกราบก้มชมพระยศ		
ให้ปรากฏทั่วไปในสนาม
อย่ารู้คล้อยถอยพระยสให้งดงาม		
อยู่ชั่วสามชั่วโลกพระโรคคลาย
		
ให้หายวันหายเดือนเหมือนพระยศ ดังค�ำพจมานกลอนอวยพรถวาย
ใครคิดชั่วขอให้ตัวคนนั้นตาย			
ตามภิปรายปราถนาประสาใจ
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 175)
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นอกจากนั้นแล้ว ยังพบว่าวรรณกรรมเพลงยาว เรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่น
อัปสรสุดาเทพ ปรากฏความเชื่อที่เกี่ยวกับ ขวัญ ดังนี้
		
ต้องถูกตีถูกว่าหน้าที่นั่ง		
ฉันแสนวังเวชไหวจิตใจหวาม
ทั้งอายเนื้อบอนเช้าแกมแถมเนื้อความ		
คุณโม่งยิ่งลามลุกรื้อดังถือไฟ
		
โอ้สงสารคุณสุวรรณมิ่งขวัญหาย
เที่ยวเหลียวซ้ายแลขวาอัชฌาสัย
แม้ช่วยได้ก็จะช่วยให้เห็นใจ			
ถ้าขอได้ก็จะขอพอประทัง
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 189-190)
		
พระโรคคลายวายเศร้าก�ำสรดโศก ประสิทธิโชคชูเจิมเฉลิมขวัญ
การเล่นเป็นมามากทุกวัน			
ได้หม่อมพันหงเหินมาเดินกลอน
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 191)
ขวัญ เป็นความเชื่อของคนไทยมานาน ขวัญ คือ สิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่เป็นสิ่งที่ครองใจ ขวัญ
สิงอยู่ในตัวตนและเป็นสิ่งที่ท�ำให้เจ้าของขวัญทุกข์หรือสุขได้ หากมีเหตุที่ท�ำให้ขวัญไม่อยู่กับตัวหรือ
ออกไปเที่ยวเล่น ซึ่งอาจจะมีเหตุร้ายเจ็บป่วยหรือมีเคราะห์กรรม และถ้าต้องการให้ขวัญกลับเข้าสู่
ร่างกายต้องมีพิธีท�ำขวัญอันหมายถึงการท�ำพิธีกรรมเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาสู่เจ้าของขวัญ
2. ค่านิยม
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเรื่องช่วยตัดสินใจ และก�ำหนดการกระท�ำ
ของตนเอง (ราชบัณฑิตสถาน 2556, 253)
ค่านิยม ที่ปรากฎในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรื่อง พระอาการ
ประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ มี 3 ประการ คือ เรื่องของการติดสินบน ความรักหน้าตา
เกียรติยศ และโลกทัศน์ที่มีต่อหญิงรักหญิงในราชส�ำนักไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีตัวอย่าง
ดังนี้
จากเนื้อความตอนที่หม่อมเป็ดรับประทานมากเกินไปจนปวดท้องและไปหาที่ขับถ่าย
ไม่ทันการ จึงต้องติดสินบนคนเฝ้าต�ำหนักให้หาน�้ำมาท�ำความสะอาดและให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความ
ลับ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการขอสินบน ซึ่งคุณสุวรรณเป็นผู้ขอจากหม่อมเป็ด ว่าหากติดสินบน
คุณสุวรรณผู้แต่งกลอนเรื่องนี้ และติดสินบนตาแจ้งผู้ขับเสภา ก็จะไม่แพร่งพรายเรื่องของหม่อมเป็ด
ที่ท�ำเรื่องขบขันน่าอายต่างๆ และจะลบค�ำกลอนที่แต่งไว้ให้ด้วย ดังเนื้อความว่า
		
ครั้นปวดท้องเต็มทนจนสิ้นอาย
ลุกวิ่งจะไปถ่ายให้ถึงที่
ด้วยเหลือทนพ้นกระสันพันทวี		
ก็ราดเรี่ยเสียทีมาตามทาง
		
ก็ซื้อขนมให้ตาเฒ่าเฝ้าต�ำหนัก
ให้ตักน�้ำช�ำระสะสาง
ให้หมดสิ้นกลิ่นอายระคายคาง		
ช่วยอ�ำพรางเสียให้มิดช่วยปิดบัง
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 86-87)
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ถ้าหม่อมอายเสียดายชื่อจะลือชา ก็เอาเงินเอาผ้านั้นมาให้
ฉันจะลบต�ำหรับไม่ขับไป			
จงถึงใจตาแจ้งเสียเถิดรา
		
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 99)
ชาวไทยในสมัยโบราณมีค่านิยมที่ให้ความส�ำคัญกับเกียรติยศอย่างยิ่ง การปลูกฝังให้คน
ไทยให้ความส�ำคัญกับเกียรติยศนั้น เป็นกุศโลบายในการจัดระเบียบสังคมอย่างหนึ่งที่ชาญฉลาด
เพราะผู้ที่มีเกียรติยศที่ควรค่าการสรรเสิญนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ท�ำความดี มีความประพฤติไม่ขัดกับศีล
ธรรมจรรยา ท�ำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น และยังต้องรู้จักระงับใจไม่ท�ำสิ่งที่ผิดแม้จะไม่มีใครรู้
ซึ่งเป็นการ “รักษาเกียรติ” ของตนนั่นเอง
ในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ก็ปรากฏเนื้อ
ความที่สะท้อนถึงความรักหน้าและรักเกียรติยศของตน ดังนี้
		
เป็นวิสัยใจของคนทุกตนหมด
ด้วยรักยศรักหน้าเป็นราศี
ต้องพูดล่อแต่พอให้เป็นที			
ยกธุลีละอององค์ส่งขึ้นไป
(เพลงยาวเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ: กรมศิลปากร 2514, 164)
ค่านิยมเรื่อง ความรักหน้าตา รักศักดิ์ศรี และรักเกียรติยศ นั้นเป็นค่านิยมที่พบใน
วรรณกรรมไทยอยู่เสมอ ทั้งในวรรณกรรมราชส�ำนักและวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น รามเกียรติ์ ขุนช้าง
ขุนแผน หรือไกรทอง เป็นต้น
วรรณกรรมเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็นสวรรค์ มีเนื้อความที่แสดงภาพสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์
ที่มีต่อหญิงรักหญิงในราชส�ำนักไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่าเป็นเรื่องปกติสามัญที่เกิดขึ้นใน
สังคม ในวรรณกรรมเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็นสวรรค์ มีตัวละครเอกเป็นหญิงรักหญิง คือ ความรัก
ระหว่างหม่อมเป็ดและคุณโม่ง
หม่อมเป็ด ในที่นี้คือ หม่อมข�ำ เป็นหม่อมห้าม3 ของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ซึ่ง
ตามคุณโม่งซึ่งเป็นคู่รักกันมาท�ำราชการในวังหลวง อยู่ที่พระต�ำหนักกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เป็น
หม่อมที่ชอบไว้กิริยา เมื่อเดินมักจะไว้จังหวะเยื้องย่างไปอย่างเป็ด กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพจึง
ประทานนามให้ว่า หม่อมเป็ด (บทละครเรื่องพระมเหลเถไถ เรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง เรื่องละเด่นลันได
กลอนเพลงยาวเรือ่ งหม่อมเป็ดสวรรค์ เรือ่ งพระอาการประชวรของกรมหมืน่ อัปสรสุดาเทพ 2514, 69)
คุณโม่ง ในที่นี้คือ หม่อมสุด เป็นหม่อมห้ามของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ และ
ประจ�ำอยู่ที่พระต�ำหนักกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เช่นเดียวกับหม่อมข�ำ หม่อมสุดหรือคุณโม่งเป็นผู้รู้
หนังสือดี กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพจึงโปรดให้อ่านบทกลอนถวายอยู่เสมอ
ตัวหม่อมสุดหรือคุณโม่งชอบ “เล่นเพื่อน”4 กล่าวคือ ท�ำหน้าที่เป็นเพื่อนชายของหม่อมข�ำ
หรือหม่อมเป็ด ที่มาของชื่อ คุณโม่ง เกิดจาก คืนหนึ่งอ่านหนังสือถวายแล้วคิดว่ากรมหมื่นอัปสรสุดา
3
4

หม่อมห้าม คือ ค�ำเรียกสตรีที่เป็นภรรยาของเจ้านายหรือขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์สูง
เล่นเพื่อน หมายถึง คบเพื่อนหญิงด้วยกันต่างชู้รัก
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ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม จากวรรณกรรมเพลงยาว
เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ และเรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

เทพบรรทมหลับ ก็ดับเทียนเอาผ้าคลุมโปง กอดจูบหม่อมข�ำอยู่ที่ปลายพระบาท แต่กรมหมื่นอัปสร
สุดาเทพบรรทมยังไม่หลับ ทรงเห็นหม่อมสุดท�ำเช่นนั้นก็ประทานชื่อให้ว่า คุณโม่ง เพราะเอาผ้า
คลุมโปงเล่นเพื่อน (บทละครเรื่องพระมเหลเถไถ เรื่องอุณรุทร้อยเรื่อง เรื่องละเด่นลันได กลอนเพลง
ยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ เรื่องพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ 2514, 68)
ครัน้ พระองค์ทรงพลิกพระกายกลับ 		
หมายว่าพระบรรทมหลับสนิทนิง่
ก็สมจิตคิดไว้ใจประวิง				
ก็คลานชิงกันขยับดับเทียนชัย
เข้าชลมุนวุ่นวายอยู่ปลายพระบาท		
ก็คิดคาดเอาว่าคนหาเห็นไม่
จึงกระท�ำเอาแต่อ�ำเภอใจ				
ด้วยแสงไฟมืดมิดไม่มีโพลง
กระซุบกระซิบซุ่มกายอยู่ปลายพระบาท
อุตลุดอุดจาดท�ำอาจโถง
เอาเพลาะหอมกรอมหุม้ กันคลุมโปง			
จึงตรัสเรียกว่าคุณโม่งแต่นนั้ นมา
ข้างหม่อมเป็ดเสด็จท่านโปรดปราน		
ได้ประทานเปลี่ยนนามตามยศถา
เพราะเดินเหินโยกย้ายส่ายกิริยา			
จึงชื่อว่าหม่อมเป็ดเสด็จประทาน
(เพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์: กรมศิลปากร 2514, 84-85)
จากการศึกษาเนื้อเรื่องในเชิงสังคม สามารถกล่าวได้ว่า การเล่นเพื่อน หรือความรัก
ระหว่างเพศเดียวกันในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น เป็นเรื่องที่มีมานานโดยเฉพาะในวังที่
มีแต่สตรีอยู่ร่วมกันจ�ำนวนมาก ในหนังสือบันทึกรายวันของเทาแซนด์ แฮรีส ทูตอเมริกันที่เข้ามาใน
เมืองไทยเมื่อ พ.ศ.2399 ปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่า “การเล่นเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมาก
เหมือนดังว่าเป็นการกระท�ำของสัตว์ ไม่มีโทษหนักหนาอะไร และไม่เคยมีการลงโทษกัน เว้นไว้แต่ใน
กรณีของพระสงฆ์” (หญิงชาวสยาม 2547, 44)
วรรณกรรมกลอนเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ เป็นวรรณกรรมที่แสดงหลักฐานว่า “การ
เล่นเพื่อน” เป็นเรื่องที่มีมานานในสังคมไทย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสามัญที่เกิดขึ้นบ่อย ถึงขั้นมีการแต่ง
หนังสือขึ้นมายั่วล้อกัน และมีการขับเสภาให้คนหมู่มากฟังให้เป็นที่สนุกสนานอีกด้วย หลักฐานการ
เล่นเพื่อนของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นไม่เพียงปรากฏในวรรณกรรม แต่ยังปรากฏใน
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ อาทิ ผนังโบสถ์วัดเสนาราม จ.อยุธยา ปรากฏภาพหญิงชาววังสมัย
รัชกาลที่ 4 ที่สื่อถึงการเล่นเพื่อนในราชส�ำนัก เป็นต้น
จากการศึกษาวรรณกรรมเพลงยาวเรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และ เรื่อง พระอาการประชวร
ของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พบว่าวรรณกรรมกลอนเพลงยาวทั้งสองเรื่อง มีภาพสะท้อนทาง
วัฒนธรรมไทย ทั้งในส่วนของวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ คือ อาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ ในส่วนของ
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุก็ปรากฏเรื่องของความเชื่อและค่านิยมที่ปรากฏในยุคนั้น ซึ่งเป็นความเชื่อ
และค่านิยมที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน คือ การเชื่อเรื่องนิมิตรฝัน ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญ
กรรมตามหลักของพุทธศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับค�ำสาปหรือการสาปแช่ง ปรากฏความเชื่อที่เกี่ยว
กับขวัญ และค่านิยมที่ให้ความส�ำคัญกับเกียรติยศ
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ภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้ เป็นเหมือนจดหมายเหตุแห่ง
ยุคสมัย ที่บันทึกเรื่องราวในอดีตส่งต่อมาถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนของเนื้อหาและองค์ประกอบปลีก
ย่อยทางวัฒนธรรม ที่ผู้ประพันธ์อาจจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมได้อย่างชัดเจน
ด้วยลักษณะดังกล่าวที่ปรากฏในตัวบทของวรรณกรรมเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์
และเรื่อง พระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ เป็นสิ่งยืนยันว่า วรรณกรรมทั้งสองฉบับ มี
คุณค่าทั้งในด้านศิลปะและวัฒนธรรม วรรณกรรม นอกจากนั้นยังมีคุณค่าในเชิงเอกสาร ที่สามารถ
น�ำไปต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการอีกด้วย
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การจัดการมรดกภูมปิ ญ
ั ญาด้านวรรณกรรมพืน้ บ้าน บทสวดสรภัญญะ บ้านค้อ
ต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
Intellectual Cultural Heritage Managing into vernacular folklore, A Sorapanya rhyme
: Narrative by Bankor senioritor, Donngern , Chiengyun, Mahasarakham province
ศุภกร ไชยรงศรี 1
มนัส แก้วบูชา 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาส�ำรวจคุณลักษณะทางวัฒนธรรมและบริบททาง
สังคมของชุมชนชาวบ้านค้อ 2) ส�ำรวจบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน
บทสวดสรภัญญะบ้านค้อ 3) น�ำข้อมูลบทสวดสรภัญญะไปอนุรักษ์โดยเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ งานวิจัยใช้หลักของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของ
องค์กรวิชาชีพทางวัฒนธรรมอีโคโมสประเทศไทย การจัดการความรู้การเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนากระทรวงวัฒนธรรม วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน และหลักการวิเคราะห์
ดนตรีชาติพันธุ์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ขับร้องกลอนสรภัญญะ ผู้ประพันธ์ ครู พระภิกษุ และชาวบ้านใน
พื้นที่
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะทางวัฒนธรรมบ้านค้อขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองและ
วัฒนธรรม มีวัดวิไลธรรมมารามเป็นที่พึ่ง บ้านค้อ มีภูมิปัญญาหลากหลายโดยเฉพาะการสวด
สรภัญญะแบบดั้งเดิมได้รับการสืบทอดมายาวนานกว่า 153 ปี เนื้อหาทั่วไปของสรภัญญะบ้านค้อ
คือ บทน�ำ บูชาพระรัตนตรัย บทสรรเสริญ บทหลัก บทธรรมะ บทสรุปและบทกล่าวลา ฉันทลักษณ์
คือ กลอนหัวเดียวแบบดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วและกาพย์ยานีแบบประยุกต์ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ จาก
การรวบรวมกลอนสรภัญญะบ้านค้อทั้งสิ้น 103 กลอน จ�ำแนกตามหมวดหมู่วิเคราะห์ลักษณะ
ท�ำนองได้ 1) กลอนสรภัญญะแบบดั้งเดิม 47 กลอน 2) กลอนสรภัญญะแบบประยุกต์ 56 กลอน
เนื้ อ หาวรรณกรรมของกลอนดั้ ง เดิ ม ส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาและพระ
เวสสันดรชาดก ลักษณะท�ำนองสรภัญญะมีความหลากหลาย ได้รับอิทธิพลมาจากท�ำนองล�ำ หรือ
ท�ำนองอีสาน ส่วนกลอนสรภัญญะแบบประยุกต์ เป็นกลอนที่ได้รับการประพันธ์ขึ้นมาใหม่เนื้อหา
วรรณกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบัน อาทิ วิถีชีวิตประจ�ำวัน และเหตุการณ์บ้านเมือง
หรือกล่าวถึงตัวบุคคลมาประพันธ์ ลักษณะท�ำนองดัดแปลงมาจากท�ำนองดั้งเดิม ท�ำนองส่วนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่หลากหลายเท่ากับท�ำนองดั้งเดิม แต่มีลักษณะเนื้อหาในด้านส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเหมือนกัน
นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์., ดร., อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
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แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การตามระเบี ย บการขอขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ป ั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ที่ได้ก�ำหนดไว้ในคู่มือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการ/มรดกภูมิปัญญา/วรรณกรรมพื้นบ้าน/บทสวดสรภัญญะ

Abstract
This research aims 1) to study, discover and identify cultural characteristics and
social contexts of Bankor community 2) to explore and keep intellectual folklore data; a
Sorapanya rhyme 3) to preserve a Sorapanya rhyme as one of the national heritage. This
research is using the method and the principle of the Thailand International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS), Knowledge management of national cultural heritage
preservation, folk literation, Department of Cultural Promotion, Department of Buddhism,
Ministry of Culture. This research also concerns about Northeastern ways of life and cultures and the principle analysis of ethnic music. The information for the research is a narrative by Sorapanya singer, Sorapanya writers, teachers, monks, and folks in the area.
The research found that the attribute of folk culture is depended on the administration of Mahasarakam Province. The community has Wilaidhammaram temple as a
spiritual anchor. The community has a variety knowledge especially Sorapanya rhyme. The
original Sorapanya has been inheriting for longer than 153 years. The folk literature which
is the content of Northeastern Sorapanya is a preface, salutation to the Triple Gem, encomium, main content, Dhamma, and the conclusion. Prosody is an originally poem and the
poem that consists 11 sylllables. The research found 103 Sorapanya poems which could
be separated according to the rhythm. The poems are separated into 2 groups. First, the
original Sorapanya has 47 poems. Socond, applied Sorapanya rhyme has 56 poems. The
contents of the literature are mostly about Buddhism Dhamma principles, Jataka which are
stories of the former incarnations of the Load Buddha. The Jakata that is being told is the
story of Vessantara. The rhythms are diverse and have been influenced by Isan rhyme and
rhythms. Meanwhile, the applied Sorapanya is the rhyme that has been lately composed
and the stories are quite modern such as lifestyle, daily life routine, people, and also political situations. The rhythm of the applied Sorapanya is applied from the ancient ones. The
rhythms are similar with others and not as diverse as the original ones. This research is
operating the preservation of the national cultural heritage according to the regulations for
the registration of the intangible cultural heritage which are assigned in the handout by
Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture.
Keywords : Managing / Intellectual Cultural Heritage / vernacular folklore / A Sorapanya
rhyme
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บทน�ำ

ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ มีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเพื่อให้สามารถด�ำรงคงอยู่โดยไม่สูญสลายหายไปกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง ในท้องถิ่น
อีสานมีการสวดสรภัญญะ ที่ก�ำลังจะเลือนหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ถ้าหาก
ขาดการจัดการที่ดี การสวดสรภัญญะนอกจากจะมีความไพเราะสร้างความบันเทิงแก่กลุ่มชนแล้ว
เนื้อหาส่วนใหญ่ได้น�ำมาจากพระเวสสันดรชาดก และประพันธ์ขึ้นมาใหม่ ล้วนแฝงไว้ด้วยแง่คิดด้าน
การด�ำเนินชีวิตคติธรรมการอบรมขัดเกลาจิตใจ ในชุมชนบ้านค้อ ต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนที่มีบทสวดสรภัญญะอยู่มาก แต่ขาดการจัดการที่ดี จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามพบว่าชาวบ้านและปราชญ์ท้องถิ่นอีสานไม่สามารถบอกได้ว่าการสวดสรภัญญะ
ได้ถือก�ำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยใด มีประวัติศาสตร์อย่างไร ทราบแต่เพียงว่าการสวดสรภัญญะได้
อยู่คู่กับชาวอีสานมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ชาวบ้านค้อต่างสวดสรภัญญะเป็นประจ�ำ กลายเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิต จึงควรแก่การศึกษาและวิจัยตามวัตถุประสงค์ต่อไป
การสวดสรภัญญะเป็นกลวิธีการสร้างสีสันและสร้างความน่าสนใจให้แก่การจัดงานบุญ
ตามเทศกาลได้เป็นอย่างดี นอกจากการสวดตามงานบุญเป็นปกติ ยังมีการสวดสรภัญญะเพื่อการ
แข่งขัน มีเกณฑ์การพิจารณาจากความสามารถในการร้องและสารัตถะ กลอนสรภัญญะมีสองแบบ
คือ 1) กลอนสวดแบบดั้งเดิม ที่ได้รับการบันทึกสืบทอดต่อๆกันมา 2) กลอนสวดประยุกต์ หรือกลอน
สวดทันสมัยที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีสัดส่วนการร้องของกลอนสวดประยุกต์มากกว่ากลอนสวด
แบบดั้งเดิม กลอนสรภัญญะในยุคสมัยใหม่ได้รับการดัดแปลงเนื้อหาให้เป็นภาษาปัจจุบันเพื่อให้
เป็นที่เข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเดิมเป็นภาษาธรรมที่ยากแก่การเข้าใจและเนื้อหายังอิงหลักธรรมทาง
ศาสนา การจะท�ำความเข้าใจต้องแปลเป็นภาษาธรรมดา ให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้
ทันทีโดยไม่ต้องแปลความหมาย สาระของกลอนร้องแบบประยุกต์ได้รับการแต่งขึ้นให้เป็นที่เข้าใจ
ได้ง่าย สอดแทรกคุณค่าในการอบรม ขัดเกลาจิตใจและสั่งสอนคติธรรมโดยได้แรงบันดาลใจจาก
กลอนดั้งเดิม แม้กลอนสวดท�ำนองสรภัญญะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่ไม่
เปลี่ยนแปลงคือ สถานที่ ๆ ใช้ในการสวดคือ “วัด” เนื่องจากวัดยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แหล่งรวมความศรัทธาของคนในชุมชนตลอดมาทุกยุคสมัย
ในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญา ในด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ได้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ขึ้น เพื่อ
เป็นการปกป้องคุ้มครอง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ รวม 7 สาขาคือ 1)ศิลปะการแสดง 2) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 3) วรรณกรรมพื้นบ้าน 4)
กีฬาภูมิปัญญาไทย 5) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 6) ความรู้และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 7) ภาษา (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2556, หน้า 36-37) โดยบทสวด
สรภัญญะบ้านค้อนั้น ตรงกับมรดกทางวัฒนธรรมสาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน ที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชาวชาวบ้าน อันเป็นวิธีการบอกเล่า
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หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งออกเป็น 7 ประเภทคือ 1) นิทานพื้นบ้าน 2) ต�ำนานพื้นบ้าน 3)
บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม 4) บทร้องพื้นบ้าน 5) ส�ำนวนสุภาษิต 6) ปริศนาค�ำทาย 7) ต�ำรา
การสอดแทรกถึงบาปบุญคุณโทษอันเป็นลักษณะส�ำคัญของวรรณกรรม การศึกษาบทสวดสรภัญญะ
บ้านค้อ ต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จึงเน้นศึกษาเนือ้ หา ลักษณะ รวบรวมผลงาน
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติสืบไป

วัตถุประสงค์
1.ศึกษาส�ำรวจคุณลักษณะทางวัฒนธรรมและบริบททางสังคมของชุมชนชาวบ้านค้อ
ต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
2.เพื่อส�ำรวจบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน บทสวดสรภัญญะ
บ้านค้อ ต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
3.เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล บทสวดสรภั ญ ญะไปอนุ รั ก ษ์ โ ดยเสนอชื่ อ เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
1.ประวัติศาสตร์บทสวดสรภัญญะบ้านค้อ
จากการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชน สัมภาษณ์บุคลข้อมูล สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
สัมภาษณ์ผู้สวดสรภัญญะและผู้สืบทอดสรภัญญะบ้านค้อพบว่า บ้านค้อต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีประวัติการศึกษาสรภัญญะที่สืบค้นได้มากว่า 90 ปี โดยประมาณ
สรภัญญะสมัยก่อนในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการถ่ายทอดมาแต่โบราณ พุทธศักราช 2410
ชาวบ้านย้ายถิ่นฐานจากบ้านโพน ต�ำบลหนองซอน มาตั้งรกรากที่บ้านค้อ ต�ำบลดอนเงิน ได้รับการ
ถ่ายทอดการสวดสรภัญญะติดตัวกันมา จากผู้คนในสมัยก่อน และได้รับการเรียนการสอนในวัด
จากพระครู การถ่ายทอดเริ่มจากพระนักเทศน์หลายต่อหลายรูป บทบาทหลักของท�ำนองสวด
สรภัญญะ เป็นท�ำนองสวดเพือ่ พระพุทธศาสนาทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 4 พระสงฆ์จึงถือว่าผู้สืบทอดท�ำนองสรภัญญะมาแต่โบราณ มีการน�ำเรื่องพระเวสสันดร
ชาดกในตอนต่างๆมาประพันธ์ ให้วรรณกรรมค�ำร้องผสมผสานกับท�ำนองที่สร้างสรรค์ขึ้นจนเป็น
สรภัญญะในท�ำนองต่างๆใช้ในการสวด เทศนา และสวดปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆในวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การถ่ายทอดเข้ามาสู่บ้านค้อนั้น ได้มีการสอนถ่ายทอดให้อุบาสิกาที่มาปฏิบัติ
ธรรมในวัด จากการสัมภาษณ์ นางประดับศรี รัตนทิพย์ อายุ 70 กล่าวว่า สมัยก่อนไม่มีความบันเทิง
และกิจกรรมมากนัก การเข้าวัดปฏิบัติธรรมจึงเหมือนเป็นหลักปฏิบัติของชาวบ้าน เมื่อตนได้เข้าวัด
ปฏิบัติธรรมตามการชักชวนจากเพื่อน และรุ่นพี่ ตอนนั้นตนอายุ 16 ปี ก็ได้เรียนสรภัญญะ ตั้งแต่
ตอนนั้น โดยมีเจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ เช่น พระอธิการบุญเพ็ง สอนให้ พระครูหลายรูปได้ไปเรียนมา
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จากวัดอื่นที่หมู่บ้านใกล้เคียง หรือวัดในอ�ำเภอเช่นกัน แล้วจึงน�ำมาสอนชาวบ้าน เมื่อร้องได้ช�ำนาญ
แล้ว ก็จะเดินทางไปประกวดตามหมูบ่ า้ นต่างๆ อยูบ่ อ่ ยๆ จนสรภัญญะได้รบั การสืบทอดมาจนปัจจุบนั

ภาพที่ 1 ภาพแสดงประวัติศาสตร์สรภัญญะบ้านค้อ
2.การจ�ำแนกประเภทกลอนสรภัญญะบ้านค้อ
2.1 กลอนดั้งเดิม หมายถึงกลอนที่ได้ร้องสืบทอดต่อๆกันมานานแล้ว มีที่มาจากการที่ชาว
บ้านในชุมชนไปปฏิบัติธรรมในวัดต่างบ้าน ในชุมชนใกล้เคียง มีการร้องสรภัญญะในการเข้าวัด
วิปัสสนา ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ พระนักเทศน์ เกิดการถ่ายทอดจากพระสู่ฆราวาส
และมีการเรียนการสอนมาตั้งแต่สมัยโบราณ และจดบันทึกเอาไว้ จากการวิจัยพบกลอนดั้งเดิม 47
กลอนจากกลอนสรภัญญะบ้านค้อทั้งหมด 103 กลอน จ�ำแนกออกตามหมวดหมู่วรรณกรรมที่
ปรากฏได้ 4 หมู่ ดังนี้ 1) บทน�ำ บูชาดอกไม้ บทสรรเสริญ บทไหว้ครู 2) บทเสริมต�ำนานพื้นบ้าน
เหตุการณ์วรรณคดี 3) กลอนสรุป กลอนอ�ำลา กลอนขออภัยนอกบ้าน 4) กลอนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ประเพณี วัฒนธรรม ปัจจุบันจึงเรียกว่ากลอนดั้งเดิมหรือกลอนโบราณ กลอนดั้งเดิมเหล่านี้ มีเนื้อหา
ที่เน้นไปทางประวัติพระพุทธศาสนา และ มหาเวชสันดรชาดก สอนใจให้หลักธรรมค�ำสอน การ
ประพฤติปฏิบัติตน โดยยกบางตอนหรือเหตุการณ์ในวรรณกรรมมหาเวชสันดรชาดก มาประพันธ์
เช่น กลอนพราหมณ์ขอช้าง กลอนก่อนลา กลอนล่องโขง เป็นต้น
การวิเคราะห์กลอนดั้งเดิม
ตัวอย่างการวิเคราะห์กลอนดั้งเดิมพราหมณ์ขอช้าง เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ ลักษณะ
ทั่วไปทางดนตรี และรูปลักษณะวรรณกรรม โดยท�ำการบันทึกเสียง และบันทึกโน้ตสากลเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
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ภาพที่ 2 โน้ตสากลกลอนสรภัญญะแบบดั้งเดิม พราหมณ์ขอช้าง
จากการบันทึกเป็นโน้ตสากลและถอดค�ำร้อง ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ตามหลักตามระบบ
การวิเคราะห์ โดยใช้แนวทางของ Melodic Perception and Analysis; A Manual on Ethnic Melody(Vida Chenoweth,1974 หน้า 63-115) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
1.ลักษณะทั่วไป (General background) 						
		
1.1 ประวัติความเป็นมา (Historic background) เป็นการตัดตอนย่อของมหา
เวสสันดรชาดกในกัณฑ์ที่3 ทานกัณฑ์ ตอนที่พราหมณ์เดินทางไปพบพระเวสสันดรชาดกเพื่อขอช้าง
เป็นทาน		
		
1.2 ความหมาย (Meaning) เล่าเรื่องราวการเดินทางของพราหมณ์ทั้ง 8 เดินทาง
ไกล จากเมืองกลิงคราษฎร์ เพื่อมาขอช้างจากพระเวสสันดร เนื่องจากความเดือดร้อนจากฝนฟ้าโดย
หวังว่าจะช่วยให้ดีขึ้น
		
1.3 โอกาสใช้บทสวดสรภัญญะ (Performing Occasion) นิยมสวดตอนท�ำวัตร
ในงานบุญเข้าพรรษา และบุญออกพรรษา สวดในงานประกวดบ้างบางครั้ง				
		
1.4 รูปแบบ (Form) กลอนสรภัญญะพราหมณ์ขอช้าง ใช้รูปแบบการซ�้ำท�ำนอง
โดยใช้ท�ำนองเดิมมาซ�้ำใหม่ในท่อนต่อไป แต่เปลี่ยนค�ำร้องใหม่ไปตามเรื่องราว รวมทั้งหมด 6 ท่อน
2. ท�ำนอง (Melody) ท�ำนองกลอนพราหมณ์ขอช้างใช้เสียงทางกลาง ในดนตรีไทย ซึ่งตรง
กับเสียง เร ในดนตรีสากล									
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2.1 กลุ่มเสียง (Tone Setting) กลอนพราหมณ์ขอช้างใช้เสียง 5 เสียง ได้แก่
ลา ที โด เร มี ฟา
		
2.2 ช่วงเสียง (Range) กลอนพราหมณ์ขอช้างใช้เสียงต�่ำสุดคือเสียง ลา และ
สูงสุดคือเสียง ฟา		
		
2.3 ความยาว (Length) กลอนพราหมณ์ขอช้าง ยาว 24 ห้อง 96 จังหวะ
แบ่งเป็น 6 ท่อน
		
2.4 รูปลักษณะท�ำนอง (Melodic contour and image) และการเคลื่อนท�ำนอง
(Melodic Modulation) ท�ำนองเคลื่อนที่ โดยสลับโน้ตขึ้นและลง แต่กลับมาเสียงเดิม คือเสียง ทีต�่ำ
ขึ้นลงสูง จากเสียง ทีต�่ำ ไปเสียง มี 								
		
2.5 จังหวะท�ำนอง (Melodic rhythm) ใช้โน้ตตัวขาวหนึ่งตัวและโน้ตตัวด�ำสอง
ตัว ในการสร้างท�ำนอง หลัก โดยสลับกันไปกลุ่มละ 4 โน้ต ไปเรื่อยๆ				
		
2.5.1 การขึ้นต้น (Anacrusis) มีการขึ้นต้นเพลงโดยน�ำเข้าก่อนเพลง หนึ่งจังหวะ
		
2.5.2 การขัดจังหวะ (Syncopation) ไม่พบการขัดจังหวะ ท�ำนองด�ำเนินปกติ		
		
2.5.3 การซ�ำ้ ท�ำนอง (Melodic Repetition) มีการซ�ำ้ ท�ำนองเดียวกันของห้องที่ 10 -11
		
2.5.4 การประดับท�ำนอง (Ornamentation) มีการยืดจังหวะ ผู้ขับร้องยืดจังหวะ
ตามลักษณะการจบประโยค 						
		
2.5.4.1 การเอือ้ นเสียง (Slur) เอือ้ นเสียงในค�ำร้องค�ำว่า “นา...เคนทร์” ในท่อนแรก
		
2.5.4.2 การโหนเสียง (Slide) ไม่พบการโหนเสียง ท�ำนองด�ำเนินไปอย่างราบรื่น
		
2.5.4.3 การเอื้อนเสียงพันหลัก (Turn) ไม่พบการเอื้อนเสียงพันหลัก มีลูกคอปกติ
		
2.5.5 ค�ำร้อง (Text Setting) บางค�ำเป็นภาษาอีสาน เช่น “ซอนลอน”
		
2.5.5.1 ฉันทลักษณ์ (Rhyme) ใช้กาพย์ยานี 11			
		
2.5.5.2 พยางค์ (Syllable) ตามรูปแบบประโยค			
		
2.5.5.3 การเอื้อนท�ำนอง (Melismatic) การเอื้อนโดยท�ำนอง เอื้อนลงสามเสียง
ในค�ำร้องค�ำเดียว										
3.จังหวะ (Rhythm) กลอนพราหมณ์ขอช้าง จังหวะช้า ความเร็วจังหวะ 130 จังหวะต่อนาที
		
3.1 อัตราจังหวะ (Metre) อัตราจังหวะปกติ ช้า เคาะได้ 4 จังหวะหนัก ต่อ 1 ห้อง
		
3.2 ความเร็ว (Tempo) อัตราความเร็วจังหวะคงที่ มีการยืดจังหวะตอนท้าย
ประโยคของค�ำร้อง
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รูปลักษณะท�ำนอง
รูปลักษณะท�ำนองของกลอนพราหมณ์ขอช้าง 1 ท่อน ประกอบไปด้วย 4 ประโยค ที่มี
ท�ำนองแตกต่างกันไป สามท�ำนองย่อย และซ�้ำท�ำนองในประโยคท�ำนองที่สาม เพื่อเป็นประโยคจบ
ประโยคแรก
ประโยคสอง
ประโยคที่สาม
ซ�้ำ
เดินจรแล้วเดินจรจาก เดินจรจนไปถึงไปขอ ยกมือขึ้นซอนลอน
ประนมกรขอนาเคนทร์
นครเมืองกลึง
พึ่งเวสสันดร
ประณมกรขอนาเคนทร์
ท�ำนอง 1 ท่อน แบ่งเป็น 4 ช่วง ตามประโยคท�ำนองและค�ำร้อง จากนั้นซ�้ำรูปแบบนี้ทั้งหมด 6 ครั้ง
รูปลักษณะวรรณกรรม
รูปลักษณะวรรณกรรมกลอนพราหมณ์ขอช้าง วิเคราะห์ตามรูปแบบที่ปรากฏ ประกอบ
ด้วย 7 บาท ประโยคละ 11 ค�ำให้สัมผัส ตามลักษณะของกาพย์ยานี

ภาพที่ 3 รูปลักษณะ ฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี 11 ของกลอนพราหมณ์ขอช้าง
ค�ำร้องกลอนพราหมณ์ขอช้าง
การสวดสรภัญญะกลอนพราหมณ์ขอช้าง ให้สวดตามค�ำร้องและซ�้ำ วรรคที่ขีดเส้นใต้ 1
รอบก่อนเริ่มท่อนใหม่ จึงจะถูกต้อง
		
เดินจรแล้วเดินจร		
จากนครนั้นเมืองกระลึง
		
เดินจรจนไปถึง		
ไปขอพึ่งเวสสันดร
		
ยกมือขึ้นซอนลอน		
ประณมกรขอนาเคนทร์
		
เวสสันดรท่านมองเห็น
ว่าไม่เป็นพวกขอทาน
		
จึงถามทุกสุขประการ
ว่าพวกท่านอยู่เมืองใด
		
ดูเหมือนจะอยู่ใกล้
เหตุฉไหนจึงได้มา
		
พวกนามพราหมณา
ไม่ชักช้าแถลงไข
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พวกข้าน้อยอยู่เมืองไกล
ฝนแล้งถึง 7 ปี		
ใจประสงค์แต่ช้างสาร
ขอไปเพื่อปวงชน 		
จงสงสารแต่พวกข้า
เทวดาช่วยพระเชิญ
ปรารถนาเอาสิ่งใด		
ด้วยดีที่ให้ท่าน		
เวสสันดรน�้ำใจงาม		
จึงให้ช้างเป็นทาน		
อุทิศและกรวดน�้ำ		

แสนจนใจในบุรี
มาครั้งนี้เพื่อขอทาน
ผู้มีบารเพื่อมงคล
เผื่อฟ้าฝนตกลงมา
กรุณาให้ทานเทอญ
ค�ำพรเอิญขอต่อไป
ขอให้ได้โพธิญาณ
ให้ช้างสารแก่พวกพราหมณ์
สิไปตามโพธิญาณ
ให้ช้างสารแก่พวกพราหมณ์
กับพวกพราหมณ์ทั้งนั้นแล

2.2 กลอนประยุกต์ หมายถึง กลอนที่ได้รับการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยพัฒนาท�ำนองมา
จากกลอนดั้งเดิม ในชุมชนบ้านค้อมีกลอนประยุกต์อยู่มาก เกิดจากการประพันธ์ของครูสุนทร รัตน
ทิพย์ และนางยุพิณ ทวีโชติ ผู้สืบทอดสรภัญญะ ได้ประพันธ์และรวบรวมเอาไว้ แนวคิดของการเกิด
กลอนประยุกต์เหล่านี้นางยุพิณ ทวีโชติกล่าวว่า เมื่อครูสุนทร รัตนทิพย์ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์ได้เห็น
เหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปทั้งทางด้านดีขึ้นและเสื่อมลง บริบทต่างๆในชุมชนเปลี่ยนไปให้เกิด
เหตุการณ์ต่างๆครูสุนทร เกิดคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้มีการสะท้อนเหตุการณ์เหล่านั้นให้แก่ชุมชนได้มี
การทบทวน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม จึงได้ประพันธ์เป็นสรภัญญะเพื่อเป็น
วรรณกรรมสะท้อน และสั่งสอนชุมชน การประพันธ์จึงเรียกว่ากลอนประยุกต์เพราะเป็นการน�ำรูป
แบบฉันทลักษณ์และวิธีการร้องหรือท�ำนองโบราณมาประยุกต์ใหม่ โดยจะมีความแตกต่างที่เห็นได้
ชัดคือเนื้อหาวรรณกรรมและลักษณะท�ำนองที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เนื้อหาวรรณกรรมจะไม่เน้น
ทางใดทางหนึ่ง จะมีการประพันธ์ขึ้นโดยยกเหตุการณ์ในบ้านเมือง ชุมชน วิถีชีวิต พรรณนาถึงท้อง
ถิ่น หรือลักษณะเฉพาะของบุคคล สถานที่ เป็นต้น เช่น กลอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เช่น
กลอนหอยเชอรี่ กลอนที่กล่าวถึงบุคคล เช่นกลอนชมเชยนายกทักษิณ กลอนสอนใจ เช่นกลอนวัยรุ่น
สายเดี่ยว เป็นต้น
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ภาพที่ 4 ภาพโน้ตสากลกลอนสรภัญญะประยุกต์กลอนสมเด็จพระแม่ไทย
จากการบันทึกเป็นโน้ตสากลและถอดค�ำร้อง ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ตามหลักตามระบบ
การวิเคราะห์ โดยใช้แนวทางของ Melodic Perception and Analysis; A Manual on Ethnic Melody(Vida Chenoweth,1974 หน้า 63 ถึง 115) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
1.ลักษณะทั่วไป (General background) 						
		
1.1 ประวัติความเป็นมา (Historic background) ผู้ประพันธ์ ได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อ
สดุดีต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถฯ 				
		
1.2 ความหมาย (Meaning) กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ในด้านการพระราชทานบริหารศิลปชีพแก่ประชาชน การส�ำนึกรักใน
พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันแม่ และเชิญชวนให้ประชาชนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ 		
		
1.3 โอกาสใช้บทสวดสรภัญญะ (Performing Occasion) นิยมน�ำไปร้องประกวด
โดยคณะสรภัญญะยุพณ
ิ พัฒนา และร้องแสดงในงานบุญเข้าพรรษา ออกพรรษาในหมูบ่ า้ น		
		
1.4 รูปแบบ (Form) เป็นกลอนหัวเดียว ท�ำนองสั้นๆ 8 ห้องจากนั้นก็ ซ�้ำท�ำนอง
เดิม จนจบกลอน
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2.ท�ำนอง (Melody) ท�ำนองกลอนนี้ใช้ทางออบน ;ทางนอกต�่ำ เป็นเสียงหลักในเพลงซึ่ง
ตรงกับเสียง ที 										
		
2.1 กลุ่มเสียง (Tone Setting) ใช้โน้ต 6 เสียง คือ ที โด เร มี ฟา ซอล 		
		
2.2 ช่วงเสียง (Range) เสียงต�่ำสุดคือ ทีต�่ำ สูงสุดคือ ทีสูง				
		
2.3 ความยาว (Length) ท�ำนอง 1 ท่อนมี 8 ห้อง ซ�้ำ 13 ท่อน รวมความยาวตาม
ค�ำร้องและท�ำนองทั้งหมด 104 ห้อง 416 จังหวะ
						
		
2.4 รูปลักษณะท�ำนอง (Melodic contour and image) และการเคลื่อนท�ำนอง
(Melodic Modulation) เคลือ่ นทีค่ งทีข่ นึ้ และลง จากนัน้ เคลือ่ นลงและจบท�ำนองทีเ่ สียง ทีตำ�่ ในห้องที่ 8
		
2.5 จังหวะท�ำนอง (Melodic rhythm) ใช้โน้ตตัวสองจังหวะกับโน้ตหนึ่งจังหวะ
สองตัวเป็นจังหวะหลัก
								
		
2.5.1 การขึ้นต้น (Anacrusis) มีการขึ้นต้นท�ำนอง ก่อนเข้าจังหวะตก		
		
2.5.2 การขัดจังหวะ (Syncopation) ไม่มกี ารขัดจังหวะ ท�ำนองด�ำเนินเรือ่ ยๆตามปกติ
		
2.5.3 การซ�ำ้ ท�ำนอง (Melodic Repetition) ซ�ำ้ ท�ำนองเดิมทัง้ ท่อน รวมทัง้ หมด 13 ท่อน
		
2.5.4 การประดับท�ำนอง (Ornamentation) เอื้อนลูกคออยู่ทั่วไปในค�ำร้อง		
		
2.5.4.1 การเอื้อนเสียง (Slur) เอื้อนเสียงขึ้นตามท�ำนอง				
		
2.5.4.2 การโหนเสียง (Slide) โหนจากเสียงต�่ำขึ้นไปสูงในค�ำร้องเดียวในห้องที่3
2.5.4.3 การเอื้อนเสียงพันหลัก (Turn) ในค�ำร้องที่ลากเสียงยาว เช่น ภูมิพล (พล)
ลากเสียงยาว
		
2.5.5 ค�ำร้อง (Text Setting) 							
			
2.5.5.1 ฉันทลักษณ์ (Rhyme) กลอนนีใ้ ช้รปู แบบฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
			
2.5.5.2 พยางค์ (Syllable) มีการเว้นวรรคการหายใจ โดยจบประโยค
ค�ำร้องหนึ่ง เว้นหนึ่งครั้ง									
			
2.5.5.3 การเอื้อนท�ำนอง (Melismatic) เอื้อนท�ำนองขึ้น แต่การเอื้อน
อยู่ในค�ำร้องค�ำเดียว ในห้องที่ 3 								
3.จังหวะ (Rhythm) จังหวะช้า เป็นเพลงจังหวะช้า แต่กม็ ชี า้ เร็ว ยืดช้าและเพิม่ เร็วขึน้ ในตัว
		
3.1 อัตราจังหวะ (Metre) อัตราจังหวะ 1 ห้อง เคาะได้ 4 จังหวะหลัก		
		
3.2 ความเร็ว (Tempo) ความเร็วเคาะได้ 93 จังหวะต่อนาที
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รูปลักษณะท�ำนอง
รูปลักษณะท�ำนองของกลอนสมเด็จพระแม่ไทย 1 ท่อน ประกอบไปด้วย 2 ประโยค
ลักษณะท�ำนองประโยคแรก กับประโยคสองมีจังหวะท�ำนองเหมือนกัน แตกต่างที่ประโยคที่สองมี
โน้ตท�ำนองต่างกันเพื่อแสดงถึงการจบประโยค 1 ท่อน จากนั้นก็ซ�้ำท่อนเดิม ไปจนจบกลอน
ประโยคแรก
ประโยคสอง
ภูมิพลมหาราช ไทยทั้งชาติล้วนภักดี

กับคู่บุญบารมีพระราชินีองค์งดงาม

ท�ำนอง 1 ท่อน แบ่งเป็น 2 ช่วง ตามประโยคค�ำร้อง จากนั้นซ�้ำรูปแบบเดิม 13 ครั้งจนจบกลอน
รูปลักษณะวรรณกรรม
รูปลักษณะวรรณกรรมกลอนสมเด็จพระแม่ไทย วิเคราะห์ตามรูปแบบที่ปรากฏ ประกอบ
ด้วย 4 บาท รวมเป็น 1 บท ประโยคละ 11 ค�ำ ให้สัมผัส ตามลักษณะของกาพย์ยานี

ภาพที่ 4 ลักษณะ ฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี 11 ของกลอนสมเด็จพระแม่ไทย
ค�ำร้องกลอนสมเด็จพระแม่ไทย
ค�ำที่ขีดเส้นใต้ในค�ำร้องกลอนสรภัญญะสมเด็จประแม่ไทย คือค�ำที่ร้องรวบค�ำ ถ้านับตาม
ค�ำร้องแล้ว จะมี 12 ค�ำ แต่นับจากการร้องรวบค�ำประกอบกับท�ำนองแล้ว จึงอนุโลมเป็น กาพย์ยานี
11 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกลอนนี้ การสวดสรภัญญะกลอนสมเด็จพระแม่ไทย ให้สวดตาม
ค�ำร้องตามปกติตามลักษณะพยางค์ ด�ำเนินไปเรื่อยๆเนื่องจากเป็นกลอนที่ไม่มีความซับซ้อน
		
ภูมิพลมหาราช
กับคู่บุญบารมี
		
พระทรงเป็นพระแม่ไทย
ออกทรงงานเป็นประจ�ำ
		
พระปรีชาของแม่เจ้า
เปรียบประดุจดั่งดวงเดือน 			
		
ศิลปะชีพทุกภาคไซร้		

ไทยทั้งชาติล้วนภักดี
พระราชินีองค์งดงาม
องค์ยิ่งใหญ่เลื่องลือนาม
ทุกเขตคามเสด็จเยือน
ใครไม่เท่าเสมอเหมือน
เพ็ญลอยเลื่อนบนนภา
พระแม่ไทยทรงสรรหา
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เพื่อให้ชาวปวงประชา			
		
ฟังพระราชเสาวนีย์			
เปรียบเสมือนมะโหธาร
ทรงพูดถึงเรื่องของน�้ำ
พระแม่ไทยไม่รีรอ
		
		
กราบเบื้องบาทพระแม่เจ้า
ขอให้พระมิ่งแม่ไทย
		
		
อันพระคุณของพระแม่
ทรงฉลาดอย่างเหลือเกิน 			
		
คราวันแม่เวียนบรรจบ
ขอไตรรัตน์แนบแอบอิง
		
ทรงสุขเทิดพระแม่แก้ว
พระราชินีจักรีวงศ์				
		
หากว่าปวงข้าพระบาท		
ได้ล่วงล�้ำหรือกล�้ำกราย			
		
มาเถิดเฮามวลนิกร			
ให้ทรงสุขเกษมศรี				
		
(เป็นที่พึ่งพสกนิกร
		

มีเงินตราไม่ว่างงาน
แต่ละที่ช่างซึ้งหวาน
ชวนซาบซ่านไทยรุมยอ
ขององค์ธรรมในหลวงหนอ
ขอเป็นป่าน่าปลื้มใจ
ด้วยเศียรเกล้าถวายชัย
พรรษาได้สักร้อยเกิน
นั้นมากแท้ใช่แกล้งเสริญ
ชาติเจริญมากมายจริง
ฝ่าบาทนบเฝ้าวอนวิง
ดลในสิ่งทรงจ�ำนง
ผู้ผ่องแผ้วสง่าองค์
ขอจงทรงคุ้มเกล้าไทย
ร้องผิดพลาด ณ ตรงใด
อาญาร้ายอย่าได้มี
ถวายพระพรราชินี
คู่บารมีองค์ราชา
ถวายพระพรทรงพระเจริญ)

3.คุณค่าของวรรณกรรมที่ปรากฏต่อชุมชนชาวบ้านค้อ ต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม
บทสวดสรภัญญะเป็นวรรณกรรมที่มีความส�ำคัญต่อชุมชน การสวดสรภัญญะเป็นหลัก
ปฏิบัติของชุมชน วรรณกรรมที่ปรากฏเป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ผู้คนปฏิบัติตามหลักธรรม
ค�ำสัง่ สอนทีส่ อดแทรกมาจากบทสวดสรภัญญะ บทสวดสรภัญญะจึงก่อเกิดคุณค่าต่อชุมชนในหลายๆ
ด้าน ดังนี้
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1.คุณค่าด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สร้างคุณธรรมต่อการ
ประกอบอาชีพ คุณธรรมในการปฏิบัติต่อสังคม การดูแลสุขภาพ และการประพฤติตนเป็นคนดี
2.คุณค่าด้านจริยธรรม การสวดสรภัญญะ เป็นการฝึกตนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มี
สัมมาคาราวะ พูดจาไพเราะ อ่อนโยน ส่งผลให้จิตใจอ่อนโยน
3.คุณค่าด้านประเพณี การสวดสรภัญญะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีที่มีมา
แต่โบราณ ท�ำให้บทสวดสรภัญญะคงอยู่และเป็นการสืบสานประเพณีอีสาน
4.คุณค่าด้านวรรณกรรม บทสวดสรภัญญะมีคุณค่าทางด้านการวรรณกรรมแทรกศีลธรรม
ส่งเสริมสติปัญญา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จารีตประเพณี ความบันเทิง ค่านิยม และอักษรศาสตร์
5.คุณค่าด้านวิทยาการ มีแบบแผนในการขับล�ำน�ำ บทสวดสรภัญญะมีขั้นตอนการเอื้อน
ท�ำนอง การแบ่งวรรคตอน ท่อน เทีย่ ว ทีเ่ ป็นแบบแผนดัง้ เดิม ส่วนใหญ่ฉนั ทลักษณ์เป็นกาพย์ยานี 11
6.คุณค่าด้านความเชื่อมโยง บทสวดสรภัญญะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อโยงกับชุมชนใกล้
เคียงกัน ด้านแบบแผนและลักษณะของบทสวดสรภัญญะ เช่นบทสวดสรภัญญะก่องข้าวน้อยฆ่า
แม่มีการสวดในหลายจังหวัดใกล้เคียง เนื้อหาค�ำร้องเหมือนกันแต่แตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อย
4. การจ�ำแนกหมวดหมู่เนื้อหาวรรณกรรมที่ปรากฏ
4.1 หมวดหมู่เนื้อวรรณกรรมในกลอนสรภัญญะดั้งเดิม กลอนดั้งเดิมที่ได้รวบรวมโดยยาย
ประดับศรี รัตนทิพย์ ผู้เก็บรักษาจ�ำนวน 47 กลอนสรภัญญะบ้านค้อ เนื้อหาส่วนใหญ่มาจากพระ
เวสสันดรชาดก กลอนบูชารัตนตรัยหลักพระพฤติในศาสนาพุทธ วิถีชีวิต ไม่ปรากฏผู้ประพันธ์ เป็น
กลอนที่ใช้ร้องในบ้านค้อและถือเป็นกลอนดั้งเดิมของบ้านค้อมีรายชื่อ และจ�ำแนกตามเนื้อหาได้
ดังนี้			
- บทน�ำ บูชาดอกไม้ บทสรรเสริญ บทไหว้ครู 				
			
- บทหลัก บทธรรมะ บทพุทธประวัติ					
			
- บทเสริมนิทานต�ำนานพื้นบ้านเหตุการณ์ปัจจุบันวรรณคดี		
		
- กลอนสรุป กลอนอ�ำลา กลอนขออภัยนอกบ้าน				
		
- กลอนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม
4.2 หมวดหมู่เนื้อวรรณกรรมในกลอนสรภัญญะแบบประยุกต์กลอนประยุกต์ สรภัญญะ
บ้านค้อนี้รวบรวมจากครูสุนทร รัตนทิพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประพันธ์กลอนสรภัญญะ ซึ่งถือเป็นครู
กลอนรุ่นใหม่ที่สืบทอดสรภัญญะ และน�ำเอามาประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์บ้านเมือง ได้มีการ
ประพันธ์กลอนสรภัญญะขึ้นมาใหม่ โดยใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ บุคคล วิถีชีวิต ค�ำสอนต่างๆ เพิ่ม
ขึ้น แตกต่างจากลอนดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นวรรณคดี และค�ำบูชาพระพุทธศาสนา หากแต่แตกต่าง
จากเนื้อหา ทางด้านท�ำนองนั้น สามารถเลือกร้องท�ำนองใดก็ได้ ตามความเหมาะสม กลอนประยุกต์
โดยครูสุนทร รัตนทิพย์ และสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
		
- บทน�ำ บูชาดอกไม้ บทสรรเสริญ บทไหว้ครู					
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สรุปผลการวิจัย

		
		
		
		
		
		

- บทหลัก บทธรรมะ บทพุทธประวัติ						
- บทเสริมนิทานต�ำนานพื้นบ้านเหตุการณ์ปัจจุบันวรรณคดี			
- กลอนสรุป กลอนอ�ำลา กลอนขออภัยนอกบ้าน					
- กลอนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม เหตุการณ์บ้านเมือง		
- กลอนสอนใจเตือนสติ							
- กลอนที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่

1. ประวัติศาสตร์สรภัญญะบ้านค้อ สรภัญญะคือเพลงสวดทางพระพุทธศาสนาที่มีหลัก
ฐานพบว่ามีมาแต่สมัยพุทธกาล เดิมเป็นภาษาบาลีสันสฤต พระภิกษุใช้เป็นบทสวดที่มีท�ำนองและ
วรรณกรรมเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และวรรณกรรมเกี่ยวกับชาติภพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมา
ได้สวดเพื่อเทศนาต่อฆราวาสและเผยแพร่บทสวดสรภัญญะสู่ฆราวาส สรภัญญะในภาคอีสานใช้
ขับร้องในเทศกาลต่างๆ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา ปัจจุบันนิยมสวดในวัดตามวันส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนา และมีการประกวดสวดสรภัญญะ กันอย่างแพร่หลาย การสืบทอดของสรภัญญะ
บ้านค้อมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 90 ปี จากการสืบค้นข้อมูล พบว่าบทสวดสรภัญญะ
บ้านค้อได้รับการสืบทอดต่อๆ กันมา สันนิษฐานว่าตั้งแต่ก่อนย้ายมาตั้งรกรากของหมู่บ้านค้อจนมี
บันทึกถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการจัดการที่สืบทอดกันมาของผู้คนในรุ่นก่อนมีการเก็บรักษาโดย
ใช้ความความจ�ำบ้าง จดบันทึกบ้าง ท�ำให้สรภัญญะบ้านค้อยังไม่สูญหายไปในตอนนี้ แต่ถ้าหากไม่
ได้รับการสืบสานต่อ มรดกทางภูมิปัญญานี้อาจจะสุญหายไป ตามอายุของผู้สืบทอดที่ร่วงโรยผ่าน
ไปตามกาลเวลา							
2. วรรณกรรมส�ำคัญที่ปรากฏ สรภัญญะกลอนดั้งเดิมเป็นการสวดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย มี
การสืบทอดบทสวดมานานจากพระภิกษุ นอกจากนี้แล้ววรรณกรรมอื่นๆ เนื้อหามาจากเรื่องพระ
เวสสันดรชาดก มีคุณค่าด้านการจรรโลงใจ มีความไพเราะและซาบซึ้งถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่
แทรกอยู่ ส่วนกลอนประยุกต์นอกจากวรรณกรรมทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังมี
เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองบุคคล ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์บ้านเมืองตามยุค
สมัย เช่น กลอนหอยเชอรี่ กลอนชมเชยนายกทักษิณ เป็นกลอนสรภัญญะของครูสุนทร รัตนทิพย์
บ้านค้อ ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ เนื้อหาวรรณกรรมสรภัญญะบ้านค้อทั้งแบบดั้งเดิมและประยุกต์
ล้วนมีคุณค่าในทางที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้น						
3. หน้าที่ของสรภัญญะ หน้าที่ของสรภัญญะมีหน้าที่ในเชิงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มี
หลักฐานว่าในบางพื้นที่ในภาคกลางและอีสานใช้สวดในงานศพ ซึ่งเป็นการสวดเพื่อกิจกรรมทาง
ศาสนาของพระสงฆ์ ต่อมาฆราวาสได้น�ำการสวดสรภัญญะมาขับร้องเพื่อความบันเทิง และบูชา
พระรัตนตรัย ผู้วิจัยได้พบเห็นการสวดสรภัญญะตั้งแต่ก่อนที่มีการอยู่วัดเพื่อวิปัสสนา ก็มีการสวด
สรภัญญะ ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ก็มีการสวดสรภัญญะ การสวดเหล่านี้จะท�ำการสวดใน
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การจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมพื้นบ้าน บทสวดสรภัญญะ
บ้านค้อ ต�ำบลดอนเงิน อ�ำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วัด ต่อมากิจกรรมทางศาสนาได้พัฒนาให้มีการแสดงธรรมเทศนา การสวดสรภัญญะก็แพร่หลาย
มากขึ้น เกิดเป็นการจัดประกวดของแต่ละหมู่บ้าน จนกลายเป็นประเพณีการประกวดสรภัญญะที่จะ
จัดขึ้นในงานบุญต่างตามฮีต 12 คลอง 14 หน้าที่ของสรภัญญะในปัจจุบันจึงมีเพื่อการสืบสาน
วัฒนธรรม การสวดสรภัญญะ คล้ายในเชิงมหรสพ นอกจากการประกวด สรภัญญะยังใช้ในการ
เรียนการสอน มีคณ
ุ ค่าทางวิทยาการส่งเสริมภาษาแก่เยาวชน การประกวดในระดับโรงเรียนมีมากขึน้
4. คุณค่าของสรภัญญะต่อสังคม สรภัญญะถือว่ามีคุณค่าต่อสังคมโดยตรง เนื่องจากผู้คน
ในชุมชนทุกคน ถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่เกิด การได้ฟังการสวดอยู่
เป็นประจ�ำแล้ว ผูค้ นในชุมชนจึงได้รบั การศึกษาสรภัญญะไปโดยการจดจ�ำได้เอง การสวดสรภัญญะ
ทุกคนในชุมชนสามารถเป็นผู้สวดได้ การได้ฟังสวดสรภัญญะเป็นประจ�ำที่วัด ท�ำให้ง่ายต่อการ
จดจ�ำและสามารถฝึกร้องได้ในเวลาไม่นาน การสวดสรภัญญะถือว่าเป็นการรวมชุมชนให้เป็นหนึ่ง
เดียวได้อย่างหนึ่ง เพราะว่าเมื่อมีการประกวดสรภัญญะต่างหมู่บ้าน ผู้คนในชุมชนต่างให้การ
สนับสนุนคณะสรภัญญะทีเ่ ป็นตัวแทนหมูบ่ า้ นตนเอง เดินทางไปให้กำ� ลังใจทุกครัง้ เมือ่ มีการประกวด
ถือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานของชุมชนที่ว่างเว้นจากการงานได้ท�ำร่วมกัน สิ่งที่ตามมานั้นก็คือ1)ฟัง
บทสวดที่มีการสอดแทรกคุณธรรม 2) การได้เข้าวัดท�ำกิจกรรมทางศาสนา 3) ส่งเสริมจริยธรรม 4)
ความสามัคคีในชุมชน 5) เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติ
5. การจัดการวรรณกรรม กลอนสรภัญญะบ้านค้อ ผู้วิจัยได้รวบรวมกลอนสรภัญญะบ้าน
ค้อที่ปรากฏทั้งสิ้น 103 กลอน แยกเป็นกลอนดั้งเดิม 47 กลอน กลอนประยุกต์ 56 กลอน การจัดการ
ต่อมาคือการแยกหมวดหมู่วรรณกรรมได้แยกออกมาหลายประเภทพบว่าเนื้อหาวรรณกรรมเกี่ยว
กับการสวดบูชา พระเวสสันดรชาดก บทส่งเสริมจริยธรรม เหตุการณ์บ้านเมือง และบุคคล จากนั้น
ท�ำการวิเคราะห์รูปลักษณะท�ำนองและรูปลักษณะวรรณกรรมกลอนดั้งเดิม 3 กลอน กลอนประยุค 3
กลอน และรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่โดยแยกประเภทกลอนและประเภทเนื้อหา เพื่อเก็บรักษาไว้และ
ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป 					
6. การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายปฏิบัติมายาวนานซึ่งถือเป็นกิจกรรมส�ำคัญ
ของงานวิจัยนี้ด้วย ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนจะได้รับการพิจารณา เมื่อผู้วิจัยได้จัดการงานวิจัยและ
มรดกอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ทสี่ ดุ ถือว่าเป็นงานส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
สรภัญญะบ้านค้อ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจต่อ
ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ส่งเสริมบทสวดสรภัญญะบ้านค้อให้มีคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป
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ข้อเสนอแนะ

ในการวิจยั เพือ่ จัดการวรรณกรรมทีเ่ ป็นดนตรีพนื้ บ้านจ�ำเป็นต้องมีการบันทึกโน้ต บันทึกเสียง
ภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหวเพือ่ เป็นหลักฐาน ให้วรรณกรรมเหล่านัน้ สามารถอยูต่ อ่ ไปไม่สญ
ู หายได้
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THE MANAGEMENT FACTORS OF DATA FOR PUBLIC RELATION AND ACCEPTANCE CASE STUDY :
THE STUDY OF HOUSING ENERGY INDEX AND PROTOTYPE OF ENERGY CONSERVATION HOUSES

สรัลพร ต้องทรัพย์อนันต์ 1
รวิช ควรประเสริฐ 2

บทคัดย่อ
ส�ำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร-ลาดกระบัง ได้มีโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบ
บ้านประหยัดพลังงานขึ้น ซึ่งส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีมีหน้าที่ น�ำข้อมูลมาท�ำการเผย
แพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นพลังงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรูแ้ ละจัดแสดง
การใช้พลังงานให้กบั ประชาชน ซึง่ ในปัจจุบนั ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีทำ� การจ้างบริษทั
ภายนอกเข้ามาออกแบบข้อมูลการประชาสัมพันธ์แทน
จากความหมายการประชาสัมพันธ์ ท�ำให้ได้มาซึ่งปัจจัยของการประชาสัมพันธ์ที่ส�ำนัก
ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี มีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนยอมรับข้อมูลของโครงการ
ศึกษาเกณฑ์ การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน ในเรื่องของ
การก�ำหนดรูปแบบเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยส�ำหรับประเทศไทยเพื่อเป็น
เกณฑ์ตวั เลือกน�ำไปสูก่ ารออกแบบบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทยมาท�ำการประชาสัมพันธ์ ด้วย
เล่ ม รายงานของโครงการศึ ก ษาเกณฑ์ ก ารใช้ พ ลั ง งานในบ้ า นพั ก อาศั ย และสร้ า งต้ น แบบบ้ า น
ประหยัดพลังงานนั้นได้มีข้อมูลจ�ำนวนมากที่ต้องท�ำการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการจะช่วยให้ส�ำนัก
ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีสามารถจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพื่อ
แก้ปัญหาที่ไม่สามารถสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน
จากผลการศึกษาท�ำให้ได้มาซึ่งปัจจัยการจัดการข้อมูล(รายงานวิจัย)ให้กับส�ำนักถ่ายทอด
และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนยอมรับ มี 2 ตัวแปร ได้แก่ (1)ข้อมูล
มากมายมหาศาล (Enormous information) และ (2)ข้อมูลตัวเลขซับซ้อน(Complex numbers) โดย
ตัวแปรดังกล่าวจะเป็นตัวจัดหมวดหมู่ความซับซ้อนของข้อมูลให้เข้าใจง่ายต่อการน�ำข้อมูลไป
ท�ำการประชาสัมพันธ์ ผลสรุปจึงท�ำให้ได้มาซึ่งแนวทางการจัดการข้อมูล(รายงานการวิจัย)เพื่อน�ำไป
ใช้จัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และยังสามารถน�ำไปใช้กับข้อมูล (รายงาน
การวิจัย) เล่มอื่นๆ ได้
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการข้อมูล, การประชาสัมพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์,ดร., อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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Abstract
The Energy Conservation Promotion Agency under the Department of Alternative
Energy Development and Efficiency (DEDP), Ministry of Energy collaborated with the Faculty of Architecture. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang The project has
studied the study of housing energy index and prototype of energy conservation horses.
The Bureau of Broadcasting and Technology Publishing has a duty. Bring information to
disseminate and transfer energy technology. Including public relations campaigns to educate and showcase energy use to the people. Currently, The Bureau of Broadcasting and
Technology to hire an outside firm to design the data release.
From the meaning of publicity. Get the factor of public relations at the Bureau of
Technology Transfer and Release. The purpose is to require the public to accept the data
of the Criteria Study Program. the study of housing energy index and prototype of energy
conservation horses. On the issue of determining the appropriate criteria for energy consumption in homes for Thailand as an option, leading to the design of energy-saving homes
in Thailand. With the report of the study of housing energy index and prototype of energy
conservation horses, there is a lot of information to the public. The agency will help The
Bureau of Broadcasting and Technology to manage data releases preliminary manually. To
solve the problem that cannot be communicated in accordance with the objectives of the
campaign to educate the public.
Based on the results of the study, two factors were identified: 1.Enormous Information and 2.Complex numbers. These variables categorize the complexity of the data to be
easy to understand. The data management (research) for other projects has been acquired. Concluded the acquisition of the management information (research) to be used for
information management, public relations, and primary self. It can also be applied to the
data (research) other books.
Keyword : Keyword: Management factors of data, Public relations

ที่มาและความส�ำคัญ
แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2579) ได้ก�ำหนดกรอบเป้าหมายที่จะลดใช้
พลังงานลงร้อยละ 30 ในปีพ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2558 หมายถึง การต้องลดใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 56,142 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมดของประเทศในปี
พ.ศ. 2579 มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติมีทั้งหมด10 มาตรการ โดยมาตรการที่10
เป็นมาตรการหนึ่งที่ส�ำคัญ เกี่ยวกับมาตรการการประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงาน
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ซึ่งมีใจความส�ำคัญที่จะประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างค่านิยมในการสร้างอาคารประหยัดพลังงานและ
การเผยแพร่ความรูด้ า้ น การประหยัดพลังงานให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการประหยัดพลังงาน3
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน เป็นองค์กรฐาน
ความรู้ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน รับผิดชอบใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและภาระหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้รับผิดชอบก�ำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือให้โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด4 ซึ่งกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกอบไปด้วยหน่วยงานส�ำคัญทั้งหมด 14 หน่วยงาน
โดยมี 13 หน่วยงาน เป็นฝ่ายผลิตองค์ความรู้ และ 1 หน่วยงาน เป็นฝ่ายการประชาสัมพันธ์
โดยส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี
อ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบและภารกิจหลัก คือ รณรงค์ให้ความรู้และจัดแสดงการใช้พลังงาน5 โดยจัด
ท�ำแผนงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับแผนของ
กรมพัฒนาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั กษ์ พลั ง งาน รวมไปถึ ง หน้ า ที่ น� ำ ข้ อมู ลภายในกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้ง 13 หน่วยงาน มาท�ำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ให้กับองค์กร จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัยโดยท�ำการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี6 พบว่า “ทางส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีท�ำการ
จ้างบริษัทภายนอกเข้ามาออกแบบข้อมูลการประชาสัมพันธ์เนื้อหางานวิจัยที่ได้รับมอบหมายแทน”
ในปัจจุบันส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีมีภารกิจที่จะต้องน�ำข้อมูลรายงานวิจัย
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานมา
ท�ำการประชาสัมพันธ์ โดยโครงการดังกล่าว เกิดจากการร่วมมือระหว่างส�ำนักส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ท�ำการศึกษา
แนวทางการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพื่อจัดท�ำ
เกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานส�ำหรับบ้านพักอาศัยของประเทศไทย และเพื่อจัดท�ำต้นแบบบ้าน
ประหยัดพลังงานส�ำหรับประชาชนที่น�ำไปใช้ปลูกสร้างได้จริง ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว จึงต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างกับสภาพภูมิ
อากาศของประเทศไทย โดยเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานส�ำหรับบ้านพักอาศัยนี้ จะถูกใช้เป็น
เครื่องมือที่ส�ำคัญในการส่งเสริม เรื่องบ้านประหยัดพลังงาน7 ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการก่อสร้างได้
จริงและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน สามารถน�ำไปปรับแบบให้สอดคล้องกับสภาพ
ภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและ
3

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558-2579
กระทรวงพลังงาน.2560.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน.(ออนไลน์). แหล่งทีม่ า : .www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=105. สืบค้นข้อมูลวันที่ 29 ธันวาคม.2559
5
กระทรวงพลังงาน.2560.ส�ำนักงานถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี.(ออนไลน์). แหล่งทีม่ า : www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=113. สืบค้นข้อมูลวันที่ 29 ธันวาคม.2559
6
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
7
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน. (2560).คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4
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ปัจจัยการจัดการข้อมูล(รายงานวิจัย)เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยอมรับ :
กรณีศึกษา โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน

เกิดความเชือ่ มัน่ ว่า แนวคิดเรือ่ งบ้านประหยัดพลังงานเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาใช้ได้จริง เกิดผลในการประหยัด
พลังงานที่เป็นรูปธรรม และยังเป็นบ้านที่อยู่สบาย

ภาพที่ 1: รูปเล่มรายงานข้อมูลโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย
และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
(ทีม่ า : โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน )
จากเล่มรายงานโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบ
บ้านประหยัดพลังงาน ที่ได้ท�ำการศึกษาออกมาแล้วนั้น มีข้อมูลทั้งหมด 214 หน้า โดยมีขอบเขตของ
ข้อมูลที่ต้องศึกษาเพื่อท�ำการประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
“…
1. การใช้เกณฑ์ทางพลังงานของบ้านพักอาศัยในต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการปรับ
ใช้กับประเทศไทย
2. ส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล ลักษณะของบ้านพักอาศัยและลักษณะการใช้พลังงานโดยให้
ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย
3. จ�ำแนกประเภทการใช้พลังงานของบ้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดเกณฑ์การใช้
พลังงานของบ้านพักอาศัยแต่ละประเภท
4. การจัดสร้างแบบจ�ำลองสภาพบ้านพักอาศัยแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับข้อมูล
จากการส�ำรวจ เพื่อปรับเทียบค่าการใช้พลังงาน
5. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยในแต่ละประเภท
6. ก�ำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานของบ้านแต่ละประเภท...” 8
ซึ่งส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี จะต้องท�ำการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ในเรื่องของการก�ำหนดรูปแบบเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้พลังงานในบ้าน
พักอาศัย ซึ่งเป็นเกณฑ์ตัวเลือกน�ำไปสู่การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทย ดังนั้นผู้
วิจัยจึงเลือกใช้โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัด
พลังงานเป็นกรณีศึกษา ที่จะใช้ท�ำ การหาปัจจัยที่จะช่วยท�ำให้ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่
เทคโนโลยีสามารถจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาที่
ไม่สามารถสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน
8

โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.2560.
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วัตถุประสงค์

การหา “ปัจจัย” การจัดการข้อมูล(รายงานการวิจัย) เพื่อใช้ท�ำการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนยอมรับ ของส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
2. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
2.1 ความหมายของการประชาสัมพันธ์ (ทีส่ ำ� นักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีตอ้ งปฏิบตั )ิ
การรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์น้ันเป็นกระบวนการแปลความหมายจากสิ่งเร้าที่มา
จากสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจและ
ตีความข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร
จาก Cutlip and Center (Cutlip, S. M., & Center, A. H. (2012). ได้ให้ความหมายการ
ประชาสัมพันธ์ไว้ในหนังสือ Effective Public Relations ว่าเป็นการวางแผนในการที่จะให้มีอิทธิพล
ต่อความคิดเห็นของประชาชน ที่ให้การยอมรับการด�ำเนินธุรกิจของสถาบันโดยเป็น การสื่อสารสอง
ทาง ซึ่งเสรี วงษ์มณฑา( เสรี วงษ์มณฑา, 2540.) และ วิรัช อภิรัตนกุล (2540) ได้ขยายความของการ
วางแผนว่าด้วยเรื่องการสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร รวมไปถึงการก่อให้เกิดการ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างองค์กรหรือประชาชน เช่นเดียวกับวิจิตร อาวะกุล
(2541) และ วิมลพรรณ์ ตั้งจิตเพิ่มความดี (2543.) ที่มุ่งเน้นเป้าหมายให้บรรลุจุดประสงค์ ในส่วน
ของ เรืองกิตติ์ เหลืองสกุลทอง (2542) ได้พูดถึงการประชาสัมพันธ์ว่า ต้องสร้างความนิยมเลื่อมใส
และศรัทธา
ซึง่ น�ำไปสูก่ ระบวนการวางแผนเพือ่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้กบั ประชาชน โดยมีประเด็น
หลักทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่
1) การยอมรับ
2) การสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดี
3) เกิดการสนับสนุนและการร่วมมือ
4) ประโยชน์จากการบรรลุวัตถุประสงค์
5) การสร้างความศรัทธาและความเลื่อมใส ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 : แสดงกระบวนการประชาสัมพันธ์
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ปัจจัยการจัดการข้อมูล(รายงานวิจัย)เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยอมรับ :
กรณีศึกษา โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ดังนั้น ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี มีหน้าที่ที่จะต้องน�ำข้อมูล(รายงานการวิจัย)
จาก 13 หน่วยงานภายในองค์กรมาท�ำการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน โดยมีกระบวนการ
วางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีประเด็นหลักในการประชาสัมพันธ์ 5 หัวข้อ ได้แก่ การยอมรับ,
การสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดี, เกิดการสนับสนุนและการร่วมมือ, ประโยชน์จากการบรรลุ
วัตถุประสงค์และการสร้างความศรัทธาและความเลื่อมใส

ภาพที่ 3 : แสดงกระบวนวางแผนการประชาสัมพันธ์ของส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
2.2 ภาระหน้าที่การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนยอมรับของส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่
เทคโนโลยี
ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านพลังงานอีกทั้งรณรงค์ให้ความรู้และจัดแสดงการใช้พลังงาน รวมไปถึงการจัดท�ำ
แผนงานประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งยังมีหน้าที่ที่จะต้องน�ำข้อมูลจากหน่วยงาน
ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้ง 13 หน่วยงาน มาท�ำการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลให้กับองค์กร โดยการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้าน
พักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน ที่จัดท�ำร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเป็น
กรณีศึกษาซึ่งเป็น 1 ใน 14 หน่วยงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ต้อง
ท�ำการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของโครงการฯ ให้กับประชาชน9
9

กระทรวงพลังงาน.2560.ส�ำนักงานถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี.(ออนไลน์). แหล่งที่มา : www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=113.
สืบค้นข้อมูลวันที่ 29 ธันวาคม.2559
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โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัด
พลังงาน เป็นโครงการที่ท�ำการศึกษาส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อจัด
ท�ำเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานส�ำหรับบ้านพักอาศัยของประเทศไทย และจัดท�ำต้นแบบบ้าน
ประหยัดพลังงานส�ำหรับประชาชนที่สามารถน�ำไปปลูกสร้างได้จริง ซึ่งโครงการมีจุดประสงค์การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะให้ประชาชนยอมรับ10 ในเรื่องของการก�ำหนดรูปแบบเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย เพื่อเป็นเกณฑ์ตัวเลือกน�ำไปสู่การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
ในประเทศไทย เป็นการตอบสนองต่อนโยบายแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่มีเป้าหมายลดการใช้
พลังงานในอนาคต11
ดังนั้น ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีที่จะต้องท�ำการประชาสัมพันธ์โครงการ
ศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน จึงจะมุ่งเน้น
ไปที่จุดประสงค์การท�ำประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ คือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนยอมรับ
เพียงประเด็นเดียวเท่านั้น

		

ภาพที่ 4 : แสดงภาระหน้าที่ที่ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
ต้องรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

2.3 ข้อมูล (รายงานการวิจัย) กับการท�ำประชาสัมพันธ์ของส�ำนักถ่ายทอดและเผย
แพร่เทคโนโลยี
จากโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัด
พลังงานเป็นโครงการที่ท�ำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน ที่จะต้องท�ำการ
โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน.(2560).คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558-2579
10
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ปัจจัยการจัดการข้อมูล(รายงานวิจัย)เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยอมรับ :
กรณีศึกษา โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ในเรื่องของการก�ำหนดรูปแบบเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้
พลั ง งานในบ้ านพักอาศัยจะเป็นเกณฑ์ตัวเลือ กน� ำ ไปสู ่ การออกแบบบ้ า นประหยั ดพลั ง งานใน
ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยยัง ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จึงต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเกณฑ์มาตรฐานการใช้
พลังงานส�ำหรับบ้านพักอาศัยนี้ จะถูกใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือที่ส�ำคัญในการส่งเสริมเรื่องบ้าน
ประหยัดพลังงาน มีการท�ำการส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล ลักษณะของบ้านพักอาศัย และลักษณะการใช้
พลังงานให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยการออกส�ำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจริงการใช้
พลังงานของประชากรกลุ่มตัวอย่าง (บ้านพักอาศัย) จ�ำนวนกว่า 1,800 หลัง เพื่อน�ำไปใช้ในการ
วิเคราะห์สู่การออกแบบต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานส�ำหรับประชาชน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการ
ก่อสร้างได้จริงและก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นว่า แนวคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่น�ำมาใช้ได้จริง เกิด
ผลในการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม
โดยรูปเล่มรายงานมีข้อมูลทั้งหมด 214 หน้า12 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่
เทคโนโลยีต้องท�ำการศึกษาเนื้อหาเพื่อน�ำไปท�ำการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนยอมรับข้อมูล
(รายงานการวิจัย)ของโครงการฯนี้

ภาพที่ 5: การจัดการข้อมูล(รายงานการวิจัย)เพื่อท�ำการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนยอมรับ
2.4กรอบแนวคิ ด ปั จ จั ย การจั ด การข้ อ มู ล (รายงานการวิ จั ย )เพื่ อ ประชามสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนยอมรับข้อมูล
ข้อมูล (Data) คือ ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่
ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวล
(ไพโรจน์ คชชา, 2542.)
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โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน.(2560).คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คลังปัญญาชนสยาม.อัลวิน ทอฟฟเลอร์. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.oocities.org สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2560
“มีผลงานการเขียนหนังสือ 3 เล่มซึ่งได้เขียนครอบคลุมเวลา 85 ปี จากปีพ.ศ.2493ถึง พ.ศ.2578 ได้แก่ เล่มแรกชื่อ อนาคตระทึกขวัญ(Future Shock) พิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ.2513 อธิบายถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก, เล่มที่สองชื่อ คลื่นลูกใหม่ที่สาม(The Third Wave) พิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ. 2523 แสดงให้เห็นถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลง และเล่มที่สามชื่อ อ�ำนาจเปลี่ยน(Power shift) พิมพ์ครั้งแรก
ปี พ.ศ.2533 บอกว่าใครจะเป็นผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลง”

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

โดยอัลวิน ทอฟฟเลอร์ (Alvin Toffler) เป็นนักคิด นักวิจารณ์และนักเขียนในแนวอนาคต
ศาสตร์ จากหนังสือ Future Shock(อนาคตระทึกขวัญ) ได้เขียนเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในสังคมโลก
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่เข้าสู่กระบวนการแปรสภาพที่ซึ่งมีผลต่อ
ชีวติ มนุษย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ท�ำให้จติ ใจมนุษย์เกิดการปรับตัวไม่ทนั โดยอัลวิน ทอฟฟเลอร์
ได้บรรยายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในช่วงระยะเวลานั้น ได้แก่ การแตกสลายของ
ครอบครัวหน่วยกลาง การปฏิวัติทางด้านพันธุกรรมศาสตร์, การเกิดขึ้นของสังคมที่ทิ้งขว้างสิ่งของ
ที่ใช้แล้ว และการปฏิวัติทางด้านการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่ออกจากห้องเรียนมากขึ้น14 ซึ่งได้
กล่าวถึง สภาวะข้อมูลท่วมท้น (Information overload) ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยก�ำพล
นิรวรรณ.ผู้แปล Future Shock หรือ อนาคตระทึกขวัญ ฉบับภาษาไทย กล่าวไว้ว่า
“… เมื่อปัจเจกบุคคลตกอยู่ในภาวะที่สถานการณ์เปลี่ยนอย่างรวดเร็วและผิดปรกติ
หรืออยู่ในบริบทหรือข้อมูลข่าวสารที่ไม่เคยพบประสบมาก่อน
บุคคลนั้นจะมีความแม่นย�ำในการคาดการณ์และการเข้าใจข้อมูลลดลง
เขาจะไม่สามารถประเมินข้อมูลได้อย่างถูกต้องว่าข้อมูลที่มากมายมหาศาล
ประเด็นไหนคือประเด็นที่เชื่อถือได้...”
						
(อัลวิน ทอฟฟเลอร์,2534.)
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จากอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler) ที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ได้ทราบสาเหตุการเกิดของ
สภาวะ ข้อมูลท่วมท้น (Information overload) คือ (1) ข้อมูลมากมายมหาศาล (Enormous information) จนไม่สามารถระบุประเด็นได้
ทั้งนี้จากข้อมูล (รายงานวิจัย)ที่ต้องท�ำการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลอนุรักษ์พลังงานนั้น
ได้มีข้อมูลเนื้อหาทางด้านตัวเลขเป็นจ�ำนวนมาก
โดย IBM Informix Database Design ได้พูดถึงข้อมูลซับซ้อน(Complex data) ที่กล่าว
เกี่ยวกับตัวเลขซับซ้อน(Complex numbers) ไว้ว่า
“… The deposition mixed together in a number of figures and cumbersome,
confusing and difficult to liquidate. ...”
ซึ่งน�ำไปสู่ ตัวแปรที่สองคือ (2) ข้อมูลตัวเลขซับซ้อน (Complex numbers)
จากทฤษฎีข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการท�ำประชาสัมพันธ์ของ
ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
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คลังปัญญาชนสยาม.อัลวิน ทอฟฟเลอร์. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.oocities.org สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2560
“มีผลงานการเขียนหนังสือ 3 เล่มซึ่งได้เขียนครอบคลุมเวลา 85 ปี จากปีพ.ศ.2493ถึง พ.ศ.2578 ได้แก่ เล่มแรกชื่อ อนาคตระทึกขวัญ(Future Shock)
พิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ.2513 อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก, เล่มที่สองชื่อ คลื่นลูกใหม่ที่สาม(The Third Wave) พิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ. 2523
แสดงให้เห็นถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลง และเล่มที่สามชื่อ อ�ำนาจเปลี่ยน(Power shift) พิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ.2533 บอกว่าใครจะเป็นผู้ควบคุมการเปลี่ยนแปลง”

แนวคิดของอัลวิน ทอฟฟเลอร์ (ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.human.tru.ac.th สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2560
Complex data. 2560.(ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.ibm.com . สืบค้นข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม 2560
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ภาพที่ 6 : ปัจจัยการจัดการข้อมูล(รายงานการวิจัย)
ดังนั้น ปัจจัยการจัดการข้อมูลข้างต้นจะเป็นตัวช่วยจัดการข้อมูลให้กับส�ำนักถ่ายทอดและ
เผยแพร่เทคโนโลยี ที่มีหน้าที่ที่จะต้องน�ำข้อมูล(รายงานการวิจัย) จากหน่วยงานภายในองค์กรมา
ท�ำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานให้กับประชาชน16 โดยผู้วิจัยได้ใช้โครงการ
ศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานเป็นกรณีศึกษา
ซึ่งโครงการมีจุดประสงค์การประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะให้ประชาชนยอมรับ ในเรื่องของการก�ำหนดรูป
แบบเกณฑ์ทเี่ หมาะสมต่อการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย เพือ่ เป็นเกณฑ์ตวั เลือกน�ำไปสูก่ ารออกแบบ
บ้านประหยัดพลังงานในประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลรูปเล่มรายงานทั้งหมด 214 หน้า ที่ส�ำนักถ่ายทอด
และเผยแพร่เทคโนโลยีต้องจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นด้วยตนเอง

ภาพที่ 7 : ปัจจัยการจัดการข้อมูล(รายงานการวิจัย)
เพื่อท�ำการประชามสัมพันธ์ให้ประชาชนยอมรับ
3. การสร้างเครื่องมือจากกรอบแนวคิดปัจจัยการจัดการข้อมูล
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจะท�ำการสร้างเครื่องมือเพื่อน�ำไปใช้ในตรวจสอบปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
การท�ำประชาสัมพันธ์ของข้อมูล (รายงานการวิจัย) ที่ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีต้อง
16

กระทรวงพลังงาน.2560.ส�ำนักงานถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี.(ออนไลน์).
แหล่งที่มา : www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=113. สืบค้นข้อมูลวันที่ 29 ธันวาคม.2559
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ท�ำการจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจะใช้โครงการศึกษาเกณฑ์
การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานเป็นกรณีศึกษาในการตรวจ
สอบ โดยจะท�ำการสร้างเครื่องมือซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ตามตัวแปรของปัจจัยที่จะส่งผลต่อการ
ท�ำประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
3.1 การจัดการตัวแปรที่ 1 ข้อมูลมากมายมหาศาล (Enormous information)
จากความหมายของข้อมูลมากมายมหาศาลของอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler) คือ
ข้อมูลที่มีจ�ำนวนมาก (อัลวิน ทอฟฟเลอร์ ,2534) ดังนั้นการจะน�ำข้อมูลทั้งหมดมาน�ำเสนอให้
ประชาชนชนเข้าใจและยอมรับในเรือ่ งของ การก�ำหนดรูปแบบเกณฑ์ทเี่ หมาะสมต่อการใช้พลังงานใน
บ้านพัก ซึ่งรูปเล่มรายงานของโครงการจัดเป็นรายงานทางวิชาการ อันเนื่องมาจากเป็นรายงานที่ได้
จากการศึกษา ค้นคว้า ของนักวิชาการหรือสถาบันทางวิชาการ โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าที่
เป็นระบบ และมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นข้อเท็จจริง ปราศจากการต่อเติมเสริมแต่งใช้ส�ำนวน
ภาษาที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เน้นความรู้ ความถูกต้อง มีระบบการอ้างอิงและที่มาของข้อมูล
(ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2560.) ซึ่งการเขียนรายงานวิชาการมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 องค์ประกอบส่วนต่างๆของการเขียนรายงานวิชาการ
1.ส่วนประกอบตอนต้น
1. ปกนอก (Cover หรือ Binding)
2. หน้าปกใน (Title Page)
3. ค�ำน�ำ (Preface)
4. สารบัญ (Table of Contents)

2.ส่วนประกอบตอนกลาง
หรือส่วนเนื้อหา (Text)
1.บทน�ำ (Introduction)
2.ส่วนเนื้อหา (Body of Paper)
3. บทสรุปหรือสรุป (Conclusion)

3.ส่วนประกอบตอนท้าย
(back matter)
1. หน้าบอกตอน (Half Title Page)
2. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง
(Bibliography หรือ References)
3. ภาคผนวก (Appendix)
4. ดรรชนี หรือ ดัชนี (Index)

โดยการวิจัยนี้ จะกล่าวถึงใน*ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนเนื้อหา (Text)เท่านั้น ซึ่งเป็น
ส่วนที่เสนอเรื่องราวสาระทั้งหมดของรายงานการค้นคว้า การน�ำเสนอเนื้อหาจะท�ำการแบ่งเป็นบท
หรือเป็นตอนเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นประเด็นส�ำคัญของเนื้อหาตามล�ำดับและต่อเนื่องกัน โดยในหนึ่งบท
จะมีเพียงหนึ่งประเด็นหลักเท่านั้น
จากศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหา
วิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้กล่าวถึงหลักการเขียนบทความ ไว้ว่า “ผู้เขียนต้องอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ง่ายอย่างต่อเนื่องและเพียงประเด็นเดียว โดยหลักการเขียนบทความหนึ่ง ๆ ไม่ควรมีความยาวเกิน
กว่า 10 หน้า” (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543) ดังนั้นผู้วิจัยท�ำการสร้างเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลรูปเล่มรายงานการวิจัยของโครงการฯ โดยจะท�ำการตรวจสอบเฉพาะแค่ในส่วนประกอบตอน
กลางหรือส่วนเนื้อหา (Text) เท่านั้น ตามการเขียนรายงานว่ามีจ�ำนวนหน้าที่เหมาะสมตามหลักการ
เขียนบทความหรือไม่
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ตารางที่ 2 ตารางเครื่องมือตรวจสอบจ�ำนวนหน้าตามหลักการเขียนบทความ
องค์ประกอบของรายงาน

ส่วนประกอบย่อย

*ส่วนประกอบตอนกลางหรือ
ส่วนเนื้อหา (Text)

1.บทน�ำ (Introduction)
2.ส่วนเนื้อหา (Body of
Paper)
3. บทสรุปหรือสรุป
(Conclusion)

จ�ำนวนหน้า≤10

จ�ำนวนหน้า>10

		
3.2 การจัดการตัวแปรที่ 2 ข้อมูลตัวเลขซับซ้อน (Complex numbers)
จากความหมายของตัวเลขซับซ้อน คือเป็นการปะปนทับถมรวมกันอยู่ของตัวเลข17 ดังนั้น
จึงมุ่งประเด็นสนใจเพียงข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น แต่ในตัวเลขเองกลับถูกค้นพบว่า ใช่ว่าทุกตัวเลข
จะต้องมีความซับซ้อนหมด ในกรณีทตี่ วั เลขทีใ่ ช้สำ� หรับเรียงล�ำดับ หรือตัวเลขทีไ่ ว้ใช้ระบุนามบัญญัติ
เป็นต้น
ผู้วิจัยจึงท�ำการจะศึกษาข้อมูลตัวเลขจากสารานุกรมไทย ส�ำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 6 ว่าด้วย
เรื่อง คณิตศาสตร์ โดยการน�ำเสนอข้อมูลตัวเลขนั้น จัดอยู่ในเรื่องของสถิติ ที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ�ำนวนมากและจ�ำเป็นที่จะต้องมีการน�ำมาจัดใหม่ให้ดูง่ายหรือเป็นระเบียบ ซึ่งการ
จัดข้อมูลใหม่ต้องใช้ตาราง กราฟ หรือรูปภาพ เป็นต้น ซึ่งจากเล่มรายงานมีทั้งหมด 214 หน้า ดังนั้น
การปะปนทับทบของข้อมูลตัวเลขจึงมีมากตามไปด้วยและยังรวมไปถึงตัวเลขที่ไม่สามารถ บวก ลบ
คูณ หารได้ จากมาตรการวัด ทางสถิติที่ได้ระบุไว้ถึง 2 แบบ18 คือ มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ
(Ordinal Scales) และมาตรการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ดังนั้นการตรวจสอบตัวแปรที่ 3 ผู้วิจัยท�ำการสร้างเครื่องมือโดยการท�ำเช็คลิสต์มาท�ำการ
ตรวจสอบข้อมูลรูปเล่มรายงานแบบหน้าต่อหน้า ซึ่งผู้วิจัยได้ท�ำการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลตัวเลข
ออกเป็น 2 ส่วน โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 ส่วนที่1คือ ตัวเลขที่ไม่ซับซ้อน (Non Complex numbers)
ส่วนที่1คือ ตัวเลขที่ไม่ซับซ้อน (Non Complex numbers)
แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1.ตัวเลขเรียงอันดับ(Ordinal Scales)
เป็นระดับที่ใช้ส�ำหรับจัดอันดับที่หรือต�ำแหน่งของสิ่งที่
ต้องการวัด ตัวเลขในมาตรการวัดระดับนี้เป็นตัวเลขที่
บอกความหมายในลักษณะมาก-น้อย สูง-ต�่ำ เป็นต้น
ตัวเลขอันดับที่แตกต่างกันไม่สามารถบ่งบอกถึง
ปริมาณความแตกต่างได้
17
18

2.ตัวเลขนามบัญญัติ (Nominal Scale)
เป็นระดับที่ใช้จ�ำแนกความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการ
วัดออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยใช้ตัวเลข เช่น การระบุวันเดือน
ปี ลักษณะแทนบุคคล เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถน�ำมาบวก
ลบ คูณ หาร หรือหาสัดส่วนได้

ตัวเลขซับซ้อน.(ออนไลน์) แหล่งที่มา : www.th.wikipedia.org. สืบค้นข้อมูลวันที่ 2มกราคม 2560
มาตรการวัด.(ออนไลน์).แหล่งที่มา: www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book56_3/research.html.
สืบค้นข้อมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
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ตารางที่ 4 ส่วนที่ 2 คือ ตัวเลขซับซ้อน (Complex numbers)
ส่วนที่2 คือ ตัวเลขซับซ้อน (Complex numbers)
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1.จ�ำนวน
คือวัตถุนามธรรมทีใ่ ช้ส�ำหรับอธิบาย
ปริมาณ ซึ่งอาจมีหน่วยที่แตกต่าง
กัน

2.สูตรค�ำนวณต่าง ๆ
คือสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์ที่ถูกก�ำหนด
ตายตัว

3.การน�ำเสนอข้อมูลทางสถิติ
ตามสารานุกรมไทย ส�ำหรับเยาวชนฯ
เล่มที่ 6 แบ่งออกเป็น10 รูปแบบ ได้แก่
3.1แผนภูมิตาราง
3.2แผนภูมิแท่งเชิงเดียว
3.3ฮิสโตแกรม
3.4แผนภูมิเส้น
3.5แผนภูมิแท่งเชิงซ้อน
3.6แผนภูมิแท่งเชิงประกอบ
3.7แผนภูมิวงกลม
3.8แผนภูมิเรด้าร์
3.9แผนภูมิภาพ
3.10แผนภูมิแผนที่สถิติ

ตารางที่ 5 ตารางเครื่องมือตรวจสอบแบบเช็คลิสต์ตามเงื่อนไขการจัดหมวดหมู่ตัวเลข
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ผลการวิจัย
1. ตัวแปรที่ 1 ข้อมูลมากมายมหาศาล(Enormous information)
จากรูปเล่มรายงานการวิจัย ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีของอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler) ที่
กล่าวถึง Enormous information ว่าคือข้อมูลมากมายมหาศาล จนไม่สามารถระบุประเด็นได้ ดังนั้น
จากการตรวจสอบตัวแปร ที่ 1 ด้วยการตรวจสอบเฉพาะแค่ในส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วน
เนื้อหา (Text) โดยการพิจารณาแยกเป็นบท ซึ่งเป็นส่วนที่เสนอเรื่องราวสาระทั้งหมดของรายงาน
การค้นคว้า ว่ามีจำ� นวนหน้าเหมาะสมตามจ�ำนวนหน้า ตามหลักการเขียนบทความของ ศาสตราจารย์
ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ที่กล่าวว่า ต้องเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเพียงหนึ่ง
ประเด็น และไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 10 หน้า
พบว่า ข้อมูลรูปเล่มรายงานโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและ
สร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน มีเพียง 2 บทเท่านั้น ที่มีความยาวไม่เกินกว่า 10 หน้า ตามหลัก
การเขียนบทความที่สามารถท�ำความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ได้แก่
บทที่ 1 บทน�ำ มีจ�ำนวน 5 หน้า ในบทได้กล่าวถึง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
บทที่ 7 การศึกษาแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยในแต่ละประเภท
มีจ�ำนวน 10 หน้า ในบทได้กล่าวถึง ผลการจ�ำลองสภาพที่เกิดขึ้น, การแปลงผลการจ�ำลองสภาพ
เพื่อให้เป็นตารางเช็คลิสต์และการใช้งานตารางตรวจสอบ (Check List)
ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลตรวจสอบจ�ำนวนหน้าตามหลักการเขียนบทความ
องค์ประกอบของ
รายงาน

ส่วนประกอบย่อย

*ส่วนประกอบตอนกลาง

1.บทน�ำ (Introduction)
-บทที่ 1 บทน�ำ
2.ส่วนเนื้อหา (Body of Paper)
-บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย
-บทที่ 3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ข้อก�ำหนด
และการใช้เกณฑ์ทางพลังงานของบ้านพักอาศัยใน
ต่างประเทศ
-บทที่ 4 การส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล ลักษณะของ
บ้านพักอาศัย และลักษณะการใช้พลังงานของบ้าน
พักอาศัยในประเทศไทย
-บทที่ 5 การศึกษา วิเคราะห์ และจ�ำแนกรูป
แบบการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน

จ�ำนวน
หน้า≤10

จ�ำนวน
หน้า>10

5
18
50
39
41
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องค์ประกอบของ
รายงาน

ส่วนประกอบย่อย

*ส่วนประกอบตอนกลาง

-บทที่ 6 การจัดสร้างแบบจ�ำลองสภาพบ้านพัก
อาศัยแต่ละประเภท และการเปรียบเทียบกับข้อมูล
จากการส�ำรวจ เพื่อปรับเทียบค่าการใช้พลังงาน
-บทที่ 7 การศึกษาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
การใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยในแต่ละประเภท
-บทที่ 8 การวิเคราะห์และก�ำหนดเกณฑ์การใช้
พลังงานของบ้านแต่ละประเภท
3. บทสรุปหรือสรุป (Conclusion)
-บทที่ 9 ข้อมูลเนื้อหาโดยสรุปเพื่อการจัด
สัมมนาวิชาการและงานแถลงข่าว

จ�ำนวน
หน้า≤10

จ�ำนวน
หน้า>10
23

*10
16
36

2. ตัวแปรที่ 2 ข้อมูลตัวเลขซับซ้อน (Complex numbers)
จากรูปเล่มรายงานการวิจัย โดย IBM Informix Database Design ได้ให้ความหมายของ
ตัวเลขซับซ้อนไว้ว่า เป็นการปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายจ�ำนวนของตัวเลข ยุ่งยากสับสนและยาก
ต่อการสะสาง ดังนั้นจากการตรวจสอบตัวแปรที่ 2 ด้วยการท�ำแบบเช็คลิสต์มาท�ำการตรวจสอบรูป
เล่มรายงานข้อมูลโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้าน
ประหยัดพลังงาน โดยท�ำการพิจารณาแยกตามบทแบบทีละหน้าตามเงื่อนไขของข้อมูลตัวเลขที่ผู้
วิจัยได้ก�ำหนดไว้ตามหลักทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการเช็คลิสต์เป็นดังต่อไปนี้
จากรูปเล่มรายงานการวิจัยพบข้อมูลตัวเลขที่ไม่ซับซ้อน (Non Complex numbers) ว่ามี
ตัวเลขเรียงอันดับ(Ordinal Scales) อยู่ทุกหน้าของเล่มรายงาน .และมีตัวเลขนามบัญญัติ (Nominal Scale) เกือบครึ่งหนึ่งของเล่มรายงาน ซึ่งมีจ�ำนวน 115หน้า
และจากรูปเล่มรายงานการวิจัยที่มีทั้งหมด 9 บทพบว่า ข้อมูลตัวเลขซับซ้อนมากที่สุดหรือ
อันดับ 1 คือ บทที่ 9 เป็นบทสรุปของเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งมีความซับซ้อนของข้อมูลตัวเลขทั้งหมด 7
หมวดได้แก่ ปริมาณจ�ำนวน/หน่วยวัด, แผนภูมิตาราง, ฮิสโตแกรม, แผนภูมิเส้น, แผนภูมิแท่ง
เชิงซ้อน, แผนภูมิแท่งเชิงประกอบและแผนภูมิแผนที่สถิติ
อันดับ 2 คือ บทที่ 5 เป็นข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ และจ�ำแนกรูปแบบการใช้พลังงานของ
บ้านพักอาศัย ซึ่งมีความซับซ้อนของข้อมูลตัวเลขทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่ ปริมาณจ�ำนวน/หน่วยวัด,
สูตรค�ำนวณ, แผนภูมิตาราง, แผนภูมิแท่งเชิงเดียว, แผนภูมิเส้น และแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน
อันดับ 3 คือ บทที่ 4 เป็นข้อมูลการส�ำรวจ รวบรวมข้อมูล ลักษณะของบ้านพักอาศัย และ
ลักษณะการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งมีความซับซ้อนของข้อมูลตัวเลขทั้งหมด
5 หมวด ได้แก่ปริมาณจ�ำนวน/หน่วยวัด, สูตรค�ำนวณ, แผนภูมิตาราง, แผนภูมิแท่งเชิงเดียว และ
แผนภูมิเส้น
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อันดับ 4 คือ บทที่ 8 เป็นข้อมูลการวิเคราะห์และก�ำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานของบ้าน
แต่ละประเภท ซึ่งมีความซับซ้อนของข้อมูลตัวเลขทั้งหมด 4 หมวด ได้แก่ ปริมาณจ�ำนวน/หน่วยวัด,
สูตรค�ำนวณ, แผนภูมิตาราง และแผนภูมิแท่งเชิงเดียว
อันดับ 5 มีด้วยกันทั้งหมด 2 บท ซึ่งมีความซับซ้อนของข้อมูลตัวเลขทั้งหมด 3 หมวดเท่ากัน
ได้แก่ บทที่ 3 เป็นข้อมูลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ข้อก�ำหนด และการใช้เกณฑ์ทางพลังงานของ
บ้านพักอาศัยในต่างประเทศ(ปริมาณจ�ำนวน/หน่วยวัด, แผนภูมิตาราง, แผนภูมิแผนที่สถิติ) และ
บทที่ 6 เป็นข้อมูลการจัดสร้างแบบจ�ำลองสภาพบ้านพักอาศัยแต่ละประเภท และการเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจากการส�ำรวจเพื่อปรับเทียบค่าการใช้พลังงาน(ปริมาณจ�ำนวน/หน่วยวัด, แผนภูมิตาราง,
แผนภูมิเรด้าร์)
อันดับ 6 คือ บทที่ 7 เป็นข้อมูลการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของบ้าน
พักอาศัยในแต่ละประเภท ซึ่งมีความซับซ้อนของข้อมูลตัวเลขทั้งหมด 2 หมวด ได้แก่ ปริมาณ
จ�ำนวน/หน่วยวัดและแผนภูมิตาราง
และบทที่มีความซับซ้อนของข้อมูลตัวเลขน้อยที่สุดเพียงแค่ 1 หมวด คือ ปริมาณจ�ำนวน/
หน่วยวัด ได้แก่ บทที่1 บทน�ำ และ บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย
ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการเช็คลิสต์ตามเงื่อนไขการจัดหมวดหมู่ตัวเลข
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สรุปผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

การวิจัยนี้ได้ท�ำการหาปัจจัยการจัดการข้อมูลจากสาเหตุการเกิดสภาวะที่ท�ำให้ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนของส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่
เทคโนโลยี ซึ่งน�ำไปสู่ตัวแปรการจัดการข้อมูล 2 ตัวแปร ได้แก่ (1)ข้อมูลมากมายมหาศาล (Enormous information) และ (2)ข้อมูลตัวเลขซับซ้อน (Complex numbers) โดยผู้วิจัยใช้โครงการศึกษา
เกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงานเป็นกรณีศึกษา
ใการตรวจสอบปัจจัยการจัดการข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่แนวทางการการจัดการพบว่า
การจัดการตัวแปรที่ 1 ข้อมูลมากมายมหาศาล (Enormous information) การน�ำเสนอ
เนื้อหาจะท�ำการแบ่งเป็นบท ซึ่งไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 10 หน้า เพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่ายอย่างต่อ
เนื่องและเพียงประเด็นเดียว จากการน�ำไปตรวจสอบรูปเล่มรายงานการวิจัย โดยท�ำการพิจารณา
แยกแต่ละบททั้งหมด 9 บท ตามหลักการเขียนบทความ ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 2 บท ที่เป็นไป
ตามหลักการเขียนบทความ คือ บทที่1 บทน�ำ มีจ�ำนวน 5 หน้า และบทที่ 7 การศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยในแต่ละประเภท มีจ�ำนวน 10 หน้า
การจัดการตัวแปรที่ 2 ข้อมูลตัวเลขซับซ้อน(Complex numbers) โดยจะท�ำการพิจาณา
เฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น แต่จากการพิจารณาและสร้างเครื่องมือนั้นพบว่า ใช่ว่า
ทุกตัวเลขของเล่มรายงานการวิจัยจะเกิดความซับซ้อน จากในทฤษฎีตัวเลขได้กล่าวถึงตัวเลขที่
ไม่ส่งผลต่อความซับซ้อนอยู่ จากมาตรการวัดทางสถิติที่ได้ระบุไว้ 2 หัวข้อ คือ ตัวเลขเรียงอันดับ
(Ordinal Scales) และตัวเลขนามบัญญัติ (Nominal Scale) แต่ขณะเดียวกันตัวเลขที่มีซับซ้อนได้
กล่าวถึงจากสารานุกรมไทย ส�ำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง คณิตศาสตร์ โดยการน�ำเสนอ
ข้อมูลตัวเลขในเรื่องของสถิติ เป็นตัวเลขที่ประกอบไปด้วยกลุ่มหัวข้อต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ
คือ (1)ปริมาณจ�ำนวน/หน่วยวัด, (2)สูตรค�ำนวณต่างๆ และ(3)การน�ำเสนอข้อมูลทางสถิติ ดังนั้น
จากการน�ำไปสร้างเครื่องมือและตรวจสอบรูปเล่มรายงาน โดยท�ำการพิจาณาแยกตามบททั้ง 9 บท
แบบทีละหน้า ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทที่ 9 บทสรุปของเนื้อหาทั้งหมด มีความซับซ้อนของข้อมูล
ตัวเลขมากที่สุด(*7หมวด) และน้อยที่สุด บทที่1 บทน�ำ และ บทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัย(*1หมวด)
ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานฝ่ายการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับ
ผิดชอบและภารกิจหลัก คือ รณรงค์ให้ความรู้และจัดแสดงการใช้พลังงาน รวมไปถึงหน้าที่น�ำข้อมูล
ภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้ง 13 หน่วยงาน มาท�ำการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลให้กับองค์กร โดยปัจจัย”การจัดการข้อมูล(รายงานการวิจัย) จะเป็นตัวช่วยท�ำให้
ส�ำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีสามารถจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง
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ปัจจัยการจัดการข้อมูล(รายงานวิจัย)เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยอมรับ :
กรณีศึกษา โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน

จากตัวแปรที่ 1 ข้อมูลมากมายมหาศาล (Enormous information) ควรท�ำการศึกษาและ
น�ำเสนอให้หน่วยงานภายในองค์กรท�ำการเขียนรายงานให้ข้อมูลแต่ละบท ไม่ควรเกินกว่า 10 หน้า
หากในบทมีการน�ำเสนอข้อมูลมากกว่าประเด็นเดียว ควรแยกหัวข้อย่อยและแบ่งจ�ำนวนหน้าไม่ให้
เกินตามหลักการเขียน ที่กล่าวมาข้างต้น
จากตัวแปรที่ 2 ข้อมูลตัวเลขซับซ้อน (Complex numbers) เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ตัวเลข เพื่อง่ายต่อการน�ำข้อมูลไปท�ำประชาสัมพันธ์ และสามาถน�ำไปจัดการข้อมูล (รายงานการ
วิจัย) เล่มอื่นๆ ได้
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Cultrual Landscape on Catholic Community : The Church ofSt. Phillip – James
(Huaphai) Panthong District, Chonburi Province
อุษา จันทร 1
มนัส แก้วบูชา 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและบริบทการพัฒนาชุมชนคาทอลิกวัดนักบุญฟิลิป - ยากอบ (หัวไผ่)
2) เสนอแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) 3) ศึกษาแนวทาง
การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมของโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) 4) น�ำข้อมูลสถาปัตยกรรม
ของโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) ไปเสนอชื่อเพื่อรับรองการอนุรักษ์มรดกด้านวัฒนธรรมดี
เด่น โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ การจัดการความรู้ การ
จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อน�ำมา
พัฒนาสู่ข้อมูลพื้นที่ศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนคาทอลิกมีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรม
และภูมิทัศนวัฒนธรรมกว้างขวางที่โดดเด่น เฉพาะวัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) นั้นมีอายุถึง
136ปี ส่วนโบสถ์มีคุณค่าด้านศิลปสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้วิจัย
ได้เสนอปรึกษาบาทหลวงเพื่อจัดท�ำโครงการข้อมูลเป็นแนวทางอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ
ชุมชนคาทอลิก ประกอบด้วย แผนงานระยะยาว แผนงานระยะสั้น 1-3 เพื่อจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น
และคู่มือน�ำชมศิลปสถาปัตยกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนคนรุ่นหลังทั้งภายใน ภายนอกชุมชน
คริสตชน ส�ำหรับโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) นั้นธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปะสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า
สมบูรณ์เพียงพอ เพื่อเสนอต่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้มอบรางวัล
อนุรักษ์ดีเด่นปี พ.ศ.2559 ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : ชุมชนคาทอลิก /ภูมิทัศน์วัฒนธรรม / การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

1
2

นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์., ดร., อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The present research was action research. The research was aimed to 1) study a
cultural landscape and a context of community development at the Church of St. Phillip –
Jacob (Huaphai), 2) give guidelines on management of cultural landscape at the Church
cultural environment, 3) study guidelines on preservation of arts and architecture at the
Church and 4) analyze data on arts- architecture at the Church. The research methodology was conducted through management of cultural landscape in order to promote to be
a unique cultural area. The guidelines for preservation of through information on arts and
architecture of the Church, a heritage on cultural landscape of the community.
The research revealed that the Catholic community had an interesting 136 years
history and it deserved to be tell to generations to come. Besides, the overall characteristics of the Thai applied architecture was its uniqueness. Also, the preservation of arts and
architecture of the Church of St. Philip – Jacob (Huaphai) was done to secure a local syllabus and handbook for visiting the church, on history of Catholic were prepared to provide
to the public as well as to present information on history learning and architecture preservation of the Catholic community. The information was aimed to present to The Association
of Siamese Architect under Royal Patronage.
Keywords : Catholic Community / Cultural landscape / Architecture preservation
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยคุณลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนหัวไผ่
ประกอบด้วยคุณค่าที่ส�ำคัญ คือช่วยให้เกิดความเข้าใจคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ในอดีตที่มนุษย์สร้างขึ้น
สามารถพัฒนาเรื่องราวของมนุษย์ ร่องรอยที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีหลักฐานพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ได้กล่าวถึง ประวัติศาสตร์ที่มีการเล่าขานกันมาเป็นเวลายาวนาน กลุ่มคนที่มีการตั้ง
ถิ่นฐานอยู่รวมกันในภาคตะวันออกมีหลากหลายเชื้อชาติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องการวิจัยครั้งนี้
เช่น ชาวกะซองซึ่งเป็นชนเผ่าตระกูลมอญ - เขมร ที่อาศัยอยู่ในเขตป่าเขาใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ
ชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาในสมัยอยุธยา ชาวลาวเวียงที่บ้านหัวถนนพนัสนิคม ชาวมอญที่ชุมชน
วัดโบสถ์ บ้านเก่า อ�ำเภอพานทอง ชาวมอญบ้านเก่าปรากฏมีหมู่บ้านญวนอยู่ในกรุงศรีอยุธยา สมัย
พระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199 โดยตั้งรกรากตามถิ่นฐานจันทบุรี ชุมชนคาทอลิกโดยที่มีชาวญวน
ที่นับถือคริสต์ศาสนาจะอาศัยอยู่ รวมทั้งชาวจีนที่เคลื่อนย้ายไปจากบางปลาสร้อย
คุณค่าด้านสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม จากข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบ
ชนบท ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2416 ชุมชนคาทอลิกได้มีจุดเริ่มต้นมาจากการไถ่ทาส โดยมิชชันนารีชาว
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ฝรั่งเศส ผู้ดูแลกลุ่มคริสต์ชนที่บางปลาสร้อย ได้เริ่มท�ำการไถ่ทาส จึงเรียกกันว่า “ทาสน�้ำเงิน” มาอยู่
ในนิคมด้วยความสมัครใจและเข้าศาสนาคริสต์ ไม่ใช้เพียงทาสเท่านั้นญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านต่าง ๆ
ก็ชื่นชม ความยุติธรรม ความสามัคคี และความสงบสุขของสมาชิกในนิคม จะได้มีที่อยู่อาศัยรวมถึง
มีที่ดินเพื่อ “ท�ำมาหากิน”
จากปัญหาส�ำคัญดังที่พบขณะนี้ คือ 1) ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมและการ
พัฒนาชุมชนขาดการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง 2) การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
คาทอลิก วัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่) ให้มีบริเวณทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 3) จัดท�ำ
แนวทางการอนุรักษ์ โดยน�ำข้อมูลศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) เป็น
มรดกด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเสนอสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อ
ไป และ 4) จัดท�ำ คู่มือประวัติชุมชนคาทอลิกที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องจัด
ท�ำให้เกิดความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมในชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ศึกษา ส�ำรวจภูมิทัศน์วัฒนธรรมและบริบทการพัฒนาชุมชนคาทอลิกวัดนักบุญฟิลิป ยากอบ (หัวไผ่)
2. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อน�ำเสนอแผนงานการอนุรักษ์ชุมชนคาทอลิกและพัฒนาการเรียนรู้สู่
ระบบการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นชุมชนคาทอลิกและสาธารณชน
3. ศึกษาส�ำรวจ รวบรวมวิเคราะห์การจัดท�ำรายละเอียดด้านกายภาพ ระบุคุณค่าและ
เนื้อหาของศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรมโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) เพื่อการปกป้อง
อนุรักษ์คุ้มครองข้อมูลและเอกสารชั้นต้น
4. น�ำเสนอข้อมูลด้านเอกสารชั้นต้นของโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) ตาม
แบบฟอร์มและกติกา รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร ต่อสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่

ค�ำถามการวิจัย
1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนมีส่วนประกอบ พื้นที่และบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
2. ผู้บุกเบิกวัดนักบุญฟิลิป - ยากอบ หัวไผ่ (St.Phillip – Jamesat Huaphai) มีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร
3. วัดนักบุญฟิลิป - ยากอบ (หัวไผ่) มีการพัฒนาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชุมชนคาทอลิก
4. มีแนวคิด แนวทางและแผนงานการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ
(หัวไผ่) มีอะไรบ้าง และมีกี่รูปแบบ
5. มีแนวทางในการน�ำเสนอการอนุรักษ์อย่างไร และน�ำสถาปัตยกรรมของโบสถ์วัด
นักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) มาปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างไร
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ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่)
อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวทางการรวบรวมข้อมูลวิจัย
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาและการพัฒนาชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญ
ฟิลปิ - ยากอบ (หัวไผ่) รวมถึงวิธีการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในการแสดงออกซึ่งแบบอย่างที่นิยม
ปฏิบัติสืบ ๆ กันมา และเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์และน�ำสถาปัตยกรรมเป็นมรดกด้านภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของชุมชนคาทอลิก ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวทางการรวบรวมข้อมูลวิจัย
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กรอบแนวคิดการจัดการระบบมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
ผู้วิจัยก�ำหนดกรอบแนวคิดด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกวัดนักบุญ
ฟิลิป- ยากอบ(หัวไผ่) โดยการน�ำกรอบแนวคิดการจัดการระบบมรดกวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพของ
กรมศิลปากรมาประยุกต์ใช้ เพราะกรมศิลปากรมีบทบาทหน้าที่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเป็น
ระบบแบบแผน พร้อมทั้งมีกฎหมายรองรับ ซึ่งการบริหารมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนี้แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน โดยเฉพาะตอนที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนและศิลปะ
สถาปัตยกรรมของโบสถ์ฯ การอนุรักษ์ในแนวคิดนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การปกป้อง
(Prevention) ผู้วิจัยจะด�ำเนินการศึกษาส�ำรวจข้อมูล คุณค่าทั้ง 5 ด้าน คือ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์
และพัฒนาการ คุณค่าด้านสังคมวิถีชีวิต คุณค่าด้านความงามของโบสถ์ ส�ำรวจรังวัดรายละเอียด
ทางกายภาพ คุณค่าด้านวิทยาการการก่อสร้าง ลวดลาย การตกแต่งและเชิงช่าง คุณค่าด้านความ
เชื่อมโยงกับโบสถ์คาทอลิกอื่น ๆ 2) การคุ้มครอง (Safeguard) เป็นการคุ้มครองข้อมูลความรู้ของ
ชุมชน บุคคล และเอกสารชั้นต้นมาด�ำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อน�ำไปเป็นองค์ความรู้และ
คุ้มครองปกป้องการสูญหาย 3) ป้องกัน (Protection) หมายถึง การรับรองระบุว่าคุณค่าของโบสถ์มี
ความส�ำคัญที่โดดเด่น สมควรได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยการท�ำข้อมูลด้านเอกสาร เพื่อน�ำ
เสนอเนื้อหาตามแบบฟอร์มและกติกา รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร ต่อ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งยังน�ำข้อมูลด้านปกป้องและป้องกันนี้ไปจัดท�ำเป็น
เอกสารน�ำชมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นภายในโรงเรียนของ
ชุมชน ทั้งยังได้เสนอแผนงานด้านการอนุรักษ์ผ่านโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ดังมีกรอบแนวคิดการ
จัดการระบบมรดกวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยน�ำไปใช้ตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 6 ดังนี้

ภาพที่ 2 : การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
ที่มา : กรมศิลปากร, 2543 หน้า 37
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
พืน้ ทีใ่ นการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญฟิลปิ – ยากอบ (หัวไผ่)
อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ของวัดและพื้นที่โดยรอบของชุมชนคาทอลิกเฉพาะ
ที่มีโฉนดเท่านั้น มีวิธีเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์แบบก�ำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้
อาวุโสและผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนคาทอลิก ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเริ่มศึกษาตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ.2423 ของผู้
บุกเบิกพื้นที่ว่างในเขตภาคตะวันออก และสร้างชุมชนคาทอลิก โดยเริ่มจากการไถ่ทาส “ทาสน�้ำเงิน”
รวมทั้งการพัฒนาของชุมชน สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ของชุมชนคาทอลิก
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยใช้หลักมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม วัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่) อ�ำเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี จากเอกสารโบสถ์คาทอลิก จดหมายมิชชันนารี และเอกสารจากมหาวิทยาลัย
แสงธรรม
ขอบเขตด้านระยะเวลา
การท�ำวิจัยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ
(หัวไผ่) อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ช่วงเวลาในวิธีเก็บข้อมูลเนื้อหา ภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2558 –2559

นิยามศัพท์
ชุมชนคาทอลิก หมายถึง ชุมชนความเชือ่ ความศรัทธาในศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิก
ที่มีความสัมพันธ์กันในชุมชนและมีการประกอบศาสนกิจร่วมกัน
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในรูปธรรม
นามธรรม และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผู้คนในกลุ่มยึดถือร่วมกัน เพื่อแสดงถึงความเจริญงอกงาม
และพัฒนาการของชุมชน มีรายละเอียดด้านเนื้อหา 4 ส่วน คือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ มรดกทางธรรมชาติและมรดกความทรงจ�ำ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยพื้นที่ของภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม 5 พื้นที่ คือ เส้นขอบ เส้นทางสัญจร ย่าน ชุมทางชุมชน จุดหมายตา
นักบุญฟิลิป – ยากอบ หมายถึง ชื่อของนักบุญที่แสดงออกถึงความเชื่อในพระศาสนา
อย่างสมบูรณ์ ด้วยการปฏิบัติคุณงามความดีต่าง ๆ เพราะรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ โดยถือว่า
เป็นชีวิตคริสตชนตัวอย่างที่เราสามารถเลียนแบบ จึงน�ำชื่อของท่านทั้งสองมาตั้งชื่อวัด
ทาสน�้ำเงิน หมายถึง ผู้ที่ขายตนเองเป็นข้ารับใช้ หรือผู้ที่นายเงินไถ่ตัวมาจากผู้อื่น

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม หมายถึง การอนุรักษ์ในแนวคิดนี้ ผู้วิจัยด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน
คือ 1.) การปกป้อง (Prevention) ผู้วิจัยจะด�ำเนินการศึกษาส�ำรวจข้อมูล คุณค่าทั้ง 5 ด้าน คือ คุณค่า
ด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการ คุณค่าด้านสังคมวิถีชีวิต คุณค่าด้านความงามของโบสถ์ ราย
ละเอียดทางกายภาพ คุณค่าด้านวิทยาการการ ก่อสร้าง ลวดลาย การตกแต่งและเชิงช่าง คุณค่า
ด้านความเชื่อมโยงกับโบสถ์คาทอลิกอื่น ๆ 2.) การคุ้มครอง (Safeguard) เป็นการคุ้มครองข้อมูล
ความรู้ของชุมชน บุคคล และเอกสารชั้นต้นมาด�ำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อน�ำไปเป็นองค์
ความรู้และคุ้มครองปกป้องการสูญหาย 3) ป้องกัน (Protection) หมายถึง การรับรองระบุว่าคุณค่า
ของโบสถ์มีความส�ำคัญที่โดดเด่น สมควรได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยการท�ำข้อมูลด้าน
เอกสาร เพื่อน�ำเสนอเนื้อหาตามแบบฟอร์มและกติกา รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประเภทอาคาร ต่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งยังน�ำข้อมูลด้านปกป้องและ
ป้องกันนี้ไปจัดท�ำเป็นเอกสารน�ำชมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น
ขึ้นภายในโรงเรียนของชุมชน ทั้งยังได้เสนอแผนงานด้านการอนุรักษ์ผ่านโครงการต่าง ๆ การอนุรักษ์
นี้คือการรักษามรดกทางสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกิจกรรม ที่ท�ำให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติทั่วทั้งชุมชน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการส�ำรวจ รังวัด เพื่อเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์พร้อมศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในวัดหัวไผ่ ตามข้อก�ำหนดของสมาคม
สถาปนิกสยาม เพื่อขอรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นต่อไป
พิธีมิสซา ( Mass ) หมายถึง พิธีบูชาขอบพระคุณ ในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน
โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเอง เป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย์และมีบาทหลวงประกอบพิธี
มหาพรต หมายถึง การที่พระเยซูทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ

การด�ำเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการศึกษาภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนคาทอลิกวัดนักบุญฟิลปิ - ยากอบ (หัวไผ่)
อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีนี้ การรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์ผู้
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักเกณฑ์ เรื่อง การจัดการระบบวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพของกรมศิลปากรและ
หลักเกณฑ์ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพราะเป็นหน่วยงานราชการและกึ่ง
ราชการส�ำคัญที่มีข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ตลอดจนกฎหมายรองรับ มีบทบาทหน้าที่ด้านการอนุรักษ์
พัฒนาส่งเสริมและปฏิบัติการ โดยเฉพาะงานวิชาการ (Academic work) ที่น�ำมาใช้ในการส�ำรวจ
เอกสารและงานภาคสนาม ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมและด้านศิลปสถาปัตยกรรม ซึ่งผสมผสานกับ
ข้อมูลจากกลุ่มนักบวชที่เคยท�ำงานในชุมชนคาทอลิกหัวไผ่ ผู้อาวุโสในชุมชน กลุ่มผู้น�ำชุมชน
คาทอลิกและใกล้เคียง ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เพราะท่านมีข้อมูลความรู้และความ
ทรงจ�ำอยู่ติดตัวท่าน (Tacit Knowledge) แล้วน�ำมาเรียบเรียงความรู้ที่ชัดแจ้งให้ปรากฏเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) โดยออกแบบปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ด้านภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกอันเป็นหลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
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ฉบับขับเคลื่อนของ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยึด มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยตามคุณลักษณะทางวัฒนธรรม
การศึกษาการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมบนพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก
การจัดการวิเคราะห์ขนาดของแหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยอาจจะจ�ำแนกตามขนาดจาก
เล็กไปใหญ่มีความสัมพันธ์กันหรือความเชื่อมโยงกัน โดยแต่ละชุมชนเองจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตนที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งหากว่าเอกลักษณ์เฉพาะตนนั้นมีความโดดเด่นมากก็จะกลายเป็นภาพ
ลักษณ์ที่ใคร ๆ ต้องจดจ�ำและกล่าวถึงพื้นที่นั้น ๆ ส�ำหรับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ เส้นขอบ
(Edge) คือขอบของเมืองหรือชุมชน ชุมทาง / ชุมนุมชน (Node) เป็นจุดที่มีการชุมนุมของผู้คนและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ย่าน (District) คือบริเวณชุมชนที่มีลักษณะเด่นของกลุ่มชนหรืออาชีพ จุด
หมายตา หรือภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) มักจะเป็นสิ่งที่เห็นอย่างเด่นชัดได้จากระยะไกล ภูมิทัศน์
วัฒนธรรมต่างสะท้อนเอกลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ที่จึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะ
ท�ำความเข้าใจ “ตนเอง” ของคนภายในชุมชน เพราะเมื่อทุกคนในท้องถิ่นรู้จักทั้งอดีต รู้จักปัจจุบัน
จะมองเห็นและพยากรณ์สิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคตต่อไป
จากการลงพื้นที่ชุมชนคาทอลิกมีประวัติความเป็นมาที่มีคุณค่าด้านมรดกวัฒนธรรมและ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกว้างขวางที่โดดเด่น เฉพาะวัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) นั้นมีอายุถึง 136ปี
ส่วนโบสถ์มีคุณค่าด้านศิลปสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้วิจัยได้เสนอ
ปรึ ก ษาบาทหลวงเพื่ อ จั ด ท� ำ โครงการข้ อ มู ล เป็ น แนวทางอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
คาทอลิก ประกอบด้วย แผนงานระยะยาว แผนงานระยะสั้น 1-3 ปี เพื่อจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นและ
คู่มือน�ำชมศิลปสถาปัตยกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนคนรุ่นหลังทั้งภายใน ภายนอกชุมชน
คริสต์ชน ส�ำหรับโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) นั้นธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า
สมบูรณ์เพียงพอเพื่อเสนอต่อสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการอนุรักษ์ดีเด่น
ปีพ.ศ.2560 ต่อไป

ภาพที่ 3 ผังภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกวัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่)
แสดงอาณาเขตของพื้นที่พร้อมแบ่งเขตเนินวัดน้อยต่างๆ

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

แผนงานระยะยาว : แนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลผู้วิจัยได้มีการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ชุมชนคาทอลิกโดยแบ่งความส�ำคัญด้านแนวทางการอนุรักษ์ของแผนงานระยะยาวตามที่บาทหลวง
ผูด้ แู ลชุมชนคาทอลิกเป็นแนวทางในการอนุรกั ษ์คณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกดังนี้
การพัฒนาเส้นขอบ (Edge) หรือเขตของชุมชนคาทอลิกในปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของทาง
วัด ซึ่งชุมชนคาทอลิกในปัจจุบันมีพื้นที่อาณาเขต 9,589-4-77 ไร่ แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนคาทอลิก
ชุมชนคาทอลิกเป็นชุมชนที่ได้รับการดูแลของสังฆมณฑลจันทบุรี ชาวชุมชนคาทอลิกโดยทางวัดได้
มีเจ้าหน้าที่ท�ำการรางวัด แต่มีผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมาเช่าที่ดินของทางวัดเพื่อประกอบอาชีพมาก
ขึ้น ทางวัดควรมีการส�ำรวจพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลพื้นที่ของชุมชนคาทอลิกให้คงอยู่
จนถึงลูกหลานต่อไป
การพัฒนาเส้นทางสัญจรชุมนุมชน (Node) ชุมชนคาทอลิกในปัจจุบัน มีถนนภายใน
ชุมนุมคาทอลิกในลักษณ์ใยแมงมุม ซึ่งมีสถานที่ส�ำคัญ คือ โบสถ์ โรงเรียน ซึ่งเป็นเขตธรณีสงฆ์
สุสาน รวมถึงเขตชุมชนตามเนินต่างๆ 5 เนิน ดังนี้ เนินวัด เนินท่าข้าม เนินคู้ เนินกลม เนินชวดล่าง
แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนคาทอลิก การพัฒนาถนนทุกสายให้อยู่ในการใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
โดยแบ่งเขตการดูแลตามพื้นที่ให้คณะกรรมการอภิบาลคอยดูแลในเนินต่างๆเพื่อได้รับการบูรณะ
และพัฒนาให้มากขึ้น
การพัฒนาย่าน (District) ชุมชนคาทอลิกในปัจจุบันมีการตั้งบ้านเรือนในส่วนบริเวณโบสถ์
ด้านหน้าและด้านหลังยกเว้นทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นสระน�้ำของโบสถ์
และที่ตั้งโรงเรียนประชาสงค์เคราะห์ แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนคาทอลิกการตั้งบ้านเรือนในรูปแบบ
เดิมมีอยู่จ�ำนวนน้อยที่ยังรักษาบ้านหลังเดิมไว้ คนในชุมชนคาทอลิกได้มีการตั้งบ้านเรือนตามเดิม
แต่ควรได้รับการจัดระบบนิเวศทางวัฒนธรรมและเห็นความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อไป
การพัฒนาจุดหมายตา หรือภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ชุมชนคาทอลิกในปัจจุบัน มีพื้นที่
ของโบสถ์และของชุมชนคาทอลิก มีภูมิสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและงดงามมีความส�ำคัญ
คือศิลปสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์ ที่มีคุณค่าด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้(Tangible cultural heritage) สร้างขึ้นในสมัยคุณพ่อบุญชู ระงับพิษ พุทธศักราช 2503 (56 ปี) แนวทาง
การอนุรักษ์ชุมชนคาทอลิก ควรได้รับการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานโดย
การเสนอขอรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคาร จากสมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป
การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้(Intangible cultural heritage) พิธีกรรม
ชุมชนคาทอลิกมีทุกบทบาททางด้านความเชื่อศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามคริสต์ศาสนานิกาย
โรมั น คาทอลิ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนคาทอลิ ก มาตั้ ง แต่ เ ริ่ ม สร้ า งชุ ม ชนถื อ ว่ า เป็ น วั ฒ นธรรมชุ ม ชน
คาทอลิกอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญยิ่ง รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนคาทอลิกควรมี
การปลูกจิตส�ำนึกให้กับลูกหลานให้มีความเชื่อทางศาสนา โดยการเรียนรู้ในช่วงการเรียนค�ำสอน
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การเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาเพื่อให้เห็นความส�ำคัญต่อไป
การพัฒนามรดกทางธรรมชาติ(Natural heritage)เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญ เช่น ห้วย หนอง
คลองบึง ต้นไม้ ส่วนที่เป็นเนินก็จะเป็นป่าสะแก ป่าไม้ ป่าหนามปัจจุบันคงเหลือต้นไม้เก่าที่ยังคงอยู่
บริเวณหน้าถ�้ำแม่พระคือต้นกุ่ม ต้นลีลาวดีและต้นมะขามที่เดิมเคยมีผึ้งหลวงที่มีลังขนาดใหญ่
แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนคาทอลิก เพื่อให้น�้ำไหลผ่านเพราะชุมชนคาทอลิกสามารถประกอบ
อาชีพได้ควรได้รับการพัฒนาดูแลเพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อไป
การพัฒนามรดกแห่งความทรงจ�ำ(Memorable heritage) สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความ
หลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แก่สังคมปัจจุบันได้ด้วย สมุดรายงาน
ของวัด และการบอกเล่าจากผู้อาวุโส เช่น กรณีพิพาทเขตที่ดินที่โคกกะเหรี่ยงระหว่างพระเปิ้น เจ้า
อาวาสวัดโบสถ์บ้านมอญกับบาทหลวงกียู (GUILLOU) ประมาณปี พ.ศ. 2440 แนวทางการอนุรักษ์
ชุมชนคาทอลิก เพื่อให้เห็นประวัติจากการบอกเล่าจากผู้สูงอายุตั้งแต่อดีต เพื่อให้เห็นความส�ำคัญ
ของชุมชนคาทอลิกด้วยการรวบรวมบันทึกและสร้างเป็นประวัติชุมชนคาทอลิกให้เข้าสู่หลักสูตรการ
เรียนรู้ของท้องถิ่นของตน เยาวชนคนรุ่นหลังจะได้เห็นความส�ำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมต่อ
ไป โดยมีวัตถุทางวัฒนธรรมควรอนุรักษ์ รักษา คือ 1) ระฆังที่มีการสร้างหอระฆังขึ้นตั้งแต่สมัยบาท
หลวงมาธือแรง เกโก (Mathurin Guego พ.ศ.2423-2439) ที่สั่งท�ำจากต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการ
สร้างหอระฆังขึ้นมาใหม่และระฆังทั้ง 3 ใบนี้ยังคงมีการใช้งานอยู่ 2) ถ�้ำแม่พระฟาติมา หลังจากรื้อ
โบสถ์หลังแรกได้สร้างให้เป็นถ�้ำแม่พระฟาติมา ขึ้นแทน ซึ่งในศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทุกโบสถ์
ต้องมีถ�้ำแม่พระอยู่ทางด้านข้างเสมอ
แผนงานระยะสั้นแนวทางอนุรักษ์ความรู้เรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมแก่คนในท้องถิ่น
แบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้
แผนงานระยะสั้น 1 : แนวทางอนุรักษ์ความรู้เรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมแก่คนในท้องถิ่น
การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกได้จัดท�ำแผนงานระยะ
สั้น 1 นี้สามารถลงปฏิบัติได้ด้วยตนเอง คือ เอกสารหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
คาทอลิกของเรา ในทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มุ่งหวังให้เรียนรู้
สารัตถะใกล้ตัว เพื่อสร้างเสริมความรักหวงแหนความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน
คาทอลิก อันจะเป็นแนวทางที่ส�ำคัญในการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก นับตั้งแต่เริ่ม
บุกเบิกมาจนถึงปัจจุบัน อายุ 136 ปี บาทหลวงที่มาดูแลชุมชนคาทอลิก 24 ท่าน ผู้วิจัยจึงเห็นถึง
ความส�ำคัญของชุมชนคาทอลิกที่จะส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังให้รู้จักรักและหวงแหนชุมชนอันเป็น
บ้านเกิดของตนต่อไป

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

ภาพที่ 5 เอกสารหลักสูตร ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกของเรา
แผนงานระยะสัน้ ๒ : แนวทางอนุรกั ษ์ความรูเ้ รือ่ งศิลปสถาปัตยกรรมแก่คนภายนอกชุมชน
เนื่องจากโบสถ์นักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่) มีคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยิ่ง จึง
จ�ำเป็นที่จะต้องจัดท�ำข้อมูลเฉพาะโบสถ์ขึ้น เพื่อบุคคลภายนอกได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ท่องเที่ยวใน
สถานะความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงออกแบบ คู่มือน�ำชมโบสถ์นักบุญฟิลิป – ยากอบ
(หัวไผ่) มรดกทางศิลปสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ณ วัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่) ชลบุรี ต่อไป

ภาพที่ 6 ชุดภาพคู่มือน�ำชมโบสถ์นักบุญฟิลิป – ยากอบ(หัวไผ่) จ�ำนวน 12 ภาพ

185

186

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิก วัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่)
อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ครั้งนี้ได้มีการรังวัดอาคารศิลปสถาปัตยกรรมใหม่โดยคุณอุรวิชช์ พรหมบงค์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้รางวัดและสร้างแปลนอาคารหลังปัจจุบัน
เนื่องจากแปลนเดิมไม่มีปรากฏมีแต่แปลนร่างด้านหน้าอาคารที่ออกแบบโดยบาทหลวงบุญชู ระงับ
พิษ พ.ศ. 2503 (รวมอายุจนถึงปัจจุบัน 56 ปี)
ดังนั้นการจัดท�ำข้อมูลโบสถ์นักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่) ด้วยโบสถ์แห่งนี้ที่นับว่าใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะศิลปสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนคาทอลิกและโบสถ์โบสถ์นักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่) อันเปรียบเหมือน
จุดหมายตาหรือภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ที่มีความโดดเด่นอย่างยิ่งดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้วิจัยกับ
บาทหลวงและ สังฆมณฑลจันทบุรี เพื่อจัดข้อมูลเอกสารชั้นต้นเสนอ การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม
เป็นมรดกด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม ประกอบการพิจารณาขอรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น
ประเภทอาคารของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป
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อภิปรายผล

ดูแลรักษาอาคารนั้นไม่ได้รับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอย่างถูกต้อง และอาคารหลังนี้มี
คุณค่าแก่ชุมชนคาทอลิกควรที่จะรักษาให้ถูกวิธีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ เห็นคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมที่คนรุ่นก่อนได้สร้างกันมาให้ยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคาทอลิกต่อไป ผู้วิจัย
จึงขอเสนอแนวทางการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมโบสถ์คาทอลิกด้วย การวางแผนการอนุรักษ์ ที่มี
การบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสภาพสังคมเศรษฐกิจ เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์
การรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชุมชนและการบริหารจัดการในชุมชนคาทอลิก โดย
สงวนรักษาวัฒนธรรมของชุมชนคาทอลิก เพื่อปกป้อง ป้องกัน ท�ำให้มั่นคง ยั่งยืน อนุรักษ์ บูรณะไว้
และดูแลอย่างดี น�ำไปจัดท�ำโครงการการอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมเป็นมรดกด้านภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรม
ของชุมชนคาทอลิก เพื่อน�ำข้อมูลสถาปัตยกรรมของโบสถ์วัดนักบุญฟิลิป-ยากอบ (หัวไผ่) เป็นมรดก
ด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนคาทอลิก (หัวไผ่) ตามล�ำดับที่มีปรากฏในหลักฐานต่าง ๆ โดยยึด
ตามหลักของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบการพิจารณาขอรางวัลอนุรักษ์
ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร สามารถท�ำได้หลายวิธี ที่ส�ำคัญเรื่องต้น คือ การให้ความรู้
ในด้านข้อมูลคุณลักษณะทางวัฒนธรรม สร้างเสริมให้เข้าใจคุณค่าความงามและศิลปสถาปัตยกรรม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นควรในการสร้างเอกสารคู่มือน�ำชมโบสถ์นักบุญฟิลิป – ยากอบ มรดกทางศิลป
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ณ วัดนักบุญฟิลิป – ยากอบ (หัวไผ่) อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี การ
ออกแบบ คือ เนื้อเรื่องกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนคาทอลิกรวมถึงคุณค่าความงามของ
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลานั้น
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หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
ส�ำหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา
วารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal) เป็นวารสารวิชาการของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ
โดยตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และบทความวิชาการ (Review articles)
รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และงานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา จาก
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่งถือเป็นหนึ่งของการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
บทความในวารสารศิลปกรรมบูรพานี้จะมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเป็น
ผู้พิจารณากลั่นกรองโดยมีก�ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับภาคต้น (ฉบับที่ 1 มิถุนายน - พฤศจิกายน)
ฉบับภาคปลาย (ฉบับที่ 2 ธันวาคม - พฤษภาคม)
ประเภทของบทความที่จะตีพิมพ์
1. รายงานการวิจัยทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นบทความวิจัยหรือบทความงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม และด้านวัฒนธรรม (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี
การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี) และการจัดการ
ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์
2. บทความวิชาการหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นบทความที่
เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์
สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี) และการจัดการด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
พิพิธภัณฑ์
3. บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์
รูปแบบการเขียนบทความ
รายงานการวิจัย บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ควรมีความยาว
ตั้งแต่ 5,000 ค�ำ แต่ไม่ควรเกินกว่า 15,000 ค�ำ (จ�ำนวนค�ำถือตามการนับจ�ำนวนค�ำใน Microsoft
Word) หรือ จ�ำนวนหน้า ตั้งแต่ 15 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 25 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม ภาพประกอบ
และค�ำบรรยายภาพ) ลงในกระดาษ A4 ระยะห่างจากขอบกระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่าง 1.5 นิ้ว
ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New ขนาด 16 point เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้
เป็นเลขอารบิคทั้งหมด และมีข้อมูลส�ำคัญตามล�ำดับต่อไปนี้
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• บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชื่อ-นามสกุล ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
• เชิงอรรถและบรรณานุกรม
ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ
ผู้ส่งผลงานสามารถน�ำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ได้ ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.บทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกน�ำไปพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ในเวลา
เดียวกัน
2. บทความต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) จากภายนอก
มหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 2 คน
3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และสามารถ
ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงส�ำนวนและรูปแบบ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
4.ผู้ประเมินบทความจะเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะน�ำ ว่าบทความนั้นๆ จะไดรับการ
ยอมรับ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือให้แก้ไข หากมีการแก้ไขผู้เขียนจะต้องส่งบทความแก้ไขอีกครั้งและ
ต้องแก้ไขบทความนั้นให้เสร็จภายใน 10-15 วันหลังจากได้รับผลการประเมิน
5.บทความที่น�ำเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับภาคต้น ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์และในฉบับภาคปลาย ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือนสิงหาคม
การเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์
1. บทความ
เอกสารบทความวิชาการ/วิจัย จ�ำนวน 3 ชุด พร้อมแบบน�ำส่งต้นฉบับ จ�ำนวน 1 ชุด
ซีดี-รอม จ�ำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
(1) ไฟล์บทความ นามสกุล .doc หรือ .docx และ pdf.
(2) ไฟล์ภาพประกอบ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด 300 Pixel
/ High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ตำ่ กว่า 500KB
บทความสามารถจัดท�ำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ
บทความดังกล่าวต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องมาแล้ว การเขียน
ภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้ค�ำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นและไม่ใช้ค�ำย่อ นอกจากเป็นค�ำที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปกรณีจ�ำเป็นให้เขียนค�ำศัพท์ภาษาไทย ตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค�ำ
แรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค�ำที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุก

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2560

ค�ำให้ขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์ค�ำเดียวกันที่เป็นภาษาไทย
ตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค�ำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค�ำ
ศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น
2. การพิมพ์
ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้ว)
ตั้งค่าหน้ากระดาษส�ำหรับการพิมพ์ ห่างจากของกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านอื่น ๆ ด้านละ 1 นิ้ว
เว้นบรรทัดใช้ระยะ No spacing ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New
เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้เป็นเลขอารบิคทั้งหมด ซึ่งมีขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต�ำแหน่ง
ดังนี้
- แผ่นปก ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้ตรงกลางของหน้าแรกด้วยอักษร
ขนาด 16 และพิมพ์ชื่อผู้เขียน คุณวุฒิ ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงาน (Institutional Affiliation(s))
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บอกหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน คณะ สาขา และที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษด้าน
ขวา
- ต้องมีเลขหน้าก�ำกับ ในเนื้อหาทุกหน้าโดยมีขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบ
บนกระดาษด้านขวา ยกเว้นแผ่นปกไม่ต้องใส่
- ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
- ชื่อผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ถ้าผู้
เขียนเป็นชาวต่างประเทศให้น�ำชื่อสกุลขึ้นก่อนชื่อต้น
- ระบุข้อมูลว่า เป็นบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ และ
ระบุที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัด (มหาวิทยาลัย / คณะ / สาขา) ของผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา
ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อผู้เขียน
- บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนน�ำเสนอเนื้อหา
- บทความและมีการก�ำหนดค�ำส�ำคัญไม่เกิน 5 ค�ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ
เรียงหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิจารณา ตามความเหมาะสม
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract) ใช้อักษรตัวตรง ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค�ำ หรือ 15
บรรทัด
- หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
- หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล�ำดับ
หมายเลขต�ำแหน่งเว้น 1 Tab (0.5 นิ้ว) จากขอบกระดาษด้านซ้าย
- เนื้อหา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
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- จ�ำนวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวระหว่าง 15-25 หน้า
3. การเรียงล�ำดับ
รูปแบบของรายงานการวิจัย ควรเรียงล�ำดับเรื่องดังนี้
		
• บทคัดย่อภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
		
• ค�ำส�ำคัญภาษาไทย 2-5 ค�ำ / ภาษาอังกฤษ
		
• ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
		
• วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		
• กรอบแนวคิดและ สมมติฐาน (ถ้ามี)
		
• วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
		
• วิธีการด�ำเนินการวิจัย
		
• ผลการวิจัย เสนอให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ
		
• ใช้ตารางเมื่อจ�ำเป็นค�ำอธิบายตารางเสนอเฉพาะที่ต้องการชี้ประเด็นส�ำคัญ
		
• สรุปและอภิปรายผล เสนอเป็นความเรียงชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลที่		
		
ได้กับกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐานเป็น
		
ข้อๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ใช้ศึกษาทั้งหมด
		
• ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
		
• เชิงอรรถ/เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม
4. ภาพประกอบ
ผู้เขียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้ในเนื้อหา โดยขึ้นบรรทัดใหม่และจัดวางภาพไว้
ใต้ข้อความที่เกี่ยวข้อง และมีค�ำบรรยายใต้ภาพ การบรรยายภาพให้พิมพ์ใต้ภาพ หากเป็นภาพที่มี
ลิขสิทธิ์(เช่น จากหนังสือวารสารต่างๆ เป็นต้น) ต้องได้รับการอนุญาตก่อน และต้องมีการอ้างอิง
reference ด้วยโดยระบุดังนี้ ตามรูปแบบ ดังนี้
ภาพที่ 1 :
(ที่มา : ชื่อ และ พ.ศ.)
ให้ใช้ค�ำว่า ภาพที่ 1 โดยเป็นตัวหนา ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) และข้อความ
บรรยายภาพ บรรทัดต่อมาเป็นที่มาของภาพ โดยระบุ แหล่งที่มา และปี พ.ศ.ไฟล์ภาพที่ส่งมาจะ
เป็นสีหรือขาวด�ำ ก็ได้ แต่ภาพในวารสารที่ตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวด�ำ เท่านั้น โดยให้ส่งเป็นไฟล์
ภาพ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด โดยปรับขนาดของไฟล์รูป ไม่ควรต�่ำ
กว่า 300 Pixel/High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต�่ำกว่า 500 KB โดยต้องระบุชื่อภาพ ให้ตรงกับล�ำดับ
ภาพที่แทรกไว้ในข้อมูลเนื้อหา
5. การอ้างอิงเอกสาร
ในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม ปี เป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเนื้อหาไม่แยกส่วน โดยอาจ
เขียนชื่อผู้แต่งที่ใช้อ้างอิงให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาหรือจะแยกใส่ในวงเล็บท้ายข้อความอ้างอิงก็ได้
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1. นามของผู้เขียนและการอ้างอิงที่เป็นตัวเลข
- นามของผู้เขียนภาษาไทย ให้เขียนชื่อ และให้ใช้พุทธศักราช ตัวเลขหน้าเป็นเลขอารบิก
ทั้งหมด เช่น
• พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, 48) กล่าวว่า..................(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งแรก) หรือ
(พวงรัตน์, 2527, 48) กล่าวว่า............ .(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งต่อมา) หรือ (พวงรัตน์, 2527,
48) (ตามหลังข้อความที่อ้างอิงถึง)
• ผู้วิจัยใช้ทฤษฏีของ เบสต์ ที่กล่าวไว้ว่าการแปลความหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ (Best, 1986 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, 48)
• การผสมผสานระหว่างรูปแบบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในจินตนาการ ให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ที่ยัง
คงความรู้สึกถึงประโยชน์ในการประดับตกแต่งตัวอาคาร (นวลน้อย บุญวงษ์, 2539, 59)
- นามของผู้เขียนภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล (last name) ให้ใช้คริสต์
ศักราช และเลขหน้าเป็นเลขอารบิค ทั้งหมด เช่น
• Smith and Thomas (1989, 38-42) introduced........หรือ ............(Smith and Thomas 1989, 38-42)
2. เรื่องที่มีผู้เขียนมากกว่า 3 คนขึ้นไป
- ภาษาไทย ใช้ชื่อแรกแล้วตามด้วยค�ำว่า และคณะ แล้วจึงเป็น พุทธศักราชและเลขหน้า
เช่น
•…….(นวลน้อย บุญวงษ์ และคณะ 2539, 117-121)
- ภาษาต่างประเทศ ใช้เฉพาะนามสกุลคนแรก แล้วตามด้วย et al. และ ค.ศ. เช่น
•.........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก�ำกับตัวอักษรตามล�ำดับ เช่น ก, ข, ค,... A,
B, C,… ต่อจากปีพิมพ์ เช่น
• (ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรือ (Brown1991A, 299)
4. กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทนและใช้
ตัวเอน เช่น
• (ทัศนศิลป์ 2550, 15) เอกสารจากเว็บไซต์ เช่น หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษร
โรมันแบบถ่าย
• เสียง (2542, ออนไลน์) หมายความว่า ............. หรือ ..............
• ............ (Therapeutic Goods Administration, online)
6. การเขียนบรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิงทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการอ้างอิง
รายการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้น�ำมาเขียนเป็นบรรณานุกรมทุก
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6.1 จัดท�ำรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยรายการสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
6.2 การอ้างอิงที่เป็นตัวเลขใช้เลขอารบิกทุกกรณี
6.3. เรียงล�ำดับตามตัวอักษรของผู้แต่ง
		
• เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสารภาษาไทย ให้เขียนชื่อ ทุกคนเรียงกันไป คั่น
ด้วยจุลภาค (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย “และ” เช่น พวงรัตน์ ทวีรัตน์, จิตรแก้ว สว่างราช,
และชูศักดิ์ เตชะณรงค์ .
		
• เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล�ำดับตามปี จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที่		
พิมพ์ หลังต่อๆ มา แต่หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก�ำกับไว้ที่พุทธศักราช หรือ A B C
ก�ำกับไว้ที่คริสต์ศักราชโดยเรียง ตามล�ำดับของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลังและตามล�ำดับ		
ตัวอักษรของชื่อเรื่องส�ำหรับชื่อเรื่องให้ใช้ตัวเอน
		
• ชื่อผู้แต่งในรายการถัดจากรายการแรกให้แทนชื่อผู้เขียนด้วยการขีดเส้นใต้ 		
จ�ำนวน 16 เคาะ (8 ตัวอักษร) ตามด้วยจุด (.)
6.4 บรรณานุกรมที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ในการพิมพ์/เขียนบรรทัดที่ 2 ให้เยื้องเข้า		
ประมาณ ½ นิ้ว เช่น
ตัวอย่างหนังสือผู้แต่งเป็นผู้เขียน
เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารทางการตลาด . กรุงเทพฯ :
		
วสิทธิ์พัฒนา.
ณรงค์ รัตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย. 		
		
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
		
และการพลังงาน.
__________. (2528ข). คู่มือการเจรจาและการท�ำข้อตกลงการถ่ายทอด			
		
เทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์
		
เทคโนโลยีและการพลังงาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 		
		
Association.
ตัวอย่างหนังสือที่มีบรรณาธิการ
พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์, บรรณาธิการ. (2553). คนละไม้คนละมือ. ราชบุรี: ศูนย์ประสานงาน		
		
ชมรมศิษย์เก่าสามเณรลัยแม่พระนิรมล.
Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York:
		
Springerverlag.
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6.5 ชื่อเรื่องหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค�ำ ยกเว้นค�ำบุรพบทและสันธาน
6.6 หากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ ให้ใช้ค�ำว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. หากไม่ปรากฏปีที่
พิมพ์ให้ใช้ค�ำว่า ม.ป.ป. หรือ N.d.
6.7 ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทน
6.7ล�ำดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ดังนี้
หนังสือ : ผู้เขียน.//ปี.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อเมือง:/ส�ำนักพิมพ์.
		
ณรงค์ รัตนะ. (2530). เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่อ. กรุงเทพมหานคร
		
: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University
		
Press.
การเขียนอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์
ผู้เขียน.//ปี.//ชื่อเรื่อง.//วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
		
โกเมศ คันธิก (2557). การออกแบบบล็อกผนังเครื่องเคลือบดินเผาด้วยเรื่องราว
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