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บทบรรณาธิการ
จากช่วงเวลาที่ผา่ นมา จากการผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI พ.ศ.
2563-2567 นันวารสารศิ
้
ลปกรรมบูรพายังคงเป็ นวารสารที่ได้ รับผลการประเมินให้ จดั กลุม่ อยูใ่ นฐาน
ข้ อมูลกลุม่ ที่ 2 ซึง่ ขณะนี ้เราได้ มีการจัดท�ำข้ อมูลให้ อยูใ่ นระบบ Thaijo เพื่อเป็ นช่องทางในการเผย
แพร่ วารสาร โดยผู้จัดท�ำได้ ปรั บปรุ งรู ปแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้ มาตรฐานของ
บทความที่มีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ผู้สนใจสามารถเข้ าระบบและส่งข้ อมูลต้ นฉบับผ่านระบบได้ สะดวกและ
รวดเร็ ว แต่เนื่องจากปั จจุบนั การตังค่
้ าของระบบยังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา อาจจะ
ท�ำให้ บางส่วนของระบบการใช้ งานยังไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่ทางผู้จดั ท�ำก�ำลังพยายามแก้ ไขและ
ท�ำความเข้ าใจรูปแบบของระบบเพื่อให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
วารสารฉบับนี ้เป็ นวารสารฉบับปลายปี การศึกษา 2562 ซึง่ มีผ้ สู นใจได้ สง่ บทความวิชาการ
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ห่อด้วยใจ ให้ดว้ ยรัก…จากบรรจุภณ
ั ฑ์ญป่ี นุ่
Pack with heart, Give with love…by Japanese packaging
สุพิศ เสียงก้อง1

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้กล่าวถึงบรรจุภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์
เฉพาะตนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะสินค้าของฝากที่เราพบเห็นตามแหล่งท่อง
เที่ยว มีความสวยงามถูกใจผู้ซื้อ ท�ำรายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างดี จึงเกิดการตั้งข้อสังเกตหาค�ำ
ตอบที่มาของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวว่าอาจเกิดจากอุปนิสัย ความรู้สึกนึกคิด การ
แสดงออกของคนญี่ปุ่นที่มีต่อสิ่งรอบ ๆ ตัว ไว้ 5 แนวทาง คือ 1.ให้เกียรติ และเคารพผู้อื่น ท�ำให้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนของขวัญ 2.รักในวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนและความเป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของตนเอง ท�ำให้เกิดการน�ำวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ในด้านต่างๆที่โดดเด่นมามี
ส่วนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3.รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เกิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและค�ำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เอาใจเขามาใส่ใจเรา ดึงจุดเด่น
เป็นจุดขายอย่างสร้างสรรค์ ท�ำให้งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ค�ำนึงถึงการใช้งานและมีจุดเด่นและจุด
จดจ�ำที่เป็นเอกลักษณ์ 5.รักความสะอาด มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย ท�ำให้บรรจุ
ภัณฑ์มีระเบียบสะอาดตาน่าจับต้อง ทั้ง 5 แนวทางดังกล่าว สร้างบรรจุภัณฑ์แบบญี่ปุ่นที่สวยงาม
โดดเด่น ที่ท�ำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนทั้งการบรรจุ คุ้มครองป้องกัน อ�ำนวยสะดวกในการถือหิ้วและ
ขนส่ง ตลอดจนความสวยงามอย่างมีอัตลักษณ์ที่จะดึงดูดใจผู้ซื้อด้วยการออกแบบที่เอาใจ เอา
ความคิด และความรักใส่ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับค�ำกล่าว “ห่อด้วยใจ ให้ด้วย
รัก...จากบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น” เป็นแนวทางในการศึกษาและน�ำไปปรับใช้กับงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าของไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของเราได้อีกทางหนึ่ง

1
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11

12

ห่อด้วยใจ ให้ด้วยรัก…จากบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น

Abstract
This academic article discusses about packaging of Japan. Which is beautiful,
unique identity and internationally recognized. Especially the souvenirs that we see on the
souvenir shops. It is beautiful, impressed buyer and make income to the country as well.
The answer to the source of the packaging design is that it may be caused by habits, feeling and the expression of the Japanese people to everything around in five ways. 1. Honor
and respect others, make packaging design a virtual gift. 2. Love the culture, the way of
life, the community and their unique identity, cause the culture. Identity in various aspects
of the packaging design. 3. Love in nature and environment, The packaging design is in
harmony with nature and takes into account environmental protection. 4. Pay attention to
customer and take the creativity highlight as a selling point, make the packaging design
take into account of usability, unique features and identities. 5. Clean discipline a simple,
the packaging is clean and eye catching. All five approaches create a beautiful Japanese
packaging. The full function of packaging, such as protection, convenient to carry and
transport. The unique design that appeals to the customer with a design that full fill their
needs. Though and love into the packaging design. This concept design consistent with
the statement “ Pack with heart, Give with love…by Japanese packaging” as a guideline.
This study can apply to the design of Thai packaging, our tourism and economic development.
บรรจุภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามน่า
สนใจเป็นพิเศษ จากรูปลักษณ์ภายนอกที่พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ลวดลายที่ปรากฏบน
บรรจุภัณฑ์ วัสดุที่เลือกใช้ ประโยชน์ใช้สอยทางโครงสร้าง ลูกเล่นต่าง ๆ ที่แสดงตนให้เห็นได้อย่าง
เหมาะเจาะลงตัวถูกใจทั้งผู้ซื้อและผู้รับ โดยมักจะมีค�ำถามในใจตามมาเสมอ ๆ ว่า เบื้องหลังบรรจุ
ภัณฑ์สวย ๆ หิ้วง่าย คล้ายธรรมชาติเหล่านี้ คนห่อคิดอย่างไรกับการห่อถึงได้สวยงามถูกใจทุกครั้ง
ไปที่ได้รับ จนเป็นที่ยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล
ด้วยลักษณะอุปนิสัย การแสดงออกต่างๆของคนญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาจจะ
เป็นเหตุผลหลักที่มีอิทธิพลต่องานออกแบบต่าง ๆ รวมถึงงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่กล่าวถึงนี้
จึงท�ำให้ญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังค�ำกล่าวของ Sain Evans จากงาน
Contemporary Japanese Design 1991 ได้กล่าวยกย่องบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่นว่า “การแสดงออกและ
การใส่ใจในรายละเอียดของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นบรรทัดฐานที่ส�ำคัญของสุนทรียะในการ
ออกแบบหีบห่อของญี่ปุ่นที่ก้าวไปไกลกว่าชาติตะวันตกที่ไม่เพียงแต่ป้องกันของจากความเสียหาย
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หรือปิดทับด้วยการน�ำวัสดุต่าง ๆ มาตกแต่งแล้ว ส�ำหรับชาวญี่ปุ่น รูปโฉมภายนอกของสิ่งของรวม
ถึงการปกป้องคุม้ กันเป็นวิธกี ารแสดงตนให้เห็นถึงความเคารพนับถือต่อผูท้ รี่ บั ” ท�ำให้ผรู้ บั รูส้ กึ ถึงความ
จริงใจจากผูใ้ ห้และเกิดทัศนคติในทางบวก นัน่ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ นับสนุนงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทม่ี ี
ความแตกต่างจากชาติอนื่ ๆ ของญีป่ นุ่ ชวนให้คน้ หาเพือ่ น�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับประเทศไทยได้โดยทางอ้อม โดยหากสังเกตเปรียบเทียบจะพบว่าประเทศไทยและ
ญี่ปุ่น ต่างก็ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นธุรกิจที่ท�ำรายได้เข้า
ประเทศได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ญี่ปุ่นเองก็มีกลยุทธ์มากมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการยกเว้นวีซา่ ท่องเทีย่ วให้กบั ประเทศเป้าหมาย หรือแม้แต่สงิ่ ดึงดูดใจด้านต่าง ๆ รวมถึงสินค้า
ของฝากทีม่ าพร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์อนั สวยงาม การเรียนรูเ้ พือ่ น�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยบรรจุภัณฑ์ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ สร้างโอกาสในการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน
ด้วยการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่คาดว่าน่าจะมี
ส่วนมาจากลักษณะอุปนิสัยใจคอ บุคลิกลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิดและวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลท�ำให้งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่นมีความสวยงามลงตัวและมีความน่า
สนใจในทุกรายละเอียด โดยท�ำการวิเคราะห์ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่พบเห็น น�ำมาศึกษาหาที่มาของ
การออกแบบเทียบเคียงกับอุปนิสัย ความรู้สึกนึกคิด ความรักความใส่ใจที่คนญี่ปุ่นมีต่อสิ่งต่างๆ
รอบตัวที่คาดว่าจะมีผลต่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เห็นเด่นชัดไว้ 5 แนวทาง ดังนี้คือ
1. ให้เกียรติ และเคารพต่อผู้อื่น
2. รักในวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเอง
3. รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เอาใจเขามาใส่ใจเรา ดึงจุดเด่นเป็นจุดขายอย่างสร้างสรรค์
5. รักความสะอาด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย
ให้เกียรติและเคารพต่อผู้อื่น
คนญี่ปุ่นมีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องนี้ชัดเจน โดยสังเกตเห็นได้บ่อย ๆ ในการแสดงความ
เคารพ การทักทายกัน จะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติต่อผู้อื่น ส�ำหรับ
สิ่งของที่จะมอบให้กันในโอกาสต่าง ๆ แล้วนั้นก็จะต้องแสดงออกถึงการให้ความส�ำคัญต่อผู้รับ โดย
คนญี่ปุ่นมีความคิดว่าบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งห่อหุ้ม แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาจากค�ำว่า
“Tsutsumu” แปลว่า ห่อหุ้ม ที่ลึกซึ้งกว่าการห่อหรือการหุ้ม แต่ยังบ่งบอกถึงการให้เกียรติ และความ
เคารพนับถือที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ บรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นหมายถึง การให้ของขวัญ ให้ด้วยความรู้สึกที่ดีทั้ง
การให้และการรับ ท�ำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ประณีต ด้วยแนวคิดเช่นนี้เราจึงมักพบเห็น
สินค้าของฝากจากญี่ปุ่น แม้ภายในจะดูเป็นขนมธรรมดา ๆ แต่ก็ผ่านการห่อภายนอกอย่างตั้งใจ
สวยงาม เรียบร้อยสะดวกในการพกพาและท�ำให้ผู้รับรู้สึกประทับใจเมื่อได้รับ ประกอบกับคนญี่ปุ่น

13

14

ห่อด้วยใจ ให้ด้วยรัก…จากบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น

เอง มีความนิยมห่อสิ่งของด้วยผ้าตามวิธีโบราณตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 เรียกว่า “ฟุโรชิกิ” ซึ่งเดิม
เป็นการห่อผ้าส�ำหรับไปอาบน�้ำในห้องน�้ำรวมของคนญี่ปุ่น และใช้เป็นผ้าปูเพื่อวางของบนพื้นใน
ห้องน�้ำ โดยค�ำว่า “ฟุโร” หมายถึง ห้องน�้ำ และ “ชิกิ” หมายถึง วางแผ่ออกจากกัน (ศิลปะการห่อผ้า
แบบญี่ปุ่น, 2561: ออนไลน์) ต่อมาจึงได้น�ำผ้าฟุโรชิกิ ซึ่ง มีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าป่านมาใช้ในการห่อ
สิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวันของคนญี่ปุ่น เช่น ห่อข้าวกล่อง ห่อหนังสือ ห่อของขวัญและสิ่งของให้
กันในเทศกาลต่าง ๆ

ภาพที่ 1 การห่อผ้าแบบฟุโรชิกิ (Furoshiki) ของคนญี่ปุ่น
ที่มา : https://www.pinterest.com, 2561
ด้วยแนวคิดและวิธีการเหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้า
ของฝากที่เราพบเห็นจนชินตาในจุดจ�ำหน่ายต่าง ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น จะมีการห่อ
ภายนอกเหมือนสิ่งนั้นเป็นของขวัญถึงแม้ภายในจะบรรจุอยู่ในกล่องป้องกันความเสียหายแล้ว
ก็ตาม นั่นเพราะคนญี่ปุ่นใส่ใจในการให้กับการรับเป็นส�ำคัญ

ภาพที่ 2 สินค้าที่ได้รับการห่อพร้อมเป็นของขวัญ ณ.จุดจ�ำหน่ายของฝากประเทศญี่ปุ่น
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2553
นอกจากแนวคิดในการห่อเป็นของขวัญแล้ว รูปแบบของฟุโรชิกิก็ยังมีอิทธิพลต่องาน
ออกแบบในลักษณะต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ที่แสดงเอกลักษณ์ชัดเจนกับการพับ การห่อที่เป็นแบบเฉพาะ
และอยู่ในความรู้สึกนึกคิดแบบญี่ปุ่น
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ภาพที่ 3 (ซ้าย-ขวา)บรรจุภัณฑ์ขนมญี่ปุ่น ซึ่งมีที่มาจากรูปแบบการห่อแบบฟุโรชิกิ
ที่มา : Creative packaging structure (p110), 2017,China: SendPoints Publishing Co.Ltd.
รักในวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเอง
ความรักของคนญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ชุมชนของตนเองก็เหมือนกับ
คนในประเทศอื่น ๆ แต่การแสดงออกค่อนข้างชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ส่งผลให้เห็นภาพชัด
ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหลากหลายวิธีการ สิ่งนี้นับเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ญี่ปุ่นท�ำได้ดีและ
ส่งผลในเชิงธุรกิจ ใคร ๆ ที่ได้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นจะสัมผัสได้ทุกย่างก้าวของความเป็นญี่ปุ่น นับ
แต่การกิน การอยู่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนใคร ถ้าจะกล่าวถึงวัฒนธรรมก็มี
เอกลักษณ์เฉพาะที่เราสัมผัสได้และคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่เรารู้จักดี
วัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนวัฒนธรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีมายาวนานเกี่ยวกับการห่อ การ
พับอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า โอริกามิ ซึ่งมาจากค�ำว่า “โอริ” แปลว่า “การพับ” และ “กามิ” แปลว่า
”กระดาษ” และเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ (วิกิพีเดีย , 2561: ออนไลน์) ศิลปะการพับกระดาษ
แบบโอริกามิ มีจุดเด่นที่การพับนั้นจะไม่ใช้กาวและใช้กระดาษแผ่นเดียวในการพับโดยสามารถพับ
ได้หลากหลายรูปทรง นิยมพับเป็นรูปนกกระเรียน รูปสัตว์ และกล่องรูปทรงต่าง ๆ รวมถึงหีบห่อขนม
ที่มีจ�ำหน่ายในญี่ปุ่นก็มีพื้นฐานมาจากการพับแบบโอริกามิ

ภาพที่ 4 การประกวดการพับโอริกามิส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ในงาน TOKYO PACK 2010
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2553
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ภาพที่ 5 บรรจุภัณฑ์ที่มีแนวทางการห่อ การพับตามแบบอย่างโอริกามิ
ที่มา : https://www.fastboxs.com, 2561
นอกจากนั้นแล้วความแข็งแรงทางโครงสร้างในการพับแบบโอริกามิก็ยังตอบประโยชน์
ใช้สอยส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ที่คุ้มครองป้องกันผลิตภัณฑ์และอ�ำนวยประโยชน์ในการใช้งานได้ดี ใน
โครงการวิจัยของนักศึกษาที่ท�ำร่วมกับโครเนส (Krones) ในการสร้างขวดภาชนะบรรจุอัจฉริยะที่
สามารถบีบได้แบบหมดจด โดยที่มีแนวคิดมาจากการพับแบบโอริกามิ ที่ท�ำให้ขวดสามารถใช้บรรจุ
ของเหลวข้นหนืดได้ดี และสามารถบีบแบนให้ของเหลวภายในไหลออกจนหยดสุดท้ายได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ (ศิรินทรา บุญส�ำเร็จ, 2017 : 72-73) เป็นการต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่น

ภาพที่ 6 ขวดภาชนะบรรจุอัจฉริยะ ที่มี่แนวคิดจากการพับแบบ “โอริกามิ”
ที่มา : http://asiafoodbeverage,com, 2561
และในขณะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย รูปแบบของการสร้างเอกลักษณ์ชมุ ชน(identity)
เพื่อน�ำมาใช้ในการสร้างจุดจดจ�ำ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ญี่ปุ่นน�ำมาใช้เพื่อสร้างจุดขายให้กับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และบรรจุภัณฑ์ โดยการสร้างของดังประจ�ำเมือง ตัวอย่างเช่น การสร้างตัว
ละครหรือตัวการ์ตูน ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงลักษณะนิสัย การด�ำเนินชีวิต ความมีเอกลักษณ์ในด้าน
ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนใครของตัวละครในชุมชนนั้น ๆ น�ำมาเป็นพระเอกสร้างเรื่องราวในการเล่าเรื่อง
สินค้าของชุมชน ตัวอย่างเช่น ตัวการ์ตูนคุมะมง (Kuamon) ตัวการ์ตูนหมีสีด�ำมัน วงแก้มสีแดง เพศ
ชายเป็นตัวแทนจากจังหวัดคุมาโมโตะ บนเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของประเทศ มาพร้อมประวัติส่วน
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ตัวที่ชัดเจน เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในทุกส่วนของสินค้าและกิจกรรมของเมือง ท�ำให้ในระหว่างปี
2011ถึงปี 2013 ตัวการ์ตูนคุมะมงตัวนี้สามารถสร้างผลทางเศรษฐกิจได้ถึง 1.2 ล้านเยน (เกตุวดี
Marumura, 2557:16) และในปลายปี 2011 ได้รับการโหวตจากชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศจนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาสัญลักษณ์จากจ�ำนวน 350 ตัว ที่แต่ละท้องถิ่นส่งเข้าประกวด โดยมีการ
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากถึง 23000 ชิ้น (วิกิพีเดีย, 2018 : ออนไลน์) และนอกจากนี้ยังใช้เป็น
สัญลักษณ์ในกิจกรรมฟื้นฟูเมืองคุมะโมโตะ หลังภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ.2559 อีกด้วย เช่น
คิทแคทได้มีคอลเลคชั่นใหม่วางจ�ำหน่ายเพื่อช่วยระดมทุนบริจาคในโครงการฟื้นฟูจังหวัดคุมาโมะ
โตะ ในชื่อ “KitKat Ikinari Dango” รสชาติขนมดังโงะมันม่วงไส้ถั่วแดง ขนมขึ้นชื่อของจังหวัดคุมะ
โมะโตะ ในบรรจุภัณฑ์สีสดใสลวดลายคุมะมงตัวแทนจังหวัดคุมะโมะโตะ

ภาพที่ 7 บรรจุภัณฑ์ KitKat Ikinari Dango กับลวดลายคุมะมง
ที่มา : http://komachijp.com, 2561
นอกจากนั้นกลยุทธ์การสร้างของดังประจ�ำเมืองอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของฝากที่นักท่องเที่ยว
รูจ้ กั กันดี ได้แก่ ขนมโตเกียวบานาน่า Tokyo Banana (Mitsuketa) เค้ ก เนื้ อ นุ ่ ม ทรงกล้ ว ยสอดไส้
ครีมรสกล้วย ของฝากประจ�ำโตเกียว ผลิตโดยบริษัท Grape Stone ด้วยแนวคิดที่จะให้เป็นแค่ของ
ฝากส�ำหรับคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ชาวโตเกียวหรือจังหวัดอื่น ๆ เดินทางมาซื้อเป็นของฝากให้
กับญาติมิตรในภูมิล�ำเนาของตน (เปรียบเทียบเหมือนข้าวหลามหนองมน ของฝากขึ้นชื่อของบาง
แสน) และวางจ�ำหน่ายในจุดที่มีการเดินทางพลุกพล่าน เช่น สถานีรถไฟที่จะสามารถซื้อหาได้ง่าย
โดยเลือกส่วนผสมหลักเป็นกล้วยซึ่งเป็นผลไม้ราคาแพงในอดีตส�ำหรับคนญี่ปุ่น จึงเป็นของฝาก
ล�้ำค่า ส�ำหรับปัจจุบันได้มีขนมโตเกียวบานาน่าเพิ่มขึ้นหลายรสชาติ และวางจ�ำหน่ายทั่วทุกขาเข้า
และขาออกของประเทศ เป็นของฝากจากประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อไปในที่สุด ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ห่อเป็น
ของขวัญสวยงามพร้อมเป็นของฝาก มีสัญลักษณ์รูปกล้วยผูกโบว์และลวดลายเฉพาะแต่ละรสชาติ
และบางรสชาติก็มีวางจ�ำหน่ายเฉพาะบางจุดเท่านั้น นับเป็นอีกความส�ำเร็จของญี่ปุ่นที่ดึงจุดเด่น
ของเมืองและให้ความเอาใจใส่ในพฤติกรรมการให้ของฝากของคนญี่ปุ่น น�ำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในที่สุด
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ภาพที่ 8 (ซ้าย-ขวา)ขนมโตเกียวบานาน่า ของดีประจ�ำเมืองโตเกียว หลากรสชาติและบรรจุภัณฑ์
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2561
รักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเทศญี่ปุ่นมีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ ล้อมรอบด้วยทะเล ร้อยละ 70 ของพื้นที่เป็นภูเขา
มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและสึนามิอยู่ตลอดเวลา คนญี่ปุ่นจึง
เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างย�ำเกรง เคารพและอ่อนน้อม มุ่งที่จะอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
มากกว่าการท�ำลาย เราจะสังเกตเห็นได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่นนั้นมักจะออกแบบ
อย่างเรียบง่าย ใช้วัสดุ รูปทรง และสีโทนอ่อนกลมกลืนไปกับธรรมชาติ เช่น สีกลุ่ม Earth tone
ท�ำให้งานมีความคลาสสิค เรียบง่ายและกลมกลืนกับธรรมชาติ

ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยใช้วัสดุธรรมชาติ สี รูปทรงที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
ที่มา : www.bunjupun.com, 2561
นอกจากญี่ปุ่นจะมีแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ
แล้ว ยังเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่ง
เสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Packaing เข้มงวดกับเรื่องของการ
รีไซเคิล พบเห็นได้จากสัญลักษณ์เพื่อสิ่งแวดล้อมบนบรรจุภัณฑ์ในหลายรูปแบบ
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ภาพที่ 10 การแสดงสัญลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ที่มา : บันทึกภาพจากงานTOKYO PACK 2010 โดยสุพิศ เสียงก้อง, 2553
ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก มีความเท่าเทียม
ในการใช้งานกับทุกคนที่เรียกว่า Universal Design Packaging ที่ช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนให้เกิดบรรจุ
ภัณฑ์รักษ์โลกไปพร้อม ๆ กัน ในหลากหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น กล่องขนมกุลิโกะ ป๊อกกี้ที่ออกแบบ
กล่องให้มีรอยปรุทั้งสองด้าน สามารถเปิดกล่องได้ง่ายและและพับให้แบนเพื่อทิ้งได้ง่ายขึ้น เอื้อต่อ
การรีไซเคิลและทิ้งขยะ ตามหลักการพื้นฐานของ Universal Design Packaging ในเรื่อง easy to
dispose หรือการง่ายต่อการก�ำจัดทิ้งหลังการใช้งาน ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการก�ำจัดขยะ

ภาพที่ 11 ภาพกล่องขนมที่มีรอยปรุทั้งสองด้าน สะดวกในการแกะและพับทิ้ง
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2561
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ดึงจุดเด่นเป็นจุดขายอย่างสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น มีการออกแบบที่ค�ำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค เอาใจใส่ต่อความรู้สึก
และให้ความส�ำคัญต่อรายละเอียดในการใช้งาน โดยเริ่มตั้งแต่คิดว่าลูกค้าเดินมาจะเห็นสินค้าที่มี
บรรจุภัณฑ์สวยงามแบบไหน จะแกะอย่างไร ระหว่างทานจะถืออย่างไร และรวมถึงการคิดว่าจะทิ้ง
อย่างไรในที่สุด (เกตุวดี Marumura, 2557: 163) ทั้งนี้การออกแบบค�ำนึงถึงทั้งความสวยงามและ
การใช้งานที่เอาใจผู้บริโภคมาอยู่ในใจของผู้ออกแบบว่ามีความต้องการอะไรบ้าง ดังตัวอย่างบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าของฝากบริเวณภูเขาฟูจิ ที่นอกจากจะมีลวดลายของภูเขาฟูจิที่แสดงแหล่งที่มาของ
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สินค้าแล้ว ยังค�ำนึงถึงผู้ซื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวจะสามารถหิ้วกลับและซื้อไปได้จ�ำนวนมาก ๆ เพราะ
สามารถพับหูหิ้ววางซ้อนได้ง่าย สะดวกในการขนส่ง

ภาพที่ 12 สินค้าของฝากที่สวยงาม หิ้วได้ง่าย พับวางซ้อนได้สะดวก
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2553
แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะค�ำนึงความสวยงามที่เกิดจากการสังเกตสิ่งรอบตัว
ใส่ใจทุกรายละเอียด มีความประณีตในชิ้นงาน ท�ำให้งานออกมามีลูกเล่นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการ
ดึงเอาจุดเด่นของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สร้างงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าอย่างมีเรื่องราว
(Story Telling) สร้างจุดจดจ�ำและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในที่สุด ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขนม
ของฝากจากภูเขาฟูจิ ออกแบบให้ฝากล่องเป็นลักษณะ 3 มิติ แสดงภาพภูเขาไปในฤดูหนาวที่มีหิมะ
ตก โดยใช้เม็ดโฟมที่ลูกค้าสามารถเอียงกล่องไปมาสร้างภาพหิมะในมุมมองต่าง ๆ ของภูเขาฟูจิได้
ด้วยตนเอง สร้างจุดจดจ�ำด้วยเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว

ภาพที่ 13 บรรจุภัณฑ์ของฝากรูปแบบ 3 มิติ แสดงเรื่องราวของภูเขาฟูจิในฤดูหนาว
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2561
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ภาพที่ 14 โคมไฟสัญลักษณ์วดั อาซากุสะ ถูกใช้ในการถ่ายทอดรูปทรงและลวดลายลงบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2553
รักความสะอาด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย
ลักษณะนิสัยโดยรวมที่เห็นจากภายนอกของคนญี่ปุ่น ที่ดูมีระเบียบวินัย ซื้อของก็ต้องต่อ
คิวต่อแถว บ้านเรือนถนนหนทางก็สะอาดอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ล้วนแล้วแต่มีส่วน
ในการถ่ายทอดบุคลิกที่ชัดเจนเหล่านี้ของคนญี่ปุ่น แสดงตนอยู่ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่น
กัน ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เราพบเห็นมักจะออกแบบด้วยรูปทรงเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความ
เป็นระเบียบ สีสันสะอาดตา พร้อมการออกแบบที่มีลูกเล่นสวยงามในบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยชิ้น
เล็กที่อยู่ภายใน ตัวอย่างเช่น กล่องขนมของฝากที่เรามักพบเห็นเสมอ ๆ ว่านอกจากกล่องภายนอก
จะห่อหุ้มป้องกันความเสียหายแล้วภายในกล่องก็มีการแบ่งช่องแยกชิ้นขนมอย่างเป็นระเบียบ และ
ให้ความสะดวกในการรับประทาน หรือแม้แต่ของฝากชิ้นเล็ก ๆ ขนมที่ขายริมทางเดินก็ยังต้องมีถุง
ซองสะอาดตาห่อหุ้มอย่างเรียบร้อย น่าจับต้อง ซื้อหาท�ำให้ผู้รับรู้สึกดีเมื่อได้รับด้วยการเอาใจใส่ของ
ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อมาฝาก

ภาพที่ 15 (ซ้าย-ขวา)ความมีระเบียบ สะอาดตา เรียบง่ายและสวยงามภายในบรรจุภัณฑ์
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2561
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ภาพที่ 16 สินค้าของที่ระลึกชิ้นเล็ก ๆ กับบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะอาดตา น่าจับต้อง
ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2561
จากการสังเกต และการตัง้ สมมุตฐิ านดังกล่าวข้างต้นเกีย่ วกับทีม่ าอันโดดเด่นสวยงามของบรรจุ
ภัณฑ์ญปี่ นุ่ ได้ขอ้ สรุป 5 แนวทาง พร้อมตัวอย่างงานออกแบบทีส่ นับสนุนแนวความคิดนีด้ งั ตาราง
ตารางที่ 1 : ที่มาของอุปนิสัยแบบคนญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อุปนิสัย ความรู้สึก และความคิดแบบคนญี่ปุ่น
ให้เกียรติและเคารพต่อผู้อื่น

แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของขวัญมีที่มาจากการห่อ
แบบฟุโรชิกิซึ่งเป็นการห่อแบบดั้งเดิม

รักในวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์ที่ บรรจุภัณฑ์ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่น
โดดเด่นของตนเอง
การพับแบบโอริมามิ และการออกแบบที่ดึงจุดเด่น
ของตนเองแสดงวิถีชีวิตผ่านงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เช่น การสร้างตัวการ์ตูน การสร้างสินค้า
ประจ�ำเมือง เป็นต้น
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุ รูปทรง สีสันเหมือนธรรมชาติ
บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมและ Universal
Design Packaging

เอาใจเขามาใสใจเรา ดึงจุดเด่นเป็นจุดขายอย่าง
สร้างสรรค์

บรรจุภัณฑ์ที่ค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้บริโภค
และบรรจุภัณฑ์สินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง
เรื่องราวจุดจดจ�ำ

รักความสะอาด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนอย่างเรียบ
ง่าย

การจัดระเบียบภายในบรรจุภัณฑ์และการให้ความ
ส�ำคัญกับทุกสินค้าด้วยการบรรจุภัณฑ์ เช่น
บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยของขนมห่อเล็กที่ถูกบรรจุ
อย่างมีระเบียบลงในกล่องใหญ่
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ด้วยแนวคิดที่สรุปมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในอุปนิสัย แนวความคิดและการ
แสดงออกของคนญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ
การยอมรับระดับสากล จนครั้งหนึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้แนวความคิดของ
ความส�ำเร็จจากประเทศญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันดีในชื่อโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ใน
ครั้งนั้นเราเรียนรู้จากโครงการที่ประสบความส�ำเร็จของญี่ปุ่นในชื่อโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือ OVOP(One Village One Product) ที่มีจุดก�ำเนิดจากหมู่บ้านโอยามา ในจังหวัด
โออิตะ จังหวัดเล็ก ๆ บนเกาะคิวชู ที่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขา ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าวและเลี้ยง
สัตว์แต่ปลูกบ๊วยและเกาลัดได้ดี ชาวบ้านจึงเลือกน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�ำท้องถิ่นให้รู้จัก
ในระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูเศรษกิจของ
ประเทศ (บีโอไอ, 2553: 35-38) เช่นเดียวกับการที่เราเรียนรู้อุปนิสัย แนวความคิดการแสดงออกของ
คนญี่ปุ่นที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่นมีความอ่อนโยน ละเอียดอ่อนและ รักในวัฒนธรรมความเป็น
ท้องถิ่น ถ่ายทอดออกมาผ่านบรรจุภัณฑ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ดังค�ำกล่าว “ห่อด้วยใจ ให้ด้วยรัก จาก
บรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น” นั้น ถ้าเราหันกลับมามองสินค้าที่เรามี ความเป็นไทยที่เราเป็น น�ำมาปรับใช้กับ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่นให้เป็นที่สนใจและได้รับการยอมรับ
ต่อยอดไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ทั้งนี้ได้มี
การริเริ่มท�ำและได้รับการสนับสนุนแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่
ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น�ำโดยนักออกแบบ
คุณสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ และทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนและคัดสรรผลิตภัณฑ์หาอัตลักษณ์ชุมชน
แล้วน�ำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ดังตัวอย่างการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์น�้ำพริกปลาส้มของกว๊านพะเยาที่ใช้ลวดลายจากแหจับปลาที่ต้องใช้ในท้องถิ่นมาเป็นลวดลาย
บรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวดอย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สืบสายพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นของชาวเขา
เผ่าม้งโดยเอาอัตลักษณ์งานปักบนเครื่องแต่งกายของชาวม้งมาถ่ายทอดในงานกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์(สุวิทย์, 2561 :22,30) เหล่านี้เป็นแนวทางและการน�ำร่องที่ดี ส่วนหนึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิด
แบบญี่ปุ่นในเรื่องของการรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น
การสืบสานอัตลักษณ์ของตนสู่งานออกแบบ

ภาพที่ 17 บรรจุภัณฑ์น�้ำพริกปลาส้ม กว๊านพะเยา จ. พะเยา
ที่มา : เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย(หน้า22), โดยสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์,2561
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ห่อด้วยใจ ให้ด้วยรัก…จากบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น

ภาพที่ 18 บรรจุภัณฑ์ข้าวดอย ข้าวไรเบอร์รี่ บ้านหนองหล่ม จ.พะเยา
(ที่มา : เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย(หน้า30), โดยสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2561
จากตัวอย่างงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า
ไทยที่มีความพยายามในการน�ำอัตลักษณ์ไทยในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างจุดจดจ�ำและเพิ่ม
ความน่าสนใจให้กับสินค้าไทยแล้วนั้น ส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์สินค้าไทยในปัจจุบันท�ำได้ดีขึ้นมาก มี
จุดจดจ�ำในสินค้าที่ไม่เหมือนชาติไหน ให้ความส�ำคัญกับความเป็นชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ถ่ายทอดลงสู่งานออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สังเกตได้จากตั้งแต่อดีตในโครงการ OTOP จนสู่
อีกหลากหลายโครงการในปัจจุบัน เช่น เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย กับการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่
ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ โครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ก็ล้วนแต่ให้ความส�ำคัญกับ
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่น แต่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะทางภายนอกหรือลักษณะทาง
กายภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่นแล้ว บรรจุภัณฑ์ไทยยังขาดแนวคิดที่มาจาก
อัตลักษณ์บุคคล เช่น ลักษณะทางบุคคลและอุปนิสัยด้านต่าง ๆ ของคนไทยซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น
ลักษณะทางจิตภาพ เช่น ความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีความประณีตในงาน
ฝีมือ เหล่านี้ มาประยุกต์ร่วมสร้างเสน่ห์และการจดจ�ำให้กับบรรจุภัณฑ์สินค้าไทยเป็นการน�ำเอาทั้ง
อัตลักษณ์ความเป็นไทยทัง้ กายภาพและจิตภาพมาร่วมสร้างงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต แต่ทั้งนี้ก็จะต้อง
ค�ำนึงถึงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและการดึงดูดใจผู้ซื้อไปพร้อม ๆ
กันด้วย
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โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก
ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรม
ขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว
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โครงการวิจยั การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรม
ท้องถิน่ ผ้าจก ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพือ่ ขยายกลุม่ งานผลิตภัณฑ์ออกแบบ
ตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรมขึน้ รูปผ้าด้วยแม่พมิ พ์และสิง่ ทอสีเขียว
Product and Service Design For Tai Yuan Jok Local Craft Community, Ratchaburi Province in
order to extend to Interior and Home Decoration Product Line With An Innovation of Fabric
Molding and Eco-Innovative Textile.

รสา สุนทรายุทธ 1

บทคัดย่อ
โครงการวิจยั การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิน่ ผ้าจก ไทยวน
จังหวัดราชบุรี เพือ่ ขยายกลุม่ งานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรมขึน้ รูปผ้าด้วยแม่พมิ พ์
และสิ่งทอสีเขียว เป็นโครงการที่น�ำเอาภูมิปัญญางานหัตถกรรมท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับนวัตกรรมการ
ออกแบบในระบบอุตสาหกรรมทีช่ มุ ชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ยด้วยตนเอง เพือ่ เป็นการเปิดตลาดสินค้าใหม่ ๆ
และมีการน�ำระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมมาใช้ รวมไปถึงการใช้แนวคิดการออกแบบการบริการมา
ช่วยจัดการและบริหารทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด
โดยกระบวนการท�ำการวิจยั เป็นไปตามรูปแบบของการศึกษาเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา (Ethnographic Studies) เป็นวิธกี ารศึกษาของสาขาวิชามานุษยวิทยา (Anthropological Method) และมี
แนวทางการด�ำเนินงานตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การเก็บรวบรวม ข้อมูลมา
จากการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมไปถึงการท�ำกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ซึง่ ประกอบไปด้วยกลุม่ ชาวบ้านช่างฝีมอื ผูป้ ระกอบการหัวหน้ากลุม่ นักท่องเทีย่ ว อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญและ
นักออกแบบ เพือ่ หาแนวทางการพัฒนางานออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของโครงการน�ำไปสูก่ ารตอบวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดงั ต่อไปนี้ 1) เพือ่ ศึกษาและน�ำเอาเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์รปู แบบใหม่ ๆ เข้ามาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอจก ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาต่อยอด ขยายกลุม่ เป้าหมายและเพิม่ ศักยภาพในการผลิต และ 2) เพือ่ ศึกษาและพัฒนาการผลิต
วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมตามแนวคิดของนวัตกรรมสิง่ ทอสีเขียว (Eco - Innovative textile) และ
การควบคุมดูแลระบบการจัดการธุรกิจด้วยการออกแบบการบริการทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจมีโอกาสด�ำเนินไปสูก่ าร
ขายได้ทงั้ ในและต่างประเทศ
ผลผลิตของโครงการนีท้ แี่ สดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ 1) ก่อให้เกิดแนวทางการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมโดยนวัตกรรมสิง่ ทอสีเขียว ได้ผลงานการย้อมฝ้ายและไหมธรรมชาติดว้ ยสีสกัด
จากธรรมชาติทมี่ คี วามสวยงาม มีคณ
ุ ค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม 2) ผลงานผลิตภัณฑ์เพือ่
การออกแบบตกแต่งภายในทีป่ ระกอบไปด้วย ตูเ้ ก็บของ ชัน้ วางของ งานตกแต่งผนัง งาน partition wall
1

ดร., อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก
ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรม
ขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว

โต๊ะข้าง โคมไฟ และงานโครงสร้างบล็อกปูน จากการผสมผสานเทคนิควิธกี ารขึน้ รูปผ้าในแบบต่าง ๆ และ
3) การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร แนวทางการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารและพืน้ ที่
เรียนรูส้ ร้างสรรค์ รวมไปถึงต้นแบบธุรกิจทีส่ ามารถน�ำเอาไปพัฒนาต่อยอดได้อกี ต่อไป 			
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต สามารถท�ำได้โดยการน�ำเอากระบวนท�ำงานจาก
โครงการวิจยั นีม้ าพัฒนาสร้างสรรค์ตอ่ เนือ่ งในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านเครือ่ งมือ เทคนิควิธกี ารผลิต รวมไป
ถึงการกระจายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ จัดให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือกับกลุ่มนักออกแบบ ศิลปิน
และ นักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบ และผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ความรูต้ อ่ กัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมท้องถิน่ ทีย่ งั่ ยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมท้องถิน่ นวัตกรรมสิง่ ทอสีเขียว
การขึน้ รูปสามมิติ การออกแบบการบริการ

Abstract
“Product and Service Design For Tai Yuan Jok Local Craft Community, Ratchaburi
Province in extending onto Interior and Home Decoration Product Line With An Innovation
of Fabric Molding and Eco-Innovative Textile” is a project that brings valuable local handicrafts together with design innovations within industrial systems to open a new market
target. It also concerns on the implementation of environmental management systems, including the introduction of service design to help manage resources and to create maximum value out of them.
The research process follows the pattern of ethnographic studies, which is one of
the methods in the field of anthropology. There were also the use of guidelines for the implementation of the design thinking process, collecting data from observation in the area,
conducting in-depth interviews and doing workshop activities with those who involved,
which consists of a group of skilled villagers, group leader, tourists, professors, experts
and designers in order to find ways to develop new designs. The activities that have been
carried out within this research can lead to the achievement of the project objectives, which
are 1) to study and apply some innovative technology and creative ideas onto the process
of product design; using new techniques on local fabric that can lead to a further development of local products and new target group expansion; 2) To study and develop the production within the concept of environmental friendly, creating safe raw materials, leading to
the development of products that can reserve local culture value while creating new and
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interesting styles of the local products; supervise local craft people with the potential business management system by using service design concept; and 3) to focus on knowledge
exchanging, stimulating self-improvement on the local craftsmen. The local craftsmen were
involved within every process; presenting their own opinions which can help providing a
strong foundation to them for more sustainable development projects in the future.
For more future developments, it can be achieved by applying the working process from this research project on various subject matters, such as, tools, materials, production methods , and including product distribution in different forms and medias. There
can be more on collaborative activities with designers, artists, design students and experts
in related fields, in order to create an exchange of knowledge with each other, which can
result in the more development projects of local handicraft communities.
Keywords : Product design, Local crafts, Eco-Innovative Textile, 3D Printing, Service design

ที่มาและความส�ำคัญ
มนุษย์มีการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเอาไว้ส�ำหรับใช้งานมาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานโดยผ่านกระบวนการพัฒนาด้านวัสดุ ทักษะฝีมือ ไปจนกระทั่งการน�ำมาซึ่งเทคโนโลยีเพื่อ
การสนับสนุนในการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทอผ้าเองก็นับเป็นหนึ่งในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นจากความต้องการขั้นพื้นฐานที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ไปสู่การพัฒนาให้เป็น
งานศิลปะ และเครื่องบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และลักษณะทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของบุคคลและ
พื้นที่อยู่อาศัย
การทอผ้าท้องถิ่นของประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่ การทอผ้าจกเป็นรูป
แบบของการทอและท�ำให้เกิดลวดลายผ้าด้วยวิธีพิเศษจากการควักเอาเส้นด้ายสีต่าง ๆ ขึ้นมาจาก
ผืนผ้าที่ก�ำลังทอที่เรียกว่า การจก ให้เกิดลวดลายเป็นช่วง ๆ ตามแบบที่ได้ก�ำหนดไว้ การจกจะใช้ขน
เม่นหรืออุปกรณ์ที่มีปลายแหลม เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและโดดเด่นเฉพาะตัว ช่างฝีมือผู้
ผลิตจะต้องใช้ทักษะค่อนข้างมาก ต้องใช้เวลาและความตั้งใจเป็นอย่างสูงในการสร้างลวดลายและ
ทอผ้าออกมาเป็นผืนที่สมบูรณ์ ซึ่งตัวผ้านั้นน�ำมาใช้ส�ำหรับการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ได้ต่อไป ดังนั้น ผ้าทอจก จึงเป็นผ้าที่มีมูลค่าสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการรักษาลวดลายแบบดั่ง
เดิม และเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังค่อนข้างจ�ำกัด ส่วนใหญ่เน้นไปที่การผลิตเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายเท่านั้น
ผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี เป็นผ้าจกที่พบกันอย่างแพร่หลายในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยวน
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โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก
ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรม
ขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว

โดยวัฒนธรรมการทอผ้าของท้องถิ่นนี้นั้น เกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านได้ใช้เวลาช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
จากการประกอบอาชีพหลักในการท�ำไร่ท�ำนา น�ำเอาภูมิปัญญาในการทอผ้าจกมาทอผ้าเพื่อเอาไว้
ใช้นุ่งห่มในชีวิตประจ�ำวันมีทั้งการทอขาวม้า ทอกระเป๋าคาดเอว ทอย่ามพระ ท�ำหมอนหน้าจก และ
ผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งในช่วงแรก ๆ นั้น ไม่ได้มีการทอผ้าเพื่อการซื้อขายแต่อย่างใด การทอต่าง ๆ ที่กล่าว
มานั้น เป็นการทอตาม โอกาสและฤดูกาล ท�ำเมื่อมีเวลาว่างจากท�ำการเกษตร ผลงานที่ปรากฏนัน้ มี
ความประณีตเรียบร้อยและละเอียดอ่อน แต่ตอ่ มามีการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและวิถชี วี ติ ท�ำให้
เกิดโรงงานทอผ้าและการเกิดการทอผ้าในรูปแบบการใช้เครื่องจักร ท�ำการค้าขายกันอย่างกว้าง
ขวาง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้การทอผ้าจกแบบดั้งเดิมเริ่มเลือนหายไป คนรุ่นใหม่ไม่มีความ
สนใจจะสืบสานทางวัฒนธรรมการทอผ้าจกนี้ เนื่องจากการทอผ้าต้องใช้เวลานาน ต้องมีความ
อดทนสูง และบางลวดลายที่มีความละเอียดท�ำได้ยาก ราคาแพง จึงท�ำให้ขายได้จ�ำนวนที่น้อย ราย
ได้ไม่มีความเพียงพอต่อการใช้ชีวิต ดังนั้น การทอผ้าจกในจังหวัดราชบุรี จึงได้ลดน้อยลงจนเกือบจะ
สูญหายไปในช่วงปี พ.ศ. 2470 แต่ต่อมาปี พ.ศ. 2517 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ช่างฝีมือเข้าไปเป็นวิทยากรสอนการทอผ้าจก ที่โรงฝึกศิลปาชีพพระตําหนัก
สวนจิตรลดาและพระราชวังไกลกังวล ท�ำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจกไทยวนได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่
อีกครั้ง (วรรณา โชคบรรดาสุข, 2559) ความนิยมในการทอผ้าจกกลับคืนมา อีกทั้งยังได้รับ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน
ผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี เป็นผ้าจกที่พบในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยวน มีแหล่งก�ำเนิดแตก
ต่างกัน โดยแบ่งตามลักษณะของลวดลายได้เป็น 3 ตระกูล คือ 1) ผ้าจกตระกูลคูบัว 2) ผ้าจกตระกูล
หนองโพ - บางกระโด และ 3) ผ้าจกตระกูลดอนแร่ (สมพงษ์ ทิมแจ่มใส, 2543) ซึ่งโครงการวิจัยนี้ มุ่ง
เน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผ้าจกตระกูลคูบัว
ที่โด่งดัง เป็นกลุ่มที่มีทักษะฝีมือในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์
ลวดลายดั่งเดิมของชุมชนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกับโครงการวิจัยนี้ ได้มีการคัดเลือก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอจก โดยคุณชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร อันเนื่องมาจาก งานวิจัยเป็นงานรับ
การสนับสนุนโดยโครงการ Innovative Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในส่วนของ start up
จึงจะต้องพิจารณากลุ่มผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ที่มีโอกาสในการพัฒนาเป็นกลุ่ม
ธุรกิจ start up โดยประกอบไปด้วย 1) ความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดจากภูมิปัญญา
เดิมที่มี 2) ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านอื่น ๆ 3)
มีกลุ่มชาวบ้านช่างฝีมือที่ไม่ต�่ำกว่า 20 ครัวเรือน และมีทัศนคติในการเรียนรู้ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 4) มีทักษะฝีมือที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น โครงการวิจัยนี้เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการซึ่งนอกจากจะ
ให้ความส�ำคัญกับตัวผลิตภัณฑ์ผืนผ้าทอจกและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามมีคุณค่าแล้ว ยังเป็นการ

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

เพิ่มรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอจก ที่สามารถเปิดตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่กว้าง
ขว้างขึ้น โดยใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการผลิต รวมไปถึงการน�ำเอาการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะถูกเรียนรู้
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเป็นร่วมมือกันของผู้ผลิตในชุมชนและทีมนักออกแบบเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ต่อยอดขยายผลไปให้เกิดต้นแบบของการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ในโครงการวิจัยนี้ มีการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในการผลิต เช่น นวัตกรรมการขึ้นรูปสิ่งทอโดย
การใช้ แม่พิมพ์ เพื่อให้สามารถขึ้นรูปผ้าทอจกเป็นรูปทรงต่าง ๆ ด้วยกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก กลุ่มชุมชน
สามารถเรียนรู้และท�ำได้เอง โดยการเริ่มต้นท�ำแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถเป็นโครงสร้างที่อ่อนนุ่ม เช่น ยาง
ซิลิโคน หรือแม้กระทั่งการท�ำโครงสร้างที่คงตัวด้วยการพิมพ์แม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ จากนั้น
ก็น�ำไปประกบกับผ้าทอจกและหล่ออีกทีด้วย bio resin ใส เพื่อให้เห็น ลวดลายของผ้าทอจกภายใน
เมื่อแห้งแข็งตัวเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็สามารถน�ำมาประกอบในแบบระบบประสานทางพิกัด หรือ
modular system สร้างรูปแบบให้เกิด ความสวยงาม น�ำมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างผลิตภัณฑ์
กลุ่มใหม่ส�ำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน อาทิ ศิลปะตกแต่งผนัง (Wall art) และผนังกั้นห้อง
(Partition wall) เป็นต้น วัสดุสามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามที่ต้องการ
งานออกแบบเหล่านี้สามารถน�ำไปใช้ตกแต่งบ้านพักอาศัยโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสถานที่ที่น�ำเอางานผลิตภัณฑ์เข้าไปตกแต่งอีกด้วย
เทคโนโลยีการท�ำพิมพ์สามมิติ หรือ 3D Printing เป็นนวัตกรรมการผลิตที่สามารถเปลี่ยน
ระบบการผลิตของโลกจากระบบอุตสาหกรรมมาเป็นระบบการผลิตที่สามารถผลิตได้เองภายในครัว
เรือน กระบวนการท�ำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติที่น�ำมาใช้งานนี้ มีลักษณะการท�ำงานแบบ Additive คือวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นจากการน�ำวัตถุดิบมาหลอมละลายแล้วหล่อขึ้นรูปใหม่ โดยใช้
วิธีการฉีดซ้อนทับกันทีละชั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ เริ่มจากฐานล่างสุดก่อนจนครบเป็นรูปทรงสามมิติตามที่
ก�ำหนด 3D Printing มีความ โดดเด่นจากการที่เทคโนโลยีนี้ เป็นการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของขั้น
ตอนการออกแบบและการผลิต ทีช่ ดุ ค�ำสัง่ จะถูกส่งตรงจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไปสูก่ ารหลอมวัตถุดบิ
และขึน้ รูปทรงออกมาเป็นรูปทรงสามมิตไิ ด้ดงั ใจนักออกแบบ ส่วนขนาดของเครือ่ ง 3D Printing มี
ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดที่สามารถพกพาไว้ในกระเป๋าสะพายได้ ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยรถ
บรรทุกขนาดเล็กขนส่ง ปรับเปลี่ยนจากทักษะช่างฝีมือแบบปัจเจกบุคคลให้กลายเป็นชิ้นงานเหมือน
จ�ำนวนมากจากแม่พิมพ์ตัวเดียว เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติจึงน�ำข้อดีในระบบท�ำมือผนวกกับ
ระบบอุตสาหกรรมที่เน้นความฉับไวมาปรับใช้กับรูปแบบการผลิตสินค้าภายในระบบเดียว (TCDC,
2560) นอกจากนี้ ยังมีการใช้ Bio-resin หรือ เรซินชีวภาพ เป็นเรซินที่ได้มาจากโมโนเมอร์ส่วน
ประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนจากแหล่งชีวภาพ แหล่งที่มาของมันคือ พืช และที่ใช้โดยปกติจะเป็น
ข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองจากการปรับแต่งน�้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล หรือแม้กระทั่งพืช
อื่น ๆ ได้แก่ น�้ำตาลอ้อย น�้ำตาลหัวบีท มันฝรั่ง lignocellulose และสาหร่าย (Sloan, 2554) มาเป็น
ส่วนประกอบในการผลิต เพือ่ ให้ชนิ้ งานออกแบบมีความปลอดภัย และมีอตั ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นมากยิง่ ขึน้
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นวัตกรรมการผลิตสิ่งทอสีเขียว (Eco-innovative Textile) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วยความรูแ้ ละเทคโนโลยี
รวมทัง้ มุง่ พัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การพัฒนานวัตกรรมสิง่ ทอสีเขียวสามารถทํา
ได้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมีหลายด้าน เช่น 1) การนําวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ (recycling and use of waste as
raw materials) 2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-design) 3) การใช้วัตถุดิบ
ที่สามารถผลิตใหม่ได้ (renewable) 4) การจัดการกับของเสีย (waste management) 5) การใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต (novel technology) เป็นต้น (สถาบันพัฒนาสิ่งทอ, 2560) ซึ่งรายละเอียด
ต่างๆเหล่านี้ สามารถดึงมาใช้ในโครงการนี้ได้ อาทิ การให้ความส�ำคัญในการผลิตและย้อมเส้นไหม
ด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งเดิมทีผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นัก หรือการน�ำวัสดุที่
ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มาเป็นองค์ประกอบในการผลิตภัณฑ์จากผ้าทอจก เป็นต้น เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร มุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ท้ายที่สุด การใช้แนวทางการออกแบบการบริการ (Service Design) คือการนําวิธีคิดและ
วิธีปฏิบัติในกระบวนการออกแบบมาช่วยพัฒนารูปแบบงานบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถ
สร้างประโยชน์ได้สูงสุด ใช้งานได้สะดวกที่สุด และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ได้มากที่สุด ที่
สําคัญคือสามารถสร้างผลตอบแทนคืนสู่องค์กรได้ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม ผู้เชี่ยวชาญจาก
แต่ละสายงานอาจมีมุมมองต่อ ค�ำว่า Service Design ที่ต่างกันไปบ้างในรายละเอียด แต่โดยภาพ
รวมแล้วองค์ประกอบของแนวคิดนี้ก็คล้ายคลึงกัน นั่นก็คือเป็นเรื่องของ1) ประสบการณ์ 2) สห
วิทยาการ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพ และ 4) ผู้คน (ชัชรพล เพ็ญโฉม, 2558) ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้
สามารถน�ำเอามาปรับใช้กับโครงการนี้ได้ โดย การน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการท�ำงานให้
มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการพัฒนาพื้นที่ของผู้ประกอบการชุมชนหัตถกรรมให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
สร้างสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดผู้ที่สนใจ นักออกแบบ นักคิด นักสร้างสรรค์ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมและงานหัตถกรรม การจัดการระบบการสื่อสารโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ระบบการจัดการสินค้าและการบริการ เพื่อน�ำไปสู่การตลาดเชิงรุก
เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อศึกษาและน�ำเอาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ เข้ามาร่วมออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าจก ที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาต่อยอด ขยายกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มศักยภาพใน
การผลิต
2.เพื่อศึกษาและพัฒนาการผลิตวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดนวัตกรรมสิ่ง
ทอ สีเขียว (Eco-Innovative Textiles) และการควบคุมดูแลระบบการจัดการธุรกิจด้วยการออกแบบ
การบริการ ที่ท�ำให้ธุรกิจมีโอกาสด�ำเนินไปสู่การขายได้ทั้งในและต่างประเทศ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดในการท�ำโครงการนี้ มุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการผ้าทอจก จังหวัดราชบุรีเป็นหลัก
เป็นการน�ำเอาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพมาต่อยอดเปิดตลาดกลุม่ เป้าหมายใหม่ ๆ เล่าเรือ่ งราว ภูมปิ ญ
ั ญา
วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะทางของพื้นที่ออกสู่สาธารณะ น�ำเอาแนวคิดและหลักการออกแบบ
เข้าไปสู่ชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการ
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
ลักษณะของการวิจัยนี้ เป็นรูปแบบของการศึกษาการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Studies) เป็นวิธีการศึกษาของสาขาวิชามานุษยวิทยา (Anthropological Method)
เป็นการสังเกตพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม แล้วรายงานโดยละเอียดถึง
พฤติกรรม ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนค่านิยมอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของ
คนในกลุ่มนั้น ๆ (ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2544) โดยกระบวนการท�ำงานในแต่ละขั้นตอนจะประกอบไป
ด้วย 7 ส่วน ในรูปแบบของ Double Diamond Diagram คือ การท�ำความเข้าใจริเริ่ม การศึกษา
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแนวคิด การพัฒนาการออกแบบ การคัดกรองแนวคิด
และการทดสอบ และสุดท้ายคือ การน�ำแนวคิดการออกแบบไปใช้ และสรุปผล (ไปรมา อิศรเสนา
ณ อยุธยา และชูจติ ตรีรตั นพันธ์, 2558) ด้วยกระบวนการท�ำงานแบ่งออกแบบเป็นขัน้ ตอนดังต่อไปนี้

33

34

โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก
ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรม
ขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว

1. ขั้นตอนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการผลิตสิ่งทอสีเขียว
1) การศึกษาข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการผลิตสิ่งทอสีเขียว
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตสิ่งทอสีเขียว และ
การย้อมผ้าโดยสีธรรมชาติ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวรวมไปกับการลงพื้นที่
ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โดยยืดหลักแนวคิดการผลิตสิ่งทอสีเขียว (Eco-innovative Textile)
2) ทดลองแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการผลิตสิ่งทอสีเขียว
เป็นการทดลองการผลิตด้ายธรรมชาติ และการย้อมสีด้ายจากธรรมชาติ โดยการใช้พืช
ชนิดต่าง ๆ การพัฒนาระบบการก�ำจัดของเสีย และระบบการจัดการต่าง ๆ
3) ตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดการ และเส้นด้ายส�ำหรับการทอ
เป็นการตรวจความคุ้มค่าและปลอดภัยของระบบ ตรวจสอบความชัดเจนของสี เพื่อน�ำมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
4) สรุปผล จัดท�ำเอกสารสรุปแนวทาง
เป็นการสรุปผลกระบวนการท�ำงาน วิเคราะห์ อภิปราย และหาแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาต่อยอดต่อไป
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทของเพื่อการออกแบบตกแต่งภายในจากผ้าทอจก
1) ศึกษาแนวคิดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทของเพื่อการออกแบบตกแต่ง
ภายใน เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทของเพื่อการออกแบบ
ตกแต่งภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นทุนทางวัฒนธรรม และแนวโน้มการออกแบบในปัจจุบัน
2) ปฏิบัติการออกแบบ และการผลิตผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบตกแต่ง
ภายใน
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อการก�ำหนดบทสรุปการออกแบบ หรือ design brief
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน แนวคิดด้านการออกแบบ (Co-creation) ที่สามารถตอบ
โจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบที่สวยงามทางวัฒนธรรม ร่างแบบตามข้อก�ำหนดมีการ
ทดลองด้านรูปทรงและคัดเลือกแบบที่เหมาะสม เขียนแบบ เตรียมพร้อมเพื่อการผลิตแม่พิมพ์ การ
ผลิตแม่พิมพ์ ตรวจสอบวัสดุ การผลิตรูปทรงของชิ้นงานจากผ้าจก และประกอบเป็นชิ้นงาน
ออกแบบต่อไป
3) ตรวจสอบคุณภาพ และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย
เป็นตรวจสอบด้านความคุ้มค่าในการผลิต ความแข็งแรง เรียบร้อยของผลงาน ความงาม
และด้านการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4) สรุปผล จัดท�ำเอกสารสรุปแนวทาง
เป็นการสรุปผลกระบวนการท�ำงาน วิเคราะห์ อภิปราย และหาแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาต่อยอดต่อไป

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

3. การวิเคราะห์ตลาด การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ และ
การออกแบบสื่อสารสนเทศ
1) ศึกษาด้านการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ และการ
ออกแบบสื่อสารสนเทศ
เป็นการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับภาพลักษณ์ของชุมชนหัตถกรรม ข้อมูลด้านการเรียนรู้สร้างสรรค์ รูปแบบที่แตกต่างกันของการ
เรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมาย เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการลงพื้นที่
จะเป็นการใช้แนวคิดและกระบวนปฏิบัติของการออกแบบการบริการ
2) ปฏิบัติการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์
และ การออกแบบสื่อสารสนเทศ
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อการก�ำหนดบทสรุปการออกแบบ หรือ design brief
การเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการออกแบบ (Co-creation) เพื่อตรวจสอบภาพลักษณ์ รูปแบบการ
เรียนรู้ด้านหัตถกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงด้านการสื่อสารร่างแบบตามข้อก�ำหนด
คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม และด�ำเนินงานด้านการผลิต
3) ตรวจสอบคุณภาพ และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการตรวจสอบด้านการสื่อสารของอัตษลักษณ์องค์กร การจัดสรรและใช้พื้นที่และใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4) สรุปผล จัดท�ำเอกสารสรุปแนวทาง
เป็นการสรุปผลกระบวนการท�ำงาน วิเคราะห์ อภิปราย และหาแนวทางข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาต่อยอดต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่ง
ข้อมูลโดยตรง ส�ำหรับโครงการวิจัยนี้นั้น การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการด�ำเนินงาน ได้น�ำ
แนวคิดของการใช้ กระบวนการออกแบบการบริการ หรือ Service design ขึ้นมาใช้ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจะใช้วิธีที่หลากหลายในเชิงคุณภาพ เช่น การท�ำ stake holder map คือการท�ำแผนผังความ
สัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจ เช่น คณะผู้ท�ำงาน ลูกค้า และพันธมิตรองค์กร เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไรในงานนี้ และท�ำให้ง่ายในการมองเห็นภาพรวมทั้งหมด และเข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุมขึ้น อีก
ทั้งยังสามารถท�ำให้ระบุจุดด้อยที่เกิดขึ้นและช่วยค้นหาโอกาสทางการบริการได้อย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น
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โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก
ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรม
ขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว

การท�ำ personae เป็นการสร้างผู้ใช้จ�ำลองที่แสดงถึงลักษณะเด่นเฉพาะตัวของกลุ่มจะ
ช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างของมุมมองในการให้บริการ เป็นการจัดกลุ่มของบุคคลที่มีความใกล้
เคียงกัน ที่ได้มาจากข้อมูลในการท�ำวิจัยเชิงลึก ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นคุณลักษณะของกลุ่มบุคคล
นั้น ๆ โดยส่วนมากแล้วจะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวแทนกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่อง
เดียวกันมีจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ และมีพฤติกรรมในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ หรือระบบ
บริการที่ใกล้เคียงกัน และ user journey map เป็นวิธีการดึงมุมมองและความรู้สึกจากประสบการณ์
ผู้ใช้บริการในจุดปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบรูปแบบการ
บริการ วิธีนี้จะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบบริการทั้งระบบซึ่งช่วยในด้านการเพิ่มความพึง
พอใจในประสบการณ์ของผู้ใช้ (ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และชูจิต ตรีรัตนพันธ์, 2558) เป็นต้น
โดยการให้ได้มาซึ่งข้อมูล แผนผังการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จะมาจากการลงพื้นที่ส�ำรวจ
การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาหลักประกอบด้วย งานหัตถกรรมการทอผ้าจก ชาวไทยวน จังหวัด
ราชบุรี แนวคิดนวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Textile Innovation) การขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
การใช้เรซิ่นและเรซิ่น ชีวภาพ (Bio-resin) ในงานออกแบบธุรกิจ Start Up และการออกแบบการ
บริการ หลักการและแนวโน้มการออกแบบในปัจจุบัน และการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างงานออกแบบ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจกไทยวน
จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าด้วยแม่
พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นดังต่อไปนี้
1. ประชากรในการศึกษา คือ ตราสินค้า การบริการ ผลิตภัณฑ์ และเทคนิควิธีการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจกและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในจากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศไทย
2. ประชากรในการศึกษาพัฒนา คือ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอจก โดยคุณชนัยพร ฤทธิธ์ นอุดมพร
โดยจะมีกลุ่มชาวบ้านช่างฝีมืออยู่จ�ำนวนโดยประมาณ 20 ครัวเรือน จะแบ่งเป็นการศึกษาเพื่อ
พัฒนา ตราสินค้าส�ำหรับกลุ่มสินค้าใหม่ประเภทผลิตภัณฑ์งานออกแบบเพื่อการตกแต่งภายใน การ
บริการโดยเน้นการใช้การออกแบบเป็นตัวน�ำ ผลิตภัณฑ์และเทคนิควิธีการผลิตโดยมุ่งเน้นด้านสิ่ง
ทดสีเขียว (Eco-textile Innovation) และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว
และเพิ่มศักยภาพในการผลิต

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอจก โดยคุณชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประกอบกับ
การศีกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง จะเป็นวิธีสุ่มแบบเจาะจง เลือกผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตจริง
ได้ ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
จากกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ได้ข้อมูลด้าน
คุณภาพที่ตรงกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพื่อน�ำไปวิเคราะห์ จัดกลุ่ม และน�ำ
ไปใช้ในการออกแบบของโครงการวิจัยต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบแผนผังของผู้ที่มีส่วนร่วม หรือ stake holder map เป็นการ
ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน การสร้างแผนผังของผู้ที่มีส่วนร่วมท�ำให้ง่ายในการมองเห็นภาพรวม
ทั้งหมดและเข้าถึงข้อมูลได้ครอบคลุมขึ้น แผนผังนี้เองยังสามารถแสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มของกลุ่มคนหลาย ๆ กลุ่ม ช่วยในการมองเห็นภาพของการบริการในเหตุการณ์ที่มีความสลับ
ซับซ้อนในกรณีที่หลาย ๆ กลุ่มสร้างผลกระทบซึ่งกันและกัน การรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน และใน
ขณะเดียวกันยังคงแสดงให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ง่ายของผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมด

ภาพที่ 2 stakeholder map และความต้องการเชิงลึกของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561
จากแผนผังของผู้ที่มีส่วนร่วม หรือ stake holder map และความต้องการเชิงลึก ท�ำให้
สามารถแบ่งออกมาเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งแสดงออกถึงความต้องการหรือสิ่งที่ผู้คนเหล่านี้ให้ความส�ำคัญที่
แตกต่างกันทัง้ ความต้องการให้เกิดการเรียนรู้ เผยแพร่ความงามของงานหัตถกรรมไทย การสร้างสรรค์
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ผลงานใหม่ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ได้น�ำไปต่อยอดใน
การพัฒนางานออกแบบในล�ำดับต่อ ๆ ไป
วิสาหกิจผ้าทอจกชนัยพร
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ (ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร, 2561) ซึ่งเดิมเป็นคนพื้นเพสอง
จังหวัด คุณพ่อเป็นคนจังหวัดเชียงราย คุณแม่เป็นคนคูบัว จังหวัดราชบุรี ในการท�ำงานหัตถกรรมนี้
แรงบันดาลใจก็มาจากการที่ตนเองชอบนุ่งผ้าชิ้นหรือผ้าถุง จึงเกิดความรักวัฒนธรรมไทยวน และ
คิดว่าคนไทยวน น่าจะสืบสานต่อไปได้ จึงได้น�ำผ้าออกไปจ�ำหน่ายสู่กลุ่มคนภายนอกให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น โดยการรับซื้อผ้าจากชาวบ้าน เพื่อน�ำไปขายตามต่างจังหวัด ต่อมาก็เริ่มมีคนรู้จักผ้าราชบุรี
มากขึ้น จึงได้เข้าไปเป็นคนจัดจ�ำหน่ายและท�ำการตลาดให้ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนา
หนอง ในปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันผ้าทอมือราชบุรีเป็นที่รู้จักมาก เป็นผ้าทอมือที่สวยงาม ฝีมือปราณีต
ในปี พ.ศ. 2559 วันที่ 21 มกราคม 2559 จึงได้รวบรวมสมาชิกขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มว่า
ชนัยพรผ้าจกเป็นกลุ่มใหม่แต่มากด้วยประสบการณ์ มีสมาชิกรวม 11 คนการลงทุนใช้ทุนของตัวเอง
จุดประสงค์เพือ่ ให้ชาวบ้านมีงานท�ำมีรายได้เสริม คือ การทอผ้าและเพิม่ บทบาทของชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถแก้ปัญหาสภาพคล่อง น�ำรายได้สู่ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
ได้อยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและต�ำบล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าจกมรดกไทย
วนให้สืบทอดต่อไป
ผลิตภัณฑ์ผา้ จกทอมือทีม่ คี วามละเอียด ประณีต และสวยงามแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยวน
ในจังหวัดราชบุรีของประเทศไทย กลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้หญิงและผู้ชายที่มี
ความชื่นชอบในวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรม ผ้าจกทอมือมีตั้งแต่ราคา 10,000 บาทไปจนถึง
45,000 บาท ที่มีความยากมากขึ้น และใช้เวลานานในการผลิตมากขึ้น ดังนั้น กลุ่มเป้าหมาย จึงจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง และด้วยความเป็นภาพลักษณ์ของผ้าทอมือของประเทศไทย ยัง
เหมาะสมส�ำหรับคนที่มีอายุ เพราะฉนั้น กลุ่มเป้าหมายหลักจะอยู่ในวัยสูงอายุ ที่อยู่ประมาณ 50 60 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งเน้นไปที่การผลิตตกแต่งภายใน ในบ้านพักอาศัย โรงแรม
และร้านอาหาร เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดออกไปยังกลุ่มที่กว้างขึ้น แต่ยังคงเป็น
ลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีโอกาสที่จะมีกลุ่มอายุที่น้อยลงและเป็นผู้ที่มีความชอบในงาน
ศิลปะหัตถกรรมอยู่นั่นเอง
แนวทางการพั ฒ นาตราสิ น ค้ า ไปใช้ ใ นการขยายตลาดกลุ ่ ม ของตกแต่ ง บ้ า นและงาน
ตกแต่งภายในที่จะถูกใช้ส�ำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้ จะเป็นการแยกตราสินค้าออก
มาอีกแบบให้มีชื่อว่า Pleased ซึ่งมีความหมายตรงกับค�ำว่า ชนัยพร ตราสินค้าเดิม มีความ
คล้ายคลึงกับแนวทางการออกแบบส�ำหรับผ้าผืนทอจกและผลิตแฟชั่น แต่มีความทันสมัยมากขึ้น
และระบุค�ำว่า HOME DECOR ไว้ด้านล่าง ด้วยตัวอักษรที่เรียบง่ายและแสดงออกถึงลักษณะของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งลักษณะของสัญลักษณ์ที่ถูกใช้ทั้งหมดแสดงถึงดอกฝ้ายซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้
ในการทอผ้า อีกทั้งยังแสดงถึงความเป็นไทยโดยการดึง ลักษณะของลายไทยมาใช้
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ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์ Pleased
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561
สีอัตลักษณหลัก Primary Colors และสีรอง Secondary Colors
สีอัตลักษณหลักที่ใชมาจากสีทั้งสามสีที่ปรากฎอยูในสัญลักษณของตราสินคา สีทั้งหมด
ประกอบไป ดวย สีน�้ำตาลเข้ม สีน�้ำตาลอ่อน ไล่ระดับสี สีขาว และสีเทา โดยการใชงานสัญลักษณจะ
ปรากฎเปนตามสีดังกลาวขางตน และสีทั้งสามสีนี้จะปรากฏเปนกราฟกหลักในการนําไปใชงานอื่น
ไดอีกดวย นอกจากนั้น ยังมีสีรองซึ่งประกอบไปด้วย สีชมพู และสีเหลืองครีม สีเหล่านี้แม้ไม่ได้
ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ แต่ก็จะสามารถน�ำไปใช้ประกอบกับงานออกแบบสื่อสารอื่น ๆ ของ
ตราสินค้าได้เช่นกัน ทั้งสีหลักและสีรองนี้ แสดงออกถึงความหรูหรา งดงาม ประณีต ความเรียบง่าย
และคลาสสิกที่บ่งชี้ความส�ำคัญของตราสินค้าได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 4 แสดงสีอัตลักษณ์หลักและรอง
ที่มา: รสา สุนทรายุทธ, 2561
กลยุทธ์ทางการตลาด 4P
กระบวนการทางการตลาดที่จะน�ำเสนอสินค้าและบริการไปเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ก�ำหนด โดยจะแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย (Place or Channel of Distribution) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ชัชรพล เพ็ญโฉม, 2558)
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โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการส�ำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจก
ไทยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรม
ขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ Product : วิสาหกิจชุมชนผ้าจก จังหวัดราชบุรี มีลักษณะเฉพาะ
ในลวดลายการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญและสวยงาม ผลิตภัณฑ์ที่ถูกขายมาตั้งแต่เริ่มแรกคือ
ผ้าผืนที่ลูกค้าสามารถน�ำไปตัดท�ำเสื้อผ้าต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งทางผู้ประกอบการน�ำเสนอรูปแบบของ
เสื้อผ้าจากผ้าจกในหลากลหลายรูปแบบ รวมไปถึงกระเป๋าหนังที่มีองค์ประกอบของผ้าจกที่สวยงาม
ช่วยให้สามารถเปิดตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ ในโครงการนี้จะเป็นการขยายตลาด และ
สามารถท�ำให้ผ้าทอจกเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการตกแต่งภายใน
การตกแต่งบ้าน อาทิ wall art, partition wall, และงานออกแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ผลิตจะให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของผ้าทอที่ประณีตงดงาม แสดงออกถึงลักษณะเด่นเฉพาะของ
ผ้าทอจกคูบัว นอกจากนั้นยังจะให้ความส�ำคัญกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ตรวจสอบราย
ละเอียดอื่น ๆ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ และการแสดงออกของตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้ง ยังให้
วางระบบการบริการสั่งสินค้า การติดตั้ง รวมไปถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์คืนหรือเปลี่ยนให้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ด้านราคา Price : อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว ผ้าซิ่นตีนจกเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด
เนื่องจากมีลวดลายที่สวยงาม ละเอียดงดงาม และมีราคาแพงมากที่สุด ในการน�ำผ้าเหล่านี้มาผลิต
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งภายในจะต้องค�ำนึงถึงการใช้ผ้าให้เหมาะสม และการแสดง
ลวดลายที่สวยงามเฉพาะในการออกแบบจะใช้ผ้าพื้นผสมกับลวดลายตีนจก ผลงานขนาด 50-100
เซนติเมตร ใช้ผ้าอยู่ที่ประมาณ 3-5 ผืน ประกอบกับรูปแบบแม่พิมพ์ที่หลากหลาย และการตรวจ
สอบตลาดลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายและการเปรียบเทียบของคู่แข่งขันแล้วท�ำให้สามารถก�ำหนดราคา
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อยู่ระหว่าง 10,000 - 450,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดการออกแบบและการ
บริการติดตั้ง
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย Place : การจัดจ�ำหน่าย เริ่มจากจะอยู่ในพื้นที่เดิม
คือในจังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ผ้าทอจก โดยปกติแล้ว ทางผู้ประกอบการได้มี
การออกร้านตามงานต่าง ๆ อยู่เป็นประจ�ำจนเป็นที่รู้จักส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในโครงการ
นี้ ผู้ประกอบสามารถที่จะขยายร้านค้าไปสู่พื้นที่เมืองมากขึ้น เพื่อเป็นโชว์รูมน�ำเสนอสินค้าให้กับ
ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา และผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ระบบการซื้อขาย
และการรับชมตัวอย่างสินค้าออนไลน์ เป็นระบบที่สะดวก ง่าย และสามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นอย่าง
มาก
กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมทางการตลาด Promotion : ปัจจุบนั จากการออกร้านตามงานต่าง ๆ
ทั้งในไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของผู้ประกอบการ ท�ำให้สินค้าเป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวางโดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว การพัฒนาการส่งเสริมการตลาดในครั้งนี้นั้น
สามารถท�ำได้โดยการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ การขยายร้านเพื่อแสดงสินค้า การเปิดพื้นที่
ส�ำหรับการผลิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้นักออกแบบและ
ศิลปินสามารถเข้ามาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ยังเป็นอีกวิธีที่สามารถส่งเสริมทางการ
ตลาดได้ยังยั่งยืนอีกด้วย
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การน�ำเอาแนวคิดการออกแบบการบริการ การตลาด 7P มาใช้
จากการตลาดแบบ 4P ที่องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจจะน�ำข้อมูลการวิจัยมาใช้ในการขับ
เคลื่อนผลิตภัณฑ์ก่อนวางตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย Product, Price, Place, และ Promotion มาสู่
การตลาดแบบ 7P เนื่องมาจากว่าธุรกิจบริการนั้น 4P ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อการสร้างงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จ เพราะในธุรกิจบริการ “ผู้ให้บริการ” จะมีปฏิสัมพันธ์กับ “ผู้รับบริการ” ในระดับที่ลึกซึ้ง
กว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้ง 3P ที่เพิ่มเข้ามาเสริมนั้นประกอบไปด้วย People, Process, และ
Physical Evidence (ชัชรพล เพ็ญโฉม, 2558)
กลยุทธ์ด้านผู้ให้บริการ People : การสร้างความเชื่อมั่นผ่านตัวบุคคล ส�ำหรับกลุ่มผู้
ประกอบการรายนี้ เนื่องจากผ้าแต่ละผืนถูกทอโดยกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นคนเก่า
แก่และมีความช�ำนาญในการทอผ้าจกอย่างสูง แต่ละผืนใช้เวลาในการเอาใจใส่ ประกอบคัดเลือกสี
ด้ายออกมาอย่างระมัดระวัง ดังนั้น ในค�ำส�ำคัญของ People เราจึงใช้วิธีการน�ำเสนอตัวบุคคลของ
ชาวบ้านผู้ถักทอผ้าที่น�ำมาประกอบเป็นสินค้า เป็นการให้ความส�ำคัญกับตัวบุคคล ผู้สร้างสรรค์ น�ำ
เสนอเรื่องราวให้ลึกซึ้งมากกว่าเป็นเพียงสินค้าทั่ว ๆ ไป
กลยุทธ์ด้านกระบวนการ Process : การสร้างระบบเพื่อให้ผู้บริโภคใช้บริการได้สะดวก
ในการเป็นธุรกิจ start up ไม่ใช้แค่การผลิตสินค้าขึ้นมาขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียว หนึ่งในค�ำ
ส�ำคัญของการเป็นธุรกิจ start up คือการสร้างสรรค์ช่องทางให้ผู้ซื้อสามารถซื้อหาสินค้าได้โดย
สะดวกและเหมาะสมตามความต้องการของผู้ซื้อ ดังนั้น ในกลุ่มผู้ประกอบการนี้ เรามุ่งเน้นไปที่การ
ขยายตลาดทางสินค้ารูปแบบของตกแต่งบ้านไปสู่กลุ่มคนซื้อรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการในการเข้าถึง
สินค้าอย่างง่าย สะดวก และพิเศษเพื่อตนเองผู้เดียวเท่านั้น ดังค�ำที่กล่าวว่า From Standadization
to Customization (X) ดังนั้น รูปแบบของ การสร้าง website และ application ขึ้นมาเพื่อสร้างความ
สะดวกในการเลือกซื้อและปรับเปลี่ยนสินค้าจึงเกิดขึ้น
กลยุทธ์ด้านการสร้างหลักฐานทางกายภาพ Physical Evidence : ในแนวทางการ
ออกแบบการบริการหมายถึง การออกแบบสถานทีใ่ ห้บริการให้มคี วามน่าประทับใจในทุกรายละเอียด
แต่ส�ำหรับกลุ่มผู้ประกอบการนี้ เรามุ่งเน้นให้กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ และ
ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ มีความพิเศษมากกว่าเป็นการซื้อขายเพียงเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นการก�ำหนดให้
พื้นที่ขายเป็นลักษณะของพื้นที่การเรียนรู้ ให้ข้อมูลด้านผ้าทอจก ลวดลายต่าง ๆ ประวัติความเป็น
มาพร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจและจับต้องได้
อัตลักษณ์ผ้าทอจกไทยวน
ผ้าจกไทยวน จังหวัดราชบุรี เป็นผ้าที่เกิดจากกรรมวิธีการจก ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียก
การล้วงหรือควักขึ้นมาเป็นภาษาพื้นบ้าน ในการจกนี้ จะใช้ขนเม่นหรือไม้ปลายแหลมจกเส้นด้ายยืน
ขึ้นมาและสอดด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเพื่อท�ำลวดลายให้เกิดบนพื้นผ้า ผู้ทอจะทอจากด้านหลังของลาย
ส่วนลวดลายที่สวยงามจะปรากฏอยู่ด้านล่าง ผ้าจกที่พบในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยวน มีแหล่งก�ำเนิด
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แตกต่างกัน โดยแบ่งตามลักษณะของลวดลายได้เป็น 3 ตระกูล คือ ผ้าจกตระกูลคูบัว ผ้าจกตระกูล
หนองโพ - บางกระโด และผ้าจกตระกูลดอนแร่ มีความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้าน
การเลือกใช้สี ที่นิยมในการใช้สีแดงเป็นพื้น ทั้งแดงสดและแดงคร�่ำ อีกทั้งยังมีลวดลายที่ประณีต
งดงาม มีความดั้งเดิมที่ท�ำสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (อุดม สมพร, 2538)
ผ้าจกตระกูลคูบัว เป็นผ้าที่มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ซึ่งลวดลายที่พบมาก
จะมีรูปแบบที่เลียนแบบลักษณะทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้ตามท้องถิ่น เช่น ลายดอก
เซีย ลายหักนกคู่ ลายโก้งเก้ง ลายหน้าหมอน และลายนกคู่กินน�้ำฮ่วมเต้า ผ้าจกตระกูลคูบัวจะพบ
มากใน ต�ำบลคูบัว ต�ำบลดอนตะโก อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพราะจะมีชุมชนชาวไทยวนอยู่อาศัย
จ�ำนวนมาก ส�ำหรับการทอผ้าจกในแบบตระกูลคูบัวนี้ จะใช้เส้นด้ายยืนเป็นสีด�ำ ด้านบนของพื้นผ้า
จะเป็นผ้าพื้น ส่วนด้านล่างของผืนผ้าจะท�ำเป็นลวดลาย เพื่อจกให้เห็นลายชัดเจน ส่วนสีสันของเส้น
ด้ายที่ใช้ทอ จะใช้เส้นใยที่มีสีสันหลากหลาย เช่น จะใช้พุ่งต�่ำด�ำจกแดง แซมเหลืองหรือเขียว เป็นต้น
โดยตีนซิ่นจะมีความกว้างประมาณ 9 - 11 นิ้ว ส่วนลวดลายในการทอผ้าจกของชาวไทยวนจังหวัด
ราชบุรี จะมีเอกลักษณ์และสีสันที่เฉพาะตัว มีความสวยงาม ประณีต ละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์
เป็นอย่างมาก ลวดลายดั้งเดิมที่โดดเด่นของผ้าทอจกไทยวนจะประกอบด้วย 8 ลวดลายหลัก ๆ คือ
ลายกาบ ลายกาบซ้อนหัก ลายกาบดอกแก้ว ลายดอกเซีย ลายโก้งเก้ง ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย ลายหน้า
หมอน ลายหักนกคู่

ภาพที่ 5 ลายกาบ ลายกาบซ้อนหัก ลายกาบดอกแก้ว ลายดอกเซีย ลายโก้งเก้ง
ลายโก้งซ้อนเซีย ลายหน้าหมอนและลายหักนกคู่ ตามล�ำดับ
ที่มา : กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
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นอกจากนั้น ยังมีลวดลายอื่น ๆ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังเป็นลายเฉพาะตัวของผ้าทอจก
จังหวัดราชบุรีที่สวยงาม เช่น ลายดอกกล้วยไม้ เป็นต้น การทอผ้าจกไทยวนยังคงอัตลักษณ์ของ
ลวดลายไทยวนดั้งเดิมไว้ และผสมผสานการพัฒนารูปแบบให้มีความร่วมสมัยไปกับวัสดุที่น�ำมาใช้
ในการทอผ้า ซึ่งโครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผ้าทอจกไทยวนไปเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่
อย่างครบวงจรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผ้าจกตระกูลคูบัวที่โด่งดังเป็นก
ลุ่มที่มีทักษะฝีมือในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิม
ของชุมชนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี
การย้อมสีจากธรรมชาติ
โดยขั้นตอนเริ่มแรกของกระบวนการออกแบบจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิต
สิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative Textile) การย้อมสีจากธรรมชาติ ซึ่งได้มีการจัดโครงการย่อยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มช่างฝีมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและ
ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการผลิตสิ่งทอสีเขียว (Eco-innovative Textile) การย้อมสีจากธรรมชาติแก่
ผูป้ ระกอบการและชาวบ้านช่างฝีมอื ผ้าทอจก และเพือ่ เปิดโอกาสให้เกิดแนวทางทางด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอจกทีม่ รี ปู แบบใหม่ ใส่ใจในสิง่ แวดล้อมทัง้ กระบวนการ
กิจกรรมนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มชาวบ้านช่างฝีมือของผู้ประกอบการผ้าทอ
จกชนัยพร ซึ่งประกอบไปด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติจริง ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเรียนรู้เทคนิค
วิธีการและเข้าใจ กระบวนทุกขั้นตอนสามารถน�ำไปปฏิบัติและขยายผลให้กับชุมชนได้ และหลังจาก
การฝึกปฏิบัติการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติแล้ว จึงมีการเลือกลายผ้าที่จะน�ำไปทอเพื่อเอามาท�ำงาน
ต้นแบบ โดยการคัดเลือกลายผ้านัน้ จะเป็นการเลือกลวดลายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคูบวั ไทยวน
จังหวัดราชบุรี รวมไปถึงการผสมผ้าพื้นที่มีความเรียบง่ายมาประกอบกันกับการท�ำงานออกแบบ

ภาพที่ 6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561
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การออกแบบผลิตภัณฑ์
ก่อนเข้าสู่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งภายใน ผู้วิจัยและทีมงานจะใช้
ข้อมูลจากการศึกษาตามกระบวนการของ Double Diamond Diagram ซึ่งเป็นกระบวนที่มาจาก
แนวคิดของ UK Design Council เป็นกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นเครื่อง
มือที่สามารถน�ำมาช่วยในการเรียบเรียงความคิดในการท�ำงาน เพื่อหาความเป็นไปได้ของวิธีการแก้
ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างหลากหลายและมีระบบยิ่งขึ้น ขั้นตอนจะเป็นการแบ่ง
กระบวนการคิดออกมาเป็นสองส่วนหลักง่าย ๆ ระหว่างขั้นตอนการคิดเพื่อสร้างทางเลือกของความ
เป็นไปได้ให้มากที่สุดในการแก้ปัญหา/สร้างสรรค์ (Divergent Thinking) และขั้นตอนการคิดเพื่อ
วิเคราะห์สรุปแนวคิดในการแก้ปัญหาจากความเป็นไปได้ต่าง ๆ (Convergent Thinking) (ไปรมา
อิศรเสนา ณ อยุธยา และชูจิต ตรีรัตนพันธ์, 2558)
หัวใจหลักของการท�ำงานในโครงการนี้ คือการให้ได้มาซึง่ งานออกแบบทีต่ รงกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ช่างฝีมือ กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า และตลาดมากที่สุด ดังนั้นในการออกแบบ
และเลือกแบบจึงได้เป็นกระบวนการที่ท�ำไปพร้อมกับผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการนี้อย่าง
สม�่ำเสมอ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งภายในนั้น ทางโครงการจะเป็นการเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์และนักออกแบบเข้ามาช่วยในการออกแบบบางส่วน เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
ชิ้นงาน แต่อย่างไรก็ตามก่อนการผลิตงานออกแบบนั้น งานออกแบบจะต้องได้รับคัดเลือกจากผู้
ประกอบการเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งได้มีการก�ำหนดตัวอย่างแนวทางการ
ออกแบบที่สามารถเป็นไปได้ เช่น ตู้เก็บของตั้งพื้น ชั้นวางของแบบตั้งพื้น ชั้นวางของติดผนัง โต้ะ
ข้างขนาดเล็ก โคมไฟตั้งโต๊ะ ศิลปะตกแต่งผนัง (Wall art) บล็อก ซีเมนต์ส�ำหรับโครงสร้างผนัง และ
ผนังกั้นห้อง (Partition Wall) เป็นต้น
การออกแบบจะก�ำหนดให้มีการผสมผสานของงานผ้าทอจกที่มีอัตลักษณ์ของลวดลายที่
สวยงาม แสดงออกอยู่ในผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะใช้เป็นส่วนน้อยเนื่องจากผ้ามีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงและมี
ความต้องการให้ผลิตภัณฑ์นนั้ สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ได้งา่ ยมากขึน้ การใช้ผา้ นัน้ จะต้องเป็นการน�ำเสนอ
ให้เกิดความโดดเด่นและเป็นหัวใจของผลงานออกแบบ
การทดลองการเคลือบ Bio-resin เพื่อให้ผ้าทอจกสามารถประกอบกับงานออกแบบและ
สามารถเช็ดท�ำความสะอาดได้ เป็นการทดลองด้วยการใช้ผ้าอื่นก่อน เพื่อทดสอบความเรียบร้อย
การขัดเก็บรายละเอียดและการขัดเคลือบให้เกิดความเงางาม โดยชิ้นงานที่ได้จะมีความแข็งแรง
เงางาม แสดงถึงรายละเอียดของเนื้อผ้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังท�ำความสะอาดและป้องกันน�้ำและ
ความชื้นได้
การทดลองขึ้นรูปด้วยโปรแกรมสามมิติ ท�ำให้เกิดพื้นผิวที่แปลกใหม่ในการท�ำหล่อแผ่นเร
ซิ่นผ้าทอจกเมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว จะมีลักษณะ ขนาด และพื้นผิวเป็นไปตามความต้องการจากนั้น
น�ำเอาแบบที่พิมพ์สามมิติมาหล่อแม่พิมพ์ซิลีโคน แม่พิมพ์นี้สามารถน�ำเอาไปท�ำซ�้ำได้อีกหลายต่อ
หลายครั้ง และหากแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย ก็สามารถน�ำเอาต้นแบบพลาสติกที่พิมพ์ออกมาจาก
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เครื่องพิมพ์สามมิตินี้ในการหล่อแบบใหม่ได้ ท้ายที่สุดคือการหล่อแบบเรซิ่นผ้าทอจากการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าผ้าสามารถเคลือบด้วยเรซิ่นพร้อมทั้งท�ำการขัดเงาให้ใส แสดงลวดลายผ้าได้อย่าง
ชัดเจนและมีความสามารถในการป้องกันน�้ำ เช็ดล้างท�ำความสะอาดได้เป็นอย่างดี
เมื่อกระบวนทดลองกับผ้าชนิดอื่นประสบความส�ำเร็จแล้ว จึงน�ำผ้าทอจกมาหล่อเคลือบ
จริงได้เป็นลักษณะของแผ่นแข็งคล้ายกระเบื้อง มีความเงาใส สวยงาม สามารถน�ำไปประกอบกับ
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ และในกระบวนกการท�ำงานนี้มีการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการไล่ฟอง
อากาศ หรือที่เรียกว่าเครื่อง Vacuum ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนหล่อแข็งตัวของเรซิ่น ท�ำให้ชิ้นงานเกิด
ฟองอากาศน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนั้น ยังได้มีการทดลองท�ำแบบด้วยการตัด CNC ซึ่งเป็นกระ
บวนการขึ้นรูปสามมิติแบบ Subtractive Manufacturing ก็สามารถท�ำได้แบบตามต้องการและมี
ความรวดเร็วเช่นกัน (สมบูรณ์ โอตรวรรณะ, 2560)

ภาพที่ 7 ภาพกระบวนการท�ำงาน
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561

ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างงานออกแบบ
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561
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ภาพที่ 9 ภาพตัวอย่างงานออกแบบส�ำเร็จ
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561
แนวทางการออกแบบเทคโนโลยีการสื่อสาร
การท�ำธุรกิจในยุคสมัยที่การสื่อสารต้องรวดเร็วทันใจ การสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพการ
สื่อสารที่มีความส�ำคัญ และส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างธุรกิจในยุค
ปัจจุบัน ที่จะต้องให้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบหลากหลายความ
ต้องการ และหลากหลายช่องทางที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้โลกนี้
ดังนั้น จึงสามารถแนะน�ำแนวทางการออกแบบเทคโนโลยีการสื่อสารของธุรกิจนี้ได้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวอย่างช่องทางต่างๆ เพื่อการสื่อสารของตัวองค์กรไปยังลูกค้า ในการท�ำธุรกิจสมัย
ใหม่ ผู้ประกอบการควรที่จะมีเว็ปไซด์ที่สามารถน�ำเสนอเรื่องราวที่มาของสินค้าและตราสินค้าข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมโปรโมชั่นการซื้อสินค้าออนไลน์ การร่วมกิจกรรม workshop และนอกจาก
เว็ปไซด์ที่สามารถให้เข้ามูลต่าง ๆ ได้แล้วเท่านั้น ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่ธุรกิจสามารถมีได้ใน
ปัจจุบัน เช่น สื่อ สังคมออนไลน์ application ตู้คีออส หรือ ตู้ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละช่อง
ทางก็สามารถให้ข้อมูลได้คล้ายคลึงกัน แต่หากบางส่วนมีความเฉพาะตัวและเหมาะสมส�ำหรับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น application ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่เราเรียกว่า smart phone
นั้นสามารถเพิ่มลูกเล่นด้านการเชื่อมต่อเกี่ยวข้องกับ Location Based Service (LBS) เป็นลูกเล่น
กิจกรรมที่ผู้ใช้จะต้องอยู่ในพื้นที่และใช้ GPS ในการแสดงตนหรือการ Check-In เป็นต้น (บุษรา
ประกอบธรรม, 2554)
ตู้คีออส หรือ ตู้ประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการน�ำเสนอ
สินค้าในรูปแบบใหม่ที่ก�ำลังได้รับความนิยม เพราะง่ายต่อการจัดการข้อมูลในการน�ำเสนอ และ
สามารถน�ำเสนอได้ทั้งในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งตัวอักษร วีดีโอ รวมถึงการใช้งานแบบ
จอสัมผัสซึ่งสามารถอยู่ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ สร้างความดึงดูดความสนใจให้กับผู้ใช้
บริการ
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แนวทางการออกแบบพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ (Creative Learning Space)
นอกจากแนวทางการน�ำเอาเทคโนโลยีการสื่อการมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจแล้ว อีกหนึ่ง
แนวทางที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า สร้างเรื่องราวและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบการได้นั้น คือการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่จะสามารถแสดงสินค้าของ
ชุมชน เล่าเรื่องราวประวัติ ความเป็นมาของงานหัตถกรรม ให้ความรู้ การสาธิตการท�ำงานหัตถกรรม
จากกลุ่มช่างฝีมือให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองอีกด้วย

ฃ
ภาพที่ 10 แนวทางการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์
ที่มา : รสา สุนทรายุทธ, 2561
จากกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ ทดลองและการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถระบุได้ว่า
โครงการวิจัยนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ก่อนเริ่มต้นโครงการ โดยที่โครงการมีการน�ำ
เอาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบใหม่ ๆ เข้าไปร่วมสร้างงานออกแบบจากผ้าทอจก ซึ่ง
เทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ได้รับการคัดเลือกจากเทคโนโลยีที่มีความเสถียร เข้าถึงได้ง่ายและราคาไม่แพง
จะประกอบไปด้วยการใช้เทคโนโลยีการพิม์สามมิติในการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ ที่นักออกแบบ
ผู้ประกอบการ และชาวบ้านช่างฝีมือสามารถคิดค้นรูปแบบในการท�ำโครงสร้างในการหล่อแผ่นผ้า
แบบง่าย ๆ น�ำมาสร้างเป็นรูปทรงสามมิติในโปรแกรมส�ำเร็จรูป และสั่งพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์
สามมิติเส้นพลาสติก เป็นการพิมพ์แบบเพิ่มวัสดุ หรือ Additive โดยเครื่องจะท�ำการหลอมเส้น
พลาสติกให้ละลายและฉีดออกมาใหม่ตามรูปทรงที่ก�ำหนดในโปรแกรมสามมิติ
นอกจากนั้น
ต้นแบบส�ำหรับท�ำแม่พิมพ์หล่อแผ่นผ้าทอจกนั้น ยังสามารถขึ้นรูปจากกระบวนการลบวัสดุหรือ
Subtractive ซึ่งเครื่องมือจะท�ำการตัดวัสดุแผ่นพลาสติกจากแผ่นเต็มให้เป็นรูปทรงตามที่เรา
ก�ำหนดในโปรแกรมสามมิติเช่นกัน เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ แม้ว่าผู้ประกอบการจะไม่เคยได้ใช้
มาก่อน แต่ก็รู้จักและสามารถท�ำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยัง สามารถว่าจ้างผู้อื่นท�ำได้ง่าย
แม้ว่าจะไม่ได้มีการลงทุนอุปกรณ์ด้วยตนเองด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น จากการหล่อแผ่นผ้า
ทอจก แม้จะท�ำให้สูญเสียผิวสัมผัสของผ้าทอจกไป แต่รายละเอียดยังสามารถแสดงออกมาให้มอง
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เห็นได้อย่างชัดเจนผ่านแผ่น Bio-Resin ใส นอกจากนั้น กระบวนการเช่นนี้ยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติ
ในการป้องกันน�้ำ ฝุ่น และสามารถเช็ดท�ำความสะอาดได้อย่างง่ายได้ สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้
กับตัววัสดุผ้าทอจก ป้องกันการขีดขวน ขาดเสียหายได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มลูกเล่นของสีสัน วัสดุ
ประกอบเพิ่มเติมเข้าไปให้ผ้าทอจกมีความพิเศษมากขึ้นอีกด้วย
ส�ำหรับการศึกษาและพัฒนาการผลิตวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของ
นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative Textiles) ทางโครงการได้เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�ำงานของชาวบ้านจากเรื่องเล็กๆเพียงเรื่องเดียวก่อน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแนวคิด
นี้ โดยการจัดให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนการใช้ฝ้ายและไหมประดิษฐ์มาใช้ที่เป็นธรรมชาติแทน และมี
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารย้ อ มสี จ ากธรรมชาติ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถหาได้ ง ่ า ยจากในชุ ม ชนเองจาก
กระบวนการนี้ท�ำให้ได้สีสันของผ้าทอจกที่อ่อนจากปกติที่เคยท�ำ แต่ให้ความสวยงามที่แตกต่างออก
ไปส�ำหรับตลาดที่ก�ำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน นอกจากนั้น กระบวนการนี้ยังมีโอกาสใน
การสร้างงานใหม่ ๆ ให้กับผู้คนในชุมชนที่จะด�ำเนินการย้อมฝ้ายและไหมเพื่อส่งให้เป็นวัตถุดิบใน
การทอผ้าต่อไป
ส่วนสุดท้ายในด้านการควบคุมดูแลระบบการจัดการธุรกิจที่มีศักยภาพด้วยการแนะน�ำ
แนวทางออกแบบการบริการ ทางโครงการและผู้วิจัยได้ด�ำเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรวมกับผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย แล้วจึงได้ออกแบบแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสช่วยให้ธุรกิจด�ำเนินไปสู่การขายได้ทั้งในและต่างประเทศในอนาคต
รวมไปถึงการออกแบบแนวทางพัฒนาพื้นที่ขายสินค้าให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์กับผู้
ทีม่ าซือ้ หรือเข้าชม ให้กลายเป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ ร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าทอจก บอกเล่าเรือ่ งราว
วัฒนธรรมส่งต่อความรู้และทักษะสู่นักออกแบบ ศิลปิน หรือผู้ที่สนใจได้ต่อไป โดยในแต่ละ
กระบวนการของโครงการเป็นการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายมีส่วนน�ำเสนอความคิดเห็น น�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ข้อเสนอแนะและการพัฒนาในอนาคต
จากการตรวจสอบข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้กลุุ่มเป้าหมายทําให้เกิดข้อเสนอแนะ
และการพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตในด้านการน�ำเอารูปแบบแนวทางในการออกแบบมาพัฒนา
สร้างสรรค์มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็น โดยการจัดให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือการออกแบบกับกลุ่ม
นักออกแบบ ศิลปิน และนักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อ
กัน สร้างความยั่งยืนให้กับงานหัตถกรรมชองชุมชน นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมการขึ้นรูปผ้าและการ
ท�ำผ้าทอให้กันน�้ำอีกมากมาย เช่น การเคลือบนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งหากเทคโนโลยีเหล่านี้
แพร่หลายและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ผู้ประกอบการเองก็สามารถปรับรูปแบบการผลิตให้เหมาะสม
แปลกใหม่ สวยงาม และคุ้มค่ามากขึ้นได้
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The enlightenment of Thai’s OTOP development experience to the revitalization of Chinese
village handicraft

Ye Jiabei 1

บทคัดย่อ
จากแนวทางหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ซึ่งมีความส�ำคัญในการผลักดันและพัฒนาโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”(OTOP) ใน
ประเทศไทย ด้วยหลักการจากผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ ท�ำให้เกิด
แนวคิดและวิถีทางในการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมในประเทศไทยมากมาย ดังนั้นจึง
ควรค่าแก่การศึกษาเพื่อน�ำมาเป็นแบบอย่าง รวมทั้งเพื่อเรียนรู้ข้อดีต่าง ๆ โดยบทความนี้จึงเป็นการ
วิเคราะห์จากการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและการพัฒนาศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นในประเทศจีน
และไทย โดยใช้โครงการ OTOP เป็นกรณีศึกษา ซึ่งประมวลแนวคิดสรุปจากประสบการณ์ในการ
ศึกษาข้อมูลศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของไทยเพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะวิธีการอนุรักษ์และวิธีการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดให้กับศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นของจีน
ค�ำส�ำคัญ : ประเทศจีน, ประเทศไทย, ศิลปหัตถกรรมท้องถิน่ , การอนุรกั ษ์และพัฒนา,
หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
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Abstract
Under the guidance of the sufficient economic theory of the King Rama IX of Thailand, Thailand’s “One Tambon, One Product” strategy has accumulated many valuable
experiences in the practice process. The experience of Thai handicraft protection and
development has some valuable reference and learning. Based on the comparison of rural
handicraft policies and development status between China and Thailand, as well as the
case analysis of Thailand’s OTOP, this paper summarizes many experiences of rural handicraft protection and development in Thailand, and puts forward suggestions for the revitalization of rural handicraft in China.
Keywords : Sino-Thai, Rural Crafts, Conserve and Develop, OTOP

บทน�ำ
ปัจจุบัน สังคมและการพัฒนาข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่งานหัตถกรรมท้องถิ่น
ในแถบชนบทกลับถูกปล่อยปละละเลยมาในช่วงเวลา จนกระทั่งประสบกับปัญหาความขัดแย้งใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจากกระบวนการการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของประเทศจีน มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง วิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันห้อมล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือน วัสดุจากเหล็ก หิน
ปูนซีเมนท์และพลาสติกที่อาจดูไร้ชีวิตชีวา และบางครอบครัวที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็เริ่มหัน
มาให้ความใส่ใจกับคุณภาพของบรรดาข้าวของเครื่องใช้ จึงท�ำให้ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมกลับเข้า
สู่ตลาดและกลับมาอยู่ในสายตาของผู้บริโภคอีกครั้ง รวมถึงนักวิชาการบางท่านได้เรียกร้องให้เกิด
กระแส “ความนิยมในงานหัตถกรรม” โดยหวังว่าสามารถท�ำให้ผู้คนกลับมารู้จักถึงสิ่งที่เรียกว่าศิลป
หัตถกรรรมท้องถิ่น เพื่อส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
อีกครั้ง
ในวิถีชีวิตของคนไทยนั้น งานหัตถกรรมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและพบเห็นได้ง่าย แม้ว่า
จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์คนไทยหลาย ๆ คน ที่แทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการพัฒนา
งานศิลปะหัตถกรรมนั้นถดถอยกว่าแต่ก่อน อาจเพราะคนรุ่นใหม่ เด็กวัยรุ่น ไม่นิยมที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์ประเภทงานศิลปะหัตถกรรม ซึ่งเราสามารถเห็นร่องรอยของงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นได้ตามงานเทศกาลต่าง ๆ และตามตลาดขนาดใหญ่มากมาย
ประเทศจีนและประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความโดดเด่นประเทศหนึ่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเศรษฐกิจของวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมนั้น ชุมชนท้องถิ่นถือได้ว่ามีบทบาท
ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ต่อการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกัน งานหัตถกรรม
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ท้องถิ่นก็เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน งานหัตถกรรมสร้างสรรค์จาก
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตรได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยความสามารถใน
การผลิตและการใช้งานได้จริงกลายป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของงานหัตถกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงการตอบ
สนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้คนอีกด้วย แน่นอนว่างานศิลปะหัตถกรรมนั้นมีความหลาก
หลายและแฝงไปด้วยความหมาย อาทิ การตัดกระดาษและการแสดงหนังตะลุงของประเทศจีน ที่มี
จุดประสงค์เพื่อการตกแต่งและสวยงาม เป็นเครื่องน�ำทางทางจิตวิญญาณของผู้คนมาตั้งแต่อดีต
สถานการณ์ปจั จุบนั ของงานศิลปะหัตถกรรมในชนบทของประเทศจีนและประเทศไทย
จากฐานข้อมูลของงานฝีมอื และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีม่ เี อกลักษณ์ระดับประเทศในปี ค.ศ 2019
เขียนไว้ว่าศิลปะหัตถกรรมของประเทศจีน หลัก ๆ 5 ประเภท (Ke Yueying, Ye Fenglin. , 2019)
ดังนี้
1.หัตถกรรมประเภทผ้า ทั้งการปั่นด้าย การย้อมผ้า และการเย็บปักถักร้อยต่าง ๆ ถือว่า
เป็นงานศิลปะหัตถกรรมประเภทนี้ด้วยเช่นกัน การอนุรักษ์หรือการสืบสานงานศิลปะเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่
2.หัตถกรรมประเภทเครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องแก้ว ที่ผลิตจากแร่ซิลิเกต ซึ่งส่วนใหญ่
ต้องอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิต
3.หัตถกรรมประเภทงานไม้และงานไม้ไผ่ ซึ่งหมายถึง งานไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน
จากไม้ไผ่ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ท�ำจากไม้และไม่ไผ่ ก็เป็นหนึ่งในประเภทงานที่มุ่งเน้นไปที่การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
4.หัตถกรรมประเภทงานหนัง งานประเภทนี้หลัก ๆ คือ หนังตะลุงจีน งานเครื่องหนัง งาน
แกะสลักหนัง เป็นต้น
5.หัตถกรรมจากหยกและหิน งานประเภทเครื่องประดับ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติในการสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาเช่นกัน
งานศิลปะหัตถกรรมจึงเป็นผลผลิตที่สะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ดังนั้น การศึกษาเปรียบ
เทียบสถานการณ์ปัจจุบันของงานศิลปะหัตถกรรมในหมู่บ้านจีนและไทยอาจจะยังไม่สามารถหาข้อ
สรุปได้ หากไม่ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชากรทั้งสองประเทศ ในช่วงปีทศวรรษ
1990 ขณะที่เศรษฐกิจยังคงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญภายในเมืองของประเทศจีนรุดหน้า
ไปอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้แรงงานในชนบทจ�ำนวนมากแห่แหนเข้าสู่ตัวเมือง กระแสแรงงานที่รวมตัว
กันอยู่ในเมืองปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว เซินเจิ้น และเมืองใหญ่อื่น ๆ กลายเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วย
ผู้คนที่เข้ามาใช้แรงงาน ซึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น ในสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดปัญหา
มากมายในเมืองใหญ่ ปัญหาการจัดการทะเบียนบ้านของพลเมืองที่ย้ายถิ่นฐานจากชนบทและมา
อาศัยอยู่ในเขตตัวเมืองของแต่ละภูมิภาค ปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนแรงงานจากชนบท ปัญหา
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ก�ำลังการผลิตที่ตกต�่ำลง และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ในขณะที่พื้นที่แถบชนบทเองก็ประสบปัญหา
ไม่ต่างกัน ทั้งด้านการสูญเสียแรงงานจ�ำนวนมาก ปัญหาที่ดินเพาะปลูกถูกทิ้งร้าง ปัญหาประชากร
สูงอายุเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้งและปัญหาอื่น ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา
การรักษาพยาบาล ฯลฯ
ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลจีนจึงเริ่มที่เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของเศรษฐกิจในแถบชนบท โดยการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั้น การน�ำความเจริญของสังคม
เมืองเข้ามาแทนที่โครงสร้างเศรษฐกิจดั้งเดิมนั้น ไม่สามารถท�ำให้จุดมุ่งหมายในการพัฒนาประสบ
ผลส�ำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “อัตลักษณ์ชุมชน” จนถึงโครงการ “ชุมชนที่สวยงาม” เพราะหัวใจ
ส�ำคัญคือ การปรับกลยุทธ์ในการฟื้นฟูชนบทของรัฐบาลจีน จากการสนับสนุนนโยบายเหล่านี้ ไม่
เพียงแต่ต้องตระหนักถึงการส่งคืนแรงงานจากในตัวเมืองกลับคืนสู่ชนบท แต่ยังต้องดึงดูดกลุ่มคนที่
มีความสามารถในระดับสูงและเงินลงทุนจ�ำนวนมากเข้าสู่การก่อสร้างความเจริญในพื้นที่แถบ
ชนบทอีกด้วย นั่นหมายความถึงการครอบคลุมทั้งด้านการคมนาคม เส้นทางเชื่อมต่อ และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ความเร็วระดับ 4G เพราะสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของชนบท รวมไปถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ บริการการขนส่งสินค้า บริการที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
และช่วยต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ ก็จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในแถบชนบท และจะช่วยให้ลด
ช่องว่างระหว่างพวกเขากับผู้คนในเมืองให้แคบลง
เบื้องหลังนโยบายในระดับมหภาคเหล่านี้ หลายคนอาจสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ของงาน
ศิลปะหัตถกรรมในแถบชนบทนั้น อยู่ภายใต้ความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งยวด และเพื่อแสดงให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม บางชุมชนมีแนวคิดในการรวบรวมงานศิลปะ อาทิเช่น งานหัตถกรรม
ประเภทไม้ไผ่ การย้อมผ้าและทอผ้าทีม่ สี สี นั และลวดลายทีส่ วยงาม รวมไปถึงงานเย็บปักถักร้อยอืน่ ๆ
จัดท�ำเป็นโครงการ ให้ผลงานเหล่านี้ออกสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปในการน�ำเอา
วัฒนธรรมมาผสมผสานกับการท่องเที่ยว แต่ในความเป็นจริงนั้น อาจดูเหมือนกับเป็นการเน้นรูป
แบบมากกว่าการเน้นในสิ่งที่ควรจะท�ำอย่างจริงจัง ท�ำให้ภาพลักษณ์กลายเป็นการจัดแสดงงาน
ศิลปะหัตถกรรมของชาวบ้านทั่วไป ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร อีกทั้งคนที่ยังพอมีฝีมือด้านการ
สร้างและยังใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในแถบชนบท อีก
ทั้งยังเข้าไปสู่สังคมของผู้สูงอายุที่อาศัยที่อยู่ในแถบชนบทถึง 78% (Wang Hongxia. ,2019) นั่นสื่อ
ความหมายได้ว่า ศิลปะหัตถกรรมในประเทศจีนก�ำลังจะตายลงในไม่ช้า ในระหว่างที่ผู้เขียนท�ำการ
ส�ำรวจหมู่บ้านจางกู่ยิง หมู่บ้านชนบทในมณฑลหูหนาน ได้พบว่า ถึงแม้จะสามารถท�ำนุบ�ำรุงรักษา
สภาพบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านโบราณในสมัยราชวงศ์หมิงเอาไว้ได้ แต่งานศิลปะ
หัตถกรรมกลับค่อย ๆ เลือนหายไป ดังเห็นได้จากรูปภาพห้องโถงในงานนิทรรศการ งานศิลปะ
หัตถกรรมที่เคยมีอยู่ตามชุมชนในแถบชนบทอย่างหนังตะลุงจีน งานปั่นด้าย ทอผ้า งานประเภทเย็บ
ปักถักร้อยต่าง ๆ กลับสูญหายไปเกือบทั้งหมด

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

จากเหตุการณ์นี้เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันของงานศิลปะหัตถกรรมใน
ประเทศไทยนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความเป็นไปในแง่ที่ดีกว่าอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่แถบชนบทในประเทศไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ไม่ได้มีการเร่งรัด
พัฒนาอะไรมากนัก ซึ่งสาเหตุที่ส�ำคัญที่สุด คือ งานศิลปะหัตถกรรมยังคงสามารถครองต�ำแหน่งใน
ใจของผู้คนในประเทศไทยได้อยู่ การน�ำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาผสานกลมกลืนจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนชาวไทย ซึ่งจากข้อมูลการส�ำรวจร้านค้า OTOP จ�ำนวนมาก ท�ำให้
ทราบว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของไทยอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.งานประเภทเครื่องเคลือบดินเผา ได้แก่ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องเคลือบสีเขียวไข่กา เครื่อง
เคลือบดินเผาสีขาว โดยเครื่องเบญจรงค์เป็นการวาดลวดลายและแต่งแต้มสีสันสดใสตามแบบ
ฉบับท้องถิ่นในประเทศไทยลงบนเครื่องเคลือบดินเผา ส่วนเครื่องเคลือบดินเผาสีเขียวและสีขาวจะ
ตกแต่งด้วยรูปทรงหรือรูปวาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย อาทิเช่น ช้าง เป็นต้น
2.งานไม้ประเภทต่าง ๆ งานศิลปะหัตถกรรมจากไม้ของไทยจะแบ่งออกเป็นสองประเภท
ใหญ่ ๆ อย่างแรก คืองานจ�ำพวกข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ช้อนไม้ ชามไม้ จานไม้
เป็นต้น อีกประเภทหนึ่งจะเป็นงานไม้แกะสลัก มักจะแกะสลักเป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำ
ชาติหรือรูปวาดต่าง ๆ
3.งานประเภทโมเดลจ�ำลองขนาดเล็ก โมเดลจิ๋วเหล่านี้มักจะอ้างอิงรูปร่างมาจากอาหาร
ท้องถิ่นและภาพความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของชาวบ้านในตลาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่พิเศษ
อีกประการหนึ่งของงานศิลปะหัตถกรรมของประเทศไทย ด้วยเอกลักษณ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ชิ้นงานดู
น่าสนใจมากขึ้น ท�ำให้โมเดลจิ๋วเหล่านี้กลายเป็นของที่ระลึกของบรรดานักท่องเที่ยวที่พากันแวะ
เวียนเข้ามาเยี่ยมชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
4.งานประเภทสิ่งทอ ผ้าทอ ผ้าไหม ผ้าพิมพ์ลายและผ้าย้อมสีของไทยนั้นจะทอและ
ประดับตกแต่งด้วยลายไทยสีสันที่สวยสดงงดงาม ซึ่งท�ำให้งานศิลปะหัตถกรรมประเภทสิ่งทอ
ของไทยนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก
5.งานประเภทเครือ่ งจักสาน สัดส่วนของงานศิลปะหัตถกรรมประเภทจักสานในประเทศไทย
ถือได้ว่ามีจ�ำนวนที่มากกว่างานประเภทอื่น ๆ อยู่ไม่น้อย ไม้ไผ่และหวายเป็นวัสดุที่พบเห็นในการ
สร้างชิ้นงานประเภทนี้ได้บ่อยที่สุด เครื่องจักสานเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่พบเห็นในชีวิตประจ�ำวัน
บ่อยเสียจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป เช่น กระติ๊บใส่ข้าวเหนียว หรือแม้แต่ตระกร้าหวายที่คน
ไทยมักจะใช้ในการใส่ของต่าง ๆ ท�ำเป็นกระเช้าของขวัญ แล้วน�ำไปมอบให้ผู้สูงอายุที่เคารพรักตาม
วันเทศกาลส�ำคัญ ๆ ( https://www.thaiembassy.sg/friends-of-thailand/p/what-is-otop)
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การประยุกต์ใช้ประสบการณ์การพัฒนาโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยสู่การเรียนรู้และพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของประเทศจีน

ภาพที่ 1 OTOP Store In Suvarnabhumi Airport
ที่มา : ผู้วิจัย ถ่ายภาพ
จากการจ�ำแนกประเภทของสินค้าหัตถกรรมของไทย จะเห็นได้ว่าสินค้าหัตกรรมมักจะเป็น
สิ่งของที่มักจะอยู่รอบ ๆ ตัวหรือพบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน และเนื่องจากประเทศไทยให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจึงมีผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมที่สวยงาม ประณีต
และคงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ จัดจ�ำหน่ายเป็นสินค้าเพือ่ การท่องเทีย่ วหลากหลายรูปแบบ
ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด (พระนครศรีอยุธยา) ซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนางานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก งานศิลปะหัตถกรรมที่จัด
แสดงอยู่ภายในนั้น ถือได้ว่าเป็นที่สุดของงานศิลปะหัตถกรรมไทยร่วมสมัย โดยจะเน้นไปที่งาน
เครื่องเงิน เครื่องทอง และงานประเภทเย็บปักถักร้อยเป็นหลัก โดยได้รับการสนับสนุนจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นการฟื้นฟูและพัฒนา
ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นแบบอย่างส�ำคัญ ภายใต้แรงขับเคลื่อนทางนโยบายสนับสนุนจาก
ทางรัฐบาล งานศิลปะหัตถกรรมในประเทศไทยจึงพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทภายใต้นโยบาย “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของประเทศจีน
และประเทศไทย
“หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีการใช้พื้นที่ ต�ำบล ซึ่งบ่งบอก
ถึงขนาดอาณาเขตและจ�ำนวนประชากรที่มีอยู่ไม่มากนัก และอาศัยความต้องการของตลาดทั้งใน
และนอกประเทศ และข้อได้เปรียบในด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และข้อได้
เปรียบด้านประเพณี วัฒนธรรม ท�ำเลที่ตั้ง ด้วยการส่งเสริมทางด้านการผลิต ด้วยการจัดตั้ง
มาตรฐาน การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ การสร้างฐานอ�ำนาจในตลาดอย่างจริงจัง
ท�ำให้หมู่บ้านหนึ่ง (หรือหลาย ๆ หมู่บ้าน) มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด กลายเป็นผลิตภัณฑ์
และอุตสาหกรรมชั้นน�ำที่มีเอกลักษณ์ทางภูมิภาคที่ชัดเจนและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น รูปแบบการ
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พัฒนาเศรษฐกิจในชนบทนี้จึงครอบคลุมทั้งการช่วยเสริมความแข็งแกร่งโดยรวมไปจนถึงการเพิ่ม
ขีดความสามารถในตลาดของการแข่งขันให้แก่ชุมชน

ภาพที่ 2 งานหัตกรรมเพื่อชีวิต
ที่มา : ผู้วิจัย ถ่ายภาพ
ที่มาของโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่
80 โมริฮิโกะ ฮิรามัตสึ ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะของประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เสนอแนวคิด “หนึ่งหมู่บ้าน
หนึ่งผลิตภัณฑ์” ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้น�ำไปปฏิบัติจนบรรลุผลส�ำเร็จที่จังหวัดโออิตะ หลังจากนั้น
ประเทศที่มีความโดดเด่นทางด้านเกษตรกรรมอย่างประเทศจีนและประเทศไทยจึงได้น�ำแนวคิดนี้
มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ภายในประเทศของตนเอง (Kaoru NATSUDA,
Kunio IGUSA, 2011)
“หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ในประเทศไทย
โครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ในประเทศไทย ใช้ค�ำเรียกโดยย่อว่า OTOP (One
Tambon, One Product) ต�ำบลเป็นหน่วยปกครองที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านกับอ�ำเภอ โดยทั่วไป
จะประกอบด้วย 2 - 3 หมู่บ้าน เมื่อปลายศตวรรษที่ผ่านมา วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียได้ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในเมืองและแถบชนบทของประเทศไทย ทางรัฐบาลก็ตระหนักถึงผลกระ
ทบของเงินทุนต่างประเทศในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ดังนั้นหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินผ่านพ้นไปจึง
หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาการเกษตร ภายใต้อิทธิพลของแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง” พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลไทยจึงมุ่งความสนใจ
ไปที่การจัดโครงการ “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์”ในจังหวัดโออิตะ และเริ่มพัฒนากลยุทธ์ “หนึ่ง
ต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่เหมาะสมส�ำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในชนบทของประเทศไทย ซึ่งโครงการ
“หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 5 ประการ ดังนี้ ( Liu Deping,
2013)

57

58

การประยุกต์ใช้ประสบการณ์การพัฒนาโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยสู่การเรียนรู้และพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของประเทศจีน

1.เพิ่มการจ้างงานในชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้คนในแถบชนบท
2.เสริมสร้างและฟื้นฟูคุณภาพของชุมชนในท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
4.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ บนพื้นฐานของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
หากมองตามวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ประการ จะเห็นได้ว่าโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”
ของประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และนวัตกรรมเป็นจุดศูนย์กลาง และในหลักการส�ำคัญทั้ง
สามประการนี้ ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความส�ำคัญสูงสุด
จากวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ประการ ในการพัฒนาโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของ
ประเทศไทยนั้น การบูรณาการระหว่างแผนการบริหารและระบบการจัดการ ด้วยการจัดตั้งรูปแบบ
พิเศษส�ำหรับโครงการ“หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับภาครัฐ และมีการตั้ง
รางวัลส�ำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมในโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อ
กระตุ้นการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาด โดยมีการก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
จะเข้าร่วม และมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาอย่างเคร่งครัด เป็นการสร้างกลไก
การให้รางวัลและการลงโทษเมื่อมาตรฐานไม่ตรงตามที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยรัฐบาลเป็นผู้น�ำในการจัด
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิต มีการจัดอบรมโดยมีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญไปจนถึง
ระดับชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของตลาดและการผลิตมากนัก เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมการออกแบบ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ก็ท�ำการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
การธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชน จากที่เคยเป็นการท่องเที่ยวที่มีอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิเป็นหัวใจ
ส�ำคัญ พัฒนาสู่ขั้นอุตสาหกรรมทุติยภูมิ (การน�ำผลผลิตขั้นปฐมภูมิมาดัดแปลงเป็นผลผลิตใหม่)
และอุตสาหกรรมตติยภูมิ(เป็นการผลิตในลักษณะการให้บริการด้านการขนส่ง การค้าส่ง การค้า
ปลีก) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้ครอบคลุมบริบทของเศรษฐกิจใน
เชิงสร้างสรรค์
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการจัดตั้งโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ถือได้ว่าเป็น
โครงการที่ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในประเทศไทย มีฐานข้อมูลเชิงสถิติแสดงให้เห็นว่ามีชุมชน
กว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมในโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ทั้งผู้ประกอบการที่มีอยู่
แล้วและผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพิ่มเข้ามาใหม่ มีจ�ำนวนมากกว่า 60,000 ราย และมีผลิตภัณฑ์
ในโครงการมากถึง 80,000 รายการ ทั้งยังมีพนักงานมากถึง 100,000 คน ซึ่งการส่งออกของ
ผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ได้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยมีคุณภาพและราคาของ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โครงการนี้จึงถือเป็นคณูปการที่ย่ิงใหญ่เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (Vipada Sitabutr, Paitoon Pimdee, 2017).

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ภาพที่ 3 สาธิตกระบวนการทอผ้า
ที่มา : ผู้วิจัย ถ่ายภาพ
โครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” สู่โครงการ “ชุมชนที่สวยงาม” ในประเทศจีน
จากจุดเริ่มต้น ในปีค.ศ.1983 เมื่อนาย โมริฮิโกะ ฮิรามัตสึ ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะของ
ประเทศญี่ปุ่นได้รับเชิญให้มากล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ถือเป็นการน�ำแนวคิดของ
“หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์” มาสู่ประเทศจีน ต่อมาทางรัฐบาลกลางไปจนถึงระดับชุมชนในท้องถิ่น
ก็เริ่มที่จะให้ความส�ำคัญกับโครงการ “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์” และมีการสนับสนุนโครงการนี้
อย่างรวดเร็ว
โครงการในประเทศจีนแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยช่วงแรกเริม่ ขึน้ ในปีค.ศ.1980 ถึง ปี ค.ศ.1990
ช่วงทศวรรษนี้จะมุ่งเน้นไปที่แนวคิดหลักในการเรียนรู้และการเลียนแบบผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป ด้วย
แรงผลักดันจากการปฏิรูปประเทศในขณะนั้น ท�ำให้การเปิดตัวอุตสาหกรรมการผลิตในเมืองทาง
ตอนใต้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นอย่างมาก ช่วงที่ 2 เกิดขึ้นในปีค.ศ.1990 จนถึงปีค.ศ.2000 เป็นการพัฒนา
ความร่วมมือขององค์กรในชนบทและผู้ประกอบการทั้งหลายในโครงการ ภายใต้กระแสกลไก
ทางการตลาดที่ว่าใครดีใครได้ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก รัฐบาลจีนเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ทีแ่ ตกต่างออกไป ในช่วงที่ 3 เริม่ ขึน้ ในปีค.ศ.2000 ถึงปีค.ศ.2010 หมูบ่ า้ นและเขตการปกครองต่าง ๆ
เริ่มตระหนักถึงการด�ำเนินงานแบบบูรณาการของการผลิต การจัดหาและการตลาด ภายใต้
สถานการณ์ใหม่ของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการขนส่ง และ
เริ่มตระหนักถึงการท�ำงานข้ามภูมิภาคบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต และในช่วงที่ 4 เริ่มขึ้นในปีค.ศ.
2011จนถึงปัจจุบัน โครงการ “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์” ค่อย ๆ พัฒนาจนกลายเป็นยุทธศาสตร์
ในการก่อสร้าง “ชุมชนที่สวยงาม” ภายใต้ค�ำแนะน�ำตามแนวคิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ “สี
เขียว” และ “นวัตกรรม” ได้กลายเป็นกุญแจส�ำคัญสองประการส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
หลังจากการพัฒนาที่ยาวนานถึงสิบปี โครงการนี้ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในประเทศ
จีน การบริหารภายในชุมชนและเมืองต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
ก�ำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และการก่อสร้างโครงสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในชนบทที่หลาก
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หลายได้ช่วยลดช่องว่างระหว่างชนบทและเขตตัวเมือง มาตรการทางการแพทย์และความปลอดภัย
ในชนบท สิ่งเหล่านี้ช่วยให้มีความเป็นไปได้ที่กระแสแรงงานจะหลั่งไหลกลับเข้าสู่พื้นที่ในชนบทอีก
ครั้ง มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อสร้างเมืองท่องเที่ยวในแถบชนบทที่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้น กลายเป็นจุดเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของหลาย ๆ หมู่บ้าน
ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “ชุมชนที่สวยงาม” เจ้าหน้าที่ทุกระดับในภาครัฐจึงให้ความส�ำคัญกับสิ่ง
แวดล้อมและระบบนิเวศเป็นอันดับแรก มีการด�ำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศในชนบท สร้างหมู่บ้านที่
น่าอยู่และปรับปรุงดัชนีความสุขของประชาชน
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของ
ประเทศจีนและประเทศไทย
โครงการ “ชุมชนที่สวยงาม” ในจีน และ โครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ในไทยต่างก็
มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทว่าในขัน้ ตอนการพัฒนาก็มขี อ้ ดีบางประการทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน
ประการแรก จากมุมมองในระดับมหาภาค ด้วยบทบาทผู้น�ำของรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน
ตั้งแต่ผู้มีอ�ำนาจสั่งการระดับสูงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับภาคสนาม ท�ำให้โครงการนี้พัฒนาไปในทาง
ที่ดี โดยเฉพาะในประเทศไทย มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นเพื่อยกระดับโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” ให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในทุก ๆ ปี นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงินแล้วนั้น
ยังมีการด�ำเนินนโยบายสนับสนุนในเชิงปฏิบัติอีกด้วย
ประการที่สอง โครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรวบรวมและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งการด�ำเนินการนั้นจะเปิดให้ผู้คนในชุมชนมีส่วนรวมใน
การคิด ริเริ่มสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการเปิดใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ หนึ่งสมองและ
สองมือ การท�ำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดีขึ้น
ประการที่สาม การส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาคมความร่วมมือทางอาชีพ ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากในหลาย ๆ เมืองและหมู่บ้านในประเทศจีนได้สร้าง
ฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยขึ้นมามากมาย เป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์สหกรณ์มืออาชีพ (Zou Qinyuan, 2014)
ประการที่สี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำหรับเศรษฐกิจในชนบท นวัตกรรมเป็นอุปสงค์ของยุคสมัยใหม่ เป็นหัวใจส�ำคัญของศักยภาพใน
การแข่งขันขององค์กร ซึ่งแนวคิดการออกแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ใช้จะเป็นตัว
ก�ำหนดอนาคตขององค์กร
ประการที่ห้า ประเทศไทยมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ขั้นสูงในการสร้างแบรนด์ในโครงการ
“หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์” ใช้โครงการ ”OTOP” แทนนามบัตรของประเทศ ให้การผลิตในประเทศไทย
มีอิทธิพลต่อสากลโลก
ประการทีห่ ก การก�ำหนดมาตรฐานและระบบการแข่งขัน สร้างมาตรฐานให้กบั ตลาด ภายใต้
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กระแสปลาใหญ่กินปลาเล็ก เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ที่จะมารับประกันว่าการพัฒนาของโครงการ OTOP
จะเป็นไปในทิศทางที่ดีและเหมาะสม
แนวการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาจากรูปแบบของงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น
1.การสืบทอดและสร้างสรรค์ของโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเบญจรงค์ของ
บุราณเบญจรงค์
บุราณเบญจรงค์ (Buran Benjarong) เป็นโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัด
สมุทรสาคร และเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้า OTOP อย่างเครื่องเบญจรงค์ โดยภายในโรงงานนั้น ชั้น
แรกจัดท�ำเป็นโถงนิทรรศการ ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเคลือบเบญจรงค์และเครื่องเคลือบดิน
เผาที่ทางรัฐบาลสั่งท�ำขึ้นตามวาระส�ำคัญ ๆ ของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีห้องเตาอบ ภายใน
ประกอบด้วยเตาอบไฟฟ้าทั้งหมด 4 เตาด้วยกัน มักจะใช้ในการเผาตกแต่ง (เป็นการเผาเพื่อกันไม่
ให้ลวดลายและสีที่อยู่บนภาชนะเครื่องเคลือบหลุดลอกหรือหมองคล�้ำ) ในส่วนของชั้นที่2 เป็นห้อง
ผลิตผลงาน ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่า 20 โต๊ะโดยประมาณ แต่ละพื้นที่ก็จะมีการแบ่งประเภทงานแต่ละ
ส่วนแตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เหล่าช่างฝีมือจะผลิตงานตามแบบงานที่ลูกค้า
ต้องการ จากนั้นก็จะแบ่งงานกันตามทักษะและระดับความช�ำนาญของแต่ละคน ดังนั้น ในการผลิต
ชิ้นงานขึ้นมาชิ้นหนึ่ง โดยปกติต้องใช้ช่างฝีมือในการออกแบบถึง 10 คนในเวลาเดียวกัน ช่างฝีมือ
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งโรงงานบุราณเบญจรงค์ มักจะจัดกิจกรรม
อบรมสัมมนาเพื่อให้ชาวบ้านมีทักษะในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เป็นการช่วยแก้ปัญหาการจ้าง
งานในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดหลักสูตรอบรมขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อให้ความรู้และยกระดับ
คุณภาพทางด้านวัฒนธรรมให้แก่คนในชุมชน
เครื่องเบญจรงค์ของที่โรงงานบุราณเบญจรงค์เป็นผู้ผลิตนั้น จะใช้ลวดลายแบบไทยแบบ
ดั้งเดิมผสมผสานให้เข้ากับสีสันที่สวยงาม จนออกมาเป็นเครื่องเบญจรงค์ที่มีทั้งมนต์เสน่ห์และกลิ่น
อายของวัฒนธรรมไทย หลังจากที่ทางผู้เขียนได้สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านการผลิต ทราบว่าโรงงาน
นี้จะผลิตแต่เครื่องเบญจรงค์เท่านั้น ส่วนเครื่องเคลือบดินเผาชนิดอื่น ๆ จะมีโรงงานอื่นรับผิดชอบใน
การผลิต ซึ่งเป็นการแบ่งสายงานกันอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผลงานการผลิตของโรงงานบุราณ
เบญจรงค์ ยังแสดงให้เห็นถึงการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ชี้ให้เห็นกระบวนการการ
พัฒนาเครื่องเบญจรงค์ในส่วนของการผลิต โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือ เทคนิคการลงสีในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่ประณีตสวยงามมากยิ่งขึ้น
อาทิ การใช้เข็มฉีดยาในการเขียนสีแทนพู่กัน เส้นสีที่ได้จะบางและละเอียดกว่าเขียนด้วยพู่กัน ทั้งยัง
ช่วยให้เส้นสีมีความสม�่ำเสมอ เขียนได้รวดเร็ว ไม่ต้องจุ่มสี เหมาะส�ำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การผลิต
เครื่องเบญจรงค์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านฝีมือช่าง ความใส่ใจในคุณภาพ โดยเฉพาะในการ
วาดลวดลายลงบนจานเครื่องเคลือบดินเผาแบบเดียวกันหลายครั้ง จะต้องมีคุณภาพเดียวกัน ซึ่ง
ทางโรงงานจะมีตัวชี้วัดมาตรฐานและมีความเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพในแต่ละชิ้นงาน
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การประยุกต์ใช้ประสบการณ์การพัฒนาโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยสู่การเรียนรู้และพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของประเทศจีน

เครื่องเบญจรงค์ของโรงงานบุราณเบญจรงค์เป็นผู้ผลิตนั้น ยังเป็นที่ชื่นชมในสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้เสด็จพระราชด�ำเนินมายังโรงงานและทรงวาดลวดลาย
ช้างสามตัวลงบนจานกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ ผลงานชิ้นนี้ถูกจัดแสดงอยู่ในโถงนิทรรศการ
ภายในโรงงาน นอกจากนี้แล้วทางโรงงานยังได้รางวัล OTOP EXPORT RECOGNITION และ
PRIME MINISTER‘S EXPORT AWARD ซึ่งเกียรติประวัติและรางวัลเหล่านี้ท�ำให้โรงงานบุราณ
เบญจรงค์กลายเป็นแบรนด์ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศไทย โรงงานแห่งนี้
ไม่เพียงแต่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวไทยเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็มีสัดส่วนการส่งออกสินค้า
ไปยังต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติไม่น้อยเลยทีเดียว

ภาพที่ 4 บุราณเบญจรงค์ (Buran Benjarong) โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเบญจงค์
ที่มา : ผู้วิจัย ถ่ายภาพ
โรงงานบุราณเบญจรงค์นับว่ามีความคล้ายคลึงกับโรงงานเครื่องเคลือบดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้น
ของประเทศจีนอยู่ไม่น้อย แต่ทั้งสองที่มีความแตกต่างกันตรงรูปแบบการรับงานและรูปแบบที่ใช้ใน
การผลิต โดยโรงงานจิ่งเต๋อเจิ้นมักจะยึดตามรูปแบบ วิธีการที่มีมาตั้งแต่ต้นในการผลิตเครื่องเคลือบ
ดินเผา ท�ำให้พวกเขาขาดความสร้างสรรค์ ขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทั้งยังขาดมาตรฐานองค์รวมใน
แง่ของคุณภาพทางการตลาดอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ซ�้ำซ้อนและมีการผลิตจ�ำนวนมากส่งผลกระทบ
ต่อการสั่งซื้อภายในตลาด ซ�้ำยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาของจีน
2.ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจวัฒนธรรมทางสังคมกับพิพธิ ภัณฑ์ผา้ ทอมือบ้านมาบหม้อ
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านมาบหม้อซึ่งตั้งอยู่ในเขตต�ำบลบ้านปึก อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญลงส�ำรวจ เพื่อท�ำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พืชพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ อาคารบ้านเรือน โครงสร้างอุตสาหกรรม การจ�ำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงด้านอืน่ ๆ
ภายในชุมชน
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จากอดีต เทคนิคการทอผ้าของไทยนั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศจีน ในการผลิต
อาจกล่าวได้ว่าการทอผ้ามีประสิทธิภาพทางการผลิตที่ต�่ำ ทว่ามีต้นทุนแรงงานที่สูง แต่ด้วยการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน หลาย ๆ ท้องถิ่นที่เป็นชุมชนทอผ้าจึงล้มเลิกอาชีพ
ทอผ้าแบบดั้งเดิม แล้วหันมาท�ำงานในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์แทน อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก
คุณค่าทางด้านงานฝีมือแล้วนั้น ผ้าที่ทอจากฝ้ายและลินินยังมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผูค้ น
ซึง่ เอกลักษณ์ของการแต่งกายแบบอย่างไทยด้วยผ้าทอไทยมักจะมีบทบาทในช่วงเวลาส�ำคัญ ๆ ในวิถี
ชีวิตของชาวไทยเสมอ ไม่ว่าจะในงานเทศกาลหรืองานเฉลิมฉลองในวาระใด ๆ ก็ตาม ขณะเดียวกัน
ในยุคสังคมสมัยใหม่ ผู้คนก็เริ่มที่จะให้ความสนใจในการน�ำทักษะงานฝีมือมาประยุกต์เข้ากับวัสดุ
จากธรรมชาติ แนวคิดนี้ช่วยให้งานผ้าทอยังด�ำรงอยู่ในสังคมไทยต่อไปได้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ทอมื อ บ้ า นมาบหม้ อ มี รู ป แบบการผลิ ต ที่ แ ตกต่ า งจากโรงงานบุ ร าณ
เบญจรงค์ตรงที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านมาบหม้อนั้นเป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
การสืบทอดทักษะทางด้านงานฝีมือเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรและผลิตภัณฑ์ แต่โรงงาน
บุราณเบญจรงค์เป็นองค์กรที่อาศัยตั้งแต่ความช�ำนาญทางด้านเทคนิคของผู้ประกอบการไปจนถึง
การทุ่มเทท�ำงานอย่างหนักของพนักงานฝ่ายการผลิตในสังกัด ช่ า งทอผ้ า หญิ ง ที่ มี ฝ ี มื อ จะ
ผลิตผ้าวันละ 4 ถึง 5 เมตร โดยเริ่มตั้งแต่การปั่นด้าย การย้อมและการเก็บเส้นด้ายจนกลายเป็นผ้า
ทอที่มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม เนื่องจากบนผ้าทอผืนหนึ่งมีด้ายลินินจ�ำนวนมหาศาลตัดสลับกัน
ไปมา แต่ละขั้นตอนจึงต้องใช้ความประณีตและความพิถีพิถันอย่างมาก ในพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือบ้าน
มาบหม้อ
จะเห็นได้ว่าช่างทอผ้าของสถานที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์และความสามารถทางด้านการ
ออกแบบไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋าที่บรรดาลูกค้าต่างก็ทยอยมาสั่งท�ำกันไม่
ขาดสาย หรือการออกแบบข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันอีกมากมาย เช่น ผ้าทอท�ำเป็นกระ
บอกใส่กระดาษช�ำระ พวงกุญแจ กระเป๋าใส่เหรียญใบเล็ก ๆ น่ารัก เชือกรัดผม ฯลฯ ตามค�ำแนะน�ำ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เกิดจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน จากนั้นจึงตั้งเป็นโรงงาน
หัตถกรรม ผ้าทอฝ้ายและผ้าย้อมสีถือเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้จับ
จ่ายใช้สอย สินค้าส่วนใหญ่ทั้ง ลวดลายสีสันต่าง ๆ จะทอตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า นอกเหนือจากนั้น
ช่างฝีมือก็จะออกแบบผ้าทอตามความต้องการของตลาด ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาได้สร้างแบรนด์
สินค้าของตนขึ้น ซึ่งปรากฎในงานนิทรรศการไทยหลายแห่ง และได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม
ผู้ที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านมาบหม้อ คือผู้ที่สืบทอดงานหัตถกรรมผ้าทอคนสุดท้ายในสมัย
รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาได้ร่วมมือกันอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งนี้ไว้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รวบรวบคณาจารย์และนิสิตศึกษาเส้นทางทางประวัติศาสตร์ผ้าทอมือบ้านมาบหม้อ
เพื่อวางรูปแบบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ทางด้านคณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้การบันทึก เผยแพร่และออกแบบ
ในการผลักดันพัฒนาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อีกทั้งในขณะเดียวกันคณาจารย์ของคณะได้ค�ำเรื่องยื่น
ขอทุนวิจัยจากทางภาครัฐของประเทศ เพื่อศึกษาและอนุรักษ์เทคนิคการทอผ้าด้วยมือ โดยใช้
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เทคโนโลยีมาปรับปรุงเครื่องทอผ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการแสดงศักยภาพของ
ทางมหาวิทยาลัยในการให้บริการชุมชนโดยรอบอย่างเต็มที่ จนกลายเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน

ภาพที่ 5 การวิจัยเชิงส�ำรวจ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอโบราณ หรือ ผ้าทอคุณย่าท่าน
ที่มา : Wang Peng ผู้ถ่ายภาพ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการอนุรกั ษ์และพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมในแถบชนบทของประเทศจีน
1. การพัฒนานโยบายและมาตรการพิเศษ
จากการจัดระเบียบองค์ความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ที่ได้จากโครงการ “หนึ่ง
ต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย จะเห็นได้ว่านโยบายระดับชาติและระดับ
ท้ อ งถิ่ น เป็ น ข้ อ ก� ำ หนดเบื้ อ งต้ น และพื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นางานศิ ล ปะ
หัตถกรรมในชนบท ในวันที่ 12 เดือนมีนาคม ปีค.ศ.2017 ทางส�ำนักนายกรัฐมนตรีของประเทศจีน
ได้ออกมาแถลงนโยบาย “แผนฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในประเทศจีน” จุดมุ่งหมายหลัก
ของแผนพัฒนาฉบับนี้คือ “การตั้งมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมของประเทศจีน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ความส�ำเร็จที่โดดเด่นของอารยธรรมมนุษย์เหล่านี้ ขุดให้ลึกลงไปถึงแก่นแท้และ
แนวคิดที่ซ้อนเร้นอยู่ภายในและใช้องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและแนวคิดที่มีอยู่ในงานศิลปะ
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงการออกแบบ
และคุณภาพการผลิต ฝึกฝนทักษะของช่างฝีมือในประเทศจีน เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งท�ำให้ผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
เริ่มที่จะมีการหยิบยกมาใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจ�ำวันและตอบสนองต่อความต้องการใน
การอุปโภคบริโภคของบรรดาผู้ซื้อได้ดียิ่งขึ้น” มาตรการชี้น�ำแห่งชาตินี้มีบทบาทเชิงบวกในการส่ง
เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะหัตกรรม จีนเป็นประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ่ แม้ช่วงระยะ
เวลาหนึ่งจะมีการแทนที่งานศิลปะหัตถกรรมด้วยการผลิตเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง แต่ด้วยการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของมาตรฐานค่าครองชีพที่ดีขึ้น ความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์งานศิลปะ
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หัตถกรรมของผู้คนจึงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนชาวจีนเริ่มที่ค่อย ๆ รู้สึกถึงกระแสความนิยมใน
งานศิลปะหัตถกรรมที่นับวันก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของพวกเขามากขึ้น
ทุกที ในเวลาเดียวกัน ประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนได้สั่งสมงานศิลปะหัตถกรรมที่ล�้ำค่าไว้
มากมายมหาศาลเกินกว่าจะนับได้ ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากต่อชนรุ่นหลัง จากมุมมองด้านการสืบสาน
และการเผยแพร่วัฒนธรรม การอนุรักษ์และการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมคือการกวักมือเรียกหา
ของยุคสมัยใหม่ที่มีอนาคตอันสดใสรออยู่
ในปีที่ผ่านมา การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบนามธรรมได้รับความสนใจ
จากหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับ จึงได้มีการแต่งตั้งทูตมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมทั้งในระดับชาติ
จังหวัด และเทศบาล และในแวดวงศิ ลปะและงานฝี มื อยั ง มี การแต่ ง ตั้ ง ต� ำ แหน่ง กิต ติมศักดิ์
“ปรมาจารย์ด้านงานศิลปะและงานฝีมือ” ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับเทศบาล ค�ำเรียก
ด้วยความเคารพและชื่นชมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็นการรับรองจากทางรัฐบาล ผู้คนในพื้นที่ สมาคมผู้
เชี่ยวชาญ ถึงประสิทธิภาพในผลการท�ำงานของบุคคลเหล่านี้เท่านั้น ยังเป็นสิ่งการันตีถึงการ
สนับสนุนและผลตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับอีกด้วย แต่ทว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีปัญหามากมาย
เช่น ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ใคร่จะสู้ดีนักระหว่างปรมาจารย์ด้านงานศิลปะและงานฝีมือ ทูตมรดก
ทางวัฒนธรรมนามธรรม และปถุชนคนธรรมดาทั่วไป ปัญหาปากท้อง การอยู่รอดของบรรดา
ช่างฝีมือ ปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานศิลปะหัตถกรรม ฯลฯ ผู้วิจัยคิดว่า การ
สนับสนุนของรัฐบาลในแง่ของนโยบายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ควรมีการจัดการหรือ
การดูแลช่างฝีมือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานให้กับงานศิลปะหัตถกรรมในแต่ละ
ประเภท มีการจัดระเบียบและการรับรองช่างฝีมือแต่ละแขนงเป็นลายลักษณ์อักษร ท�ำการลง
ทะเบียน จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงาน
นิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมให้ดียิ่งขึ้น ในการแก้ปัญหาเหล่านี้เราจ�ำเป็นต้องมีหน่วย
งานพิเศษเข้ามาจัดการ ดูแลเรื่องต่าง ๆ ในส่วนนี้ โดยการสร้างรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการ
อนุรักษ์และพัฒนางานศิลปะหัตถกรรม เราจึงจะสามารถด�ำเนินการตามนโยบายระดับชาติที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามควบคู่กับการออกแบบนวัตกรรม
การอภิปรายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมในช่วงหนึ่ง จากความเจริญก้าวหน้าทาง
ด้านวิทยาการของโลกในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าในแวดวงวิชาการจะมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ นวัตกรรม
การออกแบบบนพื้นฐานของการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ทุกอย่างย่อมมีแหล่งที่มา งานศิลปะ
หัตถกรรมเองก็เช่นกัน ในประวัติศาสตร์การพัฒนาศิลปะ การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมถูกให้
ความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ
จากหลักการ “ปกป้อง ท�ำลาย แยกจาก” ซึ่งเป็นเนื้อหาในการเรียนเคนโด้ ศิลปวิทยายุทธ์
แบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น ที่นายคิตะ ยาสุโตชิ นักวิชาการชาวญี่ปุ่น น�ำมาใช้อ้างอิงในหนังสือ
“ดินแดนแห่งช่างฝีมือ” หนังสือที่ใช้ในการเรียนเพื่อประดิษฐ์งานฝีมือแขนงต่าง ๆ ซึ่ง “ปกป้อง”
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หมายถึง การสืบทอด จดจ�ำค�ำสอน วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ของครูบาอาจารย์ให้ขึ้นใจ ท�ำความเข้าใจ
ให้ถึงแก่นแท้และฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ “ท�ำลาย” หมายถึง ท�ำลายกระบวนทัศน์เดิม ๆ แม้จะเป็นการ
สืบสานวัฒนธรรมโบราณแต่ก็สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และ “แยกจาก” คือการสร้าง
อย่างแท้จริง ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการสืบทอดงานศิลปะหัตถกรรมในชนบท
“การปกป้อง” และ “การท�ำลาย” เป็นรากฐานในการสืบทอดประเพณีและการออกแบบนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ( Yasutoshi Kita, Xu Yiyi, 2019)
ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะหัตถกรรมถูกจ�ำแนกได้สอง
ประเภท คือ 1. อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 2. ผู้ประกอบการที่มีหลักเกณฑ์ในการผลิตที่แน่นอน
ซึ่งอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังยึดถือรูปแบบงานศิลปะหัตถกรรมของ
หมู่บ้านตนเองแต่โบราณไว้ การกระท�ำในลักษณะนี้จะถูกเรียกว่า การยึดมั่นในประเพณี ทว่าใน
กระบวนการการเรียนรู้ ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ กลับค่อย ๆ เลือนหายไปอย่างต่อเนื่อง ขณะ
เดียวกัน ผู้บริโภคในตลาดก็ลดน้อยลงเช่นกัน ช่างฝีมือดั้งเดิมในชนบทมีข้อจ�ำกัดในด้านความรู้และ
วิสัยทัศน์และต้องการหน่วยงานพิเศษมาช่วยจัดระเบียบ มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ความช่วยเหลือแบบ
ตัวต่อตัว เพื่อที่จะสามารถค้นหานวัตกรรมการออกแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมต่องานหัตถกรรมของตน
และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานดังกล่าวในด้านของการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่วนผู้
ประกอบการที่มีหลักเกณฑ์ในการผลิตที่แน่นอน จะมีข้อได้เปรียบในการด�ำเนินงานที่ดีกว่าฝั่ง
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องนวัตกรรมที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ โดยโรงงานเหล่านี้มีต้นทุนที่ต�่ำมาเป็นระยะ
เวลานาน งานจึงไม่มีความประณีต และยากต่อการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือภาพลักษณ์ที่ดีให้
แก่แบรนด์ของตน ในสถานการณ์นี้ท�ำให้ผู้ประกอบการมีความร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ได้ เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบสนใจ ด�ำเนินการสร้างนโยบายความ
ร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษาและองค์กร เพื่อเปิดโลกทัศน์ ค้นหาโอกาสในการพัฒนา ใหม่ ๆ ให้
แก่องค์กรของตน
3. การยกระดับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและสร้างชนบทที่สวยงาม
จากการด�ำเนินการตามเจตนารมณ์ของการประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 3 ของคณะกรรมการกลางที่ 18
ของพรรคก้งฉานต่าง (ฝ่ายรัฐบาลจีน) ท�ำให้กระทรวงและคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องมีการ
ส่งเสริมการสร้างอารยธรรมทางระบบนิเวศและช่วยกันสร้างประเทศจีนที่สวยงาม โดยเฉพาะ
หมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญของประเทศจีน ในการศึกษาพบว่ามีปัจจัย 2 ประการที่
ขัดขวางการพัฒนาของเกษตรกร คือ 1. ในการเข้าถึงกองทุนพัฒนาสากลเป็นเรื่องยากส�ำหรับ
เกษตรกร 2. ถึงแม้จะมีกลุ่มเกษตรกรจ�ำนวนหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกองทุนเหล่านี้ได้ แต่ทว่าพวกเขา
กลับไม่สามารถท�ำงานได้อย่างอิสระ บางหมู่บ้านและเมืองที่มีงานศิลปะหัตถกรรมและแหล่งท่อง
เทีย่ วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมและรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในการก่อสร้างชนบทที่สวยงามได้
โดยทางรัฐบาลจะให้การสนับสนุนระยะยาวและต่อเนื่องกับ
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มรดกทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับงานศิลปะหัตถกรรมเหล่านั้นและการพัฒนาอุตสาหกรรมของชาว
บ้านในชุมชน โดยเริม่ จากโครงการ “หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์” แล้วตามด้วย “หนึง่ เมืองหนึง่
อุตสาหกรรม” เพือ่ จัดให้การผลิตงานศิลปะหัตถกรรมกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนากลุม่ การผลิตซึง่ มี
ขอบเขตในการด�ำเนินงาน จึงเป็นการช่วยส่งเสริมการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งของห่วงโซ่อตุ สาหกรรม
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังถือเป็นอุตสาหกรรมหลักในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจีนใน
ปัจจุบันที่มีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชนบทไม่เพียงแต่
น�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการตลาดของเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทั้งยังจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน
สังคม นั่นคือการท�ำลายรูปแบบอุตสาหกรรมปิด สร้างกระแสการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศและ
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยมีผลทันทีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่ง
ขุมพลังใหม่เข้าสูก่ ารเผยแพร่และการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมในชนบท ผ่านการบอกเล่าเรือ่ งราวดี ๆ
ของประเทศจี น ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การฝึ ก ฝนในด้ า นต่ า ง ๆ ของเหล่ า ช่ า งฝี มื อ การอธิ บ ายถึ ง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชน คุณค่าทางศิลปะและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์งานศิลปะ
หัตถกรรม โครงการสร้างสรรค์ชุมชนที่สวยงามถูกท�ำให้เห็นผลออกมาในเชิงรูปธรรมทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและด้านวัฒนธรรม เพื่อเติมเต็มเอกลักษณ์และเรื่องราวภายในชุมชน เล็ก ๆ ให้ดูน่าสนใจ
ซ�้ำยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
4. มุ่งเน้นการเผยแพร่วัฒนธรรมและการสร้างแบรนด์ทางวัฒนธรรมขึ้นมา
ผลิตภัณฑ์งานศิลปะหัตถกรรมมีศักยภาพในการเผยแพร่วัฒนธรรมด้วยตัวของตัวเอง
ภายในผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความทรงจ�ำที่สวยงามของชนชาติและประเทศของช่างฝีมือผู้ท�ำการ
ผลิต ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ รูปทรง ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ล้วนแต่สามารถเผยแพร่คุณค่าทาง
วัฒนธรรมตลอดจนชื่อเสียงของแบรนด์นั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนบนโลกใบนี้ ซึ่งในกระบวนการ
สื่อสารทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญการสร้างแบรนด์ทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางถือ
เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่ง แบรนด์ระดับไฮเอนด์ที่โด่งดังไปทั่วโลกเช่น Hermes, Ferragamo, Bottega Veneta, Burberry ล้วนก�ำเนิดมาจากงานศิลปหัตถกรรมทั้งสิ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบางแห่งใน
ประเทศจีนมีสาขาการจัดการส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หลายคนเริ่มศึกษาพัฒนาการการ
เติบโตของแบรนด์ชั้นน�ำระดับนานาชาติ ซึ่งผลการการศึกษาแบรนด์เหล่านี้ต่างก็ได้ข้อสรุปที่เหมือน
กัน นั่นคือ ความเป็นไปได้ในการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมให้กลายเป็นสินค้าจากแบรนด์ชั้นน�ำที่
มีชื่อเสียงระดับสากล
วิ ธี ก ารจั ด แสดงสิ น ค้ า ภายในแบรนด์ ข องตนยั ง เป็ น การก� ำ หนดผลของการสื่ อ สาร
วัฒนธรรมออกไปสู่สายตาผู้อื่นอีกด้วย ร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินนานาชาติของประเทศไทย
ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าของแบรนด์งานศิลปะหัตถกรรมจากหลายประเทศเปิด
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ร้านค้าเหล่านี้ถือเป็นหน้าต่างที่ส�ำคัญส�ำหรับการเผย
แพร่วัฒนธรรมจากต่างประเทศสู่ประเทศอื่น ๆ งานนิทรรศการจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและ
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การประยุกต์ใช้ประสบการณ์การพัฒนาโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในประเทศไทยสู่การเรียนรู้และพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของประเทศจีน

งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจที่จัดขึ้นทั่วประเทศ งานแสดงสินค้าเหล่านี้ ในขณะที่ช่วยส่งเสริมและแพร่
กระจายชื่อเสียงให้แก่แบรนด์ที่มีสินค้าทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาจัดแสดง แต่ทว่าก็ยัง
มีสินค้าปลอมและสินค้าคุณภาพต�่ำมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ จากการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากังวล และผู้คนก็เริ่มที่จะไม่
อาจทนอยู่เฉยได้อีกต่อไป ท�ำให้งานแสดงสินค้ามีการเผยแพร่งานศิลปะหัตถกรรมจ�ำเป็นจะต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ท�ำให้แบรนด์สินค้าทางวัฒนธรรมมีการปรับตัวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในปัจจุบัน มีฐานก�ำลัง
และความสามารถในการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
การกระตุ้นผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเต็มที่
จึงควรเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น เพื่อให้
คนในท้องถิ่นที่มีความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นจิตส�ำนึกทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการผลัก
ดันการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น ๆ ในขณะเดียวกันต้องระดมทรัพยากรที่โดดเด่น
ของสถาบันการศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น เพื่อช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมของท้องถิ่นและค้นหาทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สถาบันการศึกษามีหน้าที่
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ผลักดันการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจท้องถิน่ จนกลายเป็นหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ท�ำหน้าที่ในการถ่ายทอด สืบสาน การอนุรักษ์สร้างสรรค์และวางรูปแบบการพัฒนาของวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นนั้น ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบตั แิ ซ็กโซโฟน
ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 2) สร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็ก
โซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร วิธีด�ำเนินการวิจัยเป็นแบบผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) แบบสอบถามผู้สอน
เรื่องสภาพการจัดการเรียน การสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน 2) แบบสัมภาษณผู้สอนการจัดการเรียน
การสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ในระดับอุดมศึกษา วิธีวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งตามลักษณะของข้อมูล
ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเปรียบเทียบข้อมูลและสังเคราะห์เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ในระดับ
อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉลี่ยอาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.6,
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีเพียง 1 ด้านที่ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (M= 4.47, S.D. = 0.57) 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติแซ็กโซโฟนแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ ควรครอบคลุม
ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติแซ็กโซโฟน และมีเจตคติต่อการฝึกปฏิบัติแซ็กโซโฟน (2) เนื้อหาสาระ
สามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ บทเพลง เทคนิค และความเป็นดนตรีในการปฏิบัติแซ็กโซ
โฟน (3) กิจกรรมการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นพัฒนาการฝึกซ้อมในเรื่องบทเพลง เทคนิค และความ
เป็นดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ ได้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (4) สื่อการเรียน
การสอน ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัดด้านเทคนิคต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฝน เว็ปไซด์
ซีดีเพลง เครื่องบันทึกเสียง และการตั้งกล้องเพื่อบันทึกการปฏิบัติของผู้เรียน รวมไปถึงสภาพ
แวดล้อมของห้องเรียน และ (5) การวัดและการประเมินผล ควรมีวิธีการ ช่วงเวลา และเครื่องมือที่ใช้
การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนการสอนดนตรี การปฏิบัติแซ็กโซโฟน ดนตรีระดับอุดมศึกษา
1
*
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Abstract
The aims of this research were 1) to study the nature of music instruction management in Saxophone practicum courses for higher education Bangkok 2) to construct guideline for music instruction management in Saxophone practicum courses for higher education Bangkok. This research is a mixed method between quantitative research and
qualitative research. The research tools were 1) A questionnaire of nature of music instruction management in Saxophone practicum courses 2) An interview of music instruction
management in Saxophone practicum courses for higher education. The data analytic
method was divided by data type 1) the quantitative data was analyzed by means and
standard deviation 2) the qualitative data was analyzed by content which is data comparison and synthetic data to be guideline for music instruction management in Saxophone
practicum courses for higher education Bangkok.
The results revealed that 1) the nature of music instruction management in Saxophone practicum courses for higher education Bangkok, the average of teachers’ performance was at a highest level (M=4.6, S.D. = 0.55). When the data were considered with 5
parts, it was found that one parts of teachers’ performance were validate at a high level,
music instruction management activity (M=4.47, S.D. = 0.57). 2) The guideline for music
instruction management in Saxophone practicum courses was divided for 5 parts consist
of 1) objectives specification should cover knowledge, Saxophone skill and attitude with
Saxophone practicing 2) The content was able to classify in three topics, lyrics, technique
and musical in Saxophone 3) the music instruction management activity should emphasize
to develop practicing of lyrics, technique and musical that students can link with content by
student center 4) the instructional media consist of print media, technique exercises, implementation for practicing, website, CD, tape recorder and camera setting for students’ performance recording including classroom environment and 5) the measurement and evaluation should be on process, period and various measurement and evaluation tools.
Keywords : Music Instructional Management, Saxophone Practicum, Higher Music Education
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บทน�ำ

การจัดการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนต้องเรียนเครื่องดนตรีเอกหนึ่ง
ชนิดตลอดหลักสูตรด้วยกันถึง 6 -7 รายวิชา (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์, 2558; หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) โดยมีชื่อรายวิชาแบ่ง
ออกไปตามประเภทของกลุ่มเครื่องดนตรี ได้แก่ ปฏิบัติเครื่องลมไม้ ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง
ปฏิบัติเครื่องกระทบ ปฏิบัติเครื่องสายตะวันตก ปฏิบัติกีตาร์ ปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด ปฏิบัติขับร้อง
สากล หรือบางหลักสูตรแบ่งรายวิชาตามเครื่องดนตรีนั้นๆ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560) ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต่อเนื่องกัน มีสถานะของรายวิชาเป็นรายวิชา
บังคับ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากการปรับพื้นฐานในด้านการบรรเลงควบคู่ไปกับ
ด้านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จากง่ายไปหายากซึ่ง
ค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามความสามารถของผู้เรียนไปตามล�ำดับ (จินดามาตร์ มีอาษา, 2559)
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความช�ำนาญของเครื่องมือเอก ซึ่งต้องมีความทุ่มเททั้งเวลา แรงกายและจิตใจ จึง
จะประสบผลส�ำเร็จได้ ดังนั้นความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อม ของผู้เรียนจึงมีส่วนส�ำคัญเป็น
อย่างมาก ซึ่งผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาต่างมีพื้นฐานความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ต่างกันเมื่อ
เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นการสอนปฏิบัติจึงตระหนักถึงวิธีการ ขั้นตอนในการสอน และ
จิตวิทยาการสอนดนตรี เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู้ และช่วยให้การเรียนการ
สอนดนตรีมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งผู้สอนจะต้องเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถ
จัดการสอนดนตรีให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้การสอนปฏิบัติดนตรีเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอนต่อ
เนื่องสัมพันธ์กัน
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ผู้สอนควรใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระบบและมีขั้นตอน ควรมีการเตรียมการ การ
ด�ำเนินการ และการวัดและประเมินผลที่ดีประกอบเข้าไปด้วยจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้บรรลุผลที่คาดหวังไว้ให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง เพราะการวางแผนที่ดีย่อมท�ำให้การด�ำเนิน
การมีความราบรื่น ซึ่งจะมีผลที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ที่จะตามมา (สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554) จึงจัดได้ว่าการ
เรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีควรน�ำรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาด้านทักษะพิสัย
(Psychomotor Domain) มาใช้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนใน
ด้านการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถกระท�ำหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่ว ช�ำนาญ ในสิ่งที่ต้องการให้ผู้
เรียนท�ำได้ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความอดทนให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ด้วย
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนทักษะการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะการปฏิบัติ เพราะการสอนเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญที่สุด
ของการจัดการศึกษา โดยน�ำหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลตามที่มุ่งหวังไว้ คุณภาพของการศึกษา
จะดีหรือไม่เพียงใดนั้นย่อมเป็นผลโดยตรงจากการสอนเป็นประการส�ำคัญ ดังนั้นในการสอนแต่ละ
ครั้งควรจะมีองค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย 1) ครูหรือผู้สอน
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2) ผู้เรียนหรือนักเรียน 3) สาระ ได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน และ 4) การเรียนการสอน ได้แก่
เทคนิควิธีสอน สถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2554) ผู้สอนจึงต้องมีการเตรียม
ตัวก่อนสอน ทั้งในเรื่องของเนื้อหาในการสอน และบทเรียน ทักษะต่างๆ เพื่อสาธิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามที่ผู้สอนสาธิตไป และผู้สอนควรเรียนรู้เกี่ยวกับตัวผู้เรียนว่า มีกระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้
เฉพาะตัวมาอย่างไร เพื่อเป็นการท�ำความเข้าใจและสอนได้ถูกต้องกับความต้องการของผู้เรียน
เนื่องจากการสอนทักษะเป็นเรื่องส่วนตัวของสองคนระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน และยังมีการ
ประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด และควรแก้ไขสิ่งใดในการ
ปฏิบัติ เพื่อท�ำให้ทักษะของผู้เรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ที่กล่าวว่า ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นส�ำคัญจะยึดการศึกษาแบบก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียน
แต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับการเชื่อถือไว้วางใจแนวทางนี้จึงเป็นแนวทางที่จะผลักดันผู้เรียนไปสู่
การบรรลุศักยภาพของตน โดยส่งเสริมความคิดของผู้เรียนและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)
จากความส�ำคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพทางการ
จัดการเรียนการสอนและความคิดเห็นในด้านแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซ
โฟนที่มีประสิทธิภาพ จากผู้สอนปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ได้ข้อมูลองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติแซ็กโซโฟน และยังเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
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1.ประชากร คือ อาจารย์ผู้สอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา ที่เป็นทั้งอาจารย์
ประจ�ำ และอาจารย์พิเศษที่ท�ำการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 10 คน
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามผู้สอน เรื่อง สภาพการจัดการเรียนการ
สอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลสภาพของการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซ
โฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 เรื่อง คือ 1) การก�ำหนด
วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหาสาระ 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สื่อการเรียนการสอน และ 5) การวัด
และประเมินผล ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC)
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติแซ็กโซโฟน และผู้
เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จ�ำนวน 3 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		
3.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อท�ำการแจก
แบบสอบถาม
3.2 ผู้วิจัยสอบถามข้อมูลพื้นฐานของสภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟน ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพที่
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการหาค่าร้อยละ
		
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 น�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแปล
ความหมายแล้วน�ำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมายจากการ
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ในระดับอุดมศึกษา ดังนี้
		
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
		
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก
		
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
		
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อย
		
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 การสร้างแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับ
อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
1.ประชากร คือ อาจารย์ผู้สอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา ที่เป็นทั้งอาจารย์
ประจ�ำและอาจารย์พิเศษที่ท�ำการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 10 คน ที่
ได้ให้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในตอนแรก
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติ แซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของอาจารย์ผู้สอน 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับ
อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก คือ (1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (2)
เนื้อหาสาระ (3) กิจกรรมการเรียนการสอน (4) สื่อการเรียนการสอน (5) การวัดและประเมินผล โดย
แบบสัมภาษณ์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา ผู้
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติแซ็กโซโฟน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จ�ำนวน 3 คน
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
		
3.1 ผู ้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ อาจารย์ ผู ้ ส อนปฏิ บั ติ แ ซ็ ก โซโฟนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
		
3.2 ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้
ให้ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวน 10 คน โดยท�ำการสัมภาษณ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมงต่อ 1 คน ด้วยตนเอง
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
		
4.1 น�ำข้อ มูล ที่ไ ด้จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ กมาวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา โดยจ� ำ แนก
ประเภทข้อมูล และสรุป
		
4.2 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นร่างแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
		
4.3 ร่างแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนท�ำการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซ
โฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย
1.สภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบตั แิ ซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
มีผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 90 อายุส่วนใหญ่ คือ 36-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 50 มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 70 ทั้งหมดมีต�ำแหน่งทางวิชาการคือ อาจารย์
ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ คิดเป็นร้อยละ 40 มีประสบการณ์ใน
การสอนแซ็กโซโฟนมา 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 และมีประสบการณ์ในการสอนแซ็กโซโฟนใน
ระดับอุดมศึกษา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50
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ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ในระดับอุดมศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
ในระดับ
อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้
รายการประเมินสภาพการวัดผลของรายวิชา

M

S.D.

ความหมายของการปฏิบัติ

1. มีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟน

4.8

0.42

มากที่สุด

2. มีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนน�ำความรู้ดนตรีที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน

4.7

0.48

มากที่สุด

3. มีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการถ่ายทอด
ความรู้จากการปฏิบัติแซ็กโซโฟน

4.8

0.42

มากที่สุด

4. มีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
จากการปฎิบัติแซ็กโซโฟน

4.4

0.96

มาก

5. มีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ฝึกปฏิบัติแซ็กโซโฟน

4.7

0.48

มากที่สุด

6. มีการก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติบทเพลงของแซ็กโซโฟน
ในรูปแบบที่หลากหลาย

4.5

0.53

มาก

รวม

4.62

0.55

มากที่สุด

7. ผู้สอนน�ำเนื้อหาสาระที่มาใช้สอนมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอน

4.7

0.48

มากที่สุด

8. ผู้สอนน�ำเนื้อหาสาระที่มาใช้ในการสอน ต้องมี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประโยชน์แก่ผู้เรียน

4.6

0.69

มากที่สุด

9. ผู้สอนเรียงล�ำดับเนื้อหาโดยอธิบายขั้นตอนต่างๆ
เรียงล�ำดับเนื้อหาสาระตามล�ำดับได้อย่างเหมาะสม

4.4

0.69

มาก

วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ

77

78

แนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

รายการประเมินสภาพการวัดผลของรายวิชา

M

S.D.

ความหมายของการปฏิบัติ

10. ผู้สอนมีการสอนเนื้อหาใหม่โดยทบทวนเนื้อหา
เก่า ที่มีความสอดคล้องกัน

4.3

0.82

มาก

11. มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง การจับเครื่องดนตรี

4.5

0.70

มาก

12. มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง การออกเสียง

4.5

0.70

มาก

13. มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง เทคนิคการใช้นิ้ว

4.5

0.52

มาก

14. มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง บันไดเสียง

4.7

0.48

มากที่สุด

15. มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง แบบฝึกหัดต่างๆ

4.6

0.51

มากที่สุด

16. มีเนือ้ หาทีใ่ ห้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบตั ิ
แซ็กโซโฟนแต่ละครัง้ ในเรือ่ ง แบบฝึกบทเพลงต่างๆ

4.6

0.51

มากที่สุด

17. มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง บทเพลง

4.5

0.52

มาก

18. มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนปฏิบัติแซ็ก
โซโฟนโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาของทักษะดนตรีอื่นๆ
เช่น การฟัง การอ่าน การร้อง เป็นต้น

4.7

0.48

มากที่สุด

รวม

4.55

0.59

มากที่สุด

19. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา

4.7

0.48

มากที่สุด

20. ผู้สอนมีการวางแผนและจัดล�ำดับขั้นตอนในการ
เรียน การสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาได้

4.8

0.42

มากที่สุด

21. ผู้สอนใช้ระยะเวลาในการสอนผู้เรียนแต่ละคน
แตกต่างกันตามความเหมาะสม

4.6

0.51

มากที่สุด

22. ผู้สอนแนะน�ำผู้เรียนในการฝึกซ้อม วางแผนการ
ฝึกซ้อมให้กับผู้เรียนในเรื่องที่ยังบกพร่องในการ
ปฏิบัติ

4.5

0.52

มาก

กิจกรรมการเรียนการสอน
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รายการประเมินสภาพการวัดผลของรายวิชา

M

S.D.

ความหมายของการปฏิบัติ

23. ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นในการฝึก
ซ้อม เช่น การจัดการแข่งขัน การจัดมินิคอนเสิร์ต

4.3

0.87

มาก

24. ผูส้ อนมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีส่ อนให้กบั ผูเ้ รียน เพือ่ น�ำมาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
การเรียนการสอน

4.1

0.67

มาก

25. ผูส้ อนให้ผเู้ รียนอธิบายการปฏิบตั ขิ องตนเอง และ
หาสาเหตุของความบกพร่อง

4.3

0.51

มาก

รวม

4.47

0.57

มาก

26. ผู้สอนใช้หนังสือ หรือต�ำราเพื่อฝึกโสตทักษะ
ในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟน

4.5

0.70

มาก

27. ผู้สอนใช้หนังสือ หรือต�ำราเพื่อฝึกเทคนิคต่างๆ
ในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟน

4.6

0.51

มากที่สุด

28. ผู้สอนใช้หนังสือ หรือต�ำราเพื่อฝึกการแสดง
เดี่ยวในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟน

4.7

0.67

มากที่สุด

29. ผู้สอนใช้ต�ำรา และสื่อการเรียนการสอนที่มี
ความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีความทันสมัย

4.5

0.52

มาก

30. ผู้สอนใช้เครื่องเทียบเสียง (Tuner) และเครื่อง
ก�ำหนดจังหวะ (Metronome) ในการเรียนการสอน
แซ็กโซโฟน

4.9

0.69

มากที่สุด

31. ผู้สอนบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ และ สิ่งที่ต้อง
พัฒนา

4.6

0.31

มากที่สุด

32. ผูส้ อนมีการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียน
การสอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ชม หรือ ฟังเพิม่ เติม

4.9

0.52

มากที่สุด

33. ผู้สอนมีการใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือตั้งกล้อง
เพื่อบันทึกการบรรเลงของผู้เรียน

4.8

0.42

มากที่สุด

รวม

4.69

0.54

มากที่สุด

สื่อการเรียนการสอน
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M

S.D.

ความหมายของการปฏิบัติ

34. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง เพื่อสะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียน

4.9

0.31

มากที่สุด

35. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน
ของรายวิชา

4.5

0.52

มาก

36. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้
เรียน ไปในชั่วโมงที่แล้วทุกครั้งก่อนเริ่มเรียน

4.7

0.48

มากที่สุด

37. ผูส้ อนวัดและประเมินผลการเรียนรูร้ ะหว่างเรียน

4.6

0.51

มากที่สุด

38. ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน

4.6

0.51

มากที่สุด

39. ผู้สอนให้ผลตอบกลับทันทีหลังจากท�ำการสอบ

4.8

0.42

มากที่สุด

40. ผู้สอนให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลที่ได้จากการเรียนรู้

4.7

0.48

มากที่สุด

รวม

4.69

0.46

มากที่สุด

รวม

4.6

0.55

มากที่สุด

การวัดและประเมินผล

จากตารางที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบตั แิ ซ็กโซโฟน ในระดับอุดมศึกษา
เขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉลีย่ อาจารย์ผสู้ อนมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (M= 4.6, S.D. = 0.55)
ซึง่ มีรายละเอียดรายด้านดังนี้
ด้านวัตถุประสงค์ โดยเฉลี่ยอาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.62,
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่อาจารย์ผู้สอนมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
ได้แก่ (1) การก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นใน
การปฏิบัติ แซ็กโซโฟน (2) การก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้
เรียนเกิดทักษะการถ่ายทอดความรู้จากการปฏิบัติแซ็กโซโฟน (M= 4.8, S.D. = 0.42) (3) การ
ก� ำ หนดจุ ด มุ ่ ง หมายเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยให้ ผู ้ เ รี ย นน� ำ ความรู ้ ด นตรี ที่ เ รี ย นไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน (4) การก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
การกระตุ้น ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติแซ็กโซโฟน (M= 4.7, S.D. = 0.48) นอนนั้นผู้สอน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ (5) การก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนปฏิบัติบทเพลงของแซ็กโซโฟนในรูปแบบที่หลากหลาย (M= 4.5, S.D. = 0.53) (6) การ
ก�ำหนดจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
จากการปฎิบัติแซ็กโซโฟน (M= 4.4, S.D. = 0.96) ตามล�ำดับ
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ด้านเนือ้ หา โดยเฉลีย่ อาจารย์ผสู้ อนมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (M= 4.55, S.D. =
0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่อาจารย์ผู้สอนมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ (1)
ผู้สอนน�ำเนื้อหาสาระที่มาใช้สอนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสอน (2) มีเนื้อหาที่ให้
ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง บันไดเสียง (3) มีเนื้อหาที่ให้ความ
ส�ำคัญในการสอนปฏิบัติแซ็กโซโฟนโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาของทักษะดนตรีอื่นๆ เช่น การฟัง การ
อ่าน การร้อง เป็นต้น (M= 4.7, S.D. = 0.48) (4) มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง แบบฝึกหัดต่างๆ (5) มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง แบบฝึกบทเพลงต่างๆ (M= 4.6, S.D. = 0.51) (6) ผู้สอนน�ำเนื้อหา
สาระที่มาใช้ในการสอน ต้องมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประโยชน์แก่ผู้เรียน (M= 4.6, S.D. =
0.69) นอนนั้นผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ (7) มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอน
การปฏิบัติแซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง เทคนิคการใช้นิ้ว (8) มีเนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอน
การปฏิบัติแซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง บทเพลง (M= 4.5, S.D. = 0.52) (9) มีเนื้อหาที่ให้ความ
ส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง การจับเครื่องดนตรีให้ถูกต้อง (10) มี
เนื้อหาที่ให้ความส�ำคัญในการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนแต่ละครั้ง ในเรื่อง การออกเสียง (M= 4.5,
S.D. = 0.70) (11) ผู้สอนเรียงล�ำดับเนื้อหาโดยอธิบายขั้นตอนต่างๆ เรียงล�ำดับเนื้อหาสาระตาม
ล�ำดับได้อย่างเหมาะสม (M= 4.4, S.D. = 0.69) และ (12) ผู้สอนมีการสอนเนื้อหาใหม่โดยทบทวน
เนื้อหาเก่าที่มีความสอดคล้องกัน (M= 4.3, S.D. = 0.82) ตามล�ำดับ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (M=
4.47, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีรายการที่อาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ (1) ผู้สอนมีการวางแผนและจัดล�ำดับขั้นตอนในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้ (M= 4.8, S.D. = 0.42) (2) ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา (M= 4.7, S.D. = 0.48) (3) ผู้สอนใช้ระยะเวลาในการสอน
ผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกันตามความเหมาะสม (M= 4.6, S.D. = 0.51) นอกนั้นผู้สอนมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ (4) ผู้สอนแนะน�ำผู้เรียนในการฝึกซ้อม วางแผนการฝึกซ้อมให้กับผู้เรียนใน
เรื่องที่ยังบกพร่องในการปฏิบัติ (M= 4.5, S.D. = 0.52) (5) ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายการปฏิบัติของ
ตนเอง และหาสาเหตุของความบกพร่อง (M= 4.3, S.D. = 0.51) (6) ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นในการฝึกซ้อม เช่น การจัดการแข่งขัน การ
จัดมินิคอนเสิร์ต (M= 4.5, S.D. = 0.87) (7) ผู้สอนมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอน
ให้กับผู้เรียน เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอน (M= 4.1, S.D. = 0.67) ตาม
ล�ำดับ ด้านสื่อการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (M=
4.69, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีรายการที่อาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ (1) ผู้สอนมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ชม หรือ ฟังเพิ่มเติม (M= 4.9, S.D. = 0.52) (2) ผู้สอนใช้เครื่องเทียบเสียง (Tuner) และเครื่องก�ำหนด
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จังหวะ (Metronome) ในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟน (M= 4.9, S.D. = 0.69) (3) ผู้สอนมีการใช้
เครื่องบันทึกเสียงหรือตั้งกล้อง เพื่อบันทึกการบรรเลงของผู้เรียน (M= 4.8, S.D. = 0.42) (4) ผู้สอน
ใช้หนังสือ หรือต�ำราเพื่อฝึกการแสดงเดี่ยวในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟน (M= 4.7, S.D. = 0.67)
(5) ผู้สอนบันทึกสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ และ สิ่งที่ต้องพัฒนา (M= 4.6, S.D. = 0.31) (6) ผู้สอนใช้หนังสือ
หรือต�ำราเพื่อฝึกเทคนิคต่างๆ ในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟน (M= 4.6, S.D. = 0.51) นอกนั้นผู้สอน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ (7) ผู้สอนใช้ต�ำรา และสื่อการเรียนการสอนที่มีความถูกต้องเชื่อ
ถือได้ และมีความทันสมัย (M= 4.5, S.D. = 0.52) และ(8) ผู้สอนใช้หนังสือ หรือต�ำราเพื่อฝึกโสต
ทักษะในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟน (M= 4.5, S.D. = 0.70) ตามล�ำดับ
ด้านการวัดและประเมินผล โดยเฉลี่ยอาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (M=
4.55, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีรายการที่อาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ (1) ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อสะท้อนถึงความสามารถ
ของผู้เรียน (M= 4.9, S.D. = 0.31) (2) ผู้สอนให้ผลตอบกลับทันทีหลังจากท�ำการสอบ (M= 4.8,
S.D. = 0.42) (3) ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วทุกครั้งก่อน
เริ่มเรียน (4) ผู้สอนให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลที่ได้จากการเรียนรู้ (M= 4.7, S.D. = 0.48) (5) ผู้สอนวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน (6) ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียน (M= 4.6,
S.D. = 0.51) และผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ (7) ผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเรียนของรายวิชา (M= 4.5, S.D. = 0.52) ตามล�ำดับ
2.แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนการปฏิ บั ติ แ ซ็ ก โซโฟนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เขตกรุงเทพมหานคร
		
2.1 การก�ำหนดวัตถุประสงค์ จากการสัมภาษณ์ผู้สอนมีความคิดเห็นส่วนใหญ่
ตรงกันว่าวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนควรให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติแซ็กโซโฟน มีความสามารถในทักษะการปฏิบัติแซ็กโซ
โฟนที่ถูกต้อง รวมไปถึงผู้เรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติแซ็กโซโฟน และสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ ผ่านการปฏิบัติแซ็กโซโฟน จากการสังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ขอน�ำเสนอแนวทางของ
การก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ดังนี้
		
1)ก�ำหนดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติ
แซ็กโซโฟน และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อไป
		
2)ก� ำ หนดให้ ผู ้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ แ ซ็ ก โซโฟนที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การ
ปฏิบัติ แซ็กโซโฟน และสามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนจากผู้สอนไปพัฒนาประยุกต์ใช้
ต่อได้ด้วยตนเอง
		
3)ก�ำหนดให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการฝึกปฏิบัติแซ็กโซโฟน เห็นคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติแซ็กโซโฟน และสามารถแสดงอารมณ์ ถ่ายทอดในการบรรเลงได้
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2.2 เนื้อหาสาระ จากการสัมภาษณ์ผู้สอนมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ตรงกัน
ว่า เนื้อหาสาระ ในการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ควรประกอบด้วยเรื่อง เทคนิค
บทเพลง และความเป็นดนตรีในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ซึ่งต้องคัดเลือกเนื้อหาเป็นรายบุคคลเพื่อ
พัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล แต่ควรมีเกณฑ์มาตรฐานของเนื้อหาของแต่ละชั้นปี จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ขอน�ำเสนอแนวทางของเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติแซ็กโซโฟน ดังนี้
		
ผู้สอนควรเลือกเนื้อหาที่มาใช้ในการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหา
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
		
1) เทคนิคในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน คือ บันไดเสียง (Scale) คอร์ดแยกเสียง (Arpeggio) ขั้นคู่ (Interval) แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง (Articulation) กลไกในการปลด
ล็อคนิ้ว ซึ่งเป็นการช่วยท�ำให้นิ้วมีความคล่องแคล่ว และแข็งแรงขึ้น
		
2) ความเป็นดนตรี คือ บทฝึก (Etude) บทฝึกที่เป็นบทเพลงสั้นๆ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี คือ การอ่านโน้ต การเล่น และการฟังในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
		
3) บทเพลง คือ โน้ตเพลงที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละภาคเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วย
พัฒนาผู้เรียนในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน อีกทั้งผู้เรียนควรทราบถึงประวัติของบทเพลง ผู้แต่งเพลง
และนักแซ็กโซโฟนที่ส�ำคัญของแซ็กโซโฟน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ควรทราบ
		
ทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นเนื้อหาสาระที่จ�ำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็ก
โซโฟน แต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกแบบฝึกหัดหรือบทเพลง ควรเลือกตามความ
เหมาะสมของผู้เรียน เป็นรายบุคคล เนื่องจากความรู้ และทักษะของแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้
สอนควรมีการพิจารณาเนื้อหาสาระ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
		
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิด
เห็นว่าควรใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนคนละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยในการเรียนการสอน
แต่ละครั้งมีล�ำดับการสอนจากการทบทวนสิ่งที่ได้รับมอบหมายไปในสัปดาห์ก่อนแบ่งเป็นการ
ปฏิบัติบันไดเสียง 15 นาที แบบฝึกหัดต่างๆ 15 นาที และฝึกปฏิบัติบทเพลง 20 นาที และ 10 นาที
สุดท้ายจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้มีประเมินตนเองจากการฝึกซ้อม และรู้
ว่าควรพัฒนาในเรื่องใดต่อไป ผู้สอนจึงมีหน้าที่คอยชี้แนะแนวทางในการฝึกซ้อมให้กับผู้เรียนอยู่
เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ ได้ จากการสังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ขอน�ำ
เสนอแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ดังนี้
		
1)ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคนละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประกอบไปด้วยเรื่อง บันไดเสียง บทฝึก และบทเพลง
		
2)ล�ำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ
		
ขั้นที่ 1 การฝึกบันไดเสียง ใช้เวลา 15 นาที ผู้เรียนทบทวนบันไดเสียงเดิมที่ได้รับ
มอบหมายจากสัปดาห์ก่อน
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

			
ขั้นที่ 2 การฝึกบทฝึก และแบบฝึกหัด ใช้เวลา 15 นาที ผู้สอนให้ผู้เรียน
ปฏิบัติบทฝึกเป็นข้อ ๆ โดยให้เก็บรายละเอียดที่ปรากฏในข้อนั้น ๆ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจความเป็น
ดนตรี และสามารถถ่ายทอดออกมาตามรายละเอียดที่ถูกก�ำหนดไว้โดยผู้เขียน
			
ขั้นที่ 3 บทเพลง ใช้เวลา 20 นาที ผู้เรียนปฏิบัติบทเพลงที่ได้เลือกเรียน
ในภาคเรียนนั้น อย่างน้อยคนละ 1 เพลง เป็นการฝึกปฏิบัติเพลงต่าง โดยใช้ทักษะ เทคนิคต่างๆ ที่ได้
จากแบบฝึกหัด หรือบทฝึก ในบทเพลงจะมีรายละเอียดในการฝึกฝน ฝึกซ้อม ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการ และทักษะที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติบทเพลง
			
ขั้นที่ 4 พูดคุยถามตอบ ใช้เวลา 10 นาที ผู้สอนและผู้เรียนควรพูดคุย
แลกเปลี่ยน และท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกประเมินตนเองในแต่ละสัปดาห์ที่เรียน หรือผู้เรียนเจอปัญหาใน
การฝึกซ้อม ผู้สอน จะสามารถช่วยแก้ไขให้ผู้เรียนได้ทันที
ซึ่งในแต่ละขั้นผู้สอนท�ำการสาธิตให้ผู้เรียนได้ดูด้วย อีกทั้งผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนแบบชั้นเรียนกลุ่มเฉพาะเครื่องมือ (Studio Class) คือการ
จัดการเรียนการสอนในบางสัปดาห์ให้เรียนพร้อมกัน โดยออกมาแสดงทีละคน และให้เพื่อนๆ ผู้สอน
นั่งฟัง ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการกระตุ้นในการฝึกซ้อม อีกทั้งผู้เรียนได้ทราบ
ข้อดี และข้อเสียของเพื่อน เพื่อน�ำไปปรับใช้กับตนเอง และควรมีการให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
		
2.4 สื่อการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สื่อการสอนที่ดีก็คือผู้สอนท�ำการสาธิตเป็นหลัก และมีแบบฝึกหัดต่างๆ ที่นิยมประกอบการเรียนการ
สอน ซึ่งจากการสังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ขอน�ำเสนอสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนการปฏิบัติ แซ็กโซโฟน ดังนี้
		
1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ต�ำราเรียน แบบฝึกหัด บทฝึก ของ Marcel Mule ที่เป็นแบบ
ฝึกหัดที่ใช้ส�ำหรับในการฝึกบันไดเสียง และคอร์ดแยกเสียง (Arpeggio) และของ Jean Marie
Londeix: เป็นแบบฝึกที่ใช้ส�ำหรับในการฝึกบันไดเสียง และขั้นคู่ทุกบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์
รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ของการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
		
2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น YouTube เพื่อให้ผู้
เรียนดูผู้อื่นปฏิบัติบทเพลงเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนต้องคอยชี้แนะผู้เรียนถึงวิธีการเลือกฟัง
สิ่งที่ดี และไม่ดี
		
3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฝน ได้แก่ เครื่องตั้งเสียง (Tuner) เครื่องเคาะจังหวะ
(Metronome) ซีดีเพลง เครื่องบันทึกเสียง และการตั้งกล้องเพื่อบันทึกการปฏิบัติของผู้เรียน
		
4) สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ควรมีลักษณะห้องกว้าง ไม่อึดอัด มีกระจกเพื่อ
ตรวจสอบท่าทางในการปฏิบัติของผู้เรียน
		
2.5 การวัดและประเมินผล จากการสัมภาษณ์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่า ต้องดูพัฒนาการระหว่างเรียนทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งควรให้ผู้เรียนได้มีการพูด
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คุยแลกเปลี่ยนกับผู้สอน เพื่อเป็นการให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในสิ่งที่ปฏิบัติได้ และสิ่งที่ยัง
บกพร่องที่ควรได้รับการแก้ไขในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
และหลังเรียนต้องตรวจสอบจากการ
ปฏิบัติบทเพลงที่ได้เรียนในภาคเรียนนั้น เพื่อเป็นการประเมินทักษะการปฏิบัติแซ็กโซโฟน จาก
การสังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ ขอน�ำเสนอแนวทางของการวัดและประเมินผลในการจัดการ
เรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ดังนี้
		
การวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนควรให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง คือ
		
1) ก่อนเรียน สามารถท�ำการทดสอบทักษะกับกลุ่มผู้เรียนที่เข้ามาใหม่ เพื่อ
เป็นการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
		
2) ระหว่างเรียน เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการวัดและประเมินผล โดยสามารถใช้วิธีการ
และเครื่องมืออย่างหลากหลาย คือ การสังเกตของผู้สอน โดยดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละสัปดาห์
และควรมีการสอบถามพูดคุยกับผู้เรียนทุกครั้งเพื่อถามความเข้าใจของผู้เรียน และควรให้ผู้เรียนได้
ฝึกคิดและประเมินตนเองในการปฏิบัติตนเองในแต่ละสัปดาห์
		
3) หลังเรียน การแสดงดนตรีของผูเ้ รียน โดยท�ำการสอบบทเพลงจากทีไ่ ด้เรียนมา
เพื่อเป็นการประเมินความสามารถทักษะการปฏิบัติแซ็กโซโฟนของผู้เรียน และในการแสดงดนตรี
ของผู้เรียนควรมีผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นผู้ประเมิน และให้ค�ำแนะน�ำในสิ่งที่ควรต้องปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป

อภิปรายผล

1.สภาพการจัดการเรียนการสอนการปฏิบตั แิ ซ็กโซโฟน ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
โดยเฉลี่ยอาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.6, S.D. = 0.55) แสดงให้เห็นว่าผู้
สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน แต่เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในอันดับสุดท้าย คือ ผู้สอนมีการ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอนให้กับผู้เรียน เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียน
การสอน (M= 4.1, S.D. = 0.67) แสดงให้เห็นว่าในตอนท้ายของกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
อาจไม่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน เพื่อเป็นการสะท้อนในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทราบ
ไม่มีการบอกถึงสิ่งที่ต้องพัฒนา หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้น�ำเสนอแนวทางด้านกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติ แซ็กโซโฟนให้มีการได้พูดคุยแลก
เปลี่ยนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังฝึกให้ผู้
เรียนได้ประเมินการปฏิบัติแซ็กโซโฟนของตนเอง หาสิ่งที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีผู้
สอนเป็นผู้ชี้แนะ วางแผนในการฝึกซ้อมครั้งถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา ประมายะยัง
(2556) ที่ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการปฏิบัติทักษะโน้ตประดับ ผู้สอนควรให้ผู้
เรียนคิดและลองปฏิบัติออกมาด้วยตัวเอง จากนั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนและผู้สอน
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

อธิบายเพิ่มเติม ส่วนของการวางแผนการฝึกซ้อมผู้สอนแนะนาว่าควรซ้อมอย่างไร
2.แนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบตั แิ ซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ 2) เนื้อหาสาระ 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สื่อการเรียนการสอน 5) การวัด
และการประเมินผล
		
2.1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ พบว่า ควรครอบคลุมด้านความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ด้านทักษะการปฏิบัติแซ็กโซโฟน เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีเจตคติต่อการฝึกปฏิบัติแซ็กโซโฟน เห็นคุณค่าในการฝึกซ้อม
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินดามาตร์ มีอาษา (2559) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์การเรียนการสอน
ในรายวิชาทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนประกอบไปด้วยด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
		
2.2) เนื้อหาสาระ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้สอนจะก�ำหนดเนื้อหาสาระในการ
จัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน ควรประกอบด้วยเรื่อง เทคนิค บทเพลง และความเป็น
ดนตรีในการปฏิบัติ แซ็กโซโฟน โดยคัดเลือกเนื้อหาเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล
ให้เหมาะสมกับพื้นฐานและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของ
ตนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แต่อย่างไรก็ตามการก�ำหนดมาตรฐานของบทเพลงในแต่ละชั้นปีไม่
สามารถกระท�ำได้ เนื่องจากพื้นฐานของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน จึงท�ำให้ผู้สอนไม่สามารถ
ก�ำหนดเพลงในแต่ละชั้นปีให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ แต่สามารถก�ำหนดระดับความง่าย-ยากของ
เพลงออกเป็นระดับชั้นปี โดยผู้เรียนจะท�ำการเลือกจากบทเพลงที่ถูกก�ำหนดไว้ ในประเด็นนี้สิ่งที่ควร
ท�ำผู้เรียนมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากที่สุด คือ สถาบันควรมีการก�ำหนดเกณฑ์ การรับเข้าศึกษา
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นที่ เ ข้ามาศึก ษาต่อ มีพื้นฐานที่ใกล้เคี ยงกั น ซึ่ ง สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ ต่ อพงศ์
อุ ต รพงศ์ (2551) ซึ่งกล่าวว่า ความเหมาะสมของบทเพลงและแบบฝึกหัดที่ใช้ในการเรียนการสอน
ควรเลือกให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยพิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติพื้นฐานของผู้เรียน
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนและท�ำให้มีความต่อเนื่องในการเรียนปฏิบัติ
		
2.3) กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
แบบตัวต่อตัว เนื่องจากเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติ ที่ต้องท�ำการพัฒนาเป็นรายบุคคล โดยผู้สอน
ท�ำการสาธิต และปฏิบัติไปพร้อมกับผู้เรียน และยังมีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแบบชั้นเรียน
กลุ่ม คือให้เพื่อนได้ออกมาท�ำการแสดง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้มีรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนได้ท�ำ แสดงให้เห็นว่า ผู้สอนได้ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์พิศ เพิ่มพูน (2555) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับประถมศึกษาตามแนวทาง
ของโรงเรียนนานาชาติ ผู้เรียนควรมีบทบาทมากกว่าครู หรือการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องมีการ
สาธิตจากครูหรือสาธิตให้เพื่อนดู แบ่งกลุ่ม อภิปราย และควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ทางด้านดนตรีมากที่สุด ซึ่งท�ำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าไม่ว่าจะการเรียนการ
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สอนดนตรีในด้านปฏิบัติเรื่องทฤษฎี รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นควรมีอย่างหลากหลาย
เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		
2.4) สื่อการเรียนการสอน ต้องประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ แบบฝึกหัดด้านเทคนิค
ต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฝน เว็บไซด์ ซีดีเพลง เครื่องบันทึกเสียง และการตั้งกล้องเพื่อบันทึกการ
ปฏิบัติของผู้เรียน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน เช่นเดียวกับ สกุณา ประมายะยัง (2556) ที่
ได้กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนต้องประกอบด้วย หนังสือ แบบฝึกหัดด้านเทคนิค และสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้ฟังและดูการปฏิบัติของผู้อื่น และจากงานวิจัยของ ต่อพงศ์
อุตรพงศ์ (2551) ที่ได้ท�ำการศึกษาสภาพการเรียนการสอนดนตรีปฏิบัติกีตาร์คลาสสิก ได้มีการให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนว่า ต้องมีสื่อประเภท ซีดี ดีวีดี เพื่อให้ผู้เรียนได้
ค้นคว้าและเลือกฟัง รวมไปถึงเรื่องห้องเรียนต้องเป็นห้องที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และควรมีกระจก
เพื่อดูท่าทางการเล่นของตนเอง
		
2.5) การวัดและการประเมินผล ควรมีวิธีการ ช่วงเวลา และเครื่องมือที่ใช้การวัด
และประเมินผลที่หลากหลาย เช่นเดียวกับ จินดามาตร์ มีอาษา (2559) ได้กล่าวว่า วิธีการวัดควรวัด
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียน คือใช้วิธีการสัมภาษณ์ความรู้ในการปฏิบัติ สังเกตการณ์ปฏิบัติของผู้
เรียน และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนช่วงเวลาสามารถท�ำได้ทั้งก่อนเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน ระหว่างเรียนท�ำการสังเกตพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อจะได้
พัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น และหลังเรียนคือผลสรุปที่ผู้เรียนแสดงออกมาทางการปฏิบัติทักษะ
อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ควรมีแบบตรวจสอบรายการในการปฏิบัติ หรือเกณฑ์การให้คะนนแบบรูบริค

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการน�ำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซ
โฟนในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอนแซ็กโซโฟนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนในสถาบันไม่ต�่ำกว่า 5 ปี ดังนั้นแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติแซ็กโซโฟนที่ผู้วิจัยน�ำเสนอจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนแซ็กโซ
โฟนท่านอื่น ๆ กล่าวได้ว่า ผู้สอนสามารถน�ำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนของตนเองได้
1.2 ผู้สอนต้องค�ำนึงถึงขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ให้ครบทั้ง 4
ขั้น คือการฝึกบันไดเสียง การฝึกแบบฝึกหัด การฝึกบทเพลง และการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้
สอนและผู้เรียน ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความต่อเนื่องในการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน อีก
ทั้งผู้เรียนมีพัฒนาการในการปฏิบัติแซ็กโซโฟนที่ดีขึ้น
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
ในระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การสัมภาษณ์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) ซึ่งท�ำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและลึก แต่ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลมาก และต้องน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาจัดกระท�ำโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอการสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลในระยะเวลาอันสั้น และข้อมูลที่ได้นั้นผ่านการโต้ตอบกันเองของ
ผู้สอน จึงท�ำให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นย�ำ และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.2 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลในสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน การปฏิบัติแซ็กโซโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้แต่ละภูมิภาคมีการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติ แซ็กโซโฟนในแนวทางหรือลักษณะเดียวกัน จึงควรมีการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับอุดมศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศไทย
การสนับสนุนทุนวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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การศึกษากระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกและ
กระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม1
The Study of Recycle Process of Plastic Bottle and Texturing Process by Integration with
Debris Netting, Rope, Nets and Foam Buoy

ศุภรา อรุณศรีมรกต 2
ปิติวรรธน์ สมไทย 3
ภรดี พันธุภากร 4

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำ
พลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม วิธีการ
วิจัย คือ แยกชนิดขวดน�้ำพลาสติก PET และ HDPE ด้วยวิธีการท�ำมือ และย่อยขนาดขวดน�้ำ
พลาสติกให้เล็กด้วยวิธีการตัด ผลิตชิ้นพลาสติกในอัตราส่วน ร้อยละ 100 ด้วยวิธีการหลอมด้วย
ความร้อนในเตาอบ
เมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะเกิดการละลายและยุบตัวจึงจ�ำเป็นต้องเติม
ปริมาณเศษพลาสติกที่ตัดเป็นชิ้นเล็กให้เต็มแม่แบบจนได้ขนาดตามแม่แบบ การผลิตชิ้นพลาสติก
ผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟมในอัตราส่วนการผสมเศษขวดน�้ำพลาสติก ร้อยละ
90 และ เศษวัสดุอื่น ๆ ร้อยละ 10 ผลการศึกษากระบวนการสร้างพื้นผิวของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติก
และการผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม พบว่า จุดหลอมเหลวพลาสติก HDPE ที่
230 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเผาไหม้และเปลี่ยนเป็นสีด�ำ ส่วน
พลาสติกชนิด PET ที่ 293 องศาเซลเซียส จะเกิดการละลายกลายเป็นน�้ำ ส่วนเศษวัสดุแห เชือก
อวน ที่น�ำมาผสมมีลักษณะละลายเข้ากับเนื้อพลาสติกขวดน�้ำด้วยความร้อนได้ดี แต่เกิดการเผา
ไหม้เร็วกว่าพลาสติกโดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลา 10 นาที จะเกิดการเผาไหม้เปลี่ยนสีเป็นสีน�้ำตาลเข้ม
และแข็งตัวคงรูป ซึ่งมีผลต่อลักษณะพื้นผิวของพลาสติกท�ำให้ไม่เรียบ ขรุขระ ลักษณะพื้นผิวที่ได้
จากการหลอมของเศษวัสดุแห และอวน มีความใกล้เคียงกันสูง แตกต่างเพียงขนาดของเส้นแห และ
อวน เศษวัสดุเชือกเมื่อถูกการหลอมละลายมีการหดตัวสูงมากเมื่อเทียบกับการหดตัวของเศษวัสดุ
แห และอวน ลักษณะพื้นผิวที่ได้จะไม่เรียบ มีความขรุขระสูงกว่าเศษวัสดุแห และอวน เศษวัสดุทุ่น
โฟมไม่สามารถยึดติดกับพลาสติก
ลักษณะพื้นผิวที่ได้จึงเป็นเพียงแค่ร่องรอยของทุ่นโฟมบน
พลาสติก การศึกษากระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกและกระบวนการ
สร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม มีลักษณะพื้นผิววัสดุที่ใกล้เคียง
กัน โดยเศษวัสดุแหและอวนให้พื้นผิวที่เรียบและการผสมผสานได้ดีที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: เศษขวดน�้ำพลาสติก เศษวัสดุแห เศษวัสดุอวน เศษวัสดุเชือก เศษวัสดุทุ่นโฟม
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4
ศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2
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Abstract
The purpose of research is to study of recycle process of waste plastic bottle and
texturing process by integration with debris netting, rope, nets and foam buoy. The research method is to separate the waste plastic bottles of PET and HDPE by hand and subsize of plastic water bottles with cutting method. The production process is using 100
percentage of waste plastic bottles melting in the oven; when waste plastic is melted by
heat, waste plastic will shrink and deform so it is necessary to fill up more waste plastic
scrap to full the mold. The production of texturing process by integration with debris netting, rope, nets and foam buoy is using waste plastic water bottle scrap 90 percent and
other scrap 10 percent of the physical properties of scrap. The results found that melting
point of HDPE plastic is at 230 ° C. The change is made clearly by burning and turning
black color. The melting point of PET plastic is at 293 ° C and turn the property into water.
The scrap of debris netting, rope, and nets are melted with plastic bottles well by heat, but
the average burn-up time is 10 minutes, and the color is burned to a dark brown and solid-shaped. This affects the surface appearance of the plastic by making it uneven. Rugged
surface appearance is from the melting of scrap and fishnet material. There is a high contrast, only the size of the strands and the fishnet, the rope material when molten, are very
high shrinkage compared to the contraction of the scrap and fishnet material. The appearance of the surface is not smooth. There is a higher roughness than debris and a fishnet;
the foam buoy cannot be attached to plastic, so it is just a trace of foam buoys on the
plastic. The study of recycled processes of debris, water bottles, plastic, and the process
of creating surfaces, combined with scrap material. Fishnet, rope and foam buoy have
similar material textures. The scrap and fishnet material provide a smooth surface and the
best combination.
Keyword: Plastic Bottle Scrap, Debris Netting, Debris Rope, Debris Nets, Debris Foam
Buoy

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

บทคัดย่อ
ทรัพยากรที่น�ำมาใช้เป็นวัสดุในการพัฒนาประเทศไทยปัจจุบันได้ลดน้อยลงแต่ความ
ต้องการยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้น การผลิตวัสดุทดแทนจึงเป็นแนวคิดที่ส�ำคัญต่อยุคปัจจุบันและเพื่อ
เป็นการรักษาทรัพยากรทีย่ งั คงเหลืออยู่ การสังเคราะห์พลาสติกชนิดต่าง ๆ เพือ่ การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ของโลกในมิติที่หลากหลายของยุคปัจจุบันจึงเข้ามามีบทบาทต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันเพื่อความ
สะดวกสบาย และก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ตลอดระยะเวลา 50 ปี พลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงในภาคการตลาด
และการผลิตที่อยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง ผลจากการผลิตและการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษขยะมูลฝอยภายในประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ได้มีผลกระทบต่อระบบทางน�้ำ ประเทศไทยจึง
เริ่มตระหนักและให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและมีการวางแผนพัฒนามาโดยตลอดมากกว่า 30
ปี โดยได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic and
Social Development Council, 2016) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มุ่งเน้นแนวความคิดของ
ขยะมูลฝอยและการน�ำไปใช้ประโยชน์ซึ่งประกอบด้วย การลด (Reduce) การแปรรูปเพื่อน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) การน�ำมาใช้ซ�้ำ (Reuse) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 3Rs หรือพิจารณาในส่วนของการ
แปรรูปเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการน�ำมาใช้ซ�้ำ (Reuse) ร่วมกันเป็นการน�ำขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) ซึ่งการก�ำจัดขยะของประเทศไทยในปัจจุบัน
จะพิจารณาถึง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบเติม (Refill) การซ่อมแซมวัสดุเก่ากลับมาใช้ซ�้ำ (Repair)
นอกจากนี้ประเทศไทยยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศล�ำดับต้น ๆ ของโลกที่เป็นแหล่งส�ำคัญของขยะ
พลาสติกในทะเลจึงจัดตั้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 โดยกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงและแผนพัฒนาข้างต้น
การน�ำขยะขวดน�้ำพลาสติกและการผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม จากทะเล
ผ่านกระบวนการผลิตด้วยความร้อนเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสนับสนุน
การก�ำจัดขยะและการแปรรูปเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ และถือเป็นการพัฒนาเศษวัสดุเพื่อสร้างวัสดุ
แนวทางใหม่ด้วยการผสมผสานกับเศษขยะชนิดอื่น ๆ
จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการวิจัยในการน�ำขยะขวดน�้ำพลาสติกจากทะเลที่เป็นขยะ
มูลฝอยจากการบริโภคและอุปโภคบริเวณชายหาดบางแสนผสมร่วมกับขยะมูลฝอยจากการท�ำ
ประมงบริเวณชายหาดวอนนภา เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุแนวทางใหม่สู่การพัฒนาต่อยอดในด้าน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรืองานศิลปะที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการน�ำ
กลับของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการหลอมและกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยการ
ผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม เพื่อน�ำมาสร้างเป็นประติมากรรมจัดวางที่สะท้อน
ให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาพื้นที่วัสดุ คือ ขยะมูลฝอยบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ขยะประเภทขวดน�้ำ
พลาสติก ขยะตามชายฝั่งที่เกิดจาการท�ำประมง ดังนี้
		
1.1 ขยะมูลฝอยบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีคือ 1 ใน 23 จังหวัด
ชายฝั่งทะเลที่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นสูงสุด 5 อันดับต้นของประเทศไทย โดยมีปริมาณ
ขยะ 2,619.72 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะเกือบครึ่งหนึ่งของภาคตะวันออก และอัตราส่วน
การจัดการขยะไม่ถูกต้องรวมทั้งปริมาณขยะตกค้างที่ไม่ได้รับการกําจัด ร้อยละ 46.53 (จากข้อมูล
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ปีพ.ศ. 2559) ซึ่งมีโอกาสถูกพัดลงทะเลใน
ปริมาณที่สูง ประกอบกับข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบว่า จังหวัดชลบุรีมีขยะมูลฝอยเกิน 1 ล้านตัน
ใน ปีพ.ศ. 2557 และได้มีการจัดการขยะในบางส่วนแต่ยังคงมีขยะตกค้างตั้งแต่ 500,000 ตัน ถึง 1
ล้านตัน ในช่วงสิ้น ปีพ.ศ. 2559
เทศบาล

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ทม.แสนสุข

80

ทต.อ่างศิลา

40

ทม.ศรีราชา

40

ทต.แหลมฉบัง

120

เมืองพัทยา

250

ตารางที่1 ตารางแสดงเทศบาลในภาคตะวันออกที่มีปริมาณขยะมากที่สุดต่อวัน
ที่มา : ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
สถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย

ระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย

สถานภาพ

เทศบาลเมืองศรีราชา

Sanitary Landfill

เหลือระยะเวลาใช้งาน 3 ปี

เทศบาลเมืองแสนสุข

Sanitary Landfill

เหลือระยะเวลาใช้งาน 2 ปี

เทศบาลนครแหลมฉบัง

Sanitary Landfill

เต็มประสิทธิภาพ

เมืองพัทยา

Sanitary Landfill

เต็มประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองบ้านบึง

ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล

เหลือระยะเวลาใช้งาน 5 ปี

ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยรวมชลบุรี

ระบบคัดแยกและฝังกลบ

ปิดด�ำเนินการ

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเขาเพชร

ระบบขนถ่ายมูลฝอย

เต็มประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 7 แห่งในจังหวัดชลบุรี
ที่มา : The Regional Environment Office 13, 2017
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1.2 ขยะประเภทขวดน�ำ้ พลาสติก จัดอยูใ่ นขยะทะเลกลุม่ ที่ 3 ซึง่ หมายถึงขยะอืน่ ๆ
ที่ไม่ควรจะถูกทิ้งลงทะเล แต่กลับพบอยู่ในทะเล พื้นที่บริเวณชายหาดบางแสนจัดอยู่เขตพื้นที่
ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกที่มีปริมาณขยะขวดน�้ำพลาสติกมากกว่าขยะประเภทอื่นเนื่องจาก
การอุปโภคและบริโภคบริเวณชายหาด

ภาพที่ 1 ขยะขวดน�้ำพลาสติกบริเวณชายหาดบางแสน
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
		
1.3 ขยะตามชายฝั่งที่เกิดจาการท�ำประมง จัดอยู่ในขยะทะเลกลุ่มที่ 2 คือ
อุปกรณ์ประมง เช่น อวน ลอบปู เอ็นตกปลา ทุ่น พื้นที่บริเวณหมู่บ้านชาวประมงชายหาดวอนนภาที่
ยังยึดอาชีพหลักในการด�ำรงชีวิต คือ การท�ำประมง บริเวณนี้มีการท�ำประมงทุกวันส่งผลให้เศษขยะ
จากแห อวน ทุ่นโฟม เชือกที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการท�ำประมงติดตามชายฝั่งเป็นจ�ำนวนมาก
2.ศึกษากระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกด้วยวิธีการหลอม ใน
อัตราส่วน 100 เปอร์เซ็นต์
3.ศึกษากระบวนการสร้างพื้นผิวของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกผสมผสานกับเศษวัสดุแห
เชือก อวน และ ทุ่นโฟม โดยกระบวนการทดลองด้วยความร้อน ในอัตราส่วนขวดน�้ำพลาสติก 90
เปอร์เซ็นต์ และเศษขยะจากอุปกรณ์การประมง คือ แห อวน เชือก ทุ่นโฟม ในอัตราส่วน 10
เปอร์เซ็นต์ ใช้วิธีการหลอมขวดน�้ำพลาสติกก่อนและผสมเศษวัสดุอื่นก่อนพลาสติกคงรูป

ภาพที่ 2 ขยะแห อวน เชือก ทุ่นโฟมบริเวณชายหาดวอนนภา
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
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ผลการศึกษา
1 กระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกด้วยวิธีการหลอม
จากข้อมูลการส�ำรวจพื้นที่ชายหาดบางแสน พบว่า เศษขยะประเภทขวดน�้ำพลาสติกมี
ปริมาณมากกว่าเศษขยะประเภทอื่น ๆ ซึ่งขวดน�้ำพลาสติกที่น�ำมาใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 2
ประเภท คือ
1. พลาสติกขวดน�ำ้ ชนิด PET โพลิเอทิลนี เทเรฟทาเลต มีความแข็ง เหนียวไม่เปราะแตกง่าย
2. พลาสติกฝาขวดน�้ำ ชนิด HDPE โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เป็นพลาสติกค่อน
ข้างนิ่ม แต่เหนียวไม่แตกง่าย สามารถท�ำให้เกิดสีสันได้
พลาสติก 2 ชนิดนี้สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ มีคุณสมบัติหลอมละลาย คงรูปตาม
แม่แบบได้ มีความทึบแสง ใช้เป็นตัวประสานเศษวัสดุอื่น ๆ ให้คงรูปเป็นหนึ่งเดียวได้ตามแนวทาง
ในการผลิตวัสดุ จึงได้ท�ำการทดลองด้วยวิธีการที่แตกต่างกันโดยก�ำหนดอัตราส่วนเศษขยะขวดน�้ำ
พลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้อุณหภูมิความร้อนที่แตกต่างกัน ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงการทดลองหลอดขวดน�้ำพลาสติกด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต

ตารางที่ 4 แสดงการทดลองอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมในการหลอมพลาสติก
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต

ภาพที่ 3 การทดลองอุณหภูมิความร้อนในการหลอมพลาสติกชนิด HDPE ที่ 250 องศาเซลเซียส
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
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ภาพที่ 4 การทดลองอุณหภูมิความร้อนในการหลอมพลาสติกชนิด PET ที่ 270 องศาเซลเซียส
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต

ภาพที่ 5 การทดลองอุณหภูมิความร้อนในการหลอมพลาสติกชนิด PET ที่ 280 องศาเซลเซียส
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
2 กระบวนการสร้างพื้นผิวของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน
และ ทุ่นโฟม โดยกระบวนการทดลองด้วยความร้อน
กระบวนการนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างวัสดุรีไซเคิล (ขวดน�้ำพลาสติก) ให้มีเอกลักษณ์
เฉพาะจึงได้มีการพัฒนาพื้นผิวของวัสดุโดยการน�ำเศษวัสดุเหลือใช้จากพื้นที่ใกล้เคียงแต่เป็นขยะ
ทะเลอีกประเภทหนึ่งบริเวณชายหาดวอนนภา ได้แก่ แห อวน เศษเชือก ทุ่นโฟม ผสมผสานกับวัสดุ
หลัก คือ ขวดน�้ำพลาสติก
2.1 การหลอมขวดน�้ำพลาสติกและอวน ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้ำพลาสติก 90
เปอร์เซ็นต์ และ เศษอวน 10 เปอร์เซ็นต์
		

ตารางที่5 แสดงการหลอมขวดน�้ำพลาสติกและอวน
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
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2.2 การหลอมขวดน�้ำพลาสติกและแห ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้ำพลาสติก 90
เปอร์เซ็นต์ และ เศษแห 10 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 6 แสดงการหลอมขวดน�้ำพลาสติกและแห
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต

ภาพที่ 6 ลวดลายขนาดเส้นเอ็นจากการหลอมแหและอวน
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต

		
		
2.3 การหลอมขวดน�้ำพลาสติกและเศษเชือก ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้ำ
พลาสติก 90 เปอร์เซ็นต์ และ เศษเชือก 10 เปอร์เซ็นต์
		
การหลอมขวดน�้ำพลาสติกและเชือกที่ติดกับแห อวน พบว่า เชือกสามารถท�ำให้
เกิดลวดลายที่น่าสนใจบนพลาสติกที่หลอมได้ แต่ต้องมีการควบคุมในการจัดวางเชือก ซึ่งผลที่ได้
จากการทดลอง มีการแบ่งเชือกที่ตัดมาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. ตัดเป็นเส้น 2. ใส่หลอมตามที่ตัดมาแต่
แรก (กลุ่มก้อนแต่มีการจัดการให้เชือกฟูก่อนใส่หลอม)
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ตารางที่7 แสดงการหลอมขวดน�้ำพลาสติกและเศษเชือกแหอวน
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต

ภาพที่7 ลวดลายจากการหลอมขวดน�้ำพลาสติกและเชือก
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
2.4 การหลอมขวดน�้ำพลาสติกและทุ่นโฟม ในอัตราส่วน เศษขยะขวดน�้ำพลาสติก 90
เปอร์เซ็นต์ และ เศษทุ่นโฟม 10 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 8 แสดงการหลอมขวดน�้ำพลาสติกและเศษทุ่นโฟม
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษากระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกและกระบวนการ
สร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และทุ่นโฟม โดยแบ่งกระบวนการศึกษาออก
เป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่1 การศึกษากระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกด้วยวิธีการ
หลอมโดยใช้ความร้อน ในอัตราส่วนเศษขยะขวดน�้ำพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ จากตารางผลการ
ทดลองกระบวนการหลอมขวดน�้ำพลาสติกที่ดีที่สุด คือ การใช้เตาอบหลอม เพราะสามารถควบคุม
อุณหภูมิให้ผลการหลอมได้ทั่วถึงกับวัสดุ พื้นผิววัสดุที่ได้นั้นเรียบ ไม่ขรุขระ พลาสติกกลายเป็นเนื้อ
เดียวกัน และข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือการแบ่งแยกสีของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกส่งผลต่อลักษณะ
ภายนอกของพื้นผิววัสดุ การหลอมพลาสติกด้วยเตาอบจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิความร้อน
ในการหลอมอย่างเคร่งครัด หากขาดการควบคุมอุณหภูมิความร้อนจะส่งผลให้พลาสติกเกิดการเผา
ไหม้และเปลี่ยนเป็นสีด�ำ ความร้อนที่เหมาะสมอยู่ที่อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถท�ำให้
พลาสติกชนิด PET โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต และ ชนิด HDPE โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
สามารถหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่คงรูปเดิมและน�ำไปใช้ขึ้นรูปทรงตามแม่แบบได้ดี ถือเป็น
อุณหภูมิที่เหมาะสมส�ำหรับใช้หลอมเศษขยะพลาสติกทั้ง 2 ชนิดนี้ แต่หากใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 260
องศาเซลเซียส พลาสติก HDPE (ฝาขวดน�้ำพลาสติก) จะเกิดการเผาไหม้จนกลายเป็นสีด�ำ ซึ่งใน
ขณะที่พลาสติก PET (ขวดน�้ำพลาสติก) ยังคงละลายได้ดีและมีความหนืดมากขึ้น และจะเริ่มเกิด
รอยร้าว แตกเมื่อหลอมที่อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียส จนกลายเป็นน�้ำที่อุณหภูมิ 293 องศาเซลเซียส
กล่าวคือ ขวดน�ำ้ พลาสติกสามารถน�ำกลับมาหลอมเพือ่ ขึน้ รูปทรงตามแม่แบบได้ใหม่ทมี่ ากกว่า 1 ครั้ง
ชนิดขวดน�้ำพลาสติกที่น�ำมาใช้ในการหลอมส่งผลต่อสีของวัสดุ กล่าวคือ ขวดน�้ำพลาสติกบางยี่ห้อ
มีสารผสมสีฟ้า จึงส่งผลให้พลาสติกที่หลอมมีสีฟ้าเช่นเดียวกัน เช่น ยี่ห้อน�้ำแร่มองต์เฟลอ

ภาพที่ 8 ผลการหลอมขวดน�้ำพลาสติกยี่ห้อน�้ำแร่มองต์เฟลอ
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
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และกระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม

นอกจากนี้แม่แบบที่ใช้ในการหลอมนั้นส่งผลต่อระยะเวลาและผลของชิ้นวัสดุ หากใช้แม่
พิมพ์ (Mold) ที่ท�ำจากอลูมิเนียม ผลที่เกิดนั้นคือ แม่พิมพ์เกิดการเสียรูปทรงเมื่อมีการใช้งานสัก
ระยะ การถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ค่อนข้างยาก และมีการกระจายความร้อนที่ช้ามาก แต่แม่
พิมพ์ (Mold) ที่ท�ำจากเหล็กและเคลือบผิวด้วยคาร์บอนส่งผลให้การถอดวัสดุออกจากแม่พิมพ์ง่าย
ขึ้น แม่พิมพ์ทนความร้อนได้สูงจึงไม่เกิดการเสียรูปทรงเมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน และมีการกระ
จายความร้อนได้ดีมาก

ภาพที่ 9 แม่พิมพ์ที่ใช้ในการหลอมเศษขวดน�้ำพลาสติก
ที่มา: ศุภรา อรุณศรีมรกต
ส่วนที่ 2 การศึกษากระบวนการสร้างพื้นผิวโดยผสมผสานเศษขวดน�้ำพลาสติกกับเศษวัสดุ
แห อวน เชือก และทุ่นโฟม ด้วยวิธีการหลอม ในอัตราส่วนเศษขวดน�้ำพลาสติก 90 เปอร์เซ็นต์ และ
เศษวัสดุแห อวน เชือก และทุ่นโฟม อย่างละ 10 เปอร์เซ็นต์ จากตารางกระบวนหลอมขวดน�้ำ
พลาสติกและแห อวน เชือก ทั้ง 3 วัสดุนี้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับขวดน�้ำพลาสติก เกิดลวดลายที่น่า
สนใจซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการในเรื่อง ต�ำแหน่ง และรูปแบบ ลักษณะพื้นผิวของพลาสติกที่ได้คือไม่
เรียบ ขรุขระ เมื่อสัมผัสจะรับรู้ถึงลักษณะความเป็นเส้นบนวัสดุได้ แหเกิดการเผาไหม้ค่อนข้างเร็วจึง
ใช้เวลาไม่นานในการหลอมเพราะมีลักษณะเส้นเล็กและบาง และสีจะเปลี่ยนตามเวลาการหลอม
ขนาดที่ได้จากการทดลอง คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม. หนา 1 ซม. ผลลัพธ์ที่ได้จากการการหลอม
ระหว่างขวดน�้ำพลาสติกกับอวน และ ขวดน�้ำพลาสติกกับแหไม่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างเพียงขนาด
เส้นเอ็นของการน�ำมาใช้จากชาวประมง เช่น เส้นเอ็นอวนจะมีขนาดหนาและใหญ่กว่าเส้นเอ็นแห
ดังนั้น ลวดลาย (Texture) ที่ได้จากการหลอมอวนจะชัดเจน และหนากว่าลวดลายที่ได้จากการ
หลอมแหซึ่งมีลักษณะบางกว่า กระบวนการหลอม ส่วนวัสดุเศษเชือกให้ลักษณะพื้นผิวและลวดลาย
เป็นเส้นเช่นเดียวกับแหและอวน แต่จะไม่เป็นเส้นที่ต่อเนื่องยาว มีลักษณะเป็นเส้นสั้น ๆ ข้อสังเกต
ของการใช้วัสดุเชือกคือการท�ำความสะอาดเชือกด้วยการล้างน�้ำและไม่ตากให้แห้งสนิทก่อนน�ำมา
ใช้หลอม ส่งผลต่อเนื้อพลาสติกซึ่งท�ำให้เกิดการร้าวของพลาสติก ซึ่งรอยร้าวนี้เกิดขึ้นมาจากการ
คายน�้ำของเชือกในขณะที่พลาสติกหลอมอยู่ในอุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส จากตารางกระบวนการ
หลอมเศษขวดน�้ำพลาสติกและทุ่นโฟมให้ผลลัพธ์พื้นผิวเป็นเพียงแค่ร่องรอยเนื่องจากทุ่นโฟมไม่
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หลอมเป็นเนื้อวัสดุเดียวกันกับพลาสติก และเกิดการหลุดร่อนเมื่อพลาสติกคงรูปเนื่องจากโฟมท�ำมา
จากเม็ดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้สารช่วยการขยายตัวจึงมีลักษณะฟูและเบา ดังนั้น
เนื้อพลาสติกจึงไม่มีน�้ำหนักมากพอที่จะยึดเกาะกับวัสดุอื่น ๆ ได้ กล่าวคือ การน�ำเศษพลาสติกผสม
ผสานกับวัสดุอื่นทางทะเล จ�ำเป็นต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพคล้ายคลึง เช่น มีความสามารถ
ละลายด้วยความร้อนได้ หรือมีส่วนประกอบที่มาจากวัสดุใกล้เคียงกัน จึงจะเกิดการยึดติดได้ดี
กระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของเศษขยะขวดน�้ำพลาสติกและกระบวนการสร้างพื้นผิว
โดยผสมผสานกับเศษวัสดุแห เชือก อวน และ ทุ่นโฟม นี้ถือเป็นแนวทางในการน�ำขยะกลับมาใช้
ใหม่ให้เกิดคุณค่า และเป็นกระบวนการแปรสภาพ ไม่คงรูปทรงเดิมเพื่อก่อให้เกิดวัสดุรูปแบบใหม่ที่
สามารถควบคุมลักษณะภายนอก เช่น พื้นผิว (Texture) ขนาด ความหนา ในการน�ำไปใช้ประโยชน์
ด้านอื่น ๆ โดยไม่จ�ำเป็นต้องยึดติดกับการน�ำกลับมาใช้ในรูปแบบเดิม กระบวนการนี้จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่น่าสนใจในการช่วยลดปริมาณชยะมูลฝอยในประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่า ตอบสนองความ
ต้องการที่มีกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ผู้คนต่างให้ความส�ำคัญ โดยวัสดุพลาสติกที่
ได้นั้นมีความเหมาะสมในการน�ำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบ
โจทย์กับความต้องการได้อย่างหลากหลาย ตลอดจนการสร้างแรงผลักดันให้สังคมได้ตระหนักถึง
คุณค่าและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การพัฒนารูปแบบการสอนทีเ่ น้นบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กับการ
จัดการเรียนรูท้ ศั นศิลป์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
Acoustics Inspired Contemporary Dharma – seat for Aranya Wasri Temples
decosated with LaiKammalor as in Tri Bhumi concept.
พัชริน สงวนผลไพโรจน์ 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีส่ ำ� คัญของไทยทีเ่ หมาะสมใน
การน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการสอนทีเ่ น้นบูรณาการ และ 3) ศึกษาผลการ
ใช้รปู แบบการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนรูท้ ศั นศิลป์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น การวิเคราะห์
ข้อมูลเบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากแบบสอบถามเชิงส�ำรวจ โดยใช้คา่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ได้ขอ้ มูล ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการจัดการสอนจากกลุม่ ตัวอย่างครูทศั นศิลป์ จ�ำนวน
121 คน ในโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทัว่ ประเทศ น�ำมา
พัฒนาตามรูปแบบการสอนของกาเย่ (Robert Gagne’) ด้านการน�ำเสนอเนือ้ หาใหม่ บูรณาการเป็นชุด
การสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ น�ำมาทดลองเครือ่ งมือกับกลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1-2 และ 3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 382 คน จาก 6 โรงเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลหลังการใช้
ชุดการสอน จากแบบสอบถามและแบบทดสอบ รวมถึงวิเคราะห์ขอ้ มูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้ paired sample t-test และวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมินความพึงพอใจโดย
ใช้คา่ เฉลีย่ (x̅) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส�ำคัญของไทยด้านทัศนศิลป์ ที่เหมาะสมในการน�ำ
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 6 ภาค โดยภาคเหนือ ได้แก่
ร่มกระดาษสา ภาคกลาง ได้แก่ ตุ๊กตาชาววัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ภาค
ตะวันออก ได้แก่ ครกหิน ภาคตะวันตก ได้แก่ เครื่องประดับจากนิล ภาคใต้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้า
บาติก และกรุงเทพฯ ได้แก่ หุ่นกระบอกไทย จากนั้นน�ำไปสร้างชุดการสอนและน�ำไปจัดการเรียน
การสอนพบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนช่วยในการสืบทอดทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็น
ของนักเรียนด้านการรับรู้ด้านคุณค่าและสุนทรียะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่า ก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีการรับรู้อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นเรื่องที่คน
ไทยควรภาคภูมิใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
จากการท�ำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนหลังใช้ชุดการสอน พบว่ามีคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นของครูผู้ใช้ชุดการสอนพบว่า มีความพึงพอใจต่อ
ชุดการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการสอน บูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา
1

ผศ.,อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552–2559 (2553) ได้ก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของแผนไว้ว่า เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ ฉบับปรับปรุงฯ จึงได้มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 2) เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ที่ 2
ซึ่งกล่าวถึงการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบายคือส่ง
เสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็น
วิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิตการจัดการศึกษาที่ดีนั้นจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี แต่การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลสังคมและประเทศ ทั้งนี้เพราะเราได้พัฒนาประเทศและ
จัดการศึกษาโดยทอดทิ้งของดีที่ประเทศเรามีอยู่ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (รุ่ง
แก้วแดง, 2542)
โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความคาดหวังในคุณภาพของผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3 จึงได้ก�ำหนด
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ว่าเมื่อจบช่วงชั้นแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1.สร้างและน�ำเสนอผลงานศิลปะโดยเลือกและประยุกต์ทัศนธาตุและทักษะพื้นฐานให้ได้
ผลตามที่ต้องการ ตลอดจนสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจผลงานของตนเองได้
2.รู ้ ว ่ า การจัด ทัศ นธาตุ จะช่วยให้งานศิล ปะสามารถสื่ อความคิ ดและความรู ้ สึก และ
อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในความสวยงามของศิลปะได้
3.บรรยายและอธิบายงานศิลปะสาขาต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม โดยอภิปรายเปรียบเทียบผลงานศิลปะจากยุคสมัย วัฒนธรรมต่าง ๆ และให้ความ
ส�ำคัญในเรื่องบริบททางวัฒนธรรม
4.น�ำความรู้ทางศิลปะที่ตนถนัดและสนใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและการเรียนรู้
กลุ่มสาระอื่น ๆ
5.เห็นความส�ำคัญของการสร้างสรรค์งานศิลปะ เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในการแสดงออก
รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
6.ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รัก หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล
ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ประการหนึ่ ง ก็ คื อ แนวทางการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหลั ก สู ต ร
พุทธศักราช 2544 นั้น ส่วนหนึ่งนั้นมีหลักการคือเป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่ง
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เน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลและมีจุดมุ่งหมายคือมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม รัก
ประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งท�ำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม ทั้งนี้ ในหมวดที่ 4 มาตรา 23
แนวทางจัดการศึกษายังเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา
ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ควรที่จะเข้าใจถึงแนวคิดในการสอนที่ดี สิ่งแรกที่จะ
ต้องท�ำความเข้าใจ คือ หลักสูตรที่ก�ำลังถือปฏิบัติอยู่ การท�ำความเข้าใจกับหลักสูตรนั้นจ�ำเป็นจะ
ต้องศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดเป็นปฐม พิจารณาเป้าหมายหลักของหลักสูตรว่า การ
ศึกษาควรจะมีแนวโน้มไปทางใด เช่น การเน้นถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาสังคม สนองความ
ต้องการท้องถิ่น ให้รู้จักคิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็นและริเริ่มสร้างสรรค์ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2539)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 มาตรา 30 ซึ่งก�ำหนดให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดการเรียนการ
สอนศิลปะด้านทัศนศิลป์ ก็เป็นอีกวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งที่สามารถน�ำเนื้อหาและวิธีปฏิบัติการเกี่ยว
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการเรียน ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งยังอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้
เรียนส�ำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนา
ความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้ และทักษะในการด�ำเนินชีวิต ให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเสริมสร้าง
สุขภาพส่วนตนและชุมชน มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�ำหนดไว้เบื้องต้นใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ คือมาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตาม
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอด ความ
รู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และมาตรฐาน ศ 1.2
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ผ่านมาบทบาทของครูในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ตระหนักในคุณค่าและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนหรือประสบ
ความส�ำเร็จในการจัดการมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทสาร สีสลับ และคณะ (2542) ที่
กล่าวว่า การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา ยังมีปัญหาที่จากผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและชุมชนบางส่วน ยังไม่เข้าใจใน 3 เรื่อง ที่ถือว่าส�ำคัญ คือ
1.ไม่เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรท้องถิ่นและแนวทางในการน�ำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ใน
ระดับที่จะได้ผลในทางปฏิบัติ
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2. ไม่เข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ไม่เข้าใจเนื้อหาความรู้ของผู้ทรงภูมิปัญญาหรือวิทยากรท้องถิ่นหรือวิทยากรภายนอก
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นประสบการณ์ที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วจนเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยมี
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นพืน้ ฐาน การคงอยูข่ องภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านนัน้ มีการรับและถ่ายทอดกันต่อ ๆ มา
จากชนรุน่ หนึง่ ไปสูช่ นอีกรุน่ หนึง่ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทีแ่ ตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิน่
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (สันติสุข กฤดากร. หม่อมหลวง, 2541)
การพัฒนาคนเพื่อให้ก้าวไปในอนาคตอย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่เราคนไทยจะต้องรอบรู้
วิทยาการใหม่ ๆ เท่านั้น เราจ�ำเป็นต้องรู้จักวัฒนธรรมของเราเอง เข้าใจภูมิปัญญาที่ได้สั่งสมและ
สืบสานมาช้านาน แม้บัดนี้ก็ยังปรับเปลี่ยน ปรับใช้ และงอกงามอยู่มิรู้จบเพื่ออะไร ก็เพื่อให้เรา
สามารถเรียนรู้และปรับตัวบนแนวทางที่ผสมผสาน “ของดี” ที่เรามีอยู่เป็นทุน กับ “ของใหม่” ที่เราใช้
สติปัญญาเลือกแล้วว่า เหมาะกับเรา (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544) ซึ่งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น มีความสอดคล้องกับบริบทการสอนแบบไทย ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความเป็นปูชนียบุคคล
2. วัตถุประสงค์การสอน มี 3 ประการ คือ การให้ความรู้ การให้ฝึกปฏิบัติจนช�ำนาญและ
การปลูกฝังความงดงามด้านจิตใจ (สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ, 2538)
ดังนั้น การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ จึงควรมุ่งพัฒนาความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษานอกจาก
จะทบทวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ก�ำหนดไว้แล้ว
จะต้องจัดเตรียมแบบบูรณาการเป็นโครงงานมากขึ้น เป็นการเริ่มท�ำให้ผู้เรียนได้เข้าใจการศึกษาสู่
โลกของการท�ำงานตามความต้องการของท้องถิน่ และสังคม นวัตกรรมด้านการสอนและประสบการณ์
ในการท�ำงานด้านต่าง ๆ แม้การเรียนภาษาก็สามารถเป็นช่องทางสูโ่ ลกของการท�ำงานได้ และต้อง
ชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบว่า สังคมในอนาคตจะต้องอยู่บนรากฐานของความรู้ สถานศึกษาจึงต้องจัด
บรรยากาศให้อยู่ในสภาพแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เป็นตัวอย่างแก่สังคม และควรจัดรายวิชาหรือ
โครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเพิ่มขึ้นด้วย
ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิดและวิธีด�ำเนินการต่าง ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนารูปแบบการสอน
ที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ วิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการใช้ชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะให้ดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ ที่เหมาะสมส�ำหรับน�ำมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้ทัศน
ศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการบูรณาการ ไปใช้ในการพัฒนาจัดการเรียน
รู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นิยามศัพท์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายของชาวบ้านในท้องถิ่น ที่
ใช้ในการด�ำเนินชีวิตโดยได้รับการถ่ายทอดและกลั่นกรองเป็นเวลายาวนาน
รูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการ หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการท�ำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นการบูรณาการ หมายถึง ผลจากแบบสอบถามการรับรู้
ด้านคุณค่าและสุนทรียะของภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดการ
สอนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 3 ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2558 ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ในเขต
กรุงเทพฯ 2 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 โรงเรียน โรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ต่างจังหวัด 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 1 โรงเรียน รวมเป็น 6 โรงเรียน จ�ำนวน 382 คน

แนวคิด/ทฤษฎี
ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2534) ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงได้เสนอแนวทางที่จะด�ำเนินการศึกษาและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ท�ำความ
เข้าใจในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก�ำหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ว่าเมื่อจบช่วงชั้นแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถด้านทัศนศิลป์ มีความซาบซึ้ง เห็น
คุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รัก หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและสากล ที่ส�ำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากลและมีจุดมุ่งหมายคือมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
ภูมิปัญญาไทย
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การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรเข้าใจแนวคิดในการสอนที่ดี โดยสิ่งแรกที่ต้อง
ท�ำความเข้าใจ คือ หลักสูตรที่ก�ำลังถือปฏิบัติอยู่ การท�ำความเข้าใจกับหลักสูตร จ�ำเป็นต้องศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดเป็นปฐม พิจารณาเป้าหมายหลักของหลักสูตรว่า การศึกษาควรจะมี
แนวโน้มไปทางใด (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2539) โดยน�ำเอาแนวความคิดด้านการน�ำเสนอเนื้อหาและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย วิธีน�ำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) จากการน�ำเสนอบท
เรียนบนเว็บซึ่งสามารถท�ำได้หลายรูปแบบด้วยกัน คือ การน�ำเสนอด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง
หรือแม้กระทั่ง วีดิทัศน์ อย่างไรก็ตามสิ่งส�ำคัญที่ผู้สอนควรให้ความส�ำคัญก็คือผู้เรียน ผู้สอนควร
พิจารณาลักษณะของผู้เรียนเป็นส�ำคัญเพื่อให้การน�ำเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด
(Gagne, 1970)
กรอบแนวคิด หรือทฤษฎีพื้นฐานทางการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
แบบแผนวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดย
1.ศึกษาข้อมูลส�ำหรับการพัฒนารูปแบบการสอน โดยจัดท�ำแบบสอบถาม เกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ กับการจัดการเรียนการสอน แก่ครูผสู้ อนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทัว่ ประเทศ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ การพัฒนารูปแบบการสอน
2.การพัฒนาเครื่องมือ โดยการน�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากครูผู้สอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่า
ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อความคิดเห็น/ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป แล้วน�ำมาพิจารณาความ
เหมาะสมของส�ำนวนภาษา การใช้ถ้อยค�ำ และน�ำแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน�ำมา
พัฒนารูปแบบการสอนเป็นชุดการสอนโดยจัดท�ำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนและแบบทดสอบ ประกอบด้วย
		
2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยว
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาศิลปะ(พื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
		
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการใช้ชดุ การสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน่ วิชาศิลปะ (พืน้ ฐาน) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 3 ชุดที่ 1-3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมี
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระดับชัน้ ละ 1 ชุด ชุดละ 30 ข้อ
		
2.3 แบบสอบถามข้อมูลด้านความพึงพอใจของผูส้ อนทีม่ ตี อ่ ชุดการสอนภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ วิชาศิลปะ (พืน้ ฐาน) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 3 โดยใช้แบบสอบถามนีก้ บั ผูส้ อนใน
โรงเรียนทีใ่ ช้ชดุ การสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
จากนั้นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยหา
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50
ขึ้นไป

ประชากร/ตัวอย่าง

1.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์
กลุ่มตัวอย่างประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ทั่วประเทศ โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) จาก 6 เขตภูมิภาค ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน และ
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 121 คน
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การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. การใช้รูปแบบการสอนจากชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุม่ ตัวอย่างประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา
2558 โดยใข้วธิ สี มุ่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพฯ 2 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) ต่างจังหวัด 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
1 โรงเรียน รวมเป็น 6 โรงเรียน จ�ำนวน 382 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.แบบสอบถามความคิดเห็นจากครูผู้สอนวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ จากโรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้ง 6 เขตภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 49 โรงเรียน จ�ำนวน 121 ชุด น�ำข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์และประมวลผล
2.ทดลองใช้ชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบการสอน
จากชุดการสอน ประกอบด้วยแผนการสอน แบบสอบถามและแบบทดสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเชิงส�ำรวจโดยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการใช้ชุดการสอน จากแบบสอบถามและแบบทดสอบ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ paired sample t-test ด้วย
โปรแกรม spss และวิคราะห์ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผล
ผู้วิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) ครูส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะช่วย
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอดทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยใน
แต่ละภูมิภาคที่เหมาะสมในการน�ำมาจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นต่าง ๆ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ผ้าม่อฮ่อม ปลาตะเพียนใบลานสาน เครื่องปั้นบ้านเชียง จักสานไม้ไผ่ โอ่งมังกร ย่านลิเภา บาตรพระ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แกะสลักไม้ เบญจรงค์ เครื่องปั้นด่านเกวียน เสื่อจันทบูร ผลิตภัณฑ์ไม้
ตาล หนังตะลุง หัวโขน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ร่มบ่อสร้าง ตุ๊กตา ชาววัง ผ้าไหมมัดหมี่ ครกหิน
อัญมณี บาติก หุ่นกระบอก
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนพบว่า วิธีการสอนภูมิปัญญาไทยมีหลายรูป
แบบโดยจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับกระบวนการผลิตในด้านคุณค่าให้กับผู้เรียน เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม เช่น การเล่าเรื่องราว การให้ปฏิบัติจริง
การให้ท�ำเลียนแบบการให้ลองถูกลองผิด การให้ศึกษาด้วยตนเองต่อวิชาและการสอนแบบเป็น
เครือข่ายการน�ำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2541) ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอน โดยเลือกกระบวนการให้ความรู้เพื่อปลูกฝังทัศนคติและ
พฤติกรรม รวมถึงการให้ปฏิบัติจริงจากการเลียนแบบ จัดท�ำเป็นชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งใน
แต่ละระดับชั้นประกอบด้วยแผนการสอน สื่อการสอน ใบงาน แบบประเมิน
ผลงาน ใบความรู้และแบบทดสอบ
3) ผลการใช้รปู แบบการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการไปใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรูท้ ศั นศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการรับรู้ด้านคุณค่าและสุนทรียะ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังเรียน พบว่า
		
3.1 ด้านการรับรู้ด้านคุณค่าและสุนทรียะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนเรียน
และหลังเรียนอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความคิดเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นเรื่องที่คน
ไทยควรภาคภูมิใจ การมีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยยิ่งท�ำให้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย
		
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมากขึ้น เข้าใจที่มา
ขั้นตอน เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า การน�ำชุดการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นองค์ประกอบสนับสนุนให้การจัด การเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถรับรู้ เข้าใจวิธีการขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากใช้ชุดการสอนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนเรียนอยู่ในระดับน้อย หลังเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากในทุกระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการสอนก่อน
เรียนและหลังเรียนพบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนสอบ
ก่อนและหลังเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 3 มีความสัมพันธ์กัน
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การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การอภิปรายผล
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ใช้แนวคิดจากรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model) ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเยอธิบายว่า
ปรากฏการณ์การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1) ผลการเรียนรู้หรือความสามารถด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ 5 ประเภท คือ ทักษะ
ทางปัญญา (intellectual skill) ซึ่งประกอบด้วยการจ�ำแนกแยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด การ
สร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง ความสามารถด้านต่อไปคือ กลวิธีในการเรียนรู้ (cognitive Strategy) ภาษาหรือค�ำพูด (verbal information) ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skill) และ
เจตคติ(attitude)
2) กระบวนการเรียนรู้และจดจ�ำของมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการจัดกระท�ำข้อมูลในสมอง
ซึ่งมนุษย์จะอาศัยข้อมูลที่สะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และขณะที่กระบวนการ
จัดกระท�ำข้อมูลภายในสมองก�ำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษย์มีอิทธิพลต่อการส่ง
เสริมหรือการยับยั้งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน กานเยจึงได้เสนอ
แนะว่า ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละประเภท ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง โดยจัดสภาพการณ์ภายนอกให้
เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน
ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้สาระที่น�ำเสนอได้อย่างดี รวดเร็วและจดจ�ำสิ่งที่เรียนรู้ได้
นาน นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เพิ่มพูนทักษะในการจัดระบบข้อมูล สร้างความหมายของข้อมูล รวม
ทั้งการแสดงความสามารถของตน เป็นการช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน อีกทั้ง
ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการสอนออกมาในรูป
แบบของชุดการสอนที่มีสื่อการสอนที่เป็นวิดิทัศน์ที่ตัดต่อเตามเนื้อหาภูมิปัญญาแต่ละด้านอย่าง
สมบูรณ์ มีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น โดยมีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ควรน�ำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1)การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส�ำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ที่เหมาะสมใน
การน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส�ำคัญของไทย ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ ใน
การน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำแบบสอบถาม โดยใช้ผู้
ตอบแบบสอบถามเป็นครูศิลปะ จ�ำนวน 121 คน ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับความนิยมของภูมิปัญญาไทย
ในแต่ละภาค ซึ่งได้แยกออกเป็น 6 ภูมิภาคและกรุงเทพฯ จนได้ข้อสรุปเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในแต่ละภูมิภาคโดย 3 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค ที่จะน�ำมาสร้าง
เครื่องมือภูมิปัญญาท้องถิ่นในล�ำดับถัดไป มีดังนี้
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บ้านเชียง
ไม้ตาล

1. ภาคเหนือ ได้แก่ ร่มกระดาษสา ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก และ ม่อฮ่อม
2. ภาคกลาง ได้แก่ ตุ๊กตาชาววัง เครื่องเบญจรงค์ และปลาตะเพียนสาน
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ เครือ่ งปัน้ ดินเผาด่านเกวียนและเครือ่ งปัน้ ดินเผา
4. ภาคตะวันออก ได้แก่ ครกหิน เสื่อจันทบูร และผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
5.ภาคตะวันตก ได้แก่ เครื่องประดับจากนิล ผลิตภัณฑ์กระถางดินเผา และผลิตภัณฑ์จาก

6.ภาคใต้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก งานแกะสลักรูปหนัง และผลิตภัณฑ์จาก
ย่านลิเภา
7. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ หุ่นกระบอกไทย หัวโขน และบาตรพระ
ทัง้ นี้ ครูสว่ นใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
คือการให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ ให้มสี ว่ นช่วยในการสืบทอดทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ครูยังต้องการให้มีชุดการสอนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ส�ำหรับสอนนักเรียน
และฝึกทักษะ นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง แต่ยังมีปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
1. โรงเรียนควรมีสอื่ การสอนในแต่ละกลุม่ สาระ เช่น วีดทิ ศั น์ หัตถกรรมพืน้ บ้านเป็นของจริง
2. หน่วยงานของรัฐควรเข้ามามีส่วนร่วม
3. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
4. ออกไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่หลากหลาย
5. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้จักและสืบค้น สัมผัสกับสิ่งที่มีอยู่จริง ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้/ จัดหาแหล่งเรียนรู้
6. ขาดความพร้อมในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพือ่ เข้าถึงแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญา
ส�ำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครูโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ตั้ง
ที่เหมาะสมที่จะเดินทางไปสถานที่ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่
แล้ว และยังมีการน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเรียนการสอนในแต่ละวิชาแต่ละกลุ่มสาระ รวม
ถึงมีวิทยากรด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพแต่ยังมีปัญหาคือ เวลา
เรียนที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งยังขาดความร่วมมือในการเรียนรู้และการอนุรักษ์ รวม
ทั้งนักเรียนก็ยังไม่ค่อยให้ความส�ำคัญและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาเหล่านั้น บางครั้งกิจกรรมที่นักเรียน
เรียนรู้หรือปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะภายในจังหวัดของตนเอง ส่วนในด้านงบประมาณ
ควรมีงบในการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้จากสภาพจริงในท้องถิ่นของตนก่อนด้านค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับแหล่งการเรียนรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทัศนศิลป์) นั้น ครูส่วนใหญ่ต้องการให้มีวิทยากรท้องถิ่น
มีการส่งเสริมการศึกษาแบบบูรณาการทุกรายวิชาสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
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การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และควรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอทุกโรงมีการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงจัด
ให้มีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจ�ำโรงเรียนละแห่ง
ส่วนข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนเนือ้ หาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (ทัศนศิลป์)
ครูศิลปะส่วนใหญ่เห็นว่า ควรสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองในทุกระดับ
ชั้น ทั้งด้านเรียนรู้และด้านปฏิบัติ มีรูปแบบแผนการสอนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิชาศิลปะ
พื้นฐานที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ควรมีงบประมาณและแนวคิดทางวิชาการจากผู้บริหารสถานศึกษา
2)การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยของผู้วิจัย คือการน�ำเอา
เนื้อหาและวิธีการสอนของภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า วิธีการสอนภูมิปัญญาไทยนั้นมีหลายรูปแบบ โดยจะเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับกระบวนการผลิตซ�้ำในด้านคุณค่าให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม เช่น การเล่าเรื่องราว การให้ปฏิบัติจริง การให้ท�ำ
เลียนแบบ การให้ลองถูกลองผิด การให้ศึกษาด้วยตนเอง การต่อวิชาและการสอนแบบเป็นเครือ
ข่าย การน�ำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541) ผู้
วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
เรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จากการศึกษางานวิจัยอื่น ๆ พบว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ผ่านมา มักใช้ใช้วิธีการสอนที่ให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีเป้าหมายที่การปลูกจิตส�ำนึกรักท้องถิ่น ส่วนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาจะเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจ ให้มีทักษะกระบวนการพื้นฐาน และมีเป้าหมายที่การปลูก
ฝังให้อนุรักษ์งานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างงานผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นถิ่น
ผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่า ควรพัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างวีดิทัศน์สั้น ๆ จากวีดิทัศน์ภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ใน
อินเตอร์เน็ต น�ำมาเรียบเรียงให้เกิดเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องโดยผู้วิจัยได้จัดท�ำบทบรรยาย ศึกษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยตนเอง และถ่ายโอนข้อมูลสู่อินเตอร์เน็ตอีกครั้งส�ำหรับ
ผู้สนใจสามารถน�ำไปศึกษาได้ทั่วไป
3) ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ ไปใช้ในการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาศิลปะเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทาง
ศิลปะชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทาง
ศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,
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2551) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น�ำข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ด้านคุณค่าและสุนทรียะของภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาสอบถามนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน โดยพบว่า ก่อนเรียน x̅ = 3.77 (S.D. = 0.81) คือมีการรับ
รู้ด้านคุณค่าและสุนทรียะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากและหลังเรียน x̅ = 4.03 (S.D.
= 0.63) คือ มีการรับรู้ด้านคุณค่าและสุนทรียะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมากเช่น
เดียวกันและส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นเรื่องที่คนไทยควรภาคภูมิใจ
การมีความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ยิ่งท�ำให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย แต่
นักเรียนส่วนใหญ่กลับมีความคิดเห็นว่า ผลงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นเรื่องยุ่งยากและ
เสียเวลา รวมถึงผลงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเป็นเรื่องเชยและล้าสมัย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงคุณค่าและสุนทรียะรวมถึงความส�ำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพียงแต่ยังไม่ให้ความสนใจใส่ใจเพียงพอที่จะให้เวลาในการเรียนรู้และยังเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ที่ไม่ทันสมัยและใช้เวลามากในการสร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อพิจารณาด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากผลการวิจัย นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า การเรียนครั้งนี้ท�ำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในแต่ละภูมิภาค คือ x̅ = 4.27 (S.D. = 0.59) รองลงมา หัวข้อ สื่อการสอนนี้ ท�ำให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น x̅ = 4.25 (S.D. = 0.63) และ ใบความรู้ ท�ำให้นักเรียนเข้าใจที่มา ขั้น
ตอน เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น x̅ = 4.23 (S.D. = 0.64) แสดงให้เห็นว่า การน�ำชุดการสอนเกี่ยว
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเรื่องเอกสารการสอน แผนการสอน สื่อการสอน
ต่าง ๆ นั้น ล้วนเป็นองค์ประกอบสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถรับรู้ เข้าใจ
วิธีการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น
ส�ำหรับระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากใช้ชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผล
การวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนเรียนอยู่ใน
ระดับน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวม 2.47 ( S.D. = 0.82) ม.2 x̅ =2.38 (S.D. = 0.75) และ
ม.3 x̅ =2.39 (S.D. = 0.85) หลังจากนักเรียนได้เรียนผ่านการใช้ชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เนื้อหาแบ่งตามภูมิภาคแล้วพบว่า มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากในทุกระดับชั้น โดย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 (S.D. = 0.76) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 x̅ = 4.00 (S.D. = 0.73)
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 x̅ = 4.0 (S.D. = 0.68) แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้ชุดการสอนนี้แล้ว
นักเรียนรู้สึกว่ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจนน่าพอใจในทุกระดับชั้น
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 3 จากผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในแต่ละระดับชั้น พบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยยะส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-2 และ 3 มีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น จะมีคะแนนจากแบบ
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การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทดสอบเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า คะแนนดังกล่าว ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากจนเป็นที่น่าพอใจ เช่น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนก่อนเรียน x̅ = 15.18 (S.D. = 4.99) หลังเรียน x̅ = 17.00 (S.D. = 4.35)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนนก่อนเรียน x̅ = 11.34 (S.D. = 3.43) หลังเรียน x̅ = 12.89 (S.D. =
4.86) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนก่อนเรียน x̅ = 10.92 (S.D. =3 .45) หลังเรียน x̅ =12.77
(S.D. = 4.65) เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินการทดสอบที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนของ
ของคะแนนหลังสอบนั้น ผลคะแนนของนักเรียนยังอยู่ในระดับน้อย นักเรียนยังต้องทบทวนเนื้อหา
ในการเรียนก่อนทดสอบให้มากขึ้น ในการนี้ ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะเกิดจากการใช้เวลาที่ค่อนข้างน้อย
ในขั้นสอน เพราะการใช้สื่อการสอนวีดิทัศน์สั้นในขั้นตอนของการเรียนทฤษฎีนั้น เป็นการเรียนโดยที่
นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์ ต่างจากการเรียนระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งการเรียนจากสื่อการสอนวีดิทัศน์
สั้นนั้น มีข้อดีคือหากต้องการให้นักเรียนทบทวนนอกเวลา สามารถท�ำได้โดยการโอนข้อมูลเข้าสู่
ระบบอินเทอร์เน็ต แต่มีข้อเสียอยู่บ้างคือไม่สามารถทราบได้ว่านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใดหรือ
ข้อมูลใดนักเรียนไม่เข้าใจจากสื่อการสอนได้โดยตรง รวมทั้งผู้สอนไม่สามารถประเมินผู้เรียนระหว่าง
การเรียนได้เหมือนการสอนแบบปกติ ซึ่งผู้วิจัยอาจจะต้องปรับปรุงรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรับรู้ในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาของครูผู้สอนวิชาศิลปะนั้นคือ ความสามารถใน
การสอนและการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดท�ำสื่อ
การสอนด้วยตนเอง เพราะวิชาที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น จ�ำเป็นต้องใช้สื่อการสอนที่เป็น
วีดีทัศน์สั้น ภาพประกอบ หรือการสาธิตส�ำหรับใช้ในการอธิบายถึงทักษะกระบวนการต่าง ๆ นอก
เหนือจากความรู้ทั่วไปแล้ว ดังนั้นเมื่อมีการจัดท�ำวิจัยชุดการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ จึง
ท�ำให้ผู้ใช้ชุดการสอนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน x̅ = 4.54
(S.D. = 0.48) การล�ำดับขั้นในการน�ำเสนอเนื้อหา และความชัดเจนในการด�ำเนินเรื่อง เสียงบรรยาย
รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน�ำเสนอ ความสอดคล้องกันระหว่างแบบทดสอบกับเนื้อหา และ
ความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร รวมถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหา
และความชัดเจนของการอธิบาย ความชัดเจนของขั้นตอนการสอน ใบความรู้และใบงานและ
ล�ำดับขั้นในการน�ำเสนอเนื้อหา ความชัดเจนในการด�ำเนินเรื่อง และความน่าสนใจในการด�ำเนิน
เรื่อง นอกจากนี้ การใช้แบบประเมินการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของรูปแบบการ
ประเมินกับคะแนนและภาษาที่เข้าใจง่าย แบบประเมินกิจกรรมจากใบงานมีความเหมาะสมและใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังให้ครูศิลปะและผู้สนใจ
น�ำชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในทุกระดับ
ชั้นของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้ ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังให้ครูศิลปะและผู้สนใจ น�ำชุดการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยสร้างสื่อการสอนจาก
การน�ำสิ่งรอบตัวมาพัฒนาต่อโดยการบูรณาการตามแกนสาระวิชา เพราะสิ่งที่พบคือเนื้อหาด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปหากน�ำมาการจัดหมวดหมู่ให้ดีและเรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหม่ ก็จะ
ท�ำให้น่าสนใจและผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังจะพัฒนารูปแบบของกิจกรรม
เสริมทักษะกระบวนการด้านศิลปะ นอกเหนือจากกิจกรรมจ�ำลองในกิจกรรมท้ายบท เช่น การใช้
วัสดุจริง การเรียนรู้จากสภาพจริง ทั้งนี้ควรมีการจัดท�ำชุดการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพัฒนารูปแบบของสื่อการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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การเปรียบเทียบลวดลายพรรณพฤกษาเครื่องเคลือบดินเผาไทย
และจีนในคริสตศตวรรษที่ 15 – 16 ในพื้นที่เตาเผาภาคเหนือของประเทศไทย
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การเปรียบเทียบลวดลายพันธุพ
์ ฤกษาเครือ่ งเคลือบดินเผาไทยและจีนใน
คริสต์ศตวรรษที่ 15 – 16 ในพืน้ ทีเ่ ตาเผาภาคเหนือของประเทศไทย
A Comparative Study of Common Plant Ornaments in Ceramic Paintings in Thailand and China
in the 15-16th Century :Taking Kilns in Northern Thailand

WU WENKE 1

บทคัดย่อ
เครื่องเคลือบดินเผาของไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 16 มีความสัมพันธ์การเชื่อมโยงใน
เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทย และจีน ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเฉพาะ จากข้อสันนิษฐานของผู้เขียนสาม
ประการ คือ 1)ข้อได้เปรียบจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศจีน
ผ่านทางเครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา 2) สังคมไทยมีการตอบรับ
ต่อวัฒนธรรมต่างชาติรวมทัง้ การผสมผสานของวัฒนธรรมพืน้ เมืองท้องถิน่ ต่าง ๆ และ 3) สืบเนือ่ งจาก
นโยบายการห้ามติดต่อการค้าทางทะเลในสมัยราชวงศ์หมิง ประเทศไทยจึงมีโอกาสเริ่มเข้าสู่
กระบวนการค้ากับนานาชาติและสามารถเปิดตลาดการค้าด้านเครื่องเคลือบดินเผา ดังนั้นเครื่อง
เคลือบดินเผาของประเทศไทยในช่วงเวลานั้น ไม่เพียงเป็นภาพสะท้อนถึงการผสมผสานจากการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งยังแสดงออกถึงก้าวแรกในด้านการค้าอีกด้วย
บทความนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบวัตถุเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ และข้อมูลทางเอก
สารจ�ำนวนมาก โดยน�ำลวดลายพันธุ์พฤกษาของในยุคสมัยนั้น มาวิเคราะห์เปรียบเทียบการสร้าง
ลวดลายที่ปรากฎในเครื่องเคลือบดินเผาของไทยและจีน และได้สรุปสังเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายพันธุ์พฤกษาของเครื่องเคลือบดินเผา รวมทั้งการศึกษาคุณค่าทางความงาม ทางสังคม
และวัฒนธรรมของลวดลาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องเคลือบดินเผา
จีนที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาของไทย รวมทั้งศึกษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นของวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดิน
เผาในไทยอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : เครื่องเคลือบดินเผาไทย – จีน ลวดลายพรรณพฤกษา การเปรียบเทียบ
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Abstract
Thai ceramics in the 15-16th century are the special types formed in the process
of material and cultural exchange between Thailand and China. The particularity of this
type is based on the following reasons. First of all, benefiting from cultural exchanges with
China and neighboring countries, Thai ceramics have shown a vigorous trend of development. Second, Thailand is a country that is very good at absorbing foreign cultures and
integrating them with its national cultures. Third, due to the sea ban policy in Ming Dynasty ,
Thailand opened the ceramic trade and globalization process. Therefore, the Thai
ceramics of this period not only embodies the cultural exchange fusion, but also shows the
initial characteristics of the global trade at that time, which has important research value.
Through a large number of comparison of physical and literature records, this paper makes
a comparative study of the ceramic plant patterns in Thailand and China at that time. In
order to analyze the influence of Chinese ceramics on Thai ceramics and the national characteristics of Thai ceramic culture, this paper combs and summarizes the characteristics
of Thai ceramic plant patterns in this period, and also discusses the aesthetic, social and
cultural values behind the patterns.
Key words: Chinese ceramics and Thai ceramics, plant ornaments, comparison

บทน�ำ
จากการเปิดนโยบายทางการค้าในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง ส่งผลให้พ่อค้าชาวจีน
เข้ามีส่วนร่วมกับการค้าของโลก เครื่องเคลือบดินเผากลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายกันจ�ำนวนมากทั้ง
พ่อค้าชาวจีนและชาวต่างชาติ ส�ำหรับประเทศไทยเองก็มีการค้าขายและน�ำเข้าเครื่องเคลือบดินเผา
จากประเทศจีนเป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า เครื่องเคลือบสีของไทยน่า
จะได้อิทธิพลมาจากเครื่องเคลือบสามสีในราชวงศ์ถังของประเทศจีน รวมไปถึงเครื่องสังคโลกจาก
เตาเผาเยวี่ย สีสันของดอกบัวภายใต้การเคลือบผสมของเครื่องเคลือบกลุ่มเฟิงหวง ซึ่งรูปแบบของ
เครื่องเคลือบดินเผาจีนได้รับความนิยมอย่างมากในไทย โดยช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผาชาวจีนยังมี
ส่วนช่วยช่างพื้นเมืองของไทยในการสร้างเตาเผาสุโขทัยและเตาเผาสังคโลกอีกด้วย ท�ำให้เทคนิค
เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาจีนในอดีตถูกถ่ายทอดมายังการผลิตในงานช่างของไทย ซึ่งไทยไม่เพียง
แต่รับวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของจีนจนกลายเป็นที่นิยมในไทย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวยังได้สง่ เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งลายครามของประเทศไทย
ส่งผลให้เกิดการสร้างและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศในความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นยิง่ ขึน้
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จากการถ่ า ยทอดรู ป แบบและเทคนิ ค เอกลั ก ษณ์ ข องการท� ำ เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาของ
ประเทศจีนสู่ชาวไทย อาจตั้งข้อสมมุติฐานได้ว่าน่ามีช่างฝีมือจากจีนมีส่วนร่วมกับการผลิตเตาเผา
โดยเครื่องเคลือบดินเผาของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในคริสต์ศตวรรษ 14 รูปแบบ
และลักษณะการตกแต่งลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผามีความหลากหลาย แต่เนื่องจากในช่วง
คริสต์ศตวรรษ 15 จากนโยบายการห้ามติดต่อการค้าทะเลในราชวงศ์หมิง ท�ำให้เครื่องลายครามที่
ผลิตออกมาจากประเทศจีนไม่สามารถส่งออกได้ เครื่องเคลือบดินเผาของไทยจึงได้โอกาสพัฒนา
ในระดับกว้าง และเข้ามาเติมเต็มความต้องการเครื่องเคลือบดินเผาของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จุดนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ จากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีของซากเรือล่มในราวยุคกลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้ค้นพบซากเรืออัปปางทั้งหมด 7 ล�ำ บริเวณอ่าวไทย โดยค้นพบเครื่องลาย
ครามสังคโลกและเครื่องเคลือบด�ำจากเตาเผาสุโขทัย รวมทั้งเครื่องเคลือบดินเผาของจีนที่มีปะปน
อยู่ด้วย (Roxanna M.Brown, 2009) จากข้อค้นพบข้างต้นนี้อธิบายได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนของ
เตาเผา เทคนิคการสร้าง หรือระดับฝีมือแล้ว เครื่องเคลือบดินเผาของไทยน่าจะอยู่ในต�ำแหน่งผู้น�ำ
ของแหล่งผลิตที่ส�ำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากต้นก�ำเนิดสังคมมนุษย์ พืชพรรณธรรมชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์
อย่างใกล้ชดิ ทีส่ ดุ ไม่เพียงใช้เป็นอาหารเพือ่ การบริโภค แต่ยงั ถูกใช้เป็นยารักษาบาดแผลและโรคได้
ด้วย รวมถึงไปในระยะยาวกับการน�ำมาประยุกต์เป็นเครือ่ งนุง่ ห่มและส่วนประกอบของที่อยู่อาศัยของ
มวลมนุษย์ และเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ จากการพัฒนาทางอารยธรรมทางสังคมของมนุษย์ พืชพรรณ
ธรรมชาติจงึ กลายเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ชน่ื ชมและนิยมน�ำมาตกแต่ง รวมไปถึงการสร้างสรรค์สนุ ทรียศาสตร์
ในด้านแนวคิดและจินตนาการทีป่ รากฎในลักษณะของงานศิลปะของมนุษย์เกือบทัง้ สิน้ ดังตัวอย่าง
เครือ่ งเคลือบดินเผา จากช่วงต้นของราชวงศ์สยุ และราชวงศ์หมิง มีการใช้ลกั ษณะของพืชพรรณในการ
ตกแต่งลวดลาย เป็นทีน่ ยิ มชืน่ ชอบ และได้รบั การสนใจจากผูค้ นชาวจีน จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้มี
การใช้หญ้าและดอกไม้แทนการตกแต่งลวดลายของพืชพรรณในต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ ของเครือ่ งลาย
ครามของจีน พร้อมทัง้ เพิม่ ลวดลายภูเขาและแม่นำ�้ บุคคล สัตว์เข้าไป เรียกได้วา่ เป็นการใช้ธาตุทงั้ สีใ่ น
ลวดลายเครือ่ งเคลือบดินเผาในสมัยราชวงศ์หมิงของจีน
ส�ำหรับช่างฝีมือของไทยเองในยุคนี้ก็นิยมใช้ลวดลายพันธุ์พฤกษาในการออกแบบตกแต่งเป็น
จ�ำนวนมากเช่นกัน ผู้เขียนจึงได้วิเคราะห์จากข้อมูลสามารถแบ่งลวดลายเป็นประเภทได้ ดังนี้
1.การออกแบบลายดอกไม้เชื่อมต่อกัน (with interlaced floral design) หรือ ลายเครือเถา
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ลายดอกไม้ที่เชื่อมโยงกันนั้นมีอยู่หลายทฤษฎี นักวิชาการ
ทางตะวันตกยอมรับในหลักการของ Alois Riegl ใน Problems of Style: Foundations for a History of Ornament กันอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าลายดอกไม้ที่เชื่อมต่อกันของจีนก็มีต้นก�ำเนิดมาจาก
อียิปต์โบราณ ช่างฝีมืออียิปต์โบราณในตอนนั้นก็ใช้กระดาษที่ผลิตจากใยพืชมาเป็นต้นแบบ สร้าง
ลวดลายเถาวัลย์ชนิดหนึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อใช้ในการตกแต่งก�ำแพง (ภาพที่ 1) และภายหลังชาวกรีซ
โบราณได้น�ำลายใบไม้มาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย (acanthus ornament) (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 ลวดลายเถาวัลย์
ที่มา : Problems of Style: Foundations for
a History of Ornament, Hunan Science
And Technology Press (2003) P.215

ภาพที่ 2 ลวดลายใบไม้
ที่มา :Problems of Style: Foundations for a
History of Ornament Hunan Science And
Technology Press (2003) P.215

นอกจากนี้ ยังมีนักปราชญ์ชาวจีน เทียนจื้อปิ่ง เชื่อว่าต้นก�ำเนิดของการออกแบบลาย
ดอกไม้เชื่อมต่อกันของจีนอาจมีต้นก�ำเนิดจากลายเมฆในสมัยราชวงศ์ฮั่น ( Tian Zibing, Wu
Shusheng&Tian Qing, 2003) มุมมองนี้มีเหตุผล 2 ประการ คือ 1) จากการเปรียบเทียบรูปภาพทั้ง
สองภาพ ที่มีรูปร่างโค้งงอที่คล้ายกัน และ 2) จากบันทึกบทสรุปของ Material Medica ของจีน
รูปทรงพืชพรรณของพุ่มไม้ชนิดนี้ส่งผลให้ผู้คนอายุยืน ด้วยคุณค่าของคุณสมบัติด้านการรักษานี้
สัมพันธ์กับรูปแบบทางแนวคิดและวัฒนธรรมประเพณีของจีนได้อย่างกลมกลืนอย่างไม่ต้องสงสัย
ดังนั้นน่าจะเชื่อได้ว่ารูปแบบนี้เป็นที่มาจากวัฒนธรรมประเพณีของประเทศจีน
การออกแบบลวดลายดอกไม้ที่เชื่อมต่อกัน มักจะไม่ใช้ดอกไม้พฤกษานานาพันธ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่แนวการออกแบบลวดลายดอกไม้ที่เชื่อมโยงกันนั้น ส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ดอกไม้ เถาวัลย์ และใบไม้ โดยมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนให้เห็นอยู่
ภายใต้ 2 ด้านนี้ คือ 1) ดอกไม้เป็นองค์ประกอบหลักของรูปแบบลวดลายนี้และมีจุดตัดเดียวที่ตัดกับ
กิ่งก้านต่าง ๆ 2) กิ่งก้านต่าง ๆใช้ช่อดอกไม้เป็นจุดศูนย์กลาง วนล้อมประมาณ 1 รอบ เป็นลักษณะ
รูปเกลียว (Zhang Aidan, 2014) ซึ่งโครงสร้างที่เชื่อมโยงของลักษณะเฉพาะนี้ ท�ำให้ผู้คนมีความ
รู้สึกต่อเนื่อง ในวัฒนธรรมจีน ลายแบบนี้สื่อถึง “ การเจริญเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด ” ซึ่งรองรับกับความ
ปรารถนาของผู้คนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างยืนยาวที่สุด ดังเช่นในภาพที่ 3 ภาพจิตรกรรม
ใจกลางภาชนะ ชามด้านในตกแต่งด้วยดอกไม้ขนาดใหญ่(ภาพที่ 3) ที่มีความหมายโดยหมายถึง
การมีลูกชายน�ำพาซึ่งความสุข ภาพวาดที่ขอบปากภาชนะ มีการตกแต่งด้วยดอกสายน�้ำผึ้ง (lonicera japonica thunb) และภาพวาดในส่วนของด้านนอกของชามเป็นลายดอกบัวที่มีความเชื่อมโยง
ถึงกัน (with interlocking branches of lotus) นอกจากนี้ยังมีเครื่องลายครามที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ที่แสดงให้เห็นถึงการตกแต่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสะท้อนการ
เติมเต็มของศาสนาพุทธในสังคมในสมัยนั้นของประเทศจีน
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ภาพที่ 3 การตกแต่งชามด้วยดอกไม้ที่มีความเชื่อมโยงกัน
ที่มา : The Palace Museum https://www.dpm.org.cn
ลักษณะเดียวกันนี้ก็ปรากฎในการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาของไทย ในคริสต์ศตวรรษที่
15 – 16 ด้วย โดยมักมีการตกแต่งลวดลายที่คล้ายคลึงกัน จะเห็นได้ว่าในส่วนพื้นผิวด้านบนและใน
ส่วนด้านล่างของภาชนะมีการตกแต่งด้วยรูปทรงเรขาคณิตจ�ำนวนมาก (with geometric pattern)
ในขณะที่ส่วนย่อยของแกนกลางมีองค์ประกอบของลายพรรณพฤกษาที่มีการแตกแขนง หรือลาย
เครือเถา (with interlocking branches of plants) ดังตัวอย่าง (ภาพที่ 4 – 5) จากภาพที่ผู้เขียนได้
วิเคราะห์ ในมุมมองของโครงสร้างรูปแบบลวดลายแล้ว ลายดอกไม้ที่เชื่อมต่อกันในสมัยนี้ถูก
ประยุกต์และน�ำมาใช้ในการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาของทั้งไทยและจีน แต่ก็ไม่ได้เห็นความแตก
ต่างที่ชัดเจนนัก มีความเป็นสัดส่วนกัน ทั้งความสมดุล จังหวะเส้นสายที่ประกอบกันเป็นรูปแบบ
ตามทฤษฎี กิ่งก้านที่เป็นเลื่อนไหล ทั้งขนาดและสัดส่วนยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของมนุษย์ใน
เรื่องกฎเกณฑ์และความสมดุลทั้งด้านความงามและความรัก

ภาพที่ 4 – 5 การตกแต่งด้วยลายเครือเถา
ที่มา : Museum National University of Singapore https://museum.nus.edu.sg/
หลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เหตุผลส�ำคัญในงานออกแบบทางสุนทรียศาสตร์เป็น
ประโยชน์ส�ำคัญในมุมมองเชิงศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นอินเดียโบราณหรืออาณาจักรขอม มักส่งผลต่อ
ความงามในงานศิลปะวัฒนธรรมของไทยอย่างลึกซึ้ง ด้วยแนวทางการตกแต่งที่มีการเชื่อมต่อของ
ลวดลายอาจเป็นไปได้ว่ามีการลอกเลียนแบบและรับอิทธิพลมาจากเครื่องเคลือบดินเผาของจีน
จากการแสดงออกของฝีมือช่างแล้ว นับได้ว่ามีความคล้ายคลึงเทียบเท่ากับเครื่องเคลือบดินเผาของ

125

126

การเปรียบเทียบลวดลายพรรณพฤกษาเครื่องเคลือบดินเผาไทย
และจีนในคริสตศตวรรษที่ 15 – 16 ในพื้นที่เตาเผาภาคเหนือของประเทศไทย

ประเทศจีนในยุคเดียวกัน แต่ลายดอกไม้ทเี่ ชือ่ มร้อยติดกันของไทยนัน้ ยังดูไม่คอ่ ยประณีต มีลกั ษณะ
ของรูปทรงค่อนข้างบาง ซึ่งในรายละเอียดของลวดลายจีนค่อนข้างมีความหลากหลาย ถึงแม้
ลวดลายจะดูเหมือนมีองค์ประกอบทีซ่ บั ซ้อน แต่เมือ่ มองในภาพรวมกลับไม่มคี วามรูส้ กึ ทีซ่ บั ซ้อนใด ๆ เลย
จากเนื้อหาแล้ว ลายดอกไม้ที่เชื่อมติดกันของเครื่องเคลือบดินเผาของประเทศจีนใช้พืช
พรรณตกแต่งเป็นหลักอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่จะมีทั้งลายดอกบัว ลายดอกเบญจมาศ ลายดอกโบตั๋น
และอื่น ๆ ช่นนี้แล้ว การออกแบบตกแต่งทั้งหมด นอกจากแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมลวดลายตกแต่ง
ดอกไม้ยังส่งผลต่อความรู้สึกของพลังชีวิตที่เชื่อมโยงอย่างไม่สิ้นสุด ในการตกแต่งพืชพรรณอื่นๆ ยัง
ให้อรรถรสในลักษณะเดียวกันอีกด้วย ซึ่งมักมีนัยยะแฝงที่แสดงออกจากลวดลายต่างๆ ด้วย แต่ใน
ขณะที่รูปแบบของลวดลายดอกไม้ที่เชื่อมติดกันบนภาชนะดินเผาของไทย กลับไม่มีการแสดงออก
ถึงนัยะความหมายแฝง แต่กลับให้ความส�ำคัญกับการแสดงออกของศิลปะในลวดลายของตัวเอง
อย่างหนักแน่น
2. ลายดอกเบญจมาศ
ดอกเบญจมาศเป็นหนึ่งในดอกไม้ดั้งเดิมของจีน ในช่วงสงครามของฤดูใบไม้ร่วง และฤดู
ใบไม้ผลิ ชวีหยวน กวีที่มีชื่อเสียงของรัฐฉู่เคยใช้ดอกเบญจมาศมาแสดงบทบาทในความเป็นตัวตน
ของตนเอง จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์หมิง ดอกเบญจมาศ ดอกพลัม กล้วยไม้ และ ไผ่ ถูกเรียกรวม
กันว่า “สุภาพบุรุษ 4 พรรณไม้ ” ค�ำว่า “ สุภาพบุรุษ ” นั้นมาจาก ขอบข่ายด้านความคิด เป็นปรัชญา
ความคิดลัทธิขงจื๊อที่มีชื่อเสียงของจีน บ่งบอกถึงลักษณะของความภาคภูมิในแนวคิดแบบอุดมคติ
ของลัทธิขงจื๊อ สืบเนื่องจากสมัยราชวงศ์ฉิน นักคิดในประวัติศาสตร์ของจีนยกย่องบุคลิกของความ
เป็น “สุภาพบุรุษ ” เป็นเท่าตัว ยุคราชวงศ์หมิง “ ขุนนาง ” มักถูกใช้เพื่ออ้างถึงคนที่มีคุณธรรมสูง ดัง
นั้นจะเห็นได้ว่าดอกเบญจมาศถูกวางความหมายอยู่ในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในวัฒนธรรมจีน
ลวดลายดอกเบญจมาศจึงมีบทบาทส�ำคัญในการใช้ออกแบบตกแต่งภาพวาดเครื่อง
เคลือบดินเผาของจีนในช่วงเวลานี้ ตามหลักฐานเอกสารแล้ว ลายดอกเบญจมาศ ที่เป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง ผู้เขียนได้ศึกษาและแบ่งลวดลายโครงสร้างดอกเบญจมาศออกเป็นสองประเภท
ดังนี้

ภาพที่ 6 ลายดอกเบญจมาศ
ที่มา: Shanghai Museum https://www.shanghaimuseum.net/
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1. ลายดอกเบญจมาศที่ถูกใช้เป็นลวดลายหลัก
ลายดอกเบญจมาศที่ใช้เป็นลวดลายหลักในยุคสมัยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 คือ
จุดเริ่มของลวดลายที่เชื่อมติดกัน และเปลี่ยนรูปร่างไปตามความเหมาะสม รูปแบบของลายดอก
เบญจมาศที่เชื่อมติดกัน มีวิธีจัดองค์ประกอบส่วนใหญ่โดยการเชื่อมโยงกันทั้งสองฝั่ง โดยพื้นฐาน
เรียกวิธีการจัดล�ำดับ ตัวอย่างเช่น เครื่องลายครามฟ้าขาวลายดอกเบญจมาศที่เชื่อมติดกัน ใน
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (ภาพที่ 6) มีการตกแต่งดอกเบญจมาศที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดอยู่ด้านนอกผนังชาม
ด้วยลายเส้นราบเรียบสดใส มองแล้วให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง ได้เป็นอย่างดี ประเภทที่ 2 คือ รูปทรง
ของดอกเบญจมาศชั้นเดียว ที่แสดงให้เห็นอยู่ด้านนอกของชาม กลีบดอกเบญจมาศทุกกลีบล้วน
เติมเต็มโดยรอบ ต่อเนื่องจนเกือบไม่เหลือช่องว่างสีขาวเลย แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ได้อย่าง
ชัดเจน มีการใช้สีสันที่ค่อนข้างสว่างสดใส ในการแสดงออกของรูปทรง ก้นของภาชนะมักจะใช้เป็น
ศูนย์กลางในการแบ่งเส้นรัศมีของปากชาม ตัวอย่าง เช่น ของสะสมในพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้อง
ห้าม (ภาพที่ 7) จะเห็นว่า ลวดลายผนังชามใช้กลีบดอกเบญจมาศ 32 กลีบในการตกแต่ง กลีบ
ดอกไม้บางและยาว เรียงล�ำดับวางอย่างเป็นขั้นตอนรอบผนังชาม ด้วยกฎเกณฑ์ของการตกแต่งที่ดู
ราบเรียบ

ภาพที่ 7 เครื่องลายครามฟ้าขาวลายดอกเบญจมาศ
ที่มา: The Palace Museum https://www.dpm.org.cn
2. ลายดอกเบญจมาศที่ผสมผสานกับรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวแทนในฐานะดอกไม้และพืช
พรรณในฤดูใบไม้ร่วง โดยใช้ภาพด้านหนึ่งเป็นลวดลายของดอกไม้พรรณพฤกษา 4 ฤดูประกอบกับ
ดอกไม้พืชพรรณอื่น ๆ เช่น ดอกโบตั๋น ดอกชาและดอกบัว (ภาพที่ 8) และอีกด้านหนึ่งประกอบกับ
ลายเถาองุ่น ผลไม้ และไผ่หิน ซึ่งเป็นลายสวนที่มีลักษณะเฉพาะของประเทศจีน (ภาพที่ 9) ถึงแม้ว่า
วิธีการผสมผสานขององค์ประกอบจะมีหลายหลายหลายวิธี แต่ทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นถึงความงาม
และการผสมผสานกลมกลืนของภาพรวม ซึ่งมีความงดงามที่เป็นพื้นฐาน และบ่งบอกแสดงนัยยะถึง
ความโชคดีที่แตกต่าง
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ภาพที่ 8-9 ลายดอกเบญจมาศที่ผสมผสานกับรูปแบบอื่น ๆ
ที่มา : The Palace Museum https://www.dpm.org.cn
การตกแต่งลายดอกเบญจมาศในเครื่องเคลือบดินเผาของไทยยุคนี้ มักสะท้อนออกมาใน
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับของลายดอกเบญจมาศของจีน ด้วยรูปแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของไทย เช่น ลักษณะกลีบดอก เมื่อเทียบกับการตกแต่งลวดลายกลีบดอกเบญจมาศของจีนแล้ว จะ
เห็นได้ว่า จีนจะให้ความส�ำคัญตามกฏเกณฑ์เส้นตรงในรูปทรงเรขาคณิต แต่ลายกลีบดอก
เบญจมาศของไทย (ภาพที่ 10 – 11) มักจะใช้ใจกลางดอกไม้เป็นจุดศูนย์กลาง กลีบดอกไม้ซึ่งเป็น
รูปลักษณ์ของภาพวาดเส้นโค้งโดยรอบ ดอกเบญจมาศทั้งหมดใช้แสดงถึงรูปลักษณ์ที่บิดเกลียว
ผู้เขียนจึงวิเคราะห์ว่า การแสดงออกของการตกแต่งด้วยกลีบเบญจมาศของจีนนั้น ถือเป็นการแสดง
กฎเกณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งด้วยโครงสร้างที่งดงาม ส่วนรูปแบบการตกแต่งของกลีบดอก
เบญจมาศในไทย คือการเติมเต็มความมีชวี ติ ชีวา แทนทีค่ วามรูส้ กึ ซาบซึง้ ทีแ่ สดงออกถึงความงดงาม

ภาพที่ 10-11 การตกแต่งลายดอกเบญจมาศในเครื่องเคลือบดินเผาของไทย
ที่มา : Southeast Asian Ceramics Museum Bangkok University Press (2552) P116,117
การตกแต่งกลีบดอกเบญจมาศของจีนมักจะปรากฏให้เห็นอยูด่ า้ นนอกของภาชนะ ไม่นยิ ม
วาดภาพไว้ บ ริ เ วณใจกลางดอกไม้ โ ดยตรง แต่ อิ ง อาศั ย ส่ ว นฐานทรงกลมของภาชนะเป็ น
สัญลักษณ์ของใจกลางดอกไม้ อีกทั้งมักใช้ผนังด้านใน และภาพวาดตรงกลางแสดงภาพวาด
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ลวดลายมงคลอื่น ๆ ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์โดยนัยของความมงคล การตกแต่งกลีบดอกเบญจมาศ
ของไทย (ภาพที่ 10 – 11) จึงพบเห็นได้บ่อยๆบริเวณใจกลางของภาชนะ โดยใช้เป็นจุดศูนย์กลาง
ของดอกไม้อย่างพอดิบพอดี ประกอบรวมกันเป็นการตกแต่งของดอกเบญจมาศที่สมบูรณ์ บริเวณ
โดยรอบมักใช้รูปทรงกลม 2 รูปแบบมาแบ่งแยกการตกแต่งด้วยดอกเบญจมาศกับการตกแต่งด้วย
ลวดลายพรรณพฤกษาอื่นๆภายในผนังชาม รวมไปถึงการวาดลายเส้นบริเวณปากชาม การใช้เส้น
แบบนี้เป็นวิธีการแบ่งช่องว่างของแต่ละลวดลาย และพบเห็นได้บ่อยในภาพวาดเครื่องเคลือบดิน
เผาของประเทศจีน แต่ความเข้ากันของลายทั้งหมดนี้ เทียบเท่ากับการตรวจสอบเครื่องเคลือบดิน
เผาของประเทศจีน ที่เป็นไปตามความพึงพอใจอยู่บ้างเล็กน้อย
นอกจากลวดลายกลีบดอกเบญจมาศแล้ว เครื่องเคลือบดินเผาในยุคสมัยนี้ยังแสดงออก
ด้วยการตกแต่งของลวดลายดอกเบญจมาศเสมือนจริงเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดิน
เผาของเตาเผาศรีสัชนาลัย ดังเช่น ภาพที่ 12 มีการวาดภาพศูนย์กลางของภาชนะเป็นดอก
เบญจมาศที่สมบูรณ์ช่อหนึ่ง โดยมีกลีบดอกไม้เป็นรูปทรงบิดเกลียว ตรงกลางเป็นกลีบดอกไม้ทรง
ครึ่งวงกลม 9 กลีบ มีกลีบดอกหนึ่งขยายตัวจากด้านบน มีเหง้าใบไม้ยื่นออกมาแผ่กระจายโดยรอบ
ภาพวาดขอบด้านใน เสริมด้วยลวดลายโค้งงอหลากหลาย ช่างฝีมือเครื่องเคลือบดินเผาของไทยใช้
รูปแบบต�ำแหน่ง 6 นาฬิกาตรงเป็นจุดเริ่มต้น ใช้เขียนเรียงล�ำดับลายตามเข็มนาฬิกา การแสดงออก
ซึ่งโครงสร้างของลวดลายค่อยๆวางจากงานละเอียดประณีตไปจนถึงงานหยาบ สี่งที่น่าสังเกต คือ
มุมด้านล่างขวาของภาพ มีการแบ่งลวดลายด้วยการใช้เส้นตรงเดี่ยวส�ำหรับคั่น
เครื่องเคลือบลายครามของไทยในภาพที่ 13 มีการแสดงออกในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน แต่
กลีบดอกเบญจมาศของเครื่องลายครามจานชิ้นนี้มีจ�ำนวน 17 กลีบ แต่เป็นภาพใบไม้ 8 ใบ ไม่
เหมือนกันกับภาพที่ 12 ทัง้ ตัวเลขเหล่านีด้ เู หมือนว่าก็ไม่มนี ยั ยะทีเ่ ป็นการออกแบบเฉพาะแต่อย่างใด
แต่สะท้อนให้เห็นการตกแต่งทีเ่ ป็นลักษณะพืน้ ฐานของช่างฝีมอื เครือ่ งเคลือบดินเผาของประเทศไทย

ภาพที่ 12-13 เครื่องเคลือบดินเผาของเตาเผาศรีสัชนาลัย
ที่มา : Southeast Asian Ceramics Museum Bangkok University Press (2552) P92,P100
ในการตกแต่งภาชนะชิ้นนี้ ยังมีการเขียนลายเสริมที่ด้านในของจาน มีการแบ่งพื้นที่ออก
เป็น 4 ส่วน โดยแบ่งด้านละ 2 สิ่งที่ควรค่าแก่การตระหนักเป็นพิเศษคือ การออกแบบในด้านล่าง
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ซ้ายและด้านล่างขวาที่ได้สัดส่วนโดยใช้ลวดลายของผีเสื้อเป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะเครื่องเคลือบดิน
เผาของประเทศไทยที่พบเห็นได้น้อย โดยภาพรวมแล้ว เมื่อเทียบกับภาพที่ 12 จะเห็นลวดลายของ
จานที่เป็นโครงสร้างอย่างชัดเจน การใช้ลวดลายคล้ายคลึงผีเสื้อเข้ามาร่วมด้วย ท�ำให้ผู้ชมมีช่องว่าง
ทางจินตภาพที่กว้างขึ้นและมีความรู้สึกสุนทรีย์
นอกจากนี้ในไทย ยังพบว่ามีการเขียนลายดอกเบญจมาศในเครื่องลายครามซึ่งเป็นเครื่อง
เคลือบดินเผาจากเตาเผาศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 14 – 15) ซึ่งมีความงดงามที่เห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าองค์
ประกอบของลวดลายจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนัก แต่รูปแบบของดอกเบญจมาศที่กลางของ
ภาชนะมีแตกต่างกันอย่างชัดเจน เริ่มจากกลีบดอกไม้บริเวณตรงกลางมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็น
ได้ชัด แต่ก็มีจ�ำนวนกลีบน้อยกว่า แยกเป็น 7 กลีบกับ 8 กลีบ และด้านปลายกลีบดอกไม้ก็เติมเต็ม
ด้วยสี และวาดลวดลายของใบไม้ล้อมรอบ โดยมีการใช้ลวดลายรูปร่างเปลี่ยนไปตามความเหมาะ
สมของลายดอกไม้ที่เชื่อมต่อกันซึ่งมาจากลักษณะพื้นฐานมารูปทรงความงามของภาพใบไม้ ซึ่ง
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากลายเส้นโค้งที่ปรากฏออกไปด้านนอกของภาพใบไม้
สิ่งที่เห็นได้ในภาพที่ 14 คือ การที่ช่างแบ่งช่องว่างวงกลมกลมกั้นลวดลายระหว่างด้านใน
และด้านที่ขอบภาชนะ การแบ่งเช่นนี้ไม่ค่อยเห็นมากนัก และจากหลักฐานการเขียนลวดลายเสริม มี
การใช้ลวดลายดอกเบญจมาศที่เชื่อมติดกัน 3 ดอกเป็นหลัก กลีบดอกหนึ่งมี 9 กลีบ และอีก 2 ดอก
เท่ากับจ�ำนวนกลีบตรงกลางคือ 7 กลีบ เหตุผลของจ�ำนวนกลีบดอกที่ไม่สอดคล้องกันนี้ อาจจะต้อง
มีการพิสูจน์ศึกษาเพิ่มเติม
องค์ประกอบของลายเสริมในชามอีก 1 ใบ (ภาพที่ 15) ก็มีเอกลักษณ์เช่นกัน โดยช่าง
เขียนใช้เส้นโค้งที่เชื่อมติดกันเส้นหนึ่งในชามแบ่งออกเป็น 6 ส่วนตามเนื้อหาเฉพาะของรูปแบบ เมื่อ
เทียบกับวิธีการใช้เส้นตรงหรือลูกบาศก์ที่พบเห็นได้บ่อย ๆ วิธีนี้ท�ำให้รูปแบบมีลักษณะเฉพาะและ
สวยงามยิ่งขึ้น

ภาพที่ 14-15 เครื่องเคลือบดินเผาจากเตาเผาศรีสัชนาลัย
ที่มา : Southeast Asian Ceramics Museum,Bangkok University Press (2552) P101,102

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

3 ดอกโบตั๋นและลายหรูอี้
ในการตกแต่งภาพวาดเครื่องเคลือบดินเผาของจีนมีการใช้ลายดอกโบตั๋นและลายหรูอี้กัน
อย่างกว้างขวาง และได้ปรากฏในการน�ำมาไปใช้ตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศไทยในยุคนี้
เช่นเดียวกัน
ดอกโบตั๋นเป็นไม้ประดับที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ได้รับการยกย่องว่า เป็นดอกไม้ใน
ราชวงค์ถัง หลิวหยวี่ซวี กวีที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ถังได้บรรยายดอกไบตั๋นไว้ว่า “ดอกโบตั๋นเท่านั้น
ประเทศจึงงดงาม เมื่อดอกไม้บานสะพรั่ง เมืองหลวงจึงเคลื่อนไหว ” ความหมายของกลอนบทนี้
หมายถึง แค่เพียงแค่ดอกโบตั๋นเท่านั้น จึงจะท�ำให้ประเทศงดงามได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ดอกไม้
บานสะพรั่งนั้น ท�ำให้ตื่นตาตื่นใจไปทั้งลั่วหยาง และดึงดูดผู้คนให้มาชื่นชมนับไม่ถ้วน ดังนั้นการ
ออกแบบลวดลายดอกโบตั๋นเวลานั้นจึงงดงามเป็นพิเศษ และเป็นดั่งสัญลักษณ์ของความหรูหรา
สง่างาม จนกระทั่งถึงราชวงศ์หมิง นอกเหนือจากการชื่นชมดอกโบตั๋นที่มีเพิ่มมากขึ้น และการ
แสวงหาความคาดหวังในชีวิตที่งดงามแล้วนั้น ลวดลายของดอกโบตั๋นก็ยังมีความหมายที่เป็นมงคล
อย่างยิ่ง
ลายหรูอี้ (RUYI) ของประเทศจีน (ภาพที่ 16) นั้นเป็นการผสมผสานและวิวัฒนาการจาก
องค์ประกอบของลวดลายจากหลากหลายวัฒนธรรม การซึมซับลักษณะเฉพาะของการออกแบบ
ลวดลายของตะวันตกและลักษณะเฉพาะของรูปแบบจ�ำลองของลายเมฆ ( Fu Donghua,2016)
ยุคสมัยสามก๊ก เป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาลายหรูอี้ ถึงแม้ว่าสังคมของประเทศจีนจะยังไม่สงบ
มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม นี่กลับกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัยที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์
การพัฒนาของศิลปะประเทศจีนตามที่นายจงไป่หัวกล่าวว่า “หกราชวงศ์เว่ยและจิ้น ในปลาย
ราชวงศ์ฮั่นเป็นการเมืองที่วุ่นวายที่สุดของประเทศจีน เป็นยุคสมัยที่สังคมทุกข์ทรมานอย่างที่สุด
อย่างไรก็ตาม กลับมีความเป็นอิสระในจิตวิญญาณ การปลดปล่อย และมีความฉลาดหลักแหลม
ที่สุด เป็นยุคแห่งความหลงใหลครึกครื้นที่สุด ดังนั้นจึงเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองทางศิลปะอย่าง
ที่สุด” (Zong Baihua, 2005)

ภาพที่ 16 ลายหรูอี้ (RUYI) ของจีน
ที่มา : The Decorative Pattern Of Jingdezhen Ancient Ceramics, People‘s Fine Arts
Publishing House(2526), P186

131

132

การเปรียบเทียบลวดลายพรรณพฤกษาเครื่องเคลือบดินเผาไทย
และจีนในคริสตศตวรรษที่ 15 – 16 ในพื้นที่เตาเผาภาคเหนือของประเทศไทย

ค�ำกล่าวนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของผู้คนในสมัยนั้น แสดงออกให้เห็นซึ่งความ
งดงาม ความมีเอกภาพ และความปรารถนาในความมั่นคงของชีวิต แต่เมื่อเปิดเสรี ลวดลายหรูอี้จึง
เป็นการผสมผสานจากของลวดลายในหลายวัฒนธรรม เป็นการภาพฉายที่ดีที่สุดของแนวคิดนี้ จน
กระทั่งสมัยราชวงศ์หมิง จากความหมายดั้งเดิมของลายหรูอี้ เป็นการฟังความปรารถนาของผู้คน
“ลายหรูอี้ ” โดยธรรมชาติก็สะท้อนให้เห็นถึงความสันติ สงบสุข ความสมปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น
ความคาดหวังชีวิตที่งดงาม ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข และความคาดหวังในลูกหลาน รวมทั้งความ
งดงาม และความปรารถนาในอายุที่ยืนยาวที่มาจากลวดลายแบบหรูอี้

ภาพที่ 17-18 การตกแต่งด้วยลวดลายหรูอี้ในเครื่องเคลือบดินเผาของจีน
ที่มา : The Palace Museum https://www.dpm.org.cn
การตกแต่งด้วยลวดลายหรูอี้ในเครื่องเคลือบดินเผาของจีนในยุคนี้ ถูกใช้เป็นลวดลาย
เสริมในการตกแต่งเครื่องเคลือบดินเผาอยู่บ่อย ๆ โดยมีลายหลักคือ การลวดลายการตกแต่งด้วย
ดอกโบตั๋นโดยทั่วไปใช้มักการเชื่อมให้ลายดอกไม้ที่ต่อเนื่องกัน บางครั้งจะเห็นว่ามีการเขียนลาย
รวมกับการตกแต่งของลายแบบอื่น ๆ เช่น ภาพที่ 17 ในส่วนคอคอดขอภาชนะเขียนเป็นลายดอกบัว
อย่างได้สัดส่วน แต่งด้วยลายเมฆแบบหรูอี้ ภาพวาดตรงกลางใช้ลายพรรณพฤกษา 4 ฤดูซึ่งมีทั้ง
ลวดลายดอกโบตั๋นที่เชื่อมต่อกันเป็นหลัก ด้านล่างเป็นลายดอกเบญจมาศและลายกลีบดอกบัว
ส�ำหรับภาพที่ 18 มีการวาดในส่วนตรงกลางของภาชนะด้วยลายนกฟินิกซ์และลายดอกโบตั๋นที่
ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานั้น เสริมด้วยลายไผ่หินจ�ำนวนไม่มากนัก ตามความนิยมใน
วัฒนธรรมจีน นกฟินิกซ์ ในความเชื่อของจีนถูกขนานนามว่าราชาแห่งนกนับร้อย และดอกโบตั๋น ก็
เป็นราชินีแห่งดอกไม้นับร้อย เช่นกัน ดังนั้นการผสมผสานของลายนก และดอกโบตั๋น จึงถือว่าเป็น
ลายมงคล ตัวแทนของความมัง่ คัง่ และถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความงดงาม แสงสว่างและความสุข
ลายดอกโบตั๋นและลายแบบหรูอี้ในเครื่องเคลือบดินเผาของดินแดนไทยในสมัยเดียวกันนี้
มีความแตกต่างจากเครื่องเคลือบดินเผาของประเทศจีน ด้วยแนวทางในการออกแบบลวดลายที่
อิสระมากกว่า เห็นได้จากภาพที่ 19 บริเวณกลางภาชนะมีดอกโบตั๋นอยู่ 5 ดอก วิเคราะห์ได้ว่าช่าง
ฝีมือของไทยวาดลายเส้นเพื่อแบ่งกลีบแต่ละกลีบของดอกโบตั๋น การเขียนลายเส้นที่นี้เป็นหนึ่งใน
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ภาพวาดที่มีลักษณะเฉพาะตามแบบของศิลปะของไทย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นที่ปรากฏใน
จิตรกรรมฝาผนัง ประโยชน์ของลายเส้นเหล่านี้ คือการแบ่งพื้นหลังที่ไม่เหมือนกันของงานจิตรกรรม
ไม่เพียงรูปแบบการวาดโครงสร้างของลายเส้นแล้ว ฝีมือของภาพดอกโบตั๋นทั้ง 5 ดอก ล้วนแสดงให้
เห็นถึงรูปแบบพื้นฐานเดียวกัน ความแตกต่างของภาพดอกโบตั๋นที่ปรากฏในงานจิตรกรรมคือกลีบ
ดอกไม่จ�ำเป็นต้องแบ่งให้มากนัก แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีการแบ่งเส้นกลีบดอกเหล่านี้โดยสลับ
กับการใช้ลวดลายพรรณพฤกษาอื่นๆ เพื่อเขียนภาพดอกโบตั๋นทั้ง 5 ดอกให้เชื่อมกันจนกลายเป็น
หนึ่งเดียวนั้น ในทางตรงกันข้ามจะยิ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางวัฒนธรรมและความสง่างามของ
ดอกโบตั๋นได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวจ�ำนวนของกลีบดอกโบตั๋นทั้ง 5 ดอกนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลย
และดอกโบตั๋น 3 ดอกที่ตรงกลางแบ่งเป็น 10 กลีบ และ 2 ดอกที่เหลือเป็นกลีบดอกไม้ 8 กลีบ ลาย
ดอกโบตั๋นนี้สะท้อนให้เห็นจากด้านข้างนี้ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนของประเทศไทยในขณะนั้น

ภาพที่19-20
ที่มา Southeast Asian Ceramics Museum Bangkok University Press 2009 P104,P105
การใช้ลวดลายหรูอี้เป็นในการตกแต่งของไทยนั้น ยังมีแนวคิดในการออกแบบโดยใช้แกน
กลางเป็นหลักการจัดองค์ประกอบที่ได้สัดส่วนกัน จากภาพที่ 20 ช่างฝีมือจัดองค์ประกอบที่สมดุลย์
ทั้งสองด้าน รูปแบบภาพวาดมีสัดส่วนเล็กใหญ่ใกล้เคียงกัน มีจ�ำนวนลวดลายหรูอี้ที่เท่ากัน แต่วิธีจัด
ล�ำดับของลวดลายหรูอี้เหล่านี้เป็นรูปแบบการตกแต่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่
ค่อนข้างพบเห็นได้น้อย ทั้งรูปแบบลายเมฆในส่วนหางแบบหรูอี้ในภาพแสดงออกซึ่งการออกแบบที่
ใกล้เคียงกับรูปแบบนาค ของวัฒนธรรมศาสนาพุทธของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้เขียนจึง
คิดว่าช่างฝีมือของไทยในยุคนี้ ได้น�ำเอาแนวคิดของศิลปะท้องถิ่นมาผสมผสานกับลายหรูอี้ของจีน
และได้สร้างลวดลายการตกแต่งแบบหรูอี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ถึงแม้ตัวลายจะไม่
ละเอียดประณีต รวมทั้งเทคนิดการเผาก็ยังไม่เทียบเท่าจีน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์
ประกอบที่ส�ำ คั ญ ในการสร้ า งสรรค์ ง านศิ ลปะที่ ช่ า งสามารถสะท้ อนให้ เ ห็ นถึ ง ความเป็น ตัว ตน
อิทธิพลที่ได้รับจากลวดลายแบบอย่างจีนในครื่องปั้นดินเผาและเครื่องลายครามนั้นเป็นการน�ำมา
ซึง่ การประยุกต์ดว้ ยแนวคิดและกลวิธกี ารสร้างสรรค์ จากวัฒนธรรมของทัง้ จีนและไทยได้เป็นอย่างดี
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การเปรียบเทียบลวดลายพรรณพฤกษาเครื่องเคลือบดินเผาไทย
และจีนในคริสตศตวรรษที่ 15 – 16 ในพื้นที่เตาเผาภาคเหนือของประเทศไทย

บทสรุป
จากการวิเคราะห์รูปแบบและลวดลายผู้เขียนขอเสนอข้อสรุปได้ 3 ประเด็น ได้แก่
1.ประเด็นด้านเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน ในการตกแต่งลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาของไทย
ในคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 นี้แสดงให้เห็นแนวการใช้ลวดลายพันธุ์พฤกษา ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่
ปรากฏในงานเครื่องเคลือบดินเผาของประเทศจีนในยุคเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่ช่างฝีมือ
ของประเทศไทยได้เลือกลวดลายผลิตออกมาหลังจากได้รบั อิทธิพลเครือ่ งเคลือบดินเผาของประเทศจีน
2. ความแตกต่างในวิธีการของการวาดลวดลาย ของเครื่องเคลือบดินเผาจีนและไทยแสดง
ให้เห็นถึงแนวคิด ด้วยรูปแบบและองค์ประกอบที่มีความแตกต่างในการใช้ลายเส้นที่เป็นอิสระ การ
สร้างสรรค์ของช่างฝีมือเครื่องเคลือบดินเผาของไทยใช้หลักการที่เชื่อมโยงกับแนวคิดด้านการค้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันความสามารถในการผลิตสินค้าจ�ำนวนมาก ในฐานะภาชนะเครื่อง
ลายครามที่เป็นสินค้า เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ค�ำนวณต้นทุนเหมือนการเคลือบอย่างประณีตด้วยเตาเผา
เครื่องเคลือบของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงนั้น เพื่อการท�ำก�ำไร ก็จ�ำเป็นต้องยกระดับการวาดภาพ
อย่างรวดเร็วด้วยการตกแต่งลวดลายอย่างง่าย แต่ในระยะยาวในการปฏิบัติจริงซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ช่าง
ฝีมือของประเทศไทยก็ค่อยๆแสวงหารูปแบบลวดลายการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ท้องเถิ่น เพื่อให้
ผู้คนรู้สึกแปลกตาไป และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของไทยที่ยังไม่
ถูกเมินเฉยไปอย่างง่ายดาย
3. ระยะเวลาที่ต่างกันของการพัฒนาลวดลาย จากจุดเริ่มต้นของพัฒนาการออกแบบและ
ตกแต่งลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาของจีนจนถึงสมัยราชวงศ์หมิง ได้ปรากฏลักษณะเฉพาะที่ค่อน
ข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผสมผสานหรือการเขียนลวดลายเสริมแล้ว ในขณะที่เครื่องปั้นดินเผาและ
เครื่องลายครามของไทยนั้นยังไม่มีรูปแบบวิธีการที่แน่นอน เห็นได้จากจ�ำนวนของกลีบดอกไม้ข้าง
ต้นเป็นหลักฐานที่หนักแน่น อย่างไรก็ตามช่างไทยก็มีแนวโน้มการพัฒนารูปแบบเครื่องเคลือบดิน
เผาที่มีลักษณะเฉพาะแบบไทย ซึ่งเห็นได้จากภาพที่ 20 ซึ่งเป็นตัวแทนได้อย่างดี
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การออกแบบชุดเครือ่ งมือด�ำเนินการวิจยั แบบคอลเจอรอล พรอพ
เพือ่ การวิจยั สถานที่ : กรณีศกึ ษา พืน้ ทีย่ า่ นตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง
Cultural Probe Design for The Site Research :
A Case Study of Talat Noi and Charoenkrung Road, Bangkok, Thailand

ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ 1

บทคัดย่อ
บทความนีเ้ ป็นการน�ำเสนอการศึกษา ทดลอง และพัฒนาออกแบบเครือ่ งมือการวิจยั เชิง
คุณภาพในรูปแบบชุดเครือ่ งมือคอลเจอรอล พรอพ เพือ่ การวิจยั สถานที่ โดยมีพนื้ ทีย่ า่ นตลาดน้อย และ
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เป็นพืน้ ทีต่ วั อย่าง และการด�ำเนินการวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการวิจยั ทีน่ ำ�
ไปสูก่ ารวิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลเชิงคุณภาพทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการออกแบบภาษาภาพต่อไป
จากการศึกษา ทดลอง และพัฒนาชุดเครือ่ งมือคอลเจอรอล พรอพ เพือ่ การวิจยั สถานทีย่ า่ น
ตลาดน้อยและถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร พบว่า คอลเจอรอล พรอพ เป็นวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั เชิง
คุณภาพ ที่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจง แตกต่าง และแปลกใหม่ เมื่อทดลองและพัฒนาชุดเครื่องมือ
คอลเจอรอล พรอพ และน�ำไปใช้สำ� หรับการวิจยั สถานทีข่ อ้ มูลจะมีความหลายหลาก หากมีการวางแผน
และออกแบบชุดเครือ่ งมืออย่างละเอียดรอบคอบ จะได้ขอ้ มูลการวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์สงู ในขณะเดียวกัน
หากชุดเครือ่ งมือยังหละหลวม ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั จะสามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้อย่างยากล�ำบาก
ดังนัน้ ในขัน้ ตอนของการออกแบบชุดเครือ่ งมือด�ำเนินการวิจยั แบบคอลเจอรอล พรอพ เพือ่ การ
วิจยั สถานที่ ชุดเครือ่ งมือจึงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนการด�ำเนินกิจกรรม ช่วงระหว่างการด�ำเนิน
กิจกรรม และช่วงหลังการด�ำเนินกิจกรรม โดยก่อนน�ำชุดเครือ่ งมือไปใช้จะต้องมีการวางแผนและก�ำหนด
จุดประสงค์ของการวิจยั อย่างชัดเจน หลังจากน�ำชุดเครือ่ งมือจากกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีม่ ขี อ้ มูลกลับมา
จะน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลอีกครัง้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีน่ ำ� ไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป
ค�ำส�ำคัญ : คอลเจอรอล พรอพ, การวิจยั สถานที,่ ชุดเครือ่ งมือการวิจยั
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สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เพื่อการวิจัยสถานที่ (กรณีศึกษา พื้นที่ย่านตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง)

Abstract
This research presents the experimental study and the development of the design
of probe kit for the site research, using Talad Noi and Charoenkrung Road, Bangkok as a
sample area, lead to analysis and summarize the qualitative data that will be used in the
visual language design in the future.
According to the study research, probe kit tool’s experiment, and probe kits development
for the site research found that the cultural probe method is the qualitative research, which
gain the specific data, a variety of information, and differentiation. After the experiment and
development of the cultural probe tools, leading to data analysis, the researcher is required
to plan and design the process of the method carefully for gathering the potential information, whereas lacking of the cautiously planning, the researcher will get confused with the
data analysis.
However, this research article focus on presenting the development and design of the research toolset to find an effective way to design the research tool and to be applied to further related quality research. It can be divided the structure of the probe kits into 3 parts as
pre-process, during the process, and port-process, through careful planning and design of
the probe kits. Then the data collection will return to the researcher for further analysis and
synthesis of the data and information.
Keywoeds : Cultural Probes, Site Research, Probe Kits

ที่มาและความส�ำคัญ
“ย่านประวัติศาสตร์” หรือ Historic Place คือ พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเมือง ที่มีความ
ส�ำคัญหรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี (กรมศิลปากร, 2533) นอกจากนี้ US. National register for Historic Place ได้ให้ความหมายของย่านประวัติศาสตร์ไว้ว่า เป็นพื้นที่เมืองหรือ
ชนบทที่ก�ำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นแหล่งส�ำคัญที่เชื่อมโยง หรือแสดงความต่อเนื่อง
ของทีต่ งั้ โครงสร้าง หรือวัตถุทมี่ คี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันในแง่ของประวัตศิ าสตร์หรือสุนทรียภาพ
อันเกิดจากการวางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพ (US. National register for Historic Place) เมื่อ
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ถูกแวดล้อมด้วยสิ่งประดิษฐ์หรือหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง (Manmade
Environment) ซึ่งมีความความซับซ้อน และเป็นที่อยู่ของคนหลายกลุ่มที่มีสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน พื้นที่เหล่านี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนลักษณะโดยรวมของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
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โดยมีลักษณะเฉพาะ เป็นพื้นที่ส�ำคัญที่เป็นศูนย์รวมของทุกด้าน ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
การค้า เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม
จากการศึกษาย่านประวัตศิ าสตร์ พบว่า พืน้ ทีต่ ลาดน้อยและถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตของพื้นที่ เป็น
ถิ่นฐานของชาวจีนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
มีอาณาเขตตั้งแต่ปากคลองวัดปทุมคงคาเรื่อยลงมาจนถึงปากคลองผดุงกรุงเกษมด้านใต้ และมี
ถนนเจริญกรุงเป็นเส้นทางสัญจรหลักผ่านกลางย่าน ด้วยท�ำเลทีต่ ดิ ต่อกันกับย่านส�ำเพ็งและเยาวราช
พร้อมทั้งมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางน�้ำและทางบกที่สะดวกสบาย ย่านตลาดน้อยจึงกลายเป็น
แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ขนาดใหญ่ แ ละเป็ น แหล่ ง เศรษฐกิ จ การค้ า ที่ ส� ำ คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของชาวจี น ใน
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น พื้นที่ตลาดน้อยและถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร จึงเป็นพื้นที่ที่มีความ
ส�ำคัญ และน่าสนใจ เพื่อการวิจัยสถานที่ที่จะศึกษาความเป็นมาทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
การเมืองการปกครอง อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว นั่น
หมายถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิน่ กับภายนอก รวมทัง้ มีกระบวนการ
จัดการและอนุรกั ษ์มรดกเหล่านัน้ ท่ามกลางสภาพความเปลีย่ นแปลงของสังคมในปัจจุบนั
พื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษาในการวิ จั ย สถานที่ นี้ เ ลื อ กพื้ น ที่ ต ลาดน้ อ ยและถนนเจริ ญ กรุ ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมเป็นย่านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในขณะที่ปัจจุบันถูกน�ำมา
ใช้เป็นพื้นที่แสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ดี ความเจริญของย่านนี้
ยังคงสะท้อนให้เห็นความส�ำคัญและความรุ่งเรืองของย่านภายในอดีต และยังเป็นย่านเก่าแก่ที่ได้
รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่งานออกแบบภาษาภาพเพื่อการสร้างอัตลักษณ์และการ
สื่อสารกับผู้ใช้งานยังไม่ได้น�ำมาใช้ร่วมกับพื้นที่ไม่มากนัก จึงเป็นไปได้ว่าหากมีการพัฒนาและ
ออกแบบภาษาภาพเพื่อน�ำไปใช้ในการสื่อสารในพื้นที่ดังกล่าว จะน�ำมาซึ่งการพัฒนาและเกิด
ประโยชน์พื้นที่ได้
ในขั้นตอนของการด�ำเนินการวิจัยที่มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ และหา
ค�ำตอบตามจุดประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก�ำหนดไว้นั้นจะมีเครื่องมือการวิจัยเป็นส่วนส�ำคัญในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเป็นเครื่อง
มือวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใหม่หรือดัดแปลงเครื่องมือของผู้อื่นที่ศึกษาวิจัยในเรื่องที่คล้าย ๆ กัน หรือ
อาจจะใช้เครื่องมือที่มีผู้อื่นสร้างไว้แล้ว (ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องพิจารณาถึงขัน้ ตอนและการเลือกใช้เครือ่ งมือในการวิจยั เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ รงตามความต้องการ
ได้ขอ้ เท็จจริง อันจะท�ำให้ผลงานวิจยั เชือ่ ถือได้และเกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
คอลเจอรอล พรอพ (Cultural Probe) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประเภทหนึ่ง เป็นเครื่อง
มือในการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีกิจกรรมให้กับกลุ่มของผู้เข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรม เรียนรู้และให้แนวคิด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันและสิ่งแวดล้อม โดยชุดเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ จะประกอบ
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ด้วย วัสดุและอุปกรณ์ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ก�ำหนดไว้ให้กลุ่มของผู้ร่วมกิจกรรมด�ำเนินตามค�ำแนะน�ำ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและเก็บข้อมูล ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยนี้จะน�ำมาซึ่ง
ความเข้าใจที่แปลกใหม่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป การใช้เครื่องมือนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะ
ต้องใช้เวลาในการด�ำเนินงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการด�ำเนินงานที่ผิดจุดประสงค์และใช้เวลาไปอย่างสูญ
เปล่า การออกแบบเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ จึงต้องผ่านกระบวนการออกแบบเครื่องมืออย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะน�ำเครื่องมือไปให้ผู้เข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติ
จากการศึกษาข้อมูลวิธีการวิจัยด้วยคอลเจอรอล พรอพ พบว่า แหล่งอ้างอิงของขั้นตอน
การวิจัยประเภทนี้ถูกกล่าวถึงไม่มากนัก โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทย นอกจากนั้น เมื่อสืบค้น
เอกสารต่างประเทศจะพบว่าการใช้วิธีการวิจัยรูปแบบคอลเจอรอล พรอพ ถูกน�ำไปใช้กับการหา
ข้อมูลและปัญหาในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ ในขณะที่การน�ำมาใช้ร่วมกับแนวความคิดการหาข้อมูล
เพื่อการออกแบบมีจ�ำนวนน้อย ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของการศึกษา ทดลอง ขั้นตอนการ
ออกแบบชุดเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
และวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยอ้างอิงจากการทบทวนวรรณกรรมและการทดลองน�ำไปใช้จริง และผล
ของการทดลองนี้น�ำมาใช้ในการสรุปหาแนวทางในการออกแบบวิธีการด�ำเนินการวิจัยอันเกิด
ประโยชน์ตอ่ การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการลงพืน้ ทีต่ วั อย่างให้กบั การวิจยั อืน่ ๆ ให้ทดี่ ขี น้ึ ได้

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ศึกษาวิธกี ารออกแบบคอลเจอรอล พรอพ ส�ำหรับการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิงพืน้ ที่
2.เพือ่ ทดลอง พัฒนาออกแบบชุดเครือ่ งมือคอลเจอรอล พรอพ และน�ำไปใช้ในการวิจยั สถานที่
3.เพื่อสรุปแนวทางการออกแบบชุดเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ ส�ำหรับการวิจัยสถานที่

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยและงานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผ่าน
แนวคิด Design Thinking Process ซึง่ เป็นกระบวนการคิดทีใ่ ช้ในการท�ำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ
อย่างลึกซึ้ง โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และน�ำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลาย ๆ
กลุ่มมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และน�ำแนวทางต่าง ๆ นั้นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้
แนวทางหรือนวัตกรรมทีต่ รงความต้องการของกับผูใ้ ช้และสถานการณ์นนั้ ๆ (BASEPlayhouse, 2017)

EMPATHISE

DEFINE

IDEATE

PROTOTYPE

TEST

ภาพที่ 2 : 5 ขั้นตอน ของ Design Thinking Process
(ที่มา : https://www.interaction-design.org, 2562)
Understand

Create

Understanding ends in Insight.

DICOVER

EMPATHIZE/ RESEARCH PHASE

Creation ends in Ideas.

DEFINE

DEVELOP

ANALYSIS/ SYNTHESIS PHASE

IDEATION PHASE

Deliver

Delivery ends in Reality.

DELIVER

IMPLEMENTATION/ PROTOTYPE/ RESULT

CONDUCT
PRIMARY
RESERACH

QUESTION

PERSONAS/ TRAVELLERS
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DATA
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IDEATE

EVALUATE IDEA

IDEA DEVELOPMENT

SOLUTION

CONDUCT
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RESERACH

EMPATHISE

UNDERSTAND
RESEARCH
FINDING

RESEARCH
METHOD

IDEAS AND
VISIONS,
SOLUTIONS.

DEFINE

IDEATE

PROTOTYPE TEST

PROBE KIT DESIGN

ภาพที่ 3 : The Double Diamond Design Process ของ UK Design Council
(ที่มา : http://designthinking.co.nz, 2559)
จากการศึกษากระบวนการตามแนวคิด Design Thinking Process และ The Double Diamond Design Process ของ UK Design Council ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ Discover
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Define Develop และ Deliver จะเห็นได้ว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบมีความคล้ายกัน คือ Discover และ Define เป็นขั้นตอนท�ำความเข้าใจและตีความปัญหาอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการวางแผน
โครงการ ขั้นตอน Develop คือ ขั้นตอนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลากหลาย
ด้านมาสร้างไอเดียที่หลากหลายและพัฒนาให้ภาพและทดสอบ และขั้นตอน Deliver คือ ขั้นตอนใน
การทดสอบช่วงสุดท้ายก่อนที่จะน�ำเอาความคิดไปใช้จริง (BASEPlayhouse, 2017)
ดังนั้น กระบวนการคิดจึงถูกน�ำมาใช้ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและพัฒนาความคิด
ของงานวิจัยเพื่อน�ำไปสู่ทางออกของการออกแบบ โดยการใช้เครื่องมือวิจัยที่หลากหลายเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีวิธีการด�ำเนินการวิจัยหลัก 3 ประเภท คือ การวิจัยสถานที่ การสร้างความ
สัมพันธ์เชิงบังคับ และคอลเจอรอล พรอพ การด�ำเนินกิจกรรมทั้งหมดมีจุดประสงค์และการด�ำเนิน
กิจกรรมที่สอดคล้องกัน โดยบทความนี้จะอธิบายขั้นตอนของการวางแผนและออกแบบชุดเครื่อง
มือส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัยด้วยคอลเจอรอล พรอพ ร่วมกับการสร้างความสัมพันธ์เชิงบังคับซึ่ง
เป็นกระบวนการออกแบบและสร้างโจทย์ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยสถานที่ตามขั้นตอนที่
ก�ำหนดไว้ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองท�ำตามกระบวนการที่ก�ำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน วิธีการนี้
จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกและเฉพาะบุคคลจากกลุ่มตัวอย่าง และสามารถน�ำข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวทางในการออกแบบและการใช้งานที่ต่างออกไปจากเดิม
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับคอลเจอรอล พรอพ (Cultural Probe)
คอลเจอรอล พรอพ (Cultural Probe) เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพที่มีกิจกรรมเปิดให้แก่
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันและสิ่งแวดล้อม
คอลเจอรอล พรอพ (Cultural Probe) คือ เครื่องมือวิจัยที่มีชุดอุปกรณ์หลายประเภท รวม
ทั้งสิ่งประดิษฐ์ง่าย ๆ เช่น แผนที่ โปสการ์ด กล้อง หรือสมุดบันทึก ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ส�ำหรับ
บันทึกเหตุการณ์เฉพาะ ความรู้สึก หรือการโต้ตอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อเปิดเผยให้เห็นแง่มุม
วัฒนธรรมต่าง ๆ โดยรอบและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมกิจกรรม อย่างเช่น อารมณ์ ค่านิยม การ
เชื่อมต่อ และความไว้วางใจ (Cultural Probe | Usability Body of Knowledge, n.d.) นอกจากนี้
Gaver, Dunne และ Pacenti ได้อธิบายว่า คอลเจอรอล พรอพ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบการทดลอง ที่ใช้ในขณะที่ผู้วิจัยเจอสถานการณ์ล�ำบากให้กลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
ด�ำเนินกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม รับรู้ถึงความต้องการ หรือความ
ปรารถนา ที่จะน�ำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวคิดที่คาดไม่ถึงซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมไว้
ก่อน (Gaver et al., 1999)

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ภาพที่ 4 : ตัวอย่างชุดเครื่องมือ (Probe Kit) ในการท�ำวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ (Cultural
Probe) (ที่มา : https://medium.com, 2561)
การออกแบบชุดเครื่องมือเป็นการสร้างการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบ ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้น�ำเสนอประสบการณ์และข้อมูลของตนเอง ผ่านเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล กล้องถ่ายรูป
โปสการ์ด สมุดบันทึก และสติกเกอร์ โดยใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมและผู้วิจัยไม่ต้องอยู่ใน
ขณะด�ำเนินกิจกรรมนั้น ๆ

ภาพที่ 5 : ภาพตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการออกแบบชุดเครื่องมือ (Probe Kit)
(ที่มา : Katja Thoring, 2556)
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การออกแบบชุดเครื่องมือด�ำเนินการวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ
เพื่อการวิจัยสถานที่ (กรณีศึกษา พื้นที่ย่านตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง)

การศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ พบว่า
แนวคิดการออกแบบเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกัน คือ การใช้เครื่องมือที่หลายหลายที่รวบรวมอยู่
ในชุดกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ที่มีต่อ
กระบวนการต่าง ๆ ตามแต่สถานการณ์ทเี่ ข้าร่วม โดยชุดอุปกรณ์จะถูกพัฒนาขึน้ โดยผูว้ จิ ยั ทีอ่ อกแบบ
ตามจุดประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ในขณะที่ผลลัพธ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจจะเป็นค�ำตอบของข้อ
ค�ำถามแรกเริ่ม หรือเป็นแนวคิดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบเจอเป็นประเด็นใหม่ ๆ ภายหลังโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นมุมมองที่อาจจะถูก
มองข้าม ที่จะท�ำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูล ประเด็นปัญหา และข้อสังเกตส�ำคัญต่าง ๆ ที่ท�ำให้งานวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การท�ำความเข้าใจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความส�ำคัญและจุดประสงค์หลักของการ
ใช้เครือ่ งมือวิจยั คอลเจอรอล พรอพ รวมทัง้ แนวทางในการพัฒนาและออกแบบชุดอุปกรณ์สำ� หรับ
คอลเจอรอล พรอพ นัน้ ควรก�ำหนดจุดประสงค์และการใช้งานอย่างเป็นขัน้ ตอน เพือ่ ให้ผู้วิจยั ได้ข้อมูล
หลักตามความต้องการ อีกทั้งจะท�ำให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์กับผู้วิจัยเอง

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
เนื่องจากการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดลองออกแบบชุดเครื่องมือส�ำหรับการ
วิจัยด้วยคอลเจอรอล พรอพ เพื่อหาแนวทางการออกแบบและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด�ำเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยสถานที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องมือการวิจัยอื่น ๆ ต่อไปได้ ขั้นตอนการทดลองและ
ออกแบบเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ นี้ ค�ำนึงถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เพื่อให้ได้ผลจากการด�ำเนิน
กิจกรรมที่มีประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ขั้นตอนการวางแผน
1.1 การก�ำหนดจวัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อทดลองและพัฒนาชุดเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ ส�ำหรับ
การวิจัยสถานที่ ที่จะเป็นประโยชน์การพัฒนาออกแบบภาษาภาพ
1.2 การก�ำหนดพื้นที่ และกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ�ำนวน 8 คน ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการออกแบบ เป็นกลุ่มนิสิตที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการวิจัยนี้ใช้ย่าน
เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ตัวอย่าง มีกระบวนการที่ก�ำหนดให้กลุ่มตัวอย่างใช้
เวลา 1 วัน ในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดในชุดเครื่องมือ เพื่อเก็บบันทึกและรวบรวม
ข้อมูลภายในพื้นที่
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2. ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมของชุดเครื่องมือ
การก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้ชุดเครื่องมือคอลเจ
อรอล พรอพ แบ่ง 3 ส่วน คือ 1) ช่วงก่อนการด�ำเนินกิจกรรม 2) ช่วงระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม และ
3) ช่วงหลังการด�ำเนินกิจกรรม โดยแต่ละช่วงมีการทดลองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ชุดเครื่องมือ
ซึ่งประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อมกับชุดกิจกรรมและค�ำอธิบาย สติ๊กเกอร์หลายหลาก
ชนิด และปากกาสี โดยก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้

ภาพที่ 6 : การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม เพื่อการออกแบบชุดเครื่องมือ (Probe Kit)
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การออกแบบชุดเครื่องมือด�ำเนินการวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ
เพื่อการวิจัยสถานที่ (กรณีศึกษา พื้นที่ย่านตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง)

ภาพที่ 7 : ชุดเครื่องมือ (Probe Kit) ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ
3. ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมและการรวบรวมข้อมูล
หลังจากขั้นตอนการออกแบบและผลิตตัวอย่างชุดเครื่องมือ (Probe Kit) ส�ำหรับการ
ด�ำเนินการวิจัยแบบคอลเจอรอบ พรอพ แล้ว ชุดเครื่องมือดังกล่าวถูกน�ำไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้
เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้ให้ได้ข้อูลเชิงลูกตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ โดยผู้วิจัยซึ่งออกแบบชุด
เครื่องมือได้น�ำผลการด�ำเนินงานมาพิจารณาและวิเคราะห์ผลการทดลองใช้เครื่องมือดังกล่าวว่าได้
ผลการทดลองตามที่มุ่งหวังไว้ โดยผลจากการด�ำเนินการและผลที่ได้รับจากการทดลองใช้ชุดเครื่อง
มือ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
3.1 ช่วงก่อนการด�ำเนินกิจกรรม
- ส่วนที่ 1 ชุดกิจกรรมและค�ำอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาด
หวังต่อประสบการณ์ที่มีต่อพื้นที่ตัวอย่าง โดยในชุดกิจกรรมได้ใช้ภาพสัญลักษณ์แสดงอารมณ์แทน
การให้ค่าคะแนน ดังภาพที่ 9
จากผลการทดลองใช้ในส่วนที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์
แสดงการให้ค่าคะแนนความพอใจได้ตรงตามค�ำอธิบายในชุดกิจกรรม โดยจ�ำนวนเครื่องหมายบวก
แสดงถึงค่าความพอใจในแต่ระดับอย่างชัดเจน ในขณะที่บางคนให้ค่าคะแนนความพอใจในหลาย
ช่อง เป็นไปได้ว่าการใช้ภาพแสดงอารมณ์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้สื่อความหมายนั้นท�ำให้เข้าใจง่าย
มีภาพที่แสดงระดับอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสื่อสารได้ดี แต่ในขณะเดียวกันค�ำอธิบายของ
กิจกรรมส่วนที่ 1 อาจมีค�ำอธิบายยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ท�ำให้ผลการทดลองเครื่องมือส่วนนี้ได้ข้อมูล
ที่สับสนบ้างเล็กน้อย
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ภาพที่ 8 : ชุดเครื่องมือ (Probe Kit) ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ
ช่วงก่อนการด�ำเนินกิจกรรม ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2 ชุดกิจกรรมและค�ำอธิบายส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์เชิงบังคับอย่างอิสระ
โดยให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกประสบการณ์แรกเมื่อไปถึงพื้นที่ พร้อมวางแผนการเดินทางภายในพื้นที่
ก่อนการด�ำเนินกิจกรรม

ภาพที่ 9 : ตัวอย่างผลการทดลองใช้ชุดเครื่องมือ (Probe Kit)
ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัยคอลเจอรอลพรอพ ช่วงก่อนการด�ำเนินกิจกรรม ส่วนที่ 2
จากข้อมูลช่วงก่อนด�ำเนินกิจกรรมพบว่า การบันทึกข้อมูลกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ
พื้นที่กลุ่มตัวอย่างใช้ทั้งการบรรยายด้วยภาษาเขียนและภาษาภาพ โดยภาษาภาพที่ถูกน�ำมาใช้
ส่วนใหญ่ คือ การบอกทิศทาง การก�ำหนดจุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง จึงเป็นไปได้ว่าภาษา
ภาพหนึ่งที่สำ� คัญในการสื่อสารจะประกอบไปด้วยลักษณะภาพที่เป็นการก�ำหนดและชี้น�ำทิศทางให้
เกิดความเข้าใจกับผู้ใช้งาน
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3.2 ช่วงระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม
- ส่วนที่ 1 ชุดกิจกรรมและค�ำอธิบายส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์เชิงบังคับอย่างอิสระ
โดยให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกประสบการณ์กลุ่มตัวอย่างบันทึกประสบการณ์ระหว่างการเดินทางด้วย
ข้อความ

ภาพที่ 10 : ตัวอย่างผลการทดลองใช้ชุดเครื่องมือ (Probe Kit)
ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ ช่วงระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2 ชุดกิจกรรมและค�ำอธิบายส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์เชิงบังคับอย่างอิสระ
โดยระบุให้กลุ่มตัวอย่างสังเกตและให้ข้อเสนอแนะงานออกแบบภาษาภาพหรืองานออกแบบที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประสบการณ์ระหว่างการเดินทางในพื้นที่ตัวอย่าง

ภาพที่ 11 : ตัวอย่างผลการทดลองใช้ชุดเครื่องมือ (Probe Kit)
ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ ช่วงระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม ส่วนที่ 2
จากข้อมูลช่วงก่อนด�ำเนินกิจกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างบันทึกประสบการณ์ระหว่างการ
เดินทางด้วยข้อความ โดยการอธิบายเป็นล�ำดับการเดินทางด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่ โดยการ
อธิบายล�ำดับการเดินทางด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาภาพอย่างง่ายเพื่อ
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อธิบายประสบการณ์ระหว่างการจดบันทึก จากกิจกรรมนี้จะเห็นได้ว่า ภาษาภาพที่ถูกน�ำมาใช้ใน
การบันทึกและสื่อสารข้อมูลเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง และเป็นภาษาภาพที่
การสื่อสารที่เข้าใจได้ร่วมกัน (Universal)
3.3 ช่วงหลังการด�ำเนินกิจกรรม
ในช่วงหลังการด�ำเนินกิจกรรมของชุดกิจกรรมและค�ำอธิบายระบุให้กลุ่มตัวอย่างบันทึก
และสรุปการด�ำเนินกิจกรรมทั้งหมดลงภายใน แผนที่ภาพที่แนบมาในเครื่องมือ โดยกลุ่มตัวอย่างจะ
น�ำเสนอล�ำดับขั้นตอนของการเดินทางเป็นข้อ ๆ

ภาพที่ 12 : ตัวอย่างผลการทดลองใช้ชุดเครื่องมือ (Probe Kit) ส�ำหรับการด�ำเนินการ
วิจัยคอลเจอรอล พรอพ ช่วงหลังการด�ำเนินกิจกรรม (ที่มา : ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์, 2562)
จากการสร้างความสัมพันธ์เชิงบังคับด้วยชุดเครื่องมือแบบคอลเจอรอล พรอพ พบว่าการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจภายในพื้นที่กรณีศึกษาถูกถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาภาพอย่างง่าย ๆ ที่
สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างตรงกัน ตามประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยภาษาภาพเป็นการ
สื่อสารความหมายแทนการใช้ค�ำพูดหรือประโยคยาว ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
เพื่อสร้างและสื่อสารความคิดให้ได้ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และผู้รับสารจะต้องท�ำความ
เข้าใจหรือเรียนรู้จากประสบการณ์เมื่อพบเห็น
เมื่อผลจากการทดลองใช้ชุดเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ ได้น�ำมาวิเคราะห์และสรุปได้ดัง
กล่าวข้างต้นแล้ว ข้อมูลจากการด�ำเนินการวิจัยจะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ ซึ่งก�ำหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยต่อไป ในขณะเดียวกันเครื่องมือการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ ก็ถูกน�ำ
มาวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบเครื่องมือส�ำหรับการปรับปรุงและใช้งานในครั้งต่อไป รวมทั้งเป็น
แนวทางในการออกแบบเครื่องมือวิจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิธีการออกแบบคอลเจอรอล พรอพ ส�ำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
มีขั้นตอนพื้นฐานซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทอื่น ๆ คือ การก�ำหนดจุด
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การออกแบบชุดเครื่องมือด�ำเนินการวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ
เพื่อการวิจัยสถานที่ (กรณีศึกษา พื้นที่ย่านตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง)

ประสงค์การวิจัย การวางแผนการด�ำเนินการวิจัย การด�ำเนินการวิจัย การรวบรวม วิเคราะห์ผล และ
การสรุปผลการวิจัย โดยการวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ มีความแตกต่างจากวิธีการอื่น ๆ คือ น�ำ
อุปกรณ์และชุดเครื่องมือที่หลายหลาก เข้ามาใช้ในกระบวนการด�ำเนินการวิจัย อย่างไรก็ตาม การ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนและการด�ำเนินการวิจัยด้วยคอลเจอรอล พรอพ นี้ เป็นวิธีการที่
ต้องก�ำหนดและวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากหาก
วางแผนการด�ำเนินการอย่างคร่าว ๆ จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายจนไม่สามารถสรุปข้อมูลให้ตรง
ประเด็นได้ อีกทั้งการด�ำเนินการวิจัยด้วยคอลเจอรอล พรอบ นั้นผู้วิจัยต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
มาทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะเกิดประโยชน์กับงานวิจัยมากที่สุด
นอกจากนี้ผลจากทดลองและพัฒนาการออกแบบชุดเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ ส�ำหรับ
การวิจัยสถานที่นี้พบว่า การออกแบบชุดเครื่องมือยังไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจากผู้วิจัยมุ่งเน้นให้ผู้ร่วม
กิจกรรมซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ด�ำเนินกิจกรรมอย่างอิสระ มีชุดกิจกรรมและค�ำอธิบายแบบเปิด ซึ่ง
คาดหวังให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้น�ำเสนอแนวคิดได้อย่างสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตามข้อดีของความไม่
ชัดเจนของค�ำอธิบายกิจกรรม คือ เมื่อผลจากการรวบรวมข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน ข้อมูลเชิงลึกที่
ได้จากกิจกรรมจึงเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมก่อนการด�ำเนินการที่ระบุให้กลุ่ม
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมก่อนการเดินทาง ซึ่งการบันทึกข้อมูลสร้างความสัมพันธ์ของพื้นที่กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ทั้งการบรรยายด้วยภาษาเขียนและภาษาภาพ โดยภาษาภาพที่ถูกน�ำมาใช้ส่วนใหญ่ คือ
การบอกทิศทาง การก�ำหนดจุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทาง ท�ำให้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ว่า
ภาษาภาพเป็นภาษาส�ำคัญในการสื่อสารที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ดังตัวอย่าง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างภาษาภาพที่พบในการบันทึกกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบ
1.

2.

ลักษณะภาษาภาพ
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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การออกแบบชุดเครื่องมือด�ำเนินการวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ
เพื่อการวิจัยสถานที่ (กรณีศึกษา พื้นที่ย่านตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง)

จากการทดลองให้ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 8 คน โดยใช้ชุดเครื่องมือ
ส�ำหรับการวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการใช้งานชุดเครื่องมือได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปการใช้งานอุปกรณ์ภายในชุดเครื่องมือตัวอย่าง (Probe Kit)
อุปกรณ์
ซองบรรจุอุปกรณ์

ประเภท
บรรจุภัณฑ์

ชุดค�ำอธิบายและกิจกรรม

บันทึกกิจกรรม

โทรศัพท์มือถือ

บันทึกกิจกรรม

สติ๊กเกอร์

อุปกรณ์เสริม

Post it
ปากกาสี

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม

ผลการทดลองใช้
ขนาดเล็ก พกพาสะดวก
สามารถบรรจุอุปกรณ์ได้ดี
ป้องกันการเปียกชื้น
อุปกรณ์ส�ำคัญหลักในการ
ด�ำเนินกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง
สามารถจดบันทึกข้อมูลได้ดี
กลุ่มตัวอย่างใช้ในบางกิจกรรม
ซึ่งเป็นส่วนน้อย
อุปกรณ์น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถใช้ในการบันทึกกิจกรรม
ได้ ท�ำให้มีความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มรายละเอียดการบันทึกข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างใช้น้อยที่สุด
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการสร้างสรรค์
และบันทึกกิจกรรมให้น่าสนใจ
เลือกใช้สีสันซึ่งแบ่งตามประเภท
ของข้อความ ความส�ำคัญ และ
สื่อความหมายได้ดี

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

จากการด�ำเนินการวิจัยแบบคอลเจอรอล พรอพ ในการวิจัยสถานที่พบว่าวิธีการด�ำเนิน
การวิจัยมีลักษณะคล้ายคลึงกับการส�ำรวจพื้นที่ โดยเพิ่มกิจกรรมและเครื่องมือให้กลุ่มตัวอย่างได้ใช้
บันทึกประสบการณ์และเพิ่มรายละเอียดของข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและวัตถุประสงค์กับ
การวิจัย ท�ำให้ได้ข้อมูลและมุมมองที่แตกต่างจากผู้ร่วมกิจกรรม เพิ่มโอกาสให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูล
ใหม่ ๆ ที่คาดไม่ถึง ซึ่งการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง และวางแผนกิจกรรมส�ำหรับวิธีการด�ำเนินการวิจัยนี้
จะต้องได้รับการออกแบบอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เป็นประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมี
ความคิดสร้างสรรค์

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจยั จากการศึกษา ทดลอง พัฒนา และน�ำเครือ่ งมือการด�ำเนินการวิจยั คอลเจอรอล
พรอพ ไปใช้ในการวิจัยสถานที่ (กรณีศึกษา พื้นที่ย่านตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการออกแบบชุดเครื่องมือด�ำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพอันน�ำไปสู่ข้อสรุป
ของแนวทางการออกแบบชุดเครื่องมือคอลเจอรอล พรอพ ส�ำหรับการวิจัยสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป จากการทดลองใช้อุปกรณ์การวิจัยครั้งนี้ท�ำให้พบข้อปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
การออกแบบเครื่องมือ ดังภาพ

ภาพที่ 13 : แนวทางการออกแบบชุดเครือ่ งมือ (Probe Kit) ในการด�ำเนินการวิจยั คอลเจอรอล พรอพ
ส�ำหรับการวิจัยสถานที่ (ที่มา: ฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์, 2562)
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ข้อสรุปขั้นตอนและแนวทางการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ ซึ่งแสดงแนวทางการออกแบบชุด
เครื่องมือในการด�ำเนินวิจัยคอลเจอรอล พรอพ ส�ำหรับการวิจัยสถานที่ ผู้วิจัยค�ำนึงถึงขั้นตอนการ
ด�ำเนินการวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนการด�ำเนินกิจกรรม ช่วงระหว่างการด�ำเนิน
กิจกรรม และช่วงหลังการด�ำเนินกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ การน�ำ
ไปใช้ และการวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งเป็นขั้นตอนย่อยที่ต้องใส่ใจรายละเอียดและระบุองค์ประกอบ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยขั้นการวางแผนและการออกแบบจะเป็นตัวแปรต้นที่ระบุไว้ ให้ผู้ร่วมกิจกรรม
น�ำชุดเครื่องมือไปใช้ ซึ่งก่อให้เกิดตัวแปรตามในขั้นการน�ำไปใช้ วิเคราะห์และสรุปผล โดยชุดเครื่อง
มือ ประกอบด้วย
1) บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับบรรจุอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งมีต้องมีความแข็งแรง มีขนาดที่เหมาะสมใน
การพกพาอย่างสะดวก
2) ชุดค�ำอธิบายและกิจกรรมที่ออกแบบให้ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัยค้นคว้าที่
ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยควรออกแบบและสื่อสารให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน อาจ
มีการแบ่งส่วนโดยแต่ละส่วนไม่มีขั้นตอนที่มากจนเกินไป
3) ชุดอุปกรณ์เสริม เช่น สติ๊กเกอร์ Post it กล้องถ่ายรูป/ โทรศัพท์มือถือ ปากกาสี ที่จัด
เตรียมให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเพิ่มเติมความคิด ข้อเสนอแนะ ได้อย่างสร้างสรรค์
จากวัตถุประสงค์ในการทดลองและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ นี้ ชี้ให้เห็นว่าวิธีการ
ด�ำเนินการวิจัยนี้สามารถเป็นประโยชน์ในการวิจัยสถานที่และน�ำข้อมูลจากการด�ำเนินการวิจัยดัง
กล่าวไปใช้ได้ในการพัฒนาข้อมูลสู่การออกแบบดังที่ก�ำหนดจุดประสงค์ไว้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนการวางแผนอันน�ำไปสูข่ นั้ การออกแบบชุดเครือ่ งมือส�ำหรับการด�ำเนิน
การวิจยั แบบคอลเจอรอล พรอพ ต้องผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงลักษณะการใช้
งานของชุดเครือ่ งมือและจุดประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล เพือ่ ให้ได้มาซึง่ การน�ำไปใช้และผลวิเคราะห์
อีกทั้งข้อสรุปของงานวิจัยสถานที่ที่เป็นข้อมูลอันเกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง โดยขั้นตอนดังกล่าว
จะมีความยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้วิจัยที่จะพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการศึกษาวิจัยผลจากการศึกษาวิจัย ทดลอง และพัฒนาเครื่องมือการด�ำเนินการวิจัย
คอลเจอรอล พรอพ เพื่อการวิจัยสถานที่ (กรณีศึกษา พื้นที่ย่านตลาดน้อย และถนนเจริญกรุง) ทําให้
ทราบตัวอย่างและแนวทางในการออกแบบเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพคอลเจอรอล พรอพ เพื่อการ
วิจัยสถานที่ ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การน�ำเสนอชุดอุปกรณ์ส�ำหรับด�ำเนินการวิจัยคอลเจอรอล พรอพ อาจประกอบด้วย
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อุปกรณ์ที่หลากหลาย ในขณะที่บางครั้งผู้ร่วมกิจกรรมมีความสะดวกในการใช้อุปกรณ์เพียงน้อยชิ้น
ด้วยขัน้ ตอนทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ดังนัน้ การเลือกใช้อปุ กรณ์จงึ ต้องค�ำนึงถึงกลุม่ ตัวอย่างเป็นส�ำคัญซึง่ สอดคล้อง
กับข้อมูลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
2)การทดลองใช้ชุดเครื่องมือควรมีการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขข้อปัญหา และน�ำไป
ทดลองใช้อีกครั้งเพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ครบถ้วยและสมบูรณ์มากขึ้น
3)การทดลองและพัฒนาใช้ชุดเครื่องมือการวิจัยควรน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือที่ง่ายส�ำหรับกลุ่มคนทั่วไปสามารถใช้ได้
4)ควรน�ำชุดเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้ในการวิจัยสถานที่อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อ
สรุปที่ได้และพัฒนา ปรับปรุง ให้ชุดเครื่องมือมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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อิทธิพลทางการค้าและการเผยแพร่เทคนิคผลงานเครือ่ งเคลือบดินเผาโบราณจีน
ทีม่ ตี อ่ การวิวฒ
ั นาการของไทยในอดีต
The Influence of Ancient Chinese Ceramics: Trade and Technology on the evolution of Thailand
in the past

Ye Zhenglong 1

บทคัดย่อ
ในช่วงยุคที่เต็มไปด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั่วโลกจีน-ไทยได้ร่วมกันเสนอแผน
ความร่วมมืออันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา “หนึ่งแถบ หนึ่ง
เส้นทาง” และยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางความร่วมมือให้เป็น
หนึ่งเดียวในด้านการสร้างความเชื่อใจในการเมือง การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการยอมรับทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน โดยภายใต้ชว่ งเวลาการพัฒนาทางวิสยั ทัศน์ของทัง้ สองประเทศทีม่ คี วามสอดคล้อง
กัน ผู้เขียนจะท�ำการวิจัยรวบรวมข้อมูลทางศิลปะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาของเครื่อง
เคลือบดินเผาระหว่างจีนและไทย พร้อมน�ำมาท�ำการเรียบเรียงข้อมูล นอกจากนี้จะท�ำการอธิบาย
โดยคร่าวถึงสภาพการณ์อิทธิพลของการค้าและการเผยแพร่เทคนิคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาจีน
โบราณที่มีต่อการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาของไทยในอดีต จากอิทธิพลทางอ้อมของราชวงศ์ถัง
กับห้าราชวงศ์ไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงราชวงศ์ซ่งและหยวน จากนั้นเปลี่ยน
จากการแข่งขันในตลาดเป็นการค้าพึ่งพาระหว่างราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงก่อนไปสู่เส้นทางการ
พัฒนาที่แตกต่าง โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าและวิจัยภายใต้ยุคสมัยและภูมิหลังใหม่ถึงแนวทาง
ความร่วมมือการพัฒนาระหว่างจีน-ไทยด้านอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่มีรูปแบบใหม่และ
เป็นแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า
ค�ำส�ำคัญ : อิทธิพลทางการค้า, เครื่องเคลือบดินเผาจีน , เทคนิค, วิวัฒนาการ
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Abstract
In the current era of global economic integration, China and Thailand have proposed the “Belt and Road Initiative” development strategy and the “Thailand 4.0” strategy
with the intention of active cooperation and mutual benefit, with a view to building political
mutual trust with neighboring countries , Economic integration and culturally inclusive community cooperation. The author summarizes the academic materials on the relationship
between Chinese and Thai ceramics and summarizes the evolution of the influence of China ’s ancient ceramics trade and technology spread on Thailand: During the Tang Dynasty
and the Five Dynasties, China had an indirect influence on Thailand. During the Song Dynasty and the Yuan Dynasty, there was more direct technical exchange between the two
countries. Then, during the Ming Dynasty and the Early Qing Dynasty, the two countries
have changed from competing in the market to unilateral trade dependence. Finally, in the
Late Qing Dynasty, they embarked on different development paths. It provides a valuable
historical reference for exploring and studying how China and Thailand can better carry out
updated and more in-depth cooperation in the ceramic industry in the new era and new
background.
Key words: The Influence of trade, Chinese porcelain, Porcelain Technology, the evolution

บทน�ำ
ประเทศจีนหนึ่งในประเทศแห่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ของโลก และมีพัฒนาทาง
ประวัติศาสตร์มายาวนาน ผู้คนในอดีตได้ท�ำการผลิตคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ออกมามากมาย โดยอาศัย
สติปัญญาและความเพียรพยายาม ซึ่งในบรรดาผลงานสร้างสรรค์จ�ำนวนมากที่ชาวจีนภาคภูมิใจ
นั้น คือรูปแบบการผลิตและการพัฒนาของเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งถือเป็นผลงานที่มีลักษณะ
ลวดลาย หลากสีสันที่น่าประทับใจ และเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า การผลิตเครื่องเคลือบดินเผานั้นจึง
ไม่ได้มีเฉพาะในบางพื้นที่หรือบางภูมิภาค แต่มีการกระจายไปในหลาย ๆ แหล่ง ซึ่งหลังจาก
พัฒนาการทางด้านอารยธรรมในช่วงเวลาต่อมา ท�ำให้หลายแห่งเกิดรูปแบบเทคนิคการผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาตามแบบฉบับของตนขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการคิดค้นและผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ยัง
คงเป็นความภูมิใจของประเทศจีน โดยบรรพชนชาวจีนในอดีตที่ได้ประสบความส�ำเร็จในการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผาดั้งเดิมมาตั้งแต่ต้นช่วงราชวงศ์ซางและโจว (1600-256 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)
และได้พัฒนา คิดค้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี โดยเฉพาะในมณฑลเจ้อเจียงของ
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จีน กับผลส�ำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครื่องเคลือบดินเผาแบบดั้งเดิมให้เป็นลักษณะเครื่องเคลือบดิน
เผาตามแบบฉบับในช่วงราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออก (ค.ศ. 25-220 ) จากการปรากฏของเครือ่ งเคลือบศิลาดล
จึงนับเป็นความก้าวหน้าครั้งส�ำคัญด้านเทคนิคของเครื่องเคลือบดินเผาโบราณจีน ทั้งในด้านของ
การเลือกใช้วัสดุและการแปรรูปวัตถุดิบ รวมทั้งงานฝีมือด้านออกแบบรูปทรง ขั้นตอนการเผาผลิต
ตลอดจนเทคนิคการสร้างเตาเผา ฯลฯ นอกจากนี้ ในช่วงสมัยราชวงศ์ซุยและถัง (ค.ศ. 581-907) จีน
ได้ประสบผลส�ำเร็จในการเผาเครื่องเคลือบขาวในเขตพื้นที่ทางเหนือ จึงท�ำให้เครื่องเคลือบดินเผา
จีนโบราณแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ “ทางใต้มีศิลาดล ทางเหนือมีเครื่องเคลือบขาว” ในช่วงเวลาหนึ่ง
ซึ่งการปรากฏของเครื่องเคลือบขาวได้ถือเป็นพื้นฐานที่ดีของผลงานเครื่องเคลือบสีประเภทต่าง ๆ ใน
เวลาต่อมา
ภายใต้การคิดค้นและค้นคว้าอย่างไม่หยุดยั้งระหว่างทางใต้และทางเหนือ ส่งผลให้เครื่อง
เคลือบดินเผาโบราณจีนได้รับการพัฒนาถึงขั้นสูงสุดในช่วงสมัยซ่งหยวน (คริสต์ศักราชที่ 9601368) โดยมีการน�ำระบบเตาเผามาใช้ในการผลิตเครื่องเคลือบแบบต่าง ๆ ในสมัยซ่งนั้นเครื่อง
เคลือบดินเผาได้รับความนิยมดุจดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง รวมไปถึงความนิยมในเครื่องเคลือบฝูเหลียง
ของราชวงศ์หยวนซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนารูปแบบ ล้วนส่งผลให้เทคนิคเครื่องเคลือบดิน
เผาโบราณของจีนมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และท�ำให้อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
ทั้งหมดในช่วงหลังราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) และช่วงต้นถึงกลางของราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 16441795) เป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
เครื่องเคลือบดินเผาไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ส�ำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์จีน แต่
ยังเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญที่สุด ด้วยเส้นทางการส่งออกสินค้าเพื่อส่งออกไปขายในอดีตมี
อยู่สองทางหลักคือเส้นทางบกและเส้นทางทางทะเล แต่เนื่องจากตัวเครื่องเคลือบดินเผามีน�้ำหนัก
ค่อนข้าง มาก ประกอบกับมีรูปทรงขนาดใหญ่แต่เปราะบาง ฯลฯ การขนส่งทางทะเลจึงเป็นเส้น
ทางการขนส่งที่เหมาะสมมากกว่าการขนส่งทางบก และด้วยเหตุผลนี้เองท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของการขนส่งทางทะเลในช่วงราชวงศ์ถังจนถึงสมัยห้าราชวงศ์ (ค.ศ. 618-960) ท�ำให้สินค้า
เครื่องเคลือบดินเผาโบราณของจีนจ�ำนวนมากเริ่มถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ และภายหลังได้มี
บทบาทส�ำคัญทางด้านการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิงและชิง (WANG
X. B. , 2015) โดยมีนักวิชาการชาวญี่ปุ่นได้ขนานนามถึงเส้นทางการค้าทางทะเลโบราณของจีนว่า
เป็น “เส้นทางแห่งเครื่องเคลือบดินเผา” สิ่งนี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองการค้าทางทะเลของจีน ท�ำให้เทคนิคการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผาโบราณค่อยๆ แพร่กระจายไปยังประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง ทั้ง
ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาในเกาหลีเหนือ ญี่ปุ่น เวียดนามกัมพูชา
ไทย เป็นต้น (PAN C. F.,1991)
ประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนตอนกลาง และถือเป็นหนึ่งที่ส�ำคัญใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถแบ่งช่วงเวลาการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ได้เป็น 2 ช่วง โดยเริ่ม
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ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ถือเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่มีการก�ำเนิดของตัวอักษร แต่มีการ
ค้นพบเครื่องมือที่ท�ำจากหิน เหล็ก ทองรวมไปถึงเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปะภาพวาด ฯลฯ ซึ่งล้วน
ปรากฎพบที่ไทยในสมัยโบราณ (FANG X. J., 2009)
จากข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องของนักโบราณคดี ได้ระบุถึงการค้นพบเครื่องเคลือบดินเผา
ในประเทศไทย ซึ่งถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมบ้านเชียง อีกทั้งข้อมูลการปรากฏของเครื่อง
เคลือบดินเผาที่สามารถศึกษาย้อนกลับไปถึงช่วงสมัยศรีวิชัย (คริสต์ศตวรรษที่ 8-13) และสมัย
เชียงแสน (คริสต์ศตวรรษที่ 9-14) ประเทศจีนและไทยมีประวัติการแลกเปลี่ยนอันดีต่อกันมาเป็น
เวลายาวนาน ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรในช่วงก่อนประวัติศาสตร์หรือช่วงที่
รวมเป็นประเทศ ล้วนมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับจีนมาโดยตลอด จากหนังสือ “ฮั่นซู” ในช่วง
สมัยฮั่นตะวันออกได้มีการบันทึกการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนักการทูต ซึ่งเดินทางผ่าน
มณฑลกวางตุ้งมายังอาณาจักรทวารวดีและทางตอนใต้ของเมืองศรีวิชัย (WANG X. B., 2015) อีก
ทั้งหลังจากราชวงศ์พระร่วงในอาณาจักรสุโขทัยได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็น
ทางการกับราชวงศ์หยวนในประเทศจีน ความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายสมัย นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งทางทะเล ที่ต้อง
แล่นผ่านจากประเทศเวียดนามไปยังประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยจึงที่มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อ
การค้าทางทะเลโบราณของจีน
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การเข้าสู่ยุคของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในการยกระดับ
ความร่วมมือแบบพหุภาคีให้มีประสิทธิภาพในระดับโลกมากขึ้นและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
กลายเป็นค�ำถามที่หลายประเทศให้ความส�ำคัญในการน�ำมาพิจารณา ซึ่งทั้งจีน และไทยได้เสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกันภายใต้แนวโน้มนี้
โดยรัฐบาลจีนได้เสนอแผนยุทธศาสตร์
พัฒนา “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งใช้ประโยชน์จากเส้นทางสายไหมในอดีต
ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นธงแห่งสันติภาพและมีการสร้างโครงการ “ทาง
สายไหมทางเศรษฐกิจ” และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” กับประเทศที่อยู่ในแถบ
เส้นทาง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางความร่วมมือให้เป็นหนึ่งในด้านสร้างความเชื่อมั่นใน
เศรษฐกิจและการเมือง เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการยอมรับทางวัฒนธรรมร่วมกัน ในขณะ
เดียวกันรัฐบาลไทยก็ได้เสนอยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาใน
ประเทศ ซึ่งแผนมาตรการด�ำเนินการที่ส�ำคัญได้รวมไปถึงโครงการ “พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก” และ “การพัฒนาแบบรวมกลุ่ม” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความแข่งแกร่งและ
ความเชื่อมโยงทางกายภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังช่วยให้อุตสาหกรรมของไทยพัฒนาก้าวสู่
การแข่งขันระดับนานาชาติ ภายใต้การสอดคล้องกันในแนวทางการพัฒนาของทั้งสองประเทศ
ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการวิเคราะห์และการศึกษาค้นคว้าข้อมูลภายใต้ยุคสมัยและภูมิหลัง
ใหม่ถึงแนวทางความร่วมมือการพัฒนาระหว่างจีน-ไทยในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่มีรูป
แบบใหม่และแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ผ่านการ
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รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาของจีน-ไทย อีกทั้ง
สามารถใช้อธิบายถึงอิทธิพลของประเทศจีนที่มีต่อการพัฒนาเทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
โบราณในประเทศไทย
อิทธิพลจีนในสมัยราชวงศ์ถังและสมัยห้าราชวงศ์ที่มีต่อการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาใน
ช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย
ภายหลังการรวมชาติเป็นหนึ่งและการปฏิรูปอีกครั้งในช่วงราชวงศ์สุย วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจของจีนได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงราชวงศ์ถังและสมัยห้าราชวงศ์ รวมถึงการพัฒนาของ
เครื่องเคลือบดินเผาด้วย ซึ่งไม่เพียงความก้าวหน้าแค่ทางด้านเทคนิคการเผาและการผลิตเท่านั้น
แต่การเพิ่มจ�ำนวนและการกระจายของเตาเผาก็มีมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต โดยมีการค้นพบซาก
แหล่งเตาเผาที่ใช้ในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในสมัยราชวงศ์ถังกว่า 13 มณฑลทั่วประเทศ
(FENG X. M.,1980) นอกจากการพัฒนาเครื่องเคลือบศิลาดลจากเตาเผาเย่วและเครื่องเคลือบขาว
ของเตาเผาสิงแล้ว ยังการผลิตเครื่องเคลือบล่างหลากสีของเตาเผาฉางซาและเตาเผาที่มีชื่อเสียง
อย่างมากในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนืออย่างเตาเผาฉู่หยาง ต่างล้วนเป็นเตาเผาส�ำคัญหลักของการส่ง
ออกทางการค้าเครื่องเคลือบดินเผาจีนในช่วงเวลานั้น
ในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง มีการส่งออกสินค้าเครื่องเคลือบดินเผาของจีนโดยผ่านเส้นทางทาง
ทะเลเป็นจ�ำนวนมาก โดยนักวิชาการ นายเฟิงเซียนหมิงได้สรุปไว้ในบทความ “การเผยแพร่ระหว่าง
ประเทศของเครื่องเคลือบดินเผาโบราณจีน” ว่า “โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้ขุดพบจากสถานที่
ต่างๆ ได้บ่งชี้ว่าเครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งถูกขุดค้นพบในพื้นที่เอเชียและแอฟริกา
อยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่น แต่เครื่องเคลือบดินเผาเริ่มเป็นจ�ำพวกสินค้าตั้งแต่ในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง”
(FENG X. M.,1990)

ภาพที่ 1 : ชามเคลือบศิลาดลทรงกลีบดอกไม้ของเตาเผาเย่วสมัยราชวงศ์ถัง
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง https://www.dpm.org.cn/
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ภาพที่ 2 :ชามเคลือบขาวทรงหยกก้นลึกของเตาเผาสิงสมัยราชวงศ์ถัง
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง https://www.dpm.org.cn/

ภาพที่ 3 : เครื่องเคลือบเขียนลายนกดอกไม้ของเตาเผาฉางซาสมัยราชวงศ์ถัง
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง https://www.dpm.org.cn/
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยช่วงเวลานี้ ยังไม่มีการรวมประเทศเป็นเอกภาพ ซึ่ง
ในประชากรกลุ่มแรก ๆ ในไทยประกอบด้วย ชาวมอญเป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 มี
การสร้างการเกิดขึ้นของอาณาจักรที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง คืออาณาจักรทวารวดี และจากรายงาน
การขุดค้นทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผา และเครื่อง
เคลือบของไทย ในช่วงสมัยศรีวิชัยและเชียงแสน โดยมีเตาเวียงกาหลงสมัยเชียงแสนที่มีลักษณะ
ของความเป็นตัวแทน และเป็นเตาเผาที่ค่อนข้างมีปากเตา แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อพิพาทถก
เถียงเกี่ยวกับที่มาซึ่งมีความคล้ายกับเตาเผาของเขมร แม้ว่าเทคนิคการผลิตอาจได้รับอิทธิพลจาก
จีน แต่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขุดค้นและโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่า รูปแบบและ
ลวดลายนั้นมีลักษณะแสดงถึงความเป็นไทยที่ชัดเจน (FANG X. J., 2009)
นอกจากนี้ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียังแหล่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ คือ
ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคนี้ โดยวัฒนธรรมทางศาสนา
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ของอินเดียได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 8
และมีการค้าร่วมกันของทั้งสองอาณาจักรมาโดยตลอด ดังนั้นศิลปะอินเดียจึงได้มีอิทธิพลต่อการ
สรรค์สร้างด้านศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนประเทศจีน โดยนักวิชาการชาวจีน หวัง กวง
เหยาได้ชี้ให้เห็นว่า “การเผยแพร่เทคนิคที่แท้จริงมักเกิดขึ้นจากการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของกลุ่ม
ผู้คน ขับเคลื่อนโดยการแลกเปลี่ยนเทคนิคในด้านการเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการผลิตรูปทรง รูปแบบ
เตาเผา ขั้นตอนการเผาผลิต ฯลฯ ”( WANG G. Y., 2011) ดังนั้นการพัฒนาของเครื่องเคลือบดินเผา
ไทยในช่วงเวลานี้จึงได้รับอิทธิพลจากหลายๆ ด้าน ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าเทคนิคการท�ำเครื่อง
เคลือบดินเผาของไทยมีที่มาจากประเทศจีน แต่สิ่งที่แน่ชัดคือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาระหว่างจีน-ไทยทั้งสองประเทศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่อย่างแน่นอน

ภาพที่ 4 : เครื่องเคลือบเวียงกาหลง
ที่มา: http://www.chiangraifocus.com/travel/khowledge/viangkalong/viangkalong.php
อิทธิพลจีนในช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนที่มีต่อการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาในไทย
หลังจากการสิ้นสุดสงครามอันยืดเยื้อและยาวนานหลายทศวรรษในช่วงสมัยห้าราชวงศ์
สิบอาณาจักร ในปี ค.ศ. 960 จักรพรรดิซ่งไท่จู่หรือเจ้าควงอิ้นได้สถาปนาราชวงศ์ขึ้นใหม่คือ
ราชวงศ์ซ่ง อีกทั้งภายหลังยุติความขัดแย้งภายในประเทศ อุตสาหกรรมและงานหัตถกรรมของ
ประเทศจีนได้รับการฟื้นฟูในด้านการผลิตและได้รับการพัฒนาอย่างมาก นั่นคือ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเดินเรือ ซึ่งการค้าทางทะเลในช่วงสมัยรา
ชวงศ์ซ่งและหยวน มีการขยายไปมากกว่าการค้าในอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้การค้าเครื่องเคลือบดิน
เผาทางทะเลประสบความส�ำเร็จอย่างสูง โดยเมืองกวางโจวและฉวนโจวกลายเป็นท่าเรือการค้าที่
ส�ำคัญของประเทศจีนในเวลานั้น (SUN G. Q.,1989) และยังเป็นท่าเรือการค้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกอีกด้วย เครื่องเคลือบดินเผาส่วนใหญ่ในช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนล้วนถูกส่งจากท่าเรือนี้
เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ท�ำให้มีการพัฒนาเตาเผาเครื่องเคลือบมากมายในพื้นที่เหล่านี้ อาทิ
เตาเผาแต้จิ๋วและเตาเผาชุนของเมืองกวางตุ้ง เตาเผาเต๋อฮว่าของเมืองฝูเจี้ยน เตาเผาฉวนโจว
เป็นต้น
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ในขณะนั้น หากมองโดยองค์รวมแล้ว อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบของจีนในสมัยนี้ซ่งจึงมี
การพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีแหล่งเตาเผาที่มีชื่อเสียงถึง 5 แห่ง คือ“ติ้ง หรู่ กว่าน เกอ จวน” เช่น เตา
เผาหลงฉวน เตาเผาย่าวโจว เตาเผาจือโจว เตาเผาจิ่งเต๋อเจิ้น รวมถึงปากเตาเผาอีกจ�ำนวนมากได้
เกิดการพัฒนาที่ได้รับฟื้นฟูและบูรณะให้คืนสภาพเดิม จนกระทั่งในสมัยราชวงศ์หยวน ได้มีการจัด
ตั้งส�ำนักเครื่องลายครามฝูเหลียงที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น และมีการพัฒนาท�ำให้เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นกลายเป็น
ศูนย์รวมการผลิตเครื่องเคลือบของประเทศ อีกทั้งเทคนิคการผลิตก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ใน
ที่สุดจึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งเครื่องเคลือบดินเผาแหล่งอารยธรรมของโลก
ในสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน เตาเผาหลงฉวน เตาเผาจิ่งเต๋อเจิ้น เตาเผาเต๋อฮว่า เตาเผา
ฉวนโจว และเตาเผาแต้จิ๋ว ถือเป็นเตาเผาที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในด้านการค้าระหว่างประเทศ
โดยผลิตสินค้าประเภทเครื่องลายครามส่วออก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเคลือบศิลาดล เครื่อง
เคลือบศิลาดลขาว เครื่องเคลือบชิงฮวา เครื่องเคลือบเขียนสีด�ำใต้เคลือบ เครื่องเคลือบสีด�ำ เป็นต้น

ภาพที่ 5 :เครื่องเคลือบศิลาดลแกะสลักลายปลาคู่ของเตาเผาหลงฉวน สมัยราชวงศ์ซ่ง
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง https://www.dpm.org.cn/

ภาพที่ 6 :จานเคลือบชิงฮวาลายกิเลนหงส์บินของเตาเผาจิ่งเต๋อเจิ้น สมัยราชวงศ์ซ่ง
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง https://www.dpm.org.cn/
จากหนังสือ “ประวัติราชวงศ์ซ่ง” และ “จูฟานจื้อ” ยังได้มีการบันทึกไว้ว่า เนื่องจากพื้นที่
ทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นเส้นทางเรือและการค้าทางทะเลของจีนตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งและ

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

หยวน จึงท�ำให้พื้นที่ภูมิภาคนี้กลายเป็นหนึ่งในเขตการค้าหลักและมีความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นตาม
ล�ำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในเวลานัน้ อาณาจักรขอมถือว่ามีความสัมพันธ์ทสี่ อดคล้องกับราชวงศ์ซง่ มาก
ที่สุด ส�ำหรับอาณาจักรทวารวดี นั้นถือเป็นเพียงอาณาจักรย่อย ดังนั้นการพัฒนาวัฒนธรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาของไทยในช่วงเวลานี้อาจได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมขอม รวมไปถึงการผลิตเครื่อง
เคลือบในขอมนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของวิถีชีวิตผู้คนได้ ดังนั้นเครื่องเคลือบที่น�ำ
เข้าจากประเทศจีนจึงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดในราชวงศ์ ขุนนางและส�ำหรับประกอบพิธีทางศาสนา
(John N. Miksic., 2009) ค่านิยมเหล่านี้อาจส่งอิทธิพลต่อทัศนคติของราชวงศ์ไทยในการเลือกใช้
เครื่องเคลือบน�ำเข้าที่มาจากประเทศจีน
ในช่วงที่อิทธิพลของขอมแผ่ขยายครอบคลุมดินแดนสุวรรณภูมิ อารยธรรมหรือวัฒนธรรม
ของขอมจึงแทรกซึมไปในหมู่ประชากรของบริเวณนี้อย่างทั่วถึง ครั้นอาณาจักรขอมเสื่อมลง ในราว
คริสต์ศตวรรษที่ 13 หลังจากพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระท�ำการยึดอ�ำนาจ
จากขอมสบาดโขลญล�ำพงเป็นผลส�ำเร็จ มีการประกาศสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชอาณาจักรอิสระ
และประกอบพระราชพิธีอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ปกครองสุโขทัย ทรงพระนามว่า
“พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ใน พ.ศ. 1792 อีกทั้งยังใช้พื้นที่ดังกล่าวตั้งเป็นเมืองหลวง โดยภายหลังจาก
ความใส่พระทัยในการปกครองประเทศอย่างมากของกษัตริย์หลายพระองค์ อาณาจักรสุโขทัยได้
พัฒนากลายเป็นรัฐที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น และนับเป็น
ครั้งแรกที่อาณาจักรไทยได้สร้างความสัมพันธ์และร่วมท�ำการค้าด้วยกันอย่างเป็นทางการกับ
ประเทศจีนในช่วงสมัยราชวงศ์หยวน
การผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงสมัยอาณาจักรสุโขทัย คือ การ
ผลิตเครื่องสังคโลก (Sangkalok) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเคลือบเขียน
สีด�ำใต้เคลือบ ต่อมาภายหลังคริสต์ศตวรรษที่ 15 ได้มีการผลิตเครื่องเคลือบศิลาดลที่มีรูปแบบเตา
เผาหลงฉวนของประเทศจีน โดยมีเทคนิคการเผาผลิตตามแบบฉบับมาตรฐานของประเทศจีน ดัง
นั้น เครื่องสังคโลกจึงเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ขายดีที่สุดในการค้าระหว่างประเทศของอาณาจักร
สุโขทัย และมีการส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ส�ำหรับที่มาของเครื่องสังค
โลก ยังถือเป็นข้อถกเถียงในหมู่นักวิชาการหลายท่าน โดยบางท่านคิดว่า พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
ได้น�ำเครื่องเคลือบที่ผลิตโดยช่างฝีมือเครื่องเคลือบกลับมาจากประเทศจีนในช่วง ค.ศ. 1294
(FENG X. M.,1987) ในขณะที่นักวิชาบางท่านมีความเห็นว่า ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือเครื่องเคลือบ
ภาคเหนือของจีนที่หนีสงครามและได้อพยพลงมาทางตอนใต้ (FU Y. X.,2005) และบางท่านได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า เครื่องสังคโลกได้ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือไทยมากกว่าช่างฝีมือจีน
ส�ำหรับในมุมมองของผู้ศึกษา ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาดังนี้ หนึ่ง คือมุมมองความ
คิดเห็นของนักวิชาการชาวจีนหลี ต้าวกัง จากข้อสรุปจากการขุดค้นข้อมูลทางโบราณคดีในอ�ำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวถึงการพัฒนาของเครื่องสังคโลกไว้ว่า อยู่บนพื้นฐานโครงสร้าง
การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นไปตามระบบกระบวนการ อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่าในช่วงสมัยราชวงศ์
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หยวนของจีนได้มีคนจีนชาวเจ้อเจียงเป็นขุนนางในสยาม ซึ่งพวกเขาได้น�ำเทคนิคการผลิตเครื่อง
เคลือบศิลาดลของช่างฝีมือเครื่องเคลือบจากเมืองชู่โจว (FU Y. X.,2005) ชื่อเก่าตลาดลี่สุ่ย ซึ่งเป็นที่
ตั้งของเตาเผาหลงฉวนเข้ามายังประเทศไทย ท�ำให้เครื่องสังคโลกมีคุณภาพดีเยี่ยมเหมือนเครื่อง
เคลือบศิลาดลหลงฉวน และเป็นที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้านหนึ่งเป็นข้อมูลบันทึก
ประวัติศาสตร์ของสยาม ได้บันทึกไว้ว่า สยามได้ส่งทูตไปยังประเทศจีนเพื่อจัดส่งเครื่องบรรณการถึง
สองครั้งในปี ค.ศ. 1293 (หยวนจื้อหยวน 30 ปี) และในค.ศ. 1300 (หยวนต้าเต๋อ 40 ปี) ซึ่งในการส่ง
เครื่องบรรณการครั้งที่สองได้มีการน�ำช่างฝีมือเครื่องเคลือบชาวจีนกลับไปด้วยเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้เทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบขั้นสูงของจีนได้ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยรูปแบบของเตาเผา
โบราณสุโขทัยและศรีสัชนาลัยทั้งสอง ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนจีน ในขณะเดียวกัน
สิ่งที่จ�ำเป็นคือ ในช่วงที่เทคนิคการผลิตเครื่องเคลือบแบบวัฒนธรรมขอมค่อย ๆ หายไปในคริสต์
ศตวรรษที่ 13-14 เป็นช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นคือ เมืองสุโขทัยและเมือง
ศรีสัชนาลัย (Sri Sachanalai) ซึ่งยังมีการปรากฏของแหล่งเตาผลิตแบบใหม่ และเครื่องเคลือบสีเทา
จ�ำนวนมากที่ถูกค้นพบนั้น โดยยังมีรูปแบบทางวัฒนธรรมขอม ในบริเวณพื้นที่ของซากปรักหักพังใน
สุโขทัย จากความสัมพันธ์ในด้านการสืบทอดและการสานต่อนี้ จึงยังคงต้องการท�ำการวิเคราะห์
ค้นคว้าอภิปรายและการวิจัยที่มากขึ้น

		
ภาพที่ 7 : โถฝาปิดศิลาดลสมัยสุโขทัย ช่วงศตวรรษที่ 15
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตุลาคม 2562
อิทธิพลจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่มีต่อพัฒนาการเครื่องเคลือบดินเผาในไทย
การค้าระหว่างประเทศทางทะเลของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิง มีลักษณะเป็นรูป
แบบกลุ่มการค้าที่ประกอบด้วยการค้าเครื่องบรรณาการและการค้าแบบส่วนตัว (PIMPRAPHAI
BISALPUTRA.,2017) โดยในช่วงต้นราชวงศ์หมิง เพื่อต่อต้านการรุกรานจากโจรสลัดญี่ปุ่น และเพื่อ
เตรียมรับมือกับกลุ่มกองก�ำลังต่อต้านทั้งจากภายในและนอก หมิงไท่จูจูหยวนจาง ทรงมีค�ำสั่งห้าม
ส่งสินค้าทางทะเล แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสนองต่อความต้องการในการพัฒนาการค้าระหว่าง
ประเทศกับชนเผ่ามาว ยังคงมีค�ำสั่งให้ราชส�ำนักมอบเครื่องบรรณาการให้แก่ผู้มาเยือนจากหลาย
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ประเทศ เครื่องบรรณาการนี้จึงถือเป็นรูปแบบของการค้าต่างประเทศ และเป็นช่องทางการค้าที่ไม่
ผิดกฎหมายเพียงทางเดียวของประเทศจีนในช่วงเวลานั้น รูปแบบการค้าทางทะเลในลักษณะนี้ได้
ส่งอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อการค้าทางทะเลของเครื่องเคลือบดินเผาที่เคยรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ซ่ง
และหยวน และไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเครื่องเคลือบดินเผา รวมไปถึงการเดินเรือท่อง
ทะเลตะวันตกของเจิ้งเหอ ก็ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบนโยบายของการค้าเครื่องบรรณาการที่ได้รับการ
ผลักดันส่งเสริมอย่างเต็มที่
จนกระทัง่ ปลายสมัยราชวงศ์หมิง มีการขาดแคลนเงินในท้องพระคลังจึงท�ำให้นโยบาย “โฮ่ว
หว่างป๋าวไหล” ไม่สามารถด�ำเนินการต่อได้ ประกอบกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดการ
เดินทางจัดส่งเครื่องบรรณาการ ท�ำให้การค้าเครื่องบรรณาการอย่างเป็นทางการของจีนได้รับความ
นิยมลดลง ในขณะที่การค้าแบบส่วนตัวทางทะเลของประชาชนกลับมีความแข็งแกร่งเป็นที่นิยม
มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการคุกคามจากกลุ่มโจรสลัดญี่ปุ่นตามชายฝั่งอยู่บ่อยครั้ง และหลังจาก
การกลับจากการเดินเรือครั้งสุดท้ายของเจิ้งเหอ รูปแบบการค้าจากเครื่องบรรณาการก็ได้หายไปใน
ที่สุด กลับมีสิ่งที่เพิ่มขึ้น คือการลักลอบขายสินค้าของประชาชนตามชายฝั่งทะเลที่เริ่มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท่ามกลางค�ำสั่งนโยบายห้ามท�ำการค้าทางทะเล จนกระทั่งในราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ. 1567
สมัยพระเจ้าเฉิงฮว่าถึงสมัยพระเจ้าหงจื้อ การท�ำการค้าแบบส่วนตัวตามชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
ของจีนจึงถูกปลดล็อค มีการยกเลิกนโยบายห้ามการค้าทางทะเล โดยอนุญาตให้มีการท�ำการค้า
ส่วนตัวทางทะเล สิ่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดของการค้าเครื่องบรรณาการที่มีระยะเวลาอัน
ยาวนานกว่าสองร้อยกว่าปี (YANG G. Z., 2002) ภายใต้การพัฒนาอย่างรวดเร็วของการค้าแบบ
ส่วนตัวทางทะเล งานหัตถกรรมของประเทศจีนก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะ
เตาเผาเครื่องเคลือบพื้นบ้านของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นที่ได้กลายมาเป็นเตาเผาที่มีความโดดเด่น ซึ่งได้เกิด
เป็นการแย่งชิงรูปแบบ “กว่านหมินจิ้งซื่อ”(เป็นนโยบายเศรษฐกิจในช่วงราชวงศ์หมิง) กับเตาเผา
ทางการ ท�ำให้ในช่วงสมัยปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิงได้กลายเป็นช่วงเวลาทองแห่งการ
พัฒนาการค้าขายส่งออกของเครื่องเคลือบดินเผาเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น อีกทั้ง ภายใต้สถานการณ์นี้เตา
เผาจางโจวได้กลายเป็นเตาเผาหลักในการผลิตส่งออกเครื่องเคลือบดินเผา
ความสัมพันธ์ด้านการค้าจีน-ไทย ในสมัยของราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิงนั้น ถือเป็นช่วง
เวลาที่ร่วมสมัยกับอาณาจักรอยุธยา (Ayutthaya Kingdom) ของสยาม โดยตอนต้นราชวงศ์หมิง
การค้าของทั้งสองประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ประเทศจีนได้ถูกมองว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่
ส�ำคัญ การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาของไทยในช่วงนี้ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน และ
เนื่องจากช่างฝีมือด้านเครื่องเคลือบจากจีนมีส่วนร่วมในการผลิตโดยตรง จึงท�ำให้เครื่องเคลือบดิน
เผาไทยมีการออกแบบลวดลายและเทคนิคการตกแต่งที่มีรูปแบบที่สัมพันธ์กับเครื่องเคลือบดินเผา
จากเตาเผาหลงฉวน เตาเผาฉือโจว และเตาเผาจิ่งเต๋อเจิ้น ของจีนในเวลานั้น อีกทั้งยังมีการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผาอีกหลายประเภท ที่มีรูปแบบหลากหลายที่คล้ายคลึงตามแบบอย่างจีน ไม่ว่าจะ
เป็นเครือ่ งเคลือบศิลาดล เครือ่ งเคลือบสีนำ�้ ตาล เครือ่ งเคลือบขาว เครือ่ งเคลือบด�ำ เครือ่ งเคลือบชิงฮวา
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อิทธิพลทางการค้าและการเผยแพร่เทคนิคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาโบราณจีน
ที่มีต่อการวิวัฒนาการของไทยในอดีต

นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบหลักฐานอ้างอิงจากเตาเผาหลงฉวนและเตาเผาฉือโจว ในแง่
ทางโครงสร้างและประเภทของเตาที่ใช้ในเตาเผาสังคโลก สืบเนื่องจากนโยบายห้ามท�ำการค้าทาง
ทะเลของจีนในช่วงต้นราชวงศ์หมิงส่งผลกระทบต่อการส่งออกด้านการค้าของเครื่องเคลือบดินเผา
ท�ำให้เครื่องเคลือบดินเผาของไทยสามารถพัฒนาขยายตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ส่วนใหญ่มี
การส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์และชวา แต่เมื่อถึงช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่ 16 เมื่อการค้าแบบ
ส่วนตัวของประเทศจีนได้ถูกปลดล็อคนโยบายข้อห้ามการค้าทางทะเล จึงท�ำให้เครื่องเคลือบดินเผา
ที่ดีและมีราคาถูกของจีนจ�ำนวนมากได้กลับเข้าสู่ตลาดการค้าทางทะเลอีกครั้ง
ซึ่งส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อการส่งออกเครือ่ งเคลือบดินเผาของไทย จนท�ำให้เครือ่ งเคลือบดินเผาของไทยค่อย ๆ หาย
ไปจากตลาด ตลอดจนตลาดการค้าในประเทศอื่น ๆ ก็ได้ถูกครอบครองโดยเครื่องเคลือบดินเผาจาก
ประเทศจีน เช่นกัน
หลังจากการท�ำสงครามในช่วงปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ส่งผลให้เศรษฐกิจ
สังคมของจีนทั้งหมดถูกท�ำลายลงอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรวมการปกครองและฟื้นฟู
เศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด ผู้ปกครองของราชวงศ์ชิงจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นการ
ฟื้นตัวระบบการผลิต เช่น การยกเลิกสัญชาติของช่างฝีมือ การยกเว้นเก็บภาษี การยืนยันสถานะ
ผู้ค้า ฯลฯ การผลักดันนโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังจากการฟื้นตัวในช่วงสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อ
(ซุ ่ น จื้ อ เป็ น หนึ่ ง กษัต รย์ของราชวงศ์ชิง) และมีก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว งจั กรพรรดิ คัง ซี
จักรพรรดิหย่งเจิ้งและจักรพรรดิเฉียนหลง แต่เพียงหลังจากนั้นไม่นาน ในช่วงหลังคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 เนื่ อ งจากระบบการปกครองที่ เ ข้ ม งวดและการเสื่ อ มลงทางอ� ำ นาจของราชวงศ์ ชิ ง
ประกอบกับนโยบายปิดประเทศท�ำให้ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้าง
ของโลก ส่งผลให้การปกครองด้วยระบบศักดินาจีนอันล้าหลังก็ได้ถึงทางตันในที่สุด แต่ทว่ากลับมี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางสังคมในประเทศจีน
นอกจากนี้อิทธิพลของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่ถูกส่งออกถูกพัฒนาได้สำ� เร็จในตลาดยุโรป
และการเข้ามาของเครื่องเคลือบดินเผาญี่ปุ่นที่มีในตลาดเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้การค้าเครื่อง
เคลือบของจีนในช่วงสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงได้เริ่มถดถอยลง และได้ถูกลดความส�ำคัญลง
ส�ำหรับประเทศไทย ในสมัยอยุธยาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ได้ใช้ประโยชน์จากความได้
เปรียบทางจุดที่ตั้งของจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศอินเดีย และทางฝั่งทวีปยุโรป
อย่างเต็มที่ ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่ร�่ำรวยจากการท�ำการค้า แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสินค้าหลักด้านการค้าของอยุธยาในขณะนั้นคือสินค้าด้านการเกษตรและการค้าแร่ รวมถึง
การย้ายถิ่นของผู้คนจ�ำนวนมากในพื้นที่สุโขทัยและผลกระทบจากการฟื้นตัวของการค้าทางทะเล
ของจี น ท� ำ ให้ ก ารผลิต เซรามิก สังคโลกหยุด ชะงัก โดยทั่ ว ไป ดั ง นั้ น ความต้ องการเซรามิ กส์ ใ น
ประเทศไทยช่วงนี้จึงเป็นการน�ำเข้าจากประเทศจีนเป็นหลัก จากการค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ตรงกับปลายราชวงค์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิงในประเทศจีน พบว่าเครื่องเคลือบ
อุ่ไฉ่ของจีนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยและส่วนใหญ่ถูกใช้โดยราชวงศ์ และความนิยมน�ำมาใช้ของ
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ขุนนาง ยังมีนักวิชาการบางคนยังชี้ให้เห็นว่า เครื่องเครือบอุ่ไฉ่อาจจะเป็นจุดก�ำเนิดของเครื่อง
เบญจรงค์ (PIMPRAPHAI BISALPUTRA.,2017) แต่การความรุ่งเรืองในทุกด้านของอยุธยาได้สิ้น
สุดลงหลังจากอยุธยาเสียกรุงให้แก่กองทัพพม่าเป็นครั้งที่สองในปีค.ศ. 1767 อาณาจักรอยุธยาได้
ล่มสลายลง เนื่องจากการถูกท�ำลายอย่างหนักจากกองทัพพม่า อีกทั้งสิ่งก่อสร้างของเมืองก็ได้รับ
ความเสียหายอย่างรุนแรง
จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทรงกอบกู้เอกราชได้ขับไล่กองทหารพม่าพร้อมได้
สถาปนากรุงธนบุรีขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในด้านการด�ำรงชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ได้ท�ำการสั่งเครื่องเคลือบดินเผาจากประเทศจีนมาเป็น
จ�ำนวนมาก โดยเครื่องเคลือบดินเผาเหล่านี้ ยังมีลักษณะและลวดลาย รูปแบบ ในลักษณะเดียวกับ
ที่ท�ำการค้ากับจีนในสมัย อยุธยา อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม สมเด็จพระเจ้า
ตากสินฯ ยังได้ทรงสัง่ ซือ้ แผ่นกระเบือ้ งเซรามิกจ�ำนวนมากเพือ่ น�ำมาใช้ในการบูรณะวัดอรุณราชวราราม
และยังได้น�ำเทคนิคการตกแต่งกระเบื้องเคลือบที่ได้รับความนิยมในเขตพื้นที่ฉาวซ่านของจีนใน
สมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายมาใช้ ในการตกแต่งวัดในประเทศไทยอีกด้วย
ในราชวงศ์จักรีของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นช่วงที่สามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพและ
มาตรฐานของการใช้เครื่องเคลือบของราชวงศ์ได้เป็นอย่างดี โดยเครื่องเคลือบดินเผาที่ออกแบบ
ลวดลายโดยช่างฝีมือชาวไทย แล้วส่งไปยังประเทศจีนเพื่อสั่งท�ำเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป เพื่อจัดส่งให้
ทางราชวงศ์ได้ใช้ เครื่องเคลือบจากประเทศจีนจึงได้เข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้น (ANNE HÅBU
& DAWN F. ROONEY.,2013) เครื่องเคลือบในช่วงเวลาเดียวกันนี้ อาจหมายถึงเครื่องเคลือบเฟิ่นไฉ่
และเครื่องเคลือบฝ้าหลางไฉ่ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากราชวงศ์คังหยงและเฉีย โดยมีลักษณะการ
ตกแต่งที่เต็มไปด้วยสีสัน และสวยงามจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก จึงได้รับขนานนามชื่อว่า “เบญจรงค์”
(Bencharong) ซึ่งมาจากค�ำสันสกฤตว่า เบญจ และ รงค์ ที่มีความหมายว่า ห้าสี
เดิมทีเครื่องเบญจรงค์ถูกจ�ำกัดให้ใช้แค่ในราชวงศ์ของไทยเท่านั้น แต่เนื่องจากการพัฒนา
ตามช่วงเวลา จึงได้มีการแพร่กระจายไปยังกลุ่มชั้นขุนนางและชนชั้นสูง หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ ถูก
พัฒนากลายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตามแบบฉบับของไทย ต่อมาได้รับอิทธิพลเครื่อง
เคลือบเมืองจิ่งกวางโจว ท�ำให้มีเครื่องเคลือบลายเส้นทองรูปแบบใหม่ปรากฏขึ้นในประเทศไทย ซึ่ง
ถูกเรียกว่า “ลายน�้ำทอง” และเนื่องจากมีการใช้ลายเส้นทองในการตกแต่งเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้
เครื่องเคลือบชนิดนี้นิยมใช้ในราชวงศ์และวัดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีข้อแตกต่างจากเครื่อง
เบญจรงค์อย่างชัดเจน
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ภาพที่ 8 :แผ่นเครื่องเคลือบห้าสี ช่วงสมัยราชวงศ์ชิง
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง https://www.dpm.org.cn/

ภาพที่ 9 : แจกันทรงเหลี่ยมเคลือบน�้ำเงินจี้หลาน ช่วงสมัยราชวงศ์ชิง
ที่มา: พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง https://www.dpm.org.cn/

ภาพที่ 10 :ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์และเครื่องลายน�้ำทอง
ที่มา: ถ่ายภาพที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพในเดือนสิงหาคม 2562
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ถือเป็นช่วงที่มีการเปิดกว้างในประเทศไทย และในขณะ
นั้นประเทศทางตะวันตกเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคม ปล้นสะดมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัชกาลที่4
ได้ทรงวิเคราะห์และตระหนักถึงแนวทางหลากหลายวิธีเพื่อให้ประเทศไทยสามารถอยู่รอดได้ภายใต้
สถานการณ์อันเลวร้าย และในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของไทยกับจีนก็ได้
เริ่มค่อย ๆ เปราะบางลงเรื่อย ๆ ซึ่งถึงแม้ว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการค้าทางเศรษฐกิจ
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ระหว่างไทยกับจีนจะไม่ได้ถูกตัดทอนลงไป แต่อิทธิพลของประเทศจีนก็ค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยอิทธิพล
ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบลวดลายเครื่องใช้หรือการตกแต่งของพระราชวังที่ใช้ในราชวงศ์ไทย
หรือแม้แต่รูปแบบที่ราชวงศ์ใช้ในการตกแต่งบูรณะวัดล้วนได้เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคแห่งตะวันตกอย่าง
เต็มรูปแบบ

บทสรุป

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ผู้เขียนคิดว่าอิทธิพลจากการค้าและการเผย
แพร่เทคนิคของสินค้าเครื่องเคลือบโบราณจีนที่มีต่อไทย สามารถสรุปได้โดยหลักดังนี้:
1.ในช่วงราชวงศ์ถังและสมัยห้าราชวงศ์ เครื่องเคลือบได้เริ่มถูกส่งออกทางทะเลเป็น
จ�ำนวนมากในรูปแบบของสินค้า อีกทั้งเนื่องจากข้อจ�ำกัดทางภูมิศาสตร์และการขนส่ง จึงส่งผล
ให้การค้าและการเผยแพร่เทคนิคสินค้าเครื่องเคลือบในขณะนั้นส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการพัฒนา
เครื่องเคลือบไทยในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาเครื่องเคลือบของไทยนั้นจะค่อนข้างมี
ลักษณะเฉพาะแบบไทย และในเนื้อหาก็มีจ�ำนวนมากที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมโบราณของ
อินเดีย
2.หลังจากที่จีนเข้าสู่สมัยราชวงค์ซ่งและราชวงศ์หยวน จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเดินเรือ
ส่งผลให้การค้าเครื่องเคลือบดินเผาทางทะเลเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งยัง
ส่งผลให้เส้นทางเดินเรือการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้า
หลักที่ส�ำคัญ อีกทั้งในช่วงเวลานั้น เนื่องจากประเทศไทยในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรนครวัด ดังนั้นรูปแบบอิทธิพลของการพัฒนาการค้าเครื่องเคลือบดินเผาของจีนที่
มีต่อไทยจึงเริ่มจากการส่งอิทธิพลถึงอาณาจักรนครวัดก่อน หลังจากนั้นจึงได้รับอิทธิพลทางอ้อมมา
สู่ขอบเขตของประเทศในไทยจนถึงสถาปนาก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้น จีนและไทยได้มีความ
สัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผาและการค้าที่โบราณ
ของจีนก็ได้มีอิทธิพลโดยตรงและลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศไทย
3.ในช่วงต้นและกลางของราชวงศ์หมิง ผลกระทบจากการที่ราชส�ำนักได้ประกาศห้ามส่ง
สินค้าทางทะเลตลอดจนการผลักดันส่งเสริมนโยบายการค้าเครื่องบรรณาการการค้าเครื่องเคลือบ
ทางทะเลของจีน แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบแต่อย่างใด อีกทั้งใน
ขณะนั้นอาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้มีการพัฒนาเส้นทางการค้าและได้ยกประเทศจีนให้เป็นประเทศคู่
ค้าที่ส�ำคัญ ดังนั้นในช่วงเวลานี้การค้าและเทคโนโลยีเซรามิกส์ของจีนยังคงส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย อีกทั้งมีผลประโยชน์ต่อการค้าทางทะเลของเครื่องเคลือบดินเผาจีน จึงส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งเคลือบดินเผาของไทยได้มพี นื้ ทีใ่ นการพัฒนาอย่างดีในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการเกษตรและการ
ท�ำเหมืองมากขึ้น ดังนั้นเครื่องเคลือบดินเผาจึงขึ้นอยู่กับการน�ำเข้าจากประเทศจีนเป็นหลัก เครื่อง
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เคลือบสีเคลือบของจีนก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยและกลายเป็นนิยมของราชวงศ์และขุนนาง เครื่อง
เคลือบดินเผาที่ออกแบบลวดลายโดยช่างไทยและไปท�ำเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปในประเทศจีน จึงเรียก
ว่าสินค้าเบญจรงค์ ภายหลังเครื่องเคลืบสีทองกวางโจวมีผลต่อเครื่องเคลือบของไทยเรียกว่า สินค้า
ลายน�้ำทอง
5.ช่วงกลางและปลายราชวงศ์ชิง การพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาของจีน
ได้หยุดชะงักลงเนื่องจากผลกระทบจากการปกครองอันล้มเหลวของรัฐบาลราชวงศ์ชิง ประกอบกับ
ได้รับผลกระทบจากการยึดครองตลาดอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบยุโรปและญี่ปุ่น
ส่งผลให้อิทธิพลการค้าและการเผยแพร่เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาของจีนไม่ได้รับความนิยมใน
ประเทศไทยจึงได้เริม่ ต้นเส้นทางพัฒนาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับตะวันตกภายใต้การน�ำของเหล่าเชือ้ พระวงศ์
ถึงแม้ภายหลังช่วงกลางและปลายราชวงศ์ชิงได้จะเพิ่มเกิดการเสื่อมอ�ำนาจลงในจีน
ท�ำให้การ เชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ถดถอยลง แต่ปัจจุบันโอกาสใหม่แห่งการพัฒนา
ของทั้งสองประเทศได้กลับมาอีกครั้ง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ช่างฝีมือเครื่องเคลือบดินเผาของทั้งสอง
ฝ่ายจะสามารถเรียนรู้น�ำความรู้ในอดีตมาปรับใช้ สานต่อมิตรภาพและร่วมกันสร้างโครงสร้างรูป
แบบใหม่บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์ร่วมกัน

บรรณานุกรม
ANNE HÅBU & DAWN F. ROONEY. (2013). Royal Porcelain from Siam: Unpacking
the Ring Collection. Oslo: Hermes Academic Publishing and Bookshop.
FENG X. M. (1980). The harvest of China’s ceramic archaeology in the past 30 years. \		
Palace Museum Journal, (01), 6-30+53+103-104.
FENG X. M. (1990). External Dissemination of Ancient Chinese Ceramics. Palace Museum
Journal, (02), 11-13+97-98.
FENG X. M. (1987). Essays of Chinese Old Ceramics by Feng Xian Ming. Beijing:
The Forbidden City Publishing House.
FU Y. X. (2005). The Dissemination and Development of Chinese Ancient Ceramics and
Baking Technique in Thailand——Taking Sukhotai and Sawankalok as \
Examples. Journal of Kunming University, 27(01), 23-24.
FANG X. J. (2009). The research on the spread and influence of Chinese porcelain into 		
Thailand. (M.A. Thesis. Xiamen: Xiamen University).
John N. Miksic. (2009). Southeast Asian Ceramics: New Light on Old Pottery. Southeast
Asian Ceramic Society, 78.

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

LI J. M. & LIAO D. K. (1995). History of Ancient Chinese Overseas Trade. Nanning:
Guangxi People’s Publishing House.
PAN C. F. (1991). Research on the Development and Relationship between Ancient
Chinese Trade-wares and Southeast Asian Ceramics. Ceramic Studies Journal,
6(01), 4-10.
PIMPRAPHAI BISALPUTRA. (2017). Ceramic Trade Between Early Qing China
and Late Ayutthaya, 1644-1767. Journal of Siam Society, 105: 1-42.
SUN G. Q. (1989). History of Ancient Chinese Navigation. Beijing: China Ocean Press.
WANG G. Y. (2011). Some Understanding of Ancient Chinese Exported Porcelain. Palace
Museum Journal, (03), 36-54+159.
WANG X. B. (2015). Research on the development and relationship between ancient
Chinese trade-wares and Southeast Asian ceramics. (Ph.D. Disseration. Yunnan:
Yunnan University).
YANG G. Z. (2002). Trade networks between southeast China and east Asia in the 16th 		
century. Jianghai Academic Journal, (04): 13-21+206.
YE Z. M. (2006). History of Chinese Pottery and Porcelain. Beijing: SDX Joint Publishing
Company.

173

174

การวิเคราะห์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
กับผลกระทบต่อความรู้สึกและอารมณ์ สู่ผลงานศิลปะ

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

การวิเคราะห์ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีก่ บั ผลกระทบต่อความรูส้ กึ
และอารมณ์ สูผ่ ลงานศิลปะ
THE ANALYSIS OFDIFFERENCES FELLING THAT OCCURRING IN DIFFERENT AREAS AND
STUDY ABOUT FEELING & EMOTIONAL CHANGE GOT AFFECT TO THE ART OF DRAWING

จู เสี่ยวหลิง 1
ภานุ สรวยสุวรรณ 2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความแตกต่างของอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อการ
สร้างผลงานศิลปะ ตลอดจนการท�ำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความส�ำคัญของอารมณ์ที่ส่งผลต่อ
งานศิลปะภายใต้สภาพแวดล้อม ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และการใช้สี โดยมีความแตกต่างของอารมณที่มีต่อสภาพ
แวดล้อมจากหลายพื้นที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการใช้เทคนิคสีน�้ำเป็นหลัก
ส�ำคัญในงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สภาพอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลาและสถานที่ส่งผลและมี
อิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อความคิดและทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปิน ผลงานศิลปะของงาน
วิจัยเรื่องนี้จึงประกอบไปด้วยการบันทึกอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลา สถานที่ เพื่อแสดงถึงคุณค่าที่แท้
จริงในความรู้สึกของผู้วิจัย โดยใช้ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาที่บางแสน ประเทศไทย และที่บ้านเกิด
เมืองเจี้ยนสุ่ย มณฑลยูนนานเป็นสถานที่หลักในการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมความรู้สึกที่หลากหลาย
และความแปลกใหม่ สู่กระบวนการท�ำความเข้าใจในคุณค่าส�ำคัญเหล่านี้ และได้ท�ำการเรียบเรียง
องค์ประกอบทางที่ส่งผลต่อความรู้สึกมาเชื่อมโยงกัน เช่น พืช สัตว์ ความฝัน ฯ จนกลายเป็นผลงาน
ศิลปะ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยในแต่ละช่วง
เวลา โดยให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผผลให้ผู้ที่
สนใจเกิดแรงบันดาลใจและสามารถค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานศิละได้ดียิ่งขึ้น และสามารถรวบรวม
องค์ประกอบของสภาพอารมณ์ที่หลากหลายให้มีความสัมพันธ์กับศิลปะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ : จิตรกรรมสีน�้ำ, สภาพอารมณ์ที่แตกต่าง, พื้นที่ที่แตกต่าง
1
2

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research tries to investigate the emotional difference and the influence on
artistic work, moreover, the researcher devotes herself to clear and definite the importance
of emotion on painting art. People have different emotional difference within different environment, the research aims to expound on the relationship between emotion and colors,
collects the emotional elements from different regions for painting inspiration, and adopts
watercolor as the main painting manner so that finish most of painting works on the relevant
research.
The conclusion shows that the weather in each period and location has a profound
influence on the artist’s ideas and skills in creating works of art and the art work of this research consists of recording the emotions in each period, location to show the important
value of the feelings of the researcher. By the time the researcher studied in Thailand in
Bangsaen district and in the home town of Jianshui, Yunnan Province as the survey regions, brought together many new emotional elements which lead to the new feeling and
thoughts through comprehension has complied related emotional elements such as plants,
animals, dreams etc. to create work of art.
This research tries to give the reference to the relevant artists and painters. Furthermore,
the researcher sincerely hopes that, those who are interested will be able to create inspiration for their works of art better. And able to compile various components of the emotional
state to be related to art. Which will be useful for future studies.
Keywords : Watercolor painting, Emotional state, Regional differences

บทน�ำ
จากการที่ผู้วิจัย มีโอกาสได้ร่วมเข้าแสดงในนิทรรศการศิลปะงานหนึ่ง และมีเพื่อนได้ถาม
ผู้วิจัยว่า “คุณวาดอะไร” ค�ำถามนี้มีความส�ำคัญส่งผลต่อความรู้สึกของผู้วิจัยมาก อาจไม่จ�ำเป็นว่าผู้
ชมมองภาพแล้วจะต้องเข้าใจภาพวาดของผู้เขียน คนที่มาดูนิทรรศการทุกคนอาจไม่จ�ำเป็นต้องรู้จัก
ผู้เขียน ในจ�ำนวนนั้นอาจจะมีคนแปลกหน้า คนที่ชื่นชอบวาดภาพเหมือนกัน หรือรุ่นน้องที่เรียน
สาขาเดียวกัน นักวาดหลาย ๆ คนอาจเพียงแค่ต้องการเน้นรูปแบบให้หลายคนจดจ�ำภาพวาดของ
เขาได้ ซึ่งจากค�ำถามนี้จึงท�ำให้ผู้วิจัยกลับมาพิจารณาตนเองใหม่ การท�ำความเข้าใจถึงความ
ต้องการของการวาด ภาพที่สามารถสื่อได้ถึงชีวิตและทัศนคติของตนเอง รวมถึงการที่เราสามารถ
สร้างรูปแบบของภาพที่เป็นเอกลักษณ์ได้ จึงกลายเป็นเป้าหมายที่ผู้วิจัยค้นหา
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จากการวิเคราะห์และการจดบันทึก การท�ำงานทั้งหมดของผู้วิจัย ซึ่งสุดท้ายได้มีการวาง
เป้าหมายเพื่อใช้จุดประสงค์ของการท�ำงานอย่างชัดเจน โดยใช้ความแตกต่างของสภาพอารมณ์
และความหลากหลายของพื้นที่ระหว่าง บางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และเมืองเจี้ยนสุ่ย
มณฑลยูนนานประเทศจีน เป็นพื้นที่เพื่อการค้นคว้าครั้งนี้ พร้อมทั้งบันทึกรวบรวมความรู้สึกที่ส�ำคัญ
ทั้งหมดในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยศึกษาในประเทศไทย และน�ำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับ
สภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลับไปยังประเทศจีน วาดภาพนั้นสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึก
ที่แท้จริงของตนเองออกมาได้
การถ่ายทอดผลงานจะมีชีวิตชีวาหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้สึก ดังนั้นการแสดงความรู้สึก
เป็นเป้าหมายและเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการวาดภาพ ผู้คนมักใช้อารมณ์และความรู้สึกในการวาด
ภาพ แต่ในทางกลับกัน การวาดภาพก็ช่วยขัดเกลาความคิดของผู้คน ทั้งสองสิ่งจึงเป็นเหมือนพลัง
เสริมซึ่งกันและกัน มนุษย์วาดภาพเพื่อแสดงอารมณ์ของพวกเขาและการวาดภาพกลายเป็นสื่อ
กลางของการตระหนักถึงโลกแห่งอารมณ์โดยมีนักจิตรกรเป็นผู้สร้าง (Yang, 2013, น.12)
อารมณ์เชิงบวก หมายถึง อารมณ์ที่มาพร้อมกับความรู้สึกพอใจที่เกิดจากสิ่งกระตุ้น
ภายในและภายนอกของแต่ละบุคคล รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ต้องประสบพบเจอของแต่ละบุคคล
อารมณ์เชิงบวกมีแนวโน้มในการกระตุ้นพฤติกรรมต่าง ๆ การเรียนรู้และท�ำความเข้าใจในฟังก์ชัน
ของการด�ำเนินการและการพัฒนาซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดของนิสัยจะค่อย ๆ สามารถขจัดอารมณ์เชิงลบ
ออกไปได้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ อารมณ์เชิงบวกจึงเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับการมี
สุขภาพจิตที่ดี ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ดังนั้นการปรับนิสัยส่วนตัวให้มี
อารมณ์เชิงบวกจึงเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากอารมณ์เชิงบวกมีความหมายและมีฟังก์ชันที่หลากหลาย
(Guo and Wang, 2007, น.810-815)
อารมณ์เชิงลบ (porkygong, 2018, ออนไลน์) หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมอันเกิดจากผลก
ระทบจากปัจจัยภายนอกและผลกระทบจากปัจจัยภายใน ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในการท�ำงานหรือ
เป็นผลเสียต่ออารมณ์และความคิด โดยรวมแล้วมักจะตรงข้ามกับอารมณ์เชิงบวกโดยสิ้นเชิง
อารมณ์เชิงลบจะประกอบไปด้วยความกลัดกลุ้ม ความเศร้าโศกเสียใจ ความโกรธ ความเครียด
ความกังวล ความเจ็บปวด ความกลัวและความจงเกลียดจงชัง เป็นต้น
การเกิดอารมณ์เชิงลบมีสาเหตุเกิดจากตัวของบุคคล เวลา เรื่องราวและความแตกต่าง
สาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดอารมณ์เชิงลบมีผลมาจาก “ความตึงเครียด” จากการท�ำงาน การเรียน
หรือการด�ำรงชีวิตที่ประสบปัญหาและอุปสรรค หรือมาจากการโดนผู้คนดูถูก ประชดประชัน หรือมา
จากอารมณ์ที่ตกต�่ำยากเกินกว่าที่จะสามารถเข้าใจได้ เป็นต้น
การถ่ายทอดอารมณ์ดว้ ยภาพ นอกเหนือจากการใช้สนี ำ�้ วาดภาพตามแบบหลักการธรรมดา
แล้ว ยังเป็นการใช้ศิลปะในเชิงพาณิชย์จัดว่าเป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่น เห็นได้ชัดว่าข้อดีของวัสดุสีน�้ำ
คือมีปริมาณน้อยและสามารถพกพาได้สะดวก ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้สีน�้ำในการบันทึก
สภาพอารมณ์และชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งผู้วิจัยด้วยเช่นเดียวกัน
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
สภาพอารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัยในแต่ละช่วงเวลา โดยให้ความส�ำคัญ
ต่อการศึกษาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
2.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน�้ำจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา
โดยการบันทึกผลงานในทุกช่วงเวลาในลักษณะบันทึกประจ�ำวัน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้ท�ำให้ผู้วิจัยเข้าใจความแตกต่างของสภาพอารมณ์ที่ตนเองถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
ลึกซึ้งสร้างความรู้สึกที่มีพลังอย่างแท้จริงและได้ข้อสรุปวิธีการบันทึกความรู้สึกและเกิดมุมมองของ
ชีวิตที่แสวงหาความก้าวหน้าต่อไป
2.ในการวิจัยครั้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับหลากหลายแนวความรู้อาทิ เช่น จิตวิทยา ศิลปะ
สามารถเรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ ๆ และผลการวิจัยอาจจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้วิธีการวาดรูปของแต่ละคน
มีประสิทธิภาพที่สามารถแสดงให้เห็นได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสร้างสรรค์โดยมีระเบียบวิธีและกระบวนการส�ำคัญ 2 ส่วน คือส่วน
แรกป็นการศึกษา รวบรวมข้อมูล และในส่วนที่ 2 คือกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ซึ่งจะแบ่ง
เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 ค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและจิตวิทยาทางศิลปะ ค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์ในสี วิธีการแสดงอารมณ์ของตนเองในการวาดภาพ เข้าใจความหมายของ
อารมณ์ และความหมายของอารมณ์ในแต่ละสี ที่ดึงมาจากสถานที่ต่าง ๆ
1.2 ส�ำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง การได้ยินในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน สิ่งที่มองเห็น
ความรู้สึกของรสชาติอารมณ์ความรู้สึก การจดจ�ำความรู้สึกของตัวเองในขณะฝัน
1.3 บันทึกอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่ โดยใช้วิธีการเขียน
เป็นภาพสีน�้ำคร่าว ๆ และการจดบันทึกประจ�ำวัน เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ส่วนที่ 2 การสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ
2.1คัดเลือกผลงานจากที่บันทึกไว้ทั้งหมดน�ำมาขยายเป็นผลงานจริงโดยใช้เทคนิคสีน�้ำ
และปากกาเมจิก
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2.2 น�ำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการและรวบรวมผลตอบรับจากการชมผลงาน
2.3 สรุปผลและจัดท�ำเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

วิเคราะห์ผลงานวิจัย
จ�ำนวนภาพเขียนโดยรวมของผู้เขียนทั้งหมดคือ 226 ภาพ ในจ�ำนวนนั้น มี 200 ภาพ เป็น
ผลงานสีน�้ำที่บันทึกในชีวิตประจ�ำวัน และอีก 26 ภาพ เป็นผลงานจริงที่คัดเลือกมาจากภาพ 200
ภาพ ผลงานทั้งหมดวาดในสถานที่ที่ต่างกัน ทั้งหมดจึงถูกแบ่งออกเป็นสองชุดคือ ชุดจากเมืองเจี้ยน
สุ่ย มลฑณยูนนาน และชุดของบางแสน ประเทศไทย (บ้านเกิดของผู้วิจัย: เมืองเจี้ยนสุ่ยมลฑณ
ยูนนาน และสถานที่ศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ประเทศไทย) ตาม
ประเภทของอารมณ์ แบ่งเป็นสองอย่างคืออารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบ

ภาพที่ 1: อารมณ์ในผลงานทั้ง 26 ภาพของผู้วิจัย
ผลงานทั้ง 26 ภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียงล�ำดับไว้ดังนี้
ผลงานชิ้นที่ 201 จัดท�ำเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
ชื่อผลงาน ฉันรู้สึกเสียใจ: ฉันอยากมีบ้านอยู่กับเจ้าแมวด�ำ (โสน) แต่ฉันก็ท�ำไม่ได้
ผลงานชิ้นที่ 202 จัดท�ำเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
ชื่อผลงาน น�้ำแตงโม: เมื่อเวลาผ่านไป ภาพความทรงจ�ำจะค่อย ๆ เลือนลาง
ผลงานชิ้นที่ 203 ครบรอบ 10 ปี
ชื่อผลงาน 10 ปีแห่งความทรงจ�ำในการวาดภาพสีน�้ำ: ฉันอยากให้ภาพวาดของฉัน เป็นที่
รู้จักของทุกคน ถึงเวลาจะผ่านมา 10 ปีแล้วก็ตาม และฉันก็จะยังท�ำมันต่อไป
ผลงานชิ้นที่ 204 จัดท�ำเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
ชื่อผลงาน ตอนนี้และก่อนหน้านี้: ภาพวาดสีน�้ำ อดีตและปัจจุบันของฉันมีความแตกต่าง
กัน และเวลาคือการรักษาที่ดีที่สุด ฉันจึงอยากจะเริ่มต้นท�ำในสิ่งใหม่ ๆ บ้าง
ผลงานชิ้นที่ 205 จัดท�ำเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561
ชื่อผลงาน ภาพวาดสีน�้ำของพวกเรา: พวกเราทุกคนมี 2 มุมมอง ทั้งปกติและพิเศษ
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ผลงานชิ้นที่ 206 จัดท�ำเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
ชื่อผลงาน กลีบดอกไม้สีเหลืองที่ตกโปรยปราย: ฉันได้เจอกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นคล้ายกับ
สายฝน มันช่างโชคดีราวกับว่า ถูกรางวัลสลากกินแบ่ง
ผลงานชิ้นที่ 207 จัดท�ำเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2018
ชือ่ ผลงาน ดวงตามนุษย์: ทุกความลับในตัวบุคคลทีซ่ อ่ นอยู่ เราสามารถค้นหามันได้จากดวงตา
ผลงานชิ้นที่ 208 จัดท�ำเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ชื่อผลงาน แมว 2 ตัว (ชื่อถุงเท้าและโสน): แมว 2 ตัวที่คอยอยู่ข้าง ๆ ฉันเหมือนเพื่อนที่แสน
ดี ก็คือ “ถุงเท้า” และ “โสน”
ผลงานชิ้นที่ 209 จัดท�ำเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ชื่อผลงาน กระต่ายด�ำกินลูกอม: กระต่ายสีด�ำกระโดดขึ้นมาบนบ่าของฉัน และบินขึ้น
เหนือหัวของฉันอย่างช้า ๆ (ภาพวาดสีน�้ำของกระต่ายด�ำกินลูกกวาด)
ผลงานชิ้นที่ 210 จัดท�ำเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
ชื่อผลงาน รอยยิ้ม (ชื่อเล่นของเพื่อนสนิทสมัยมัธยมต้น): ฉันคงจะวาดภาพต่อไปพร้อมกับ
ความฝัน (ภาพวาดสีน�้ำ ยิ้ม คือ ชื่อเล่นของเพื่อนสนิทสมัยเรียนมัธยม)
ผลงานชิ้นที่ 211 จัดท�ำเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
ชื่อผลงาน สายที่เธอไม่ได้รับ: กรุณาเรียนรู้ที่จะลืมสัญญาณเตือนจากโทรศัพท์ (ภาพวาดสี
น�้ำหมายเลขที่เรียกไปไม่สามารถติดต่อได้)
ผลงานชิ้นที่ 212 จัดท�ำเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ชื่อผลงาน ความคิดถึง: ความคิดถึงรายล้อมอยู่รอบตัวฉัน
ผลงานชิ้นที่ 213 จัดท�ำเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561
ชื่อผลงาน ดอกป้อบปี้: ทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครแทนใครได้
ผลงานชิ้นที่ 214 จัดท�ำเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ชื่อผลงาน คอยอยู่เป็นเพื่อน: ความเป็นเพื่อนคือความล�้ำค่าของชีวิต
ผลงานชิ้นที่ 215 จัดท�ำเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ชื่อผลงาน ชีสเค้ก: คิดถึงรสชาติของชีสเค้ก เมื่อได้ทานทีไรอารมณ์ก็ดีทุกครั้ง
ผลงานชิ้นที่ 216 จัดท�ำเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561
ชื่อผลงาน วันที่อากาศแจ่มใส: เป็นเรื่องดีมากเลย ที่ได้เดินเล่นบชายหาดในวันดี ๆ
ผลงานชิ้นที่ 217 จัดท�ำเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ชื่อผลงาน ผักบุ้ง: ทุกครั้งที่ฉันได้เห็นผักบุ้งที่ทอดยาว ฉันรู้สึกได้ว่าเธอก�ำลังกระซิบอะไร
บางอย่าง
ผลงานชิ้นที่ 218 จัดท�ำเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
ชื่อผลงาน พื้นที่สีแดง: สีแดง เป็นสีที่ให้ความรู้สึกไม่สบายใจ
ผลงานชิ้นที่ 224 จัดท�ำเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ชื่อผลงาน แขกที่ระเบียงห้อง: เสียงของนกไม่เคยน่าร�ำคาญ มันมาคุยกับฉันที่ระเบียงทุก
วัน และมันคือเพื่อนของฉัน
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1. การวิเคราะห์ผลงานโดยแบ่งตามสถานที่
แผนผังที่ 1 แสดงอารมณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด

สถานที่ล�ำดับที่ 1 เมืองเจี้ยนสุ่ย

ภาพที่ 2: ทิวทัศน์เมืองเจี้ยนสุ่ยมณฑลยูนนานที่อยู่อาศัยของผู้วิจัย
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ภาพที่ 3: ผลงานที่จัดแสดง
จากภาพที่ 3 เมืองเจี้ยนสุ่ยมลฑณยูนนาน ประเทศจีน แม้ว่าจ�ำนวนจะไม่มากเท่าผลงาน
ตอนอยู่ประเทศไทย แต่ก็แสดงถึงความรู้สึกภายในของผู้วิจัยตอนอยู่ประเทศจีนได้อย่างชัดเจน
ตอนที่ใช้ชีวิตในประเทศจีน ผู้วิจัยจะรู้สึกจิตใจเงียบสงบมาโดยตลอด ไม่มีเหตุผลอะไรที่ท�ำให้ดีใจ
แต่ละวันก็จะใช้เวลาไปกับการวาดภาพและฟังเพลงเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตในแต่ละวันค่อนข้างที่จะ
โดดเดี่ยว จึงไม่ได้มีอารมณ์ที่ขึ้นหรือลงในอารมณ์เชิงบวกคือช่วงที่มีความสุข ความประทับใจ ความ
ปรารถนา เหตุผลหลัก ๆ คือสามารถวาดได้ตลอดเวลาและตอนพบเจอลักษณะใบไม้ที่ชอบ และมีผู้
ที่ชื่นชอบในผลงาน ส่วนอารมณ์เชิงลบส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความเจ็บปวดและความเศร้า เหตุผล
หลัก ๆ มาจากการหวนนึกถึงสิ่งที่ไม่มี
		
ความสุขและรู้สึกผิดหวังกับตัวเอง ไม่มั่นใจในสภาวะของตัวเอง และตอนที่เห็น
สัตว์ตัวเล็กถูกทิ้งไว้ข้างถนน โดยรวมแล้วชีวิตของผู้วิจัยในประเทศจีนนั้นอ้างว้าง แม้ว่าจะมีเพื่อน
น้อย แต่ก็ต้องการเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเอง และก็คาดหวังว่าจะมีชีวิตที่สวยงามในภายหลัง

ภาพที่ 4: พระอาทิตย์ตกดินที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
สถานที่ล�ำดับที่ 2 ต�ำบลแสนสุข บริเวณรอบบางแสนซึ่งเป็นสถานที่ ๆ ผู้วิจัยได้มาศึกษา
ต่อและใช้ชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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ภาพที่ 5: ผลงานส่วนที่จัดแสดง
ความรู้สึกขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย ผู้วิจัยอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากความ
วุ่นวายและไม่มีคนในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ด้วย นั่นจึงท�ำให้ผู้วิจัยรู้สึกถึงความสบาย เป็นอิสระ และ
รู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้มองธรรมชาติที่สวยงาม ผู้วิจัยจึงมีความสุขมาก ๆ ดังนั้นผลงานส่วนใหญ่จึง
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้สัมผัส ณ เวลานั้น ผู้วิจัยได้ฟื้นฟูภาวะซึมเศร้าของตนเอง เริ่มค่อย ๆ พัฒนา
ทัศนคติเชิงบวก รูปภาพชุดนี้เขียนจากทัศนคติเชิงบวกหลัก ๆ คือถูกล้อมรอบไปด้วยความสุข มี
ความประทับใจ ซึ่งรวบรวมเป็นแรงบันดาลใจ เหตุผลหลักของอารมณ์มาจากการได้พบเจอสภาพ
อากาศดี ๆ ก็ท�ำให้อารมณ์ดี ได้พบเห็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่ชอบ ได้ออกไปวาดรูป ได้เห็นดอกไม้สวย ๆ
สะสมใบไม้ที่ชอบและได้พบเจอเรื่องราวที่โชคดี
2. การวิเคราะห์ผลงานอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบ
ผลงานอารมณ์เชิงบวก

ภาพที่ 6: การจัดเรียงผลงานอารมณ์เชิงบวกทั้งหมด
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ในผลงานเหล่านี้ ผู้วิจัยใช้สีสีที่ค่อนข้างสดใส ซึ่งเป็นสีที่ผู้วิจัยชอบใช้มากที่สุด จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัย และทฤษฎีจิตวิทยาทางความรู้สึก พบว่าสีที่สดใสมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับอารมณ์เชิงบวก ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีของ Yang Guoming ที่กล่าวไว้ว่าการวาดภาพเปรียบเสมือน
พาหะของการตระหนักกถึงโลกแห่งอารมณ์ภายในจิตใจ อีกทั้งจิตรกรยังสามารถใช้แปรงและสี
น�้ำมันในการถ่ายทอดความงามทางศิลปะเพื่อแสดงความรู้สึกของพวกเขาได้เช่นกัน (Yang Guoming, 2013, น.12) และการใช้สัญลักษณ์บางอย่างตามความเชื่อและความรู้สึกของผู้วิจัยที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น ผู้คนจ�ำนวนมากชื่นชอบและได้เห็นสัตว์เล็ก ๆ มีความสุข ดังนั้นภาพส่วนใหญ่จึงมีภาพของ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น นก ปลา แมว สุนัข ในอิริยาบถที่น่ารัก ตลอดถึงภาพของดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ที่
ผู้วิจัยชื่นชอบ ผู้วิจัยวาดสัตว์น่ารักตัวเล็ก ๆ เพื่อแสดงถึงความสุข ความดีใจ วาดภาพใบไม้ แสดงถึง
ความรู้สึกประหลาดใจ เพราะสีของใบไม้แต่ละใบนั้นแตกต่างกัน ซึ่งในระหว่างที่วาดภาพก็ถ่าย
ภาพไว้ด้วย ภาพเหล่านี้แสดงถึงมิตรภาพ และคนในครอบครัวก็ถือเป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญในการ
ท�ำงาน
ตัวอย่างเช่น สีเหลืองแทนความหวัง สีชมพูแทนความอ่อนโยนและความคาดหวัง สีเขียว
แทนการได้มีชีวิตใหม่และสีม่วงแทนเอกลักษณ์ของตัวละคร เป็นต้น หลักการวาดภาพส่วนใหญ่คือ
วาดเส้น ลงสี ซึ่งจะท�ำให้เส้นของภาพโดยรวมมีความสมจริงยิ่งขึ้น การวาดเส้นจึงมีความละเอียด
มากและใช้เวลานาน
ผลงานอารมณ์เชิงลบ

ภาพที่ 7: การจัดเรียงผลงานอารมณ์เชิงลบทั้งหมด
ในผลงานชุดนี้ ผู้วิจัยมักใช้โทนสีเย็น ส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าและสีเทา เมื่อสร้างผลงานที่เกี่ยว
กับอารมณ์เชิงลบจะใช้โทนสีอ่อนลงมา การจากไปของเพื่อนรอบ ๆ ตัว การได้เห็นสัตว์ตายจากไป
ฝันร้ายของตัวเอง นกพิราบที่ตากฝน บรรยากาศที่ฝนใกล้ตกเป็นต้น เป็นแรงบันดาลใจที่ท�ำให้เกิด
ผลงานดังกล่าว
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การวิเคราะห์สี อาทิ สีฟ้าแสดงถึงความผิดหวัง สีแดงเข้ม หมายถึง ความกลัวและอาการซึมเศร้า สี
เทา หมายถึง ความเหงา สีด�ำ หมายถึง ความสิ้นหวัง, ผิดหวัง และความหวัง เป็นต้น ผู้วิจัยใช้เทคนิค
แบบ Wet painting ใช้วิธีการหยดน�้ำเป็นหลัก เส้นของภาพวาดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอิสระ ผลงาน
เหล่านี้ใช้เวลาน้อยว่าผลงานอารมณ์เชิงบวก ผู้วิจัยมักจะบันทึกอารมณ์ ณ เวลานั้น
จากผลงานทั้งหมด 200 ภาพ ผู้วิจัยได้คัดเลือกมา 26 ภาพ มาขยายเป็นผลงานจริง เพราะ
ส�ำหรับผู้วิจัย เลข 2 กับเลข 6 ถือเป็นตัวเลขมงคล ดังนั้น 26 ผลงานจริงจึงแสดงถึงอารมณ์ที่มีความ
ส�ำคัญมาก หลังจากที่ผู้วิจัยรวบรวมความรู้สึกทั้งหมดของตนเองแล้ว ก็เลือกที่จะใช้กระดาษที่มี
ขนาดใหญ่แสดงอารมณ์เหล่านั้นลงไป เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ส�ำคัญของตน
3.การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ภาพที่ 8 – 11: ภาพถ่ายที่ในการจัดงานนิทรรศการศิลปะ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้วิจัยได้จัดนิทรรศการศิลปะขึ้นที่หอพักบ้านแก้วเกษม
เลขที่ 13 ซ. 1 ถ. ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี โดยนิทรรศการใช้ชื่อภาษาไทยของผู้
วิจยั คือ ใบบัว วันทีจ่ ดั นิทรรศการมีผใู้ ห้ความคิดเห็นและแนวความคิดทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการวิจยั
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สรุปผลการส�ำรวจด้านความรู้สึกที่มีต่อภาพวาดในนิทรรศการ
ในการจัดนิทรรษการ ผู้วิจัยได้เตรียมแบบสอบถามทั้งสองภาษา (ภาษาไทยและจีน)
เพื่อใช้เป็นแบบสอบถามส�ำหรับผู้เข้าชม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โปรดอธิบายความรู้สึกของคุณที่มีต่อผลงานภาพวาดของผู้วิจัย
2. คุณมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง
3. จากผลงานทัง้ หมดของผูว้ จิ ยั คุณชอบผลงานภาพวาดใดมากทีส่ ดุ พร้อมอธิบายเหตุผลสัน้ ๆ
จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม จากการน�ำผลที่ได้รับจากความรู้สึกของผู้เยี่ยมชมจากการชมผล
งานมาจัดเรียงเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับอารมณ์ที่ได้รับจากการชมผลงาน (จากผู้เข้าชมโดยรวม)
อารมณ์บวก

ระดับอารมณ์

อารมณ์ลบ

ระดับอารมณ์

รู้สึกดีใจ

24

รู้สึกเสียใจ

13

รู้สึกมีความสุข

20

รู้สึกอึดอัด

12

รู้สึกซาบซึ้งกินใจ

22

รู้สึกสิ้นหวัง

12

รู้สึกถึงความหวานชื่นของคู่รัก

19

รู้สึกผิดหวัง

6

รู้สึกซาบซึ้งใจในแบบรูปครอบครัว

19

รู้สึกถึงการทรยศ

7

รู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจของเพื่อน

25

รู้สึกถึงการจากลา

13

รู้สึกถึงความหวัง

24

รู้สึกถึงการเข้าใจผิด

12

รู้สึกถึงความปรารถนา

31

รู้สึกถึงความเจ็บปวด

9

รู้สึกถึงความแน่นอน

24

รู้สึกถึงความขยันตั้งใจ

32

หมายเหตุ : วิธีการค�ำนวณคะแนนคือ ระดับความรู้สึกของผู้เข้าชมทุกคน x ระดับคะแนนที่เลือก =
ผลรวม
สรุปผลจากข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า สภาพอารมณ์ส่วนใหญ่ที่ผู้เข้าชมได้รับ คือ รู้สึกถึงความ
ปรารถนา รู้สึกถึงความขยันตั้งใจ รู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจของเพื่อน และความรู้สึกที่ไม่ได้
ปรากฏให้เห็นชัด คือ รู้สึกผิดหวัง รู้สึกถึงการทรยศ รู้สึกถึงความเจ็บปวด อาจกล่าวได้ว่าความรู้สึก
มีพลังที่ผู้เข้าชมได้รับมีมากกว่าความรู้สึกทางลบ
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ตารางที่ 2 ข้อดีและข้อเสียที่ได้รวบรวมจากแบบสอบถามและข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้แต่ง

ข้อดี

ข้อเสีย

ข้อเสนอแนะ

1. รูปภาพมีลักษณะที่ชัดเจน
2. รูปแบบของภาพวาดเป็นหนึ่งเดียวกัน
3. แววตาในดวงตา เป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นในภาพ
4. ความสามารถในการลงสีดูแล้วแข็งแรง
5. ใช้โทนสีได้ดีมาก
1. ตัวละครในภาพวาด ไม่มีองค์ประกอบทางอารมณ์ที่โดดเด่น
2. ตัวละครในภาพวาดไม่มีลักษณะที่โดดเด่น
3. โครงสร้างร่างกายมนุษย์จะต้องฝึกเพิ่มความแข็งแรง
4. สีสันจืดชืดเกินไป ไม่สามารถชูภาพหลักได้
5. ขณะใช้สีน�้ำระบาย ควรระวังการใช้น�้ำ
1. ทั้งก่อนและหลังวาดรูป ควรจัดระยะองค์ประกอบให้เหมาะสม (ภาพหลักไม่โดด
เด่น, ภาพประกอบฉากเยอะเกินไป)
2. อาจจะลองวาดในแบบอื่น ๆ (เช่น รูปแบบ Cyberpunk)
3. เพิ่มความเข้มแข็งบุคลิกภาพของตัวละคร, ลักษณะเด่น (เสื้อผ้า, การเคลื่อนไหว,
การรวมกันของพื้นหลัง)

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการแบ่งอารมณ์ออกเป็นสองส่วน เพราะ 5 ปีที่ผ่านมานี้ ผู้วิจัย
ได้ใช้ชีวิตในเมืองไทยมากกว่าเมืองจีน เมื่ออยู่ประเทศไทยจึงเกิดผลงานศิลปะทางอารมณ์มากกว่า
ข้อมูลที่รวบรวมจากคนที่เข้าชมนิทรรศการ จ�ำนวนผลงานและอารมณ์ในผลงานแสดงถึงผลลัพธ์
ของการวิจัย จากผลลัพธ์ เป็นเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการสร้าง
ผลงานศิลปะของผู้วาดภาพ และยังมีผลกระทบต่ออารมณ์ด้านบวกและด้านลบเช่นกัน
จากการศึกษาข้อมูลด้านจิตวิทยาและส�ำรวจตนเองตลอดช่วงเวลาการท�ำงานวิจัย พบว่า
ผู้วิจัยมีอารมณ์เชิงบวกสลับกับอารมณ์เชิงตลอดเวลาซึ่งอารมณ์ทั้งสองนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพ
เวลา สถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการส�ำรวจตนเองนี้ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดความละเอียดอ่อนในการรับ
รู้ความรู้สึกของตนเองมากยิ่งขึ้น จากนั้นเมื่อผู้วิจัยได้ท�ำการบันทึกเหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์
ความรูส้ กึ ในลักษณะบันทึกประจ�ำวันด้วยวิธกี ารเขียนบันทึกและเขียนภาพสีนำ�้ ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูล
จากการส�ำรวจอารมณ์ความรูส้ กึ ในช่วงแรกมาพัฒนาเป็นผลงานศิลปะ ด้วยกระบวนการนีท้ ำ� ให้ผลงาน
ศิลปะหลายชิน้ จากจ�ำนวนทัง้ หมดได้รบั การพัฒนาอย่างเป็นขัน้ ตอน และพบว่าการส�ำรวจอารมณ์และ
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บันทึกภาพวาดช่วยบ�ำบัดความรู้สึกผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี ในช่วงเวลาที่อยู่ประเทศไทยผู้วิจัยได้รับสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน หลังจากที่สภาพจิตใจดีขึ้น อารมณ์ทางบวกเพิ่มมากขึ้นแล้ว ผลงาน
ศิลปะก็มีจ�ำนวนมากขึ้นเช่นกัน ผู้ชมนิทรรศการก็รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้วิจัยได้
จากจ�ำนวนผลงานที่ประเทศไทย นับว่าเป็นการบันทึกและแบ่งปันความรู้สึกที่ประสบความส�ำเร็จ
และจากผลงานทั้งหมดในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่าภาพวาดอารมณ์เชิงบวกจะมีจ�ำนวนมากกว่า
ภาพวาดอารมณ์เชิงลบ จึงถือว่าการสร้างผลงานอารมณ์เชิงบวกเป็นการบ�ำบัดไปในตัว
หลังจากที่ท�ำการวิจัยผู้วิจัยได้รับวิธีการวาดภาพใหม่ ๆ อีกมากมายเมื่อเปรียบเทียบจาก
ก่อนท�ำการวิจัย โดยมีองค์ประกอบการวาดภาพเป็นแบบเดี่ยว สิ่งไหนที่ตนเองไม่ชอบก็จะไม่วาดลง
ไป จะวาดเฉพาะสิ่งที่ตนเองชอบแค่อย่างเดียวมาตลอด เป็นผลท�ำให้ความสามารถในการวาดภาพ
ไม่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากต่ออาการซึม
เศร้าของผู้วิจัย หลังจากที่ท�ำการวิจัยโดยละเอียดแล้ว ทัศนคติที่มีต่อการรวบรวมความรู้สึกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงท�ำให้ค้นพบอารมณ์ที่หลากหลายกว่าเมื่อก่อน อารมณ์ที่ปรากฏในภาพ
วาดก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี้ ถือได้ว่ามีการจัดการอารมณ์ใหม่และเมื่ออาการซึม
เศร้าหมดไป ความรู้สึกเมื่อได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป จากเริ่มวาดภาพสิ่งที่อยู่รอบตัว และสิ่งที่ผู้
วิจัยให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ก็มีส่วนช่วยในการท�ำให้งานวิจัยส�ำเร็จ การมีความคิดสร้างสรรค์
ช่วยท�ำให้สร้างผลงานศิลปะได้มาก ผลจากการวิจัยท�ำให้ผู้วิจัยมีความคิดสร้างสรรค์ในการวาด
ภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนและได้เรียนรู้เทคนิคการใช้สีน�้ำต่าง ๆ ในการแสดงอารมณ์ของตนเอง
ผ่านการวาดภาพ
จากท้องฟ้าสีครามที่ประเทศจีนจนถึงท้องฟ้าสีชมพูที่ประเทศไทย ผู้วิจัยได้น�ำเอาแรง
บันดาลใจจากสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประสบการณ์นี้ได้เกิดผลกระทบ
อย่างลึกซึ้งต่อผู้วิจัย อารมณ์ด้านบวกท�ำให้ผู้วิจัยรอคอยที่จะมีชีวิตใหม่อีกครั้ง
“อารมณ์” ในชีวิตของคนเราทุกคนจะประกอบไปด้วยอารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้าน
ลบ ทั้งสองอย่างนี้จะสลับกันเกิดขึ้นในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราสามารถควบคุมความรู้สึก
และอารมณ์ของตนเองได้ก็จะมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและการเป็นอยู่ของตัวเรา ภายใต้
สถานการณ์ที่อยู่ต่างเขตพื้นที่กัน คนจ�ำนวนมากก็จะเกิดอารมณ์ที่แต่ก่อนไม่เคยเกิดขึ้น ผู้วิจัยใช้
ชีวิตอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลา 22 ปี การที่ได้มาศึกษาต่อในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 ปี ใน
สถานที่ที่มีสภาพอากาศ พืชพันธุ์ สัตว์ คนรอบข้างและสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนเดิม แน่นอน
ว่าจะต้องส่งผลต่อผู้วิจัยอย่างมาก และในขณะเดียวกันก็ยังส่งผลให้ผู้วิจัยมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
“บางแสน” เป็นสถานที่ที่งดงามแห่งหนึ่ง เพราะอยู่ติดกับทะเล ทะเลในแต่ละวันก็เหมือน
อารมณ์ที่แตกต่างกันไปในทุกวัน บางครั้งสีของทะเลเป็นสีเหลืองผสมสีชมพูที่คล้ายกับความอ่อน
โยน บางครั้งเป็นสีเทาที่คล้ายกับความลังเลไม่แน่ใจ และบางครั้งก็เป็นสีด�ำที่คล้ายกับความสงบ
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สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับจานสีของจิตรกรที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจมากมายให้กับศิลปิน ผู้วิจัยรู้สึก
ขอบคุณทะเลที่คอยให้ก�ำลังใจและแรงบันดาลใจกับผู้วิจัยมาตลอดในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยได้อยู่ที่
ประเทศไทย ปัจจัยส�ำคัญหลาย ๆ อย่างในผลงานของผู้วิจัยได้ถูกแต่งเติมให้สมบูรณ์แบบและ
สวยงามได้ก็เพราะแรงบันดาลใจเหล่านี้ ตลอดชีวิตที่อยู่ที่บางแสน ประเทศไทย ได้สัมผัสถึงความ
อ่อนโยนของทะเลท�ำให้ได้รู้ว่าการสนับสนุนจากเพื่อน ๆ และครอบครัวนั้นส�ำคัญมาก
ประเทศไทยมีความส�ำคัญอย่างยิง่ กับความหมายของสี ตลอดเวลาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้อยูป่ ระเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ท�ำให้ผวู้ จิ ยั มีคำ� จ�ำกัดความมากมายส�ำหรับสี สีทใี่ ช้มากทีส่ ดุ ในแต่ละผลงาน
ภาพวาดคือ สีชมพูและสีม่วง สีชมพูเป็นเหมือนความอ่อนโยนของเด็กผู้หญิง ความอบอุ่นของความ
สัมพันธ์และก็ยังสื่อถึงความมั่นใจในตัวเองได้อีกด้วย ส่วนสีม่วง เป็นสีที่มีความลึกลับและให้ความ
รู้สึกถึงความแปลกใหม่ได้ดี
ในผลงานใหม่นั้นมีการใช้สีชมพูมากขึ้น ท�ำให้ผลงานใหม่นั้นดึงดูดมากกว่าผลงานก่อน
หน้านี้ มีการพัฒนาฝีมือ สามารถก�ำหนดความรู้สึกลงในแววตาของตัวละครได้ แววตาที่ชัดเจนเป็น
ความก้าวหน้าของภาพวาด สีน�้ำเป็นเหมือนมายากลอย่างหนึ่ง หลังจากที่ผู้วิจัยได้เรียนรู้การที่จะน�ำ
อารมณ์และสีน�้ำมาหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ท�ำให้ผู้วิจัยเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพสีน�้ำ
ได้มากมาย ในขณะที่ท�ำการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก็ได้เรียนรู้เทคนิคที่จะมาพัฒนาฝีมือของตนเองขึ้น
และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลและควบคุมอารมณ์ของตนเองจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่
สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยไม่หยุดที่จะใส่ใจให้ผลงานของตนเองออก
มาให้ดีที่สุด
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ทางด้านศิลปกรรม และด้านวัฒนธรรม (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี
การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี) และการจัดการ
ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์
2. บทความวิชาการหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นบทความที่
เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์
สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี) และการจัดการด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
พิพิธภัณฑ์
3. บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์
รูปแบบการเขียนบทความ
รายงานการวิจัย บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ควรมีความยาว
ตั้งแต่ 5,000 ค�ำ แต่ไม่ควรเกินกว่า 15,000 ค�ำ (จ�ำนวนค�ำถือตามการนับจ�ำนวนค�ำใน Microsoft
Word) หรือ จ�ำนวนหน้า ตั้งแต่ 15 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 25 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม ภาพประกอบ
และค�ำบรรยายภาพ) ลงในกระดาษ A4 ระยะห่างจากขอบกระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่าง 1.5 นิ้ว
ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New ขนาด 16 point เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้
เป็นเลขอารบิคทั้งหมด และมีข้อมูลส�ำคัญตามล�ำดับต่อไปนี้
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• บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชื่อ-นามสกุล ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
• เชิงอรรถและบรรณานุกรม
ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ
ผู้ส่งผลงานสามารถน�ำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ได้ ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.บทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกน�ำไปพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ในเวลา
เดียวกัน
2. บทความต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) จากภายนอก
มหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 2 คน
3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และสามารถ
ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงส�ำนวนและรูปแบบ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
4.ผู้ประเมินบทความจะเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะน�ำ ว่าบทความนั้นๆ จะไดรับการ
ยอมรับ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือให้แก้ไข หากมีการแก้ไขผู้เขียนจะต้องส่งบทความแก้ไขอีกครั้งและ
ต้องแก้ไขบทความนั้นให้เสร็จภายใน 10-15 วันหลังจากได้รับผลการประเมิน
5.บทความที่น�ำเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับภาคต้น ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์และในฉบับภาคปลาย ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือนสิงหาคม
การเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์
1. บทความ
เอกสารบทความวิชาการ/วิจัย จ�ำนวน 3 ชุด พร้อมแบบน�ำส่งต้นฉบับ จ�ำนวน 1 ชุด
ซีดี-รอม จ�ำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
(1) ไฟล์บทความ นามสกุล .doc หรือ .docx และ pdf.
(2) ไฟล์ภาพประกอบ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด 300 Pixel
/ High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 500KB
บทความสามารถจัดท�ำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ
บทความดังกล่าวต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องมาแล้ว การเขียน
ภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้ค�ำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นและไม่ใช้ค�ำย่อ นอกจากเป็นค�ำที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปกรณีจ�ำเป็นให้เขียนค�ำศัพท์ภาษาไทย ตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค�ำ
แรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค�ำที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุก
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ค�ำให้ขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์ค�ำเดียวกันที่เป็นภาษาไทย
ตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค�ำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค�ำ
ศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น
2. การพิมพ์
ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้ว)
ตั้งค่าหน้ากระดาษส�ำหรับการพิมพ์ ห่างจากของกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านอื่น ๆ ด้านละ 1 นิ้ว
เว้นบรรทัดใช้ระยะ No spacing ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New
เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้เป็นเลขอารบิคทั้งหมด ซึ่งมีขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต�ำแหน่ง
ดังนี้
- แผ่นปก ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้ตรงกลางของหน้าแรกด้วยอักษร
ขนาด 16 และพิมพ์ชื่อผู้เขียน คุณวุฒิ ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงาน (Institutional Affiliation(s))
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บอกหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน คณะ สาขา และที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษด้าน
ขวา
- ต้องมีเลขหน้าก�ำกับ ในเนื้อหาทุกหน้าโดยมีขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบ
บนกระดาษด้านขวา ยกเว้นแผ่นปกไม่ต้องใส่
- ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
- ชื่อผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ถ้าผู้
เขียนเป็นชาวต่างประเทศให้น�ำชื่อสกุลขึ้นก่อนชื่อต้น
- ระบุข้อมูลว่า เป็นบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ และ
ระบุที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัด (มหาวิทยาลัย / คณะ / สาขา) ของผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา
ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อผู้เขียน
- บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนน�ำเสนอเนื้อหา
- บทความและมีการก�ำหนดค�ำส�ำคัญไม่เกิน 5 ค�ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ
เรียงหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิจารณา ตามความเหมาะสม
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract) ใช้อักษรตัวตรง ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค�ำ หรือ 15
บรรทัด
- หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
- หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล�ำดับ
หมายเลขต�ำแหน่งเว้น 1 Tab (0.5 นิ้ว) จากขอบกระดาษด้านซ้าย
- เนื้อหา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
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- จ�ำนวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวระหว่าง 15-25 หน้า
3. การเรียงล�ำดับ
รูปแบบของรายงานการวิจัย ควรเรียงล�ำดับเรื่องดังนี้
		
• บทคัดย่อภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
		
• ค�ำส�ำคัญภาษาไทย 2-5 ค�ำ / ภาษาอังกฤษ
		
• ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
		
• วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		
• กรอบแนวคิดและ สมมติฐาน (ถ้ามี)
		
• วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
		
• วิธีการด�ำเนินการวิจัย
		
• ผลการวิจัย เสนอให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ
		
• ใช้ตารางเมื่อจ�ำเป็นค�ำอธิบายตารางเสนอเฉพาะที่ต้องการชี้ประเด็นส�ำคัญ
		
• สรุปและอภิปรายผล เสนอเป็นความเรียงชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลที่		
		
ได้กับกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐานเป็น
		
ข้อๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ใช้ศึกษาทั้งหมด
		
• ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
		
• เชิงอรรถ/เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม
4. ภาพประกอบ
ผู้เขียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้ในเนื้อหา โดยขึ้นบรรทัดใหม่และจัดวางภาพไว้
ใต้ข้อความที่เกี่ยวข้อง และมีค�ำบรรยายใต้ภาพ การบรรยายภาพให้พิมพ์ใต้ภาพ หากเป็นภาพที่มี
ลิขสิทธิ์(เช่น จากหนังสือวารสารต่างๆ เป็นต้น) ต้องได้รับการอนุญาตก่อน และต้องมีการอ้างอิง
reference ด้วยโดยระบุดังนี้ ตามรูปแบบ ดังนี้
ภาพที่ 1 :
(ที่มา : ชื่อ และ พ.ศ.)
ให้ใช้ค�ำว่า ภาพที่ 1 โดยเป็นตัวหนา ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) และข้อความ
บรรยายภาพ บรรทัดต่อมาเป็นที่มาของภาพ โดยระบุ แหล่งที่มา และปี พ.ศ.ไฟล์ภาพที่ส่งมาจะ
เป็นสีหรือขาวด�ำ ก็ได้ แต่ภาพในวารสารที่ตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวด�ำ เท่านั้น โดยให้ส่งเป็นไฟล์
ภาพ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด โดยปรับขนาดของไฟล์รูป ไม่ควรต�่ำ
กว่า 300 Pixel/High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต�่ำกว่า 500 KB โดยต้องระบุชื่อภาพ ให้ตรงกับล�ำดับ
ภาพที่แทรกไว้ในข้อมูลเนื้อหา
5. การอ้างอิงเอกสาร
ในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม ปี เป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเนื้อหาไม่แยกส่วน โดยอาจ
เขียนชื่อผู้แต่งที่ใช้อ้างอิงให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาหรือจะแยกใส่ในวงเล็บท้ายข้อความอ้างอิงก็ได้
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1. นามของผู้เขียนและการอ้างอิงที่เป็นตัวเลข
- นามของผู้เขียนภาษาไทย ให้เขียนชื่อ และให้ใช้พุทธศักราช ตัวเลขหน้าเป็นเลขอารบิก
ทั้งหมด เช่น
• พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, 48) กล่าวว่า..................(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งแรก) หรือ
(พวงรัตน์, 2527, 48) กล่าวว่า............ .(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งต่อมา) หรือ (พวงรัตน์, 2527,
48) (ตามหลังข้อความที่อ้างอิงถึง)
• ผู้วิจัยใช้ทฤษฏีของ เบสต์ ที่กล่าวไว้ว่าการแปลความหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ (Best, 1986 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, 48)
• การผสมผสานระหว่างรูปแบบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในจินตนาการ ให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ที่ยัง
คงความรู้สึกถึงประโยชน์ในการประดับตกแต่งตัวอาคาร (นวลน้อย บุญวงษ์, 2539, 59)
- นามของผู้เขียนภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล (last name) ให้ใช้คริสต์
ศักราช และเลขหน้าเป็นเลขอารบิค ทั้งหมด เช่น
• Smith and Thomas (1989, 38-42) introduced........หรือ ............(Smith and Thomas 1989, 38-42)
2. เรื่องที่มีผู้เขียนมากกว่า 3 คนขึ้นไป
- ภาษาไทย ใช้ชื่อแรกแล้วตามด้วยค�ำว่า และคณะ แล้วจึงเป็น พุทธศักราชและเลขหน้า
เช่น
•…….(นวลน้อย บุญวงษ์ และคณะ 2539, 117-121)
- ภาษาต่างประเทศ ใช้เฉพาะนามสกุลคนแรก แล้วตามด้วย et al. และ ค.ศ. เช่น
•.........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก�ำกับตัวอักษรตามล�ำดับ เช่น ก, ข, ค,... A,
B, C,… ต่อจากปีพิมพ์ เช่น
• (ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรือ (Brown1991A, 299)
4. กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทนและใช้
ตัวเอน เช่น
• (ทัศนศิลป์ 2550, 15) เอกสารจากเว็บไซต์ เช่น หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษร
โรมันแบบถ่าย
• เสียง (2542, ออนไลน์) หมายความว่า ............. หรือ ..............
• ............ (Therapeutic Goods Administration, online)
6. การเขียนบรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิงทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการอ้างอิง
รายการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้น�ำมาเขียนเป็นบรรณานุกรมทุก
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6.1 จัดท�ำรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยรายการสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
6.2 การอ้างอิงที่เป็นตัวเลขใช้เลขอารบิกทุกกรณี
6.3. เรียงล�ำดับตามตัวอักษรของผู้แต่ง
		
• เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสารภาษาไทย ให้เขียนชื่อ ทุกคนเรียงกันไป คั่น
ด้วยจุลภาค (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย “และ” เช่น พวงรัตน์ ทวีรัตน์, จิตรแก้ว สว่างราช,
และชูศักดิ์ เตชะณรงค์ .
		
• เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล�ำดับตามปี จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที่		
พิมพ์ หลังต่อๆ มา แต่หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก�ำกับไว้ที่พุทธศักราช หรือ A B C
ก�ำกับไว้ที่คริสต์ศักราชโดยเรียง ตามล�ำดับของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลังและตามล�ำดับ		
ตัวอักษรของชื่อเรื่องส�ำหรับชื่อเรื่องให้ใช้ตัวเอน
		
• ชื่อผู้แต่งในรายการถัดจากรายการแรกให้แทนชื่อผู้เขียนด้วยการขีดเส้นใต้ 		
จ�ำนวน 16 เคาะ (8 ตัวอักษร) ตามด้วยจุด (.)
6.4 บรรณานุกรมที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ในการพิมพ์/เขียนบรรทัดที่ 2 ให้เยื้องเข้า		
ประมาณ ½ นิ้ว เช่น
ตัวอย่างหนังสือผู้แต่งเป็นผู้เขียน
เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารทางการตลาด . กรุงเทพฯ :
		
วสิทธิ์พัฒนา.
ณรงค์ รัตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย. 		
		
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
		
และการพลังงาน.
__________. (2528ข). คู่มือการเจรจาและการท�ำข้อตกลงการถ่ายทอด			
		
เทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์
		
เทคโนโลยีและการพลังงาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 		
		
Association.
ตัวอย่างหนังสือที่มีบรรณาธิการ
พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์, บรรณาธิการ. (2553). คนละไม้คนละมือ. ราชบุรี: ศูนย์ประสานงาน		
		
ชมรมศิษย์เก่าสามเณรลัยแม่พระนิรมล.
Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York:
		
Springerverlag.
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6.5 ชื่อเรื่องหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค�ำ ยกเว้นค�ำบุรพบทและสันธาน
6.6 หากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ ให้ใช้ค�ำว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. หากไม่ปรากฏปีที่
พิมพ์ให้ใช้ค�ำว่า ม.ป.ป. หรือ N.d.
6.7 ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทน
6.7ล�ำดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ดังนี้
หนังสือ : ผู้เขียน.//ปี.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อเมือง:/ส�ำนักพิมพ์.
		
ณรงค์ รัตนะ. (2530). เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่อ. กรุงเทพมหานคร
		
: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University
		
Press.
การเขียนอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์
ผู้เขียน.//ปี.//ชื่อเรื่อง.//วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
		
โกเมศ คันธิก (2557). การออกแบบบล็อกผนังเครื่องเคลือบดินเผาด้วยเรื่องราว
		
จากทะเล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาทัศนศิลป์และ			
		
การออกแบบ, คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
การเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสาร
ผู้เขียน.//ปี.//”ชื่อเรื่อง.”//ชื่อวารสาร เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน),/เลขหน้า.
		
นวลพรรณ อ่อนน้อม. (2557). การพัฒนางานออกแบบเพื่อบูรณาด้านแนวคิด.
			
วารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 22(2), 1-14.
การเขียนบรรณานุกรมเอกสารการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการ
ผู้เขียน.// ปี.//“ชื่อเรื่อง.”//ใน ชื่อสัมมนา วัน สัมมนา.//สถานที่:/หน่วยงานที่จัด
วสันต์ ศรีสวัสดิ์. (2551). “ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบและองค์ประกอบในงาน		
		
ศิลปกรรม.” ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์
		
วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26เมษายน 2556. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัย
		
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
การเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์
ผู้เขียน.//(ปีที่บันทึกข้อมูล/หรือปีที่ค้นข้อมูล).//ชื่อเรื่อง.//หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์,/URL,/
		
(สืบค้นวันที่ เดือน ปี ภาษาไทย) (accessed เดือน วันที่, ปี ภาษาต่างประเทศ)
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2554).แผน		
		
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2550 – 2554). สืบค้นวันที่
		
29 มกราคม 2554, จาก http://www.Idd.go.
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2555). สถิติการส่งออก
		
(Export)ข้าวหอมมะลิ: ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรายเดือน. สืบค้นวันที่ 30
		
สิงหาคม 2557,จากhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex		
		
port_result.php
ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ห้ามน�ำข้อความ
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้ำเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์
อักษร
ความรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
พลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

ทั้งนี้ไม่รวมความผิด

การพิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิการ จะท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทความและจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบทความ ทั้งนี้กองบรรณาธิการฝ่ายประสาน
งานจะท�ำหน้าที่ประสานงานกับผู้ส่งบทความในทุกขั้นตอน
2. ฝ่ายประสานงานจะด�ำเนินการจัดรูปแบบของบทความให้เป็นระบบเดียวกันทุก
บทความก่อนน�ำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณา จากนั้น จึงส่งบทความที่ได้รับการ
พิจารณาในเบื้องต้นให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จ�ำนวน 2 ท่าน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น
ชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด จากนั้น จึงส่งผลการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความ
หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ผู้ส่งบทความแก้ไขและน�ำส่งกอง
บรรณาธิการภายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา
3. ฝ่ายประสานงานน�ำบทความที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการเรียบ
เรียงพิมพ์และการตีพิมพ์ โดยใช้ระยะเวลาด�ำเนินการประมาณ 2-3 เดือน
4. ผู้ส่งบทความจะได้รับ “วารสารศิลปกรรมบูรพา” จ�ำนวน 2 เล่มเป็นการตอบแทน
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วารสารศิลปกรรมบูรพาได้รับการเผยแพร่การส่งต้นฉบับ
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การจัดส่งทางไปรษณีย์
ผู้เขียนต้องน�ำส่งเอกสารต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Word พร้อมแผ่น CD ตามข้อก�ำหนด
ของรูปแบบวารสาร จ�ำนวน 3 ชุด ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal)
ส�ำนักงานคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน
ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์. 038 102 222, 038 391 042 ต่อ 2510, 2511, 2516
โทรสาร 038 391042
การส่งทางออนไลน์
website : www.journal.fineartbuu.org
https://www.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ/index
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แบบฟอร์มน�ำส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารศิลปกรรมบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
(ส่งพร้อมกับบทความ)
				
วันที่……….เดือน………....พ.ศ.………
เรียน บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................
(Mr./Mrs./Ms.).........................................................................................................................
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึษา.....................................................................................................
ต�ำแหน่ง/ต�ำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ท�ำงาน....................................................................................................
ขอส่ง		
บทความจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์		
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ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................
............………………………………………………………………………………………………
ค�ำส�ำคัญ (ภาษาไทย) ..............................................................................................................
Keyword (ภาษาอังฤษ)............................................................................................................
ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก......................หมู่ที่...................ซอย.................ถนน....................
ต�ำบล/แขวง....................อ�ำเภอ/เขต.....................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................
โทรสาร..........................
E-mail.....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้
		
เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว
		
เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในบทความ
บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น�ำส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารอื่นๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสาร
ศิลปกรรมบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
					
ลงนาม.......................................................
					
(.................................................................)

206
ข้อมูลผู้ร่วมเขียนบทความ
(ส่งแนบพร้อมกับบทความ)
ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่ 1
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................
(Mr./Mrs./Ms.)..........................................................................................................................
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา....................................................................................................
ต�ำแหน่ง/ต�ำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) .........................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ท�ำงาน.....................................................................................................
ที่อยู่ทีสามารถติดต่อได้สะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย.............................
ถนน....................ต�ำบล/แขวง.......................อ�ำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์มือถือ...................................
โทรสาร............................Email.................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้
เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียน		
				
บทความจากงานวิจัย(กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย)
			
เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ
ผู้ร่วมเขียนบทความคนที่ 2
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/.นางาว).......................................................................................................
(Mr./Mrs./Ms.)..........................................................................................................................
คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึกษา....................................................................................................
ต�ำแหน่ง/ต�ำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) .........................................................................................
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ท�ำงาน.....................................................................................................
ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก......................................หมู่ที่...................ซอย.............................
ถนน....................ต�ำบล/แขวง.......................อ�ำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์.....................................โทรศัพท์มือถือ...................................
โทรสาร............................Email.................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้
เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมวิจัยและร่วมเขียน		
				
บทความจากงานวิจัย(กรณีที่เป็นบทความจากงานวิจัย)
			
เป็นผลงานของข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความ
หมายเหตุ : ถ้ามีผู้เขียนบทความมากกว่า 2 ท่าน กรุณากรอกรายละเอียดของผู้เขียนบทความร่วม
ท่านอื่น ๆ ด้วย

