วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับพิเศษ

รวมบทความการประชุมวิชาการงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
ปีที่ 20 ฉบับพิเศษ
พฤษภาคม 2560

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
			
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว
			
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาต
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ศาสตราจารย์ ดร.เดชา วรชุน
ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์
ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ำรุง
รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
			
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
รองศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร
			
รองศาสตราจารย์เสกสรร ตันยาภิรมย์
รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดพิบาล

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม)
พุทธศักราช 2558
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นักวิชาการอิสระ
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการอิสระ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2550
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาเซรามิกซ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์
รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
			
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร กิตติกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักวิชาการอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรณาธิการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
รองศาสตราจารย์ ภรดี พันธุภากร

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
			

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ สุวรรณนิภา
อาจารย์ ดร.มนัส แก้วบูชา
อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร
อาจารย์ ดร. ปรารถนา แซ่อึ้ง
อาจารย์ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง
อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กองบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา
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คุณวีณา ศรีสวัสดิ์
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บทบรรณาธิการ
วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับนี้ ถือว่าเป็นฉบับพิเศษ ในปี 2560 ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความจากการประชุมวิชาการและ
น�ำเสนอผลงานทางด้านวัฒนธรมและศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการนี้จัดขึ้น
เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยทาง
คณะศิลปกรรมศาสตร์นั้น มีนโยบายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ รวมทังนิสิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้มีโอกาส
ในการน�ำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานวิจัย และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ในการน�ำเสนอผลงานต่อสาธารณะ
การจัดการประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
โดยมีทั้งอาจารย์ นิสิต เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานกว่า 30 เรื่อง มีทั้งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบของบทความ
ที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์เป็น Proceeding ของการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งยังมี
การน�ำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในการจัดแสดงนิทรรศการด้านทัศนศิลป์และการออกแบบร่วมด้วย ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมงาน
อย่างมาก
ถึงแม้วา่ จากการประเมินโครงการประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมในครัง้ นีจ้ ะได้รบั ผลตอบรับ
ที่ดี แต่ทางคณะผู้จัดท�ำก็ยังเล็งเห็นข้อบกพร่อง ซึ่งจะน�ำไปเป็นข้อปรับปรุงแก้ไข และบทความวิชาการที่น�ำมารวบรวมในวารสาร
ฉบับพิเศษเล่มนี้ เป็นอีกส่วนส�ำคัญที่จะผลักดันให้มีการจัดท�ำโครงการด้านวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ต่อไป
บรรณาธิการ

โครงการประชุมวิชาการ การน�ำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. ชือ่ โครงการ โครงการประชุมวิชาการ การน�ำเสนอผลงานวิจยั ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ครัง้ ที่ 1
2. หลักการและเหตุผล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักถึงความส�ำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายสนับสนุน
และส่งเสริมให้คณาจารย์ ผลิตผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะได้จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ทัง้ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ และสาขาบริหารศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการวิจยั
และการสร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ให้เป็นทีย่ อมรับต่อสาธารณชน และเป็นการเพิม่ ศักยภาพด้านการวิจยั แก่นสิ ติ นักศึกษา คณาจารย์
นักวิจัยของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจทางด้านการวิจัย และ
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อน�ำเสนองานวิจัย
(ในระดับชาติ) ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2560 เพือ่ เป็นเวทีสาธารณะทางด้านการวิจยั ข้อมูลความรู้ อันจะ
ท�ำให้เกิดเครือข่ายทางด้านวิชาการ วิจยั และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพือ่ พัฒนาต่อยอดงานวิจยั การน�ำผลงานวิจยั ไปสูช่ มุ ชน
และตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์
3.2 เพือ่ ส่งเสริมคณาจารย์ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ทางวัฒนธรรม
งานวิจัย และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
3.3 เพื่อพัฒนาทักษะ การน�ำเสนอ ผลงานวิจัยด้วยการบรรยายและการเขียนบทความวิจัย
	

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
5.1 นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 50 คน
5.2 อาจารย์ นิสิต จากมหาวิทยาลัย ต่างๆ 30 คน
5.3 นักวิชาการ และ ผู้สนใจทั่วไป 20 คน

6. ระยะเวลาและสถานที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา GS 206
7. เป้าหมายของผลการด�ำเนินการ
7.1 น�ำเสนอผลงานวิจัย (วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) ที่มีคุณค่าทางวิชาการประมาณ 30 เรื่อง
7.2 มีผู้สนใจเข้าร่วมการน�ำเสนอ แสดงนิทรรศการ และร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 100 คน
7.3 ได้เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
8. ลักษณะการด�ำเนินงาน
รูปแบบการประชุมและน�ำเสนอ
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker)
2. การน�ำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การน�ำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Exhibition)
ขอบข่ายการน�ำเสนอผลงานวิจัย
	เป็นการน�ำเสนอผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฏีนพิ นธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาทีด่ ำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้ว
หรือ อยู่ ระหว่างด�ำเนินการ) คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ใน 2 สาขา
- สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์ ออกแบบ ดนตรี นาฏศิลป์)
- การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม/การจัดการวัฒนธรรม
	
หมายเหตุ ทั้งนี้ผลงานวิจัยในลักษณะของบทความ ของผู้น�ำเสนอ ต้องได้น�ำไปปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer
review) แล้วจะได้รับการตีพิมพ์ เป็น (Proceedings) ของการประชุม
ลักษณะผลงานวิจัยที่นำ� เสนอ
1. ผลงานวิจัยที่นำ� เสนอ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารหรือน�ำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน
2. วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในใบรับรอง การน�ำเสนอผลงานวิจัย
3. การน�ำเสนอผลงานวิจัย เป็นการน�ำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย Power Point
ใช้เวลาในการน�ำเสนอ ผลงาน เรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเพื่อน�ำเสนอการประชุม
1. รูปแบบ (Template) การจัดต้นฉบับ
2. โปสเตอร์ “80x160 เซนติเมตร”
3. ผลงานจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่ ผลงานวิจัย
2. อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วม ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัย
3. ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับประสบการณ์ และมีทักษะในการน�ำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน
4. เป็นการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
10 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) แบบเชิงปริมาณ
	
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น�ำเสนองานวิจัย ทั้งบุคคลภายในและภายนอก จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 20 เรื่อง
	- มีผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนา และแสดงงานนิทรรศการวิจัยไม่ต�่ำกว่า 80%
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
10.2 ตัวชีวิดผลลัพธ์ (Out come) เชิงคุณภาพ
	
- ราชการ นิสิต นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจในการสัมมนา
	
- ได้เผยแพร่ผลการวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชาและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
	
- ยกระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์
11. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 1.: ผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติการที่มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
	เป้าประสงค์ :ผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำ� ในการสร้างสรรค์ ออกแบบ ทั้งทางทัศนศิลป์ การออกแบบ เชี่ยวชาญ มีความโดดเด่น
พร้อมทั้งมีวินัย และความรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 2.: พัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ในด้านศิลปกรรมศาสตร์
เป้าประสงค์ :มีผลงานวิจัย/การสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ด้านทัศนศิลป์ด้านการออกแบบ น�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
	
	
	
	

12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ C.3 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ S.1 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ก�ำหนดการ
การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจยั ทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 1
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
08.00 - 08.40 น.
08.45 - 09.00 น.
09.00 - 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.
13.30 - 17.00 น.
17.15 - 18.00 น.

ลงทะบียน เข้าร่วมประชุม
กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาโครงการน�ำเสนองานวิจัย
น�ำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย (ภาคเช้า)
ห้องประชุม GS 205, GS 206, GS 207
พักรับประทานอาหารกลางวัน
น�ำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย (ภาคบ่าย)
ห้องประชุม GS 205, GS 206, GS 207
มอบเกียรติบัตรและรางวัล Best Paper Award ให้กับผู้เข้าร่วมน�ำเสนอผลงาน
และร่วมเปิดนิทรรศการการจัดแสดงผลงานน�ำเสนอ
ณ ห้องศิลปนิทรรศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ค�ำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ 21 / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านบทความเพื่อตีพิมพ์ ในการน�ำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ด้ว ยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดท�ำโครงการน�ำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 1 ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการตีพมิ พ์บทความน�ำเสนอผลงานวิจยั ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้ง บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอ่านบทความเพื่อตีพิมพ์ ในการน�ำเสนอ
ผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง
ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
รศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดพิบาล
รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
รศ.ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต
รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
รศ.ภรดี พันธุภากร
รศ.สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
รศ.สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
รศ.ปรีชา ปั้นกล�่ำ
รศ.สุกรี เกษรเกศรา
รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย
รศ.จิรพัฒน์ พิตรปรีชา
รศ.ประดิพันธุ์ เลิศรุจิดำ� รงค์กุล
รศ.ประภากร สุคนธมณี
รศ.อลิตา จั่นฝังเพ็ชร
รศ.บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49
50.

ผศ.ดร.นงนุช ภู่มาลี
ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์
ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพ์พะกรรณ์
ผศ.ดร.สมิต ตะกรุดแก้ว
ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนน์ตา
ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์
ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
ผศ.ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
ผศ.ชัชวาล นิลสกุล
ผศ.พิทักษ์ สง่า
ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์
ผศ.ภาณุพงษ์ เลาหสม
อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
อ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
อ.ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
อ.ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น
อ.ดร.แข มังกรวงษ์
อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ท�ำหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองบทความ และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางข้อแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

				
				

(รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ตารางการน�ำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ภารดี มหาขันธ์
รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย
ห้อง GS 205 เวลา 9.00-12.30
9.15-9.50 LI HOUJIE (ม.หัวเฉียว)
					
9.55-10.30 Wei Yanxiong (ม.บูรพา)
10.35-11.10 Lan Yandan (ม.หัวเฉียว)
11.15-11.50 Lan Changlong (ม.ชินโจว)
					
11.55-12.30 Lin Hongjun (ม.บูรพา)

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
ห้อง GS 205 เวลา 13.00-17.00
13.30-14.00 CHEN GANWEI (ม.หัวเฉียว)
14.05-14.35 Fu Junkai (ม.บูรพา)
14.40-15.10 ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี, สุชา ศิลปชัยศรี
			 (มทร.รัตนโกสินทร์)
15.15-15.45 รัตนชาติ ผิวงาม (ม.บูรพา)
					
15.50-16.20 Zhang Linyi (ม.หมินจู๋ยูนนาน)

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล�่ำ	
ห้อง GS 206 เวลา 09.00-12.30
9.15-9.50 Wu Bin (ม.บูรพา)
9.55-10.30 เพียงพิศ ชะโกทอง (ม.บูรพา)
10.35-11.10 รุจน์ ถวัลย์อรรณพ (ม.บูรพา)
11.15-11.50 ธีระชัย สุขสวัสดิ์, แดน อุตรพงษ์
			
(มร.จันทเกษม)
11.55-12.30 ชาญณรงค์ ช่วงจั่น (ม.บูรพา)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
การเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนี
ของสาธารณรัฐประชนชนจีนในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย
กลองมโหระทึก : มรดกภูมิปัญญากลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง
เทศกาลเช็งเม้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการวางผังกลุ่มในศาสนาสถานของศาสนาเต๋า :
กรณีศึกษาศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ต�ำบลอ่างศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ.2546-2558
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน
สมุดสเก็ตซ์ของช่างเขียนไทยโบราณ
กาสรศิลป์ : ประติมากรรมตกแต่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
ต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
Comparison of aesthetic styles of decorative comb in japan and china
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก
การออกแบบสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรม
การสร้างสรรค์ภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ในรัชการที่ 9
ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุด ปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตนและการเดินทาง

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
ห้อง GS 206 เวลา 13.30-17.00
13.30-14.00 Liu Engeng (ม.บูรพา)
14.05-14.35 ธนรัฐ ฌานจิตกุศล (ม.บูรพา)
14.40-15.10 Qin Ping (ม.บูรพา)
15.15-15.45 SiYing Pan (ม.บูรพา)
15.50-16.20 ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ (ม.บูรพา)

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร
ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
ห้อง GS 207 เวลา 9.00-12.30
9.15-9.40 Fan Yang (ม.บูรพา)
					
9.45-10.20 พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์ (ม.บูรพา)
10.25-10.55 ภัคเนตร พุทธิโภคิน (ม.บูรพา)
11.00-11.25 ขวัญชนก การถาง (ม.บูรพา)
					
11.30-11.55 ปรเมษฐ์ ใจห้าว (ม.บูรพา)
12.00-12.30 ณิชกานต์ ไชยจักร์
			
(สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
อาจารย์ ดร.อินทิรา พรหมพันธุ์
ห้อง GS 207 เวลา 13.30-17.00
13.30-14.00 กนกวรรณ แก่นจันทร์ (ม.บูรพา)
14.05-14.35 ปุญญิศา จันทร์โสดา (ม.บูรพา)
					
14.40-15.10 รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์ (ม.บูรพา)
15.15-15.45 วิศิษฐ พิมพิมล (ม.บูรพา)
15.50-16.20 ล�ำใย กาพรัด (ม.บูรพา)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม
การออกแบบการบริการดิจิตอลส�ำหรับพิพิธภัณฑ์สถานมณฑลยูนนาน
การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง เข้าใจเราเจ้าสองขา ส�ำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
การออกแบบลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา
The creative art on the path of Happiness
การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสร้างสรรค์หนังสือภาพที่ถ่ายทอดความหมายและอารมณ์เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ”
พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์
ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต
ผีตาโขน การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ผลกระทบจากมลพิษในชีวิตประจ�ำวันสู่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรไทยในรูปแบบเกม
กรณีศึกษา เกมโอสถพระนารายณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บุปผชาติ : ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล
การออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย
ส�ำหรับคุณแม่ยุคใหม่
จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญ
หางเครื่องสีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ
พรรณพฤกษา : เครื่องประดับเซรามิค

สารบัญ
Wu Bin
เพียงพิศ ชะโกทอง

หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก
การออกแบบสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณิชกานต์ ไชยจักร์, ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรไทยในรูปแบบเกม
กรณีศึกษา : เกมโอสถพระนารายณ์
Wei Yanxiong
กลองมโหระทึก: มรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง
Lan Changlong
รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาสนสถานของศาสนาเต๋า :
กรณีศึกษาศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ต�ำบลอ่างศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วิศิษฐ พิมพิมล
หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ	
Lin Hongjun
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนาน
Fan Yang
การสร้างสรรค์หนังสือภาพที่ถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ”
Fu Junkai
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน
ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี,สุชา ศิลปชัยศรี
สมุดสเกตช์ของช่างเขียนไทยโบราณ
Liu Engeng
การออกแบบการบริการดิจิทัลส�ำหรับพิพิธภัณฑ์
รัตนชาติ ผิวงาม
กาสรศิลป์ : ประติมากรรมตกแต่ง หมูบ้านอนุรักษ์ควายไทย
ต�ำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รุจน์ ถวัลย์อรรณพ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรม
ธีระชัย สุขสวัสดิ์, แดน อุตรพงษ์
การสร้างสรรค์ภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลที่ 9
ธนรัฐ ฌานจิตกุศล
การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง เข้าใจเราเจ้าสองขา ส�ำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
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Qin Ping
Si Ying Pan
พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์
ภัคเนตร พุทธิโภคิน
ขวัญชนก การถาง
Li Houjie
กนกวรรณ แก่นจันทร์
ปุญญิศา จันทร์โสดา
ชาญณรงค์ ช่วงจั่น
รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์
ล�ำใย กาพรัด
ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ
Chen Ganwei
Lan Yandan
ปรเมษฐ์ ใจห้าว
Zhang Linyi

การออกแบบลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนวิถีแห่งความสุข
พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์
ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต
ผีตาโขน การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทย
และชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย
บุปผชาติ : ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล
การออกแบบเรขศิลป์ เพื่อการรณรงค์ เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย
ส�ำหรับคุณแม่ยุคใหม่
ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุด ปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทาง
จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญ
บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค
การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคม
การวิเคราะห์หนังสือสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546-2558
เทศกาลเช็งเม้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และชาวจีนในเมืองซัวเถา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอย่างโครงการ
การพั ฒ นาการออกแบบหั ต ถกรรมแบบดั้ ง เดิ ม เพื่ อ ค้ น หา
วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน
ตลอดจนสามารถน�ำวิธกี ารทีค่ น้ พบมาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมแบบดั้ ง เดิ ม ใหม่ ด ้ ว ยเทคนิ ค การฟื ้ น ฟู
ผลิตภัณฑ์เดิม
จากการศึกษาพบว่า ในยุคโลกาภิวตั น์นี้ ผลงานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้อง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในปั จ จุ บั น และไม่ มี ที่ ยื น ในตลาด ส่ ง ผลให้ ง าน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นก�ำลังค่อยๆ สาบสูญไปจาก
ประเทศและถูกแทนที่ด้วยเครื่องใช้และสินค้าอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่าง
โครงการการพัฒนาการออกแบบหัตถกรรมแบบดั้งเดิมตาม
แนวคิดแบบเบาเฮาส์ (Bauhaus) ของประเทศเยอรมนี แนวคิด
Neo-Modernism ของประเทศอิตาลี แนวคิด OVOP (One
Village One Product) ของประเทศญี่ปุ่นแนวคิด OTOP
(One Tambon One Product) ของประเทศไทยและแนวคิด
การออกแบบใหม่ (Re-Design) ของเคนยะฮาระ (Kenya Hara)
พบว่า หัตถกรรมแบบดั้งเดิมในแต่ละประเทศมีขนาดกิจการ
ที่ ห ลากหลายและมี รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจด้วย แต่ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินทุนท�ำให้งานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันทางการตลาดที่สูง
ถูกตีกรอบทางความคิดและมีขอ้ ผูกมัดต่างๆ จ�ำนวนมาก จนท�ำให้
ผูค้ นในประเทศขาดความคิดสร้างสรรค์และการยอมรับสิง่ ใหม่ๆ
ซึ่งทักษะการท�ำงานหัตถกรรมที่ถดถอยนี้ท�ำให้ช่างผีมือไม่มีวิธี
รับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันทีท�ำให้ผู้วิจัยได้น�ำระบบ
THRD (หรือ ระบบหัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์และ

พัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก) มาประยุกต์ใช้ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ได้
ดังนี้ 1) สามารถค้นพบเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหา
การออกแบบที่ ไ ม่ เ หมื อ นใครโดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ แนวคิ ด
“การออกแบบใหม่” ที่สอดคล้องกับสมัยนิยมและความเป็นอยู่
ในปั จจุบั นมากขึ้ น 2) มี แนวทางการท�ำ งานที่ น่า สนใจและ
สามารถดึงดูดให้ผู้ชมอยากเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นจ�ำนวนมาก
3) มีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายและสามารถส่งต่อข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus) ได้ หมายถึง
การน�ำเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
แหล่งข้อมูลโดยมีการผสมผสานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมธุรกิจ
เศรษฐกิจและการบริการไว้ด้วยกัน และ 4) สามารถส่งอิทธิพล
ต่อระบบการศึกษาในปัจจุบันทั้งในด้านการผลิตการศึกษาและ
การวิจัยได้เป็นอย่างดีโดยได้ก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงาน
ของระบบ THRD เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ คือ ช่างฝีมือ คือ
ผู้ให้บริการหลักทางด้านวัฒนธรรมงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์
สถาบันอุดมศึกษา คือ หน่วยงานทีผ่ ลักดันให้เกิดทีมงานช่างฝีมอื
ที่มีประสิทธิภาพระดับสูง และรัฐบาล คือ หน่วยงานที่วางแผน
การพัฒนาศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาระบบ THRD ในครั้งนี้ถือเป็นเพียงหนึ่งใน
กระบวนการและวิธีการจ�ำเป็นที่มีเป้าหมายสุดท้าย คือ การ
ผลักดันให้ผบู้ ริโภคโดยทัว่ ไปยอมรับว่างานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม
สามารถน�ำมาฟื้นฟูและประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตยุคปัจจุบันได้ ซึ่ง
ล้วนมีคุณค่าต่อด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม การที่จะท�ำให้ระบบ THRD มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้นจ�ำเป็นต้องมีการขยายการศึกษาในอีกหลายประการ อาทิ
ปัจจัยทางการตลาด การสร้างแบรนด์สินค้าและการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยในขั้นตอนของการฟื้นฟูการออกแบบ
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งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมจะต้องถ่ายทอดผ่านประสบการณ์
และกระบวนการเปลี่ยนถ่ายของความคิดสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบที่ทันสมัยด้วยการผสมผสานสังคมสมัยใหม่ให้กับชีวิต
สมัยใหม่ ในขณะเดียวกัน การสัง่ สมประสบการณ์ทปี่ ระสบความ
ส�ำเร็จและบทเรียนจากความล้มเหลว ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศล้วนส่งผลต่อการฟื้นฟูการออกแบบและมี
อิทธิพลต่อความหมายในเชิงบวกของชีวติ สมัยใหม่ดว้ ยกันทัง้ สิน้
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมดัง้ เดิม, หัตถกรรมดัง้ เดิม, การอนุรกั ษ์
และพัฒนา, การออกแบบผ่านความรู้สึก

Abstract
This research aims tostudy on samples of traditional
handcraft design development project is implemented
to find a preservation and development method for
Chinese traditional handcraft. The method found will be
applied in the use and creation of recovery technique
for new traditional handcraft
The study found that, in the era of globalization,
the traditional handcraft becomes outdated and do not
correspond to way of life today. It has no market shares
in the handcraft market. The traditional handcrafts
become faded from the market in the country and
are being replaced by industrial appliances produced
by new production techniques. The researcher studied
on of traditional handcraft design development project
according to concept of Bauhaus from Germany, neomodernism concept from Itary, OVOP (One Village One
Product) from Japan, OTOP (One Tambon One Product)
of Thailand and Re-design concept of Kenya Hara, and
found that traditional handcrafts business in the country
is formed in various scale. Some of them are established
in form of the cooperation between public and state
enterprise. However, regardless of its form, few of them
are financially supported by the government. Therefore,
the traditional handcraft industry is now facing a high
market competition and has many constrains and the
creativity is limited. It also causes a lack of creativity and
acceptance of new ideas. As the handcraft production
skill is degraded, the technicians have no solution for

the problem in a timely manner. Therefore, the researcher
introduced THRD system (or Traditional handcraft
preservation and development through a design based
on feeling) to be applied with traditional culture.
The benefits from this research are as follows:
1) the researcher is able to find an identity of product
which is unique as it gives the important to the “new
design” which corresponds the current way of life,
2) the researcher finds an interesting working procedure
that attracts a number of people as they are able to
participate in the production, 3) the researcher found
various ways of development and transmit the information
through internet plus system, i.e. the use of internet system
as the center of information source development. It
includes the information related to industry, business,
economy and service, and 4) it can influent the current
education system and production procedure under
THRD framework for sustainable development which
composed of the technician who is the service provider
in cultural works, higher education institute which is
the section creating skillful technicians and government
which plans a sustainable traditional handcraft project.
THRD development is only one of the procedure
and method necessary to encourage the people to accept
that the traditional handcraft can be used in current way
of life which provides the benefit in educational,
economical, cultural and social aspects. However, to make
THRD more completed, the further studies are required
such as the market factor, the creation of brand and
industrial development, etc. the process of recovery
the design of traditional handcraft needs experience and
creativity, including new design that corresponds the
modern society and life, whilst collecting the experience
from failure and success in this industry. The cooperation
between countries also positively influents the recovery
of traditional handcraft in the modern way of life.
Keywords : Traditional culture, Traditional
Handicraft, Conservation and development and
Emotional design
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ความเป็นมาและความส�ำคัญ
จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ท�ำการแยก
ลักษณะเด่นของงานหัตถกรรมไว้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
“หัตถกรรมแบบดั้งเดิม” และ “หัตถกรรมร่วมสมัย” ซึ่งถือว่า
เป็นค�ำทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั หัตถกรรม
แบบดัง้ เดิม หมายถึง ส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญในฐานะทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ
แบบดัง้ เดิมและมรดกทางวัฒนธรรมชัน้ เลิศรูปแบบหนึง่ ของชนชาติ
ทีอ่ ดุ มไปด้วยจิตวิญญาณ ส่วนหัตถกรรมร่วมสมัย หมายถึง รูปแบบ
และแนวคิดใหม่ทนี่ ำ� มาประยุกต์ใช้รว่ มกับหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม
โดยค�ำว่า “ร่วมสมัย” เป็นค�ำทีม่ คี วามหมายหมายด้านเวลาและ
เป็นรูปแบบอันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของ
สภาพแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมตามสมัยนิยม
ปัจจุบันค�ำว่า “ร่วมสมัย” ได้กลายเป็นความดั้งเดิมของผู้คน
ในอนาคตและหัตถกรรมร่วมสมัย คือ ปัจจุบันของหัตถกรรม
แบบดั้งเดิม
ในระหว่างการพัฒนาประวัติศาสตร์ของประเทศจีน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศ โดยงานหัตถกรรมถือเป็นเครื่องมือ
ที่เชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบเข้าด้วยกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ และหลังจากปฏิรูปประเทศจีน งานหัตถกรรมยิ่ง
ได้รับการพัฒนาไปอย่างเฟื่องฟู มีการปรับปรุงกระบวนการ
ด้วยรูปแบบ วิธีการและวัตถุดิบใหม่ๆ จนท�ำให้สุนทรียศาสตร์
ด้านการออกแบบ มโนทัศน์ดา้ นศิลปะและหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม
ถูกผลักดันให้มคี วามร่วมสมัยและได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
นอกจากนี้ จากการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมยังได้กลายเป็นตัวก�ำหนดรูปแบบวัตถุนิยม
และความต้องการพื้นฐานของยุคสมัย โดยความอิ่มเอมทาง
วัตถุได้ท�ำให้มนุษย์ให้ความส�ำคัญกับความต้องการทางอารมณ์
และความรู้สึกมากขึ้นจนส่งผลให้ปรัชญาการออกแบบรูปแบบ
ใหม่ๆ นิยมออกแบบสินค้าที่มีความหลากหลาย เน้นตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ความรูส้ กึ และจิตวิญญาณเป็นพืน้ ฐาน
จนกลายเป็นกระแสแนวคิดรูปแบบใหม่ส�ำหรับการออกแบบที่
ต้องสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม หัตถกรรมร่วมสมัยได้อยูร่ ะหว่างความเป็น
ดัง้ เดิมและความเป็นสมัยใหม่ซงึ่ มีทงั้ ส่วนประกอบทางศิลปะและ
ส่วนประกอบทางทักษะ รูปแบบและการสร้างสรรค์ผสมผสาน
อยู่รวมกัน โดยการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ดีควรต้องเป็น

ผลงานส�ำเร็จที่แสดงรูปแบบของผลงานทางศิลปะท�ำมือไม่ใช่
ผลงานแบบอุตสาหกรรม แม้ว่า ระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
การผลิตจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนท�ำให้คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น แต่ก็ได้ส่งผลเสียอย่างมากที่ท�ำลายวิถี
และรูปแบบการผลิตหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม ซึง่ หลายปีทผี่ า่ นมานี้
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมท�ำมือทีเ่ น้นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ความพิถพี ถิ นั
และความประณีตด้านการผลิตมีจ�ำนวนลดลงตามล�ำดับ เพราะ
ถูกแทนที่ด้วยการผลิตจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม จนท�ำให้
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมกลายเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีคุณค่าด้านการ
บอกเล่าประวัติศาสตร์ทางความคิด ทักษะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิ ถี ชี วิ ต ของชาวจี น ในอดี ต เท่ า นั้ น ซึ่ ง ไม่ ส ามารถน� ำ มา
ประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวติ ประจ�ำวันและไม่เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมในปัจจุบัน จนถูกรูปแบบวิถีชีวิตใหม่โจมตีอย่างหนัก
และเกือบสาบสูญ ดังนั้น เพื่อเร่งปลูกฝังความคิด สร้างจิตส�ำนึก
และส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนางาน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมให้กับผู้คนในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการ
ศึกษาเรือ่ ง “หัตถกรรมแบบดัง้ เดิม (THRD) เพือ่ การอนุรกั ษ์และ
พัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรูส้ กึ ” อันจะมีสว่ นช่วยผลักดัน
ให้งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมได้รับการยอมรับไปในวงกว้างและ
มีรูปแบบที่มีความร่วมสมัยมากขึ้นด้วยการน�ำเทคนิคทางศิลปะ
ทีม่ คี วามทันสมัยมาต่อยอดรวมกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จนเกิดเป็น
นวัตกรรมใหม่และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิม
รู ป แบบใหม่ ด ้ ว ยการฟื ้ น ฟู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ให้ ท รงคุ ณ ค่ า และ
อุดมไปด้วยความรู้สึกที่น่าค้นหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาตัวอย่างโครงการการพัฒนาเพื่อการออกแบบ
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมใหม่ของประเทศต่างๆ เพื่อน�ำมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน
2. ค้นหาวิธีการการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมของประเทศจีน ตลอดจนสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้และ
บูรณาการเข้ากับบริบททางสังคมในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
3. ออกแบบระบบเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมและทดลองสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบ
ดั้ ง เดิ ม ใหม่ ด ้ ว ยเทคนิ ค การฟื ้ น ฟู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ตามแนวคิ ด
“การออกแบบใหม่” (Re-Design) ด้วยการออกแบบผ่านความรูส้ กึ
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หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก
The Traditional Handicraft Regeneration Design (Thrd) for Conservation and Deverlopment Through Innovative Method Based on Emotinal Design

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาตัวอย่างโครงการการพัฒนาเพือ่ การออกแบบ
หัตถกรรมแบบดัง้ เดิมใหม่ของประเทศต่างๆ และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน
1.2 ศึกษาทฤษฎี “Re-Design” เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแนวคิดใหม่ทใี่ ช้สำ� หรับสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
1.3 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบศิลปะเพื่อด�ำเนินการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันและสร้างรายได้ให้กับช่างฝีมืองาน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิม
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบ
ดัง้ เดิมในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับชีวติ ของผูว้ จิ ยั ได้แก่ มณฑลยูนนาน
ซึง่ เป็นสถานศึกษาและทีท่ ำ� งานมายาวนานกว่า 7 ปี และบ้านเกิด
ที่มณฑลซานตง
3. ขอบเขตด้านการออกแบบ เป็นการออกแบบระบบ
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา (THRD) เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและน�ำระบบ
ดังกล่าวมาทดลองฟื้นฟูผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิมให้
อุดมไปด้วยเอกลักษณ์ของประเทศจีนมีมูลค่าทางจิตวิญญาณ
และควรค่าแก่การพัฒนา
การวิจัยพบว่า
1. การศึกษาตัวอย่างโครงการการพัฒนาเพือ่ การออกแบบ
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมใหม่ของประเทศต่างๆ เพื่อน�ำมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน
พบว่า
1.1 ต้ น ยุ ค ศตวรรษที่ 19 แนวคิ ด แบบเบาเฮาส์
(Bauhaus) ของประเทศเยอรมนีได้เน้นการช่วยเหลือศิลปิน
ให้ออกมาจากสภาพสังคมทีไ่ ร้จดุ หมาย ดังนัน้ การเรียนการสอน
ในโรงเรียนเบาเฮาส์จึงให้ความส�ำคัญกับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางศิลปะจากหลากหลายมิติ การรวบรวมศาสตร์แห่ง
สถาปัตยกรรม การออกแบบ หัตถกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
และอื่นๆ ไว้ในบทเรียน ซึ่งนับเป็นสถาบันที่มีการสร้างสรรค์
ศิลปะทุกแขนง นอกจากนี้ เบาเฮาส์ยังได้เสนอแนวคิดหลักไว้
3 ประการคือ 1) การรวมเป็นหนึง่ เดียวของศิลปะและเทคโนโลยี

2) จุ ด มุ ่ ง หมายของการออกแบบคื อ มนุ ษ ย์ มิ ใช่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
3) การออกแบบต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติและมุมมองภววิสยั
1.2 ยุคศตวรรษที่ 20 ช่วงปี 1960 แนวคิดแบบ NeoModernism ของประเทศอิตาลี นักออกแบบเริ่มต้นประสบ
ความส�ำเร็จมาจากการรักษางานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมและ
การพัฒนาการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง โดย
นักออกแบบชาวอิตาลีเน้นเรื่องปัจจัยด้านอารมณ์ของผลงาน
หัตถกรรมจนต่อมากลายเป็นรากฐานในการปฏิรูปผลงาน โดย
ใช้แนวคิด วัสดุ และเทคโนโลยีใหม่เป็นสื่อที่มีส่วนช่วยให้การ
สร้างสรรค์ของนักออกแบบมีประสบการณ์ใหม่
1.3 ยุคศตวรรษที่ 20 ช่วงปี 1970 แนวคิด OVOP
(One Village One Product) ของประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศญี่ปุ่นได้
ส่งผลให้ชมุ ชนเมืองและชนบทมีความแตกต่างกันมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ซึ่งภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและงานหัตถกรรมที่เสื่อมโทรม
นักวิชาการจึงอาศัยทรัพยากรจากท้องถิน่ รวมถึงทรัพยากรมนุษย์
ทรั พ ยากรการผลิ ต และทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้ เ พื่ อ จั ด ตั้ ง
โครงการ One Village One Product (OVOP) หรือหนึง่ หมูบ่ า้ น
หนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการดังกล่าวได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หัตถกรรม
พืน้ เมืองซึง่ ภายในประกอบด้วยโรงไม้ โรงปัน้ โรงจักสาน โรงพ่นสี
และอืน่ ๆ ผูเ้ ข้าชมสามารถช�ำระค่าบริการเข้าไปศึกษาเรียนรูแ้ ละ
ลงมือปฏิบัติได้จริง โดยผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้ค�ำแนะน�ำอย่าง
ใกล้ชดิ นอกจากนี้ ยังมีหมูบ่ า้ นแบบวิถชี าวบ้านท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการ
ห้องพักแบบ โฮมสเตย์ (Home Stay) โดยหมู่บ้านเหล่านี้จะ
ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การแสดงท้องถิน่ การสะสม
และจัดแสดงการวิจยั และฝึกอบรม รวมถึงการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ไว้ดว้ ยกัน อันส่งผลให้ชอื่ เสียงของหมูบ่ า้ นดังกล่าวได้รบั การบอก
ต่อไปโดยปริยาย ท�ำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องออกจากถิ่นฐาน
บ้านเกิดก็สามารถมีรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
1.4 ยุคศตวรรษที่ 20 ช่วงปี 1990 แนวคิด OTOP
(One Tambon One Product) ของประเทศไทย รัฐบาลไทย
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เว้นว่างจากงานเกษตรกรรมได้มีงาน
ท�ำโดยการจัดตัง้ โครงการ “หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์” ซึง่ ได้สง่ ผล
ให้ชุมชนหลายแห่งกลายเป็นแหล่งงานฝีมือหัตถกรรมมืออาชีพ
รวมถึงมีส่วนช่วยสืบสานอุตสาหกรรมหัตถกรรมให้พัฒนาต่อไป
1.5 ปี 2003 เคนยะ ฮาระ (Kenya Hara) ได้เสนอ
แนวคิดการออกแบบใหม่ (Re-design) ในงานจัดงานแสดง
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เกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมว่า “ของใช้ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน
เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาการออกแบบเพราะถูกใช้ผ่าน
กาลเวลามานับไม่ถว้ น” โดยเป้าหมายทีน่ กั ออกแบบให้ความสนใจ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแต่ไม่สามารถท�ำให้บรรลุได้ในเวลาอันสั้น
เพราะความเคยชินของตนเองจึงท�ำให้มองข้ามจุดส�ำคัญไป
2. วิธีการการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
ของประเทศจีนทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้และบูรณาการเข้ากับ
บริบททางสังคมในปัจจุบนั ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หรือจะต้องด�ำเนินการ ดังนี้
2.1 ต้องสร้างข้อก�ำหนดในการอนุรกั ษ์งานหัตถกรรม
ท้องถิน่ อย่างเร่งด่วน ทัง้ นี้ ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ต้องมองการณ์ไกลบนพืน้ ฐาน
แห่งความเป็นจริง โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ การจัดตัง้ ข้อก�ำหนดใน
การอนุรกั ษ์หตั ถกรรมท้องถิน่ เร่งมือช่วยเหลือช่างฝีมอื ประยุกต์
ใช้เทคนิคการท�ำงานใหม่ทเี่ หมาะสมและน�ำเอาข้อก�ำหนดเหล่านี้
เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในตารางการท� ำ งานของคณะรั ฐ มนตรี
รวบรวมและจัดท�ำฐานข้อมูลส�ำหรับงานหัตถกรรมที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เพื่อน�ำเข้าสู่
ฐานข้อมูลรายการทีจ่ ำ� เป็นต้องอนุรกั ษ์ ดังเช่นโครงการ “อนุรกั ษ์
ฟื้นฟูงานหัตถกรรมท้องถิ่น” ภายใต้คำ� ขวัญที่ว่า “สืบสานอดีต
ช่วยเหลือปัจจุบันและเป็นมิตรต่ออนาคต” เมื่อปี ค.ศ. 2002
ที่ ไ ด้ จั ด การสั ม มนาหารื อ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู
งานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเจาะจงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ทัว่ ประเทศจีนมาให้ความรูแ้ ละท�ำการส�ำรวจข้อมูลความคิดเห็น
จากประชาชนอย่างเป็นทางการเพือ่ น�ำแนวทางการอนุรกั ษ์ศลิ ปะ
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับนโยบายของประเทศ
2.2 เสริมสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดงานหัตถกรรม
ท้องถิ่น โดยเฉพาะงานทักษะสุ่มเสี่ยงที่จะสาบสูญหรืองานฝีมือ
ที่มีคุณค่าสูงเพื่อให้ทักษะฝีมือดังกล่าวมีผู้สืบทอด ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม นโยบายการมอบของรางวั ล ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ สื บ ทอดงาน
หัตถกรรมหรือการจัดตัง้ บุคคลตัวอย่างแห่งท้องถิน่ และน�ำเสนอ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สารคดีโทรทัศน์เรือ่ ง “เรือ่ งเล่าร้อยบ้าน”
เป็นต้น เพือ่ สนับสนุนให้มผี สู้ บื ทอดมากขึน้ และท�ำให้วฒ
ั นธรรมจีน
กลายเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจของประชาชนอีกครัง้ โดยนโยบายเหล่านี้
ไม่เพียงแต่จะสามารถเชิญชวนให้คนรุน่ ใหม่มาศึกษางานหัตถกรรม
ท้องถิ่นเท่านั้น ยังสามารถสร้างโอกาสให้ศิลปะท้องถิ่นได้เข้าสู่
ห้องเรียนสถานบันศึกษา และห้องเรียนงานอดิเรกด้วยจนกระตุน้
ให้เกิดการสืบสานและวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้แก่วัฒนธรรม
ท้องถิน่ กล่าวคือ ในขณะทีเ่ ราก�ำลังอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ อยูน่ นั้
ควรมีการสร้างเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์ การดูแลและการ
สร้างสรรค์ให้มีความสมดุลโดยการน�ำเอาทรัพยากรทางศิลปะ
ส่วนหนึง่ ไปประยุกต์ใช้รว่ มกับระบบเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
อันจะส่งผลให้สามารถอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมดัง้ เดิมไปพร้อมกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชนบทยุคใหม่ซึ่งสามารถตอบรับความต้องการ
ของประชาชนทัง้ ในด้านสุนทรียศาสตร์ ความงาม การมีสว่ นร่วม
ในท้องถิ่นและสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วย
3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิมใหม่
ด้วยเทคนิคการฟืน้ ฟูผลิตภัณฑ์ดงั้ เดิมตามแนวคิด “การออกแบบ
ใหม่” (Re-Design) ด้วยการออกแบบผ่านความรู้สึก ผู้วิจัยได้
ท�ำการสรุปการบูรณาการอารมณ์ในการออกแบบ (Emotional
design) จากแนวคิดของประเทศต่างๆ ได้ดังนี้

ภาพที่ 2 การบูรณาการอารมณ์ในการออกแบบ (Emotional design)

นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ยั ง ได้ ท� ำ การคิ ด ค้ น ระบบ THRD
หมายถึง แนวความคิดใหม่ทผี่ วู้ จิ ยั คิดขึน้ ประกอบด้วยความหมาย
2 ประการคือ
1) การน�ำสิง่ ทีเ่ สียหายมาประกอบรวมกันขึน้ ใหม่เพือ่ คืน
สภาพเดิมให้กับสิ่งของนั้นๆ หมายถึง การน�ำสิ่งของเครื่องใช้
ที่ท�ำเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ (เช่น เครื่องปั้นดินเผา กระจกหรือ
ผลิตภัณฑ์ไม้) มาเชือ่ ม ปะ ติดหรือประกอบเข้าด้วยกันใหม่อกี ครัง้
เพื่อคืนสภาพดั้งเดิมหรือยังยั้งความเสียหายสิ่งของนั้นๆ
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2) การฟืน้ ฟูหตั ถกรรมทีก่ ำ� ลังจะสาบสูญให้กลับมาพัฒนา
ได้อีกครั้ง หมายถึง การท�ำให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่
ก�ำลังจะสาบสูญหรือสาบสูญไปแล้วสามารถยับยัง้ ความสาบสูญ
และได้รับ การพัฒนาไปได้อย่ างมี ประสิทธิภ าพด้ว ยแนวคิ ด
“หัตถกรรมแบบดัง้ เดิมเพือ่ การอนุรกั ษ์และพัฒนา” (Traditional
Handicraft Regeneration Design (THRD))
ทั้งนี้ ระบบ THRD มีจุดเด่น ดังนี้
3.1 สามารถค้นหาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ผลงานการออกแบบมีเนื้อหาการออกแบบที่ไม่เหมือนใครตาม
ความต้องการทีแ่ ต่ละคนสามารถก�ำหนดได้เองโดยให้ความส�ำคัญ
กับแนวคิด “การออกแบบใหม่” ที่สอดคล้องกับสมัยนิยมและ
ความเป็นอยูใ่ นปัจจุบนั มากขึน้ ท�ำให้ประชาชนสามารถท�ำความ
เข้าใจประวัติศาสตร์และยังสามารถยกระดับวิถีชีวิตประจ�ำวัน
ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นได้
3.2 มีแนวทางการท�ำงานทีน่ า่ สนใจและสามารถดึงดูด
ให้ผชู้ มอยากเข้ามามีสว่ นร่วมได้เป็นจ�ำนวนมาก กล่าวคือ การสร้าง
ความน่าสนใจ หมายถึง การสร้างความรู้สึกต้องการค้นหาและ
ท�ำให้บุคคลมีแนวโน้มอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
เป็นประจ�ำและสอดคล้องกับความสามารถของบุคคลนั้น
3.3 มีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายและสามารถ
ส่งต่อข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus) ได้
หมายถึง การน�ำเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาแหล่งข้อมูลในปัจจุบัน โดยมีการผสมผสานร่วมกัน
ระหว่างอุตสาหกรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจและการบริการไว้ด้วยกัน
3.4 สามารถส่งอิทธิพลต่อระบบการศึกษาในปัจจุบัน
ทั้งในด้านการผลิต การศึกษาและการวิจัยได้เป็นอย่างดี โดย
ได้ก�ำหนดขอบเขตการด�ำเนินงานของระบบ THRD เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้
3.4.1 ช่างฝีมือ คือ ผู้ให้บริการหลักทางด้าน
วัฒนธรรมงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์
- น� ำ ช่ า งฝี มื อ เข้ า ไปสอนในโรงเรี ย นเพื่ อ
ถ่ายทอดทักษะตามแบบของตนเอง
- การสนับสนุนทางการเงินของภาคธุรกิจ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางสังคมของงานฝีมือ
แบบดั้งเดิม
3.4.2 สถาบันอุดมศึกษา คือ หน่วยงานทีผ่ ลักดัน
ให้เกิดทีมงานช่างฝีมือที่มีประสิทธิภาพระดับสูง

- ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นและ
นวัตกรรมจะเปลีย่ นจิตส�ำนึกของงานฝีมอื แบบดัง้ เดิม
- ท�ำให้นกั เรียนใกล้ชดิ กับสังคมเป็นส่วนหนึง่
ของธุรกิจและมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
3.4.3 รัฐบาล คือ หน่วยงานทีว่ างแผนการพัฒนา
ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมอย่างยั่งยืน
- อนุญาตให้ผปู้ ระกอบการเข้าไปในโรงเรียน
เพือ่ ให้นกั เรียนมีความคุน้ เคยกับวัฒนธรรมองค์กรโดย
เร็วที่สุด
- การผสมผสานกับงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม
เพื่อสร้างแบบจ�ำลองทางเศรษฐกิจ
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ภาพที่ 3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ทักษะหัตถกรรมไม่ให้ศูนย์หาย ล�ำดับต่อมา เราต้องชักชวนให้
นักวิชาการในปัจจุบนั เข้ามามีสว่ นร่วมในการรณรงค์และอนุรกั ษ์
หัตถกรรมแบบดัง้ เดิมให้มากขึน้ โดยใช้ความสามารถทางวิชาการ
ประสบการณ์ ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของนักวิชาการ
และผูเ้ ชีย่ วชาญเหล่านัน้ มาช่วยผลักดันให้หตั ถกรรมแบบดัง้ เดิม
ได้รับการฟื้นฟู พัฒนา ปรับปรุงและสืบสานไปพร้อมๆ กับการ
เจริญเติบโตของเทคโนโลยี ปัจจุบนั โลกของเราอยูภ่ ายใต้กระแส
สังคมแบบโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการตลาดแบบเปิดกว้างและระบบ
เศรษฐกิ จ ถู ก ประสานเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้
ด� ำ เนิ น การคิ ด ค้ น พั ฒ นาและออกแบบระบบ THRD เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและทดลอง
ใช้งานจริงด้วยการการฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ด้ังเดิมใหม่ตามแนวคิด
“การออกแบบใหม่” (Re-Design) ด้วยการออกแบบผ่าน
ความรู้สึก โดยเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานรูปแบบ
ระหว่างเครือ่ งปัน้ ดินเผากับชุดกีเ่ พ้าซึง่ ต่างอุดมไปด้วยเอกลักษณ์
ของประเทศจีนมีมลู ค่าทางจิตวิญญาณและควรค่าแก่การพัฒนา
ทัง้ นี้ จากการศึกษาเครือ่ งปัน้ ดินเผายูนนานและชุดกีเ่ พ้า
เซี่ยงไฮ้เพื่อทดลองระบบ THRD พบว่า เครื่องปั้นดินเผายูนนาน

และชุดกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้มีจุดที่เหมือนกันคือ 1) เป็นงานหัตถกรรม
ของประเทศจีนที่ท�ำด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่ายๆ โดยอาศัยทักษะ
และเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 2) มีประวัตศิ าสตร์อนั รุง่ โรจน์
และได้ถกู สอดแทรกเข้าเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในกระบวนการของ
การพัฒนาประวัตศิ าสตร์ทางวัฒนธรรม ศิลปะและการออกแบบ
3) มีรปู แบบลวดลายทีส่ วยงามและมีเสน่หช์ วนหลงไหล นอกจากนี้
ยังพบว่า เครื่องปั้นดินเผายูนนานและชุดกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้มีจุดที่
แตกต่างกันคือ 1) ความแห้งหยาบของเครื่องปั้นดินเผาและ
ความละเอียดของชุดกี่เพ้า 2) เมื่อเครื่องปั้นดินเผาเสียหาย
เพียงครั้งเดียวก็ไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีกแต่เมื่อชุดกี่เพ้า
ช�ำรุดสามารถน�ำกลับมาซ่อมแซมได้ ดังนั้น จากการผสมผสาน
ความเหมือนและความแตกต่างของเครือ่ งปัน้ ดินเผาและชุดกีเ่ พ้า
จึงได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลวดลายเกี่ยวกับน�้ำซึ่งมี
แรงบันดาลใจมากจากเครือ่ งปัน้ ดินเผาส่วนมากใช้บรรจุนำ�้ เป็นหลัก
นอกจากนี้ น�้ำยังเป็นแหล่งที่มาของชีวิตไม่มีรูปลักษณ์ที่ตายตัว
แน่นอนและมนุษย์เชื่อว่าคลื่นน�้ำคือจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่ง
วั ส ดุ ที่ ใช้ จั ด ท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผา ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น สองประเภทคื อ

26

หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก
The Traditional Handicraft Regeneration Design (Thrd) for Conservation and Deverlopment Through Innovative Method Based on Emotinal Design

เศษโคลนและเศษเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผา โดยมี วิ ธี ก ารส� ำ คั ญ คื อ
การฟื้นฟูวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ใหม่หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่โดยเรียก
กระบวนการนี้ว่า “การรีไซเคิลดินเหนียว” โดยได้ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้น�ำระบบ THRD ไปเผยแพร่ตาม
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เช่น Yunnan Minzu University,
Kunming University of Science and Technology และ
Yunnan Arts University เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลงานการออกแบบถ้วยชา

ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลงานการออกแบบลวดลายใหม่และประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์

เพื่ อ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ ในวงกว้ า งและสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของวัยรุน่ ในปัจจุบนั ผูว้ จิ ยั ยังได้ดำ� เนินการน�ำรูปแบบ
ลวดลายดั้งเดิมของเครื่องปั้นดินเผามาด�ำเนินการออกแบบเป็น
ลวดลายใหม่และประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

ปัจจุบัน ภายใต้การผลักดันของระบบความคิดแบบ
อินเทอร์เน็ต สือ่ ออนไลน์และเครือข่ายโทรศัพท์ได้เปิดหน้าต่างใหม่
ให้แก่หัตถกรรมแบบดั้งเดิมเช่นกันท�ำให้ผลงานหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมดังกล่าวได้รับโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่างฝีมือ
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ภาพที่ 6 การบรรยายเพื่อเผยแพร่ระบบ THRD ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ในปัจจุบันไม่ต้องอาศัยช่องทางการจ�ำหน่ายแบบเดิมๆ แต่ใช้
อินเทอร์เน็ตช่วยพาสินค้าของตนไปจ�ำหน่ายยังทั่วทุกมุมโลก
ในด้านการประชาสัมพันธ์ผปู้ ระกอบอาชีพช่างฝีมอื งานหัตถกรรม
สามารถใช้สอื่ เครือข่ายสังคมในการท�ำการค้าขายได้อย่างเปิดกว้าง
สามารถก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงสร้างฐานลูกค้าทีม่ คี วามมัง่ คง
เพื่อประสบความส�ำเร็จในการจ�ำหน่ายสินค้าได้อีกด้วย

อภิปรายผล
การฟืน้ ฟูการออกแบบหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม (Regeneration
Design of Traditional Handicraft) ต้องสืบทอดโดยตรงมาจาก
“ประสบการณ์” และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งด้วยกลไกการผลิตจาก
ระบบเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ ส่งเสริมให้เป้าหมายของการอนุรกั ษ์
และสืบทอดหัตถกรรมดั้งเดิมประสบความส�ำเร็จ ในการฟื้นฟู
การออกแบบงานหั ต ถกรรมแบบดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมร่ ว มสมั ย
จ�ำเป็นต้องอาศัยความพยายามหลายด้านในระยะเวลาทีย่ าวนาน
ประกอบด้วย กระบวนการตรวจสอบทรัพยากร การเรียนรู้
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ บบดั้ ง เดิ ม การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
ทางด้านเทคโนโลยีความร่วมมือระหว่างสาขา ขัน้ ตอนการปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมการพัฒนานวัตกรรมของงานหัตถกรรม
การเสริมสร้างความงามให้แก่ชมุ ชน การผสมผสานลักษณะพิเศษ
ของแต่ละสถานทีเ่ ทคนิคการบูรณาการกันระหว่างครอบครัวและ
ธุรกิจการขับเคลื่อนของประสบการณ์การตลาดแบบบูรณาการ
ของเทคโนโลยี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละแบรนด์ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าคของ
แต่ละบุคคล ตลอดจนกระบวนการการสร้างแบรนด์ เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดต่างต้องอาศัยความช่วยเหลือและความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐธุรกิจและนักวิชาการเพื่อเป็นที่พ่ึงพาของ
งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ภายใต้การท�ำงานร่วมกันของ

หลายฝ่ายจะสามารถส่งผลให้ระบบ THRD กลายเป็นตัวแทน
ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมในภู มิ ภ าคและเป็ น
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภู มิ ภ าคในอนาคตได้ ดั ง นั้ น เราควรมองต� ำ แหน่ ง ของระบบ
THRD จากมุมมองของคนทัว่ โลกเพราะภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ไม่เพียงแต่เป็นส่วนประกอที่ส�ำคัญของวัฒนธรรมจีนเท่านั้น
แต่ ยั ง เป็ น สมบั ติ ร ่ ว มของคนทั่ ว โลกและเป็ น ตั ว แทนของ
ประเทศชาติที่มีคุณค่าดังนั้นการอนุรักษ์จึงไม่เพียงแต่เป็นการ
ธ�ำรงรักษาเกียรติยศของคนจีนแต่ยังเป็นการท�ำนุบ�ำรุงมรดก
ของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างหลากหลายในขณะที่
อีกด้านหนึง่ คือความภาคภูมใิ จของคนในชาติซงึ่ เราไม่ควรมองว่า
เป็นภารกิจของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือประเทศหนึ่งเพียงเท่านั้น
แต่ควรมองว่าเป็นภารกิจของทุกคนบนโลก
ในบริบทของสังคมร่วมสมัย งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
ไม่ได้เป็นเพียงชนิดของงานทีม่ กี ารส่งผ่านจากรุน่ สูร่ นุ่ ของ “มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” และก็ไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรม
ในบริบททางเศรษฐกิจเพือ่ เพิม่ รายได้ให้กบั ผูค้ น หากแต่เป็นเรือ่ ง
ของมนุษยศาสตร์ เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นวัฒนธรรม
กับนิเวศวิทยาและผูน้ ำ� อุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมการออกแบบ
ทีท่ นั สมัย ปัจจุบนั เราก�ำลังอยูใ่ นยุคของการส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งพลังของงานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมได้ถูกเปิดออกมาเพื่อใช้ในการก�ำหนดมาตรฐานใหม่
ของทฤษฎีการออกแบบและการลงมือออกแบบบนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ที่ก่อเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของการออกแบบระบบ
องค์กรใหม่ให้เกิดการพัฒนาจิตวิญญาณของวัฒนธรรมและ
งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมอย่างฝังรากลึกลงในการผลิตและ
ในชีวิตอย่างแท้จริง
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ในแง่ ข องระดั บ การวิ จั ย ทางทฤษฎี การศึ ก ษาเรื่ อ ง
“หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดย
การออกแบบผ่านความรูส้ กึ ” คือการคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ในบริบทของ “การอนุรักษ์” และลดปัญหาที่
เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระดับสังคม
อันมีส่วนส่งผลให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของงานหัตถกรรม
แบบดัง้ เดิมมีคณ
ุ ค่ายิง่ ขึน้ และสามารถด�ำรงอยูใ่ นภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการพัฒนาวัฒนธรรมเป็นส่วนส�ำคัญในการเสริมและ
ปรับบทบาทการออกแบบใหม่ที่ท�ำให้กระบวนการสืบทอดงาน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เกิด
ความยืดหยุน่ มากขึน้ ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องการพัฒนาชนบทวิถีชีวิต เศรษฐกิจและนิเวศวิทยา
เชิงวัฒนธรรมได้สมจริงมากขึ้นโดยเฉพาะกับการพัฒนาสังคม
วิถีชีวิตใหม่และคุณค่าความงามของงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
ในยุคสมัยใหม่นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาของ
งานหัต ถกรรมแบบดั้งเดิมยังได้ก ลายเป็ นจุดส�ำ คัญ ของการ
ออกแบบทีเ่ น้นการปฏิรปู โดยในขัน้ ตอนนี้ พลังทีไ่ ร้ขดี จ�ำกัดของ
การเปลี่ยนแปลงให้งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมทันสมัยหรือการ
บูรณาการของความคิดสร้างสรรค์จะท�ำให้เกิดแรงกระตุน้ ส�ำหรับ
กระแสของการฟืน้ ฟูการออกแบบของงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม
จากการส�ำรวจภาคปฏิบัติของประเทศที่เน้นการพัฒนา
และอนุรักษ์งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม การพัฒนาและฟื้นฟูจาก
รัฐสู่ท้องถิ่น ตลอดจนจากสถาบันต่างๆ สู่ตัวบุคคลพบว่า ได้มี
ความพยายามอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือตนเองผ่านรูปแบบ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งต่างแสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจในการฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมส�ำหรับ
ชนบท วัฒนธรรมท้องถิน่ วิถชี วี ติ และเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศจีน
และหน่วยงานทางการศึกษา โดยวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมกับ
วิกฤตของวัฒนธรรมงานหัตถกรรมคือต้องท�ำให้เกิดการยอมรับ
ของวัฒนธรรมและท�ำให้อารมณ์ของประชาชนบรรลุการผลิต
ขัน้ พืน้ ฐานซึง่ แน่นอนว่าไม่ใช่ทงั้ หมดของงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม
จะสามารถผสมผสานเข้ากับชีวติ สมัยใหม่ได้ ดังนัน้ งานหัตถกรรม
แบบดัง้ เดิมจะกลายเป็นสินค้าทีจ่ ำ� เป็นในชีวติ ประจ�ำวันหรือไม่ตอ้ ง
ดูจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและการใช้งานที่หลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดั้งเดิมชิ้นนั้นด้วย
ท้ายที่สุดแล้วการฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมคือข้อเสนอของการส�ำรวจที่ยั่งยืนภายใต้นโยบายการ

อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของประเทศจีนโดยการให้การสนับสนุนเงินทุน
และค�ำแนะน�ำของรัฐบาลท้องถิ่นที่ยึดประโยชน์ของทรัพยากร
ตามภูมภิ าคและรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมบวกกับนโยบาย
อุตสาหกรรมสามารถสร้างแพลตฟอร์มการบริการทีส่ มบูรณ์แบบ
ได้อย่างยั่งยืนด้วยการด�ำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพการก�ำหนด
เป้ า หมายและปลู ก ฝั ง ความสามารถที่ เ ป็ น นวั ต กรรมใหม่
เสริมสร้างแบรนด์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยเน้น
การศึกษาวิชาชีพเป็นหลักเพื่อใช้เป็นรากฐานของการสร้าง
“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural
Heritage) และน�ำของแนวคิดการขยายตลาดธุรกิจและความ
ตระหนักเรื่อ “การฟื้นฟูการออกแบบ” เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในการผลิตการจัดหาและการตลาดในระบบหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลงานหัตถกรรม
แบบดัง้ เดิมแนวคิดของตลาดกลไกการด�ำเนินงานรูปแบบองค์กร
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแน่นอนว่าการพัฒนาระบบ
THRD เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมแบบ
ดั้ ง เดิ ม ในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น เพี ย งหนึ่ ง ในกระบวนการและวิ ธี ก าร
จ�ำเป็นที่มีเป้าหมายสุดท้ายคือกระบวนการผลักดันให้ผู้บริโภค
โดยทัว่ ไปยอมรับว่างานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมสามารถน�ำมาฟืน้ ฟู
และประยุ ก ต์ ใช้ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ ซึ่ ง ล้ ว นมี คุ ณ ค่ า ต่ อ
การศึกษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคม แต่อย่างไรก็ตามการ
ท�ำให้ระบบ THRD มีความสมบูรณ์มากขึน้ จ�ำเป็นต้องมีการขยาย
การศึกษาในอีกหลายประการ อาทิ ปัจจัยทางการตลาดการสร้าง
แบรนด์สนิ ค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นต้นโดยในขัน้ ตอน
ของการฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมจะต้อง
ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์และกระบวนการเปลี่ยนถ่ายของ
ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นการออกแบบทีท่ นั สมัยด้วยการผสมผสาน
สังคมสมัยใหม่ให้กบั ชีวติ สมัยใหม่ “การผลิตขนาดใหญ่ในประเทศ
(Large Manufacture Country)” กับ “การผลิตที่แข็งแกร่ง
(Manufacture Country) ในขณะเดียวกันการสัง่ สมประสบการณ์
ที่ประสบความส�ำเร็จและบทเรียนจากความล้มเหลวตลอดจน
ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสมาคมอุตสาหกรรมศิลปะและ
งานฝีมือรัฐบาลโรงเรียนรวมถึงความร่วมมือระหว่างประชาชน
ด้วยกันล้วนส่งผลต่อการฟืน้ ฟูการออกแบบและเป็นการแทรกแซง
ที่มีความหมายในเชิงบวกของชีวิตสมัยใหม่ที่ส่งเสริมคุณค่า
ความส�ำคัญของงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมในยุคของการฟื้นฟู
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อออกแบบสื่อส�ำหรับ
ผู้พิการทางการมองเห็น กระตุ้นให้ผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จินตภาพทางโบราณสถานในรูปแบบของเจดีย์ทรงต่างๆ ของ
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา และประเมินผลความ พึงพอใจ
ต่อการออกแบบสือ่ ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการมองเห็นโดยใช้การวิจยั
แบบมีส่วนร่วมและการวิจยั เชิงทดลอง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือแบบสอบถาม และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ใช้กับกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
ผูพ้ กิ ารทางการผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น ตาบอดแต่กำ� เนิดจ�ำนวน
3 คน และผู้พิการทางการมองเห็นที่ไม่ได้ตาบอดแต่ก�ำเนิด
3 คน ผลการวิจัยพบว่าขนาดของสื่อไม่มีผลต่อการสัมผัสของ
ผู้พิการทางการมองเห็น และการบรรยายลักษณะของเจดีย์
ควรอ้างอิงกับรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถท�ำให้ผู้พิการทางการ
มองเห็นจินตภาพได้ และเข้าใจสื่อโดยเห็นคุณค่าทางศิลปะ
และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบ, ผู้พิการทางการมองเห็น,
ประวัติศาสตร์, ศิลปะไทย

1

ABSTRACT
The research aims to focus on designing the medias
for the impaired visual people with goals to stimulate the
experience of recognition, together with activation and
creation of historical imagery as well as archaeological
place in case study of Wat Ratburana with evaluation
of the success of visual media designed for the visually
impaired groups. Based on participatory research and
experimental design, the visually impaired had been
provided an opportunity for being participant and
testing perspective and imagery needed for visually
impaired. The collecting information of media designed
was gathered to test its utilization by the two visually
impaired groups referring to the people who were blind
from birth and who become blind after. The result showed
that As descriptions of the chedi's characteristics based
on geometric shapes, that would enable the visually
impaired to create their perspective and imagery. The
visually impaired people could understand medias
and value of Thai art, aware and proud of being Thai.
KEYWORDS : The Design, Visually Impaired,
History, Thai Art
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บทน�ำ

ประเทศไทยมีผพู้ กิ ารทางการมองเห็นประมาณ 600,000 คน
(สมาคมคนตาบอดแห่ ง ประเทศไทย, 2554) กลุ ่ ม ผู ้ พิ ก าร
ทางการมองเห็นเป็นผูพ้ กิ ารกลุม่ หนึง่ ทีค่ วรให้ความส�ำคัญมากขึน้
ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถรับรู้ได้โดยการอาศัยประสาท
ทางการได้ยนิ เป็นส�ำคัญ รวมทัง้ การสัมผัส การชิมรส การดมกลิน่
ยกเว้นการมองเห็น ดังนัน้ ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็นควรจะมีความรู้
ทีเ่ ท่าเทียมกับคนปกติ ทัง้ ทางด้านการศึกษา และทางด้านสังคม
ดังนั้นด้านความรู้ ผู้พิการทางการมองเห็นจึงจ�ำเป็นต้องมีสื่อ
ในการรับรู้สื่อจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติของ
ผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวิต (สุวิมล
อุดมพิริยะศักย์, 2548) การเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้พิการ
ทางการมองเห็นสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่างๆ ได้เช่น
ความรู้ และทักษะความสามารถในเรื่องความสัมพันธ์อันดีงาม
ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในการพูดคุยกับผู้คนได้มากขึ้น ท�ำให้
ผู ้ พิ ก ารทางการมองเห็ น ออกไปข้ า งนอกและใช้ ชี วิ ต ที่ เ ปิ ด
โลกกว้างได้มากขึน้ กว่าเดิม และยังช่วยให้ผพู้ กิ ารทางการมองเห็น
ปรับอารมณ์ตัวเองกับปัญหาต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้เป็นอย่างดี
การเรียนรู้โดยการท่องเที่ยวโบราณสถานของผู้พิการทางทาง
สายตา นอกจากจะท�ำ ให้ จิตใจ และอารมณ์แจ่ม ใสแล้ ว ยั ง
ท�ำให้รู้ถึงคุณค่าและความส�ำคัญของโบราณสถาน แสดงให้เห็น
ความเป็นมาอันเก่าแก่ของชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวติ เป็นความภาคภูมใิ จของคนในสังคม ในด้านสุนทรียภาพ
ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ค่ า ความงามของศิ ล ปะไทย และสถาปั ต ยกรรม
(รพีพัฒน์ ใจภักดี, 2548)
วั ด ราชบู ร ณะ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น วั ด
พระอารามหลวงในสมัยอยุธยา มีโบราณสถาน และเจดียจ์ ำ� นวน
มากที่อยู่ภายในวัด เช่น ปรางค์ประธาน เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม
เจดี ย ์ ท รงปราสาทยอดเจดี ย ์ ท รงระฆั ง ฯลฯ และเป็ น วั ด ที่ มี
ขนาดใหญ่เหมาะส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็นสามารถศึกษา
และรับรู้รูปร่างรูปทรงของเจดีย์ที่แตกต่างกันและตระหนัก
คุ ณ ค่ า ของงานศิ ล ปะไทย และเพื่ อ ประกอบการท่ อ งเที่ ย ว
ให้ได้รับทั้งความเพลิดเพลินและการรับรู้ การท่องเที่ยวใน
โบราณสถานส�ำหรับคนปกติโดยทัว่ ไปสามารถรับรูไ้ ด้ทกุ ด้านของ
โบราณสถานนั้นๆ แต่ส�ำหรับคนพิการทางสายตาจะมีข้อจ�ำกัด
ของโสตประสาทการรับรู้ ซึง่ ขาดหายไปหนึง่ อย่าง ท�ำให้สถานที่
ท่องเที่ยวของคนพิการทางสายตาถูกจ�ำกัดความรู้สึก ไม่เหมือน

กับคนสายตาปกติ ที่สามารถรับรู้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วิว
ทิวทัศน์ สายลม แสดแดด ความสนุกสนาน ของการท่องเที่ยว
รวมถึงสภาพอากาศที่ท�ำให้สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปอย่างน่า
ประทับใจ ประหยัด ภูหนองโอง (2554) อดีตนายกสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับการเที่ยวชม
โบราณสถานในประเทศไทยว่ า มี ค วามสนใจทางด้ า น
ประวัตศิ าสตร์ไทย และโบราณสถานไทยอย่างมาก แต่เนือ่ งจาก
เป็นคนตาบอดการเรียนจึงจ�ำกัดเพียงภายในห้องเรียนโดยการ
เรียนกับอาจารย์ผสู้ อนเป็นผูเ้ ล่า จึงจินตภาพไม่ออกว่าเป็นเช่นไร
ได้อย่างเต็มที่ เมื่อมีโอกาสที่ตนได้ไปทัศนศึกษาโบราณสถาน
ในต่างประเทศ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสามารถเที่ยวชม และ
จินตภาพต่อสถานที่ตามสื่อที่สถานที่นั้นจัดไว้ แต่เมื่อมาเที่ยว
ที่โบราณสถานของไทยไม่มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกจึงไม่
สามารถจินตภาพได้ว่าเจดีย์ วิหาร อุโบสถมีรูปลักษณะเป็น
อย่างไร นอกจากค�ำบอกเล่าของผูบ้ รรยายก็ไม่สามารถจินตภาพ
ออกเพราะท่านตาบอดมาตัง้ แต่กำ� เนิด ไม่มปี ระสบการณ์สำ� หรับ
การจินตภาพ

ภาพที่ 1 การศึกษาดูโบราณสถานของผู้พิการทางสายตา
ที่มา http://www.a-sa.org/node?page=1, (Online), 2555

จากความเป็นมา และปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของปัญหาของผู้พิการทางการมองเห็นซึ่งถูกละเลย
ท�ำให้ขาดการพัฒนาศักยภาพ ขาดความเท่าเทียมที่มนุษย์
ทุกคนที่พึงจะได้รับ ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะออกแบบ

34

การออกแบบสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Design for the Visually Impalred : Chedi of Wat Ratburana, Ayutthaya

สื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะ
พระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้เข้าถึง และ
สามารถเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ศิลปะของโบราณสถานของ
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ออกแบบสื่ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ พิ ก ารทางการมองเห็ น
กระตุน้ ให้ผพู้ กิ ารทางการมองเห็นเกิดจินตภาพทางประวัตศิ าสตร์
และโบราณสถานในรูปแบบของเจดียท์ รงต่างๆ ของวัดราชบูรณะ
พระนครศรีอยุธยา
2. ประเมินผลความพึงพอใจต่อการออกแบบสื่อส�ำหรับ
ผู้พิการทางการมองเห็น
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับความต้องการของผูพ้ กิ าร
ทางการมองเห็นและการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
ใช้กิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้ และจินตภาพของ
ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น การศึกษารูปแบบเจดียข์ องวัดราชบูรณะ
ศึกษาการสร้างสือ่ ตามทฤษฎีแบบจ�ำลอง The ASSURE model
และศึกษาเรื่องเสียงการบรรยายแสดงกรอบความคิดงานวิจัย
ดังภาพต่อไปนี้
ผู้พิการทางการมองเห็น
ศึกษาความต้องการของผู้พิการทาง
การมองเห็น
ศึกษาการรับรู้ และการจินตภาพของ
ผู้พิการทางการมองเห็น      
ศิลปะไทย และช่างไทยโบราณ
วัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยา
- รูปแบบส�ำคัญของเจดีย์
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา

สร้าง/สือ่ การเรียนรู้
ทฤษฎีแบบจ�ำลอง
The ASSURE
model

แนวคิดการเรียนรู้ และการสัมผัสรู้
เสียงบรรยาย
ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ภาพโดย เพียงพิศ ชะโกทอง, 2555

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Research) และการวิจัยแบบทดลอง ผสมผสานเข้าด้วยกัน
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการ
มองเห็นมีสว่ นร่วมตามความต้องการของผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น
รวมรวบข้อมูล พัฒนาปรับปรุงสือ่ ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น
ที่ต้องร่วมคิดควบคู่กับนักวิจัย และนักวิจัยก็ต้องยอมรับความ
คิดเห็นของผู้พิการทางการมองเห็น ภายใต้กรอบความคิดที่
ตกลงร่วมกัน ในประเด็นสภาพปัญหาและแนวทางความร่วมมือ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คือ กลุ่มผู้พิการ
ทางการมองเห็น กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะไทย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้พิการทางการมองเห็น
กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้พิการทางการมองเห็นแบ่งออกแบบ
เป็น 2 กลุ่มคือ ผู้พิการทางการผู้พิการทางการมองเห็น ตาบอด
แต่ก�ำเนิดจ�ำนวน 3 คน และผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งไม่ได้
ตาบอดแต่กำ� เนิด 3 คน
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)
ลักษณะของความพิการทางการมองเห็น คือ พิการทางการ
ผู้พิการทางการมองเห็น ตาบอดแต่ก�ำเนิด และผู้พิการทางการ
มองเห็น ไม่ได้ตาบอดแต่ก�ำเนิด
อายุที่เริ่มพิการทางการมองเห็น พิการทางการมองเห็น
มากกว่า 2 ปี
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่พิการซ�้ำซ้อน
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)
การยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยระหว่างด�ำเนินการ
ย้ายที่ศึกษาออกจากพื้นที่วิจัย หรือย้ายบ้านออกจาก
พื้นที่การวิจัยในระหว่างด�ำเนินงานวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ผู้พิการทางการมองเห็น ตาบอดแต่ก�ำเนิดจ�ำนวน 3 คน และ
ผู้พิการทางการมองเห็น ไม่ได้ตาบอดแต่ก�ำเนิด 3 คน สอบถาม
เกีย่ วกับการรับรู้ และความต้องการของผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น
และแบบสอบสอบถามเรื่องการรับรู้ของเจดีย์วัดราชบูรณะก่อน
การใช้สื่อ และหลังการใช้สื่อเพื่อสอบถามความเข้าใจผู้พิการ
ทางการมองเห็นที่มีต่อสื่อ
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจแบบมาตราประมาณค่ า
(Rating Scale) 5 ระดับ ใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง ผู้พิการทางการ
มองเห็น และตาบอดแต่ก�ำเนิดจ�ำนวน 3 คน ผู้พิการทางการ
มองเห็น ไม่ได้ตาบอดแต่ก�ำเนิด 3 คน สอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา
การน�ำเสนอ ความเหมาะสมของสื่อ และเสียง ความเหมาะสม
ของเวลาในการใช้สื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือสอบถามประเมินความเข้าใจของผู้พิการทางการมองเห็น
และสอบถามประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง
สอบถามเกีย่ วกับการรับรู้ และความต้องการของผูพ้ กิ ารทางการ
มองเห็น และแบบสอบสอบถามความเข้าใจผู้พิการทางการมอง
เห็นที่มีต่อสื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้ค่าสถิติ
เป็นร้อยละ
แบบประเมินความพึงพอใจใช้แบบมาตราประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาการน�ำเสนอ
ความเหมาะสมของสื่อ และเสียง ความเหมาะสมของเวลา
ในการใช้สอื่ และน�ำข้อมูลมา วิเคราะห์และแปรผลโดยใช้คา่ สถิติ
เป็นค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
จากการทดลองใช้สื่อต้นแบบระดับต่างๆ ส�ำหรับผู้พิการ
ทางการมองเห็นการวิเคราะห์ประเมินผลความเข้าใจต่อสื่อ
ต้นแบบระดับต่างๆ ส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็นโดยผ่าน
กิจกรรมทดสอบการรับรู้ และความเข้าใจของผูพ้ กิ ารทางการมอง
เห็นทั้งหมด 4 กิจกรรม สังเกตได้จากตารางที่ 1 – ตารางที่ 3
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าการระบุชอื่ มีความถูกต้อง และมีคา่ เฉลีย่ เพียงใด

ตารางที่ 1 ผลการรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นจาก
การสัมผัสเกิดจินตภาพรูปทรงของเจดีย์
ชื่อเจดีย์
ปรางค์ประธาน
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม
เจดีย์ทรงปราสาทยอด
เจดีย์ทรงระฆัง

การรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นจาก
การสัมผัสเกิดจินตภาพรูปทรงของเจดีย์
สามารถบอกชื่อเจดีย์ได้ถูกต้อง
P1 P2 P3 P4 P5 P6 ร้อยละ
ได้ ไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 83.3
(ครั้งที่ 2)
ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100
ได้ ไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 83.3
(ครั้งที่ 2)
ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100

แสดงให้เห็นผลการประเมินผู้พิการทางการมองเห็น
สามารถบอกชื่อรูปทรงของเจดีย์ได้หลังจากได้เรียนรู้สื่อส�ำหรับ
ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น : เจดียข์ องวัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยา
โดยมีผลคือ เจดีย์ปรางค์ประธาน 83.3 เปอร์เซ็นต์ เจดีย์ทรง
แปดเหลีย่ ม 100 เปอร์เซ็นต์ เจดียท์ รงปราสาทยอด 83.3 เปอร์เซ็นต์
และเจดีย์ทรงระฆัง 100 เปอร์เซ็นต์
จากผลการทดลองสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผูพ้ กิ ารทางการ
มองเห็นทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจต่อสื่อ สามารถบอกชื่อ
รูปทรงเจดียไ์ ด้อย่างถูกต้อง เนือ่ งจากจดจ�ำลักษณะเด่นของเจดีย์
จึงสามารถบอกชื่อเจดีย์ได้ถูกต้อง ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ P2 พบว่า
ลืมชื่อเรียกรูปทรงเจดีย์ แต่เมื่อเรียนรู้สื่อส�ำหรับผู้พิการทางการ
มองเห็นซ�้ำใหม่อีกครั้งสามารถบอกชื่อเจดีย์ได้อย่างถูกต้อง
ตารางที่ 2 ผลการรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จินตภาพสามารถตัง้ ต่อองค์ประกอบเจดียไ์ ด้ครบองค์อย่างถูกต้อง
ชื่อเจดีย์
ปรางค์ประธาน
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม
เจดีย์ทรงปราสาทยอด
เจดีย์ทรงระฆัง

การรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จินตภาพสามารถตั้งต่อองค์ประกอบเจดีย์
ได้ครบองค์อย่างถูกต้อง
P1 P2 P3 P4 P5 P6 ร้อยละ
ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100
ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100
ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100
ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100
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ภาพที่ 4 ผลงานการปั้นของผู้พิการทางการมองเห็น
ภาพโดย เพียงพิศ ชะโกทอง, 2560

แสดงให้เห็นผลการประเมินผู้พิการทางการมองเห็น
สามารถตั้งต่อองค์ประกอบเจดีย์ได้ครบองค์อย่างถูกต้องจาก
ผลการทดลองพบว่าผู้พิการทางการมองเห็นสามารถเรียงล�ำดับ
เจดีย์รูปทรงต่างๆ ได้อย่างถูกต้องดังนี้ เจดีย์ปรางค์ประธาน
100 เปอร์เซ็นต์ เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 100 เปอร์เซ็นต์ เจดีย์ทรง
ปราสาทยอด 100 เปอร์เซ็นต์ และเจดียท์ รงระฆัง 100 เปอร์เซ็นต์
จากผลการทดลองสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผูพ้ กิ ารทางการ
มองเห็นมีความเข้าใจต่อสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
และสามารถจินตภาพ และล�ำดับวัตถุได้ตามสือ่ ทีผ่ พู้ กิ ารทางการ
มองเห็นได้เรียนรู้จนเกิดประสบการณ์การรับรู้
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นการรับรูข้ องผู้พกิ ารทางการมอง
เห็นเกิดจินตภาพสามารถปั้นรูปทรงเจดีย์ได้
การรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จินตภาพสามารถปั้นรูปทรงเจดีย์ได้
ชื่อเจดีย์
P1 P2 P3 P4 P5 P6 ร้อยละ
ปรางค์ประธาน
ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ได้ 33.3
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ได้ ไม่ได้ ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ได้ 50
เจดีย์ทรงปราสาทยอด ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ได้ 33.3
เจดีย์ทรงระฆัง
ได้ ไม่ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 83.3

แสดงให้เห็นผลการประเมินการรับรู้ของผู้พิการทางการ
มองเห็นเกิดจินตภาพสามารถปัน้ รูปทรงเจดียไ์ ด้ดงั นี้ เจดียป์ รางค์
ประธาน 33.3 เปอร์เซ็นต์ เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 50 เปอร์เซ็นต์
เจดีย์ทรงปราสาทยอด 33.3 เปอร์เซ็นต์ และเจดีย์ทรงระฆัง
83.3 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า P1 และ P6 สามารถปั้นได้ทั้ง
4 รูปแบบลักษณะรูปร่างคล้ายๆ เจดีย์ตามจินตภาพของผู้พิการ
ทางการมองเห็น
จากผลการทดลองสามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยที่ท�ำให้
ผู้พิการทางการมองเห็นปั้นไม่ได้คือไม่มีประสบการณ์การปั้น
มาก่อน บางรูปทรงยากและมีรายละเอียดเยอะท�ำให้ยากต่อ
การปัน้ แต่สำ� หรับผูพ้ กิ ารทางการมองเห็นทีป่ น้ั ได้ถงึ จะไม่เหมือน
แต่สามารถบอกรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ได้สรุปว่า
ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็นสามารถเข้าใจสือ่ ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการ
มองเห็นจากค�ำบรรยายของผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น ส่วนการปัน้
เป็นส่วนประกอบเสริมให้เห็นจินตภาพและใช้การปั้นแสดง
ให้เห็นตามความสามารถของพิการทางการมองเห็น
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ผลการวิเคราะห์การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อของผู้พิการทางการมองเห็น
ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อของผู้พิการทางการมองเห็น
หัวข้อการประเมิน
1. เนื้อหา และการน�ำเสนอ
1.1 เนื้อหาสามารถเข้าใจง่าย
1.2 การล�ำดับเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.4 ความชัดเจนในการสรุปเนื้อหา
2. สื่อ และเสียง
2.1 ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
2.2 ความสะดวกต่อการใช้งาน
2.3 ขนาดมีความเหมาะสม
2.4 ความน่าสนใจของสื่อ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม
2.5 ความสอดคล้องระหว่างสื่อกับเสียงบรรยายมีความชัดเจน
3. เวลาที่ใช้ในการน�ำเสนอ
3.1 ความเหมาะสมของเวลากับเนื้อหา
3.2 ความเหมาะสมของเวลากับค�ำบรรยาย
4. แบบทดสอบก่อนและหลัง
4.1 แบบทดสอบมีความเหมาะสม
4.2 แบบทดสอบสามารถวัดความรู้ ความเข้าใจ
รวม
แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจการร่วมกับ
ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็นทีม่ ตี อ่ สือ่ ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น
พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับดี เนื้อหา
และการน�ำเสนอมีค่าเฉลี่ยที่ 4.13 อยู่ในระดับดี สื่อและเสียง
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.83 อยู่ในระดับดี เวลาที่ใช้ในการน�ำเสนอค่าเฉลี่ย
ที่ 3.92 อยู่ในระดับดี และแบบทดสอบก่อนและหลังค่าเฉลี่ยที่
4.17 อยู่ในระดับดี

x̄
4.13
4
4.67
4.17
3.67
3.83
3.67
3.67
4
4
3.83
3.92
3.83
4
4.17
4.17
4.17
0.41

ระดับความเห็น
S.D.
ค่าระดับความพึงพอใจ
0.61
ดี
.063
ดี
.052
ดีมาก
.041
ดี
0.52
ดี
0.38
ดี
0.52
ดี
0.52
ดี
0
ดี
0
ดี
0.14
ดี
0.29
ดี
0.41
ดี
0
ดี
0.39
ดี
0.41
ดี
0.41
ดี
0.47
ดี

จากผลการทดลองสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว ่ า ภาพรวม
ของสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น เจดีย์ วัดราชบูรณะ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บดี สามารถ
ใช้กับผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
และความเข้าใจเรื่องเจดีย์ วัดราชบูรณะ ท�ำให้ผู้พิการทางการ
มองเห็นมีความตระหนัก รู้คุณค่าทางศิลปะ และภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการออกแบบสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
จากการศึกษาข้อมูลจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาการ
และการสัมภาษณ์ผู้พิการทางการมองเห็น บางครั้งก็ท�ำการ
ทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงในส่วนที่ผู้วิจัยต้องการรู้ค�ำตอบท�ำให้
ผูว้ จิ ยั เข้าใจผูพ้ กิ ารทางการมองเห็นมากขึน้ เมือ่ ศึกษาข้อมูล และ
ความต้องการของผู้พิการทางการมองเห็นด้วยการจัดกิจกรรม
ทดลองกั บ ผู ้ พิ ก ารทางการมองเห็ น เกี่ ย วกั บ การจิ น ตภาพ
การสัมผัส และเสียงการบรรยาย รวมถึงความต้องการของ
ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็นทีจ่ ะรับรู้ ผลมีดงั ต่อไปนี้ การออกแบบสือ่
ออกเป็น 2 ระดับเพื่อลดทอน และค่อยๆ เพิ่มรายละเอียด
สื่อระดับที่ 1 จะลดทอนรายละเอียดให้ง่ายขึ้น สื่อระดับที่ 2
เพิ่มรายละเอียดให้เท่ากับเจดีย์จริงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงสร้าง
แบบทดสอบ 3 กิจกรรมเพื่อประเมินความเข้าใจ และจินตภาพ
ที่ มี ต ่ อ สื่ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ พิ ก ารทางการมองเห็ น จากการทดสอบ
ความเข้าใจของผู้พิการทางการมองเห็นแสดงให้เห็นว่า ผู้พิการ
ทางการมองเห็นสามารถสร้างประสบการณ์การรับรู้ ได้จากสื่อ
ส� ำ หรั บ ผู ้ พิ ก ารทางการมองเห็ น : เจดี ย ์ ข องวั ด ราชบู ร ณะ
พระนครศรีอยุธยา โดยการจินตภาพในหัว และประมวลผล
เป็นความคิดรวบยอด ความคิดวิเคราะห์เป็นความรูท้ ำ� ให้ผพู้ กิ าร
ทางมองเห็นมีประสบการณ์การรับรู้ท�ำให้สามารถตอบแบบ
ทดสอบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อส�ำหรับผู้พิการ
ทางการมองเห็น พบว่าภาพรวมของสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการ
มองเห็น เจดียว์ ดั ราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับดี สามารถใช้กับผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความเข้าใจเรือ่ งเจดีย์ วัดราชบูรณะ
ท�ำให้ผพู้ กิ ารทางการมองเห็นมีความตระหนัก รูค้ ณ
ุ ค่าทางศิลปะ
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย
การอภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นใช้การวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Research) และการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design)
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เรื่องการออกแบบสื่อส�ำหรับผู้พิการ
ทางการมองเห็ น เจดี ย ์ วั ด ราชบู ร ณะ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็นไปตามสมมติฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตงั้ ไว้คอื การออกแบบสือ่ ส�ำหรับ
ผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น สามารถช่วยให้ผพู้ กิ ารทางการมองเห็น

จากการสัมผัสรูปทรงของเจดีย์ที่ทดลองจัดท�ำให้เป็นสื่อเพื่อ
ผู้พิการทางการมองเห็นเกิดจินตนาภาพ และรับรู้ถึงศิลปะของ
โบราณสถานในอดีตของไทยด้วยความเข้าใจ และประทับใจ
ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การออกแบบสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็น เจดีย์
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยาใช้วธิ กี ารศึกษาตามความต้องการ
และความสามารถทางการจินตภาพ การรับรูข้ องผูพ้ กิ ารทางการ
มองเห็น และการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์ และข้อมูล
ศิลป์ไทยจากเจดีย์ของวัดราชบูรณะเพื่อให้ผู้พิการทางการมอง
เห็นเข้าใจรู้คุณค่าทางศิลปะ และมีความตระหนักภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยผลปรากฏว่า การรับรู้สื่อของผู้พิการทางการ
มองเห็นเกิดจากประสาทสัมผัส การได้ยิน การดมกลิ่น จากสื่อ
ท�ำให้ผพู้ กิ ารทางการมองเห็นมีประสบการณ์การสัมผัส ท�ำให้เกิด
ความคิด และความรูส้ กึ กลายเป็นความรูเ้ รือ่ งรูปแบบลักษณะของ
เจดียต์ า่ งๆ ได้มคี วามสอดคล้องกับแนวคิดของนักประสบการณ์นยิ ม
(Empiricism) ประสบการณ์ชว่ ยให้เกิดความรู้ ประสบการณ์เป็น
ที่มาของความคิด ความคิดวิเคราะห์เป็นความรู้ ส่วนเรื่องของ
เสียงบรรยายสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องสื่อเสียงบรรยายภาพ
ในโทรทัศน์ที่ผู้พิการทางการมองเห็นต้องการงานวิจัยของคณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, 2558) คือการบรรยายควรใช้เวลา
ที่พอเหมาะไม่ควรนานจนเกินไป จังหวะของการบรรยาย ต้อง
มีการเว้นระยะเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นการสัมผัสสื่อ
ประกอบการบรรยาย และสอบถามในสิ่งที่ผู้พิการทางการ
มองเห็นสงสัย การใช้ภาษา ควรใช้การบรรยายลักษณะของ
เจดียอ์ า้ งอิงรูปทรงเรขาคณิต และเป็นภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เช่นฐาน
มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เพิ่มมุม ซ้อนทับเป็นชั้น ผู้วิจัยได้น�ำ
หลักการสร้างสื่อแบบจ�ำลองที่เรียกว่า The ASSURE model
และการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์ และข้อมูลศิลป์ไทย
แยกส่วนประกอบต่างๆ เจดีย์ของวัดราชบูรณะดังนี้ โดยการ
วิเคราะห์ลกั ษณะผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการรับรูแ้ ละความต้องการ
ของผู้พิการทางการมองเห็นด้วยการสัมภาษณ์ จินตภาพและ
การสัมผัสวัตถุของผู้พิการทางการมองเห็น และการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
สื่อส�ำหรับผู้พิการทางการมองเห็นคือ การออกแบบสื่อ ผู้วิจัย
ออกแบบสือ่ แบ่งเป็น 2 ระดับ ด้วยการเพิม่ รายละเอียดส่วนต่างๆ
ของเจดี ย ์ ใ ห้ ผู ้ พิ ก ารทางการมองเห็ น รั บ รู ้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และ
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ใช้ เ สี ย งบรรยาย ภาษาที่ ใช้ ง ่ า ยบรรยายลั ก ษณะของเจดี ย ์
ที่สามารถจินตภาพและเข้าใจได้ง่าย ก�ำหนดการตอบสนอง
ของผู้เรียน ผู้วิจัยมีการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสสื่อ และ
มีการสอบถามความเข้าใจด้านรูปทรง และส่วนต่างๆ ของ
เจดีย์ เสริมบรรยากาศทางการเรียนรู้สื่อด้วยการไปสถานที่จริง
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา และสุดท้ายคือการประเมิน ผูว้ จิ ยั
ใช้การสอบถามความเข้าใจ การสังเกตจากการตัง้ ต่อองค์ประกอบ
เจดีย์ได้ครบองค์อย่างถูกต้อง และการปั้นแสดงให้เห็นการ
จินตภาพของผู้พิการทางการมองเห็นที่มีต่อสื่อเจดีย์
2. การประเมินผลพึงพอใจที่มีสื่อส�ำหรับผู้พิการทางการ
มองเห็น พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับดี
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย การสร้ า งหนั ง สื อ เสี ย ง เรื่ อ งนกใน
ประเทศไทย ส�ำหรับนักเรียนพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ย นสอนคนตาบอดกรุ ง เทพที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรม และความต้องการในเรียนรู้สื่อของผู้พิการทางการ
มองเห็นได้ทั้งการสัมผัส และการฟังเสียงค�ำบรรยาย เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการมองเห็นเกิดประสบการณ์การรับรู้
ได้ดีจากค�ำบรรยาย

ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัย
1. ควรสร้ า งสื่ อ ที่ เ ป็ น แผนผั ง โดยรวมเพื่ อ ให้ ผู ้ พิ ก าร
ทางการมองเห็นรับรู้เจดีย์ต่างๆ อยู่ตรงไหนในแผนผัง เวลาเดิน
1 ในสถานที่จริงจะสามารถจินตภาพตามแผนผังโดยรวมได้
2. ควรเรียนรูส้ อื่ ก่อน 1 ครัง้ แล้วพากลุม่ ตัวอย่างมาทัศนศึกษา
พร้อมเรียนรู้สื่ออีก 1 ครั้งเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง 2 เข้าใจเบื้องต้น
3. การบรรยายในสถานที่จริงควรใช้การบรรยายจาก
ตัวผู้บรรยายเพราะจะท�ำให้อรรถรสทางการฟังเพลิดเพลิน 3
มากกว่าเสียงจากการบันทึก มีการถามตอบเมื่อใดก็ได้ แต่เมื่อ
ใช้สื่อส�ำหรับผู้การมองเห็นในห้องเรียนสามารถใช้เสียงจากการ
บันทึกได้ แต่ถ้าบรรยายจากตัวผู้บรรยายจะดีที่สุด
4. การท�ำแบบจ�ำลองไม่ควรท�ำพืน้ ผิวแบบเรียบมัน เพราะ
ท�ำให้การสัมผัสรายละเอียดมีการรับรู้ที่น้อยลง
5. ควรสร้างสื่อให้เด็กปกติสามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วย
ด้วยการสร้างสื่อให้สามารถวางบนแผนผังของวัดราชบูรณะ
พระนครศรีอยุธยา และตัง้ ต่อองค์เจดียเ์ พือ่ ให้เด็กมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และได้ความรู้ผนวกทักษะทางประวัติศาสตร์ศิลป์
และมีความรู้การจับคู่สีได้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนา
สื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม 2) ออกแบบเกมที่สามารถส่งเสริม
การเรียนรูเ้ รือ่ งยาสมุนไพรไทย 3) สร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู้
โอสถพระนารายณ์ ให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะกับยุคสมัย ซึง่ สรุป
ผลการวิจัยคือ การรับรู้ข้อมูลของคนไทยสมัยใหม่จะเสพข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อมากกว่าการอ่านจากหนังสือและท�ำกิจกรรมที่
สร้างความสนุกสนานให้ตนเองมากขึ้นดังเช่น การเล่นเกม ซึ่ง
พบว่าเกมสามารถท�ำให้ผเู้ ล่นใช้เวลาและอยูก่ บั กิจกรรมนีไ้ ด้นาน
โดยไม่เกิดการเบื่อ และจากการศึกษาถึงหลักการออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ
ทุกวัยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวการ์ตนู น่ารัก และเป็นรูปแบบ SD
(Super Deformation) ผู้วิจัยได้น�ำหลักการนี้พัฒนาสู่ตัวละคร
(Character Design) ฉากต่างๆ (Scene Design) ของเกม
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลยาสมุนไพรไทยที่คนทั่วไปควรทราบเพราะ
เป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคที่คนไทยมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหรือ
มีอาการเหล่านี้สูง ประกอบด้วย ต�ำรับ 57 ยาทาพระอังคบ
พระเส้น รักษาอาการปวดเมื่อยเส้นตึงได้ทั่วร่างกาย ต�ำรับ 58
ยาทาพระเส้น รักษาอาการอัมพาต ตะคริวและจับโปงได้ทั่ว
ร่างกาย และต�ำรับ 78 น�้ำมันมหาจักร รักษาอาการเปื่อยคัน
และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือของมีคม

1
2

ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เกมที่ชื่อว่า“โอสถพระนารายณ์”
โดยมีแนวคิดการออกแบบที่แสดงถึง ความร่วมสมัย น่าเชื่อถือ
และผ่อนคลาย และได้นำ� แนวคิดนีม้ าสร้าง Mood-Tone, Logo,
Character Design, Scene Design และ Interface Design ซึง่
เกมนีจ้ ะเป็นเกมเชิงการศึกษาผูเ้ ล่นจะได้รบั ความรูใ้ นส่วนประกอบ
ของยาสมุนไพรในการรักษาโรค ในเกมผูเ้ ล่นจะรับบทเป็นคุณหมอ
เพือ่ เลือกรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ได้ครัง้ ละ 1 อาการ จาก
3 อาการ เมื่อเลือกอาการมาแล้วจะต้องผสมยาตามสูตรของ
ต�ำรับพระโอสถพระนารายณ์ เมือ่ เล่นจบนอกจากผูเ้ ล่นจะได้รบั
ความสนุกสนานแล้วยังได้รับรู้ข้อมูลยาสมุนไพรไทยจากการมี
ส่วนร่วมในการจดจ�ำตัวยาสมุนไพรไทย ตลอดจนเป็นการสร้าง
บรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์ และให้รู้สึกถึง
ความผ่อนคลาย ตลอดจนยังแสดงถึงความก้าวหน้า ในการพัฒนา
ให้ทันยุคทันสมัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถสร้างแรงกระตุ้น
ให้เกิดการสนใจยาสมุนไพรไทยหรือสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรไทยได้
ค�ำส�ำคัญ : สือ่ ปฏิสมั พันธ์, เกม, การเรียนรู,้ สมุนไพรไทย
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Abstract
This research has the following objectives:
1) To study the interactions in the game form. 2) To design
a game that can promote the learning of Thai herbal
medicines. 3) To create an atmosphere and provide
a suitable environment for the era at the Osoth
Phranarayn Learning Center. The result of this research
is the perception of modern Thai people which they
are engaging information over the media rather than
reading the book and doing more entertaining activities
such as playing games. This can be long without boredom
and from the study of the principle of interactive design
in the game form that can reach people all ages, most
of them are cute cartoon and it's an SD (Super Deformation)
format. Researchers have developed this principle to
design characters in various scenes for the game to
present Thai herbal medicines that people should
know because of the potential for these diseases or high
symptoms. The consisting of 57 recipes for treatment
of pain on the strains throughout the body, recipe 58
parabens for treatment line paralysis, cramps and over
the body 78 and oil mass for treatment canker and
the pain of burr or sharp knife.

The researcher created a game called “Osoth
Phranarayn” , a design concept that depicts contemporary,
trustworthy and relaxing. This concept has brought into
Mood-Tone, Logo, Character Design, Scene Design and
Interface Design. This game is an educational game;
players will gain knowledge from the components of
herbal medicine to treat the disease. In the game, the
player will plays a doctor to choose the treatment of
the illness for one patient as a time, from 3 symptoms.
When the symptoms come, they must be mixed
according to the formula of the Phranarayn. Upon
completion of the games, players will be entertained
and they will also be informed and recognited about
the Thai herbal medicines from participation. As well as
creating an atmosphere with the feeling of relaxation for
the Osoth Phranarayn Learning Center The development
of the era is clear and show progress with that can
stimulate interest in Thai herbal medicines or other
inspiration related to Thai herbal medicines.
Keywords : Interactive Media, Game, Learning,
Thai Herbs
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเรามาก
แม้กระทัง้ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก็อาศัยเทคโนโลยี
ในการสืบค้น รวมถึงข้อมูลทางด้านวิชาการ เพราะพฤติกรรม
ของคนในสังคมปัจจุบันเริ่มรับรู้ข้อมูลทางสื่อออนไลน์มากขึ้น
นักวิชาการจึงหันมาเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางนี้เพื่อให้ข้อมูลถึง
กลุม่ เป้าหมายได้มากและรวดเร็วทีส่ ดุ ปัจจุบนั จึงเกิดการรับข้อมูล
ทางช่องทางอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่แค่ตำ� ราเพียงอย่างเดียว ดังนัน้ เป็นทีท่ ราบ
แน่ชัดว่าเราไม่อาจหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีได้ แต่เราต้องรู้จักเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในแง่ที่ดีและสร้างสรรค์ และ
ในขณะเดียวกันเป็นที่ทราบดีว่า เกมเป็นสิ่งที่เด็กๆ หรือกลุ่มคน
สมัยใหม่ชื่นชอบในกิจกรรมนี้จ�ำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากช่วง
เวลาที่ผ่านมามีกระแสการเล่นเกมโปเกมอน (Pokemon) และ
เกมคุกกี้รัน (Cookie Run) กันแทบทั่วโลก เพราะโดยธรรมชาติ
ของเกมทุกเกมนัน้ มักจะออกแบบมาเพือ่ สนองความต้องการของ
ผู้เล่นอยู่แล้ว คือ มักจะให้มีการผ่านด่านเป็นขั้นๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ
และจะได้รบั รางวัล หรือคะแนนทันทีเมือ่ ท�ำภารกิจของเกมส�ำเร็จ
จนท�ำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าสิ่งที่ตนก�ำลังเล่นอยู่นั้นมีความก้าวหน้า
และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อความต้องการของตนเองได้รับการ
ตอบสนองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้เล่นก็อยากที่จะเล่นเกมต่อไป
โดยไม่ยากหยุด (นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจ�ำศูนย์จิตรักษ์
กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ)
จากหลักการข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� ประเด็นความชอบของ
คนในสมัยใหม่เข้ามาน�ำเสนอข้อมูลที่ผู้คนส่วนใหญ่ละเลยไป
เนือ่ งจากบางคนอาจมองว่าเป็นเรือ่ งไกลตัวเข้าถึงยาก ไม่นา่ สนใจ
แม้กระทั้งอาจมองว่าเป็นเรื่องล้าหลัง ดังเช่น ยาสมุนไพรไทย
เพราะหลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญ
ก้าวหน้ามากขึน้ ท�ำให้ความนิยมการใช้ยาสมุนไพรลดลง เป็นเหตุ
ให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรไทยในอดีตขาดช่วงของการ
พัฒนา ทว่าในปัจจุบันกระแสการใช้สมุนไพรเริ่มกลับมาได้รับ
การฟื้นฟูอีกครั้ง โดยในช่วงปี พ.ศ.2543 - พ.ศ.2550 มีการวิจัย
เรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไทยจ�ำนวนถึง 969 เรื่อง
(สถาบันสุขภาพวิถไี ทย. 2557) ซึง่ เรือ่ งราวของสมุนไพร นวดไทย
และต�ำรับยาไทยยังเป็นจุดเด่นของประเทศไทยในเรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญา
ด้านสุขภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ประเทศไทยมีโครงสร้างหลักซึ่งเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพร เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้สมุนไพรในการ
เยียวยาผูป้ ว่ ย โดยหน่วยงานเหล่านี้ ช่วยท�ำหน้าทีส่ นับสนุนหลัก
อย่างน้อย 2 ประการคือ
1. สนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ ตั้งแต่การปลูก การ
ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านที่เหมาะสม เพื่อน�ำสมุนไพรไปใช้ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน
2. สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
โดยใช้ สมุนไพร การแพทย์พนื้ บ้าน การนวดไทย (Assoharudem,
2557)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมุง่ หวังในการศึกษาและพัฒนาสือ่ ปฏิสมั พันธ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรไทยในรูปแบบเกม และ
สามารถสร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย ตลอดจนสามารถดึง
ความสนใจต่อกลุ่มเด็กๆ และคนสมัยใหม่ พร้อมทั้งให้ผู้เล่น
มีสว่ นร่วมในข้อมูลความรูเ้ รือ่ งยาสมุนไพรไทย และเกิดการจดจ�ำ
ไปพร้อมๆ กันในขณะเล่นเกมได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม
2. เพื่อออกแบบเกมที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยา
สมุนไพรไทย
3. เพือ่ สร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรูโ้ อสถพระนารายณ์
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย
การทบทวนวรรณกรรม
1. กระแสของเกมกับพฤติกรรมของคน
เมือ่ ช่วงปี 2558 เกมทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนไทย คือ โปเกมอน
ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจ ให้กับความโด่งดัง
ของเกมที่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถท�ำให้คนรู้จักเกมนี้กัน
ค่อนข้างมาก บางคนที่ไม่เคยเล่นเกมก็ต้องลองหัดเล่น และ
ที่ส�ำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่เด็ก หรือวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่วัยท�ำงานก็ยัง
เล่นเกมโปเกมอน ซึ่งเหตุการณ์ช่วงนั้นเกิดทั้งผลเสียและผลดี
ดังที่ทราบผลเสียคือ อาจเกิดอันตรายขึ้นในขณะที่ผู้เล่นสนใจ
จะเก็บคะแนนมากกว่าอันตรายกับตนเอง จนเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ
เช่น เล่นเกมขณะขับรถ ข้ามถนน หรือแม้กระทัง้ ตัง้ ใจขับรถออก
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(1)

(2)

ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างเกมโปเกมอน พฤติกรรมของคน และการน�ำค่านิยมของเกมมาใช้เชิงธุรกิจ
(1) ภาพจาก : https://www.it24hrs.com/2016/how-to-begin-pokemon-go
(2) ภาพจาก : http://www.lampangnews.com/โปเกมอนบุกวัด-คนเล่นโปเกมอนโก-ชุมนุมหน้าวัดศรีชุม
(3) ภาพจาก : https://game-neon.com/pokemon-go/pokemon-go-marketing-strategy

ไปเพือ่ เล่นเกม ท�ำให้เกิดการไม่ระมัดระวังต่างๆ ในส่วนข้อดี ของ
เกมนั้นซึ่งเป็นข้อดีแฝง เช่น ท�ำให้ผู้เล่นรู้จักสถานที่สำ� คัญต่างๆ
มากขึ้นตลอดจนเกิดการจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับร้านค้า
ในพื้นที่ต่างๆ ที่ผู้เล่นเข้าไป
Pokemon Go อาจกลายเป็นแพลตฟอร์มโฆษณา เนือ่ งจาก
มีผใู้ ช้งานจ�ำนวนมากจนแซง Social Media บางเจ้าไปแล้ว อาจ
เปิดให้แบรนด์สามารถซื้อโฆษณาภายในเกม หรือแม้กระทั่ง
ก�ำหนดให้โปเกมอนพิเศษ ไปโผล่ร้านค้า หรือสถานที่ของคุณได้
หรือแฝงแบรนด์เข้าไปในลักษณะของไอเท็มก็อาจเกิดขึ้นได้
ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดทั้งหลายก็ไม่ควรพลาดเข้าไป
ลงทุนจับจองการโฆษณาบนสื่อใหม่ที่น่าสนใจนี้เป็นรายแรกๆ
(game-neon.com; 2016)
เกมอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่าง
แพร่หลายคือ เกมคุกกี้รัน (Cookie Run) นับว่าเป็นกระแสที่อยู่
ค่อนข้างยาวนานเพราะเป็นเกมสนุกๆ จากค่ายไลน์ (Line) ทีน่ ำ�
เกมมาเชือ่ มกับระบบเพือ่ ท�ำให้สามารถเล่นเกมแล้ว อวดคะแนน
กับเพื่อนๆ ได้ทันที เกิดความสนุกสนาน ท้ายทาย เล่นกันจน
เพลินหยุดไม่อยู่ (game.mthai.com, 2014)

ภาพที่ 2 ภาพแสดงตัวอย่างเกมคุกกี้รัน
ภาพจาก : http://game.mthai.com/mobile-games/40008.html

(1)

2. ต�ำรับยาพระโอสถพระนารายณ์
เนื่องจากยาสมุนไพรไทยมีค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงได้รับ
ความอนุเคราะห์ในการคัดกรองข้อมูลอันเกิดประโยชน์และ
เหมาะสม โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยเนื้อหา
จะแบ่งเป็น ต�ำรับ 3 ต�ำรับดังนี้
1) ยาพระอังคบพระเส้น ต�ำรับที่ 57 รักษาอาการปวดเมือ่ ย
เส้นตึงได้ทั่วร่างกาย
เครื่องยาที่ใช้ 6 สิ่ง คือ 1. เทียนด�ำ 2. เกลือ 3. อบเชย
4. ไพล 5. พลับพลึง 6. มะขาม 16 ส่วน
วิธเี ตรียม : น�ำเครือ่ งยาทัง้ 6 สิง่ มาต�ำคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ห่อผ้า น�ำไปนึ่งให้ร้อนแล้วใช้ประคบบริเวณที่เส้นตึง ปวดเมื่อย
ก็จะท�ำให้ผ่อนคลายลง
2) ยาทาพระเส้น ต�ำรับที่ 58 รักษาอาการอัมพาต ตะคริว
และจับโปงได้ทั่วร่างกาย
เครื่องยาที่ใช้ 13 สิ่ง คือ 1. พริกไทย 2. ข่า 3. กระชาย
4. หอม 5. กระเทียม 6. มหาหิงคุ์ 7. ตะไคร้หอม 8. ใบขี้เหล็ก
9. ใบตองแตก 10. ใบมะขาม 11. ใบเลีย่ น 12. ใบมะค�ำไก่ 13. ยาด�ำ
เครื่องยาที่ใช้ 13 สิ่ง
** ใช้เหล้าขาวหรือน�้ำส้มสายชูบริสุทธิ์ เป็นน�้ำกระสาย
วิธีเตรียม : น�ำมหาหิงคุ์ ยาด�ำ พริกไท มาต�ำรวมกัน
ให้ละเอียด ตักออกใส่ในโหลแก้วขนาดบรรจุ ๒-๓ ลิตร พักไว้
น�ำสมุนไพรที่เหลือมาหั่นหยาบ ๆ แล้วต�ำให้ละเอียด ตักใส่ใน
โหลแก้ว เติมเหล้าขาว หรือน�้ำส้มสายชูบริสุทธิ์ให้ท่วมยา คั้น
เอาแต่น�้ำทาบริเวณที่มีอาการทุกครั้งหลังอาบน�้ำ
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3) น�้ำมันมหาจักร ต�ำรับที่ 78 รักษาอาการเปื่อยคัน
และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือของมีคม
เครื่องยาที่ใช้ 9 สิ่ง คือ 1. น�้ำมันงา 2. มะกรูดสด
30 ผล (ผิว) 3. เทียนตาตัก๊ แตน 4. เทียนขาว 5. เทียนข้าวเปลือก
6. เทียนแดง 7. เทียนด�ำ 8. ดีปลี 9. การบูร
วิธเี ตรียม : น�ำมะกรูดมาฝานเอาแต่ผวิ เอาน�ำ้ มันงาตัง้ ไฟ
ให้รอ้ น เอามะกรูดใส่ลงทอดจนเหลืองเกรียมดีแล้วยกน�ำ้ มันลงมา
กรองเอากากออก ทิง้ ไว้ให้เย็น ใส่ในโหลแก้ว น�ำเครือ่ งยาทัง้ ๗ สิง่
มาต�ำให้ละเอียด ใส่ลงในโหลน�ำ้ มัน หมักไว้ 15 วัน คั้นเอาแต่
น�ำ้ มันใส่ขวดเล็กปิดฝาเก็บไว้ใช้ได้นาน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นตอนศึกษา
1) ศึกษาภาคเอกสาร ศึกษาจากหนังสือ วารสาร
บทความ เอกสารบรรยายการเสวนาในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้อง งานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม และการรับรูข้ อ้ มูลของคนไทยสมัยใหม่
และศึกษาหลักการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม
2) การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร วิเคราะห์ถึง
พฤติกรรม และการรับรู้ข้อมูลของคนไทยสมัยใหม่ พฤติกรรม
การสือ่ สารต่างๆ และวิเคราะห์ถงึ หลักการออกแบบสือ่ ปฏิสมั พันธ์
ในรูปแบบเกม
3) ศึกษาข้อมูลยาสมุนไพร โดยศึกษาข้อมูลผ่าน
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้วิจัย ต้องศึกษาถึง
คุณประโยชน์ วิธกี ารใช้งาน ส่วนประกอบ และภาพสมุนไพรจริง
เพื่อน�ำมาออกแบบผลงานสร้างสรรค์

2. ขั้นตอนการออกแบบ
1) หาแรงบันดาลใจจากความสนใจหรือความชอบ
ที่จะสามารถเข้าถึงคนไทยสมัยใหม่ได้
2) วางโครงสร้ า งเนื้ อ หาของยาสมุ น ไพรให้ เข้ า ใจ
ได้ง่าย ล�ำดับเรื่องราววิธีการเล่นเกม (Game Play) และ
บทบรรยาย (Script)
3) ออกแบบ Mood–Tone ของงาน
4) ออกแบบโลโก้ (Logo) ชื่อเกม
5) การผลิตเริ่มจากการสร้างต้นแบบ (Prototype
ประกอบด้วย Character Design, Scene Design และ
Interface Design)
6) แบบสอบถามเพื่อส�ำรวจความคิดเห็นและความ
พึ ง พอใจด้ า นการออกแบบต่ อผู ้ เชี่ ย วชาญ (Logo Design,
Character Design, Scene Design และ Interface Design)
7) สรุปแบบสอบถามด้านการออกแบบ ปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้สมบูรณ์
8) พัฒนาระบบโปรแกรมของเกม (Programing)
3. ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน คือการติดตั้งในพื้นที่ของ
การจัดแสดงที่ก�ำหนดไว้ คือ ศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
4. ลงพื้นที่แบบสอบถามเพื่อส�ำรวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ
5. ขั้นตอนสรุปผลและประเมินผลงาน

ไดอะแกรมวิธีวิจัย (Diagram)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ รือ่ งยาสมุนไพรไทยในรูปแบบเกม กรณีศกึ ษา : เกมโอสถ
พระนารายณ์ ในครั้งนี้สามารถสรุปผลงานตามวัตถุประสงค์ที่
ผู้วิจัยคาดหวังไว้ได้ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการศึกษาการพัฒนาสือ่ ปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบ
เกม
จากการศึกษาข้อมูลในสถานการณ์ปจั จุบนั พบว่าคนไทย
หันมาเสพข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออื่นๆ และท�ำกิจกรรมผ่านสื่อ
มัลติมีเดีย ในการสร้างความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น กระแสของ
เกมต่างๆ ทีเ่ ข้ามาท�ำให้พบว่า เกมเป็นทีน่ ยิ มของกลุม่ คนสมัยใหม่
ได้ทุกเพศทุกวัย และเกมสามารถท�ำคนผู้เล่นใช้เวลาและอยู่กับ
กิจกรรมนั้นๆ ได้นานโดยไม่เกิดการเบื่อ ดังนั้นเมื่อผู้เล่นใช้เวลา
ในกิจกรรมนี้นานเท่าไหร่ก็จะเกิดความเข้าใจและการจดจ�ำได้
มากขึ้นเท่านั้น รูปแบบวิธีการเล่นเกมจึงต้องแทรกความรู้และ
การจดจ�ำต่างๆ เพื่อให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร
และผลการศึกษาหลักการออกแบบสือ่ ปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบเกม
พบว่าการออกแบบเกมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวการ์ตูนน่ารัก และเป็นรูปแบบ SD
(Super Deformation ซึง่ ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ท�ำให้ผิดส่วนอย่าง
มาก) ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงน�ำหลักการนี้พัฒนาเป็นตัวละคร
และฉาก ต่างๆ
ผลการศึกษาข้อมูลยาสมุนไพรสูตรหรือที่เรียกว่าต�ำรับ
ยาสมุนไพรไทยที่คนทั่วไปควรทราบเพราะมีโอกาสในการเป็น
โรคหรืออาการเหล่านี้สูง นั้นคือ
1. อาการปวดเมื่อยเส้นตึงได้ทั่วร่างกาย ต�ำรับที่ 57 ชื่อ
ยาทาพระอังคบพระเส้น
2. อาการอัมพาต ตะคริวและจับโปงได้ทวั่ ร่างกาย ต�ำรับที่
58 ชื่อ ยาทาพระเส้น
3. อาการเปื่อยคัน และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือ
ของมีคม ต�ำรับที่ 78 ชื่อ น�้ำมันมหาจักร
สรุปการศึกษาภาคเอกสารและการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี สามารถสรุปแนวทางที่น�ำ
ไปสู่การออกแบบดังนี้

ยาสมุนไพรเป็นเนื้อหาเก่าที่คนไทยไม่ได้ให้ความสนใจ
เท่าที่ควรทั้งที่ยาสมุนไพรนั้นมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Media) พร้อมทั้งแนวคิดการน�ำพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน
ความชอบเล่นเกมและรูปแบบเกมทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม น�ำมาพัฒนาเป็น
สื่อที่จะสามารถดึงความสนใจของคนไทยสู่เรื่องยาสมุนไพรไทย
ดังนั้นแนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) จึงต้อง
มีความเป็นไทย และดูไม่ล่าสมัย ประกอบกับเนื้อหาข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ต้องมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเนื้อหาที่ส�ำคัญต่อ
สุขภาพร่างกาย แต่ขณะเดียวกัน Mood-Tone ต้องไม่รสู้ กึ ถึงว่า
เป็นวิชาการจนดูนา่ เบือ่ และเข้าไม่ถงึ ตลอดจนรูปแบบวิธกี ารเล่น
(Gameplay) ต้องมีความง่าย สนุกสนานรูส้ กึ ผ่อนคลายมากกว่า
กดดัน
2. สรุปผลงานออกแบบเกมทีส่ ามารถส่งเสริมการเรียน
รู้เรื่องยาสมุนไพรไทย
ผลการออกแบบสามารถแยกประเด็นตามขั้นตอนการ
ออกแบบได้ดังต่อไปนี้
1) แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design)
แนวคิดการออกแบบ คือ ผลงานด้านการออกแบบ
แสดงถึง ความร่วมสมัย ความน่าเชือ่ ถือ และสภาวะการผ่อนคลาย
ส่วนที่ 1 แนวความคิดการสร้างตัวละคร
ส�ำหรับแนวความคิดการสร้างตัวละครผู้วิจัยเริ่มจาก
การศึกษาถึงเอกลักษณ์ของแพทย์ปัจจุบัน และเอกลักษณ์ของ
แพทย์โบราณ ว่าองค์ประกอบไหนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์บ้าง
โดยเน้นที่การแต่งกายหรือองค์ประกอบด้านท่าทาง รูปลักษณ์

ภาพที่ 3 ภาพแสดง My Map ของแนวความคิดการออกแบบตัวละคร
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References

(1)

(2)

(1)

ภาพที่ 4 ภาพแสดง References การออกแบบตัวละคร
(1) ภาพจาก : https://www.pleuralmesothelioma.com/treatment/doctors.php
(2) ภาพจาก : https://www.vecteezy.com/free-vector/doctor
(3) ภาพจาก : 123RF.com

ส่วนที่ 2 แนวความคิดการสร้างฉาก
ผู้วิจัยศึกษาถึงสภาพห้องปรุงยาของแพทย์แผนปัจุบัน
และห้องปรุงยาของแพทย์สมัยก่อน ซึ่งเมื่อก่อนหมอจะใช้ห้อง
ที่ เ ป็ น ห้ อ งครั ว ในการต้ ม ยาหรื อ ปรุ ง ยา พร้ อ มทั้ ง ศึ ก ษาถึ ง
บรรยากาศจริงภายในศูนย์เรียนรูโ้ อสถพระนารายณ์ โดยภายใน
ศูนย์จะจัดเป็นนิทรรศการถาวรที่แสดงตัวยาสมุนไพรไทย

References

2) การเขียนบท และระบบการเล่นเกม (Script และ
Game Play)
เกม “โอสถพระนารายณ์” เป็นเกมเชิงการศึกษา เพื่อให้
ผูเ้ ล่นได้รบั ความรูใ้ นส่วนประกอบของยาสมุนไพรในการรักษาโรค
ซึ่งอ้างอิงจากต�ำรับพระโอสถพระนารายณ์ จากกลุ่มงานแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ในเกม
ผูเ้ ล่นจะรับบทเป็นคุณหมอประจ�ำแผนกแพทย์แผนไทย ซึง่ ผูเ้ ล่น
สามารถเลือกรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ได้ครั้งละ 1 อาการ
จาก 3 อาการ เมือ่ เลือกอาการมาแล้วจะต้องผสมยาตามสูตรของ
ต�ำรับพระโอสถพระนารายณ์ ซึ่งเป็นต�ำรับยาที่สามารถรักษา
อาการนั้น ล�ำดับของเกมจะมี 4 ขั้นตอน
ล�ำดับขั้นที่ 1 : เกริ่นน�ำ ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เล่น
ล�ำดับขั้นที่ 2 : เลือกเกม หรืออาการของโรคที่จะรักษา
		
จากนั้นดูส่วนผสมของยาสมุนไพร
ล�ำดับขั้นที่ 3 : เลือกยาสมุนไพรตามสูตร
ล�ำดับขั้นที่ 4 : แสดงภาพการผสมยา และคะแนนที่ได้

ภาพที่ 5 ภาพแสดง References การออกแบบฉาก ห้องครัวโบราณ และ
ห้องยาสมัยใหม่
(1) ภาพจาก : http://ext.cdu.edu.au/newsroom/a/2012/Pages/
NTpharmacystudenthasfirstshotatnationaltitle.aspx.html
(2) ภาพจาก : http://www.bareo-isyss.com/index.php/design-tips/
342-kitchen_style.html

(1)

(2)

ภาพที่ 6 ภาพการจัดแสดงยาภายในศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์
ภาพจาก : www.facebook.com/ศูนย์การแพทย์แผนไทย รพ.พระนารายณ์
มหาราช
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3)อารมณ์ และความรู้สึก Mood-Tone
ผลสรุป Mood - Tone ของงาน เริม่ จาก (1) เลือกกลุม่ สี
ที่เหมาะสมกับเนื้อหายาสมุนไพรนั้นคือ คลาสสิค และอบอุ่น
ร่วมกับภาพสมุนไพรไทย (2) เทียบค่าสีโดยรวม โดยใช้กลุ่ม
สีไทยโทนประกอบเพื่อพิจารณาก�ำหนดสีหลัก (3) ผู้วิจัยได้

กลุ่มสีคลาสสิก (1)

ก�ำหนดค่าหลักไว้ 12 สี แต่อัตราส่วนการใช้งานจริงจะไม่เท่ากัน
ขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งต่างๆ ทีล่ งสี แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมจะเน้นให้
อารมณ์ของงานเป็นรูปแบบ ความร่วมสมัย ดูแล้วน่าเชือ่ ถือ และ
ผ่อนคลาย

กลุ่มสีอบอุ่น (1)

ภาพสมุนไพรไทย (2)

ภาพที่ 7 สีตันแบบที่น�ำมาพัฒนาสู่ Mood-Tone
(1) ภาพจาก : ชุดสีของ ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2549, หน้า 70-164 ) และ
(2) ภาพจาก : http://www.thaihealth.or.th/Content/29026สมุนไพรไทยกับโรคความดันสูง.html

ภาพที่ 8 สีตันแบบจากชุดสีไทยโทน
ภาพจาก : www.facebook.com/thaitonecolor

ภาพที่ 9 Mood-Tone ของสี ที่น�ำไปใช้สร้างผลงาน
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ผลการวิเคราะห์สีที่เหมาะสมต่อแนวความคิดหลักคือ ความร่วมสมัย น่าเชื่อถือ และผ่อนคลาย ซึ่งสามารถสรุปแบบสีที่ใช้ใน
ผลงานได้ 12 สี อัตราการใช้สีในผลงานจะเป็นไปตามแนวความคิดหลัก
4) ออกแบบโลโก้ (Logo)
การออกแบบโลโก้ได้ออกแบบเพื่อเป็นแนวทางเลือก 6 แบบเพื่อเสนอต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แนวคิดหลักคือ ความร่วมสมัย
ความน่าเชื่อถือ และภาวะผ่อนคลาย และผลงานออกแบบจะถูกออกแบบโดยโทนสีทั้ง 12 สี
ภาพออกแบบ LOGO

ค�ำอธิบายผลงาน

1

แนวคิดจากพระปรางค์สามยอด ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของ
จังหวัดลพบุรี และการน�ำสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้

2

แนวคิดจากการน�ำสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักษรโดย
ใช้แทนสระ โอ และใช้อักษรแบบมีหัว เพื่อให้ดูย้อนยุค

3

แนวคิดจากการน�ำสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักษรโดย
ใช้แทนสระ โอ และเน้นทีอ่ กั ษรแบบมีหวั ให้มขี นาดใหญ่ เพือ่ ให้ดู
ย้อนยุค

4

แนวคิดจากการน�ำสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักษรโดย
ใช้แทนสระ โอ และใช้อักษรแบบมีหัว เพื่อให้ดูย้อนยุค

5

แนวคิดจากพื้นสมุนไพร และที่ตากยาสมุนไพรไทยแบบโบราณ
(ภาษาอีสานเรียกว่า “กระด้ง”)

6

แนวคิดจากการน�ำพื้นสมุนไพร ผสมผสานระหว่างตัวอักษร และ
จัดวางในรูปแบบที่ดูสนุกสนาน เพื่อให้เหมาะสมกับ Logo เกม
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ภาพที่ 10 ภาพผลงานการออกแบบตัวละครแบบที่ 1

ภาพที่ 11 ภาพผลงานการออกแบบตัวละครแบบที่ 2

5) ต้นแบบ (Prototype) ประกอบด้วย Character
Design และ Scene Design
แนวคิดการออกแบบตัวละคร (Character Design)
ตัวละครรับบทเป็นคุณหมอในสมัยปัจจุบัน ได้ออกแบบ
เพื่อเป็นแนวทางเลือก 2 แบบเพื่อเสนอต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดย
ใช้แนวคิดหลักคือ ความร่วมสมัย ความน่าเชื่อถือ และภาวะ
ผ่อนคลาย
แนวคิดแบบที่ 1 : การออกแบบเน้นการใช้โทนสีฟ้าเพื่อ
แสดงถึงความน่าเชือ่ ถือ และความรูส้ กึ ผ่อนคลายสีคอ่ นข้างสดใส
กว่าแบบที่ 2 การออกแบบตัวละครมีความน่ารักตามยุคสมัย
ปัจจุบัน แต่ทรงผมของหมอผู้ชายจะเป็นทรงโบราณเพื่อให้มี
กลิ่นอายความร่วมสมัย แต่โดยรวมแล้วตัวละครจะไม่โบราณ
หรือย้อนยุคเท่าแบบที่ 2
แนวคิดแบบที่ 2 : การออกแบบตัวละครเน้นถึงความร่วมสมัย
การแต่งตัวของตัวละครจะน�ำสไบและผ้าขาวม้าแบบคนโบราณ
มาประกอบการแต่งกายแต่ยังคงสวมชุดกาวน์สีขาวตามแบบ
คุ ณ หมอในปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ยั ง มี ท รงผมที่ มั ด รวบ และ
โครงสร้างใบหน้า หน้าตา ทีด่ เู ป็นคนสมัยโบราณ เสมือนคุณหมอ
ที่เป็นคนสมัยโบราณและคุณหมอสมัยใหม่อยู่ในร่างเดียวกัน
และโทนสีทใี่ ช้จะเน้นตามสีของ Mood-Tone ตามแนวความคิด
มากกว่าแบบที่ 1
แนวคิดการออกแบบฉาก (Scene Design)
จ�ำลองสถานทีโ่ ดยอ้างอิงจากศูนย์เรียนรูโ้ อสถพระนารายณ์
ในการออกแบบฉาก แต่ผู้วิจัยได้ออกแบบร่วมกับ Character

Design เพราะตามหลักการออกแบบงานประเภท Animation
การออกแบบฉากจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ตั ว ละครผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้
ออกแบบฉาก 2 แนวความคิดโดยสอดคล้องกับตัวละครข้างต้น
ดังนี้
แบบที่ 1 สอดคล้องกับตัวละครแบบที่ 1 โดยออกแบบให้ฉาก
มีความเรียบง่าย ใช้สีที่ดูสะอาดตา สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กๆ ได้

ภาพที่ 12 ภาพผลงานการออกแบบฉากแบบที่ 1
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แบบที่ 2 สอดคล้องกับตัวละครแบบที่ 2 โดยออกแบบ
ให้ฉาก มีความร่วมสมัย มีชนั้ วางของทีว่ างยาร่วมกันระหว่าง ยา
สมัยใหม่ และสมัยเก่า มีทั้งหลอดยา ขวดยา หม้อต้ม ครก และ
ยาสมุนไพรสด สิง่ เหล่านีจ้ ะวางร่วมกันเพือ่ ให้รบั รูว้ า่ ยาและอุปกรณ์
เหล่านี้อยู่ร่วมกันได้

แห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวคิด
และคุณค่ากับสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ ตลอดจนส่วน
ของกราฟิกตัวอักษร ร ที่มีลักษณะโค้งยาวไปถึงตัวอักษร ส
ส่วนปลายนั้นเป็นรูปทรงของใบไม้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพืช
สมุนไพรได้

ภาพที่ 13 ภาพผลงานการออกแบบฉากแบบที่ 2

แนวคิดการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
(Interface Design)
การออกแบบ Interface Design จะค�ำนึงถึงผู้ใช้งาน
เป็นหลัก ซึง่ ผูเ้ ข้าชมศูนย์เรียนรูโ้ อสถพระนารายณ์ทอี่ ยูโ่ รงพยาบาล
สมเด็จพระนารายณ์ และเป็นศูนย์ทอี่ ยูใ่ นส่วนของแพพย์แผนไทย
ดังนัน้ ผูใ้ ช้งานจึงมีกลุม่ ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู วัยเข้าชมอย่างแน่นอน การ
ออกแบบ Interface Design จึงออกแบบให้เป็นปุ่มที่เข้าใจและ
สื่อสารง่ายมีขนาดใหญ่พอประมาณเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อม
ใช้สที เี่ ข้มชัดเจน เน้นให้ใช้งานได้งา่ ยมากกว่าเน้นทีค่ วามสวยงาม
จากแบบสอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบ ประเมิน
ความพึงพอใจ และผลงานออกแบบ Logo, Character Design
และ Scene Design แล้วสามารถสรุปแบบสอบถามด้านการ
ออกแบบได้ดังต่อไปนี้
Logo Design เลือกชุดที่ 1 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญให้
ความคิดเห็นว่า Logo มีความร่วมสมัย และพระปรางค์สามยอด
ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ซึง่ นับว่าเป็นสถานที่ ทีส่ ำ� คัญ

ภาพที่ 14 ภาพผลงาน Logo ที่ใช้จริง

Character Design และ Scene Design เลือกแบบที่ 2
เนือ่ งจากผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความคิดเห็นว่าแบบที่ 2 นีก้ ารเน้นถึงความ
ร่วมสมัยมีความน่าสนใจ และสอดคล้องต่อแนวความคิดหลัก
มากกว่าแบบที่ 1

สรุปผลงาน พัฒนาผลงาน และระบบโปรแกรมจนเสร็จ
สมบูรณ์
จากนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานตามค�ำแนะน�ำ
ต่างจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรมของเกม
เขียนโค้ดเกมเพื่อให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการจดจ�ำข้อมูลยา
สมุนไพรไทย และมีความสนุก ความสุขในการรับรู้ข้อมูลใน

ภาพที่ 15 ภาพผลงาน Character Design และ Scene Design ที่ใช้จริง
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เกมผู้เล่นจะรับบทเป็นคุณหมอประจ�ำแผนกแพทย์แผนไทย ซึ่ง
ผู้เล่นสามารถเลือกรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ได้ครั้งละ 1
อาการ จาก 3 อาการ เมือ่ เลือกอาการมาแล้วจะต้องผสมยาตาม
สูตรของต�ำรับพระโอสถพระนารายณ์ ซึง่ เป็นต�ำรับยาทีส่ ามารถ
รักษาอาการนั้น
ล�ำดับขั้นที่ 1 : เกริ่นน�ำให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เล่น (Introduction)
คือการเข้าสู่เกมจะแสดงขอมูลแนะน�ำ จากนั้น สามารถ
กด START ไปสู่ล�ำดับที่ 2
ล�ำดับขั้นที่ 2 : เลือกเกมหรืออาการของโรคที่จะรักษา
จากนั้นดูส่วนผสมของยาสมุนไพร
เมือ่ เข้าสูฉ่ ากนีจ้ ะแสดงรายการอาการป่วยของคนไข้ จะมี
ให้เลือก 3 อาการ เมือ่ กดเลือกอาการใดอาการหนึง่ จะเข้าสู่ ฉากที่

แสดงรายละเอียดส่วนผสมของยา และสรรพคุณของแต่ละต�ำรับ
ตามที่ผู้เล่นเลือก โดยสามารถกดดูภาพขนาดใหญ่ของยาได้
ในฉากนีจ้ ะมีความส�ำคัญในประเด็นทีผ่ เู้ ล่นต้องใช้ความจ�ำ
ในการจ�ำส่วนผสม และอัตราส่วนของยา ท�ำให้ผู้เล่นเองจะเกิด
การจดจ�ำยาต่างๆ
ล�ำดับขั้นที่ 3 : เลือกยาสมุนไพรตามสูตร
เข้าสูฉ่ ากห้องครัวแพทย์แผนไทย ผูเ้ ล่นต้องเลือกส่วนผสม
ให้ถกู ต้องตรงกับอาการทีต่ อ้ งการรักษา ในฉากนีจ้ ะมีการจับเวลา
- หากผู้เลือกผสมยารับที่ 57 จะจ�ำกัดเวลา 2 นาที
- หากผู้เลือกผสมยารับที่ 58 จะจ�ำกัดเวลา 3 นาที
- หากผู้เลือกผสมยารับที่ 78 จะจ�ำกัดเวลา 2.30 นาที
ด้านล่างของฉากจะแสดงรายละเอียดของยาที่เลือก
หากผูเ้ ล่นเลือกผสมไปแล้ว จากภาพทีเ่ ป็นเงาจะกลายเป็นภาพสี

ภาพที่ 16 ล�ำดับขั้นที่ 1

ภาพที่ 17 ล�ำดับขั้นที่ 2

ภาพที่ 18 ล�ำดับขั้นที่ 3
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ภาพที่ 19 ล�ำดับขั้นที่ 4

ล�ำดับขั้นที่ 4 : แสดงภาพการผสมยา และคะแนนที่ได้
เมื่อกดปุ่ม CONTINUE จะได้ชมแอนิเมชั่นการผสมยา
ตามตารับที่เลือกรักษา จากนั้นจะแสดงผลของคะแนน ซึ่ง
คะแนนคิดจาก ความถูกต้องของยาทีเ่ ลือก อัตราส่วนทีผ่ สม และ
เวลาที่ใช้ไป ยิ่งเร็วยิ่งได้คะแนนมาก

ภาพที่ 20 Show Real เกมโอสถพระนารายณ์
สามารถชม Show Real ของเกมโอสถพระนารายณ์ ได้ที่
www.youtube.com/watch?v=5HoyZHN5ZMM&feature=youtu.be

3. ผลการสร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู้โอสถ
พระนารายณ์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย
สามารถสร้ า งบรรยากาศบริ เ วณศู น ย์ เรี ย นรู ้ โ อสถ
พระนารายณ์ เ ป็ น ไปตามภาพที่ แ สดงในภาพที่ 21 ผลงาน
การออกแบบเกมได้พัฒนาเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ข้อมูลยาสมุนไพรโดยถูกติดตั้งเป็นอีก 1 โซนการเรียน
รู้ภายในศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์ ซึ่งผลงานจะเล่นผ่าน
จอทัชสกรีน (Touch Screen) เพื่อให้ผู้เล่นสามารถใช้งานได้
โดยง่าย และมีส่วนร่วมกับผลงานให้มากที่สุด และบางครั้งการ
เล่น 1 เกมผู้เล่นอาจช่วยกันเล่นได้มากกว่า 1 คน เป็นการสร้าง
บรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เกิดการผ่อนคลาย
ในการรับรู้ข้อมูลได้

ภาพที่ 21 ภาพแสดงบรรยากาศการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับผลงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์
ภาพจาก : www.facebook.com/ศูนย์การแพทย์แผนไทย
รพ.พระนารายณ์มหาราช
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อภิปรายผล
จากการเก็บข้อมูลจากงานวิจยั ชุดนีไ้ ด้ทำ� การเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบ การวิจยั เชิงคุณภาพ คือจากการสังเกต
พฤติกรรมการชมของผู้ชม และการสอบถามสัมภาษณ์เพื่อให้
ผู้ชมบอกเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาตามการรับรู้ ความรู้สึก
หรือความเข้าใจ (วรรณดี สุทธินรากร, 2556, หน้า 113) โดยท�ำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ม่ระบุจำ� นวนตัง้ แต่ตอนต้น แต่เป็นการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ชมแบบบังเอิญ และเมื่อข้อมูลเริ่มซ�้ำๆ ซึ่งแสดงถึง
การอิ่มตัวผู้วิจัยจะท�ำการหยุดเก็บข้อมูล (วรรณดี สุทธินรากร,
2556, หน้า 61) ซึ่งพบว่า
1) สื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม เป็นที่นิยมของกลุ่มคน
สมัยใหม่ได้ทุกเพศทุกวัย เพราะสามารถเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้
ไม่เกิดความน่าเบื่อ และเกมสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ
ทุกวัยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวการ์ตนู น่ารัก และเป็นรูปแบบ SD
ในส่วนของยาสมุนไพรไทยที่คนทั่วไปควรทราบจะเป็นยาที่ใช้
รักษาอาการหรือโรคที่มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง นั้นคือ อาการ
ปวดเมือ่ ยเส้นตึงได้ทวั่ ร่างกาย เป็นตะคริว จับโปง อาการเปือ่ ยคัน
และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือของมีคม
2) การออกแบบเกมที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยา
สมุนไพรไทย โดยใช้แนวคิดการออกแบบคือ การแสดงถึง ความ
ร่วมสมัย ความน่าเชือ่ ถือ และสร้างความรูส้ กึ ผ่อนคลาย แนวคิดนี้
สามารถใช้ในการก�ำหนด Mood-Tone ในการออกแบบ Logo,
Character Design, Scene Design และ Interface Design พร้อมทัง้
การออกแบบ Gameplay ให้มลี ำ� ดับการเล่นเกมทีไ่ ม่ซบั ซ้อนโดย
มีเพียง 4 ขั้นตอน โดยชื่อเกมว่า “โอสถพระนารายณ์” เป็นเกม
เชิงการศึกษารูปแบบเกมและกราฟิกตัวละครแนวการ์ตูนน่ารัก
(SD) ผลการส�ำรวจโดยแบบสอบถามพบว่าสามารถสร้างการ
มีส่วนร่วมให้กับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย เพราะสามารถลดความรู้สึก
เชิงวิชาการของข้อมูลลงได้ และเพิ่มความน่าสนใจที่เหมาะสม
กับยุคสมัยในปัจจุบนั ท�ำให้ผเู้ ล่นได้มสี ว่ นร่วมในการจดจ�ำข้อมูล
ยาสมุนไพรไทย และมีความสนุก ความสุขพร้อมกับการรับรู้
ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผู้เล่นต่างให้ความคิดเห็นว่าเป็นเกมที่
ใช้ทักษะการจดจ�ำ
3) สามารถสร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู้โอสถ
พระนารายณ์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย
ผลการส�ำรวจโดยแบบสอบถามพบว่า บรรยากาศบริเวณ
ศูนย์เรียนรู้สามารถให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย สามารถสร้าง

แรงกระตุน้ ในการต้องการศึกษาเนือ้ หาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับยาสมุนไพร
และรูปแบบของสือ่ ทีช่ ว่ ยให้สร้างบรรยากาศเหมาะกับคนในสมัย
ปัจจุบัน สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและยังแสดงถึง
ความก้าวหน้า การพัฒนาทันยุคสมัยได้อย่างชัดเจน สามารถสร้าง
แรงกระตุ้นให้สนใจยาสมุนไพรไทยหรือสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรไทยได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกทีเ่ กีย่ วข้องกับสมเด็จพระนารายณ์
เพื่อน�ำมาประกอบการวิจัย และสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานในด้านการพัฒนาเกม สามารถพัฒนา
รูปแบบให้สนุก และเข้มข้นมากขึน้ สามารถเพิม่ เกมต่างๆ เข้าไปได้
เพื่อให้ผู้ที่เคยเล่นแล้วสามารถกลับมาเล่นเกมและศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เพิม่ ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ศนู ย์การเรียนรูแ้ ห่งนีไ้ ม่นา่ เบือ่
หรือหยุดนิ่ง
ประกาศคุณูปการ
ส� ำ หรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ข อขอบคุ ณ กลุ ่ ม งานแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช จังหวัดลพบุรี ทีใ่ ห้โอกาสในการวิจยั และการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดแสดงนิทรรศการถาวรของศูนย์เรียนรูโ้ อสถพระนารายณ์
และขอบคุณทีมงานนางสาวภัทธา ศิริฤกษ์ที่ร่วมสร้างสรรค์
ผลงาน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษารู ป แบบ
คติสัญลักษณ์ ของกลองมโหระทึกในประเทศกลุ่มลุ่มน�้ำโขง
ทีป่ รากฏตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ตง้ั แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
2) วิเคราะห์ถงึ บทบาทของกลองมโหระทึกในวิถชี วี ติ คนในสังคม
เกษตรกรรมลุม่ น�ำ้ โขงและ 3) วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงบทบาท
และสถานภาพของกลองมโหระทึ ก ในประเทศไทย เพื่ อ หา
แนวทางการอนุรกั ษ์ สืบสาน และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่านีใ้ ห้ดำ� รงอยูส่ บื ไปโดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์
และน�ำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า กลองมโหระทึก เป็นมรดกภูมปิ ญ
ั ญาที่
สืบสานขับเคลือ่ นเชือ่ มโยงทางด้านวัฒนธรรมร่วมระหว่างภาคใต้
ของประเทศจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลองมโหระทึก
ได้แพร่กระจายอยู่ภาคใต้ของประเทศจีนและบรรดาประเทศ
อาเซียนได้แก่ ประเทศจีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
บทบาทส�ำคัญคือการใช้ประกอบในพิธกี รรมตามความเชือ่ ทีม่ ตี อ่
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของอ�ำนาจ เกียรติยศ ความร�ำ่ รวย
ฐานั น ดร การใช้ ส� ำ หรั บ ส่ ง อาณั ติ สั ญ ญาณในการระดมพล
การสงคราม การแจ้งข่าว รวมถึงการใช้เป็นเครื่องดนตรีในงาน
บันเทิงและงานประเพณีตา่ งๆ ด้วย ปัจจุบนั แม้วา่ กลองมโหระทึก
จะยังมีใช้อยู่ทั้งในงานพระราชพิธี ประเพณีสำ� คัญ รวมถึงการใช้
ในการประกอบพิธกี รรมของกลุม่ ชนเผ่าต่างๆ ของหลายประเทศ
ทว่าได้ลดบทบาทและความส�ำคัญลง ที่ส�ำคัญยังคงอยู่ในภาวะ
สุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายอย่างมากทั้งในมิติของศิลปะรวมถึง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกลองมโหระทึกที่เกิดขึ้นทั่วไปในกลุ่ม
ประเทศที่ท�ำการศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการน�ำผลวิจัยนี้ไปใช้
เป็ น แนวทางในการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอด และฟื ้ น ฟู วั ฒ นธรรม
กลองมโหระทึกให้ด�ำรงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: กลองมโหระทึก, วัฒนธรรม, ลุ่มน�้ำโขง

Abstract
Objectives of the research included 1.) To study
the Kettle drum’s and its unique among the Mekong
sub region’s countries that have been shown evidences
from its long historical and up to the present time 2.) To
analyses how the drum related to farmers lifestyle in this
region and 3.)  To analyses changing trend of its roles in
Thailand in order to preserve, continue and development
this cultural valued to be continued in accordance with this
research for further development and disseminations.
The research findings found that the Kettle drum
was one of the indigenous knowledge of Chinese and
Southeast Asia cultural heritages, as the Kettle drum was
spread in the southern part of China and some countries
in Asia such as China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia
and Vietnam. Roles of the Kettle drum was strongly involved
with belief and daily practices as well as honor, wealthy
and power. The Kettle drum was also be used in gathering
people for joining wars, making announcements and
to be used as music instrument in traditional events.
At the present time many countries still use the Kettle
drum as music instrument to important events in particular
for the Kings and ethnic significant events. Recently there is
a level of concern of losing the use Kettle drum in many
aspects, therefore we should use this research findings to
be a guidance for using, preservation and renovation of
the Kettle drum for beneficial of our future generation.
Key words : Kettle drum, culture, the basin of
Mekong River

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “กลองมโหระทึก: มรดกภูมปิ ญ
ั ญากลุม่ ประเทศลุม่ นาํ้ โขง” ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2
รองศาสตราจารย์ประจ�ำคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
1

Wei Yanxiong 59

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
“กลองมโหระทึก” เป็นมรดกภูมปิ ญั ญาทีส่ บื สานขับเคลือ่ น
เชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมระหว่างภาคใต้ของประเทศจีนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลองมโหระทึกได้กระจัดกระจายทัว่ ใน
ภาคใต้ของประเทศจีนและบรรดาประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม
ลาว กัมพูชา ไทย เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
“กลองมโหระทึก” มีประวัตคิ วามเป็นมายาวนานถึง 3,000 กว่าปี
(Jiang tingyu, 2005:111-117) ได้แพร่ขยายและน�ำมาใช้อย่าง
กว้างขวางในบรรดาชนเผ่าส่วนน้อยทางภาคใต้ของประเทศจีน
และบรรดาประเทศอาเซียนจนถึงปัจจุบันซึ่งได้แทรกซึมเข้าใน
วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องบรรดาชนเผ่าในสังคม (Liang zhiming,
2007:49-63) สามารถพูดได้ว่า “กลองมโหระทึก” เป็นตัวแทน
ด้านวัตถุโบราณแห่งยุคสมัยของภาคใต้ในประเทศจีน และบรรดา
ประเทศอาเซียน (Li fuqiang,Wei yanxiong, 2016:14-44)
เพราะว่า “กลองมโหระทึก” มีความหมายทางด้านวัฒนธรรม
และความเชื่อถือทางประเพณี
กลองมโหระทึกเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างหนึ่งใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวัฒนธรรมความเชื่อของ
กลุ ่ ม ชนโบราณสมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ต ่ อ เนื่ อ งถึ ง สมั ย ต้ น
ประวัติศาสตร์ การพบกลองมโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�ำ้ โขง
เป็นหลักฐานทีช่ ใี้ ห้เห็นการเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรม แม้จะยังชีช้ ดั
ไม่ได้วา่ น�ำมาเพือ่ วัตถุประสงค์ใด ทัง้ ในแง่พธิ กี รรมต่างๆ แต่จาก
การศึกษาลักษณะของแหล่งทีพ่ บกลองมโหระทึกในกลุม่ ประเทศ
ลุม่ น�ำ้ โขง จะอยูใ่ นบริเวณเนินดินใกล้แหล่งน�ำ้ แสดงถึงการเลือก
สถานที่ความอุดมสมบรูณ์ และพบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาจ
เป็นนัยยะแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ในวัฒนธรรมร่วมที่มีการใช้กลองนี้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึง่ และแสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีใ่ นเขตนัน้ ๆ เป็นชุมชนทีม่ กี าร
รวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในเรื่อง
การผลิตทางด้านโลหะกรรม และมีการประกอบพิธกี รรมเกีย่ วกับ
กลุ่มชนอื่นๆ ภายนอก จนกระทั่งมีการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมและการเผยแพร่ความเชื่อต่อกัน
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ กลองมโหระทึกที่ค้นพบไม่ใช่
เฉพาะพื้นที่กลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขงเท่านั้น หากแต่มีการค้นพบ
อีกหลายประเทศในภูมภิ าค เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์
ต่างก็มีการค้นพบกลองมโหระทึกเช่นกัน (Liang zhiming,
2007:49-63) ซึ่งหมายความว่า กลองมโหระทึกคือวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 แผนที่การกระจายของกลองมโหระทึก

ร่วมในภูมิภาค ซึ่งทั้งรูปแบบ ลวดลาย รวมถึงการใช้ประโยชน์
ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่มากดังรายละเอียดข้างต้น
จะเห็นได้ว่า กลองมโหระทึกนั้นมีบทบาทต่อวิถีการ
ด�ำเนินชีวิตมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แม้ว่าปัจจุบันความส�ำคัญและ
บทบาทดั ง กล่ า วจะลดลงเนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงในโลก
สมัยใหม่ ทว่ากลองมโหระทึกก็ยังคงความส�ำคัญในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทีไ่ ม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย
เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงอีกหลายประเทศร่วมภูมิภาค และ
เป็นความส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นฐานะมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อ “กลองมโหระทึก:
มรดกภูมิปัญญากลุ่มประเทศลุ่มน�ำ้ โขง” เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
ความหมาย ความส�ำคัญ และบทบาททางวัฒนธรรมของกลอง
มโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ส�ำคัญด้านวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษารูปแบบ คติสัญลักษณ์ ของกลองมโหระทึกใน
กลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขงที่ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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2. วิเคราะห์ถึงบทบาทของกลองมโหระทึกในวิถีชีวิต
คนในสังคมเกษตรกรรมลุ่มน�้ำโขงคือ ประเทศจีน เมียนมา ลาว
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
3. วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงบทบาท และสถานภาพของ
กลองมโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง เพื่อหาแนวทางการ
อนุรกั ษ์ สืบสาน และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้
ให้ดำ� รงอยู่สืบไป

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
1.วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) ศึกษาถึงประวัตศิ าสตร์กลุม่ ประเทศ
ลุ่มน�้ำโขงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยค้นคว้าข้อมูล
เอกสารทั้งชั้นต้น (Primary Data) และชั้นรอง (Secondary
Data) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของหลักฐานใน 2 ลักษณะประกอบด้วย
1.1 ประเภทลายลักษณ์อักษร ได้แก่ เอกสารทุกชนิด
ที่ให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลองมโหระทึก
ทั้งงานวิจัย เอกสารโบราณ หนังสือ บทความ
เป็นต้น
1.2. ประเภทที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ วัตถุ
สถานที่ สิ่งของ ภาพ ฯลฯ ที่ไม่ใช่เอกสาร ที่มีอยู่
ทั้งจากหน่วยของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสถานที่
ที่ผู้วิจัยได้เข้าท�ำการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย
ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ พระนคร จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ห้ อ งสมุ ด สมเด็ จ กรมพระยาด� ำ รงราชานุ ภ าพ
ศู น ย์ วิ จั ย เผ่ า พั น ธุ ์ วิ ท ยามหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ
กวางซี สถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมแห่ ง ชาติ
เวียดนาม สถาบันวิทยาศาสตร์สงั คมแห่งชาติลาว
ราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
2.วิธวี จิ ยั ประวัตศิ าสตร์จากค�ำบอกเล่า (Oral History)
เป็ น การค้ น คว้ า ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ประวัติศาสตร์จากค�ำบอกเล่า และการวิจัยเชิงคุณภาพ
3.วิธีวิจัยภาคสนาม เป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมหรือวิถีที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กันกับกลองมโหระทึก โดยการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม เช่น ชุมชน ศาสนสถาน รวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกลองมโหระทึกและยังคงด�ำรงอยู่
4.การน�ำเสนอ ใช้วธิ กี ารพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical
Description) โดยน�ำเสนอเนือ้ หาแบบหัวเรือ่ ง (Topical Approach)
ซึ่งแต่ละเรื่องจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเวลา: ผู้วิจัยได้ก�ำหนดช่วงเวลาของการ
ศึกษาตามชือ่ หัวข้อของการวิจยั ว่า กลองมโหระทึก: บทบาทการ
อนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ
ลุ่มน�้ำโขง ขอบเขตหลักด้านเวลานั่นคือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ
ขอบเขตด้านพื้นที่: การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่
ลุม่ น�ำ้ โขงของการศึกษาภายใต้ชอื่ “กลุม่ ประเทศลุม่ น�ำ้ โขง” ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงท�ำศึกษาโดยก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีเ่ ป็นประเทศลุม่ น�ำ้ โขง
อันประกอบด้วย จีน เมียนมา ลาว กัมพูชา ไทย และเวียดนาม
โดยวิเคราะห์จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ
ขอบเขตด้านเนื้อหา: ด้านเนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขอบเขตการศึกษาเนือ้ หาครอบคลุม 3 ส่วนหลัก คือ
1. รูปแบบ ความหมายตามคติเชิงสัญลักษณ์ของกลอง
มโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. บทบาททางวั ฒ นธรรมตามความเชื่ อ เรื่ อ งกลอง
มโหระทึกในภูมิภาคต่างๆ ของกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง
3. การเปลี่ ย นแปลงบทบาททางวั ฒ นธรรมของกลอง
มโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ความหมาย
ตามคติ เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องกลองมโหระทึ ก ในกลุ ่ ม ประเทศ
ลุ่มน�้ำโขงที่ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางวัฒนธรรม ความ
สัมพันธ์ของกลุม่ คนตามความเชือ่ เรือ่ งกลองมโหระทึกในภูมภิ าค
ต่างๆ ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง
3. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาททาง
วัฒนธรรมของกลองมโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง เพื่อหา

Wei Yanxiong 61

แนวทางการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านีใ้ ห้คงอยู่
ต่อไป
4. ได้ฐานข้อมูลเกีย่ วกับ “กลองมโหระทึก” ด้านมรดกทาง
วัฒนธรรมในแง่มมุ ต่างๆ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจยั อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ อันจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
อ้างอิงทางวิชาการได้ รวมถึงการเป็นองค์ความรู้ด้านท้องถิ่น
ศึกษาที่สำ� คัญในการเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนเพื่อการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าต่อไปในอนาคต

ความเป็นมาและความส�ำคัญของกลองมโหระทึก :
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศลุ่มน�ำ้ โขง
ในอดีตพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมทางตอนใต้ของจีนปรากฏหลักฐาน
การใช้ ก ลองมโหระทึ ก ที่ ย าวนานที่ สุ ด ปั จ จุ บั น สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนเป็นประเทศทีเ่ ก็บรักษากลองมโหระทึกมากกว่าทีอ่ นื่
ยังเป็นประเทศที่บันทึกไว้ในพงศาวดารก่อนใคร (Li weiqing,
1994:48-57) ขณะเดียวกันนั้นก็เป็นประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
กลองมโหระทึกมากกว่าใครอีกด้วย ในสมัยราชวงศ์ถังและ
ราชวงศ์ซ่งมีปัญญาชนเขียนเกี่ยวกับกลองมโหระทึกไว้ในรูป
ของกาพย์กลอน มาถึงราชวงศ์ฉิงในสมัยเจ้าแผ่นดินเสียนหลง
ครองราชย์เป็นปีที่ 14 เมื่อ ค.ศ. 1749 ได้เรียบเรียงสมุดภาพ
เกีย่ วกับวัตถุและรูปภาพทีม่ ชี อื่ ว่า “ชีฉงิ่ กูเ่ จีย้ น” ได้บนั ทึกรูปภาพ
ของกลองมโหระทึก 14 ใบ แล้วในสมัยเจ้าแผ่นดินเสียนหลง
ครองราชย์เป็นปีที่ 58 เมื่อ ค.ศ. 1793 ได้เรียบเรียงต�ำรา
“ชีฉิ่งกู่เจี้ยน” โดยท่านเจียและท่านอี๋ เป็นผู้เรียบเรียงก็ได้เอา
รูปภาพกลองมโหระทึกเป็นจ�ำนวน 9 ใบ ไว้ในต�ำรานี้อีก ในสมัย
ของเจ้าแผ่นดินเจี๋ยชิ้ง ผู้ว่าการมลฑลกวางชีที่มีชื่อว่า :แช้ชีขุ่น
ได้เรียบเรียงต�ำราชื่อว่า “พงศาวดารกวางชี” มีหัวข้อเกี่ยวกับ
การวิจัยกลองมโหระทึกในต�ำราเล่มนี้ได้รีบเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ ย วกั บ กลองมโหระทึ ก มากพอสมควร (Li fuqiang,Wei
yanxiong, 2016:14-44) นอกจากนั้นยังได้ด�ำเนินการวิเคราะห์
วิจัยกลองมโหระทึกอีกด้วย เมื่อสมัยของเจ้าแผ่นดินต่าวกวง
ท่านโหลวชือ่ หลิง่ ได้เขียนต�ำราทีม่ ชี อื่ ว่า “การวิจยั กลองมโหระทึก
จิ้งอี้ซี” ซึ่งได้มีการอธิบายตัวหนังสืออี้ซีที่พูดถึงกลองมโหระทึก
1 ใบ ตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีการบันทึกไว้ในพงศาวดารในแต่ละ
ท้องถิ่น
การวิจัยกลองมโหระทึกทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการ
เริ่มต้นในท้ายศตวรรษที่ 19 โดยชาวตะวันตกเป็นผู้ริเริ่ม ในปี

1884 ดร.เมเยอร์ (A.B. Meyer) เจ้าหน้าที่วุฒิสมาชิกเดรสเดน
(Dresden) ของเยอรมนีได้เขียนต�ำราเล่มหนึง่ ทีม่ ชี อื่ ว่า “วัตถุโบราณ
ในเกาะอินเดียตะวันออก” ซึง่ จัดพิมพ์อยูท่ เี่ มืองไลพ์ซกิ ได้นำ� เอา
รูปภาพของกลองมโหระทึกบาดาวีและกลองมโหระทึกอยู่ยุโรป
มาเรียบเรียงเป็นต�ำรา ซึง่ ได้เป็นการเปิดศาสตร์ให้แก่การค้นคว้า
วิจยั กลองมโหระทึก ในปี 1898 ท่านเมเยอร์กบั ท่านวาพู (W.Foy)
ได้รว่ มกันเขียนต�ำราทีม่ ชี อื่ ว่า “กลองมโหระทึกเขียวของอาเซียน”
ที่ ไ ด้ จั ด พิ ม พ์ อ ยู ่ ที่ เ มื อ งเดรสเดน (Zhao lu, 1990:1-8)
หลังจากนั้นนักวิจัยเยอรมนีคือท่านฟรีดริชเฮิร์ธ (Friedrich
Hirth) กับนักวิจัยฮอลแลนด์คือท่านตีเรอร์ (De Groot) ซึ่ง
สองท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปัญหาของจีนได้มีการ
โต้เถียงกันเกีย่ วกับเรือ่ งของกลองมโหระทึก นักวิจยั ชาวฮอลแลนด์
ได้น�ำเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในพงศาวดารของจีนมาพิสูจน์ว่า
กลองมโหระทึกเป็นชิน้ งานของบรรดาชนเผ่าส่วนน้อยในภาคใต้
ของจีน กลองมโหระทึกได้แสดงถึงฐานะและอ�ำนาจ ปี 1902
“กลองมโหระทึกโลหะของอาเซียน” ซึ่งเป็นต�ำราของท่านฝูรังชี
เฮกเกอร์ (Franz Heger) นักวิจัยชาวเยอรมันได้จักพิมพ์อยู่ที่
เมืองแร๊พซิบโดยเขียนเป็นภาษาเยอรมัน (Zhao lu, 1990:1-8)
ท่านเฮกเกอร์เออร์ได้ใช้ความรู้เกี่ยวการจ�ำแนกประเภทวัตถุ
โดยอิ ง ตามรู ป ทรงและการเปลี่ ย นแปลงของลวดลายของ
กลองมโหระทึก (Li fuqiang,Wei yanxiong, 2016:14-44)
จะเห็นได้ว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับกลองมโหระทึกกัน
อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ซึง่ อาจได้ขอ้ สรุปในเบือ้ งต้นว่า
กลองมโหระทึกเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มคนในภาคพื้น
เอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
วิถีการด�ำเนินชีวิต วิถีความเชื่อ และวิถีวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ เหล่านี้มีความเป็นวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ อย่างไรก็ตาม
ในประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมา และประเทศไทย
กลับพบว่ามีการศึกษาเกีย่ วกับกลองมโหระทึกไม่มากนัก ไม่เป็น
ที่สนใจของนักวิชาการทั่วไปเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มีการเก็บรักษา
กลองมโหระทึกที่ค้นพบในประเทศเหล่านี้เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์
หลายแห่ง

ผลการวิจัย
กลุม่ ประเทศลุม่ น�ำ้ โขงแหล่งก�ำเนิดของกลองมโหระทึก
นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 มี
กลุม่ นักวิชาการบางกลุม่ ของยุโรปขณะท�ำการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
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กลองมโหระทึกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในช่วงต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนแต่กล่าวถึง
วัฒนธรรมดองซอนของเวียดนาม คือวัฒนธรรมกลองส�ำริด
หรือกลองมโหระทึกทัง้ สิน้ ศูนย์กลางของวัฒนธรรมนีอ้ ยูบ่ ริเวณ
ดองซอนวัฒนธรรมดองซอนมีอิทธิพลแต่ภาคเหนือเวียดนาม
ไปถึงอินโดนีเซีย วัฒนธรรมดองซอนมีอายุระหว่าง 500 ถึง
100 ปีก่อนคริสต์ศักราช (Jiang tingyu, 2005:111-117) ดังนั้น
จึงอาจกล่าวในเบื้องต้นนี้ได้ว่า วัฒนธรรมกลองมโหระทึก คือ
วัฒนธรรมร่วมกันของชนชาติต่างๆ ทั้งของจีนและอาเซียน
กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมกลองมโหระทึกของ
ตอนใต้ของประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิชาการ
ของยุโรปที่ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับกลองมโหระทึกก็จะกล่าวถึง
กั ม พู ช า แต่ บ างที อ าจเนื่ อ งด้ ว ยความโดดเด่ น แพรวพราว
ของวัฒนธรรมอังกอร์ ท�ำให้ดึงดูดความสนใจของเหล่าผู้วิจัย
ทั้งหลายไป
ในขณะที่ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กลองมโหระทึ ก ที่ ขุ ด พบใน
ประเทศลาวปั จ จุ บั น โดยทั่ ว ไปแล้ ว เราอาจสั น นิ ษ ฐานว่ า
อารยธรรมหรือวัฒนธรรมของลาวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง
เวลาเดียวกันกับยุคฮั่นของประเทศจีนหรือหลังจากนั้นจึงเริ่ม
มีการใช้กลองมโหระทึก (Jiang tingyu, 2005:111-117)
อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัด กลองมโหระทึก
ที่มีการค้นพบครั้งแรกถูกสร้างขึ้นภายใต้อารยธรรมของลาว
จากนั่นก็แพร่กระจายสู่พื้นที่ใกล้เคียง
เช่นเดียวกันกับเมียนมาที่ได้มีการเริ่มใช้กลองมโหระทึก
ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 11 (ประมาณช่วงปลายราชวงศ์ซ่งของจีน)
ทางตอนใต้ของเมียนมามีการพบแผ่นจารึกอักษรมอญ/บาลี
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 11 ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับพระเจ้า Mukuta (King Mukuta) แห่งเมืองตะโทน (Thaton) ซึ่งกล่าวถึงการตี
หรือเคาะกลองของประชาชนในสมัยนั้นเป็นการแสดงออกถึง
ความเคารพที่มีต่อพระเจ้า Mukuta ในแผ่นจารึกภาษามอญ
ทีถ่ กู ค้นพบเมืองแปร หรือปยี หรือโปรมและเจดียช์ เวนันดอว์นนั้
กล่าวถึงพระเจ้าจานสิตาแห่งพุกาม (King Kyansittha, ช่วงปี
ค.ศ.1084-1111) ว่าได้มีส่งพุทธวัตถุกลับไปยังพุทธคยาของ
อินเดียเพื่อท�ำการฟื้นฟู ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลองมโหระทึกอยู่ด้วย
นอกจากนี้ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในของพระเจ้าจานสิตา
มีปรากฏภาพกลองมโหระทึกจ�ำนวน 3 ใบในนั้น (Virgimia
M.Di Crocco, 1993:78-79)

กลองมโหระทึกในไทยนัน้ เป็นกลองทีถ่ กู หล่อขึน้ ในพืน้ ที่
หรือถูกน�ำเข้ามาจากจีนหรือเวียดนามกันแน่ ซึง่ ยังเป็นข้อถกเถียง
จากนักวิชาการต่างๆ มาโดยตลอด ที่ผ่านมามีนักวิชาการเชื่อว่า
กลองมโหระทึกในไทยนั้นถูกหล่อขึ้นโดยฝีมือของชาวพื้นเมือง
เนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณมาพวกเขาเหล่านั้นก็ได้มีเทคโนโลยี
การหล่อเครือ่ งส�ำริดจากหลักฐานทีพ่ บในโนนนกทาและบ้านเชียง
ซึ่งผ่านวิธีการการวิเคราะห์ทางสเปกโตรสโกปีโดยใช้เครื่องเร่ง
ความเร็วในการระบุอายุของวัตถุ ซึง่ เครือ่ งส�ำริดทีข่ ดุ พบเหล่านัน้
มีอายุอยูร่ ะหว่าง 1000 - 1500 ปีกอ่ นคริสตกาล (Liang Zhiming,
2007:49-51)
จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่า เครื่องส�ำริดที่พบใน
ประเทศไทยนั้นมีอายุน้อยกว่าเครื่องส�ำริดของจีน แหล่งที่มา
ของเครือ่ งส�ำริดก็อาจเป็นไปได้สงู ว่าไม่ได้เกิดขึน้ มาเอง แต่มสี ว่ น
เกี่ยวข้องกันประเทศจีน นายชาร์ลไฮแฮม (Charles Higham)
ยังเชื่ออีกว่า ยุดส�ำริดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอาจเริ่ม
ตั้งแต่เทือกเขาหลิ่งหนาน (Lingnan) ตอนใต้ของประเทศจีน
ไปจนถึง Qindunerhegu และจากยูนนานยาวไปจนถึงสามเหลีย่ ม
ปากแม่นำ�้ โขงนัน้ ไม่มตี น้ ก�ำเนิดทีเ่ กิดขึน้ เอง เทือกเขาหลิง่ หนาน
(Lingnan) ถือเป็นถิ่นก�ำเนิดดั้งเดิมของส�ำริดแห่งหนึ่ง เริ่มตั้งแต่
เริ่มต้นอารยธรรมของยุคส�ำริดในประเทศจีน ก็ได้มีการเริ่มการ
แลกเปลีย่ นแนวคิดและภาชนะไปทางตอนใต้ หากการแลกเปลีย่ น
เครื่ อ งส� ำ ริ ด ของเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ไ ม่ ไ ด้ มี ที่ ม าเช่ น นี้
ย่อมมีการแสดงถึงการค้นพบในการท�ำเหมืองแร่และในพื้นที่
1-2 หรือ 2-3 แห่ง
กล่าวได้ว่า ต้นก�ำเนิดวัฒนธรรมเครื่องส�ำริดจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับตอนใต้ของประเทศจีน ในยุควสันตสารท (ชุนชิว)
ของจีนได้มกี ารเริม่ หล่อกลองมโหระทึกขึน้ แล้ว (Zhang xifeng,
2007:4-33) กลองมโหระทึกหล่อจากส�ำริดตามแบบเฮเกอร์ 1 ใน
กลุม่ ประเทศลุม่ น�ำ้ โขงนัน้ เกิดขึน้ จากการเชือ่ มต่อแลกเปลีย่ นกัน
ระหว่างชาวพื้นเมืองกับชาวพื้นเมือง นับตั้งแต่การสถาปนา
อาณาจักรตั้งแต่ยุควสันตสารท (ชุนชิว) ชาวเยวี่ย (Yue) ซึ่ง
อยูท่ างตอนใต้ของจีนต้องเผชิญกับความกดขีท่ มี่ าจากตอนเหนือ
ของประเทศ เมื่อเคลื่อนมายุคราชวงศ์ฉินและฮั่น การขยาย
อ�ำนาจของราชวงศ์ในช่วงกลางสร้างความกดดันที่มีอยู่ของทาง
ตอนใต้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (Zhang xifeng, 2007:4-33)
ด้วยเหตุปจั จัยดังกล่าวท�ำให้เกิดแพร่กระจายของกลองมโหระทึก
ไปเทือกเขาหลิ่งหนาน (Lingnan) ทางใต้ของจีน รวมถึงกลุ่ม
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ประเทศลุ่มน�้ำโขงซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผล
ดังกล่าวไปด้วย

บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของกลองมโหระทึก
จาการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า บทบาททางสั ง คมส� ำ คั ญ ของ
กลองมโหระทึกในสมัยโบราณ คือการใช้ส�ำหรับการบวงสรวง
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัวกลองมโหระทึกเองเป็นผลิตผลจากลัทธิ
ความเชื่อและตัวกลองมโหระทึกก็ได้รับการเคารพบูชาเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งด้วยการบวงสรวงด้วยกลองมโหระทึก
ไม่ว่าในโอกาสใด (ทองแถม นาถจ�ำนง, 2538:140-141)
นอกจากนีย้ งั ใช้เครือ่ งประดับบารมีของผูม้ อี ำ� นาจ การเป็น
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องตัวมโหระทึกเองอาจจางไป แต่มโหระทึก (โลหะ)
เป็นของมีคณ
ุ ค่าหายาก (ทองแถม นาถจ�ำนง, 2538:140-141) เช่น
เดียวกับที่ราชส�ำนักจีนเคยถือ “ติ่ง” (ภาชนะโลหะรูปทรงคล้าย
กระถางธูปใหญ่ๆ) เป็นสัญลักษณ์ของการครองอ�ำนาจรัฐ บทบาท
ของมโหระทึกในราชส�ำนักสยามปัจจุบัน รวมถึงเป็นสัญลักษณ์
ของความสูงเกียรติที่ร�่ำรวยเมื่อการหล่อมโหระทึกท�ำได้ง่ายขึ้น
ไม่เฉพาะหัวหน้าเผ่า (ประมุข) เท่านั้น จะมีกลองมโหระทึกได้
ผู้สูงศักดิ์ที่ได้รับรางวัลจากประมุข หรือผู้ร�่ำรวยก็สามารถเป็น
เจ้าของได้สัญลักษณ์แห่งอ�ำนาจก็กร่อนลงเหลือเพียงสัญลักษณ์
แสดงความร�ำ่ รวยสูงศักดิ์ (ทองแถม นาถจ�ำนง, 2538:140-141)
บทบาทมโหระทึกในกลุ่มชนกะเหรี่ยงว้า ก็จะจัดอยู่ในข้อนี้
และบทบาทในการใช้ส�ำหรับส่งอาณัติสัญญาณ เช่น ใช้ระดมพล
ใช้ในการสงคราม ใช้แจ้งข่าวด่วน เช่น ไฟไหม้ คนตาย เป็นต้น
ใช้เป็นเครื่องดนตรีในแง่บันเทิง หรือเล่นไปตามประเพณีเท่านั้น
มิได้เข้าใจถ่องแท้ถึงความหมายดั้งเดิม (ทองแถม นาถจ�ำนง,
2538:140-141)
สภาพการณ์ทางวัฒนธรรมกลองมโหระทึกในปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น อยู ่ ต อนใต้ ข องจี น ยั ง มี ช นเผ่ า กลุ ่ ม น้ อ ย เช่ น
ชนเผ่าจ้วง ชนเผ่าต้ง ชนเผ่าแม้ว ชนเผ่าเย้าฯลฯ ใช้กลอง
มโหระทึกในเทศกาลส�ำคัญต่างๆ กลุ่มชนเผ่าเหล่านี้ถือเป็น
เจ้าของกลองมโหระทึกเป็นคนที่สร้างขึ้นแล้วเป็นคนที่ใช้ใน
ทุกวันนี้ (Zhang xifeng , 2007:4-33)
ที่ ป ระเทศเวี ย ดนามมี ห นั ง สื อ บั น ทึ ก ว่ า มี ก ลุ ่ ม ชนเผ่ า
ส่วนน้อยเช่นมีชนเผ่าขมุ (Kho Mu) ชนเผ่าจายา (Giay) ชนเผ่า
ปูแ่ ปว (Pu Peo) ชนเผ่าโคตู (Co Tu) ชนเผ่าโลโล (Lo Lo) ชนเผ่าเมิง
(Muong) ชนเผ่าป๋านาน (Bahnan) ชนเผ่า ม้ง (Hmong) ชนเผ่าไท

ภาพที่ 2 การใช้กลองของชนเผ่าจ้วง

(Thai) ชนเผ่าเจียไล (Gialai) ชนเผ่าปู้อี (Bo y) มีการใช้กลอง
มโหระทึกอยูแ่ ต่สว่ นมากใช้ในพิธฝี งั ศพ (Vu Thang,1974:67-80)
วัฒนธรรมกลองมโหระทึกทีม่ ที มี่ าจากจีนและภาคเหนือ
ของเวียดนามนั้นได้รับผลกระทบในช่วงประวัติศาสตร์ตอนต้น
ของกัมพูชา แต่ต่อมาในช่วงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก็ไม่
สามารถทนต่อไปได้ เนื่องจากชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ของกัมพูชา
คือชาวเขมรไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนที่
อยู่ทางตอนเหนือ นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบด้านวัฒนธรรม
จากอินเดียและคาบสมุทรมลายู หากก่อนการสถาปนาอาณาจักร
ฟู นั น ผลกระทบนี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารแสดงชั ด เท่ า ไหร่ นั้ น หลั ง จาก
สถาปนาอาณาจักรฟูนัน วัฒนธรรมจากอินเดียและคาบสมุทร
มลายูนนั้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวเขมร ด้วยเหตุนจี้ งึ มีเพียง
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สัมมนาระดับชาติ 1 กลองมโหระทึก: มรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง
Kettle drum: intellectual cultural heritage along the basin of Mekong River

กลองมโหระทึกที่หล่อจากส�ำริดของกัมพูชาตามแบบเฮเกอร์ 1
เท่านั้นที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ตอนต้นในระยะสั้นๆ ของ
กัมพูชา และกลองก็ได้สาบสูญหายไป ไม่สามารถพัฒนาไปเป็น
กลองประเภทต่างๆ ได้ดงั จีนและเวียดนาม (Sergey V.Lapteff,
2009:29) ในปัจจุบนั กลองมโหระทึกหล่อจากส�ำริดแบบเฮเกอร์
3 ทั้งหมดที่ถูกค้นพบนั้นไม่เพียงแต่มีจ�ำนวนน้อยนิดเท่านั้น
แต่ยังเป็นเพียงกลองที่มาจากยุคปลาย ล้วนแล้วแต่เป็นกลอง
ทีม่ าจากยุคทีใ่ กล้เคียงกับราชอาณาจักรลาวและราชอาณาจักรไทย
ในปัจจุบนั ซึง่ ล้วนแต่เป็นของขวัญทีไ่ ด้รบั จากประเทศเพือ่ นบ้าน
(Yoshinori Yasuda, 2007:63-64) ประเทศกัมพูชาในปัจจุบนั นี้
ไม่มีการใช้กลองมโหระทึกแล้ว ถึงแม้ว่าในพระราชวังจะมีการ
จัดวางกลองดังกล่าวก็ตาม (กลองมโหระทึกหล่อจากส�ำริดแบบ
เฮเกอร์ 3) แต่งานพิธกี รรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่ไม่ได้มกี ารน�ำกลอง
มโหระทึกมาใช้ เพียงแต่ให้กลองนั้นสัญลักษณ์ของพลังอ�ำนาจ
ในความทรงจ�ำทางประวัติศาสตร์ และกลองมโหระทึกที่ถูกเก็บ
รักษาในพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ต่างกัน

ภาพที่ 4 ภาพสงกรานต์ลาว

ในขณะที่ประเทศลาว จากการสันนิษฐานตามข้อมูลที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ลาวลุ่มอาจเป็นชนเผ่ากลุ่มแรกที่มีการใช้กลอง
มโหระทึก จนกระทั่งในเทศกาลสงกรานต์ในปี ค.ศ.1950 ยังมี
ประเพณีทใี่ ช้กลองมโหระทึกร่วมบรรเลงอยูใ่ นเทศกาลสงกรานต์
(Jiang tingyu, 2005:111-117) ต้นก�ำเนิดมาจากพิธกี รรมพิธหี นึง่
ทางศาสนาพราหมณ์ ที่เป็นการให้ใน 1 ปีมีวันส�ำคัญทางศาสนา
เพื่อให้เราได้เดินทางไปช�ำระล้างร่างกายในแม่น�้ำ ช�ำระล้าง
สิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกาย เนื่องจากคนชราและคนพิการนั้น
ไม่สามารถเดินทางไปที่แม่น�้ำได้ คนในครอบครัวและเพื่อนสนิท

จึงได้น�ำน�้ำในแม่น�้ำกลับมาให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขาอาบน�้ำ
ช�ำระล้างสิ่งไม่ดี ในเทศกาลสงกรานต์นั้นจะประกอบด้วยการ
ชักธงชาติขึ้นยอดเสาทั่วประเทศ สรงน�้ำพระพุทธรูป สรงน�้ำ
พระสงฆ์ รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ อธิษฐานขอพร ดังนั้นทุกคนจึง
ขนานนามเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลรดน�้ำ” ในช่วงเวลา 3 วันนี้
ทั่วทั้งประเทศล้วนครึกครื้น ทั่วทุกพื้นที่ล้วนเฉลิมฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ และยังมีกิจกรรมการประกวด “นางสงกรานต์” และ
ขบวนแห่นางสงกรานต์ในปี ค.ศ.1950 นัน้ ต้องใช้กลองมโหระทึก
บรรเลงน�ำหน้าขบวน (Li fuqiang,Wei yanxiong, 2016:14-44)
ปัจจุบนั ลาวเป็นประเทศทีม่ กี ารเก็บรักษากลองมโหระทึก
ไว้จ�ำนวนค่อนข้างมาก และชนเผ่าที่มีการน�ำกลองมโหระทึก
มาใช้บ่อยที่สุดก็คือชนเผ่าขมุ ในประเพณีและพิธีกรรมแสดงถึง
การใช้กลองมโหระทึกของความโดดเด่นทางวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกของลาวในปัจจุบัน (Wei danfang,Wanfubin,
2007:89-101)
ในขณะทีช่ าวขมุนนั้ เชือ่ ว่าถ้าในบ้านมีคนเจ็บป่วย จะต้อง
ฆ่าไก่หนึ่งตัว ใช้เลือดและขนของไก่เช็ดกลองมโหระทึก และ
ใช้เชือกผ้าฝ้ายผูกโยงหูกลองกับกบบนหน้ากลอง จากนั้นให้
เจ้าบ้านตีไปประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วให้ชาวบ้านทั้งหมดในชุมชน
มาที่บ้านเพื่อร่วมประกอบพิธี หลังพิธีสิ้นสุดลงภายใน 1 เดือน
จึงจะสามารถตีกลองมโหระทึกเล่นได้ ในช่วงเวลา 1 เดือนนี้
หากมีคนนอกพื้นที่มาเยี่ยมชมหรือมาตีกลองก็จะถือว่าเป็น
เรื่องที่ดี สามารถปัดเป่าทุกข์ภัยออกไปได้ (Wei danfang,
Wanfubin, 2007:89-101)
ปัจจุบันชุมชนของเผ่ากะเหรี่ยงยังคงมีกลองมโหระทึก
หลงเหลืออยู่หมู่บ้านละ 1 2 3 หรือ 4 ใบ ทุกๆ เทศกาลปีใหม่
แต่งงานเมือ่ มีการตัง้ ชือ่ เด็กหรืองานศพ ล้วนแล้วแต่มกี ารใช้กลอง
มโหระทึก หากในชุมชนหรือวัดทีไ่ ม่มกี ลองมโหระทึกนัน้ จะมีการ
จัดงานก็ต้องท�ำการยืมกลองมา แต่การใช้กลองมโหระทึกนั้น
จะใช้ในงานพิธีที่จริงจังและศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงในโอกาสที่ส�ำคัญ
เท่านั้นจึงจะมีการใช้ โดยปกติแล้วหากไม่มีเหตุจ�ำเป็นก็จะไม่มี
การตีกลองนี้ ซึง่ ชาวบ้านในชุมชนเชือ่ ว่าจะน�ำมาซึง่ ความอับโชค
ถึงแม้วา่ กลองมโหระทึกในวัฒนธรรมของไทยในยุคปัจจุบนั
จะมีเพียงชนบางกลุ่มที่มีการใช้เท่านั้น แต่ยังคงตรึงอยู่ในใจของ
ชนทั้งหลายมิได้เลือนหายไป ชนเผ่าไทยเชื่อว่า กลองมโหระทึก
ถือเป็นเครื่องดนตรีที่ส�ำคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งเครื่องมือ
ที่ใช้บ่งบอกแจ้งและเครื่องดนตรี ในเกือบทุกแห่งของวัดในไทย
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ล้วนแล้วแต่มีกลองมโหระทึกที่มีสองหน้าหรือมากกว่านั้น ซึ่ง
พิธีกรรมต่างๆ ภายในวัดนั้นยังมีการใช้กลองมโหระทึกมาจนถึง
ปัจจุบัน
ส�ำหรับในประเทศไทย ส�ำนักพระราชวังมีการเก็บรักษา
กลองมโหระทึกไว้เป็นจ�ำนวนมาก และมีการน�ำกลองมโหระทึก
มาใช้ในงานพิธีต่างๆ วัดพระแก้วมีกลองนี้จำ� นวน 2 ใบ ภายใน
พระราชวังมีจำ� นวน 10 ใบ ซึง่ กลองเหล่านีล้ ว้ นเป็นกลองมโหระทึก
หล่อจากส�ำริดแบบเฮเกอร์ 3 จะต้องมีการปิดทองลงลายใหม่
ในทุกๆ 1-2 ปี คนไทย (ชนเผ่าไท) มีความเชือ่ ว่า กลองมโหระทึก
ในพระราชวังนัน้ เป็นสมบัตขิ องพระมหากษัตริย์ ดังนัน้ จึงมีเพียง
การออกงานพิ ธี ข องพระมหากษั ต ริ ย ์ ห รื อ บุ ค คลในราชวงศ์
เท่านั้นจึงจะมีการน�ำกลองนี้มาใช้งาน (ทองแถม นาถจ�ำนง,
2538: 140-141) โดยปกติแล้ว กลองมโหระทึกที่เก็บไว้ใน
พระบรมมหาราชวังนั้นจะถูกเก็บรวมกับเครื่องดนตรีประกอบ
พระราชพิธีอื่นๆ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน การใช้กลองมโหระทึก
ในงานพิ ธี ต ่ า งๆ ของไทย ได้ แ ก่ พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ พ ระบรม
มหาราชวัง พระราชพิธรี าชาภิเษก พระราชพิธเี ปลีย่ นเครือ่ งทรง
พระแก้วมรกต พิธีอวยพรที่จัดขึ้นเฉพาะในพระบรมมหาราชวัง
เนื่องในวันสงกรานต์ พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค เป็นต้น (ทองแถม นาถจ�ำนง,
2538:140-141)
พิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมีการจัดขึน้ ในวันที่
13 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจัดบริเวณมณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
มีพระราชวงศ์เป็นผู้น�ำการประกอบพิธี แสดงให้เห็นถึงบัดนี้
ฤดูกาลแห่งการท�ำนาและเพาะปลูกได้เริม่ ขึน้ แล้วของทัง้ ประเทศ
ในขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็ น ตั ว อย่ า งในการท� ำ การเกษตรให้ แ ก่

ชาวเกษตรกร และเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถทางด้าน
การเกษตรให้ แ ก่ เ กษตรกร การประกอบพิ ธี พื ช มงคลจรด
พระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ ในปั จ จุ บั น นั้ น มี เ หตุ ผ ลสองประการ
ประการที่หนึ่งคือ เป็นพิธีให้ศีลให้พรที่จัดขึ้นภายในพระบรม
มหาราชวั ง อี ก ประการหนึ่ ง คื อ เป็ น การมอบรางวั ล ให้ แ ก่
เกษตรกรดี เ ด่ น ในงานพระราชพิ ธี ภายในพิ ธี พื ช มงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ กลองมโหระทึกสองหน้าจะตัง้ อยูท่ งั้ สองข้าง
ของฆ้อง ซึ่งจะอยู่ด้านท้ายของรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตั้งตรงข้าม
กับพลับพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชินี ซึ่ง
หลั ง จากที่ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ แ ละพระราชิ นี จุ ด ธู ป เที ย นบู ช า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนั้นก็จะท�ำการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฟ้าฝน
ตกต้องตามฤดูกาล จากนั้นเจ้าพนักงานจะจูงพระโคเทียมแอก
ไปยังด้านหน้าพระมหากษัตริย์เพื่อท�ำการเจิม ซึ่งเป็นพิธีการ
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ จากนั้นเจ้าพนักงานจะ
ท�ำการลัน่ ฆ้องเป่าแตรหอยสังข์ หลังจากเสียงฆ้องและแตรดังขึน้
เจ้าพนักงานดนตรีจะท�ำการบรรเลงดนตรี แสดงถึงพิธีการได้
เริม่ ต้นขึน้ แล้ว การไถนาในพิธแี รกนาขวัญนัน้ จะท�ำการไถ 9 รอบ
ผู ้ เ ดิ น น� ำ พิ ธี คื อ พราหมณ์ ปุ โรหิ ต ถั ด มาคื อ พญาโค คั น ไถ
พระโคบาล เทพีแรกนาขวัญทั้ง 4 สุดท้ายตามด้วยเจ้าพนักงาน
หว่าน เจ้าพนักงานถือเหล้าและน�้ำ ทุกครั้งที่ไถครบ 1 รอบ แต่
จะท�ำการเป่า 1 ครั้ง แต่กลองมโหระทึกนั้นจะบรรเลงไม่หยุด
โดยจะบรรเลงจนพิธีสิ้นสุดลง หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์
และพระราชินีจะมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นที่ได้รางวัล
ในแต่ละจังหวัด เมื่อพิธีการสิ้นสุดลง ประชาชนที่อยู่โดยรอบ
ปรัมพิธีจะรีบกรูเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ที่หว่านในพิธีกลับไปปลูก
ในที่นาของตนเอง เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ
พระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค เป็นประเพณีโบราณที่
ถูกฟื้นฟูขึ้นมาในปี ค.ศ.1959 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วัตถุประสงค์เพื่ออธิษฐานขอพรให้แก่
ประเทศชาติ จนถึงปัจจุบันมีการประกอบพิธีแล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง
เป็นขบวนพระราชพิธที งี่ ดงาม ซึง่ ริว้ ขบวนประกอบด้วยเรือทัง้ หมด
52 ล�ำล่องเป็นแถว 5 แถวตามแนวขนบการตั้งกระบวน (Jiang
tingyu, 2005:111-117) ในสมัยโบราณ ในจ�ำนวนนัน้ มีเรือจ�ำนวน
4 ล�ำที่เป็นเรือพระที่นั่ง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนั้นยังมีเรือจ�ำนวน
10 ล�ำที่ส�ำหรับใส่ราชบรรณาการ และอีกจ�ำนวน 38 ล�ำเป็น
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เรือเล็ก ริว้ ขบวนเรือทัง้ 5 แถวนีม้ คี วามยาวประมาณ 1,280 เมตร
กว้าง 110 เมตร ฝีพายนัน้ เป็นทหารเรือทีม่ าจากหน่วยกองต่างๆ
จ�ำนวน 2,200 นาย ล่องเรือเป็นระยะทางทั้งหมด 4.5 กิโลเมตร
ใช้ระยะเวลาราว 55 นาที โดยเริ่มล่องไปตามแม่น�้ำเจ้าพระยา
ไปวัดอรุณ ตั้งแต่สะพานธนบุรีไปจนถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
ในขบวนพยุหยาตราชลมารคนั้น กลองมโหระทึกจะถูกวางไว้
ที่ส่วนหน้าเรือจ�ำนวน 4 ล�ำ นอกจากจะมีกลองมโหระทึกแล้ว
ยังมีแตร ฆ้อง กลองชนะชัย ปี่ และเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกด้วย
ขณะที่เรือเริ่มล่องออกไปตามแม่น�้ำ พราหมณ์จะท�ำหน้าที่เป่า
แตรหอยสังข์ จากนั้นกลองมโหระทึกจะเริ่มต้นบรรเลงและ
บรรเลงจนสิ้นสุดพิธี ระหว่างนั้นฝีพายก็จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพื่อเป็นการสรรเสริญแก่พระมหากษัตริย์ พิธีนี้
ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่นอกจากพระราชพิธีสองพิธี
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ยังมี พระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระราชพิธี
เปลี่ ย นเครื่องทรงพระแก้ว มรกต พิธีอ วยพรที่ จัดขึ้น เฉพาะ
ในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งพระราชพิธี
ดังกล่าวนัน้ ล้วนแล้วแต่ใช้กลองมโหระทึกในการประกอบพิธที งั้ สิน้
และทีส่ ำ� คัญพระราชพิธเี หล่านีล้ ว้ นแล้วแต่เป็นพิธที จี่ ดั ขึน้ เฉพาะ
ในพระราชวังเท่านัน้ ไม่ได้มกี ารเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่อย่างใด
(Yu ni ,2556:6-49)
ปัจจุบนั นอกจากชนชาติไทยทีม่ กี ารใช้กลองมโหระทึกนัน้
ยังมีชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงและชนเผ่าขมุสองชนเผ่านี้ที่มีการใช้
กลองมโหระทึก
การสืบทอด อนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมกลองมโหระทึก
วัฒนธรรมกลองมโหระทึกนัน้ คือส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญมาก
ของวั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ ใช้ วั ต ถุ จุ ด ส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรมกลอง
มโหระทึกที่เข้าสู่ลุ่มแม่น�้ำโขงเมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานั้น
คือการท�ำการวิจัยเกี่ยวกับชนเผ่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และวัฒนธรรมพื้นฐาน ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ถึงแม้ว่าวัฒนธรรม
กลองมโหระทึกของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะได้รับ
ความสนใจจากเหล่านักวิชาการ แต่ในการสืบสานและอนุรกั ษ์นนั้
ยังคงเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไม่วา่ จะจากการเลือนหายไป การสิน้
ผู้สืบทอด และความตระหนักในการอนุรักษ์กลองมโหระทึก ซึ่ง
สิง่ เหล่านีค้ วรขึน้ อยูก่ บั ประเทศต่างๆ ในกลุม่ ประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขง
ในการเสนอและก�ำหนดการอนุรักษ์กลองมโหระทึกเพื่อป้องกัน
การเลือนหายไปของกลองมโหระทึก ฟื้นฟูวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

กระตุ้นจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลองมโหระทึกและ
สืบสานอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมกลองมโหระทึก การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
กลองมโหระทึกนั้นมีความยากล�ำบากมาก ต้องมีระบบนโยบาย
แนวทางที่แข็งแกร่ง รวมถึงการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน
และสังคมด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง จากค�ำกล่าวข้างต้น มาตรการ
การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมกลองมโหระทึกนัน้ ต้องได้รบั ความร่วมมือ
จากรัฐบาล ประชาชน ผูส้ บื ทอดศิลปะกลองมโหระทึก นักวิชาการ
และสถาบันที่เกี่ยวข้อง สื่อ และสังคม ซึ่งแต่ละฝ่ายนั้นจะ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่ออนุรักษ์และการปฏิบัติ
ต่อเนื่องในระยะยาวในการรักษาวัฒนธรรมกลองมโหระทึก
บทสรุปและอภิปรายผล
ด้วยกระบวนการโลกาภิวตั น์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการ
บูรณาการทางวัฒนธรรมที่บรรจบกันนั้นคือความเป็นจริงที่
น่ากลัว ยุคของโลกาภิวัตน์เป็นผลกระทบเชิงลบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในการเลื อ กรั บ ความแตกต่ า งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบร้ายแรงกับการสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม การแพร่กระจายของกลอง
มโหระทึกกว่าสองพันปีนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของชนเผ่า
ทางตอนใต้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังในการสร้างวัฒนธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่
ของชนเผ่าทางตอนใต้ และเมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกนัน้ ก็ได้คอ่ ยๆ เลือนหายไปจากผูค้ น ด้วยเหตุดงั นี้ ศิลปะ
การหล่ อ กลองมโหระทึ ก ของแต่ ล ะประเทศนั้ น ก็ ไ ด้ ค ่ อ ยๆ
เลือนหายไป และกลองมโหระทึกผู้ก่อเกิดวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกนั้นก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นกัน ในการด�ำเนินไปของ
โลกยุคปัจจุบันจะท�ำเช่นไรเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
กลองมโหระทึ ก ออกไปนั้ น คื อ ปั ญ หาที่ ป ระเทศต่ า งๆ ใน
ลุ่มแม่น�้ำโขงต้องเผชิญและเป็นคือหัวข้อหลักที่ต้องเร่งแก้ไข
การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมกลองมโหระทึกนัน้ มีความยากล�ำบากมาก
ต้องมีระบบนโยบายที่แข็งแกร่ง รวมถึงหลายภาคส่วนและ
สังคมด้านต่างๆ ในการด�ำเนินการกระตุน้ การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
วิวฒ
ั นาการ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย และสัญลักษณ์กลองมโหระทึกนัน้
ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ประชาชน นักวิชาการและ
สถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง ผูส้ บื ทอดศิลปะกลองมโหระทึก พลังจากสังคม
และสื่อต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลืออย่างสูงสุด ขณะเดียวกัน
ยังต้องการความร่วมมือจากประเทศต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
วัฒนธรรมพื้นบ้านแบบดั้งเดิมได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
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หลังจากผ่านการท�ำการวิจัยกลองมโหระทึกแล้วพบว่า
การพัฒนาและเศรษฐกิจในสังคมทั้งหมดรวมถึงการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมของกลองมโหระทึกนัน้ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ในขณะที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ การวิจยั กลองมโหระทึกนัน้ เป็นการรวมเข้าด้วยกัน
ของโบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัตศิ าสตร์ ชนชาติวทิ ยา ศิลปะ
และรวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับการวิจัย
กลองมโหระทึกนั้น ประเทศจีนได้เริ่มมีการวิจัยขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1950 โดยการเริ่มต้นนั้นมีการวางแผนและรวบรวมส�ำรวจวิจัย
กลองมโหระทึก เวียดนามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากปี ค.ศ.1970
และเริ่มต้นให้ความส�ำคัญกับการรวบรวมกลองมโหระทึก และ
ด�ำเนินการรวบรวมกลองมโหระทึกแล้วน�ำไปเก็บรักษาไว้ใน
พิพธิ ภัณฑ์และท�ำการศึกษาวิจยั กลองมโหระทึก ส่วนประเทศไทย
ก็ได้เริ่มมีการบันทึกเกี่ยวกับกลองมโหระทึกตั้งแต่ยุคสุโขทัย แต่
การวิจัยเกี่ยวกับกลองมโหระทึกนั้นได้เริ่มบันทึกในปี ค.ศ.1964
ส่วนประเทศลาว ประเทศพม่าและประเทศกัมพูชาได้เริ่มศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับกลองมโหระทึกเมื่อปี ค.ศ.1990 ความลึกลับของ
กลองมโหระทึกที่ซ่อนอยู่อย่างไม่มีสิ้นสุด ไม่หยุดที่จะดึงดูด
ให้ผคู้ นเข้ามาศึกษาและส�ำรวจท�ำให้นกั วิชาการในรุน่ แล้วรุน่ เล่า
ยังคนทุ่มเทเวลาและความพยายามในการท�ำการวิจัยกลอง
มโหระทึก ด้ว ยเหตุผลนี้ หัว ข้อในการวิจัยกลองมโหระทึ ก
จึงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ และกลายเป็นหัวข้อในการวิจัยของ
นักวิชาการทั้งหลายตลอดไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับกลองมโหระทึกในมิตอิ นื่ ๆ
เพิ่มเติม เช่น ศิลปะหรือลวดลายที่ปรากฏในกลองมโหระทึก
วั ฒ นธรรมความเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งหรื อ
การมีส่วนร่วมของกลองมโหระทึก เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้
ควรได้มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไป
2. ควรมีการน�ำแนวทางหรือรูปแบบการศึกษาเรื่องของ
กลองมโหระทึกในมิติของบทบาท การอนุรักษ์ สืบทอด และ
พั ฒ นามรดกทางวั ฒ นธรรมในประเทศไทยเป็ น การเฉพาะ
เนื่องจากมีความชัดเจนทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการค้นพบกลองมโหระทึก
กระจายอยู่ทั่วประเทศ

3. ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า วัฒนธรรม
กลองมโหระทึกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย ทั้งในมิติ
ของตัวกลองรวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกลองมโหระทึก
ที่เกิดขึ้นทั่วไปในกลุ่มประเทศที่ท�ำการศึกษา ดังนั้นจึงควรมี
การน�ำผลวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสืบทอด อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมกลองมโหระทึกต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดย
มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษารูปแบบการวางผัง
กลุ่มอาคารและวิเคราะห์ลัทธิปรัชญาและศาสนาที่มีอิทธิพล
ต่อการวางผังกลุม่ อาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ต�ำบลอ่างศิลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส�ำรวจภาคสนามและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาล
เจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การวางผังแบบสมมาตร
การวางผั ง แบบอิ ส ระและการวางผั ง ตามภาพยั น ต์ แ ปดทิ ศ
(โป๊ยข่วย) ส่วนลัทธิปรัชญาและศาสนาทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการวางผัง
กลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมีทั้งศาสนาเต๋า ลัทธิขงจื๊อ
และพุทธนิกายมหายาน
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคาร ศาสนาเต๋า
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

1

Abstracts
This research is a mixed method research that
has two objectives: 1) to study building group layout
model and 2) to study philosophical or religious thought
that influence building group layout of Najasataichi
Chinese shrine in Ang Sila community, Mueng district,
Chon Buri province. The researchers will use qualitative
research. The research methods are literature analysis,
field research and interviews.
The results show that the layout of the buildings
in Najasataichi Chinese shrine has three models:
symmetrical layout, freestyle layout and the Eight
Diagrams layout. Taoist thought, Confucianism and
Buddhist thought has an influence on the layout of
buildings.
Key word : building group layout model, Taoism,
Najasataichi Chinese shrine
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บทน�ำ

หน่าจาซาไท้จอื้ เป็นองค์เทพเจ้าทีม่ อี ทิ ธิพลมากองค์หนึง่
ในสังคมจีน ค�ำว่า “หน่าจา” เป็นค�ำศัพท์ที่อ่านตามส�ำเนียงจีน
แต้จิ๋ว ถ้าอ่านตามภาษาจีนกลาง จะอ่านเป็น Ne zha (เหนอจา)
ค�ำว่า Ne zha นี้เป็นชื่อที่แปลกมากในประเทศจีน ซึ่งชื่อนี้
มีลักษณะพิเศษ 3 ประการ ประการที่ 1 คือ ค�ำว่า Ne zha
ไม่มีความหมายแต่อย่างใดในภาษาจีน ประการที่ 2 คือ ค�ำว่า
Ne zha ในภาษาจีนกลางนัน้ มักจะเขียนดังนี้ “哪 吒” (Ne zha)
และตัวอักษรจีนทั้ง 2 ตัวนี้ล้วนมีอักษร “口” อยู่ด้านหน้า ซึ่ง
ค�ำศัพท์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นค�ำศัพท์ที่แปลจากภาษาต่างชาติ
ในคัมภีรศ์ าสนาพุทธทีแ่ ปลเป็นภาษาจีนมีคำ� ศัพท์เหล่านีม้ ากมาย
ดังนั้น จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า ค�ำว่า Ne zha เป็นค�ำศัพท์
ทีม่ าจากต่างถิน่ ประการที่ 3 ในเอกสารจีนโบราณและเทพนิยาย
จะเรียกหน่าจาซาไท้จื้อว่า Ne zha แต่ไม่ได้พูดถึงนามสกุล
(Jin Dinghan.2536,หน้า 53) จากลักษณะพิเศษทัง้ 3 ประการนี้
พอสรุปได้วา่ ค�ำว่า Ne zha เป็นชือ่ ทีแ่ ปลจากภาษาต่างชาติ และ
หน่าจาซาไท้จื้อเป็นองค์เทพเจ้าที่มาจากต่างถิ่น
ส�ำหรับทีม่ าของหน่าจาซาไท้จอื้ นัน้ นักวิชาการทัง้ ภายใน
และนอกประเทศจีนส่วนใหญ่ได้เสนอความคิดเห็น 2 แนว ได้แก่
แนวที่ 1 คือ หน่าจาซาไท้จื้อมาจากอินเดีย ซึ่งพระคัมภีร์ศาสนา
พุทธเรือ่ ง Bei fang pi sha men tian wang sui jun hu fa yi gui
(北方毗沙门天王随军护法仪轨) ในสมัยราชวงศ์ถงั (พ.ศ. 11611450) มีข้อความตอนหนึ่งได้เขียนไว้ว่า หน่าจาไท้จื้อถือหอก
ด้วยมือ และมองไปสี่ทิศทางด้วยดวงตาที่ลุกโพลง แล้วกล่าวต่อ
พระพุทธเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นหลานคนที่ 2 ของบุตรชายคนที่ 3
ของท้าวกุเวร ซึง่ ท้าวกุเวรพร้อมกับหน่าจาต้องกล่าวต่อพระพุทธเจ้า
วันละ 3 ครั้งว่า ข้าพเจ้าปกป้องพระธรรมเพื่อปรามผู้ร้ายที่คิด
เรื่องชั่วร้าย ข้อความนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า หน่าจาเป็น
องค์เทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาพุทธจากอินเดีย และเป็นหลาน
ของท้าวกุเวร แต่ในเอกสารโบราณบางเล่มเขียนไว้วา่ หน่าจาเป็น
บุตรชายของท้าวกุเวร เช่น Bei fang pi sha men tian wang sui
jun hu fa zhen yan (北方毗沙门天王随军护法真言) Pi sha
men yi gui (毗沙门仪轨) และ Fo suo xing zan sheng pin
(佛所行赞·生品) เป็นต้น ส่วนความคิดเห็นแนวที่ 2 คือ หน่าจา
ซาไท้จอื้ มาจากเปอร์เซียโบราณ ซึง่ เนือ้ หาของเทพนิยายทีเ่ กีย่ วกับ
หน่าจาในประเทศจีนคล้ายกับกวีนิพนธ์เรื่อง Shahnameh :
the persian book of kings ในเปอร์เซียโบราณ อย่างไรก็ตาม

นักวิชาการส่วนใหญ่ค่อนข้างยอมรับความคิดเห็นแนวที่ 1
เนื่องจากมีเอกสารหรือคัมภีร์ศาสนาพุทธโบราณหลายเล่มใน
ประเทศจีนเป็นหลักฐาน
ก่อนและช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (พ.ศ.1503-1670)
หน่าจาเป็นองค์เทพเจ้าที่ปกป้องศาสนาพุทธ (Liu Wengang.
2552,หน้า 179) แต่ในฐานะทีเ่ ป็นบุตรชายของท้าวกุเวร หลังจาก
หลีจ่ งิ้ ซึง่ เป็นจอมพลในสมัยราชวงศ์ถงั ทีไ่ ด้ยกย่องเป็นท้าวกุเวร
หน่าจาก็กลายเป็นบุตรชายของจอมพลหลีจ่ งิ้ และเป็นองค์เทพเจ้า
ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาใหม่ ภ ายใต้ ก ารผสมผสานทั้ ง วั ฒ นธรรมจี น กั บ
วัฒนธรรมอินเดีย หลีจ่ งิ้ (พ.ศ.1114-1192) เป็นบุคคลทีม่ อี ยูจ่ ริง
ในสมัยราชวงศ์ถัง เนื่องจากหลี่จิ้งเป็นจอมพลที่มีอิทธิพลมาก
ในสังคมจีน ดังนั้น ชาวจีนจึงยกย่องหลี่จิ้งเป็นเทพเจ้าตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ถัง ต่อมา ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ.1671-1822)
จอมพลหลี่ จิ้ ง กลายเป็ น ท้ า วกุ เวร (Liu Wengang.2552,
หน้า 180)
ตัวละครเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญในวรรณกรรม และ
เนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวรรณกรรมก็จะท�ำให้ตัวละครได้รับ
ความนิยมจากผู้อ่านทั่วไป นวนิยายเรื่อง ไซอิ๋ว เป็นหนึ่งในสี่สุด
ยอดวรรณกรรมจีนและได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากที่สุด
ซึ่ ง ได้ ประพั น ธ์ ขึ้น ในสมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง (พ.ศ. 1911-2187)
ในเรื่อง ไซอิ๋ว นี้ หลี่จิ้งไม่ใช่ท้าวกุเวรในศาสนาพุทธดั้งเดิม แต่
กลายเป็นถักทะลีทอี อ๋ งหรือเทพถือเจดียท์ อง 7 ชัน้ ของเง็กเซียน
ฮ่องเต้ในศาสนาเต๋า เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงแต่งตัง้ หลีจ่ งิ้ เป็นจอมพล
ปราบปรามปีศาจ เนื่องจากหน่าจาเป็นบุตรชายคนที่ 3 ของถัก
ทะลีทีอ๋อง และเป็นนายพลที่ส�ำคัญของเง็กเซียนฮ่องเต้ จึงได้
แต่ ง ตั้ ง เป็ น เทพใหญ่ ซ านถั น ไห่ หุ ้ ย (Liu Wengang.2552,
หน้า 181) นวนิยายเรื่อง ไซอิ๋ว เป็นวรรณกรรมที่ท�ำให้ฐานะ
ของหน่าจาที่เป็นเทพเจ้าในศาสนาพุทธปรับเปลี่ยนเป็นเทพเจ้า
ในศาสนาเต๋า ศาสตราจารย์ Liu Wengang (2552:181)
ได้กล่าวว่า ลักษณะภาพลักษณ์ของหน่าจาคือ มองจากภายนอก
เกีย่ วเนือ่ งกับศาสนาเต๋า ส่วนภายในเกีย่ วข้องกับศาสนาพุทธ ซึง่
สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทั้งศาสนาเต๋าและศาสนาพุทธ
ในตัวหน่าจา
นวนิยายทีท่ ำ� ให้หน่าจากลายเป็นเทพเจ้าในศาสนาเต๋าล้วนๆ
คือ เรือ่ ง “เฟิงเสินเหยีย่ นอี”้ ซึง่ ได้ประพันธ์ขนึ้ ในช่วงราชวงศ์หมิง
นวนิยายเรือ่ งนีไ้ ด้กล่าวว่า หน่าจาเดิมเป็นเทพหลิงจุจอื่ ในศาสนาเต๋า
หยวนสื่อเทียนจุนซึ่งเป็นเทพที่มีฐานะสูงสุดในศาสนาเต๋าได้สั่ง
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ให้เทพหลิงจุจื่อกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือ
เจียงจือ่ หยา หรือ เจียงไท่กง รบกับราชส�ำนักซาง (ประมาณ 1057503 ปีก่อนพุทธศักราช) ส่วนมนุษย์ที่เทพหลิงจุจื่อดลบันดาลให้
จุตใิ หม่คอื หน่าจา การแพร่หลายทัง้ เรือ่ ง ไซอิว๋ และเรือ่ ง เฟิงเสิน
เหยี่ยนอี้ ท�ำให้หน่าจากลายเป็นเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมจาก
ชาวจีนมาก โดยเฉพาะหมู่เยาวชน
ชาวจีนได้เดินทางเข้ามาค้าขายและอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทยมาช้านาน หลักฐานเครื่องถ้วยจีนและนิทาน
พื้นบ้านเรื่องเศรษฐีพาโลที่เป็นเจ้าเมืองศรีพโล แสดงให้เห็นว่า
เมืองศรีพโล ซึ่งเป็นเมืองท่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็น
ชุมชนเมืองที่มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนและมีชาวจีนตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ นอกจากนั้นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดหลวงหรือวัดใหญ่
อินทาราม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ที่ เ มื อ งบางปลาสร้ อ ยมี ช าวจี น อาศั ย อยู ่ ม าตั้ ง แต่
สมัยนั้นแล้ว ที่อ่างศิลา บางพระ (เรือ) ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ
ก็เช่นเดียวกัน (ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์.2554,
หน้า 49) ถึงแม้หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่คอ่ ยชัดเจน แต่สามารถ
สันนิษฐานว่า นวนิยายเรือ่ ง ไซอิว๋ และเรือ่ ง เฟิงเสินเหยีย่ นอี้ อาจจะ
ได้ตดิ ตามชาวจีนเข้ามาประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึง่ ตรงกับ
สมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้นของประเทศจีน
นอกจากนี้ ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่แนวคิดเหล่านี้อาจติดตามมาด้วย
คือ ความเชื่อที่เกี่ยวกับหน่าจา สืบเนื่องจากชาวจีนที่เดินทาง
มาประเทศไทย ระหว่างทางเต็มไปด้วยอันตรายทีค่ าดการณ์ไม่ได้
หน่าจาจึงเป็นเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งที่กลุ่มชาวจีนนับถือ
ปัจจุบันนี้ ศาลเจ้าใหญ่ที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน
สร้างขึน้ เพือ่ บูชาหน่าจาอย่างน้อยมี 2 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าหน่าจา
ในต�ำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงครามและศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้
หรือ วิหารเทพสถิตพระกิตเิ ฉลิมทีต่ งั้ อยูต่ ำ� บลอ่างศิลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1) ในศาลเจ้าหน่าจาทั้ง 2 แห่งนี้ ศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อในต�ำบลอ่างศิลาถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่
อลังการแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปเคารพของเทพเจ้าหลากหลายองค์มา
รวมกัน หนึง่ ในรูปเคารพเหล่านัน้ ยังมีองค์ไท้สว่ ยเอีย้ ครบ 60 องค์
จึงท�ำให้ศาสนิกชนและนักท่องเทีย่ วทัว่ ไปทัง้ ในและต่างประเทศ
ได้เดินทางมาเทีย่ วชมและขอพรตามปีเกิด ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้
สร้างขึน้ เมือ่ ปีพ.ศ. 2534 โดยท่านอาจารย์สมชาย เฉยศิริ เดิมเป็น
ศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีเนื้อที่ 200 ตารางวา ในปีพ.ศ.2557 ทางมูลนิธิ
ธรรมรัศมีมณีรัตน์ได้ด�ำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

รวมทัง้ ทีด่ นิ 36 ไร่ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ถือได้วา่ เป็นศาลเจ้าจีน
ที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย (วันชัย แก้วไทรสุ่น.วันที่ 16
กันยายน พ.ศ.2559, สัมภาษณ์)

ภาพที่ 1 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อในต�ำบลอ่างศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เมื่อค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับหน่าจาในฐานข้อมูลของ
ประเทศจีน เช่น ฐานข้อมูล CNKI ฐานข้อมูล Wangfang และ
ฐานข้อมูล Baidu xueshu ผูว้ จิ ยั พบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่เน้น
การศึกษาประวัติความเป็นมาของหน่าจา นวนิยายที่เกี่ยวกับ
หน่าจาและความเชื่อที่เกี่ยวกับหน่าจา ส่วนการศึกษารูปแบบ
การจัดวางผังกลุ่มอาคารภายในศาลเจ้าที่บูชาเฉพาะหน่าจา
ยังน้อยมากหรือยังไม่ได้ศึกษาลงลึก ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะ
มองข้ามประเด็นนี้ไป อนึ่ง เนื่องจากหน่าจาเป็นเทพเจ้าจาก
ต่างถิน่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมทัง้ ผูท้ นี่ บั ถือศาสนาพุทธและศาสนาเต๋า
ในกลุม่ ชาวจีนทัง้ ในและนอกประเทศ ดังนัน้ ศาลเจ้าทีบ่ ชู าเฉพาะ
หน่าจาคงแฝงปรัชญา ความหมายและคติความเชือ่ ทีห่ ลากหลาย
อยู่ในรูปแบบการจัดวางผังกลุ่มอาคารภายในศาลเจ้าฯ
จากบริบทดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเรือ่ ง รูปแบบการ
วางผังกลุ่มอาคารในศาสนสถานของศาสนาเต๋า : กรณีศึกษา
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ต�ำบลอ่างศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เพือ่ ตัง้ ใจถอดความหมายแฝงทีอ่ ยูภ่ ายในรูปแบบการวางผังกลุม่
อาคารของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ และให้ชาวไทย ชาวไทย
เชื้อสายจีนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่มี
ความหลากหลาย โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการจัดวางผังกลุ่ม
อาคารในศาสนสถานของศาสนาเต๋า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อ ต�ำบลอ่างศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ลั ท ธิ แ ละศาสนาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
วางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ต�ำบลอ่างศิลา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
วิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือการค้นคว้า รวบรวมและศึกษาข้อมูล
เอกสารต่างๆ ดังนี้
1.1 รวบรวมและศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
ของลัทธิเต๋าเนือ่ งจากปรัชญาในลัทธินเี้ ป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ของศาสนาเต๋า
1.2 รวบรวมและศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วกับความรูท้ วั่ ไป
ของศาสนาเต๋า เนือ่ งจากศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ เป็นศาสนสถาน
ของศาสนาเต๋า
1.3 รวบรวมและศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของศาลเจ้าหน่าจา
ซาไท้จื้อ เช่น ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา
1.4 รวบรวมและศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ
ความเป็นมาขององค์เทพเจ้าที่ส�ำคัญในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
เช่น องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
1.5 รวบรวมและศึกษาข้อมูลเอกสารทีเ่ กีย่ วกับปรัชญา
และศาสนาพุทธมหายานในประเทศจีน
1.6 รวบรวมและศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 คือการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก
ภาคสนาม ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 วิธี คือ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส�ำรวจ และวิธกี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ดังนี้
2.1 การส�ำรวจพื้นที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เป็นการ
รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการจัดวางผังกลุม่ อาคาร ส่วนเครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการส�ำรวจพื้นที่ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ แผนที่ แผนผังศาล
เจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ภาพทางอากาศ
2.2 การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้การสนทนา
พูดคุยทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ โดยการ
สัมภาษณ์ตามรายการที่ก�ำหนดในแนวค�ำถามเพื่อให้ได้ข้อมูล
ตามที่ต้องการ ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาจะเก็บรวบรวมอยู่ใน
รูปแบบของการจดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3 คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะน�ำ
ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการส�ำรวจมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�ำหนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 คือน�ำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
วิเคราะห์

ผลการศึกษาวิจัย
พื้นที่ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อสามารถแบ่งออกเป็น
3 ส่วน (ภาพที่ 2) ได้แก่ พื้นที่ส่วนที่ 1 ซึ่งด้านหน้าติดกับถนน
อ่างศิลา-บางแสน ด้านหลังและด้านขวามือติดกับบ้านเรือนของ
ชาวบ้าน ส่วนด้านซ้ายมือติดกับซอยทีปกรวงศ์ 1/1 สิ่งก่อสร้าง
ในพื้นที่ส่วนที่ 1 มีแต่โรงเจแห่งเดียว พื้นที่ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่
ด้านซ้ายมือของพื้นที่ส่วนที่ 1 ซึ่งด้านหน้าติดกับถนนอ่างศิลาบางแสน ด้านหลังติดกับบ้านเรือนของชาวบ้าน ด้านขวามือติดกับ
ซอยทีปกรวงศ์ 1/1 ด้านซ้ายมือติดกับซอยทีปกรวงศ์ 2 อาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ส่วนนี้คือ ศาลาท้าวมหาพรหม ซุ้มประตู
แบบจีนทัง้ ทางเข้าและทางออก อิง่ ปีส้ ามแห่ง ศาลาฟ้าดิน ศาลา
ทีป่ ระดิษฐานองค์พระแม่ธรณี เสามังกรใหญ่ สระเย็นศิระเพราะ
พระบริบาล ศาลาทีป่ ระดิษฐานองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ หอก
ลอง หอระฆัง ลานอเนกประสงค์เก่า อาคารจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก
และวิหารหลัก พืน้ ทีส่ ว่ นที่ 3 ตัง้ อยูด่ า้ นซ้ายมือของพืน้ ทีส่ ว่ นที่ 2
ซึง่ ด้านหน้าของพืน้ ทีส่ ว่ นนีต้ ดิ กับถนนอ่างศิลา-บางแสน ด้านหลัง
และด้านซ้ายมือติดกับบ้านเรือนของชาวบ้าน ด้านขวามือติดกับ
ซอยทีปกรวงศ์ 2 อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างในพืน้ ทีส่ ว่ นนีไ้ ด้แก่ อาคาร
ที่ประดิษฐานองค์เต๋าบ้อหง่วงกุง ลานอเนกประสงค์ใหม่และ
ลานจอดรถ

ภาพที่ 2 การแบ่งพื้นที่ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
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ถ้ามองในภาพรวมการวางผังกลุม่ อาคารในศาลเจ้าหน่าจา
ซาไท้จื้อ ก็จะเห็นได้ว่าผังที่ใช้อยู่เป็นแบบอิสระ นอกจากนี้
อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างในพืน้ ทีบ่ างส่วนยังใช้การวางผังแบบอิสระ
เช่นกัน เช่น พื้นที่ส่วนที่ 1 และพื้นที่ส่วนที่ 3 ส่วนอาคารในพื้นที่
ส่วนที่ 2 ใช้การวางผังแบบสมมาตรเป็นหลักตามแบบแผนโบราณ
และอาจจะใช้การวางผังตามภาพยันต์แปดทิศด้วย รูปแบบการ
วางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจา
ซาไท้จื้อ
1.1 การวางผังแบบสมมาตร
การวางผังแบบสมมาตรในศาสนสถานของศาสนาเต๋า
ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดหยินหยางอู่สิง ซึ่งตามแนวคิดนี้
เส้ น ขี ด เฉี ย นในภาพยั น ต์ แ ปดทิ ศ อยู ่ ข องฝู ซี อ ยู ่ ท างใต้ ส่ ว น
เส้นขีดคุนอยู่ทางเหนือและเส้นจื่ออู่ (เส้นแนวเหนือใต้) เป็น
เส้นแนวแกนหลัก (ภาพที่ 3) ดังนั้น ผู้ที่สร้างศาลเจ้ามักจะนิยม
วางอาคารที่ส�ำคัญหรือวิหารหลักอยู่บนเส้นแนวแกนหลักเส้นนี้
และให้อ าคารเหล่ านี้ หัน หน้าไปทางเหนือตามแนวเหนือ ใต้
แนวคิดหยินหยางถือทางใต้เป็นหยางและถือทางเหนือเป็นหยิน
(Sun Zongwen,2548, หน้า 42) ส่วนอาคารที่มีความส�ำคัญ
รองลงมาจะจัดอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นแนวแกนหลัก
ตามแนวตะวันออกตะวันตก อาคารทีอ่ ยูด่ า้ นซ้ายและด้านขวาต้อง
มีรูปแบบและขนาดเดียวกันเพื่อให้สองข้างนี้มีความสมดุลกัน
อาคารที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นสัญลักษณ์ของเส้นขีดข่าน
และเส้นขีดหลีในภาพยันต์แปดทิศ เนื่องจากเส้นขีดข่านอยู่ทาง
ตะวันออกและเส้นขีดหลีอยู่ทางตะวันตก

ภาพที่ 3 ภาพยันต์แปดทิศอยู่ของฝูซี

เมื่ อ ผู ้ วิ จั ย ส� ำ รวจพื้ น ที่ ส ่ ว นที่ 2 ของศาลเจ้ า
หน่าจาซาไท้จื้อ ก็พบว่า เส้นแนวแกนหลักของศาลเจ้าฯ ไม่ใช่
เส้นแนวเหนือใต้ แต่เป็นแนวตะวันออกตะวันตก เหตุปัจจัย
ที่ เ ส้ น แนวแกนหลั ก ท� ำ เป็ น แนวตะวั น ออกตะวั น ตกอาจจะ
เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและการอ�ำนวยความสะดวกการ
เข้าออกศาลเจ้าฯ แก่บรรดาลูกศิษย์ที่ศรัทธากับนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม นอกจากทิศทางต่างกับแบบแผนโบราณแล้ว
การวางผังกลุ่มอาคารในพื้นที่ส่วนที่ 2 ของศาลเจ้าฯ ยังใช้
แบบสมมาตร ซึ่งกลุ่มอาคารและสิ่งส�ำคัญที่อยู่บนเส้นแนว
แกนหลัก คือ อิ่งปี้ (ผนังที่ด้านหน้ามีชื่อศาลเจ้าและด้านหลัง
มีรูปมังกรเก้าตัว) กระถางธูปใหญ่ที่ท�ำด้วยโลหะ สระเย็นศิระ
เพราะพระบริบาล (สระบัว) ศาลาที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อและวิหารหลัก (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 อาคารและสิ่งส�ำคัญที่อยู่บนเส้นแนวแกนหลัก

อาคารและสิง่ อืน่ ๆ ทีอ่ ยูด่ า้ นซ้ายของเส้นแนวแกนหลัก
(ทางใต้ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) ได้แก่ อิ่งปี้ที่มีภาพมังกร
สระมังกร หอระฆัง รูปสิงโตตัวผู้ รูปปั้นท้าวธตรฐ รูปปั้นท้าว
วิ รุ ฬ หก ศาลาที่ ป ระดิ ษ ฐานองค์ พ ระแม่ ธ รณี แ ละซุ ้ ม ประตู
ทางออก เป็นต้น
อาคารและสิง่ อืน่ ๆ ทีอ่ ยูด่ า้ นขวาของเส้นแนวแกนหลัก
(ทางเหนือของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) ได้แก่ อิ่งปี้ที่มีภาพเสือ
สระเสือ หอกลอง รูปสิงโตตัวเมีย รูปปั้นท้าวกุเวร รูปปั้น
ท้าววิรูปักษ์ ศาลาฟ้าดินและซุ้มประตูทางเข้า เป็นต้น
ชาวจีนนิยมวางวิหารหลักอยู่บนเส้นแนวแกนหลัก
อันเนือ่ งจากได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดการยกย่องพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
เป็นพื้นที่ที่มีความเกียรติยศอันสูงสุด ซึ่งแนวคิดนี้ได้บันทึกไว้
ในหนังสือหลีส่ อื้ ชุนชิวในสมัยจ้านกว๋อ (พ.ศ.67-287) ในหนังสือ
เล่มนีไ้ ด้เขียนไว้วา่ ราชาในสมัยโบราณมักจะเลือกพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
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มาก่อตั้งราชธานี และเลือกพื้นที่ส่วนกลางของราชธานีมาสร้าง
พระมหาราชวัง แล้วเลือกพื้นที่ส่วนกลางของวังมาก่อสร้าง
ศาลเจ้า แนวคิดการยกย่องพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์น้ี
ได้ส่งอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น การวางอาคารที่ส�ำคัญหรือวิหารหลักอยู่บนเส้นแนว
แกนหลักจึงช่วยสะท้อนถึงความมีเกียรติยศอันสูงสุดของผูม้ ฐี านะ
หรือผู้มีอำ� นาจที่ยิ่งใหญ่ในสังคม
การวางผังแบบสมมาตรท�ำให้กลุ่มอาคารของศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จอื้ มีรปู แบบของผังทีค่ ล้ายกับบ้านแบบซือ่ เหอย่วน
ในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ซึ่งบ้านแบบซื่อเหอย่วนมีอาคาร
4 ด้านล้อมรอบลานโล่ง ในศาสนสถานของศาสนาเต๋าส่วนใหญ่
จะวางผังกลุม่ อาคารเป็นบ้านแบบซานเหอย่วน (มีอาคาร 3 ด้าน
ล้อมรอบลานโล่งและมีด้านหนึ่งเป็นประตูทางเข้าและก�ำแพง)
และแบบซือ่ เหอย่วน หลักแนวคิดของศาสนาเต๋าคิดว่า การวางผัง
ทั้งแบบซานเหอย่วนและแบบซื่อเหอย่วนท�ำให้ผังของศาลเจ้า
กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับธาตุทอง ธาตุไม้
ธาตุน�้ำและธาตุไฟ ส่วนธาตุดินมักจะอยู่ตรงกลาง (ภาพที่ 5)
เพราะฉะนั้น การวางผังทั้งสองแบบดังกล่าวจึงท�ำให้ผังของ
ศาลเจ้ามีครบทั้ง 5 ธาตุ (Wang Qiaoling,2555, หน้า 302)
ซึ่ง 5 ธาตุนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลก

ภาพที่ 5 ต�ำแหน่งธาตุทอง ธาตุไม้ ธาตุน�้ำ ธาตุดินและธาตุไฟ
ซึ่งทิศทางแต่ละธาตุตรงกับภาพยันต์แปดทิศอยู่ของฝูซี

นอกจากนี้ การจัดวางกลุม่ อาคารในพืน้ ทีส่ ว่ นที่ 2 ของ
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ยังคล้ายกับตัวอักษรจีน 土 ซึง่ อ่านว่า ถู่ และ
หมายถึง ดิน อาคารที่อยู่บนเส้นขีดแนวนอนข้างบนตามรูปร่าง
ของตัวอักษรจีน 土 คือ หอกลอง ศาลาทีป่ ระดิษฐานองค์เทพเจ้า
หน่าจาฯ และ หอระฆัง ส่วนอาคารที่อยู่บนเส้นขีดแนวนอน
ข้างล่างคือศาลาฟ้าดิน กระถางธูปใหญ่และศาลาที่ประดิษฐาน

องค์พระแม่ธรณี เส้นขีดแนวตั้งจะเป็นเส้นแนวแกนหลัก การ
จัดวางกลุ่มอาคารแบบนี้อาจจะสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว
ที่ว่า ธาตุดินอยู่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านแบบซานเหอย่วนและ
แบบซื่อเหอย่วน (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ตัวอักษรจีน 土 อยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง

1.2 การวางผังแบบอิสระ
สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ส่วนที่ 1 และพื้นที่ส่วนที่ 3 ของ
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อได้ใช้การวางผังแบบอิสระ สิ่งก่อสร้าง
ในพื้นที่ส่วนที่ 1 คือ โรงเจ ส่วนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ส่วนที่ 3
มีอาคารทีป่ ระดิษฐานองค์เต๋าบ้อหง่วงกุง ลานอเนกประสงค์ใหม่
และลานจอดรถ ซึง่ ลานอเนกประสงค์ใหม่อยูต่ รงกลาง ด้านซ้ายมือ
ของลานฯ เป็นอาคารทีป่ ระดิษฐานองค์เต๋าบ้อหง่วงกุง ส่วนด้าน
ขวามือคือลานจอดรถ
1.3 การวางผังตามภาพยันต์แปดทิศ (โป๊ยข่วย)
ภาพยันต์แปดทิศหรือโป๊ยข่วยหรือปากว้า เป็นสัญลักษณ์
ที่ส�ำคัญของศาสนาเต๋า ดังนั้น ศาสนสถานของเต๋าบางแห่งจึง
ออกแบบและจัดวางกลุม่ อาคารในศาลเจ้าตามภาพยันต์แปดทิศ
เช่น ศาลเจ้าซานชิงบนภูเขาห่อเฟิงในเมืองต๋าโจวและศาลเจ้าเต๋า
ในอ�ำเภอเฝิงซีของมณฑลเสฉวน การวางผังกลุม่ อาคารตามภาพ
ยันต์แปดทิศสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับจักรวาลและ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการหมั่นฝึกฝนจิตใจของตนให้เข้าสู่บรมสุข
ของศาสนาเต๋า
จากการส�ำรวจต�ำแหน่งของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
ภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ผูว้ จิ ยั คิดว่า ศาลเจ้าแห่งนีอ้ าจจะ
มี ก ารวางผั ง ตามภาพยั น ต์ แ ปดทิ ศ ซึ่ ง ผั ง ที่ ค ล้ า ยกั บ ภาพ
ยันต์แปดทิศประกอบด้วยสระเย็นศิระเพราะพระบริบาล ศาลา
ที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ กระถางธูปใหญ่
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ลานอเนกประสงค์เก่า อาคารจ�ำหน่ายของที่ระลึก หอกลอง
หอระฆัง ศาลาฟ้าดินและศาลาที่ประดิษฐานองค์พระแม่ธรณี
(ภาพที่ 7) ในสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ สระเย็นศิระเพราะพระบริบาล
ถือได้วา่ เป็นศูนย์กลางของผังและเป็นสัญลักษณ์ของวงกลมทีอ่ ยู่
ตรงกลางของยันต์แปดทิศ นอกจากนี้ ในสระน�้ำแห่งนี้ยังมี
รูปเคารพที่เป็นองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
หน่าจาซาไท้จื้อเป็นองค์เทพเจ้าประธานของศาลเจ้าแห่งนี้

ภาพที่ 7 การวางผังตามภาพยันต์แปดทิศในพื้นที่ส่วนที่ 2

สิง่ ก่อสร้างทีอ่ ยูท่ างทิศตะวันออก ทางทิศตะวันตก ทางทิศ
เหนือและทางทิศใต้ของยันต์แปดทิศคือศาลาที่ประดิษฐาน
องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ กระถางธูปใหญ่ ลานอเนกประสงค์
เก่าและอาคารจ�ำหน่ายของที่ระลึก อาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั้ง
4 ทิศทางนี้สอดคล้องกับแนวคิดของศาสนาเต๋าที่กล่าวว่า 天有
四时，地有四方，道有四灵，自然有五行 ซึ่งหมายความว่า
ฟ้ามีสี่ฤดูกาล พื้นดินมีสี่ทิศทาง เต๋ามีสี่อย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ และ
ธรรมชาติมีธาตุ 5 อย่าง (ธาตุทอง ธาตุไม้ ธาตุน�้ำ ธาตุไฟและ
ธาตุดิน)
ส�ำหรับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ทางตะวันตกเฉียงเหนือและทางตะวันตกเฉียงใต้
ของยันต์แปดทิศคือหอกลอง หอระฆัง ศาลาฟ้าดินและศาลา
ทีป่ ระดิษฐานองค์พระแม่ธรณี อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างทัง้ แปดแห่ง
ดังกล่าวและสระเย็นศิระเพราะพระบริบาลท�ำให้ผงั เล็กนีก้ ลายเป็น
ผังที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมและคล้ายกับภาพยันต์แปดทิศที่แฝงอยู่
ในพื้นที่ส่วนกลางของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เนื่องจากศาลเจ้า
มี พื้ นที่น้ อย ข้อ จ�ำ กัด นี้อาจจะท� ำให้สิ่งก่อ สร้ างบางแห่งถู ก
จั ด อยู ่ ใ นแนวนอนเดี ย วกั น และท� ำ ให้ ผั ง เล็ ก นี้ ไ ม่ เ หมื อ นกั บ
รู ป แปดเหลี่ ย ม สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ อ ยู ่ ใ นแนวนอนเดี ย วกั น เช่ น

หอกลอง หอระฆังและศาลาทีป่ ระดิษฐานองค์เทพเจ้าหน่าจาซา
ไท้จื้อที่อยูหน้าวิหารหลัก
2. ลัทธิปรัชญาและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการวางผัง
กลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ลัทธิปรัชญาและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการวางผังกลุ่ม
อาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้ออย่างน้อยมี 3 แนวคิด ได้แก่
แนวคิดจากศาสนาเต๋า แนวคิดจากลัทธิขงจื๊อและแนวคิดจาก
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ส่วนรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ศาสนาเต๋ากับการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อ
2.1.1 ศาสนาเต๋าให้ความส�ำคัญกับตัวเลข แนวคิด
ทีเ่ กีย่ วกับตัวเลขนีไ้ ด้พฒ
ั นามาหลักแนวคิดจากหนังสือ
โจวยี่ ซึง่ ในหนังสือเล่มนีไ้ ด้กำ� หนดไว้วา่ เลขคีเ่ ป็นหยาง
เลขคู่เป็นยิน (Sun Zongwen,2548,หน้า 42) ดังนั้น
จ�ำนวนของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในศาลเจ้าหน่าจา
ซาไท้ จื้ อ จึ ง มี ทั้ ง เลขคี่ แ ละเลขคู ่ เช่ น มี วิ ห ารหลั ก
หนึ่งหลัง ซุ้มประตูสองแห่ง อิ่งปี้สามแห่งและสระน�้ำ
สามแห่ง (สระเย็นศิระเพราะพระบริบาล สระมังกร
และสระเสือ) เป็นต้น เรื่องที่น่าสนใจที่สุดคือจ�ำนวน
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเลข 1 เลข 2 และเลข 3
ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับแนวคิดที่บันทึกไว้ในบทที่ 42
ของคัมภีร์เต๋าเต๋อจิง ว่า 道生一，一生二，二生
三，三生万物 หมายความว่า เต๋าให้ก�ำเนิดหนึ่ง หนึ่ง
ให้ก�ำเนิดสอง สองให้ก�ำเนิดสาม สามให้ก�ำเนิดสิ่ง
ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง เลขคี่ ถื อ ว่ า เป็ น ตั ว เลขที่ มี ค วาม
เกียรติยศทีส่ งู สุด ดังนัน้ วิหารหลัก สระเย็นศิระเพราะ
พระบริบาล (สระน�้ำที่ใหญ่ที่สุด) ศาลาที่ประดิษฐาน
องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อและกระถางธูปใหญ่จึง
จั ด วางบนเส้ น แนวแกนหลั ก ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางของศาลเจ้าฯ
2.1.2 การจัดวางต�ำแหน่งของสิง่ ก่อสร้างบางแห่ง
นิยมยึดถือหลักฮวงจุย้ ในศาสนาเต๋า การจัดวางสระมังกร
อิ่งปี้ที่มีรูปปลากับมังกร สระเสือและอิ่งปี้ที่มีรูปเสือ
ก็ได้รบั แรงบันดาลใจจากแนวคิดมังกรเขียวอยูด่ า้ นซ้าย
และเสือขาวอยู่ด้านขวาของศาสนาเต๋า ซึ่งสระมังกร
และอิ่งปี้ที่มีรูปปลากับมังกรจัดวางอยู่ด้านซ้ายของ
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เส้นแนวแกนหลักของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ส่วนฝั่ง
ตรงกันข้ามคือสระเสือและอิ่งปี้ที่มีรูปเสือ
2.1.3 สถาปัตยกรรมในศาสสถานของเต๋าเน้นการ
ผูกพันกับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2544
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีทรงปลูกต้นสาละ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน
พ.ศ.2545 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยาม
บรมราชกุมารีทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์และเมื่อวันที่ 4
ตุลาคม พ.ศ.2545 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินดั ดามาตุทรงต้นสาละในศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จอื้ การปลูกต้นไม้ในศาสนถานสอดคล้อง
กับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทางแห่งธรรมชาติ ซึ่งเน้น
ความสวยงามแห่งธรรมชาติเป็นหลัก (Zhang Yuying,
2543,หน้า 199) เนื่องจากการแสวงหาความสวยงาม
แห่งธรรมชาติเป็นเป้าหมายที่สูงสุดของศาสนาเต๋า
ดังนัน้ การก่อสร้างศาสนสถานของเต๋าจึงให้ความส�ำคัญ
กับความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ
เพือ่ สร้างความบริสทุ ธิใ์ ห้แก่รา่ งกายและจิตใจ การเป็น
หนึง่ เดียวกับธรรมชาติ (天人合一) ก็ถอื ว่าเป็นแนวคิด
ที่ส�ำคัญอีกแนวคิดหนึ่งส�ำหรับศาสนาเต๋า
2.1.4 ศาสนาเต๋าให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
บรรยากาศของศาสนสถานให้ เ หมื อ นกั บ โลกของ
เทพยดา ตามการวางผังแบบสมมาตรในสมัยโบราณ
กลุม่ อาคารทีส่ ำ� คัญบนเส้นแนวแกนหลักมักจะหันหน้า
ไปทางเหนือ แต่วหิ ารหลักของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้
หันหน้าไปทางตะวันตกที่เป็นทะเล ถ้าเดินขึ้นชั้นที่ 4
ของวิหารหลักและมองไปทางทิศทีม่ ที ะเล ก็จะมีความ
รู้สึกว่า ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อไม่เพียงแต่มีธรรมชาติ
อันเงียบสงบแล้ว ยังมีบรรยากาศทีเ่ หมือนกับโลกของ
เทพยดาด้วย นอกจากศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ือแล้ว
ศาสนสถานของเต๋าในเมืองชิงต่าว มณฑลซานตงของ
ประเทศจีนส่วนใหญ่จะให้กลุ่มอาคารหลักหันหน้า
ไปทางตะวันออกที่เป็นทะเล เพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่เหมือนกับโลกของเทพยดา นอกจากนี้ การหันหน้า
ไปทางทะเลอาจจะเกี่ยวข้องกับหลักฮวงจุ้ยที่กล่าวว่า
ด้านหน้าควรมีแม่น�้ำไหลผ่านและด้านหลังพิงภูเขา
หรื อ แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ น�้ ำ ในบทที่ 66 ของคั ม ภี ร ์

เต๋าเต๋อจิง ว่า แม่นำ�้ และทะเลได้สมญาว่า เจ้าแห่งล�ำธาร
ทัง้ ปวง ทะเลเป็นเจ้าแห่งล�ำธาร การวางผังกลุม่ อาคาร
ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจึงควรหันหน้าไปทางอ่าว
อ่างศิลา
2.1.5 การวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจา
ซาไท้จื้อถือหลักแนวคิดไท่จี๋เกิดจากอู๋จี๋ ชั้นที่ 4 ของ
วิหารหลัก คือชั้นที่สูงสุดของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ซึ่งชั้นนี้มีชื่อว่า อู๋จี๋เตี้ยนหรือต�ำหนักอู๋จี๋ ค�ำว่า อู๋จี๋
หมายถึง ความว่าง ไม่มีศูนย์กลาง ไม่มีขอบเขต และ
สรรพสิ่งล้วนเกิดจากความว่าง ส่วนค�ำว่า ไท่ แปลว่า
สูงสุด จี๋ แปลว่า สุดยอด เมื่อรวมกันมีความหมายว่า
สุดยอดของสูงสุด ตามหลักแนวคิดของลัทธิเต๋า อู๋จี๋
ก่อเกิด ไท่จี๋ แล้ว ไท่จี๋ ก่อเกิด ยินกับหยาง ซึง่ อูจ๋ ถี๋ อื ว่าเป็น
เป้าหมายทีส่ งู สุดของเต๋า เพราะฉะนัน้ การวางอูจ๋ เี๋ ตีย้ น
อยูช่ นั้ ทีส่ งู สุดในศาลเจ้าฯ จึงสอดคล้องกับหลักแนวคิด
ที่กล่าวมานี้
2.2 ลัทธิขงจื๊อกับการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อ
ลัทธิขงจื๊อมีอิทธิพลต่อสังคมจีนอย่างมากตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของลัทธิขงจื้อในการวางผังกลุ่มอาคาร
ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อดังต่อไปนี้
2.2.1 ลั ท ธิ ข งจื๊ อ สนั บ สนุ น การฟื ้ น ฟู ร ะบบหลี่
(จริยธรรม) ของราชวงศ์โจว (ประมาณ 503 ปีก่อน
พุทธศักราช-พ.ศ.287) ซึง่ ระบบจริยธรรมของราชวงศ์
โจวมีการก�ำหนดให้ตั้งศาลบูชาผีบรรพบุรุษอยู่ด้าน
ซ้ายมือและให้ศาลบูชาเสิอ้ (พระเสือ้ เมืองหรือเจ้าดิน)
อยู่ด้านขวามือ (左宗右社) แนวคิดการจัดวางศาล
ดังกล่าวก็มอี ทิ ธิพลต่อการจัดวางศาลาฟ้าดินและศาลา
ทีป่ ระดิษฐานองค์พระแม่ธรณีในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้
ซึง่ ศาลาฟ้าดินจัดอยูด่ า้ นขวามือของเส้นแนวแกนหลัก
แต่เนื่องจากศาลเจ้าฯ แห่งนี้เป็นศาสนสถานของเต๋า
ศาลบูชาผีบรรพบุรษุ จึงเปลีย่ นเป็นศาลาทีป่ ระดิษฐาน
องค์ พ ระแม่ ธ รณี ต ามความต้ อ งการของชาวไทย
เชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาเต๋า
2.2.2 ลัทธิขงจื๊อยกย่องระบบราชาธิปไตย ให้
ความส� ำ คั ญ กั บ กษั ต รย์ ห รื อ หวงตี้ ว ่ า เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ
โองการจากสวรรค์ให้มาปกครองคนหมู่มากแต่เพียง
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ผู้เดียว (วารุณี หวัง, 2557,หน้า 280) ยู่หวงหรือ
เง็กเซียนฮ่องเต้ได้ยกย่องเป็นพระมหากษัตริยบ์ นสรรค์
ดังนั้น หอบูชาพระองค์จึงตั้งอยู่ชั้นที่ 3 ของวิหารหลัก
ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ซึง่ หอบูชานีก้ อ็ ยูบ่ นเส้นแนว
แกนหลักเช่นกัน นอกจากนี้ ลัทธิขงจือ๊ ยังสนับสนุนการ
ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ล�ำดับความส�ำคัญของบุคคล
ต่อบุคคล โดยมีความแตกต่างระหว่างผู้อาวุโสกับ
ผูเ้ ยาว์ และความแตกต่างของชนชัน้ จากบนลงล่างหรือ
ระบบศักดินา สถาปัตยกรรมจึงเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่
ที่ส�ำคัญในการก�ำหนดสถานะดังกล่าว (วารุณี หวัง,
2557,หน้า 280) ยูห่ วงเป็นกษัตริยแ์ ละหน่าจาซาไท้จอื้
เป็นเจ้าชาย หอบูชาองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจึง
จัดวางอยูช่ นั้ ที่ 2 ของวิหารหลัก ซึง่ หมายถึงอยูภ่ ายใต้
การปกครองของกษัตริย์
2.2.3 ลัทธิขงจื๊อยกย่องการมีระเบียบกฎเกณฑ์
ท�ำให้การวางผังอาคารเป็นไปในรูปของผังสี่เหลี่ยม
(วารุณี หวัง, 2557,หน้า280) แนวคิดของลัทธิขงจื้อนี้
ก็ได้ส่งอิทธิพลต่อการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อ ซึ่งในพื้นดินส่วนที่ 2 ของศาลเจ้าฯ มี
ลานโล่งทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับรูปสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างที่ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน คือทางตะวันออกคือ
วิหารหลัก ทางตะวันตกคือก�ำแพงทีต่ ดิ กับถนนอ่างศิลาบางแสน ทางเหนือคือลานอเนกประสงค์เก่าและทางใต้
คืออาคารที่จำ� หน่ายของที่ระลึก
2.3 พุทธนิกายมหายานกับการวางผังกลุ่มอาคารใน
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
หอระฆั ง และหอกลองเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ด ้ า นงาน
สถาปัตยกรรมในสมัยโบราณของจีน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสมัย
สามก๊กหรือก่อนสมัยสามก๊ก หลังจากนั้นการจัดวางหอระฆัง
กับหอกลองในวังและเมืองใหญ่ๆ เป็นที่นิยมในสังคมจีน ใน
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ก็ได้วางหอระฆังและหอกลอง ซึง่ รูปแบบ
การวางอาจจะได้รับอิทธิพลจากพุทธนิกายมหายาน
การจัดวางหอกลองอยู่ทางตะวันออกและหอระฆัง
อยู่ทางตะวันตกเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของสถาปัตยกรรมใน
สมัยราชวงศ์ถัง แต่ในวัดพุทธนิกายมหายานมักจะวางหอระฆัง
อยู่ทางตะวันออกและวางหอเก็บคัมภีร์อยู่ทางตะวันตก ต่อมา
รู ป แบบการจั ด วางหอระฆั ง และหอเก็ บ คั ม ภี ร ์ ไ ด้ ส ่ ง อิ ท ธิ พ ล

ต่อศาลเจ้าของศาสนาเต๋า ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 16701822) ศาลเจ้าที่เป็นทั้งสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวบ้าน
และศาสนสถานของศาสนาเต๋าส่วนหนึ่งเริ่มมีรูปแบบการวาง
หอระฆังอยู่ทางตะวันออกและวางหอกลองอยู่ทางตะวันตก
ในสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1814-1911) รูปแบบการวางหอระฆัง
และหอกลองนี้ได้แพร่หลายในศาลเจ้าของศาสนาเต๋า เมื่อเข้าสู่
สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-2187) วัดพุทธนิกายมหายาน
ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางหอระฆังและหอเก็บคัมภีร์มาเป็น
รูปแบบการวางหอระฆังและหอกลอง ในสมัยราชวงศ์ชงิ (พ.ศ.21872454) การใช้รูปแบบการวางหอระฆังและหอกลองได้พัฒนา
มาเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของสถาปัตยกรรมในวัดพุทธนิกาย
มหายาน ศาลเจ้าของศาสนาเต๋าและที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป
(Xin Deyong, 2554, หน้า 20) อนึ่ง การจัดวางรูปปั้นท้าวธตรฐ
รูปปั้นท้าววิรุฬหก รูปปั้นท้าวท้าวกุเวร รูปปั้นท้าววิรูปักษ์ใน
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อยังได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธนิกาย
มหายานด้วย

อภิปรายผล
ก่อนที่จะอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ควรจะต้องท�ำความ
เข้าใจกับความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างลัทธิเต๋าและ
ศาสนาเต๋า ลัทธิเต๋าคือลัทธิที่เกี่ยวกับปรัชญาและผู้ก่อตั้งคือ
เล่ า จื๊ อ ส่ ว นศาสนาเต๋ า คื อ ศาสนาประเภทหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศจีนและผู้ก่อตั้งคือจางต้าวหลิง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋าคือ ศาสนาเต๋าได้น�ำแนวคิดของลัทธิเต๋า
มาปรั บ ใช้ และยกย่ อ งให้ เ ล่ า จื๊ อ เป็ น องค์ เ ทพเจ้ า ไท่ ชิ ง เต้ า
เต๋อเทียนจุนและให้จวงจื๊อเป็นองค์เทพเจ้าหนานหวาเจินเหริน
พูดอย่างง่ายๆ ก็คือศาสนาเต๋าเป็นผู้สืบทอดและพัฒนาแนวคิด
ของลั ท ธิ เ ต๋ า เนื่ อ งจากลั ท ธิ เ ต๋ า ค่ อ ยๆ เสื่ อ มลงไปหลั ง สมั ย
ราชวงศ์จิ้น แต่ศาสนาเต๋ากลับค่อยๆ เติบโตขึ้นจนเป็นศาสนา
ที่มีอิทธิพลมากในสังคมจีน ความแตกต่างที่ชัดเจนทั้งลัทธิเต๋า
และศาสนาเต๋าคือ ศาสนาเต๋ามีพิธีกรรมทางศาสนามากมาย
และมีนักบวชที่ต้องถือศีลประจ�ำอยู่ในศาลเจ้า แต่ลัทธิเต๋า
ไม่มีพิธีกรรมทางศาสนา และไม่มีนักบวช เป็นต้น เพราะฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงคิดว่า การวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของศาสนาเต๋า ซึ่งก็รวมถึงแนวคิดของ
ลัทธิเต๋าที่จัดอยู่ในศาสนาเต๋า
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รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในพระมหาราชวังของ
ประเทศจีนในอดีตมักจะใช้การวางผังแบบสมมาตรเนื่องจาก
ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ ศาสนสถานของศาสนาเต๋าได้ใช้
การวางผังแบบสมมาตรก็เพราะว่าศาสนาเต๋าได้รบั การสนับสนุน
จากจักรพรรดิในหลายสมัย เช่น จักรพรรดิของราชวงศ์ถงั ยกย่อง
เล่าจื๊อเป็นบรรพบุรุษและพระมหาราชวังมีชื่อเรียกว่ากง ดังนั้น
ศาสนสถานของเต๋าจึงเรียกว่ากง (Zhang Yuying, 2543, หน้า198)
หลังจากได้ใช้ชื่อว่า กง ผังของศาสนสถานของศาสนาเต๋า จึงมี
บางแห่งได้ใช้ผังของพระมหาราชวังและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จอื้ ยังมีอกี ชือ่ หนึง่ ชือ่ ว่าเต้า เต๋อ เทียน หลิง กง
ซึง่ มีคำ� ว่า “กง” ในชือ่ เต็มเช่นกัน การวางผังกลุม่ อาคารในศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อจึงปรากฏร่องรอยทางความคิดว่าได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดของลัทธิขงจื๊อ
ศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศจีนเมือ่ ประมาณ
พุทธศักราช 608 ในสมัยของพระจักรพรรดิหมิงตีแ้ ห่งราชวงศ์ฮนั่
ตะวั น ออกพระจั ก รพรรดิ ห มิ ง ตี้ ท รงจั ด ส่ ง คณะทู ต ไปสื บ
พระพุทธศาสนาในรัฐต้าโร่วจือ (อยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศจีน) แล้วได้นมิ นต์พระภิกษุ 2 รูปคือพระกาศยปมาตังคะ
และพระธรรมรั ก ษ์ ร วมทั้ ง พระคั ม ภี ร ์ สื้ อ สื อ เอ้ อ จางจิ ง มาถึ ง
นครลัว่ หยางพระจักรพรรดิหมิงตีท้ รงให้พระภิกษุ ๒ รูปนีพ้ ำ� นักอยู่
ในทีท่ ำ� การทางราชการทีช่ อื่ ว่าหงหลูสอื้ ซึง่ เท่ากับกระทรวงการ
ต่างประเทศในปัจจุบัน ต่อมา พระองค์ทรงสั่งให้สร้างไป๋หม่าสื้อ
(วัดม้าขาว) ขึ้นเพื่อให้พระภิกษุ 2 รูปเข้าอยู่ซึ่งชื่อของวัดมี
ค�ำว่าสือ้ ก็ได้มาจากชือ่ ของหงหลูสอื้ ในฐานะทีเ่ ป็นสถานทีท่ ำ� การ
ทางราชการ กลุ่มอาคารในหงหลูสื้อคงจะใช้การวางผังแบบ
สมมาตร ดังนั้นวัดม้าขาวจึงใช้การวางผังแบบสมมาตรในฐานะ
ที่เป็นวัดหลวงหรือวัดแห่งแรกในประเทศจีน หลังจากนั้น วัดที่
สร้างขึ้นในประเทศจีนมีการจัดวางสิ่งก่อสร้างและสิ่งที่ส�ำคัญ
ตามแบบแผนของศาสนาพุทธที่ได้ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมจีน
และวัฒนธรรมอินเดียโบราณในผังแบบสมมาตร เช่น เจดีย์
ท้าวจตุโลกบาล หอระฆังและหอกลอง

สรุป

รูปแบบการวางผังฯ เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจาก
ศาสนาพุทธ การวางผังกลุม่ อาคารในศาสนสถานของศาสนาเต๋า
จึงมีบางส่วนคล้ายกับวัดของศาสนาพุทธ ดังที่ศาสตราจารย์
Xin Deyong (2554:27) ได้กล่าวว่า ศาสนาเต๋าได้เกิดจากการ
เลียนแบบขนบของศาสนาพุทธ (道教的产生，本来是模拟佛
教制度的结果) การจัดวางหอระฆังและหอกลองอยู่ด้านหน้า
ของวิหารหลักในศาสนาเต๋า อาจได้รบั แรงบันดาลใจสืบเนือ่ งจาก
ศาสนาพุทธ อนึง่ วัดพุทธมีการจัดตัง้ ท้าวจตุโลกบาล ส่วนศาลเจ้า
ของเต๋าจะมีการจัดวางรูปสี่แม่ทัพ คือ แม่ทัพหม่า แม่ทัพจ้าว
แม่ทัพเวินและแม่ทัพกวาน (กวนอู) ทั้งสี่องค์จัดวางตามแบบ
ของพุทธนิกายมหายาน
ระบบความเชือ่ หลัก 3 แนวคิด คือ ลัทธิขงจือ๊ ศาสนาพุทธ
และศาสนาเต๋าเปรียบเหมือนล้อของรถสามล้อทีช่ ว่ ยกันผลักดัน
ให้สงั คมจีนเคลือ่ นตัว เกิดพัฒนาการมาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งอิทธิพล
กับรูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานจากการผสมผสานของ พลังความเชื่อที่
ช่วยขับเคลื่อนของลัทธิขงจื๊อ ศาสนาพุทธนิกายมหายานและ
ศาสนาเต๋าในอดีต
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บทคัดย่อ
หางเครือ่ ง เป็นองค์ประกอบของวงดนตรีลกู ทุง่ ทีข่ าดไม่ได้
ในปัจจุบัน ทั้งดนตรี จังหวะ เครื่องแต่งกายมีสีสันสดใสซึ่งผ่าน
การออกแบบอย่างสวยงามอลังการ และมักประดับประดาด้วย
ขนนก ลู ก ปั ด เลื่ อ ม ช่ ว ยสะท้ อ นสี สั น ของการสร้ า งสรรค์
เป็นงานศิลปะการแสดงซึ่งช่วยกระตุ้นบรรยากาศของการรับรู้
และความเคลื่อนไหวก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้วิจัยในการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ บทความฉบับนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหางเครื่อง
ลักษณะที่โดดเด่นของหางเครื่อง การใช้สีสันและเครื่องประดับ
ในเครื่องแต่งกาย เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานด้วย
เทคนิคสีน้�ำ (2) เพื่อศึกษาผลงานของศิลปินต่างประเทศ เช่น
วาสสิลี คานดินสกี (Wassily Kandinsky) เฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์
(Helen Frankenthaler) และศิลปินร่วมสมัยไทย เช่น ธงชัย
รักปทุม, สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ สรรณรงค์ สิงหเสนี
โดยน�ำแนวความคิดมาประยุกต์ และทดลองเทคนิควิธีการ
ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีนำ�้ (3) เพือ่ ถ่ายทอดบรรยากาศ
ความสดใส และกระบวนการเคลือ่ นไหวของหางเครือ่ ง ด้วยเทคนิค
จิตรกรรมสีน�้ำ

1

การด�ำเนินงานใช้กระบวนการศึกษาเอกสารประกอบกับ
การทดลองเทคนิคจิตรกรรมสีน�้ำ โดยมีแนวคิดการโต้ตอบแบบ
ฉับพลัน (Improvisation) และแนวคิดเรื่องพลังอิสระที่ถูก
ปลดปล่อยผ่านจิตใต้สำ� นึก ประกอบเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
ผ่านสัญลักษณ์ทไ่ี ด้จาก เครือ่ งแต่งกายหางเครือ่ ง บรรยากาศของ
การแสดง สีสัน ความเคลื่อนไหว ที่ประมวลจากวงดนตรีลูกทุ่ง
ผลการศึกษา/สร้างสรรค์ พบว่าลักษณะเด่นของหางเครือ่ ง
มีสสี นั สดใสและการเคลือ่ นไหวทีส่ นุกสนาน สามารถถ่ายทอดผ่าน
เทคนิคการใช้สนี ำ�้ ซึง่ เผยให้เห็น ความสดใส หลากเฉดสี ปฏิกริ ยิ า
การเคลื่อนไหวของหางเครื่องเป็นเสมือนการโต้ตอบฉับพลัน
ระหว่างดนตรีกับหางเครื่อง กระดาษกับรอยแปรง มิติที่รับรู้มี
ความลงตัวระหว่างขอบเส้น การแผ่กระจายของหยดสี มิติของ
งานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ยังสะท้อนถึง
พฤติกรรมมนุษย์ และความทรงจ�ำทีง่ ดงาม ในวิถชี วี ติ วัฒนธรรม
ของสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ : หางเครือ่ งสีสนั วงดนตรีลกู ทุง่ , การสร้างสรรค์
จิตรกรรมสีน�้ำ

นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
‘Hangkruang’ is an essential element for the present
Thai folk song with the music, rhythm, and an attractively
colorful designed costume which generally dazzlingly
decorated with feathers, beads, and shiny materials.
It reflects the vivid creation of the art of performance,
which also stimulates the perception of the atmosphere
and movements that inspires a watercolor painting with
the concept. The objectives of this research are as follows.
(1) To compile the knowledge and history of ‘Hangkrung’
with the outstandingly decorated and colorful attires that
ignites the inspiration of the watercolor painting creation.
(2) To study the works of foreign artists e.g. Wassily
Kandinsky, Helen Frankenthaler, and Thai contemporary
artists e.g. Thongchai Rakprathum, Somsak Chaotadapong,
and Sannarong Singhasaenee, and apply the line
of thoughts with the watercolor painting technique
experimentation (3) To convey the viable emotion
and movements of ‘Hangkrung’ with the watercolor
painting technique

The methodology of this study is the combination
of literature review and the watercolor painting technique
experimentation with the idea of ‘Improvisation’ and the
release of subconscious power. The outcome becomes
a symbolic creation of the costume of ‘Hangkrung’,
blending with the emotion, colors, and movements of
the Thai folk’s performance.
The result of this research demonstrates the
prominent colorfulness and joyful motions of ‘Hangkrung’
with the expression through the watercolor painting
technique. It presents the cheerfulness with the variety
of colors, while the improvisation shows the interaction
between ‘Hangkrung’ and music in the way of the trace
from the brush stroke on the paper, the dimensional
perception of the border lines, and the diffusion of
the watercolor drops. In addition, this semi-abstract
painting also reflects human behaviors and beautiful
memories in the culture and lifestyle of Thais.
Keyword : Hangkruang-The Colorful Rhythm,
The Creativity in Watercolor Paintin
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ที่มาและความส�ำคัญ
“หางเครือ่ ง” เป็นค�ำทีใ่ ช้เรียกและเข้าใจกันในปัจจุบนั ว่า
หมายถึง นักเต้นแต่งกายสีสันสดใส และมักประดับด้วยขนนก
เต้นประกอบจังหวะให้แก่วงดนตรีลกู ทุง่ แต่ในอดีตค�ำว่า หางเครือ่ ง
ไม่ได้มคี วามหมายหรือเข้าใจกันอย่างปัจจุบนั ค�ำเรียก “หางเครือ่ ง”
มาจากค�ำว่า “เขย่าหางเครื่อง” มีความหมายถึง เครื่องดนตรี
เคาะจังหวะประเภทฉิ่ง ฉาบ กรับ ไม้แต๊ก แทมบูรีน โดยบรรดา
สมาชิกในวงดนตรีลูกทุ่ง เช่น นักร้อง นักแสดงตลกหรือแรงงาน
ในวงซึ่งว่างจากงานอื่นๆ จะออกมาช่วยยืนเคาะจังหวะด้วย
เครื่องดนตรีดังกล่าว ประกอบกับการร้องของนักร้องบนเวที
ช่วยให้จังหวะเพลงเด่นมีความไพเราะน่าฟังขึ้น การแต่งกายยัง
ไม่มีสีสันสดใส รวมทั้งไม่มีลีลาการเต้นที่เคลื่อนไหวสนุกสนาน
อย่างปัจจุบัน
“เขย่าหางเครื่อง” ได้พัฒนามาสู่ “หางเครื่อง” ซึ่ง
มีความหมายและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเหตุผลมาจาก
การแข่งขันทางธุรกิจของวงดนตรีลกู ทุง่ เขย่าหางเครือ่ งจึงจ�ำเป็น
ต้องถูกพัฒนาทัง้ รูปแบบ ลีลาการเต้น ตลอดจนชุดเครือ่ งแต่งกาย
ให้มีสีสันสดใสขึ้น ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง
ยุคทองของเพลงลูกทุง่ ในช่วง พ.ศ. 2511 ศรีนวล สมบัตเิ จริญ ซึง่
ดูแลกิจการวงดนตรีหลังจากการเสียชีวิตของสุรพล สมบัติเจริญ
ได้จัดให้มีการเต้นรีวิวประกอบละครเพลงขึ้น ใช้ผู้เต้นประมาณ
10 คน แต่งกายเหมือนกันหมด และไม่มกี ารถือเครือ่ งเคาะจังหวะ
ประเภทฉิ่ง ฉาบ กรับ ไม้แต๊ก แทมบูรีน ความหมายของค�ำว่า
หางเครื่อง จึงเปลี่ยนแปรไป จากเครื่องเคาะจังหวะ มาถึงบุคคล
ที่เต้นประกอบเพลง โดยมีลีลาการเต้นที่ประยุกต์มาจากการ
แสดงของตะวันตก (กาญจนา สิงห์อุดม. 2555 : 37-38)
นอกจากนี้รูปแบบของหางเครื่องซึ่งปรากฏกันอยู่ใน
ปัจจุบันดังที่เราเห็นจนชินตา เกิดมาจากบุคลอีกท่านหนึ่งคือ
ศกุนตลา พรหมมา ภรรยาของเพลิน พรหมแดน ซึ่งดูแลการ
จัดการในวงและดูแลหางเครื่อง ได้ปรับปรุงหางเครื่องโดยเพิ่ม
ผู้เต้นให้มากขึ้น ปรับปรุงลีลาการเต้นให้มีจังหวะสนุกสนาน
ตามแบบอย่างทีไ่ ด้จากการเต้นระบ�ำของฝรัง่ เศส ฟอลลี่ แบร์แซ
(Folies Bergeres) และการเต้นโมเดิรน์ ด๊านซ์ (Modern Dance)
และมีการปรับปรุงชุดแต่งกายหางเครื่องให้มีความฟู่ฟ่า มีสีสัน
สดใสและมีขนนกจากต่างประเทศประดับตกแต่ง ขนนก นี้เอง
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดอย่างหนึ่งของเครื่องแต่งกาย
หางเครื่อง ที่ขาดไม่ได้จนปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หางเครื่องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาของวงการเพลงลูกทุ่ง และ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีการน�ำเทคโนโลยีแสงสี เสียงทีท่ นั สมัย
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแสดง จนมีรูปแบบหลากหลาย
ตื่นตาตื่นใจ ตามแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาถึงสีสนั สดใสจากเครือ่ งแต่งกายหางเครือ่ ง สีสนั ดังกล่าว
ยังมีความเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆ ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของไทย
เช่น สีสันข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เครื่องแต่งกาย
ยานพาหนะ ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
รสนิยมการใช้สีของสังคมไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสังคมชนบท
และสั ง คมระดั บ ชาวบ้ า น สี ส ดเป็ น สี ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มใน
สั ง คมไทยและเหมาะกั บ สภาพภู มิ อ ากาศของประเทศไทย
อย่างยิ่ง
จากสีสันความสดใสของเครื่องแต่งกายหางเครื่อง และ
การเต้ น ซึ่ ง ในที่ นี้ ห มายถึ ง ความเคลื่ อ นไหว ประกอบแสงสี
เทคโนโลยี กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ส�ำคัญของข้าพเจ้า น�ำมาสู่
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เทคนิควิธีการของจิตรกรรมสีน�้ำ และ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถ่ายทอด “ความเคลื่อนไหว
ของสีสันสดใส” สู่ผลงานจิตรกรรมสีน�้ำสร้างสรรค์ในครั้งนี้

ภาพที่ 1-2 ภาพนักเต้นระบ�ำฝรั่งเศสของฟอลลี่ แบร์แซ (Folies Bergeres)

วิศิษฐ พิมพิมล 85

ภาพที่ 3-4 ภาพ หางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่งเพลิน พรหมแดน ในอดีต

ภาพที่ 5-6 ภาพ หางเครื่องในปัจจุบันและการน�ำเทคโนโลยีแสงสี เสียง เข้ามาส่งเสริมให้การแสดงมีความทันสมัยมากขึ้น

ภาพที่ 7 ภาพ ชุดแต่งกายหางเครื่องสีสันสดใสหลากหลายสีสัน

ภาพที่ 8 ภาพ สีสันสดใสในชีวิตประจ�ำวันของไทย
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หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ
Hangkruang-The Colorful Rhythm, with The Creativity in Watercolor Painting.

อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม
นอกจากแรงบันดาลใจจากสีสนั สดใสและความเคลือ่ นไหว
จากหางเครื่องแล้ว การวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ยังได้รับอิทธิพล
จากผลงานศิลปินต่างประเทศและศิลปินไทยดังนี้คือ ผลงาน
ของศิลปิน วาสสิลี คานดินสกี (Wassily Kandinsky) และ
เฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์ (Helen Frankenthaler) โดยศิลปิน
ทั้งสองนี้มีกระบวนการสร้างสรรค์โดยการโต้ตอบแบบฉับพลัน
(improvisation) ด้วยการปล่อยจิตใต้ส�ำนึกภายในให้ท�ำงาน
อย่างอิสระ และผลงานจิตรกรรมของศิลปินไทยคือ ธงชัย รักปทุม,
สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และสรรณรงค์ สิงหเสนี โดยศึกษาถึง
แนวคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล น�ำแนวคิดและวิธีการบางประการมาใช้ในการวิจัย
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ รวบรวมความรูเ้ กีย่ วกับความเป็นมาของหางเครือ่ ง
ลักษณะที่โดดเด่นของหางเครื่อง การใช้สีสันและเครื่องประดับ
ในเครื่องแต่งกาย เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานด้วย
เทคนิคสีน�้ำ
2. เพื่อศึกษาผลงานของศิลปินต่างประเทศ เช่น วาสสิลี
คานดินสกี (Wassily Kandinsky) เฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์
(Helen Frankenthaler) และศิลปินร่วมสมัยไทย เช่น ธงชัย
รักปทุม, สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ สรรณรงค์ สิงหเสนี โดย
น�ำแนวความคิดมาประยุกต์ และทดลองเทคนิควิธีการในการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน�้ำ
3. เพือ่ ถ่ายทอดบรรยากาศความสดใส และกระบวนการ
เคลื่อนไหวของหางเครื่อง ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน�้ำ
แนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด หางเครื่องสีสันวงดนตรี
ลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ ได้รับแรงบันดาลใจจาก
สีสันสดใสของเครื่องแต่งกายและความเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน
ของหางเครือ่ งทีเ่ ต้นประกอบจังหวะเพลงลูกทุง่ บนเวทีการแสดง
ความเคลื่อนไหวผสานกับสีสดจัดจ้าน น�ำมาสู่การค้นหาเทคนิค
ทางจิตรกรรมโดยใช้สนี ำ�้ ซึง่ มีความใสบาง สามารถทับซ้อนให้เกิด
มิติความรู้สึกที่เคลื่อนไหวและบรรยากาศที่สามารถควบคุมได้

นิยามศัพท์เฉพาะ
หางเครือ่ ง หมายถึง นักเต้นประกอบจังหวะ ท่วงท�ำนอง
ในการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง มักเต้นเต้นอยู่ด้านหลังนักร้อง
การแต่งกายด้วยสีสันสดใสซึ่งมีทั้งชุดหรูหรา ระบายแขนฟู่ฟ่อง
ประดับขนนก มงกุฎ ตกแต่งเครื่องประดับวาววับคล้ายชุดลิเก
หรือบางครั้งใช้ชุดที่รัดรูป เน้นรูปร่าง รูปทรงของนักเต้น
สีสันวงดนตรีลูกทุ่ง หมายถึง สีสดใสที่ได้รับรู้จากชุด
การแสดงหางเครือ่ ง หรือองค์ประกอบบนเวทีการแสดงวงดนตรี
ลูกทุง่ สีสนั ในด้านนามธรรมจะหมายถึง ความสุข ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ความอิม่ เอมใจทีค่ วบคูก่ บั วงดนตรีลกู ทุง่ จนกลายเป็น
เอกลักษณ์
การสร้างสรรค์ หมายถึง การน�ำแรงบันดาลใจทีไ่ ด้รบั ค้นหา
ข้อมูล วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการท�ำงาน ผ่านกระบวนการ
ออกแบบ ผสมผสานจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก จนเกิด
เป็นผลงานใหม่
จิตรกรรมสีนำ�้ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพวาด 2 มิติ โดยใช้สีที่มีตัวท�ำละลายน�้ำ ซึ่งวาดได้หลายๆ
ลักษณะเช่น เปียกบนเปียก เปียกบนแห้งและแปรงแห้ง ทัง้ นีน้ ยิ ม
เขียนให้สมี คี วามโปร่งใสมากกว่าทึบ โดยอาจเขียนแบบเกลีย่ เรียบ
เขียนแบบไล่นำ�้ หนักสี การเขียนสีตอ่ สี หรือการเขียนแบบทับซ้อน
สีส่วนการเชื่อมต่อระหว่างสีเกิดได้ทั้งสองลักษณะคือ การเขียน
เส้นรอบนอกคมชัด (Hard Edge) หรือการเขียนเส้นรอบนอก
กลมกลืนเข้าหาพืน้ หลัง (Soft Edge) วัสดุพนื้ รองรับสีนำ�้ ทีเ่ หมาะสม
มากที่สุดคือกระดาษ รวมทั้งมีการใช้เทคนิคอื่นๆ ที่สอดรับกับ
จิตรกรรมสีน�้ำเช่นการสร้างรอยแปรง การเช็ด ขูดขีด การหยดสี
และร่องรอย คราบสีและการไหลทีเ่ กิดโดยความบังเอิญของสีนำ�้
จิตรกรรมสีนำ�้ สร้างสรรค์ หมายถึงการน�ำเทคนิควิธกี าร
ของการเขียนสีนำ�้ มาใช้ โดยผสมผสานความช�ำนาญในกลวิธขี อง
สีน�้ำกับแนวคิดของศิลปิน เพื่อแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว
ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน
1. เนื้อหา
ศึกษาข้อมูลหางเครื่องและองค์ประกอบเกี่ยวเนื่อง
กับเพลงลูกทุ่ง เพื่อน�ำมาเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนำ�้ ผสมผสานด้วยจินตนาการและ
อารมณ์ความรู้สึก
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2. รูปแบบ
รูปแบบผลงานเป็นผลงานจิตรกรรมสีน�้ำกึ่งนามธรรม
(Semi-Abstract)
3. เทคนิค
เป็นการสร้างสรรค์เฉพาะจิตรกรรมสีนำ�้ โดยวาดลงบน
กระดาษสีนำ�้ คุณภาพดี
4. ขนาดของผลงาน
ผลงานสร้างสรรค์บนกระดาษขนาด 56 x 76 ซม. จ�ำนวน
9 ชิ้นงาน ขนาด 130 x 240 ซม. จ�ำนวน 3 ชิ้นงาน และขนาด
122 x 184 ซม. จ�ำนวน 3 ชิ้นงาน

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. เก็บข้อมูลโดยวิธีการถ่ายภาพจากการแสดงสด จาก
สถานที่จริง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการแสดงสด ในงานร�ำลึก
สายัณห์ สัญญา ปีพ.ศ.2558
2. เก็บรวบรวมข้อมูลหางเครือ่ ง องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับเพลงลูกทุ่ง จากเอกสารทางวิชาการ บทความและการ
สัมภาษณ์
3. ศึกษารายละเอียดข้อมูล คัดกรอง จัดระเบียบข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์
4. ทดลองท�ำแบบร่าง และวิเคราะห์แบบร่าง
5. สร้างสรรค์ผลงาน
6. สรุปอภิปรายและประเมินผล
การด�ำเนินการสร้างสรรค์
การก�ำหนดชุดสี
จากการศึกษาข้อมูล สีสันของเครื่องแต่งกายหางเครื่อง
ท�ำให้พบว่าสีสนั ดังกล่าวมีลกั ษณะของ สีสด สว่าง ในแบบ Vivid
Tone ซึ่งแสดงถึงบุคลิกภาพ ความมีชีวิตชีวา จากสีสันที่สดใส
ของชุดแต่งกายหางเครือ่ ง และเมือ่ วิเคราะห์ลงไปในรายละเอียด
เพิม่ เติมพบว่า การใช้สขี องชุดเครือ่ งแต่งกาย ทีใ่ ช้โดยทัว่ ไปมีการ
ใช้สีใน 3 ลักษณะคือ 1 ชุดสีสดใสในโทนเดียวกัน 2 ชุดสีสดใส
ต่างกัน 3 ชุดผลงานที่แสดงสีสดใสหลากหลายสีสัน นอกจากนี้
ยังประดับด้วยเลื่อม ระยิบระยับทั้งสีเงินหรือสีทอง ร่วมกับ
สีชุดต่างๆ สีสันสดใสจัดว่าเป็นประเด็นที่ส�ำคัญของการวิจัย
สร้างสรรค์ในครัง้ นี้ ข้าพเจ้าจึงก�ำหนดชุดการสร้างสรรค์โดยอาศัย สี

ภาพที่ 9 ตัวอย่างสีที่พบจากเครื่องแต่งกายนักร้อง และหางเครื่อง

ภาพที่ 10 ลักษณะที่ 1 การใช้สีออกไปในโทนเดียวกัน ปรากฏภาพหางเครื่อง
ในทุกๆ สี ตั้งแต่สีขาว และที่มีความสดต่างๆ เช่น เหลือง ส้ม แดง เขียว น�้ำเงิน
หรือม่วง เป็นต้น

ภาพที่ 11 ลักษณะที่ 2 การใช้สีสดซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น
ม่วงและเหลือง เขียวและส้ม เป็นต้น

ภาพที่ 12 ลักษณะที่ 3 การใช้โทนสีสดหลากหลาย
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หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ
Hangkruang-The Colorful Rhythm, with The Creativity in Watercolor Painting.

เป็นเกณฑ์เบื้องแรก ซึ่งจะแบ่งชุดการสร้างสรรค์ ตามลักษณะ
ของสีทั้ง 3 ประเภทนี้ และค้นคว้ารูปแบบการแสดงออกที่
เหมาะสมต่อไป

การสร้างภาพร่างและก�ำหนดกระบวนการสร้างสรรค์
หลังจากก�ำหนดชุดสีแล้ว สี ข้าพเจ้าเริม่ ด�ำเนินการค้นหา
รูปแบบทีเ่ หมาะสม ด้วยการทดลองวิธกี ารสร้างภาพร่าง โดยอาศัย
ภาพเคลื่อนไหวจากภาพการเต้นของหางเครื่อง จากข้อมูลวิดีโอ
ซึง่ ข้าพเจ้าถ่ายมาด้วยตนเองและสือ่ อินเทอร์เน็ต เช่น Youtube
เป็นต้น การทดลองสร้างภาพร่างในช่วงแรก เกิดปัญหาการ
สร้างให้ภาพมีความรู้สึกเคลื่อนไหวพอสมควร จึงสืบค้นข้อมูล
การสร้างภาพให้เกิดความรูส้ กึ เคลือ่ นไหวโดยหยิบยืมข้อมูลจาก
หลักการออกแบบน�ำมาประยุกต์ใช้ ท�ำให้ทราบว่า การสร้างให้
ภาพรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมีหลักการ ซึ่งน่าจะน�ำมาประยุกต์
ใช้กับการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ คือ วิธีการซ�ำ้ รูป การท�ำภาพซ้อน
การใช้เส้นรอบนอกที่เลือน และภาพที่เกิดจากความเคลื่อนไหว
ทางสายตา เช่นภาพลายเส้นซับซ้อน บิดโค้ง กลับไปกลับมา
ซึ่งจะท�ำให้สายตามองตามและเกิดความเคลื่อนไหว
วิธกี ารใช้เส้นรอบนอกทีเ่ ลือน เป็นวิธหี นึง่ ในการวาดเส้น
ท่าทาง หรือ (Gesture) การวาดเส้นแบบนี้ สุชาติ เถาทอง ได้ให้
ความหมายถึง การแสดงกิริยาท่าทาง ความเคลื่อนไหวแสดง
อารมณ์อากัปกิรยิ า (Action Drawing) หรือการวาดเส้นแบบหวัด
(Scribble Drawing) ... โดยใช้เส้นเดีย่ วทีถ่ กู ต้อง วาดเส้นท่าทาง
การวาดจะเคลื่อนจากส่วนรวมทั้งหมดสู่ส่วนย่อย ค่อนข้าง
ใช้การวาดแบบหยาบๆ หรือแม้แต่ใช้เส้นที่รวดเร็วหวัดๆ ซึ่ง
การวาดเส้นท่าทางเกีย่ วข้องใกล้ชดิ กับวาดเส้นแสดงทรงทีเ่ ขียน
อย่างฉับพลัน (Quick Contour) การวาดเส้นท่าทางผูว้ าดจะต้อง
ไม่พะวงกับเหตุผลทางกายวิภาค ปริมาตรของแสงเงาของรูปทรง
หรือทฤษฎีอื่นๆ มากเกินไป จะส่งผลให้เส้นที่จะถ่ายทอดขาด
ชีวติ ... ลักษณะการวาดเส้นแบบนีจ้ ะมีเส้นบางส่วนทีช่ ดั เจนและ
เส้นบางส่วนทีเ่ ลือนรางหายไป และการร่างเส้นมีความเป็นอิสระ
เส้นจะเกิดการทับซ้อนและให้ความรูส้ กึ เคลือ่ นไหว ข้าพเจ้าจึงใช้
การสร้างภาพร่างด้วยวิธีการนี้และน�ำภาพมาจัดองค์ประกอบ
ขึ้นใหม่ด้วยการซ�้ำ ซ้อนกันและกลับไปกลับมาของภาพลาย
เส้นนั้น ให้เกิดความเหมาะสม พอเหมาะพอดีและรู้สึกได้ถึง
ความเคลื่อนไหว และยังคงรูปทรงของหางเครื่องให้ปรากฏเป็น
เค้าโครงบางส่วน

ภาพที่ 13 แสดงกลวิธตี า่ งๆ ทีส่ ร้างให้ภาพเกิดความรูส้ กึ เคลือ่ นไหว ก. การซ�ำ้ รูป
ข.การซ้อนรูป ค.เส้นขอบเลือนราง และ ง.ภาพเคลือ่ นไหวทางสายตา ด้วยการ
บิดรูป กลับไปกลับมา

ภาพที่ 14 การท�ำภาพร่างด้วยการวาดเส้นท่าทาง เป็นภาพเบื้องต้น

จากการทดลองสร้างภาพร่าง ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้ง
ประเด็นส�ำคัญในเรือ่ งของ สี และอิทธิพลจากการสร้างภาพแบบ
โต้ตอบฉับพลันของศิลปะรูปแบบนามธรรม จึงท�ำให้พอจะสรุปถึง
กระบวนการสร้างผลงานที่แตกต่างกัน โดยอาศัยชุดสี ทั้ง 3 ชุด
เป็นกรอบส�ำคัญ ซึง่ การก�ำหนดกรอบการท�ำงานนีจ้ ะช่วยให้การ
สร้างสรรค์มที ศิ ทางชัดเจนมากยิง่ ขึน้ กระบวนสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ก�ำหนดขึ้น 3 วิธีมีดังนี้
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1 ภาพความเคลือ่ นไหวของสีสันสดใส ในจิตรกรรมสีน�้ำ
ขนาดเล็ก 56x76 ซม. จ�ำนวน 9 ชิ้นงาน
2 ภาพความเคลือ่ นไหวของสีสันสดใส ในจิตรกรรมสีน�้ำ
ขนาดใหญ่ ขนาด 130 x 240 ซม. จ�ำนวน 3 ชิ้นงาน
3 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส ที่เกิดจากภาพ
จิตรกรรมสีน�้ำขนาดเล็กก่อรูปเป็นจิตรกรรมสีน�้ำขนาด 122 x
184 ซม. จ�ำนวน 3 ชิ้นงาน
การก�ำหนดชุดผลงานจึงน�ำกระบวนการสร้างสรรค์นี้
เป็นหลักในการแยกชุดผลงาน เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและ
ไม่เกิดความสับสน

การทดสอบเทคนิคจิตรกรรมสีน�้ำที่เหมาะสม
ถึงแม้ว่าจะมีความเข้าใจอยู่แล้วต่อกระบวนการพื้นฐาน
ของจิตรกรรมสีน�้ำ ซึ่งมีวิธีการเขียนอยู่ 3 วิธี คือ การเขียนเปียก
บนเปียก เปียกบนแห้งและแห้งบนแห้ง แต่การจะสร้างผลงาน
จิตรกรรมสีนำ�้ ให้ได้ผล ในเรือ่ งความเคลือ่ นไหวแสดงความสดใส
ของสี และความโปร่งใส บางเบา จ�ำเป็นต้องค้นหาเทคนิคให้
ชัดเจนเพื่อควบคุมสีให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย จากการทดสอบ
พบว่าการซ้อนทับสีมากเกินไป สร้างให้ภาพเกิดความขุ่นหมอง
ของสี และการใช้เทคนิคอืน่ ๆ เช่น การจุด การขูด การใช้กาวกันสี
สร้างความแข็งกระด้างให้กับภาพ ส่วนเทคนิคซึ่งเหมาะสมต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ คือการเขียนด้วยรอยแปรงที่เป็น
อิสระ ใช้การควบคุมสีโดยอาศัยจังหวะการไหลซึม แผ่กระจาย
ของสี การหยด หยอด รอยแปรงและการซ้อนทับสีพอสมควร
โดยต้องระมัดระวังไม่ให้สีแต่ละสี เข้าไปผสมกันจนกลายเป็น
สีที่หมองคล�้ำ การควบคุมสีนี้จ�ำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมาก
เพราะคุณสมบัตสิ นี ำ�้ ทีต่ อ้ งการความสดใส บางเบา เป็นสิง่ จ�ำเป็น
อย่างยิ่ง

ภาพที่ 15 การทดสอบเทคนิคจิตรกรรมสีน�้ำที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
สีขุ่นมัวและมีความแข็งกระด้าง

ภาพที่ 16 การทดสอบเทคนิคจิตรกรรมสีนำ�้ ที่เหมาะสม
สามารถแสดงความสดใสของสีและรอยแปรงอิสระ

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 1
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หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ
Hangkruang-The Colorful Rhythm, with The Creativity in Watercolor Painting.

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 2

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 3
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ผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 21 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No10 ขนาด 130 x 240 ซม.
ภาพผลงานชุดที่ 2
ภาพที่ 20 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No7 ขนาด 56 x 76 ซม.
ผลงานสร้างสรรค์ ชุดที่ 1

ภาพที่ 23 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No12 ขนาด 130 x 240 ซม.
ภาพผลงานชุดที่ 2
ภาพที่ 22 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No5 ขนาด 56 x 76 ซม.
ผลงานสร้างสรรค์ ชุดที่ 1

ภาพที่ 24 รวมผลงานชุดที่ 1 ขนาด 56x76 ซม. จ�ำนวน 9 ภาพ
ซึ่งจะแยกตามชุดสีๆ ชุดสีละ 3 ภาพ

ภาพที่ 25 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No13 ขนาด 122 x 184 ซม.
ภาพผลงานชุดที่ 3
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ภาพที่ 26 ตัวอย่างขนาดของผลงานและการชมผลงาน

ผลการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล หางเครือ่ ง จากการศึกษารวบรวม
ข้อมูลความรู้ อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาของ “หางเครื่อง”
พบว่า หางเครือ่ งมีพฒ
ั นาการมาจาก “เขย่าหางเครือ่ ง” ซึง่ ยังไม่มี
รูปแบบของเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสดใส และท่าเต้นสนุกสนาน
ดังปัจจุบนั การพัฒนารูปแบบจาก เขย่าหางเครือ่ ง มาสู่ หางเครือ่ ง
เริ่มต้นอย่างชัดเจนในช่วงยุคทองของเพลงลูกทุ่ง ประมาณ
พ.ศ.2511 เพราะมีการแข่งขันด้านธุรกิจเพลงลูกทุ่งอย่างสูง
วงดนตรีลกู ทุง่ ชัน้ น�ำจึงน�ำรูปแบบของเครือ่ งแต่งกาย และสีสนั ของ
นักเต้นจากตะวันตกเข้ามาผสมผสาน กับเครือ่ งแต่งกายแบบเดิม ซึง่
มีลกั ษณะพืน้ บ้านของไทย ท�ำให้หางเครือ่ งมีลกั ษณะทีโ่ ดดเด่นขึน้
คือมีเครือ่ งแต่งกายทีห่ รูหรา ฟูฟ่ า่ ดูเกินจริง มีการใช้สสี นั ทีส่ ดใส
(Vivid Tone) เพื่อต้องการให้สะดุดตา ดึงดูดความสนใจจาก
แฟนเพลง มีเครือ่ งประดับเช่น ลูกปัด เลือ่ ม และสิง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ชัดเจนซึง่ มักขาดไม่ได้คอื ขนนก รวมทัง้ น�ำท่าทางการเต้นสมัยใหม่
เข้ า มาประยุ ก ต์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สาน เร้ า ใจมากยิ่ ง ขึ้ น
หางเครื่องถึงแม้ว่า จะได้รับแบบอย่างและอิทธิพลจากตะวันตก
แต่หางเครือ่ งยังคงมีลกั ษณะความเป็นพืน้ บ้านของไทยผสมผสาน
ปะปนอยูด่ ว้ ย เพราะเมือ่ เปรียบเทียบสีสนั สดใสของเครือ่ งแต่งกาย
หางเครือ่ ง กับรสนิยมการใช้สสี นั ของสิง่ ต่างๆ ซึง่ อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
ของสังคมไทยนั้น อาทิ สีของเสื้อผ้า เครื่องใช้ ยานพาหนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น คงมีสีสันที่สดใสใกล้เคียงกัน

2. การวิเคราะห์อิทธิพลจากผลงานศิลปินต่างประเทศ
และศิลปินไทย
การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปินต่างประเทศและ
ศิลปินร่วมสมัยของไทย เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้น�ำแบบอย่างหรือ
วิธีการบางประการมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า
ให้บรรลุเป้าหมาย หลังจากการศึกษาวิเคราะห์ทำ� ให้พบว่า วาสสิลี
คานดินสกี และเฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์ มีวิธีการสร้างผลงาน
ในลักษณะใกล้เคียงกันส่วนหนึ่งคือ การน�ำภาพความทรงจ�ำ
แสดงออกผ่ า นการโต้ ต อบฉั บ พลั น จากจิ ต วิ ญ าณภายใน
(Improvisation) หากแต่ มี ค วามแตกต่ า งในผลงานของ
คานดินสกี มีลกั ษณะมุง่ สูแ่ บบนามธรรม (Abstract) ส่วน เฮเลน
แฟรงเคนทาเลอร์ มุ่งไปสู่แนวทาง Abstract Expressionism
ซึ่งมีการแสดงออกจากแรงกระตุ้น (Automatic Impulse)
ร่วมด้วย โดยใช้เทคนิคการเท ราด หยอด หยดสีลงบนผืนผ้าใบ
ให้สีเกิดการไหล แผ่กระจาย และบางส่วนซ้อนทับกันจนเกิดมิติ
ของน�ำ้ หนัก วิธกี ารอิสระของเฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์นใี้ ช้รว่ มกับ
การปาดป้ายฝีแปรงขนาดใหญ่ และการหยอด หยด สลัดสี
การแผ่กระจาย ไหลซึมของสีนำ�้ ส่วนกระบวนการโต้ตอบฉับพลัน
(Improvisation) ข้าพเจ้าน�ำมาใช้ในบางส่วนของผลงานชุดที่ 1
และใช้เป็นกลวิธีที่ส�ำคัญร่วมกับวิธีการ (Automatic Impulse)
ในผลงานชุดที่ 2 และ 3 ส่วนการศึกษาวิเคราะห์ผลงานของ
ศิลปินร่วมสมัยของไทย อันประกอบด้วย ธงชัย รักปทุม สมศักดิ์
เชาวน์ธาดาพงศ์ และสรรณรงค์ สิงหเสนี พบว่าศิลปินทั้งสาม
มี ก ระบวนการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานซึ่ ง มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั น คื อ
วิธีการลด สกัด ตัดทอน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบข้างและ
สิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจ และแปรค่าความงาม ความซึมซาบจาก
สิ่งเหล่านั้นไปสู่เส้น สี พื้นผิวและร่องรอยฝีแปรง ในรูปแบบ
กึง่ นามธรรมและนามธรรมในบางชิน้ งาน กระบวนการนีข้ า้ พเจ้า
ได้น�ำมาใช้ในการสกัด เค้าโครงสร้างของเนื้อหาหางเครื่องและ
บรรยากาศของการแสดง ให้เหลือแต่สาระที่ส�ำคัญส� ำหรับ
การน�ำเสนอในผลงานชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นั่นหมายถึงเค้าโครง
ที่ยังพอมองเห็นถึงรูปร่าง รูปทรงของหางเครื่องบางส่วน และ
การแสดงภาพความเคลื่อนไหวของสีสดใส ด้วยจังหวะเส้น สี
การซ�้ำ ซ้อนกันเป็นต้น ส่วนกระบวนการที่มีความแตกต่างจาก
ศิลปินทั้งสาม สรรณรงค์ สิงหเสนี มักใช้สีสด (Hue Tone)
และการกลั บ ค่ า สี (Discord) ในการสร้ า งสรรค์ อ ยู ่ เ สมอ
มักปาดป้ายรอยแปรงทับซ้อนกันออกไปทางแนวกว้างมากกว่า
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แนวลึก ซึง่ วิธกี ารนีส้ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการวิจยั สร้างสรรค์
ในครั้งนี้ได้อย่างดี
3. การวิเคราะห์ผลงาน
ผลงานชุดที่ 1 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส
ในจิตรกรรมสีน�้ำขนาดเล็ก
ผลงานชุดนีไ้ ด้สกัดลดทอนรูปร่างรูปทรง ของหางเครือ่ งลง
ด้วยวิธกี ารร่างภาพในแบบ Gesture ในขัน้ ตอนแรก รูปทรงทีไ่ ด้
จากการร่างภาพช่วยลดทอนความถูกต้องตามหลักกายวิภาค
เพิม่ การแสดงออกด้านอารมณ์ความรูส้ กึ มากกว่า และมีลกั ษณะ
กึง่ นามธรรม เค้าโครงทีไ่ ด้ถกู น�ำมาหลอมรวมกับภาพจ�ำของสีสนั
เครือ่ งแต่งกาย อันประกอบด้วยความพลิว้ ไหวของเสือ้ ผ้า กระโปรง
หมวก ขนนก ระบายแขน พู่ เลื่อมระยิบระยับของหางเครื่อง
และบรรยากาศแสงสีสด ของไฟซึ่งสาดส่องไปมาขณะการแสดง
ของวงดนตรีลูกทุ่ง ได้ถูกแปรค่ามาสู่ทัศนธาตุและกลวิธีการ
ขีดเขียน ปาดป้าย หยอด หยด สลัด ชัด เลือนราง ซ�ำ้ หรือทับซ้อน
เป็นจังหวะ ของเส้น สี รอยแปรง ตามเฉดสีต่างๆ โดยอาศัยการ
ท�ำงานของพลังอิสระ ถึงการตอบโต้ฉบั พลัน (Improvisation) และ
การแสดงคุณสมบัติที่ส�ำคัญของสีนำ�้ เช่นความสด ความโปร่งใส
การไหลซึม และแผ่กระจายไปทั่วภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลงานชุดที่ 2 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส
ในจิตรกรรมสีน�้ำขนาดใหญ่
ผลงานชุดนี้น�ำกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 1
มาพัฒนาสู่ผลงานขนาดใหญ่คือ 130 x 240 ซม. ขนาดของ
พื้ น กระดาษที่ ใ หญ่ ม ากกว่ า ทุ ก ชุ ด ผลงาน ซึ่ ง เป็ น กระดาษ
แผ่นเดียว ไม่มีการต่อกระดาษส่งผลต่อความท้าทายในการวาด
และการตอบโต้จากจิตใต้ส�ำนึกให้ท�ำงานได้อย่างอิสระมากกว่า
ผลงานขนาดเล็ก การหยอด หยด สลัดสีและแสดงรอยแปรง
ด้วยการวาดจากแปรงใหญ่ซึ่งประยุกต์ให้มีด้ามต่อยาวขึ้นยิ่ง
ช่วยสนับสนุนให้การวาดเกิดความอิสระ สนุกสนานสัมพันธ์กับ
ภาพความทรงจ�ำการเคลื่อนไหวของสีสันสดใสที่สนุกสนานของ
หางเครื่องได้อย่างดี
ผลงานชุดที่ 3 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส
ที่เกิดจากภาพจิตรกรรมสีน�้ำขนาดเล็กก่อรูปเป็นจิตรกรรมสีน�้ำ
ขนาดใหญ่
ผลงานชุดนี้เกิดจากการถอดรื้อ (Reconstruction)
โครงสร้างใหญ่และประกอบขึ้นใหม่ โดยผ่านวิธีการเขียนภาพ
ผลงานชิ้นเล็ก แล้วน�ำมาประกอบขึ้นเป็นผลงานชิ้นใหญ่ แต่ละ

ภาพจัดวางโดยอาศัยความรู้สึกและความสัมพันธ์ของเส้น สี
และผลด้านความเคลื่อนไหวเป็นส�ำคัญ เป็นการท�ำลายภาพจ�ำ
ในด้านโครงสร้างของเนื้อหา จึงไม่ปรากฏเค้าโครงของภาพหาง
เครื่องให้เห็นแม้แต่น้อย วิธีการนี้เกิดจากการตอบโต้อย่างฉับ
พลันจากจิตใต้ส�ำนึก เพื่อให้เกิดพลังอิสระ แต่ยังคงสาระส�ำคัญ
ในการน�ำเสนอคือความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส อันเกิดจาก
ทิศทางของรอยแปรง เส้น สี การหยอด หยดอย่างอิสระ ซึ่งผล
ที่เกิดขึ้นได้แสดงคุณค่า (Expressive Value) ในด้านนามธรรม
(Abstract) อย่างแท้จริง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ มีที่มาจากความสนใจของ
ข้าพเจ้า ซึง่ มีตอ่ “หางเครือ่ ง” เพราะนอกจากจะมีความสนุกสนาน
แล้วยังแสดงถึงรสนิยมและวิถีชีวิตในสังคมไทย น�ำมาสู่การ
ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์จนได้แนวคิดที่ชัดเจนต่อหางเครื่อง คือ
ความเคลื่อนไหวและสีสันที่สดใส จากแนวคิดดังกล่าวน�ำมาสู่
การค้นคว้า ทดลองเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมสีน�้ำ ซึ่ง
มีความท้าทายในด้านเทคนิค ผสมผสานกับกลวิธีบางประการ
จากอิทธิพลของผลงานศิลปกรรมของศิลปินต่างประเทศและ
ศิลปินร่วมสมัยของไทย จากผลของการวิจัยสร้างสรรค์ พบว่า
เทคนิคสีนำ�้ ขนาดของพืน้ ทีก่ ระดาษขนาดใหญ่และการประยุกต์
วัสดุอปุ กรณ์บางอย่างในการเขียน ช่วยส่งเสริมให้การสร้างสรรค์
โดยอาศัยพลังอิสระ การโต้ตอบแบบฉับพลัน (Improvisation)
และกระบวนการแสดงออกจากแรงกระตุน้ (Autometic Impule)
ท�ำงานได้อย่างดี สามารถน�ำสาระทีส่ ำ� คัญคือ “ความเคลือ่ นไหว
ของสีสนั สดใส” แปรค่าสูง่ านจิตรกรรมสีนำ�้ สร้างสรรค์และปรากฏ
ชัดเจนในผลงานชุดที่ 2 ส่วนกระบวนการถอดรือ้ โครงสร้างของ
เนื้อหา โดยการแยกส่วนในระหว่างการเขียน ของผลงานชุดที่ 3
ช่วยให้ผลงานมุง่ ไปสูค่ ณ
ุ ค่าเชิงนามธรรม และเกิดเอกลักษณ์เฉพาะ
ของผลงานอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ ผลในด้านความสดใสของสี การไหลซึม
การแผ่กระจาย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการวิจัย
สร้างสรรค์ มีส่วนมาจากการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ให้สัมพันธ์
กันซึ่งหมายถึง จ�ำเป็นต้องใช้กระดาษส�ำหรับเขียนสีน�้ำเกรดดี
มีพื้นผิวหยาบ ความหนาไม่ต�่ำกว่า 300 แกรม และสีน�้ำเกรดดี
ซึ่งต้องมีสีสดใสเข้มข้น ในที่นี้เลือกใช้สีน�้ำ Holbein และสี
ซึ่งสามารถแผ่กระจาย ไหลซึมได้ดี ในที่นี้เลือกใช้ สีน�้ำศิลปากร
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หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ำ
Hangkruang-The Colorful Rhythm, with The Creativity in Watercolor Painting.
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“รสชาติแห่งบ้านเกิด” สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
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“Taste of Home”: A Short Documentary Film to Heritage
of Yunnan Snackcultural
Lin Hongjun1 ❖
2
❖ ภรดี พันธุภากร ❖
❖

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของอาหาร
ว่างยูนนาน 3 ประเภทคือ อาหารว่างประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
แผ่นแป้ง และเต้าหู้ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รับมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานสารคดีสนั้ ทีม่ เี นือ้ หาส�ำคัญมาจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับภูมหิ ลัง ประสบการณ์และการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด”
ผลการศึกษาพบว่า มณฑลยูนนานเป็นแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์นานาชนิด
และยังเป็นถิ่นอาศัยของชนกลุ่มน้อยจ�ำนวน 26 ชนชาติท�ำให้
อาหารยูนนานมีรสชาติทโี่ ดดเด่นจากการผสมผสานข้ามวัฒนธรรม
ของชนกลุม่ น้อย โดยอาหารประเภท “อาหารว่าง” ถือเป็นอาหาร
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว
เพราะเป็นอาหารที่หากินได้ง่าย มีขายทั่วไป เหมาะส�ำหรับ
การรับประทานในช่วงเวลาเร่งรีบและมีราคาถูก วัตถุดิบที่ใช้
ท�ำอาหารว่างส่วนใหญ่ ได้แก่ ผักสด เนื้อสัตว์และเครื่องปรุงรส
ตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นท�ำให้อาหารว่างยูนนานมีความสดใหม่
มีกลิน่ หอม และมีรสชาติเปรีย้ วเผ็ด ซึง่ ถือว่าเป็นอาหารทีม่ คี วาม
จัดจ้านมากกว่าอาหารจีนในมณฑลอื่นๆ โดยเฉพาะอาหารว่าง
ในเมืองคุนหมิงและในอ�ำเภอเจี้ยนสุ่ย 6 ชนิด ได้แก่ แป้งแผ่น
กวนตู ้ ก๋ ว ยเตี๋ ย วถั่ ว เหลื อ ง ก๋ ว ยเตี๋ ย วเส้ น ใหญ่ ช ่ ว ยกองทั พ
ก๋วยเตี๋ยวหมูลวก ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานและเต้าหู้ย่าง ซึ่งว่าถือ
เป็นอาหารว่างที่คนในมณฑลยูนนานนิยมรับประทานและเป็น
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อาหารว่างที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้
จากการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
สารคดีสนั้ เรือ่ ง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 คน
เห็นว่า สารคดีเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” มีเนื้อหาและการ
ใช้เทคนิคในภาพรวม เช่น คุณภาพเสียง มุมกล้อง ฉาก การถ่ายทอด
ความรู้ของตัวละครและประโยชน์ที่แฝงอยู่ในสารคดีมีความ
เหมาะสมเป็นอย่างมาก ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรูส้ กึ และ
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับอาหารว่างยูนนานได้อย่างน่าติดตาม
ทัง้ นีจ้ ากการสอบถามความคิดเห็นในกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็น
นักเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทัง้ 50 คน พบว่า สารคดี
เรื่องนี้สามารถดึงดูดให้กลุ่มทดลองเหล่านี้อยากเข้ามารับชมได้
เป็นอย่างดี สามารถท�ำให้ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมาและวิธีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของอาหารว่าง
ตามมุมมองของผูส้ บื ทอดมรดกวัฒนธรรมทัง้ 4 คนและตามทัศนะ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ ดุ สารคดีเรือ่ งนี้
สามารถดึงดูดให้คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจที่
เกีย่ วข้องได้ตระหนักถึงคุณค่า คุณประโยชน์ และเห็นความส�ำคัญ
ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูใ่ นอาหารว่างยูนนานให้ยงั คง
ได้รบั การสืบทอด เกิดสือ่ ประชาสัมพันธ์ และช่วยส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์สืบไป
ค�ำส�ำคัญ : การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม อาหารว่าง
ยูนนานและสารคดีสั้น
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Abstract
This research aimed at finding identity of 3 types
of Yunnan snacks: noodles, flour sheet and tofu. The
information gained from this research will be used in
a short documentary of which content is mostly presented
through an interview of 4 locals specializing in background,
history and cultural heritage preservation of Yunnan
snacks. The documentary title is “Taste of Home”.
The result showed that Yunnan province is a great
natural source where 26 minorities live. Therefore,
the taste of Yunnan snacks is distinct because of the
mixture of various cultures. The “snacks” is the most
popular and distinct amongst all types of food as
they are easily to be found and taken. The common
raw materials are vegetable, meat and condiment
according to culture of each regions. It make the
snacks smell fresh-made and good. Its sour and spicy
tastes are stronger than the snacks from other regions,
especially 6 snacks from Kunming and Jianshui cities,
namely Kuantu flour sheet, big flat noodles for army
assistance, noodles with parboiled pork, acrossthe-bridge noodles and grilled tofu. They are a source of

the creation of documentary named “Taste of Home”
which is a short documentary with the aim to preserve
cultural heritage of Yunnan snacks. However, based
on the evaluation of comments about the creation of
this documentary, 5 specialists commented that the
documentary named “Taste of Home” used filming
techniques and contents about Yunnan snacks that
are beneficial for the viewers.
The documentary expresses the feeling and
experience about Yunnan snacks that can bring
the attention of the viewers. Base on the survey in
undergraduate sample group, this documentary
attracts their attention. It makes them learn and
understand the history, and method of cultural
preservation of their own snack food. This will make
the next generation people, tourists and business
owners realizes the value, advantage and importance
of cultural symbol in Yunnan and continue promoting
and preserving these snacks.
Keywords : Cultural heritage inheritance, Yunnan
snacks and short documentary
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บทน�ำ

จากความเร่งรีบของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ กระแส
ความนิยมในการรับประทานอาหารจานด่วนส่งผลกระทบให้
อาหารว่างยูนนานถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมสังคมเมือง สื่อภาพ
สื่อโฆษณาต่างๆ กลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่
ต้ อ งการเข้ า ไปลิ้ ม ลองกั บ รสชาติ ข องอาหารจานด่ ว น โดย
สารคดีสั้นถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการน�ำ
มาจัดท�ำเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารเพราะสารคดีมีจุดเด่น
อยู่ที่การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริง นอกจากนี้ เทคนิค
การถ่ายท�ำสารคดียังสามารถแสดงวัตถุประสงค์และมุมมอง
ของเรื่องราวตามจริงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถือเป็นสื่อที่มี
ช่องว่างในการตีความและสร้างจินตนาการให้กับผู้ชมได้น้อย
เพราะทุกอย่างเหมือนจริงและตรงไปตรงมาท�ำให้สารคดีสั้น
กลายเป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในฐานะ “ผลงานที่สะท้อน
แนวคิดและสร้างสติปญ
ั ญา” โดยการถ่ายท�ำสารคดีสนั้ ส่วนใหญ่
จะใช้เวลาในการถ่ายทอดเนื้อหาอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาที
ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบของมนุษย์ รวมถึงยังง่ายต่อ
การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
อาหารว่างตามสถานที่ต่างๆ
ปัจจุบนั ความส�ำคัญและคุณค่าในการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานถูกลบเลือนด้วยค่านิยมต่างชาติ
และวัฒนธรรมอาหารจานด่วน อีกทั้งจากความเจริญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน
ส่งผลกระทบให้วัยรุ่นในท้องถิ่นละเลยการสืบทอดกรรมวิธีการ
ผลิตอาหารว่างแบบโบราณ ตลอดจนผูผ้ ลิตอาหารว่างยูนนานเอง
ก็มองข้ามองค์ประกอบ รสชาติและขัน้ ตอนการผลิตทีส่ ำ� คัญไปจน
ท�ำให้อาหารว่างยูนนานถูกลดทอนคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม
อาหารลง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของ
อาหารว่างยูนนานตามแบบโบราณด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ด้านอัตลักษณ์ของอาหารว่างยูนนานและกรรมวิธกี ารปรุงอาหาร
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ตามแบบโบราณทัง้ 5 อย่าง ได้แก่ สี กลิน่ รสชาติ
ความหมาย และรูปแบบให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านการ
สัม ภาษณ์และถ่ ายทอดประสบการณ์ทางวัฒ นธรรมอาหาร
จากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และน�ำข้อมูลที่ได้รับมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานในรูปแบบของสื่อสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด:
เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนาน” อันจะ

น�ำมาซึ่งการดึงดูดให้คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่า คุณประโยชน์ และความส�ำคัญ
ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูใ่ นอาหารว่างยูนนานให้ยงั คง
ได้รับการสืบทอด เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารในแต่ละท้องที่สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ค้นหาอัตลักษณ์ของอาหารว่างยูนนาน 3 ประเภท คือ
อาหารว่างประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว แผ่นแป้ง และเต้าหู้ที่มีจุดเด่น
ในเรื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบรสชาติแห่งบ้านเกิด
2. ศึกษาวิธีการและหลักการผลิตสารคดีสั้นที่ถูกต้อง
อันจะน�ำมาซึ่งการสร้างผลงานสารคดีสั้นที่มีประสิทธิภาพ
3. สร้ า งสรรค์ ผ ลงานสารคดี สั้ น จากการสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับภูมหิ ลัง ประสบการณ์และการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานเรื่อง “รสชาติแห่ง
บ้านเกิด”
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการผลิต
สารคดีสั้นและศึกษาภูมิหลังการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของอาหารว่างยูนนานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมากที่สุด
โดยครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วัตถุดิบ รสชาติ
กรรมวิธีการปรุงอาหาร และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
จีนแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่คือ
1.1 อาหารว่างประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว
1.2 อาหารว่างประเภทแป้งย่าง
1.3 อาหารว่างประเภทเต้าหู้
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ เป็นการศึกษาอาหารว่างในเขตพืน้ ที่
เมื อ งคุ น หมิ ง และเขตพื้ น ที่ อ� ำ เภอเจี้ ย นสุ ่ ย มณฑลยู น นาน
ประเทศจีน
3. ขอบเขตด้านการน�ำเสนอคือ การผลิตผลงานสารคดีสนั้
เรือ่ ง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” ทีถ่ า่ ยทอดความทรงจ�ำ ความอบอุน่
และความรูส้ กึ ต่างๆ จากการเข้าไปศึกษาภูมหิ ลังและการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานด้วยการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญในพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำเสนอประสบการณ์จากเหตุการณ์จริง
ที่น่าประทับใจและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภูมิหลังและการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมากที่สุดจากหนังสือ วารสาร
และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารผลิ ต สารคดี สั้ น
ที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาใช้
สร้างกรอบงาน วางแผนและก�ำหนดขอบเขตการ
สร้างสรรค์สารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด”
ขัน้ ตอนที่ 3 ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจภาคสนามเกีย่ วกับ
วั ฒ นธรรมอาหารว่ า งยู น นานและการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการที่ขายอาหารว่างในมณฑลยู น นาน
ทั้งหมด 4 ท่าน แบ่งเป็นในเมืองคุนหมิง 2 ท่าน
และในอ�ำเภอเจี้ยนสุ่ย 2 ท่าน
ขั้นตอนที่ 4 วางแผนแบบร่างสารคดีสั้นและ
จัดท�ำสตอรี่บอร์ด (Story Board) ตามแนวคิดและ
กรอบการท�ำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล�ำดับภาพ
ที่สามารถถ่ายทอดความทรงจ�ำ ความอบอุ่น และ
ความรู้สึกต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและ
การลงพื้นที่ส�ำรวจในครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 5 ถ่ายท�ำแบบร่างสารคดีสั้นเรื่อง
“รสชาติแห่งบ้านเกิด”
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิคการถ่ายท�ำและความเหมาะสมของเนื้อหา
ในสารคดีจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย 3 ท่านและ
ผู้เชี่ยวชาญในประเทศจีน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน
ขั้ น ตอนที่ 7 ปรั บ แก้ ต ามค� ำ แนะน� ำ และ
ข้ อ เสนอแนะของผู ้ เชี่ ย วชาญ และจั ด ท� ำ ผลงาน
สารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด”
ขั้ น ตอนที่ 8 ประเมิ น คุ ณ ค่ า ผลงานจาก
ความพึ ง พอใจของผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ชมสารคดี สั้ น เรื่ อ ง
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน
ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการด�ำเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 แผนการศึกษาเพื่อจัดท�ำสารคดีเรื่อง“รสชาติแห่งบ้านเกิด”
(Lin Hongjun, 2015)

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดท�ำสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” (Lin Hongjun, 2015)
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มีขายทัว่ ไป เหมาะส�ำหรับการรับประทานในช่วงเวลาเร่งรีบและ
มีราคาถูก วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ทำ� อาหารว่างส่วนใหญ่ ได้แก่ ผักสด เนือ้ สัตว์
และเครือ่ งปรุงรสตามเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ ท�ำให้อาหารว่างยูนนาน
มีความสดใหม่ กลิ่นหอม และมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดซึ่งถือว่าเป็น
อาหารที่มีความจัดจ้านมากกว่าอาหารจีนในมณฑลอื่นๆ
2. การศึกษาความรูแ้ ละหลักการการท�ำสารคดีสนั้ ทีถ่ กู ต้อง
อันจะน�ำมาซึง่ การสร้างผลงานสารคดีสนั้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พบว่า
การสร้างสรรค์ผลงานสารคดีที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ต้อง
คัดสรรและบริหารจัดการขั้นตอนทางเทคนิคและโครงสร้าง
ของข้อมูลให้ดี ผู้จัดท�ำสารคดียังต้องตระหนักถึงการรวบรวม
องค์ประกอบเพื่อสื่อความให้ผู้ชมรับรู้ความหมายและตีความ
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสารคดีด้วย โดยการสร้างสรรค์
ผลงานสารคดีสนั้ เรือ่ ง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” ได้วางแผนโครงเรือ่ ง
โดยมีประเด็นหลักอยูท่ เี่ รือ่ งราวการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของอาหารว่ า งยู น นานที่ ไ ม่ เ พี ย งสะท้ อ นเรื่ อ งราวความรั ก
ความผูกพันทีเ่ กิดจากการรับประทานอาหารกับครอบครัวเท่านัน้
แต่ยังแสดงความรู้สึกผูกพันภายในใจที่ดีงามและการยอมรับ
ร่วมกันของสังคม

ตารางที่ 1 วิธีการด�ำเนินเรื่อง

ผลการวิจัยพบว่า
1. การค้นหาอัตลักษณ์ของอาหารว่างยูนนาน 3 ประเภท
คือ อาหารว่างประเภทเส้นก๋วยเตีย๋ ว อาหารว่างประเภทแผ่นแป้ง
และอาหารว่างประเภทเต้าหู้ที่มีจุดเด่นในเรื่องรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ตามแบบรสชาติแห่งบ้านเกิดพบว่า มณฑลยูนนาน
เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้และ
พันธุส์ ตั ว์นานาชนิดและยังเป็นถิน่ อาศัยของชนกลุม่ น้อยจ�ำนวน
26 ชนชาติท� ำ ให้อาหารยูน นานมีร สชาติที่โ ดดเด่น จากการ
ผสมผสานข้ามวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย โดยอาหารประเภท
“อาหารว่าง” ถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจาก
คนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว เพราะเป็นอาหารที่หากินได้ง่าย

ภาพที่ 3 การถ่ายท�ำสารคดีสั้นโดยการใช้ขายึดกล้อง DJI รุ่น Osmo
และกล้องวิดีโอ Sony รุ่น HVR-HD1000C (Lin Hongjun, 2016)
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ภาพที่ 4 บันทึกการท�ำงานสร้างสรรค์สารคดีสั้นในอ�ำเภอเจี้ยนสุ่ย (Lin Hongjun, 2016)

ภาพที่ 5 บันทึกการท�ำงานฉากตอนวิธีการท�ำอาหารว่าง (Lin Hongjun, 2016)
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ภาพที่ 6 บันทึกการท�ำงานฉากในห้องครัว (Lin Hongjun, 2016)

ภาพที่ 7 บันทึกการท�ำงานฉากในห้องรับแขก (Lin Hongjun, 2016)

3. จากการสร้างสรรค์ผลงานสารคดีสนั้ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เฉิน (Mr.Chen
Shaokun) หยางหย่ง (Mr.Yang Yong) อาหลง (Mr. Long
Zhilei) และเกาเล่อ (Mr.Gao Le) เกีย่ วกับภูมหิ ลัง ประสบการณ์
และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานเรือ่ ง
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” พบว่า เนื่องจากมณฑลยูนนานถือเป็น
มณฑลที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ด ้ า นวั ต ถุ ดิ บ
ในการประกอบอาหารท�ำให้วธิ กี ารรับประทานอาหารและรสชาติ
ของอาหารแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตพืน้ ที่ เช่น ในเขตปกครอง
ตนเองชนชาติไทสิบสองปันนาที่อยู่บริเวณทิศใต้ของมณฑล
ยูนนานมีวิธีการรับประทานอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้
วัตถุดิบจ�ำพวกเส้นสด แต่เขตทิศเหนือของมณฑลยูนนานจะใช้

เส้นแห้งเนื่องจากอยู่สูงจากระดับน�้ำทะเลค่อนข้างมาก เป็นต้น
จากการศึกษาข้อมูลอาหารว่างยูนนานทีม่ ชี อื่ เสียงพบว่า สามารถ
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1) อาหารว่างประเภท
เส้นก๋วยเตี๋ยว ถือเป็นอาหารว่างจานส�ำคัญที่นับวันยิ่งทวีคูณ
ความรู้สึกหวงแหนที่เพิ่มขึ้นไปตามอายุของผู้คนในพื้นถิ่น และ
เป็นอาหารจานโปรดที่เมื่อคนยูนนานกลับมายังบ้านเกิดจะต้อง
รับประทานเป็นจานแรก 2) อาหารว่างประเภทแป้งย่าง และ
3) อาหารว่างประเภทเต้าหู้ อาหารสองประเภทนี้คืออาหาร
ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และเมื่อได้รับประทานจะต้องท�ำให้
นึกถึงความทรงจ�ำในวัยเยาว์ที่ได้กินกับครอบครัว เพื่อน และ
ถือเป็นอาหารที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างสูง
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อาหารว่างยูนนานที่มีเอกลักษณ์ตามแบบรสชาติแห่ง
บ้านเกิดที่ผู้วิจัยเลือกถ่ายท�ำในครั้งนี้มี 6 ชนิดได้แก่ แป้งแผ่น
กวนตู ้ ก๋ ว ยเตี๋ ย วถั่ ว เหลื อ ง ก๋ ว ยเตี๋ ย วเส้ น ใหญ่ ช ่ ว ยกองทั พ
ก๋วยเตีย๋ วหมูลวก ก๋วยเตีย๋ วข้ามสะพานและเต้าหูย้ า่ งโดยเหตุผล
ในการเลือกอาหารดังกล่าวมีดังนี้
1) เป็นอาหารว่างทีค่ นในมณฑลยูนนานนิยมรับประทาน
คนในต่างประเทศให้การยอมรับและเป็นอาหารว่างที่มีรสชาติ
เป็นเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ มากทีส่ ดุ ถือเป็นอาหารทีเ่ ป็นหน้าเป็นตา
ของคนในท้องถิ่นที่เมื่อคนต่างถิ่นที่เดินทางมาเยือนจะต้องลอง
ชิมรสชาติความอร่อยและเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารที่มี
ความพิถีพิถันนี้ให้ได้ หรือแม้แต่กระทั่งคนพื้นถิ่นเองแทบจะ
เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่เคยทานอาหารว่างนี้
2) เป็นอาหารว่างที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน แม้วา่ อาหารดังกล่าวจะไม่ได้มตี น้ ก�ำเนิดทีแ่ ท้จริงมาจาก
ในมณฑลยูนนานแต่เพราะจากการรวมตัวกันของชนกลุ่มน้อย
ในพื้นที่ท�ำให้อาหารว่างดังกล่าวพัฒนารสชาติจนมีความเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น
เมือ่ ถ่ายท�ำสารคดีสนั้ เสร็จแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ไปประเมินผล
โดยผู้เชี่ ยวชาญทั้ ง 5 คน ซึ่งทั้ งหมดมีความคิดเห็น ตรงกั น
ร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ย (x̄) อยู่ที่ 5.00 ว่า สารคดีสั้นเรื่อง
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” มีการล�ำดับภาพที่มีความสอดคล้องกับ
เนื้อเรื่องและตัวละครที่ผู้วิจัยได้เดินทางไปสัมภาษณ์สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน น่าสนใจและน่าติดตาม
นอกจากนีย้ งั เห็นว่า สารคดีเรือ่ ง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” มีเนือ้ หา
และการใช้เทคนิคในภาพรวม เช่น คุณภาพเสียง มุมกล้อง ฉาก
การถ่ายทอดความรู้ของตัวละครและประโยชน์ที่แฝงอยู่ใน
สารคดี เป็นต้น มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารว่าง
ยูนนานได้อย่างน่าติดตาม ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็น
ในกลุม่ ผูบ้ ริโภค พบว่า สารคดีเรือ่ งนีส้ ามารถดึงดูดให้กลุม่ ทดลอง
เหล่ า นี้ เข้ า มารั บ ชมได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยหลั ง จากที่ ผู ้ วิ จั ย ได้
ติดประกาศโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมก็ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหลังจากทีผ่ สู้ นใจเข้าร่วมชมสารคดี
แล้วพบว่า สามารถท�ำให้พวกเขาเรียนรูแ้ ละเข้าใจประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมาและวิธีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของอาหารว่าง
ตามมุมมองของผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมทั้ง 4 คนและตาม

ทัศนะทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ ดุ อันท�ำให้
สามารถดึงดูดให้คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจที่
เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่า คุณประโยชน์ และความส�ำคัญ
ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในอาหารว่างยูนนานให้
ยังคงได้รับการสืบทอด เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์สืบไป

ภาพที่ 8 โปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมรับชมสารคดีสั้นเรื่อง
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” (Lin Hongjun, 2016)

ภาพที่ 9 บรรยากาศขณะฉายสารคดี (Lin Hongjun, 2016)
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ภาพที่ 10 การสาธิตวิธีการท�ำแป้งแผ่นย่าง (Lin Hongjun, 2016)

ภาพที่ 11 ผลงานสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” 1
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ภาพที่ 12 ผลงานสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” 2

ภาพที่ 13 ซีดีสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด”

การถ่ายท�ำสารคดีสั้นในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลง
พื้นที่ศึกษาข้อมูลเนื้อหาในการถ่ายท�ำและได้ลงมือ
ถ่ า ยท� ำ จริ ง ในเมื อ งคุ น หมิ ง และอ� ำ เภอเจี้ ย นสุ ่ ย
ตลอดจนได้เก็บรวบรวมบรรยากาศการท�ำอาหารว่าง
การขายอาหารว่าง การสัมภาษณ์ผู้สืบทอดมรดก
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความรูส้ กึ ต่างๆ ผ่าน
ภาพถ่ายและภาพวิดีโอเคลื่อนไหว รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้นยาวนานกว่า 1 ปี การแสดงสีหน้า ความรู้สึก
และบทสัมภาษณ์ของผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรม
ทั้ง 4 คนที่ได้ถ่ายท�ำในครั้งนี้ ทั้งหมดล้วนดูเป็น
ธรรมชาติซึ่งถือเป็นองค์ประกอบฉากส�ำคัญที่ท�ำให้
สารคดีสั้นเรื่องนี้สามารถสะท้อนเนื้อหาได้อย่าง
สมจริง โดยเนือ้ หา เรือ่ งราว และบทสัมภาษณ์ทงั้ หมด
ล้วนเป็นความคิดเห็นของผูส้ บื ทอดมรดกวัฒนธรรม
ไม่ได้มีการปรุงแต่งเนื้อหาหรือก�ำหนดค�ำพูดใดๆ
ให้ กั บ ตั ว ละครทั้ ง 4 ท่ า นเลยซึ่ ง สามารถท� ำ ให้
ผู้ชมได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาของอาหารว่าง
ยูนนานแบบดัง้ เดิมได้ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบนั
ชัดเจน หลากหลายและมีแนวคิดทีส่ อดแทรกไปด้วย
ค่านิยมการมองเหตุการณ์ตามแบบสมัยใหม่ของ
ตั ว ละครซึ่ ง สามารถตอบค� ำ ถามต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
ตรงตามจุดประสงค์ของการสืบทอดมรดกวัฒนธรรม
แบบดั้ ง เดิ ม ด้ ว ยค� ำ พู ด ที่ เข้ า ใจง่ า ยและมี ผ ลให้
คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของอาหารว่าง
ยูนนานแบบดั้งเดิม ด้านการถ่ายท�ำภาพอาหารว่าง
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการถ่ายท�ำภาพอาหารให้มีสีสัน
ฉูดฉาดสดใสและลีลาการแสดงขณะรับประทาน
อาหารว่ า งของตั ว ประกอบฉากให้ มี ท ่ า ที ส ดชื่ น
เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ ผู ้ ช มได้ เข้ า ถึ ง ความรสชาติ ค วาม
เอร็ดอร่อยของอาหารว่างจานนัน้ ๆ ด้านเทคนิคทีใ่ ช้
ในการถ่ายท�ำ ดนตรีประกอบฉากและการตัดต่อ
ผูว้ จิ ยั ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมงานและ
จากค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญท�ำให้ผลงานสารคดี
เรือ่ ง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” สามารถถ่ายทอดเนือ้ หา
เรือ่ งราวได้อย่างน่าติดตามและสร้างอรรถรสในการ
รับชมได้เป็นอย่างดี
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ข้อเสนอแนะ
การใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ก่อให้เกิดความรู้
จากการศึกษาในสองด้านส�ำคัญ ได้แก่ ด้านที่หนึ่งคือความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมอาหารว่างแบบดัง้ เดิมของมณฑล
ยูนนานและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่มีเอกลักษณ์ตามแบบ
รสชาติแห่งบ้านเกิด ด้านที่สองคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อาหารว่างแบบดัง้ เดิมของมณฑลยูนนานให้ยงั ได้รบั การอนุรกั ษ์
และมีคุณค่าสืบไป ทั้งนี้ การถ่ายท�ำสารคดีเพื่อการอนุรักษ์เรื่อง
รสชาติแห่งบ้านเกิด สามารถปรับเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอน เพื่อ
ศึกษารายละเอียดในเชิงลึกของอาหารว่างทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
เส้นก๋วยเตีย๋ ว แผ่นแป้ง และเต้าหู้ ตลอดจนเพิม่ เนือ้ หาอีก 1 ตอน
คือการเปรียบเทียบระหว่างค่านิยมการท�ำและการรับประทาน
อาหารของผู้คนในยุคปัจจุบันกับอดีต เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ ชั ด เจนของวั ฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม กั บ ความแตกต่ า งของ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ นอกจากนี้ การถ่ายท�ำเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมของอาหารว่างยูนนานในอ�ำเภอเจีย้ นสุย่
และเมืองคุนหมิงยังถือเป็นเนื้อหาที่มีความส�ำคัญในการดึงดูด
ให้ผู้ชมตระหนักถึงความส�ำคัญของรสชาติแบบบ้านเกิดได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะกับจิตใต้ส�ำนึก
ความเชื่อทางศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อ
ทางศาสนา วิธีการและหลักการส�ำคัญในการจัดท�ำหนังสือภาพ
ตลอดจนค้นหาอารมณ์ทางศิลปะที่แฝงอยู่ภายในใจของตนเอง
เพื่อน�ำมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนและกระตุ้นแรงบันดาลใจให้มี
ความต้องการอยากบันทึกเรื่องราวดีๆ และความทรงจ�ำที่พิเศษ
เหล่านี้ไว้เป็นหนังสือภาพที่มีความหมายแฝงไปด้วยทัศนคติ
และจิตวิญญาณของผู้วิจัยจากประสบการณ์จริงเมื่อครั้งที่ได้มา
ศึกษาต่อในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างสรรค์หนังสือภาพทีถ่ า่ ยทอด
ความหมายและอารมณ์ ชุด “พลังชีวติ แห่งการสร้างสรรค์ศลิ ปะ”
เป็นหนังสือภาพประกอบที่เกิดจากความประทับใจในขณะที่
ผู้วิจัยได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจัย
ได้ รั บ ประสบการณ์ ท างด้ า นศาสนาที่ แ ตกต่ า งจากประเทศ
บ้านเกิดอย่างมากมาย ได้รับทราบความศรัทธาเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและความรู้สึกจากประสบการณ์อื่นๆ

1
2

เช่น ทัศนียภาพในอ�ำเภอบางแสน ตลาดหนองมน บรรยากาศ
การเรียนการสอน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี กิจกรรม
ฝึ ก สมาธิ แ ละสถานที่ ต ่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระพุ ท ธศาสนา
มากมาย อาทิ พระพุทธรูปและวัด เป็นต้น โดยเนื้อหาของ
หนังสือภาพได้น�ำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับ
ศาสนาพุทธทีเ่ กิดจากการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์จริงในดินแดน
แห่งพุทธธรรมทีอ่ ดุ มไปด้วยสุนทรียศาสตร์ ความเชือ่ จินตนาการ
และอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเอง โดยหนังสือภาพเล่มนีส้ ามารถ
สร้างการรับรู้ทางการมองเห็นอย่างง่าย สร้างประสบการณ์
ความงามทางด้านศิลปะที่แตกต่าง อุดมไปด้วยอรรถรส ผลักดัน
ให้ผอู้ า่ นเกิดอารมณ์รว่ ม ตลอดจนสามารถใช้เป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์
ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างมนุษย์
กับศาสนาและสามารถส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวทางในการศึกษา
เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้แก่
ผู้อ่านต่อไปได้
ค�ำส�ำคัญ : หนังสือภาพ อารมณ์ทางศิลปะ ภาพวาด
ดิจิตอล ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this research aims to study art
and subconscious mind, religious beliefs, relationship
between man and religious beliefs, method and key
principles for making a picture book. As well as finding
the emotion art that are hidden within their minds to
be used as inspiration and motivation to want to record
good stories and record special memories as a picture
book with the connotation of the researcher attitude
and spirit from my own real experience when come
to study in Thailand.
The study found that, the creative picture book
that convey meaning and emotion “Life force of artistic
creation” is an illustrated book of researcher impressions while lives in Thailand, it was a time researcher
received a lot of different religious experiences from
my country, get to know Thai Buddhists and perceive
feelings from other experiences, such as Bangsaen

District scenery, Nongmon market scenery, teaching
atmosphere, culture, tradition, meditation activities
and places associated with Buddhism, such as Buddha
and Temple etc. This picture book story presents the
relationship between researcher and Buddhist who
is born of learning and real experience in the land of
Buddhism, rich in aesthetics, beliefs, imagination and
emotions. This picture book can create a simple visual
perception, can create a different artistic aesthetic
experience, rich in taste, make readers to relate to the
picture book, can be used as a public relations tool
that shows a closer relationship between man and
religion and can promote as a way to learn the moral
and ethical in Buddhism to readers.
Keywords : Picture books, Emotional Art, Digital
painting, The Buddhist faith
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โดยธรรมชาติแล้ว ความเชือ่ ถือเป็นเป้าหมายและกฎเกณฑ์
ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์ใน
สมัยโบราณนัน้ มีพลังเกีย่ วกับความเชือ่ ทีย่ งิ่ ใหญ่มาก จนความเชือ่
ได้กลายเป็นผลลัพธ์สำ� คัญทีแ่ สดงวิวฒ
ั นาการของมนุษย์ทไี่ ม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ต่อมาระบบความเชื่อที่เกิดจากจิตส�ำนึกของมนุษย์
ได้พฒ
ั นาจนกลายเป็นศาสนาซึง่ ถือเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางจิตใจ
เพื่อหล่อเลี้ยงให้มนุษย์สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์
กระทัง่ ความเชือ่ ทางศาสนาได้พฒ
ั นาจนก่อเกิดเป็นอุดมคติสงู สุด
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อรูปแบบการประพฤติตน แต่อย่างไรก็ตาม
จากการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของอารยธรรมทั้งทางด้านวัตถุ
และจิ ต วิ ญ ญาณในสั ง คมสมั ย ใหม่ น้ี ก ลั บ ส่ ง ผลกระทบให้
ความหมายของชีวติ มนุษย์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับความเชือ่ นัน้ นับวันยิง่ เริม่ ห่างไกลกันออกไปทุกที จนหลายครัง้
ที่ท�ำให้ผู้วิจัยคิดว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในทุกวันนี้ก�ำลังท�ำให้มนุษย์ต้อง
เผชิญหน้ากับวิถีแห่งการสูญเสียค่านิยมและจริยธรรมในชีวิต
โดยชีวติ ทีป่ ราศจากความเชือ่ ก�ำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาและสร้ า งสรรค์ ผ ลงา
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งการถ่ายทอดอารมณ์และความหมายแฝง
ในศิลปะด้วยการน�ำ “ความเชือ่ ทางศาสนาพุทธ” และ “ตัวผูว้ จิ ยั ”
มาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง การสร้างสรรค์
หนั ง สื อ ภาพที่ ถ ่ า ยทอดความหมายและอารมณ์ เ พื่ อ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
ชุด “พลังชีวติ แห่งการสร้างสรรค์ศลิ ปะ” ซึง่ นอกจากจะสามารถ
สร้างความสนุกสนานได้แล้วยังกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้
เพราะหนังสือภาพเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบเรื่องที่สวยงาม
สีสันสดใส เนื้อหากระชับ ค�ำพูดเข้าใจง่ายและมีเสน่ห์อยู่ที่
การท�ำให้ผู้อ่านสามารถมโนทัศน์ความสัมพันธ์ของตนเองกับ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างไม่นา่ เบือ่ หน่ายและท�ำให้จงั หวะชีวติ ทีเ่ ร่งรีบ
ในปัจจุบันสามารถมองเห็นถึงความส�ำคัญของความเชื่อทาง
ศาสนา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาวิธกี ารและหลักการส�ำคัญในการจัดท�ำหนังสือภาพ
และสร้างสรรค์หนังสือภาพที่มีประสิทธิภาพ

2. ศึ ก ษาศิ ล ปะกั บ จิ ต ใต้ ส� ำ นึ ก ความเชื่ อ ทางศาสนา
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อทางศาสนา
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับศาสนาพุทธเพื่อน�ำข้อมูล
ที่ได้รับมาสร้างเป็นนิทานและภาพประกอบเรื่องในหนังสือภาพ
3. ค้นหาอารมณ์ทางศิลปะ วิธกี ารแสดงความรูส้ กึ ภายใน
และความหมายแฝงต่างๆ เพือ่ สร้างสรรค์เป็นผลงานหนังสือภาพ
ทีเ่ ป็นเสียงสะท้อนเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ความเชือ่
ทางศาสนาไปยังผู้อ่านและมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ในอนาคตของผู้วิจัย
4. เพือ่ รวบรวมประสบการณ์การวาดภาพดิจทิ ลั (Digital
painting) ของตนเองไว้เป็นตัวอย่างการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกับจิตใต้ส�ำนึก ความเชื่อ
ทางศาสนาและความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั ความเชือ่ ทางศาสนา
ตลอดจนศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งสรรค์ ห นั ง สื อ ภาพและหลั ก การ
การออกแบบภาพประกอบเรื่องเพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์
หนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ” สามารถ
สะท้อนเรื่องราวและเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับความส�ำคัญ
ของความเชื่อทางศาสนาไปยังผู้อ่านได้เป็นอย่างดี
2. ขอบเขตด้านสถานที่ รวบรวมข้อมูล ประสบการณ์ชวี ติ
และความรู้สึกของผู้วิจัยที่ได้รับในอ�ำเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี
และประสบการณ์ไปวัดในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดสุโขทัย
ประเทศไทย
3. ขอบเขตด้านการออกแบบ รวบรวมประสบการณ์ชวี ติ
และความรูส้ กึ ของผูว้ จิ ยั ทีม่ ตี อ่ ความเชือ่ ทางศาสนาพุทธจากการ
บันทึกภาพและบันทึกข้อมูลตัวอักษรเพือ่ น�ำมาใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบภาพประกอบดิจทิ ลั (Digital painting) และจัดท�ำ
เป็นหนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ”
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาวิธกี ารสร้างสรรค์หนังสือภาพ หลักการ
การออกแบบภาพประกอบเรือ่ งและขัน้ ตอนการจัดท�ำหนังสือภาพ
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับศิลปะกับจิตใต้สำ� นึก
ความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับความเชื่อ
ทางศาสนา

Fan Yang และ ปิติวรรธน์ สมไทย 111

ขัน้ ตอนที่ 3 รวมรวบข้อมูลประสบการณ์ในชีวติ ของผูว้ จิ ยั
ศึกษาสภาพชีวติ และเปรียบเทียบลักษณะของมนุษย์ทมี่ คี วามเชือ่
ทางศาสนากับมนุษย์ที่ไร้ความเชื่อทางศาสนา มุมมองการมอง
เหตุ ก ารณ์ จ ากเรื่ อ งที่ ส มมุ ติ ขึ้ น ความอบอุ ่ น ของมนุ ษ ย์ กั บ
พระพุทธศาสนาและความรู้ สึก ระหว่างมนุ ษย์ด ้ว ยกั น เพื่ อ
สะท้อนสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส�ำคัญในปัจจุบันและคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาและวางแผน
แนวทางการสร้างสรรค์หนังสือภาพ ประกอบด้วย การเรียบเรียง
เนือ้ หาโดยสังเขป การออกแบบเนือ้ เรือ่ งนิทาน การออกแบบแบบ
ร่างภาพประกอบเรื่อง การก�ำหนดการใช้สี ปัจจัยในการจัดท�ำ
หนังสือภาพ และจัดท�ำตัวอย่างหนังสือภาพ
ขั้ น ตอนที่ 5 น� ำ ตั ว อย่ า งแบบร่ า งหนั ง สื อ ภาพเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะและปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 จัดท�ำต้นฉบับหนังสือภาพ ออกแบบหน้าปก
หนังสือภาพ เรียบเรียงการพิมพ์ ตรวจสอบเนื้อหาและน�ำส่ง
โรงพิ ม พ์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ เป็ น หนั ง สื อ ภาพชุ ด “พลั ง ชี วิ ต แห่ ง การ
สร้างสรรค์ศิลปะ”
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด�ำเนินการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการศึกษาวิธีการและหลักการส�ำคัญในการจัดท�ำ
หนังสือภาพ พบว่า หนังสือภาพที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) ต้องมี
เนื้อหาความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้อ่าน 2) ต้องมี
แก่นของเรื่องหรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 3) ต้องมีรูปแบบ
ทีช่ ดั เจน 4) ลักษณะการเขียนประโยคต้องเป็นภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
อ่านแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้โดยไม่ตอ้ งน�ำมาแปลอีกครัง้
5) ภาพประกอบที่ ใช้ ใ นหนั ง สื อ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ เรื่ อ ง
มีความสวยงามและน่าสนใจ 6) ขนาดตัวอักษรและขนาดของ
รูปเล่มควรจะให้เหมาะสมกับวัยและตัวอักษรที่ใช้ควรมีรูปแบบ
ชัดเจน อ่านง่าย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์
2. จากการศึกษาศิลปะกับจิตใต้ส�ำนึก พบว่า ศิลปะเป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ จุดประสงค์ของ
ศิลปะคือการสร้างสมาธิโดยใช้ความรู้สึกจากการรับรู้ต่อวัตถุใด
วัตถุหนึ่งแสดงออกมาเป็นความรู้สึกทางจิตใจ มีความต้องการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ออกมาด้วยการใช้จิตเป็น

ตั ว กลางในการเชื่ อ มโยงระหว่ า งชี วิ ต ศิ ล ปะ และสิ่ ง ต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจะถูกสะท้อนไปยังสมองผ่านกระบวนการ
การประมวลผลจากจิตส�ำนึกและเปลี่ยนรูปแบบของจิตส�ำนึก
เป็นผลงานศิลปะ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้จิตใต้ส�ำนึก
ไม่มีผลต่อจิตส�ำนึก ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาจะ
ไม่มีคุณค่าใดๆ เลย ดังนั้นเราจึงต้องยอมรับว่าจิตใต้ส�ำนึก
สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้แต่ไม่ได้หมายความว่าศิลปะ
เป็นกิจกรรมที่ไม่มีเหตุผลหรือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผลงาน
โดยขาดสติ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นการท�ำให้
หัวสมองปลอดโปร่งและเป็นกิจกรรมของจิตและสมาธิ โดยจิตใจ
เป็นเพียงตัวเสริมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น และจากการ
ศึ ก ษาทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์ ต ามแนวคิ ด ของซิ ก มั น ด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) และทฤษฎีจิตส�ำนึกและจิตใต้ส�ำนึกของ
คาร์ล กุสตาฟจุง (Carl Gustav Jung) พบว่า “จิตส�ำนึกเป็น
ตัวก�ำหนดจิตใต้ส�ำนึก ซึ่งจิตใต้ส�ำนึกจะต่อต้านจิตส�ำนึก”
3. จากการศึกษาเกีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนาและความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ความเชือ่ พบว่า เมือ่ มนุษย์ทมี่ คี วามเชือ่
จะสามารถสร้างพลังทางจิตวิญญาณที่ดีและมีอิทธิพลต่อชีวิต
อย่างใหญ่หลวงโดยผู้ที่ศรัทธาจะถูกความเชื่อกระตุ้นตนเองให้
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความสามารถและจิตใจที่
เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามนุษย์และสามารถท�ำให้มนุษย์
รูส้ กึ ได้ถงึ ความหวัง ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงทางสังคมในประเทศ
ที่พัฒนาแล้วหรือในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาท�ำให้ผู้คนในสังคม
เกิดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตมากขึ้นและจากความเจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ท�ำให้
ปัจจัยในการด�ำรงชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อความเชื่อของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในสภาพแวดล้อมของสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็น
องค์ความรู้ การสังเกต การคิด การวิเคราะห์ ความสงสัยหรือ
ความอยากรู้อยากเห็น มักเอาชนะต่อความศรัทธาของมนุษย์
ได้อย่างง่ายดาย โดยคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีการศึกษาที่มีกรอบ
แนวคิดที่ชัดเจน มีการใช้ชีวิตที่เริ่มต้นมาจากการสังเกตจนถึง
การคิดวิเคราะห์ทำ� ให้สามารถคลายความสงสัยทีม่ ตี อ่ ทุกสรรพสิง่
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตลอดจนสามารถแยกแยะข้อดีและ
ข้อเสียของความเชื่อต่างๆ ได้จนส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูค้ นกับความเชือ่ ค่อยๆ ห่างไกลกันจนสุดท้ายท�ำให้ผคู้ นในสังคม
ขาดความเชื่อในที่สุด
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4. จากการส�ำรวจความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับศาสนาพุทธ
พบว่า ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั อาศัยอยูท่ ปี่ ระเทศจีน ผูว้ จิ ยั ไม่คอ่ ยเข้าใจเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยโดยเฉพาะศาสนาพุทธ มีเพียงความรู้
ผิวเผินที่ได้รับมาจากคุณย่าในตอนที่ยังเป็นเด็กคือเรื่องศีลธรรม
และความดี ซึ่งผู้วิจัยเข้าใจแต่เพียงว่าการที่คุณย่าให้สวดมนต์
ภาวนา กินมังสวิรัติและขอพรให้พระคุ้มครองคือหลักธรรม
ค�ำสอนทางศาสนา ส�ำหรับผูว้ จิ ยั แล้ว แม้วา่ ความเชือ่ ทางศาสนา
จะดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันและไม่มีส่วน
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อจิตส�ำนึก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังเชื่อว่า
ศาสนาพุ ท ธสามารถท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ มี จิ ต ใจที่ ดี แ ละสามารถ
ความคุ ม ตนเองให้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล ธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงามได้ หลังจากที่ผู้วิจัยได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อ
ทางด้านศิลปะที่ประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ใช้ชีวิต
อยู่ในเมืองพุทธนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาพุทธอย่างมากมายและท�ำให้ผู้วิจัยได้เข้าใจศาสนาพุทธ
ได้อย่างลึกซึง้ มากขึน้ จากการได้สมั ผัสกับประสบการณ์ทผี่ า่ นมา
ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่าความเชื่อทางศาสนาพุทธที่ไม่ใช่เพียงแค่การ
รักษาศีล การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักขโมย การไม่โกหกและไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์เท่านั้น ผู้วิจัยยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าโบสถ์
นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฝึกจิตให้สงบและได้รับการปลูกจิตส�ำนึก
ที่ดีในห้องเรียนด้วย ในอีกมุมหนึ่งของความเชื่อทางศาสนาก็คือ
“การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน” โดยการตั้งใจท�ำในวันนี้ให้ดีที่สุดจะ
ท�ำให้ชวี ติ มนุษย์ทกุ คนประสบกับความส�ำเร็จทีย่ งิ่ ใหญ่ นอกจากนี้
สิ่งที่ผู้วิจัยยกให้เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือ “การสร้าง
ความดี” ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาพุทธด้วยการ
ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาข้อมูลผ่านระบบขั้นตอนทางความคิด
ที่เริ่มต้นจากความสงสัยได้ท�ำให้ผู้วิจัยได้สัมผัส เข้าใจ รับรู้
ความรูส้ กึ และยอมรับศาสนาพุทธมากขึน้ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ในสร้างนิทานและภาพในหนังสือภาพ
5. เมื่อค้นหาอารมณ์ทางศิลปะ วิธีการแสดงความรู้สึก
ภายในและความหมายแฝงต่างๆ เพื่อใช้สร้างสรรค์หนังสือภาพ
พบว่า ภูมหิ ลังในการสร้างสรรค์ผลงานมาจาก “ความเชือ่ ” ทัง้ สิน้
นับตั้งแต่ลืมตาดูโลกและเติบโตขึ้นมาในประเทศที่กว้างใหญ่
ไพศาลอย่างประเทศจีน ความศรัทธาในดินแดนมาตุภมู ิ บรรพบุรษุ
และครอบครัวได้กลายเป็นสิ่งหล่อหลอมให้ผู้วิจัยมีความเชื่อ
และมีเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากมอง

ในภาพรวมทัง้ ทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณแล้ว การพัฒนา
ความเชื่อของมนุษย์ทุกคนต่างเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางยุคสมัย ในสังคมสมัยใหม่ที่ตึกรามบ้านช่อง
เทคโนโลยีและวิถชี วี ติ ของมนุษย์ได้รบั การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ได้ ส ่ ง ผลให้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมเมื อ งได้ รั บ การยกระดั บ
คุณภาพให้สงู ขึน้ เช่นกัน และจากการใช้ชวี ติ ในเมืองทีเ่ ต็มไปด้วย
ความกดดันและความเร่งรีบนี้ได้ท�ำให้มนุษย์ส่วนใหญ่มองข้าม
เรื่องความเชื่อไปอย่างสิ้นเชิง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับความเชื่อนับวันยิ่งห่างไกลกันออกไปทุกที

การสร้างสรรค์หนังสือภาพชุด “พลังชีวติ แห่งการสร้างสรรค์
ศิลปะ”
เมื่อผู้วิจัยรับทราบความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้วิจัยกับศาสนาพุทธ อารมณ์ทางศิลปะ วิธีการแสดงความ
รู้สึกภายในและและหลักการในการสร้างสรรค์หนังสือภาพที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว จึงได้ดำ� เนินการสร้างสรรค์เป็นหนังสือภาพชุด
“พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ” โดยมีรายละเอียดและ
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจ�ำวัน
ผู้วิจัยได้เดินทางมาศึกษาต่อด้านศิลปะในประเทศไทย
เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้ใช้ชวี ติ อยูใ่ นเมืองพุทธ
ผูว้ จิ ยั ได้รบั ประสบการณ์ทางด้านศาสนาทีแ่ ตกต่างจากประเทศ
บ้านเกิดอย่างมากมาย ได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานในสถานทีต่ า่ งๆ
ได้เรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รับทราบความศรัทธา
เลื่อมใสของพุ ท ธศาสนิ กชนชาวไทยและรับรู้ ค วามรู ้ สึก จาก
ประสบการณ์อนื่ ๆ เช่น ทัศนียภาพ บรรยากาศการเรียนการสอน
วัฒนธรรมและขนบประเพณี เป็นต้น นอกจากนี้ ประสบการณ์
อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจส� ำ คั ญ ในการสร้ า งสรรค์
หนังสือภาพ คือ กิจกรรมฝึกสมาธิ โดยกิจกรรมนี้ได้ท�ำให้ผู้วิจัย
รับทราบว่าศาสนาพุทธแบ่งออกเป็นหน่วยเล็กๆ ที่เกิดจากการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างความคิด การกระท�ำและผลแห่งการกระท�ำ
แต่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงในความคิดของผู้วิจัย
คือ “การเวียนว่ายตายเกิด” ซึ่งทั้งหมดล้วนท�ำให้ผู้วิจัยเกิด
ความประทั บ ใจมากจนเกิ ด เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นและกระตุ ้ น
แรงบันดาลใจให้มีความต้องการอยากบันทึกเรื่องราวดีๆ และ
ความทรงจ�ำที่พิเศษเหล่านี้ไว้เป็นหนังสือภาพ
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ภาพที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจ�ำวัน

2. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีทผี่ วู้ จิ ยั อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
ท�ำให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่มากมายและ
ในทุกครั้งที่เดินทางกลับประเทศจีน ผู้วิจัยก็มักจะชวนเพื่อนไป
ทานข้าวและพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ตา่ งๆ ในประเทศไทย
เช่น ความรู้สึกในการเรียนและท�ำงาน ความมีน�้ำใจของคนไทย
หรือไมตรีจิตที่อบอุ่นในต่างประเทศ เป็นต้น จากความพยายาม
อย่างเคร่งครัดเพื่อศึกษาและสังเกตวิถีชีวิตของตนเองในขณะที่
ได้อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยนัน้ พบว่า “ตัง้ แต่เช้าจรดเย็น นอกจาก
เวลาทีใ่ ช้นอนแล้ว เวลาว่างทีเ่ หลือก็คอื เวลางาน” ซึง่ การกระท�ำ
เช่น นี้ได้ ท�ำให้ร่างกายของผู้วิจัย อ่อ นเพลียเพราะได้ รับการ
พักผ่อนไม่เพียงพอและถือเป็นวิถีชีวิตที่น่าเบื่อมาก แต่ในความ
อ่อนล้านี้ บางครั้งก็ได้ท�ำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากมาย
และน�ำมาปรับแก้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง

ประเทศไทยถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบไปด้วย
ความเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ทุ ก ตารางนิ้ ว
บนประเทศไทยล้วนอุดมไปด้วยกลิ่นไอทางพระพุทธศาสนา
ทีเ่ ข้มข้นดังจะเห็นได้จากวัด โบสถ์ วิหาร เจดียแ์ ละสถานทีป่ ระกอบ
ศาสนกิจจ�ำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศ จากการศึกษา
ในเอกสารวรรณกรรมเกีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนาพุทธของคนไทย
ในอดีตกับการสังเกตพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ในปัจจุบันพบว่า ความเชื่อทางศาสนาพุทธของคนไทยในยุคนี้
มีรปู แบบแตกต่างจากในสมัยก่อนค่อนข้างมากเพราะประชาชน
ในประเทศไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับศาสนาพุทธเหมือนในอดีตแต่
ยังมีการปฏิบตั ติ นตามศีลธรรมอันดีงามและตามความเชือ่ ดัง้ เดิม
อย่างทีเ่ ห็นได้บอ่ ยคือ การตักบาตรท�ำบุญและการสวดมนต์ขอพร
ภาวนาให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีชีวิตที่ปลอดภัย
ซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยความเชื่อที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณ จากสภาพ
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การด�ำรงชีวิตในพื้นที่ที่แตกต่างกันนี้ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ มากมายและกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ได้มา
จากการเรียนรู้และประสบการณ์จริง
3. ขั้นตอนการออกแบบแบบร่าง
3.1 การออกแบบแบบร่ า งนี้ ไ ด้ น� ำ เอาข้ อ มู ล จาก
การศึกษาและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมา
พิจารณาประกอบกันและสร้างแบบร่างโดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop เป็นหลักในการออกแบบ

3.4 น�ำภาพส�ำเร็จที่ได้ไปสแกนลงในคอมพิวเตอร์
แล้วเปิดในโปรแกรม Photoshop เพื่อด�ำเนินการปรับสีสัน
ให้ดูสวยงามและสอดคล้องกับเรื่องราวในหนังสือภาพ

ภาพที่ 5 การปรับสีสัน

ภาพที่ 2 การออกแบบแบบร่างในโปรแกรม Photoshop

3.2 การออกแบบสี ผู้วิจัยได้น�ำสีน�้ำมาระบายลง
บนกระดาษสีน้�ำแบบเปียกจนได้ลวดลายที่เป็นธรรมชาติและ
ใช้เทคนิคการกระจายสีน�้ำบนกระดาษด้วยการแปะส�ำลีลงบน
กระดาษ

3.5 น�ำภาพสีนำ�้ ทีไ่ ด้มาผสมกับฉากหลังทีไ่ ด้ออกแบบไว้
เช่ น ผู ้ วิ จั ย ได้ ด� ำ เนิ น การออกแบบภาพดวงดาวไว้ แ ล้ ว และ
ตัดภาพดวงดาวต่างๆ มาวางบนลงฉากหลังทีไ่ ด้จากการวาดภาพ
ด้วยสีน�้ำ เป็นต้น

ภาพที่ 3 การแปะส�ำลีลงบนกระดาษสีนำ�้

3.3 ผู้วิจัยได้โรยเกลือลงบนกระดาษที่ยังเปียกเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ทางพื้นผิวที่ดีขึ้น

ภาพที่ 4 การโรยเกลือลงบนกระดาษ

ภาพที่ 6 การผสมภาพกับฉากหลัง

3.6 ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนนีก้ บั ภาพอืน่ ๆ เช่นเดียวกัน
โดยเตรี ย มภาพวาดสี น�้ ำ ให้ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มาแต่ ง เพิ่ ม ให้ ไ ด้
ตามสไตล์และมุมมองเดียวกัน เช่น การก�ำหนดสีผวิ ของตัวละคร
ในภาพโดยการระบายสี ผิ ว ของตั ว ละครให้ ดู บ างเพื่ อ แสดง
ให้เห็นลักษณะของผิวหนังมนุษย์ตามจริง เติมเงาให้กับสีผิว
และเติมรายละเอียดต่างๆ บนร่างกาย เติมสีให้กับเสื้อผ้าของ
ตัวละครให้มีสีที่สอดคล้องกับภาพรวมของภาพ เป็นต้น
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ภาพที่ 10 การออกแบบชื่อหนังสือภาพใหม่
ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวอักษร
ภาพที่ 7 การออกแบบแบบร่างหนังสือภาพ

3.7 การปรับโทนสีของภาพให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
เพือ่ ให้ภาพมีความรูส้ กึ ทีด่ สู มจริง มีชวี ติ ชีวา จากนัน้ เติมตัวอักษร
เพื่อเล่าเรื่องของภาพนั้นด้วยข้อความสั้นๆ

3.10 ด�ำเนินการออกแบบปกหนังสือภาพ โดยจัดวาง
ชื่อเรื่องและต�ำแหน่งภาพให้เหมาะสม

ภาพที่ 11 การออกแบบปกหนังสือภาพ

ภาพที่ 8 การปรับโทนสีและเพิ่มตัวอักษร

3.8 การปรับภาพทั้งหมดให้มีเนื้อเรื่องที่สอดคล้องกัน
โดยน�ำภาพบรรยากาศที่ต่อเนื่องกันมาวาดซ�้ำลงในอีกภาพเพื่อ
เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดให้ดูสอดคล้อง

ผลงานหนังสือภาพชุด “พลังชีวติ แห่งการสร้างสรรค์ศลิ ปะ”
ผลงานหนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์
ศิลปะ” มีเนื้อหาเรื่องราวกล่าวถึง มนุษย์ต้องการศาสนาเพื่อ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่าน ท�ำให้อารมณ์
สงบนิง่ และมีความคิดเชิงบวก โดยมนุษย์ทมี่ ศี าสนาจะมีความคิด
ที่มุ่งมั่นและมีอุดมการณ์ที่ท�ำให้ชีวิตไม่ยุ่งยากวุ่นวายและเมื่อ
ประสบกับความล้มเหลวจะมีความเชื่อมั่น มีสติและไม่ยอมแพ้
โดยความเชื่อถือเป็นพลังทางจิตที่สามารถท�ำให้จิตใจเข้มแข็ง
กระตุ ้ น พลั ง ให้ มี แรงเผชิ ญ หน้ า กั บ ปั ญ หาและผ่ า นพ้ น เรื่ อ ง
เลวร้ายต่างๆ ไปได้ด้วยดี

ภาพที่ 9 การเชื่อมโยงเรื่องราวของแต่ละภาพ

3.9 การออกแบบชื่ อ หนั ง สื อ ภาพ ผู ้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง ชื่ อ
หนังสือภาพเล่านี้ว่า “The stars in my tin box” โดยน�ำตัว
อักษรตัวพิพม์มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ ให้มีความน่าสนใจ
และน่าติดตามยิ่งขึ้น

ภาพที่ 12 ตัวอย่างผลงานภาพวาดในหนังสือภาพ (1)
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างผลงานภาพวาดในหนังสือภาพ (2)

สรุปผล
จากการศึกษาวิธกี ารและหลักการส�ำคัญในการสร้างสรรค์
หนังสือภาพ ศิลปะกับจิตใต้สำ� นึก ความเชือ่ ทางศาสนา ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อทางศาสนาท�ำให้ผู้วิจัย
สามารถสร้างสรรค์หนังสือภาพชุด “พลังชีวติ แห่งการสร้างสรรค์
ศิลปะ” ที่บรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์
กับความเชื่อทางศาสนาพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าติดตาม
และท�ำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับนิทานจนเกิดเป็น
ความประทับใจและสามารถเก็บเกีย่ วประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องได้
การสร้างสรรค์ภาพประกอบในครั้งนี้ ถูกสร้างขึ้นด้วย
เทคนิ ค การวาดภาพสี น�้ ำ แบบดิ จิ ทั ล (Digital painting)
ที่แสดงสไตล์การวาดภาพที่มีเอกลักษณ์ของผู้วิจัย ประกอบกับ
ข้อความอธิบายภาพสั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัดจากการตีความเรื่องราว
ความเชื่อทางศาสนาพุทธตามมุมมองของตนเอง หน้าปกของ
หนังสือถูกบรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตด้วยการน�ำภาพที่มี
อยู่ในหนังสือภาพนั้นมาด�ำเนินเพิ่มเติมองค์ประกอบของภาพ
ให้ มี ร ายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งราวทั้ ง หมดได้ อ ย่ า งชั ด เจน
การเย็บเล่มหนังสือถูกจัดท�ำขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยค�ำนึงถึงขนาด
ความหนา น�้ำหนัก ความโปร่งแสงของกระดาษ เนื้อกระดาษ
และสีสันของภาพจนได้ออกมาเป็นหนังสือภาพที่เต็มไปด้วย

ภาพที่ 14 หนังสือภาพเรื่อง “The stars in my tin box”

สุนทรียศาสตร์ ความเชื่อ จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเองที่สามารถสร้างการรับรู้ทางการมองเห็นอย่างง่าย
สร้างประสบการณ์ความงามทางด้านศิลปะที่แตกต่าง อุดม
ไปด้วยอรรถรสและผลักดันให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม นอกจากนี้
การสร้างสรรค์หนังสือภาพในครัง้ นีย้ งั ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ค้นพบอารมณ์
ทางศิลปะของตนเอง ตลอดจนเทคนิค รูปแบบ และวิธีการ
ถ่ า ยทอดอารมณ์ ค วามรู ้ สึ กภายในผ่ า นผลงานศิ ล ปะ ท�ำให้
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ผลงานหนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ”
ไม่หยุดอยู่ที่รูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังท�ำให้ได้รับรู้
อุดมการณ์ใหม่ในการถ่ายทอดผลงานที่ลึกลงอีกระดับ สามารถ
สร้างมูลค่าทางศิลปะให้กับหนังสือภาพเพิ่มขึ้น สามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ขัน้ ตอนการสร้างสรรค์หนังสือภาพและ
เทคนิคการวาดภาพดิจิทัล (Digital painting) ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ได้เรียนรู้ในเชิงลึก รวมถึงสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางการท� ำ งานให้ เ กิ ด ผลงานที่ มี เ อกลั ก ษณ์
ตามสไตล์ของตนเองและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนสามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นความ
สั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ศาสนาและ
ส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้เรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้อ่านต่อไป
แม้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้จะประสบปัญหา
เรือ่ งการก�ำหนดสไตล์การวาดภาพทัง้ หมดให้มรี ปู แบบและสีสนั ที่
ต่อเนือ่ งกัน แต่จากการทดลองวาดภาพและปรับสีอย่างต่อเนือ่ งนี้
ท�ำให้ผู้วิจัยสามารถแก้ไขปัญหาและรับทราบวิธีการท�ำงานและ
การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบมากขึ้นจนสามารถได้ออกมา
เป็นผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ในขั้นตอนก่อนการจัดพิมพ์และการจัดพิมพ์ ได้แก่
การเตรียมไฟล์ภาพก่อนการพิมพ์ การปรับแต่งไฟล์ภาพ การแสดง
ผลของภาพ การเลือกสีหมึกพิมพ์ ภาพพิมพ์สำ� เร็จ การเข้าเล่ม
และการเรียงหน้า เป็นต้น ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส�ำคัญมาก
เพราะมีผลต่อคุณภาพของผลงานทั้งหมด ดังนั้น ต้องก�ำหนด
รูปแบบให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นและสามารถใช้รูปแบบเทคนิค
การพิมพ์อื่นๆ ที่หลากหลายได้ เช่น การพิมพ์ผิวนูน (Relief
printing) การพิมพ์พนื้ เรียบ (Plano graphic Printing) การพิมพ์
ผิวร่องลึก (Intaglio Printing) การพิมพ์ซลิ ค์สกรีน (Silkscreen)
และการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing)
2. ภาพประกอบในหนังสือภาพจ�ำเป็นต้องได้รับการ
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงเพราะส่งผลโดยตรงต่อ
ภาพลักษณ์และการดึงดูดความสนใจโดยรวมของหนังสือภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม ราคาของหนังสือภาพก็ไม่ควรมีราคาเกินจาก
ราคาตลาด ดังนัน้ การพิมพ์และการควบคุมต้นทุนของหนังสือภาพ
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องค�ำนึงเป็นอย่างมาก

3. การเย็บเล่มหนังสือต้องก�ำหนดแนวสันหนังสือและ
เย็บเล่มให้ตรงเป็นแนวเดียวกันซึ่งการเย็บเล่มแบบการเย็บกี่
(Thread sewing) เหมาะส� ำ หรั บ การเย็ บ หนั ง สื อ ภาพที่ มี
ความหนาเพราะจะท�ำให้โครงสร้างหนังสือแข็งแรง ทนทาน
และสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ การ
เย็บกี่ยังสามารถใช้ร่วมกับการเย็บเล่มแบบสันกาวได้ซึ่งจะยิ่ง
ท�ำให้หนังสือมีความแข็งแรงมากขึ้น กระดาษที่ใช้ท�ำปกหนังสือ
ควรเลือกชนิดที่เป็นปกแข็งเพราะจะท�ำให้หนังสือสวยงามและ
ยืดอายุการใช้งานได้ดีมากขึ้น
4. การตกแต่งหนังสือ ได้แก่ ปกหนังสือ การเคลือบเงา
การตัดขอบกระดาษ การกดต�่ำ การดันนูน การพิมพ์ฟอยล์
การตัดช่อง เป็นต้น สามารถท�ำให้หนังสือภาพมีความสวยงาม
และดึงดูดความสนใจได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธสัญลักษณ์
ในประเทศจีนเพื่อค้นหาพุทธสัญลักษณ์ที่มีรูปแบบเฉพาะของประเทศจีนและสามารถน�ำ
พุทธสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งได้อย่าง
สวยงาม มีเอกลักษณ์และมีความทันสมัย
ผลการศึกษาพบว่า งานพุทธศิลป์จีนส่วนใหญ่นิยมใช้รูปร่างและสัญลักษณ์ที่สื่อ
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาทางพระพุทธศาสนามาใช้สื่อถึงหลักธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งให้แสดงออกมาได้อย่างเข้าใจง่ายและเป็นการน้อมน�ำให้วิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนจีนได้ใกล้ชดิ แนบแน่นกับวิถปี ระพฤติปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาด้วย จากการศึกษา
ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในประเทศจีนท�ำให้ผู้วิจัยได้ค้นพบพุทธสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทน
ในการถ่ายทอดค�ำสอนทางศาสนาทีม่ รี ปู แบบเป็นเอกลักษณ์ในประเทศจีน คือ ภาพพระพุทธเจ้า
ภาพมุทรา ภาพดอกบัว ดอกป่าวเซียนฮัว สัญลักษณ์สวัสดิกะ “卍” แปดสัญลักษณ์มงคล (ปาจีเ๋ สียง)
สิงห์ ช้าง นกยูงและต้นโพธิ์ ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยน�ำพุทธสัญลักษณ์ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมา
ด�ำเนินการรวมกลุม่ ภาพและผสมผสานเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเจีย้ นชวนท�ำให้
ได้แบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 37 แบบร่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พระพุทธศาสนา
กับธรรมชาติ กลุ่มที่ 2 พระพุทธเจ้า ฉัน และสิ่งมีชีวิต และกลุ่มที่ 3 พุทธปรัชญา ทั้งนี้ จากการ
ประเมินผลงานการออกแบบแบบร่างเบือ้ งต้นจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 คน พบว่า การออกแบบ
แบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ ที่ 1 แบบร่างที่ 3 เสียงจากธรรมชาติ แบบร่างที่ 5 สายน�ำ้ แห่งธรรม และ
การออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3 แบบร่างที่ 11 ตระหนักรู้ แบบร่างที่ 13 วัฏะสงสาร
และแบบร่างที่ 15 ฐานบัว เป็นแบบร่างที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของพุทธสัญลักษณ์ของ
ประเทศจีนได้ดีที่สุด เมื่อน�ำแบบร่างไปจัดท�ำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักและส�ำรวจความ
พึงพอใจของผูบ้ ริโภคและเจ้าของธุรกิจ พบว่า ทัง้ หมดมีความพึงพอใจทีส่ ง่ ผลให้เกิดการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄) อยู่ที่ 4.80-4.66 โดย
เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนสามารถ
ตอบสนองรสนิยมและใช้งานได้อย่างตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภค รวมถึงสามารถสร้างการ
ยอมรับได้อย่างกว้างขวาง อันสามารถน�ำไปสู่ประโยชน์เพื่อการใช้สอยและการประดับตกแต่ง
ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ พุทธสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
1
2

นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research aims to study information about Buddhism and Buddhist
symbols in China to find the China specific Buddhist symbols and can be applied
the Buddhist symbols in the products design of wood carvings decoration are
beautifully, unique and modern.
The study found that most Chinese Buddhist arts use of shapes and symbols
that convey meaning and ideas about Buddhist philosophy, used to convey the
teachings of the Buddha's profound expression to be easy to understand and guide
the way of life of Chinese Buddhists close to the course of religious practice. Based
on the study of China Buddhist data, the researcher has found Buddhist symbols
represent the unique religious teachings in China is the image of the Buddha,
Mudras, Lotus flower, Bao Xian Hua flower, Swastika symbol “卍”, Eight Auspicious
Symbols (Bajixiang), Lion, Elephant, Peacock and Bodhi tree. When the researcher
brought Buddhist symbols to the image grouping and combined with the design of
Jianchuan wood carving products, making a total of 37 draft products, divided into
three groups, as follows: Group 1 Buddhism and nature, Group 2 Buddha, me and
life, Group 3 Buddhist philosophy. Based on preliminary drafting by 5 experts,
it was found that, product design group 1 draft 3 Natural Sound, draft 5 river of the
dharma and product design group 3 draft 11 awareness, draft 13 round of existences
and draft 15 lotus pot can best reflect the identity of China Buddhist symbols.
When drafting to produce wood carved products and survey consumers and business
owners’ satisfaction found that all were satisfied that resulted in the decision to
buy wood carving products at a high and very high level. They noted that the product
designs of wood carving decoration is inspired from the china Buddhist symbol can
meet the consumers taste and can be use to meet the needs, Including the
ability to build accepted widely, It can be useful to use and decoration.
Keywords : Products design, Buddhist symbols and Wood carving product
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน
The Product Designs of Wood Carving Decoration is Inspired from the China Buddhist Symbol

บทน�ำ

นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งใน
ศาสนาที่ได้รับการศรัทธาสูงสุดในประเทศจีน ในสมัยนี้ถือได้ว่า
พระพุทธศาสนาคือผลรวมแห่งการบูรณาการรากฐานของการ
ด�ำรงชีพ ความเชื่อและวัฒนธรรมในสังคมเข้าด้วยกัน สะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิตที่อยู่รอดพร้อมกับความเจริญงอกงามในการรับรู้
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สุนทรียศาสตร์ พร้อมกับการ
สร้างสรรค์งานศิลปะทางศาสนาไม่วา่ จะเป็นจิตรกรรม ปฏิมากรรม
สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม เป็นต้น ซึง่ ถือเป็นสือ่ ส�ำคัญในการ
สร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศในยุคนั้น จนต่อมากลายเป็น
พุทธสัญลักษณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่า มีจดุ เด่น และแสดงจิตวิญญาณอันเป็น
สิ่งเชิดหน้าชูตา สร้างเกียรติภูมิ สร้างศักดิ์ศรีให้แก่คนในชาติ
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจีน
ที่ไม่อาจแทนที่ได้ด้วยสิ่งใด หรือกล่าวได้ว่าเป็นผลงานศิลปะ
ที่จะเสกสรรให้มีความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็น
สื่ อ อั ศ จรรย์ ที่ จ ะเนรมิ ต ให้ ม นุ ษ ย์ เข้ า ใจแก่ น แท้ แ ละซาบซึ้ ง
ในค�ำสอนที่แฝงในพุทธปรัชญาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
นับตัง้ แต่ยคุ สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2492) รัฐบาล
ได้ออกกฎหมายบีบบังคับพระสงฆ์ให้ลาสิกขา ยึดวัดเป็นสถาน
ที่ราชการ ห้ามประกอบศาสนกิจ และห้ามเผยแพร่หลักธรรม
ค�ำสอนต่างๆ เพราะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขัดแย้งกับ
หลักการปกครองของลัทธิคอมมิวนิสต์ ท�ำให้ศาสนาพุทธเกือบ
สูญสิ้นไปจากประเทศจีน แต่ในปี พ.ศ.2519 รัฐบาลจีนชุดใหม่
ได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนามากขึน้ ท�ำให้ปจั จุบนั มีผนู้ บั ถือ
ศาสนาพุทธควบคู่ไปลัทธิเต๋าและขงจื้อกว่า 30% (https://
th.wikipedia.org, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2016)
แม้ ว ่ า จะมี ผู ้ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธมากขึ้ น แต่ ใ นความเป็ น จริ ง
ศาสนาพุทธยังไม่ได้รับการเผยแผ่อย่างแพร่หลายเพราะมีวิถี
ที่ไม่เชื่อมโยงกับบริบทส�ำหรับการด�ำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อสืบทอดและสร้างค่านิยมทาง
ด้านการนับถือศาสนาพุทธให้กับประชาชนชาวจีนทั่วไป ผู้วิจัย
จึงต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่ง
จากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน โดยตระหนักถึงการท�ำให้
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน และมีความทันสมัย อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์
เพื่อการใช้สอยและการประดับตกแต่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาและพุทธสัญลักษณ์
ในประเทศจี น ตลอดจนตั ว อย่ า งการน� ำ พุ ท ธสั ญ ลั ก ษณ์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. ค้นหาพุทธสัญลักษณ์ทมี่ รี ปู แบบเฉพาะของประเทศจีน
อันจะมีส่วนช่วยให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาของประเทศจีนที่โดดเด่น
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่ง
ที่มีแรงบันดาลใจมาจากพุทธสัญลักษณ์ใน ประเทศจีนได้อย่าง
สวยงาม มีเอกลักษณ์และมีความทันสมัย
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลทาง
พระพุทธศาสนาและพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน รวมถึงแนวคิด
กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิคและองค์ประกอบศิลป์ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ตลอดจนตัวอย่าง
การน�ำพุทธสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. ขอบเขตด้านการออกแบบ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน
และสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และพุ ท ธสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นประเทศจี น เพื่ อ ค้ น หาความหมาย
แนวคิด และองค์ประกอบทางศิลปะ จากหนังสือ วารสาร และ
อินเทอร์เน็ต
2. ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ไม้แกะสลัก และตัวอย่างการน�ำพุทธสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้บน
ผลิตภัณฑ์จากหนังสือ วารสารและอินเทอร์เน็ต
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เพื่อใช้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญและเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
เพื่อประดับตกแต่งด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
4. ออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับ
ตกแต่ง
5. ประเมินผลงานการออกแบบแบบร่างเบื้องต้นจาก
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน
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6. ปรั บ แก้ ผ ลงานตามค� ำ แนะน� ำ ของผู ้ เชี่ ย วชาญและ
คัดเลือกผลงานที่เหมาะสมที่สุดมาด�ำเนินการจัดท�ำต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
7. ประเมิ น ผลงานต้ น แบบการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไม้แกะสลัก ด้วยการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคจ�ำนวน
30 คนและเจ้าของธุรกิจจ�ำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน
8. สรุปผลการด�ำเนินการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า
1. พระพุ ทธศาสนาอยู่ คู่ กับแผ่น ดิน จีน มาโดยตลอด
มีการสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นวัดหลวงและ
วัดราษฎร์ โดยบางช่วงทีพ่ ระจักรพรรดิสนับสนุนพระพุทธศาสนา
ก็เจริญขึ้นสลับกับลัทธิอื่นๆ ซึ่งจากความเชื่อ ความศรัทธาและ
หลักค�ำสอนทางศาสนาที่กล่าวถึงสภาวะธรรมชาติที่แสดงความ
เป็นจริงในชีวติ มนุษย์ การพัฒนาสติปญ
ั ญาเพือ่ น�ำไปสูก่ ารหลุดพ้น
จากความทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดและการมุ่งสู่พระนิพพาน
ถือเป็นปรัชญาอันประเสริฐที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า
และเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนจีนผู้เลื่อมใสและมีจิตยินดีใน
ปรัชญาได้สร้างสรรค์ผลงาน “พุทธศิลป์” ขึ้นเพื่อมุ่งมั่นเผยแผ่
แนวคิด พิธีกรรม และจริยวัตรด้วยผลงานศิลปกรรม เพราะ
นอกจากจะสามารถสื่อถึงหลักธรรมที่ลึกซึ้งออกมาให้เข้าใจได้
อย่างง่ายแล้ว ยังเป็นการน้อมน�ำให้วถิ ชี วี ติ ของพุทธศาสนิกชนจีน
ได้ใกล้ชิดแนบแน่นกับวิถีประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาด้วย
ปัจจุบนั พระพุทธศาสนาในประเทศจีนได้มกี ารฟืน้ ฟูลทั ธิมหายาน
ขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ค�ำสอน และหลักธรรม
ความเชื่ อ ที่ แ ตกต่ า งจากนิ ก ายเถรวาท หรื อ ความเชื่ อ เรื่ อ ง
พระโพธิสัตว์ แต่โดยเนื้อแท้แล้วทั้งสองนิกายมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ แสวงหาการหลุดพ้น นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยัง
ให้การสนับสนุนจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนและสภา
การศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนขึ้นในกรุงปักกิ่งเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการติดต่อเผยแผ่พระพุทธศาสนากับประเทศต่างๆ
ทั่วโลกและชาวจีนส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับ
ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า
พุ ท ธสั ญ ลั ก ษณ์ ถื อ เป็ น สี สั น ทางภาษาของมนุ ษ ย์ ที่
ถ่ายทอดเรือ่ งราวทางวัฒนธรรมของศาสนาทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การ
ออกแบบร่วมสมัยเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย 1) ภาพสัญลักษณ์
คือตัวแทนในการบอกเล่าและการขยายความที่สะท้อนให้เห็น

สิ่งที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลที่มองไม่เห็น โดยพุทธสัญลักษณ์คือ
การน�ำของที่มีในธรรมชาติมาแสดงด้วยรูปภาพและมีข้อจ�ำกัด
การปลอกเปลื อ กสิ่ ง ที่ มี อ ยู ่ ด ้ ว ยการท� ำ ตามแนวคิ ด และสื่ อ
ความหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดการผลิตความคิดใหม่
2) การสื่อความหมาย ความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏบน
งานพุทธศิลป์คล้ายคลึงกับทฤษฎีการรับรูท้ อี่ าศัยสัญลักษณ์เพือ่
แสดงทิศทางทีแ่ น่นอนและแนวคิดทีเ่ ป็นนามธรรมในทางศาสนา
โดยภาพทีแ่ สดงความรูส้ กึ เหล่านีไ้ ม่มรี ปู ร่างทางทฤษฎีทแี่ น่นอน
ให้ศกึ ษา แต่สามารถแทนการแสดงออกทางความคิดได้ดว้ ยภาพ
ทีม่ ชี วี ติ ชีวา โดยงานพุทธศิลป์ใช้รปู ร่างเพือ่ แสดงความหมายและ
แนวคิดที่เป็นนามธรรมจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักและเข้าใจ
กันได้อย่างแพร่หลายโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวก�ำหนดทิศทาง
ซึ่งสามารถแสดงความหมายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผล
ให้ภาพนัน้ กลายเป็นตัวแทนทีม่ คี วามสามารถในการส่งต่อข้อมูล
และมีความหมายสัญลักษณ์ต่อไป
ทั้งนี้ จากการศึกษาตัวอย่างการน�ำพุทธสัญลักษณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่า วิวัฒนาการของ
พุทธสัญลักษณ์ถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกับความเจริญทางสังคม
ท�ำให้งานพุทธศิลป์ในปัจจุบนั ไม่ใช่แค่ผลงานทีแ่ สดงความงดงาม
ทางด้านศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการชืน่ ชมความงามของธรรมชาติ
และถ่ายทอดหลักธรรมค�ำสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น Tong Na ได้น�ำภาพพระพุทธเจ้ามาใช้ออกแบบ

ภาพที่ 1 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Tong Na
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ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดความเป็น “อิสระ” ตามแบบ
พระพุทธศาสนานิกายเซนซึง่ เป็นนิกายทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดใน
ประเทศจีน ผลงานการออกแบบนี้แสดงให้เห็นวิธีการปฏิบัติตน
เพื่อการผ่อนคลาย ปล่อยวาง และสร้างบรรยากาศความสงบ
ทางกายและใจเมื่อได้อยู่กับคนครอบครัว
2. จากการศึกษาข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
จีนท�ำให้ผู้วิจัยได้ค้นพบสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอด
ค�ำสอนทางศาสนาหรือเรียกว่า “พุทธสัญลักษณ์” ที่มีรูปแบบ
เป็นเอกลักษณ์ในประเทศจีน ดังนี้
2.1 ภาพพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะภาพพระศรีศากยมุนี
พุทธเจ้าที่มีสีหน้าที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งและเงียบสงบ
2.2 ภาพมุทรา (Mudras) หมายถึง ท่าทางพระหัตถ์ของ
พระพุทธจ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันและมีความหมายแสดงถึง
ค�ำสอนทางศาสนาที่แฝงด้วยภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ โดยภาพ
มุทราที่โดดเด่นมีทั้งหมด 5 ท่า คือ ท่าปฐมเทศนาหรือปาง
แสดงธรรมจักร ท่าประทานอภัย ท่าประทานพร ท่าสมาธิและ
ท่ามารวิชัย
2.3 ภาพดอกบัว คัมภีร์และพระพุทธรูปของนักบวช
นิ ก ายเซนมี ที่ ม าจากการน� ำ สั ญ ลั ก ษณ์ ห รื อ ภาพดอกบั ว มา
ผสมผสานร่ ว มกั บ อิ ริ ย าบถต่ า งๆ ของพระพุ ท ธเจ้ า อาทิ
ภาพประทั บ นั่ ง ภาพประทั บ ยื น เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน
แห่งร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์
ต้องประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
2.4 ดอกป่าวเซียนฮัว มีความหมายแสดงความเป็น
สิริมงคลและเป็นผลงานการออกแบบภาพประดับที่ส�ำคัญ โดย
มีหลักพื้นฐานในการออกแบบมาจากภาพดอกบัวแต่เพิ่มเติม
ที่ ก ารเชื่ อ มต่ อ ลายเส้ น ให้ มี ส มมาตรทั้ ง สี่ ด ้ า นจนกลายเป็ น
กลุ่มภาพกลีบดอกบัวที่มีความงดงามนุ่มนวล ถือเป็นภาพที่มี
โครงสร้างและองค์ประกอบที่สวยงามและได้รับการชื่นชมอย่าง
มากในหมู่ประชาชน
2.5 สัญลักษณ์สวัสดิกะ “卍” หมายถึง “ความสุข”
“กฎระเบียบ” และ “ความโชคดีปกติสุข”
2.6 แปดสัญลักษณ์มงคล (ปาจี๋เสียง) หรือที่เรียกว่า
“อัษฏมงคล” (อัษฏ แปลว่า 8) ได้แก่ กงล้อ (ธรรมจักร) หอยสังข์
(ซันคา) ร่ม (ฉัตร) ธงชัย ดอกบัว (ปัทเม) แจกันโภคทรัพย์
(คาลาชา) ปลาทองคู่และเงื่อนอนันตภาคย์หรือเงื่อนมงคล คือ
มงคลแปดประการแห่งพระพุทธศาสนา โดยคนจีนเชื่อกันว่า

สั ญ ลั ก ษณ์ ทั้ ง แปดนี้ คื อ ทรั พ ย์ ป ระจ� ำ กายของพระพุ ท ธเจ้ า
ประกอบด้วย ดวงตา หู จมูก คอ หัวใจ ร่างกาย ความรู้สึกและ
ค�ำพูด นิยมน�ำมาใช้วาดประกอบกันจนเป็นลวดลายที่งดงาม
ส�ำหรับประดับบนสถาปัตยกรรมจีน เช่น อาคาร วัด วิหาร อาราม
เครื่องเรือน เครื่องใช้และลวดลายผ้าของพระสงฆ์
2.7 สิงห์ คือร่างหนึ่งของเทพเจ้าปรากฏเป็นลักษณะ
ของกริฟฟิน (Griffin หมายถึง สัตว์ในเทพนิยาย มีร่างกาย
เป็นครึ่งนกอินทรี ครึ่งสิงโต) และกิเลน หมายถึง การปกป้อง
จากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
2.8 ช้ า ง หมายถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเทพเจ้ า ที่ ค อย
ปกป้องดูแลและมีความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ช้างยังถือเป็น
ตั ว แทนแห่ ง ความเป็ น ดี ที่ ค นใกล้ ต ายสามารถใช้ ข อพรและ
สามารถใช้เป็นแสงสว่างน�ำพาผู้ตายไปสู่ภพภูมิใหม่ได้ด้วย
2.9 นกยูง ความหมายทีแ่ ท้จริงในทางพระพุทธศาสนา
ของนกยูง หมายถึง เรื่องราววุ่นวายสับสน ซึ่งที่จริงคือเรื่องราว
ที่มีบทบาทต่างกันในแต่ละกลุ่มชนและวิถีชีวิต เปรียบเสมือน
เมื่อคนโง่หรือคนขี้ขลาดต้องเผชิญกับปัญหาก็ไม่สามารถหา
ทางออกได้ แม้ขนาดจะรักษาตนเองก็ยงั ไม่สามารถท�ำได้ สุดท้าย
ก็ ต ้ อ งพ่ า ยแพ้ ใ ห้ กั บ ความวุ ่ น วายและความเขลาของตนเอง
แต่พระพุทธเจ้าสามารถน�ำเอาเรื่องไม่ดีมาใช้เป็นหนทางแก้ไข
เพื่อหาทางออกของปัญหาได้
2.10 ต้นโพธิ์ คือ “ต้นไม้แห่งความมงคล” และใน
ประเทศจีนรัฐบาลก็ยังรักษาต้นโพธิ์เป็นอย่างดีในฐานะ “สมบัติ
ของชาติ”
3. เมื่ อ ผู ้ วิ จั ย น� ำ พุ ท ธสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามา
ด�ำเนินการร่วมกลุ่มภาพและผสมผสานเข้ากับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพือ่ คิดค้นให้ได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์รว่ มสมัยทีม่ ี
พุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการออกแบบ
แบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 37 แบบร่าง แบ่งออกเป็นกลุ่มไว้ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 พระพุทธศาสนากับธรรมชาติ กลุม่ ที่ 2 พระพุทธเจ้า ฉัน
และสิ่งมีชีวิต และกลุ่มที่ 3 พุทธปรัชญา ทั้งนี้ จากการประเมิน
ผลงานการออกแบบแบบร่างเบือ้ งต้นจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 คน
พบว่า การออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ ที่ 1 พระพุทธศาสนา
กับธรรมชาติ แบบร่างที่ 3 เสียงจากธรรมชาติ แบบร่างที่ 5
สายน�้ำแห่งธรรม และการออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3
พุทธปรัชญา แบบร่างที่ 11 ตระหนักรู้ แบบร่างที่ 13 วัฏะสงสาร
และแบบร่างที่ 15 ฐานบัว เป็นแบบร่างทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 คน เห็นว่า
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ภาพที่ 2 แบบร่างกลุ่มที่ 1 พระพุทธศาสนากับธรรมชาติ

ภาพที่ 3 แบบร่างกลุ่มที่ 2 พระพุทธเจ้า ฉัน และสิ่งมีชีวิต

ภาพที่ 4 แบบร่างกลุ่มที่ 3 พุทธปรัชญา
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สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของพุทธสัญลักษณ์ของประเทศจีน
ได้ดีที่สุด
เมื่อได้แบบร่างที่เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น�ำแบบร่าง
ไปด�ำเนินการแกะสลักด้วยเทคนิคการแกะสลักไม้เจี้ยนชวน
เนื่องจากลวดลายแกะสลักไม้เจี้ยนชวนมีความงดงาม ใช้ความ
ละเอียดอ่อนสูง ประณีต สามารถแกะสลักเป็นชัน้ ด้วยลวดลายที่
ซับซ้อนแสดงให้เห็นพืน้ ทีใ่ นระดับทีช่ ดั เจนรวมถึงเป็นงานสามมิติ
ทีพ่ ถิ พี ถิ นั และมีชวี ติ ชีวาจนได้เป็นผลงานผลิตภัณฑ์แกะสลัก ดังนี้
1. เสียงจากธรรมชาติ

ภาพที่ 5 แบบร่างเสียงจากธรรมชาติ

2. สายน�้ำแห่งธรรม

ภาพที่ 7 แบบร่างสายน�้ำแห่งธรรม

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์เสียงจากธรรมชาติ

เป็นการออกแบบที่มีแรงบันดาลใจมาจากใบบัวและ
ดอกบั ว ที่ มี รู ป ร่ า งตามจริ ง ที่ เป็ น การออกแบบที่ มี ล วดลาย
ไม่ซับซ้อนแต่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในชีวิตประวันและท�ำให้
มนุษย์รู้สึกว่าธรรมชาติได้มีอยู่รอบๆ ตัวเรา

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์สายน�้ำแห่งธรรม
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เป็นการออกแบบภาพประดับฝาผนังที่มีแรงบันดาลใจ
มาจากการผสมผสานภาพใบหน้ า ของพระพุ ท ธเจ้ า กั บ ภาพ
ดอกบั ว ด้ ว ยการใช้ ล วดลายเมฆมงคลที่ เ ป็ น ลายเอกลั ก ษณ์
ตามแบบจีนมาเป็นลายเชื่อมเพื่อให้ภาพดูกลมกลืนสอดคล้อง
และเป็นภาพที่แสดงความรู้สึกที่เงียบสงบ
3. ตระหนักรู้

มีแนวคิดมาจากพุทธประวัตเิ รือ่ งการตรัสรูข้ องพระศากยมุนี
ใต้ตน้ โพธิ์ ในภาพจะใช้ฉากหลังเป็นรูปต้นโพธิ์ กลางภาพใช้ดอกบัว
เป็นตัวแทนแห่งการเกิดใหม่ของพระพุทธเจ้า ด้านล่างของภาพ
เป็นภาพมุทราก�ำลังจับดอกบัวในท่าประทานพร ผลิตภัณฑ์
ออกแบบเป็นภาพประดับฝาผนัง
4. วัฏะสงสาร

ภาพที่ 9 แบบร่างตระหนักรู้

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์ตระหนักรู้

ภาพที่ 11 แบบร่างวัฏะสงสาร

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์วัฏะสงสาร
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน
The Product Designs of Wood Carving Decoration is Inspired from the China Buddhist Symbol

เป็นการผสมผสานการออกแบบของสัญลักษณ์สวัสติกะ
เข้ากับภาพดอกบัว ใจกลางภาพอยูใ่ นลักษณะการหมุนคล้ายกับ
สัญลักษณ์สวัสติกะ 卍 ด้านข้างเป็นลายเส้นกระจายตัวออกไป
ด้านนอกแสดงถึงฉัพพรรณรัศมีที่พวยพุ่งแสงแห่งธรรมไปสู่
พุทธศาสนิกชน
5. ฐานบัว

ทัง้ 5 ชิน้ ไปด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคจ�ำนวน
30 คนและเจ้าของธุรกิจจ�ำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน พบว่า
ผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจมีความพึงพอใจที่ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักในระดับมากถึงมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย (x̄) อยู่ที่ 4.80-4.66

ภาพที่ 14 ผลิตภัณฑ์ฐานบัว
ภาพที่ 13 แบบร่างฐานบัว

เป็นการออกแบบที่มีภาพต้นแบบการออกแบบมาจาก
ลักษณะของกระถางธูปทีอ่ ยูใ่ นวัด โดยปกติแล้วกระถางธูปทัว่ ไป
จะมีลกั ษณะค่อนข้างใหญ่ หนักและต้องใช้สถานทีท่ คี่ อ่ นข้างใหญ่
ในการจัดวาง แต่การออกแบบกระถางธูปนีจ้ ะมีลกั ษณะทีเ่ ล็กลง
เพื่อให้เหมาะส�ำหรับใช้ในครัวเรือนและยังสามารถใช้เป็นของ
ตั้งโชว์เพื่อประดับตกแต่งในบ้านได้อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักทั้ง 5 ชิ้น ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถใช้ประดับตกแต่งบ้านได้แล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้งานได้จริงและมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์เสียงจากธรรมชาติสามารถใช้เป็นแก้วน�้ำ
ผลิตภัณฑ์วฏั ะสงสารใช้เป็นนาฬิกาแขวนผนัง และผลิตภัณฑ์ฐาน
บัวใช้เป็นกระถางธูป ทั้งนี้ เมื่อน�ำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค�ำนึงถึงการ
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวัน
สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน และมีความทันสมัย โดยผู้วิจัยได้
เลือกกรรมวิธกี ารผลิตด้วยการแกะสลักด้วยเทคนิคการแกะสลัก
ไม้เจี้ยนชวน ในขั้นตอนการแกะสลักไม้ถือว่ามีความยากในการ
ผลิตมากเพราะลวดลายทีผ่ วู้ จิ ยั ออกแบบไว้คอ่ นข้างละเอียดและ
มีความลึกของลวดลายที่ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคนิค
ฝีมือและความช�ำนาญของช่างแกะสลักท�ำให้ผลงานแกะสลัก
ทั้งหมดสามารถผลิตได้ตรงตามแบบทุกประการ ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิง่ ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพือ่ ประดับตกแต่ง
จากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนครั้งนี้ จะสามารถตอบสนอง
ด้านการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างตรงตามความต้องการอัน
จะน�ำไปสูป่ ระโยชน์เพือ่ การใช้สอยและการประดับตกแต่งต่อไป
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บทคัดย่อ
ช่างเขียนไทยโบราณมีระเบียบและวิธใี นการถ่ายทอดผล
งานสร้างสรรค์อย่างมีแบบแผน จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ทีส่ ามารถอ้างถึงกระบวนการหรือขัน้ ตอนการท�ำงานสร้างสรรค์
นัน่ คือ สมุดภาพร่างซึง่ เป็นสมุดข่อยอายุราวต้นกรุงรัตนโกสินทร์
หลายฉบับ
สมุ ด สเกตช์ นั บ เป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการสร้ า งสรรค์
ที่ขาดมิได้ เนื่องจากในการสร้างสรรค์งานศิลปะมีความจ�ำเป็น
ต้ องมี ภาพร่างเพื่ อช่วยให้ช ่างเขียนสามารถท� ำงานได้อ ย่ าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บทความนี้น�ำเสนอวิถีแห่งการสร้างสรรค์ของช่างเขียน
ไทยโบราณในเรื่องของกระบวนการเตรียมภาพร่างก่อนการ
สร้างสรรค์งานจริง เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบัน
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของภาพร่ า งต้ น แบบซึ่ ง เป็ น วิ ถี ข อง
ผู้สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนง
ค�ำส�ำคัญ: ภาพร่าง, สมุดไทย

1
2

ABSTRACT
The old thai traditional painter have the methods
to convey creative works. From historical evidence
that can refer to a process or a creative process, that
is Sketchbook, which is a Thai book ‘Khoi’ age around
the beginning of Rattanakosin.
Sketchbooks are one of the most creative processes.
Because of sketching in order to help the painter to
work more effectively.
This article presents the creative way of the
old thai painters in the process of preparation to
sketch before creation, so that present-day art painters
attention the importance of sketch, which are the way
of all art creators.
Keywords: Sketchbook, Thai traditional book

ดร., อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นฤมล ศิลปชัยศรี และ สุชา ศิลปชัยศรี 133

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ศิลปินไทยโบราณถูกเรียกขานในนามของ “ช่าง” โดยมาก
รูจ้ กั กันในนามของ “ช่างเขียน” ซึง่ เป็นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
โดยปราศจากนาม เพราะช่างเขียนโบราณโดยมากท�ำงานภายใต้
พืน้ ทีข่ องศาสนาและพระมหากษัตริย์ จึงเป็นการยากทีจ่ ะอธิบาย
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเช่นระเบียบวิธใี นปัจจุบนั จึงจ�ำเป็น
ต้องใช้หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งที่สามารถอธิบาย
วิถีการปฏิบัติงานของช่างเขียนไทยได้นั่นคือ “สมุดไทยหมวด
ต�ำราภาพสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์”
สมุดไทยท�ำขึน้ จากกระดาษข่อย หรือกระดาษสาหลักฐาน
ที่พบและมีอายุเก่าที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาพบว่า ใช้เนื่องในงาน
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น สมุดภาพไตรภูมิ สมุดพระมาลัย
การใช้ ก ระดาษข่ อ ยยั ง คงสื บ ต่ อ มาจนถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์
ดั ง ปรากฏสมุ ด ไทยที่ แ สดงภาพร่ า งลายเส้ น สั ต ว์ หิ ม พานต์
ในกระบวนพิธีพระเมรุเจ้านายซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
เป็นต้น
กระดาษที่ใช้ในการท�ำสมุดไทยมีขนาดที่แตกต่างกัน
มีการเข้าเล่มที่ต่างจากหนังสือฝรั่ง เป็นหนังสือที่ใช้กระดาษ
ยาวติดต่อกันเป็นแผ่นเดียว แล้วใช้วิธีการพับกลับไปมาเป็น
หน้าหนังสือ ต�ำราการท�ำสมุดไทยได้เรียบเรียงขนาดที่ได้รับ
ความนิยมในการท�ำสมุดไทยไว้ ว่า
“...ขนาดของสมุดไทยถือเป็นมาตรฐาน มีอยู่ 7 ขนาด คือ
สมุดพก กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
สมุดถือเฝ้า กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 26 เซนติเมตร
สมุดจดหมายเหตุ กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร
สมุดพระมาลัย กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 66 เซนติเมตร
สมุดไสยศาสตร์ กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 41 เซนติเมตร
สมุดไตรภูมิ แบบที่ 1 กว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 63 เซนติเมตร
สมุดไตรภูมิ แบบที่ 2 กว้าง กว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 51 เซนติเมตร”
(ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2553 หน้า 3)
ส�ำหรับสมุดไทยที่ช่างเขียนใช้เป็นสมบัติส่วนบุคคลนั้น
ไม่ถกู จัดเข้าในขนาดมาตรฐาน แต่สมุดไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีพ่ บว่า
สมุดไทยเล่มนั้นไม่ใช่ต�ำราภาพ หากแต่เป็นสมุดบันทึกภาพร่าง
ลายเส้นอย่างเช่นที่ศิลปินปัจจุบันเรียกว่า “สมุดสเกตช์”

ความส�ำคัญของสมุดสเกตช์นนั้ มีคณ
ุ ค่าในฐานะประจักษ์
หลักฐานของช่างเขียน แต่ความหมายทีแ่ ฝงลึกอยูภ่ ายในสมุดนัน้
คือ การเขียนภาพร่าง ทัง้ ทีเ่ ป็นภาพร่างต้นแบบ และทีเ่ ป็นภาพร่าง
อย่างตามความพอใจของช่างซึ่งอาจหมายถึงการฝึกฝน และ
การแต่งเติมจินตนาการของเขาคนนั้นก็ได้
การเขียนภาพร่างเป็นกระบวนการหนึง่ ในงานสร้างสรรค์
สาระส�ำคัญของการเขียนภาพร่างคือการแสดงออก เพราะงาน
ทัศนศิลป์จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องน�ำจินตนาการ ความรูส้ กึ นึกคิด
ถ่ายทอดออกมาบนกระดาษเป็นภาพร่างที่สามารถพัฒนาแบบ
ได้จนถึงทีส่ ดุ ของความส�ำเร็จในการสร้างสรรค์ ซึง่ กรรมวิธเี ช่นนี้
เป็นหลักสากลและมีหลักฐานมาช้านาน
บทความนี้ต้องการน�ำเสนอหลักฐานที่สะท้อนระเบียบ
วิธีการท�ำงานของช่างเขียนไทยโบราณ (วิถีชีวิตการสร้างสรรค์
ของช่าง) ซึ่งยังคงปฏิบัติเช่นเดียวกันมาจนถึงวันนี้นั่นคือ การ
ร่างภาพ หรือภาพต้นแบบซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้การสร้างสรรค์งาน
ศิลปะทีต่ อ้ งการแสดงออกประกอบนัน้ เป็นไปด้วยความประณีต
มีพลัง และกลั่นกรองจนเกิดความงามในที่สุด

วัตถุประสงค์
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์
ของช่างเขียนไทยโบราณ เพือ่ เข้าถึงความส�ำคัญของกระบวนการ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทยโบราณ และน�ำเสนอบทบาทของ
ภาพร่างที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความงามของศิลปะไทย
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “สมุดสเกตช์ของช่างเขียนไทยโบราณ”
จ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลในเรื่องของความรู้ทางด้านองค์ประกอบ
ศิลปะ คุณค่าในงานศิลปะไทยและความเป็นมาของการใช้
กระดาษข่อย หรือสมุดไทย
ชลูด นิม่ เสมอ (2544) กล่าวถึงพัฒนาการของการร่างภาพ
สู่ผลงานสร้างสรรค์จริงไว้ในหนังสือ “องค์ประกอบของศิลปะ”
กล่าวถึงประเด็นปัญหาของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไว้อย่าง
น่าสนใจว่า จินตนาการอาจเป็นจุดเริม่ ต้นทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งและสามารถ
เติบโตได้ ดังความตอนหนึ่งว่า “...จินตนาการอาจเริ่มต้นอย่าง
เลือนราง ไม่ต่อเนื่องมันจะแสดงตัวได้ก็ต่อเมื่อมีรูปทรงเข้าไป
รองรับตั้งแต่แรก มันจะค่อยๆ เติบโตขึ้นด้วยการร่าง การพัฒนา
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ไปพร้อมกับรูปทรงพอถึงขั้นสมบูรณ์งานศิลปะก็ส�ำเร็จ” (ชลูด
นิ่มเสมอ, 2544 หน้า 273) ไม่เพียงเรื่องของภาพร่างที่สะท้อน
และพัฒนาจินตนาการได้เท่านั้นที่ ชลูด นิ่มเสมอ กล่าวไว้
แต่ปัญหาในเรื่องของการแสดงออกของภาพยังเป็นปัญหาหรือ
เป็นประเด็นการค้นคว้าที่ส�ำคัญ เพราะการแสดงออกของภาพ
เป็นภาษาอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
เฟือ้ หริพทิ กั ษ์ (2553) กล่าวถึงคุณค่าศิลปะและศิลปะไทย
ไว้ในบทความ “ศิลปะและศิลปะไทย” มีใจความส�ำคัญว่า
ศิลปะไทยต้องอาศัยคุณค่าส�ำคัญคือ การสร้างสรรค์และความ
ช�ำนาญอันส่งผลต่อความสะเทือนอารมณ์ซงึ่ มีความละเอียดอ่อน
ต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณา ดังความตอนหนึ่งว่า
“...ศิลปะไทย..เป็นศิลปะเนรมิตหรือทีน่ ยิ มเรียกว่าศิลปะสร้างสรรค์
นอกจากมีพลังแล้วยังต้องมีความช�ำนาญ ความสามารถและ
ความรอบรู.้ ..” และ “...งานศิลปะบางชิน้ ทีส่ ำ� คัญแม้เขียนไม่เสร็จ
แต่ดูแล้วยังให้ความรู้สึกไหว เคลื่อนได้” (เฟื้อ หริพิทักษ์, 2553
หน้า 295)
ความพิเศษของภาพไทยที่สามารถสะท้อนความรู้สึกได้
กระทั่งตอบเจตนารมณ์ของภาพที่ต้องการจะสื่อสารได้ ล้วน
มาจากความสามารถของช่างที่สร้างสรรค์ภาพขึ้นจนเกิดที่สุด
ของความงาม และนั่นย่อมมีที่มาจากความช�ำนาญในการวาด
โดยพัฒนามาจากการร่างภาพในที่สุด
การเข้าถึงความงามของศิลปะจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่
ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูส้ ร้างสรรค์โดยตรงและการสือ่ สารต่อมายังผูช้ ม
ที่ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบของศิลปะด้วยเช่นกัน
จึงมีการศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของช่างเขียนไทย
โบราณบางท่านที่ยังพอทราบชื่อและประวัติผลงาน อย่างเช่น
ทีก่ ลุม่ หนังสือตัวเขียนและจารึก ส�ำนักหอสมุดแห่งชาตินอกจาก
ให้ความส�ำคัญกับอายุกระดาษที่มีมากกว่า 100 ปีแล้ว ยังน�ำ
ไปสู่การศึกษาแนวคิดของผู้สร้างว่ามีความเป็นไทยปนตะวันตก
ดังความตอนหนึ่งว่า “...ภาพที่ปรากฏในสมุดไทยทั้งสองเล่มนี้
เป็นภาพร่างลายเส้นที่เขียนด้วยเส้นหมึกและเส้นดินสอด�ำเป็น
ส่วนใหญ่ และส่วนมากมีการลงเส้นดินสอด�ำร่างไว้ก่อนและ
ใช้เส้นหมึกด�ำเขียนทับรอยเส้นดินสออีกที...” (ส�ำนักหอสมุด
แห่งชาติ, 2559 หน้า 10) แนวคิดที่ได้จากการอ่านภาพร่างโดย
จ�ำแนกเส้นไทยและตะวันตกที่เน้นเรื่องความชัดลึกอย่างภาพ
สามมิติก็ดี หรือเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพก็ดีล้วนแสดง
ความก้าวหน้าของช่างเขียนไทยที่ปรากฏในภาพร่างด้วยเช่นกัน

หลักฐานภาพร่างที่ส�ำคัญในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองอีกชิน้ หนึง่ คือ สมุดภาพร่างของพระเทวาภินมิ มิต (ฉาย
เทียมศิลป์ไชย) ซึ่งเขียนภาพลายเส้นดินสอเกี่ยวกับเทพ มนุษย์
ยักษ์ ลิง ซึ่งเป็นภาพตัวอย่างที่ใช้ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากเขียนภาพร่างลายเส้นแล้ว
ยังเขียนก�ำกับชื่อตัวละครและบอกลักษณะเครื่องทรงไว้ด้วย
สมุดภาพร่างที่พระเทวาภินิมมิตเขียนขึ้นนั้นท�ำให้เข้าใจบริบท
ทางสั ง คมได้ ป ระการหนึ่ ง ด้ ว ยว่ า การรั บ รู ้ ท างด้ า นศิ ล ปะ
อย่างเช่นจิตรกรรมไทยว่าได้มกี ารปรับเปลีย่ นในเรือ่ งการน�ำเรือ่ ง
ของหลักการวิภาค (Anatomy) อย่างศิลปะตะวันตกมาใช้ก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว
พระเทวาภินมิ มิต (ฉาย เทียมศิลป์ไชย) รับบทบาทส�ำคัญ
คือเป็นอาจารย์สอน ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอุเทนถวาย (เทวาภินิมมิต, 2545
หน้า 93) ได้เขียนต�ำราลายไทยขึ้น และพิมพ์จ�ำหน่ายคือ “สมุด
ต�ำราลายไทย” ซึ่งเป็นเอกสารส�ำคัญที่เผยให้ทราบถึงแม่แบบ
ทางด้านความช�ำนาญซึง่ ช่างเขียนไทยสืบสานมาโดยตลอด ซึง่ เป็น
ฝีมือของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลป์ชัย) ความตอนหนึ่ง
ที่ อารั ก ษ์ สั ง หิ ต กุ ล กล่ า วถึ ง ความส�ำ คั ญ ของเอกสารเล่ ม นี้
ความว่า “...หนังสือสมุดต�ำราลายไทยนี้ พระเทวาภินิมมิต (ฉาย
เทียมศิลป์ชยั ) ได้คน้ คว้าจากแบบลวดลายไทยของช่างสมัยโบราณ
ประกอบกับความทรงจ�ำของตนเอง...ซึ่งทรงคุณค่าหายาก...”
(ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2546 หน้า ค�ำน�ำ)
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือ กระดาษ
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ากระดาษที่ช่างเขียนใช้เขียน
เป็นส่วนมากเป็นกระดาษทีท่ ำ� ขึน้ จากเส้นใยธรรมชาติ จนต่อมา
ใช้กระดาษทีเ่ ป็นกระดาษเพือ่ งานพิมพ์ในโรงพิมพ์ซงึ่ ช�ำรุดเสียหาย
ได้ง่ายกว่า แต่กระดาษไทยอย่างกระดาษข่อย หรือกระดาษสา
กลับมีอายุการใช้งานทีย่ าวนานกว่าตามการเก็บรักษาซึง่ มีอายุไม่
ต�ำ่ กว่า 100 ปี กระดาษจึงเป็นสิง่ ทีม่ าคูก่ นั กับช่างเขียนไทยโบราณ
หลักฐานส�ำคัญของงานเขียนของช่างไทยนอกจากบนจิตรกรรม
ฝาผนัง บานหน้าต่าง บานแผละ หรือบนระนาบอืน่ ๆ แล้ว สมุดไทย
ซึ่งท�ำมาจากกระดาษข่อยยังรับบทบาทส�ำคัญในการเป็นสมุด
ภาพร่าง หรือสมุดสเกตช์ของช่างในความเข้าในปัจจุบัน
ความเป็นมาของกระบวนการท�ำกระดาษข่อยมีหลักฐาน
ของการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ค ่ อ นข้ า งจ� ำกั ด โดยมากอ้ า งอิ ง จาก
ปาฐกถาเรื่องการท�ำกระดาษข่อย ซึ่งพระยากสิกรบัญชาเป็น
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ผูเ้ รียบเรียง โดยมีสาระว่า “การท�ำกระดาษข่อย เป็นอุตสาหกรรม
ของชาติไทยส่วนหนึ่ง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มีการ
ท� ำ กระดาษข่ อ ยกั น แล้ ว และในสมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ นี้
ทีก่ รุงเทพมหานครมีหมูบ่ า้ นท�ำกระดาษอยูบ่ ริเวณคลองบางซ่อน
คลองบ้านกระดาษ และคลองบางโพงขวาง (พระยากสิกรบัญชา,
2477 หน้า 7-10 อ้างใน ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2553 หน้า 4)
เอกสารนี้ เ ป็ น การน� ำ เสนอในด้ า นความส� ำ คั ญ ของการท� ำ
กระดาษข่อยที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของไทยสืบทอดมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นการแสดงบทบาทในฐานะของการให้
ความรู้และการสืบทอดทักษะประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น
อริศร์ เทียนประเสริฐและคณะ จัดท�ำหนังสือคู่มือการ
อนุรกั ษ์ศลิ ปกรรม : จิตรกรรมบนผ้าใบและงานกระดาษ อธิบาย
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับกระดาษว่า “กระดาษ หมายถึง วัตถุแผ่นบางๆ
โดยท�ำมาจากใยเปลือกไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสม
อย่ า งอื่ น เพื่ อ ช่ ว ยให้ คุ ณ สมบั ติ ข องกระดาษดี ข้ึ น ” (อริ ศ ร์
เทียนประเสริฐ, 2554 หน้า 163) หนังสือคู่มือการอนุรักษ์
ฉบับนี้เรียบเรียงจากแหล่งความรู้หลากหลาย แสดงภาพของ
ประวัติศาสตร์การท�ำกระดาษด้วยเส้นใยจากธรรมชาติด้วย
กระบวนการที่ไม่ผ่านเครื่องจักร เช่นขั้นตอนการผลิตกระดาษ
ของญี่ปุ่นโบราณ ขั้นตอนการผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมของ
ชาวยุโรป เพือ่ น�ำมาศึกษาคุณสมบัตขิ องกระดาษ โดยให้ความเห็น
ไว้ว่า “คุณสมบัติของกระดาษขึ้นอยู่กับเส้นใยพืช ซึ่งจะถูก
ท�ำให้แตกแยกออกจากกัน ก่อนจะถูกน�ำไปสร้างขึ้นใหม่เป็น
แผ่นกระดาษ” (อริศร์ เทียนประเสริฐ, 2554 หน้า 178)
ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ได้จดั ท�ำหนังสือเรือ่ ง การท�ำสมุดไทยและการเตรียมใบลาน โดย
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ เป็นผู้เรียบเรียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521
น�ำเสนอความส�ำคัญ และกระบวนการท�ำกระดาษข่อยตามวิธกี าร
ดั้งเดิมตามภูมิปัญญาของไทย ว่า
“บรรพบุ รุ ษ ของไทยเรานั้ น มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ ส� ำ คั ญ
อีกประการหนึ่งคือ มีภูมิปัญญาสร้างสรรค์อย่างสูง นอกจาก
จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้พ้นภัยจากศัตรูแล้วก็ยังสร้างสรรค์
ความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปวัฒนธรรมไว้มาก ไม่ว่าจะเป็น
การช่างหัตถศิลป์ สถาปัตยศิลป์ พุทธศิลป์ หรือแม้ในด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี บรรพบุรษุ ของไทยก็ได้สร้างเอกลักษณ์
ของชาติขนึ้ ไว้ให้ปรากฏ และสืบทอดเป็นมรดกถึงอนุชนของชาติ
จนทุกวันนี้” (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2553 หน้า 1)

แนวคิดที่ได้จากการศึกษาหนังสือ “การท�ำสมุดไทย
และการเตรียมใบลาน” นอกจากจะได้ทราบถึงองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาคนไทยดั้งเดิมด้านกระบวนการผลิตกระดาษข่อย
ที่มีความส�ำคัญต่อการใช้เป็นเครื่องมือแสดงความเป็นอารยะ
ผ่านการสื่อสารตัวอักษรและการวาดภาพที่รวบรวมความรู้ทาง
ด้านต่างๆ ทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ ยังท�ำให้ผู้วิจัยตระหนักถึง
การสื บ สานภู มิ ป ั ญ ญาดั ง กล่ า วที่ มี อ ยู ่ อ ย่ า งจ� ำ กั ด ให้ ไ ด้ รั บ
การสนั บ สนุ น เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ความองค์ ค วามรู ้ จ ากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น ซึ่ ง
กระดาษข่อยนั้นไม่เป็นเพียงกระดาษที่ใช้ในการสื่อสารท�ำนั้น
ยังพบว่ากระดาษข่อยเป็นวัสดุที่ใช้ในงานศิลปะไทยประเภทอื่น
อีกด้วย
การศึกษาเรื่องสมุดสเกตช์ของช่างเขียนไทยโบราณจึง
ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้กระดาษของช่างเขียนไทย
สู่หน้าที่การใช้ที่ช่างจะสามารถใช้เป็นสมุดต�ำราเพื่อส่งต่อยัง
อนุชนรุ่นหลังและยังเป็นสมุดบันทึกผลงานส่วนบุคคลที่นับว่า
เป็นการแสดงกระบวนวิธที ชี่ า่ งเขียนฝึกปฏิบตั เิ ป็นแบบอย่างทีด่ ี
ต่อการศึกษาปัจจุบัน

ระเบียบวิธีวิจัย
บทความนี้มีระเบียบวิธีวิจัยคือ ศึกษาเอกสารชั้นรอง
เกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะที่มีผู้ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ
การแสดงออกทางศิลปะ แล้วจึงเก็บข้อมูลทางด้านเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับสมุดไทยต่างๆ เพื่อท�ำการศึกษาเอกสารชั้นต้น
ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานทางโบราณคดี เ กี่ ย วกั บ ภาพร่ า งต้ น แบบของ
ช่างเขียนไทย น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในประเด็นที่แสดง
ความส�ำคัญของภาพร่าง และการใช้สมุดไทยเพือ่ งานสร้างสรรค์
อภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูล
กระดาษเป็นวัสดุที่มีความส�ำคัญต่อการใช้ร่างภาพของ
ช่างเขียนและช่างศิลปกรรมแขนงอืน่ ๆ กระดาษทีม่ มี าแต่โบราณ
ของไทยมีหลายประเภท แต่กระดาษทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการเขียนภาพ
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นที่รู้จักคือ กระดาษข่อย
กระดาษข่อยมีคุณสมบัติพิเศษที่เส้นใยของกระดาษมีความ
เหนียวเนื่องจากใช้เปลือกของต้นข่อย ทุบจนเป็นเยื่อละเอียด
ประสานกันเป็นแผ่นโดยไม่ตอ้ งใช้เคมีใดๆ เป็นตัวประสาน คนไทย
นิยมใช้เป็นกระดาษเพื่อการเขียนท�ำเป็นกระดาษเปล่าเรียกว่า
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กระดาษเพลา และท� ำสมุ ดไทย ทั้งที่เ ป็น สมุด ไทยด�ำ และ
สมุดไทยขาว ใช้ทั้งในเรื่องของการเขียนอักษรและเขียนภาพ
แม้กระทัง่ ใช้ในการเขียนภาพร่างต้นแบบ การร่างภาพอย่างทีเ่ รียก
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า การสเก็ตช์ ทัง้ นีก้ ารใช้สมุดไทยมีลกั ษณะ
ที่ แ ตกต่ า งจากการใช้ ส มุ ด จากต่ า งประเทศ (สมุ ด ฝรั่ ง ) คื อ
การเปิดสมุดในลักษณะแนวนอน (ภาพที่ 1) ในขณะที่สมุดฝรั่ง
ใช้ในลักษณะแนวตั้ง

ภาพที่ 1 สมุดข่อยขนาด 7 พับ ผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมุดไทยซึ่งท�ำขึ้นจากกระดาษข่อยส่งผลต่อการผลิต
สมุดไทยด�ำและไทยขาว เนือ่ งจากคุณภาพของเปลือกข่อยทีใ่ ช้ใน
การผลิตกระดาษมีสีที่แตกต่างกัน หากกระดาษที่ท�ำขึ้นมีสีหม่น
ค่อนข้างไปทางเข้ม ช่างท�ำกระดาษจะผสมผงถ่านและท�ำสมุดนัน้
ให้กลายเป็นสีดำ� ทัง้ เล่ม เรียกสมุดนีว้ า่ สมุดไทยด�ำ ช่างเขียนภาพ
จะใช้สมุดไทยด�ำนีเ้ ขียนเฉพาะลายเส้นเป็นหลัก ดังปรากฏสมุดไทย
ภาพต่างๆ (ภาพที่ 2) ส�ำหรับกระดาษข่อยที่มีคุณภาพดี เนื้อสี
ขาวนวลจะกลายเป็นสมุดไทยขาวซึ่งใช้ในโอกาสที่หลากหลาย
กว่าทัง้ งานเขียนอักษร วาดภาพและระบายสี (ภาพที่ 3) ในหนังสือ
วิชาอาชีพชาวสยามสะท้อนภาพชีวิตของชาวสยามในการท�ำ
กระดาษทีค่ อ่ นข้างยากล�ำบาก การได้มาซึง่ กระดาษและสมุดไทย
มีความซับซ้อนเมื่อต้องการสมุดที่มีจำ� นวนพับมากๆ จะต้องต่อ
กระดาษ “...กระดาษข่อยเมื่อเขาจะท�ำให้เป็นสมุดไทยทุกอย่าง
เขาก็เอากระดาษที่ท�ำเป็นแผ่นแล้วนั้นมาตัดออก กะกว้าง 5 นิ้ว
หรือ 6 นิ้ว ตามแต่จะท�ำให้กว้างเท่าใดเมื่อแผ่นเดียวไม่พอก็เอา
มาติดต่อกันเข้าหลายๆ แผ่นกว่าจะพอ จึงพับจีบให้เท่ากว้างที่
กะไว้นั้นจนลอดแผ่น...” (กรมศิลปากร, 2551 หน้า 28)

ภาพที่ 2 สมุดไทยด�ำ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที 195, สัตว์ป่าหิมพานต์.

ภาพที่ 3 สมุดไทยขาวแสดงภาพเขียนสีตอนมารวิชัย
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 10, ไตรภูมิ.
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การใช้สมุดไทยต่างๆ พบหลักฐานว่า สมุดไทยทีใ่ ช้สำ� หรับ
การวาดภาพนั้นจะใช้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เขียนเป็นภาพ
ต่อเนื่อง เช่น ภาพในสมุดไทยด�ำวาดภาพสัตว์หิมพานต์ในคราว
ออกพระเมรุในสมัยรัชกาลที่ 3 ช่างเขียนวาดภาพแนวตั้งของ
สมุดมีลักษณะการเปิดสมุดแบบเดียวกับสมุดฝรั่ง ในขณะที่
ภาพเขียนเรื่องไตรภูมิยังคงวาดภาพในลักษณะเช่นเดียวกับการ
เขียนอักษรหรือที่เรียกว่า เขียนทีละพับ
ตัวอย่างกระดาษและการท�ำสมุดไทยตลอดจนการน�ำ
ไปใช้ของช่าง แสดงถึงวัสดุของช่างเขียนที่จะสามารถเลือกใช้
สมุดตามคุณภาพของกระดาษ ส�ำหรับสมุดไทยที่มีการใช้งาน
เฉพาะบุคคล หรือเป็นสมุดสเกตช์ของช่าง จะมีความพิเศษ
ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ท่ี อ าจจะระบุ ช่ื อ หรื อ ไม่
โดยมีเนื้อหามีความหลากหลาย อย่างเช่นสมุดไทยขาวของ
ช่างเขียนโบราณนามว่า ขรัวอินโข่ง (ภาพที่ 4) เป็นสิ่งสะท้อน
ความก้าวหน้าทางด้านพฤติกรรมของผู้สร้างสรรค์ กล่าวคือ
ในช่วงเวลาที่ขรัว อินโข่ง มีชีวิตนั้นวิทยาการจากชาติตะวันตก
เข้ามาสู่สยามอย่างมาก ความเป็นช่างที่มีความช�ำนาญในด้าน
งานเขียนได้พัฒนาผลงานจากภาพแบบสองมิติไปสู่ภาพที่แสดง
ความเป็นสามมิติ จากหลักฐานที่เป็นภาพร่างลายเส้นดินสอ
และเขียนทับด้วยหมึกด�ำเป็นเครื่องยืนยันวิถีแห่งช่างเขียนที่
จะต้องร่างภาพอยู่เสมอ

ภาพที่ 4 สมุดไทยขาวแสดงภาพร่างของขรัวอินโข่ง
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 17, ต�ำราร่างรูปภาพว่าด้วย
รูปภาพมนุษย์ รูปภาพยักษ์ และลวดลายต่างๆ ของอาจารย์อนิ โข่ง วัดราชบูรณะ.

ดังนั้นข้อมูลในการศึกษานี้จึงอาศัยหลักฐานทางด้าน
เอกสารโบราณและผลงานสร้างสรรค์ อาทิ จิตรกรรมในสมุด
ไทยขาว จิตรกรรมฝาผนัง ยังต้องอาศัยหลักการและแนวคิด
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การแสดงออกของช่ า งในเรื่ อ งของกระบวนการ

สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ซึง่ เป็นวิธกี ารทีเ่ กิดขึน้ มาช้านานจนถึง
ปัจจุบัน องค์ประกอบของศิลปะที่ส�ำคัญประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ รูปทรง และเนือ้ หา การร่างภาพเป็นกระบวนการส�ำคัญทีอ่ ยู่
ภายใต้องค์ประกอบด้านรูปทรงเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทาง
ทัศนะธาตุเพือ่ เชือ่ มโยงกับเนือ้ หาจนเกิดความสัมพันธ์ทสี่ ามารถ
ตีความและเป็นการสื่อสารที่เป็นผลส�ำเร็จ
กระบวนการสร้างสรรค์ทอี่ าจกล่าวได้วา่ เป็นกระบวนการ
ที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จต่างๆ ของงานศิลปะแขนงต่างๆ คือ
การร่างภาพ หรือภาพร่างต้นแบบ ตลอดจนการฝึกฝนผ่านการ
ขีดเขียนทีเ่ รียกว่าการสเก็ตช์อย่างทีเ่ ข้าใจในสมัยนี้ ชลูด นิม่ เสมอ
เขียนหนังสือเรื่ององค์ประกอบของศิลปะไว้ มีส่วนที่แสดงทั้ง
ประเด็นปัญหาและทางออกของการสร้างสรรค์ อาทิ ในประเด็น
ของการน�ำพลังทางด้านการจินตนาการมาสูง่ านสร้างสรรค์ได้นนั้
จ�ำเป็นต้องมีรปู ทรง ร่างภาพจนเกิดพัฒนาการสูค่ วามส�ำเร็จในการ
แสดงออก ซึ่งประเด็นนี้ สอดคล้องกับผลงานของช่างเขียนไทย
ที่มีการแสดงออกในลักษณะของความประณีต เล่าเรื่องอย่างมี
จินตนาการโดยมีแบบแผนตามต�ำแหน่งทีไ่ ด้รา่ งไว้ โดยอาศัยภาพ
ร่างเป็นเบื้องหลัง ภาพร่างจึงเป็นการจัดระเบียบทางความคิด
ให้เกิดความงาม
ความส�ำคัญของการร่างภาพเป็นกระบวนการทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การเรียนรู้และพัฒนารูปร่าง รูปทรงจนเกิดความงามอย่างที่
ผูส้ ร้างสรรค์พอใจ เมือ่ เกิดความช�ำนาญแล้วการวาดภาพสดหรือ
การวาดอย่างฉับพลันจะเกิดผลส�ำเร็จอันเป็นผลมาจากการฝึกฝน
ด้วยการร่างภาพลงสมุดอย่างเช่นที่ขรัวอินโข่งแสดงไว้ ส�ำหรับ
ต�ำราภาพที่แสดงรูปแบบของลายไทยเพื่อใช้เป็นการศึกษานั้น
เป็นข้อทีแ่ ตกต่างจากเอกสารทีก่ ล่าวถึงความส�ำคัญของภาพร่าง
แต่ความแตกต่างนี้กลับช่วยสนับสนุนแนวความคิดเรื่องการน�ำ
ภาพร่างจากช่างเขียนโบราณต่างๆ มาสู่การผลิตต�ำราใช้ในการ
ฝึกปรือและความช�ำนาญ เพราะการผูกลายจนช�ำนาญจะสามารถ
น�ำไปสู่การสร้างสรรค์ในพื้นที่ที่ต้องการการเขียนซ�้ำแตกต่าง
จากภาพร่างอื่นๆ ที่เป็นการร่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
เขียนซึ่งอาจเป็นจุดส�ำคัญในองค์ประกอบของภาพ
ผลงานภาพเขียนไทยบางชิน้ ซึง่ ปรากฏหลักฐานเป็นเพียง
ภาพร่างที่เขียนไม่เสร็จกลับสะท้อนอารมณ์ได้อย่างเช่นที่ เฟื้อ
หริพทิ กั ษ์กล่าวถึงในบทความชือ่ ศิลปะและศิลปะไทย อันเป็นผล
มาจากความคิดที่ว่า งานเขียนของช่างไทยโบราณประกอบด้วย
การสร้างสรรค์และความช�ำนาญ ซึง่ สอดคล้องกับทีช่ ลูด นิม่ เสมอ
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เข้าใจว่าพลังของการสร้างสรรค์หรือจินตนาการนั้นมาจากการ
พัฒนาของภาพร่างจนเข้าสู่ความช�ำนาญในที่สุด
		
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
สมุ ด สเกตช์ เ ป็ น หลั ก ฐานส� ำ คั ญ ที่ แ สดงกระบวนการ
สร้างสรรค์ของศิลปินเอาไว้ ภาพร่างบางภาพร่างเป็นเบื้องหลัง
ของผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ทั้งนี้
เพราะภาพร่างเป็นต้นก�ำเนิดของผลงานสร้างสรรค์ ภาพร่างเป็น
วิธกี ารอย่างหนึง่ ของการเริม่ ต้นสร้างสรรค์ ไม่วา่ การสร้างสรรค์นนั้
จะเป็นงานประเภทใด การร่างภาพเป็นสิ่งส�ำคัญที่พิสูจน์ด้วย
ความส�ำเร็จทางทัศนศิลป์มาแล้ว เช่นภาพร่างที่ปรากฏเป็น
ผลงานจริงอย่างภาพจากต�ำราแม่ซื้อจัดอยู่หมวดเวชศาสตร์
เก็บรักษา ณ หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นภาพเขียนสีบนสมุดข่อย
ไม่ปรากฏค�ำบรรยาย เมื่อสืบค้นจึงพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพ
เดียวกันกับที่ปรากฏภายในผนังด้านต่างๆ ของศาลาแม่ซื้อ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ภาพที่ 5) ซึ่งศาลานี้เป็นที่จารึก

ภาพที่ 5 ศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ต�ำรายาทีใ่ ช้กบั เด็กแรกเกิดทัง้ สิน้ เมือ่ แสดงภาพเปรียบเทียบภาพ
จะพบลักษณะที่มีส่วนคล้าย และความแตกต่างในรายละเอียด
บางส่วนซึง่ เป็นกระบวนการพัฒนาแบบหรือการบูรณะทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงเวลาต่างกัน (ภาพที่ 6- ภาพที่ 13)

ภาพที่ 6 ต�ำราภาพแม่ซื้อ

ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 102, ต�ำราแม่ซื้อ.

ภาพที่ 8 ต�ำราภาพแม่ซื้อ

ภาพที่ 9 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 102, ต�ำราแม่ซื้อ.
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ภาพที่ 10 ต�ำราภาพแม่ซื้อ

ภาพที่ 11 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 102, ต�ำราแม่ซื้อ.

ภาพที่ 12 ต�ำราภาพแม่ซื้อ

ภาพที่ 13 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 102, ต�ำราแม่ซื้อ.

การเขียนภาพร่างเพื่อใช้ในการเขียนตกแต่งอาคาร เป็น
กระบวนการท�ำงานของช่างที่จะต้องอาศัยต้นแบบเพื่อช่วยให้
การท�ำงานนัน้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเป็นการจัดสรร
ชิ้นงานเพื่อให้ช่างซึ่งคาดว่ามีจำ� นวนมากสามารถเขียนภาพตาม
พื้นที่ที่ได้ก�ำหนดไว้ได้อย่างเป็นระเบียบและควบคุมระยะเวลา
ได้ดี

ความแตกต่างของภาพร่างและผลงานจริงอาจเกิดขึ้นได้
จากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งจากนายช่างคนเดิม หรือนายช่าง
คนใหม่ที่สามารถเติมแต่งตามความเหมาะสมจนเกิดความงาม
ตามยุคสมัย ดังเช่น ภาพช้างถือพระขรรค์ จากต�ำราแม่ซื้อ
(ภาพที่ 14) และภาพช้างถือพระขรรค์จากศาลาแม่ซอื้ (ภาพที่ 15)
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ภาพที่ 14 ช้างถือพระขรรค์ จากต�ำราแม่ซื้อ

ภาพที่ 15 ช้างถือพระขรรค์จากศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ

จากภาพตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการเปรี ย บเที ย บภาพเขี ย น
ที่มาจากสมุดไทย และภาพเขียนที่มาจากงานประดับอาคาร
(ศาลาแม่ซอื้ ) พบว่าต�ำราภาพแม่ซอื้ เป็นต�ำราภาพทีม่ เี อกลักษณ์
ของภาพเขีย นในสมัยต้น กรุง รัตนโกสิน ทร์ มีร ายละเอียดที่
อ่อนช้อยคมชัดจัดได้ว่าเป็นภาพต้นแบบเพื่องานประดับอาคาร
ที่ดีอย่างหนึ่ง จากการพิจารณาภาพต้นแบบและผลงานจริง
ปรากฏว่ามีความแตกต่างสันนิษฐานว่าเป็นช่างคนละคนเขียน
ดังเช่นภาพช้างถือพระขรรค์จากต�ำราแม่ซื้อแสดงกายวิภาคที่
มีความเป็น 2 มิติ มีส่วนของเศียรที่เห็นเพียงด้านข้างแตกต่าง
จากภาพที่ปรากฏในศาลาแม่ซื้อแสดงกายวิภาคที่ต่างออกไป
มีมมุ มองทีแ่ สดงความเป็นมิตทิ แี่ สดงความลึกกว่า มีการเพิม่ เติม
ลวดลายกระหนกเพื่อให้เกิดความสมดุลเท่ากันทั้งสองด้าน
ของภาพ
ลั ก ษณะของภาพเขี ย นไทยที่ มี มิ ติ แ บบอย่ า ง 2 มิ ติ
ล้วนปรากฏในจิตรกรรมสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แม้วา่ จะมีการ
เรียนรู้การเขียนภาพอย่างตะวันตกแล้วก็ตาม แต่กายวิภาคยัง
คงมีลักษณะที่คล้ายคลึงเดิมมากกว่า อาทิ ภาพร่างลายเส้นของ

ขรัวอินโข่ง ที่ยังคงลักษณะความเป็นจิตรกรรมไทยดั้งเดิมไว้
(ภาพที่ 16) แต่หากต้องการวาดภาพชาวต่างประเทศจะมีลกั ษณะ
ทางใบหน้าและกายวิภาคที่แสดงความลึกอย่าง 3 มิติมากกว่า

ภาพที่ 16 ภาพยักษ์ ลิง ฝีมือขรัวอินโข่ง
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 17, ต�ำราร่างรูปภาพว่าด้วย
รูปภาพมนุษย์ รูปภาพยักษ์ และลวดลายต่างๆ ของอาจารย์อนิ โข่ง วัดราชบูรณะ.
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นอกจากนี้ยังพบภาพลายเส้นในสมุดไทยด�ำแสดงภาพ
เทพในไสยศาสตร์เป็นตัวอย่างส�ำคัญในด้านการแสดงออกทาง
ศิลปะและการเรียนรู้ของช่างเขียน คือภาพรามาวตารที่แสดง
หน้าเป็นชาวต่างชาติโดยมีกายวิภาคอย่างงานจิตรกรรมไทย
(ภาพที่ 17)
ข้ อ สั ง เกตประการหนึ่ ง ในภาพของขรั ว อิ น โข่ ง ซึ่ ง
ส� ำ นั ก หอสมุ ด แห่ ง ชาติ กลุ ่ ม หนั ง สื อ ตั ว เขี ย นและจารึ ก ได้
เปรียบเทียบลายเส้นกับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร ว่ามีความคล้ายคลึงกันผลงานของบุคคล
คนเดียวกันนั้นสามารถศึกษาได้ถึงพัฒนาการ หรือร่องรอยของ
การพัฒนาในงานสร้างสรรค์ได้ ดังเช่นภาพม้าของขรัวอินโข่ง
ที่แสดงความเคลื่อนไหวรุนแรงในภาพร่าง (ภาพที่ 18) แต่กลับ

ภาพที่ 17 ภาพรามาวตารใบหน้าฝรั่ง
ทีม่ า : หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 33, พระสมุทรูปพระไสยสาตร.

ภาพที่ 18 ลายเส้นม้าของขรัวอินโข่ง
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�ำราภาพ เลขที่ 18, ต�ำราร่างรูปภาพว่าด้วย
รูปภาพมนุษย์ รูปภาพยักษ์ และลวดลายต่างๆ ของอาจารย์อนิ โข่ง วัดราชบูรณะ.

มีลักษณะการแสดงออกอย่างสงบนิ่ง ส�ำรวมในภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง (ภาพที่ 19) ซึ่งขรัวอินโข่งเป็นช่างเขียนที่แสดงความ
เป็นไทยสมัยที่เริ่มรับวิทยาการจากตะวันตก และต่อมาภาพร่าง
ในจิตรกรรมไทยมีความก้าวหน้าขึ้นอีก คือมีหลักของกายวิภาค
อย่างแท้จริงเพิ่มเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการลดทอนเพื่ อ ความพอเหมาะ
ของเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบของศิลปะด้วยเช่นกัน
พัฒนาการของภาพเขียนไทยอาจเริ่มต้นจากการเขียน
ลายเส้นอย่างง่าย มาสูก่ ารเขียนภาพอย่างยากขึน้ ประกอบกับการ
ขยายความรู ้ ข องช่ า งจากการสั ง เกตตั ว อย่ า งภาพเขี ย นจาก
ชาวต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ช่างเขียน
แสดงข้ อ สั ง เกตเหล่ า นั้ น ด้ ว ยการแสดงออกความแตกต่ า ง
ผ่านใบหน้าผสมกับกายวิภาคที่แสดงความลึกในตัวภาพอย่าง
ชาวต่างประเทศ อันเป็นการใช้องค์ประกอบของศิลปะในด้าน
รูปทรงและเนื้อหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6-7 ภาพเขียนทีแ่ สดงความแตกต่าง
จากโบราณเริ่มชัดเจนอย่างมาก ดังเช่นภาพร่างตัวละครในเรื่อง
รามเกียรติ์ของพระเทวาภินิมมิต ที่แสดงแบบตัวอย่างศักดิ์
ของยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ (ภาพที่ 20) จะเห็นว่ามีโครงสร้าง
ที่แตกต่างจากจิตรกรรมของขรัวอินโข่งที่แม้ว่าจะมีการใช้แสดง
เงา มิติ ลึกตืน้ มาแล้วก็แต่ แต่โครงสร้างทีเ่ ป็นแบบอย่างตะวันตก
แสดงเด่นชัดในช่วงศิลปะก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครองแล้ว โดย
ยังคงอากัปกิริยาที่เป็นแบบอย่างของไทยไว้

ภาพที่ 19 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ที่มา: กรมศิลปากร. (2551) , หน้า 24.
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ภาพที่ 20 ภาพร่างต้นแบบของพระเทวาภินิมมิต
ที่มา: เทวาภินิมมิต, พระ. (2545) , 100-101.

สรุป

การสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอาจ
เริ่มต้นสร้างสรรค์ด้วยความประทับใจ ด้วยความรู้สึกที่มีต่อ
เนื้อหาบางอย่าง แล้วจึงบรรจุสิ่งที่ต้องการสร้างสรรค์ลงใน
รูปทรงให้สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อสื่อสารต่อตนเองและผู้อื่น
ในขณะที่ระเบียบวิธีวิจัยมีจุดเริ่มต้นจากการตั้งประเด็นค�ำถาม
รวบรวมวรรณกรรม ข้อมูล เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และหาค�ำตอบ
จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้ คือ กระบวนการที่จะ
ประกอบขึ้นด้วยระเบียบวิธีการสร้างสรรค์ และการวิจัยอันเป็น
ขั้นตอนที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ภาพร่างเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งอยู่ในขอบเขตของการ
คิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการถ่ายทอดผ่านภาพร่าง
ที่จะพัฒนาไปสู่ที่สุดของความงามได้ ภาพร่างจึงช่วยให้ช่าง
สามารถเขียนเพิ่มหรือลดทอนองค์ประกอบทางทัศนะธาตุได้
ตลอดจนกลายเป็นต้นแบบที่แสดงถึงองค์ความรู้ของยุคสมัย
ดังเช่น ต�ำราภาพเขียนไทย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ได้ศึกษา ภาพ
บางภาพไม่สมบูรณ์แต่กลับมีพลังให้ผู้ชมรับรู้

ภาพร่างจึงมิใช่เป็นเพียงภาพต้นคิด หรือแนวทางในการ
พัฒนาแบบของช่างเขียนไทยโบราณเท่านั้นหากแต่เป็นภาพ
ที่ท�ำให้ทราบถึงแนวทางของการพัฒนางานของผู้ที่ศึกษาศิลปะ
หรือเป็นนักปฏิบัติศิลปะได้อย่างหนึ่งว่า ความคิด จินตนาการ
จะสามารถพั ฒ นาเป็ น รู ป ร่ า งได้ เ มื่ อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ และการ
ร่ า งภาพเป็ น จุ ด เริ่ มต้ น ของการสร้ า งสรรค์ การร่ า งภาพจะ
ก่อเกิดความ ก้าวหน้าทั้งทางตรงและอ้อม ต้องอาศัยระยะเวลา
ของการเติบโต เพราะระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติจะหมายถึง
การเดินทางสู่ความสมบูรณ์ของการสร้างสรรค์ด้วย.
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DIGITAL SERVICE DESIGN FOR MUSEUM
หลิว เอินเผิง1 ❖
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❖ บุญชู บุญลิขิตศิริ ❖
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บทคัดย่อ
การออกแบบการบริ ก ารดิ จิ ทั ล ได้ ผ สมผสานศาสตร์
การเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ประกอบด้วย การออกแบบหน้าเว็บไซต์
โครงสร้างข้อมูล ประสบการณ์ผใู้ ช้และกลยุทธ์ทางเนือ้ หา ซึง่ หาก
คุณชื่นชอบการท�ำงานที่เป็นระบบจะพบว่า ศาสตร์การเรียนรู้
เหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อการท�ำงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบและเกินความคาดหมายของผู้ใช้บริการ หรือ
บางครั้งอาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้คือการท�ำให้เว็บไซต์กลายเป็น
แนวคิดหลักของการพัฒนาดิจิทัล ตลอดจนสามารถมองได้ว่า
การบริการสามารถใช้ช่องทางอื่นๆ มาเผยแพร่สิ่งต่างๆ ซึ่ง
หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล
ในแง่ของการบริการดิจทิ ลั การแบ่งเส้นระหว่างการบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรอบๆ ตัวเรานั้นท�ำได้ยากมาก
โดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็น
ช่องทางการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ทดี่ ี แต่เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสิง่ ของกายภาพบนโลกนีจ้ ะเห็นได้ชดั ว่าการบริการดิจทิ ลั เป็น
สิ่งที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น การสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อ
ประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์และการบริการ
ถือเป็นความท้าทายที่มีนัยส�ำคัญและอาจได้รับผลตอบแทนที่
มหาศาล
ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบบริการ การออกแบบบริการ
ดิจิทัล ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

1
2

Abstract
Digital service design incorporates many existing
disciplines - like web design, information architecture,
user experience and content strategy. It is, if you like,
an organizing umbrella principle, in which all these
disciplines can work together to build something that
meets - and surpasses - user expectation. Perhaps most
fundamentally, it's about letting go of the website as
the core idea of digital development, and thinking
about service as something that can be delivered
through any number of channels - some of them digital.
The line between the product and the service
around it is much more difficult to delineate when
it comes to digital services. A website or mobile app
might be both service delivery channel and product.
The lines are significantly more blurred than they
are in the physical world. Reconciling product and
service design needs in a web or mobile build can be
a significant challenge - but the rewards of getting it
right can be great.
Key words: Service Design, Digital service Design,
User Experience and Digital platform

นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ในศตวรรษที่ 21 คือยุคทีข่ อ้ มูลสารสนเทศถูกแพร่กระจาย
ไปอย่างทั่วถึงและท�ำให้มนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ได้จากช่องทางที่หลากหลายและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจากรูปแบบการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเร่งรีบนี้ได้
ท�ำให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นสถานที่ที่มนุษย์ไม่มีความจ�ำเป็นต้อง
พึ่งพาความรู้จากที่นั่นมากเช่นเดิม โดยในยุคที่เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ได้ท�ำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลย
การเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์และหากต้องการความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์
ก็จะเลือกใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลที่อ�ำนวยความสะดวกสบายต่อ
ตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อีกทัง้
ในหลายๆ พิพิธภัณฑ์ยังมีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถพัฒนารูปแบบ
การจัดการของตนเองให้ดีมากขึ้นได้ แม้ว่าการด�ำเนินงานของ
พิพธิ ภัณฑ์แบบดัง้ เดิมจะท�ำให้พพิ ธิ ภัณฑ์มพี ลังดึงดูดความสนใจ
จากประชาชนทัว่ ไปได้นอ้ ยลง แต่ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบการศึกษา
หรือนวัตกรรมสมัยใหม่ใดๆ ก็ตามต่างก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่
ความส�ำคัญของพิพิธภัณฑ์ได้เลย โดยวิธีการส�ำคัญที่จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของมนุษย์และสร้างมูลค่าทางสังคมให้กับ
พิพิธภัณฑ์ได้ดั่งเดิมก็คือการที่พิพิธภัณฑ์ไม่หยุดที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริการของตนเอง
การศึกษาเพือ่ พัฒนารูปแบบพิพธิ ภัณฑ์และการน�ำระบบ
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับ
ความนิยมแพร่หลายและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาบทบาทของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถ
สร้างประสบการณ์การเข้าชมที่ดีให้แก่ผู้ชมได้ และมีแนวโน้ม
ในอนาคตว่า “การบริการดิจทิ ลั ” จะสามารถรวมรวบสถิตผิ เู้ ข้าชม
คุณภาพการเข้าชม รูปแบบการจัดแสดงผลงาน ข้อมูลสาธารณะ
และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างมหาศาล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาประสบการณ์ระหว่างผูใ้ ช้งานกับพิพธิ ภัณฑ์และ
ปัจจัยภายนอกของการออกแบบการบริการเพื่อน�ำมาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์และวิธีการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์
(Interaction Design)
2. ออกแบบระบบให้บริการดิจิทัลส�ำหรับพิพิธภัณฑ์
3. น�ำเสนอการออกแบบระบบให้บริการดิจทิ ลั ทีส่ มบูรณ์
ของพิพธิ ภัณฑ์ดว้ ยการออกแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอื ถือ

วิธีการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยก�ำหนดกลุม่
เป้าหมายบนพื้นฐานตามปัจเจกบุคคลและด�ำเนินการสัมภาษณ์
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจที่ ท� ำ ให้ อ ยากเข้ า ใช้ บ ริ ก ารใน
พิพิธภัณฑ์
กรอบแนวคิดและขอบเขตในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กลุม่ เป้าหมายหลักทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของการศึกษานีค้ อื
“ผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์” เพราะเป็นกลุม่ ผูใ้ ช้งานพิพธิ ภัณฑ์โดยตรง
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานประกอบด้วย ผู้ใช้งานเดิมและผู้ใช้งานที่อาจจะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ประกอบ
การพิพิธภัณฑ์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้น�ำเสนอระบบบริการดิจิทัล
ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังถือเป็นผู้ใช้งานพิพิธภัณฑ์รายส�ำคัญ
อีกคนหนึ่ง

ภาพที่ 2 ขอบเขตการวิจัย
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การออกแบบการบริการดิจิทัลส�ำหรับพิพิธภัณฑ์
DIGITAL SERVICE DESIGN FOR MUSEUM

การวิจัยพบว่า
พิพธิ ภัณฑ์ทำ� หน้าทีเ่ ป็นเหมือนผูน้ ำ� เสนอบริการ โดยการ
บริการนีม้ คี วามหมายครอบคลุม 3 ขัน้ ตอนคือ ความคาดหวังก่อน
การให้บริการ ประสบการณ์จากการให้บริการและการประเมินผล
หลังการได้รับบริการซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้ง 3 ส่วน
ล้วนสอดคล้องกับจิตวิทยาการรับรูข้ องผูใ้ ช้งาน ดังนัน้ “ผูเ้ ข้าชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ” และการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
พิจารณาอย่างเป็นระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั พิพธิ ภัณฑ์สามารถแบ่งได้
เป็นสามขั้นตอนคือ “สาเหตุก่อนการไปพิพิธภัณฑ์ “ความรู้สึก
หลังการเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์” และ “ผลลัพธ์ของการเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์”
โดยสามขัน้ ตอนนีต้ า่ งมีความเกีย่ วข้องกับการออกแบบระบบการ
ให้บริการในพิพธิ ภัณฑ์และการออกแบบการปฏิสมั พันธ์ทเี่ ชือ่ มโยง
สามสิ่งนี้ออกมาเป็น “เหตุการณ์” ซึ่งเป็นขอบเขตการวิจัยของ
ผู้วิจัยในครั้งนี้
Jesse James Garrett คื อ หนึ่ ง ในผู ้ ก ่ อ ตั้ ง บริ ษั ท
Adaptive Path ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�ำปรึกษาด้านประสบการณ์
ของผูใ้ ช้งานทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ได้อธิบายโครงสร้างความหมาย
องค์ประกอบของประสบการณ์ผู้ใช้ไว้ 5 ระดับชั้น คือ

ภาพที่ 3 ความหมายขององค์ประกอบของประสบการณ์ของผู้ใช้
(ทีม่ า : http://jesusgilhernandez.com/2013/03/29/the-elements-ofuser-experience)

1. ระดับการแสดงผล (Surface) หมายถึง ชุดหน้าเว็บไซต์
ที่มองเห็นได้ในระดับแรก ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษร
2. ระดับการกายวิภาค (Skeleton) หมายถึง ต�ำแหน่ง
และการจัดวางโครงสร้างบนหน้าเว็บไซต์ เช่น ปุม่ กด การควบคุม
รูปภาพ ตัวอักษร
3. ระดับโครงสร้าง (Structure) หมายถึง รูปแบบของ
การก�ำหนดระดับกรอบขอบเขตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ทั้งนี้ กรอบขอบเขตก็คือโครงสร้างที่แสดงผลนั่นเอง
4. ระดับขอบเขต (Scope) หมายถึง รูปแบบกลุ่มข้อมูล
ทีม่ ฟี งั ก์ชนั เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการใช้งานบนเว็บไซต์
ซึง่ ความพิเศษและโครงสร้างทีด่ จี ะสามารถท�ำให้กำ� หนดขอบเขต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ระดับกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง พื้นฐานขอบเขต
ของเว็บไซต์ ซึ่งไม่เพียงแต่ท�ำให้ผู้ประกอบการบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ยังสามารถท�ำให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากการเข้าชม
เว็บไซต์ได้สูงสุดด้วย
การแบ่งองค์ประกอบของประสบการณ์ของผู้ใช้ตาม
รูปแบบดังกล่าวมีประโยชน์ตอ่ การช่วยวิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประสบการณ์ของผูใ้ ช้ได้เป็นอย่างมาก แต่แท้จริงแล้วการแบ่ง
องค์ประกอบของประสบการณ์ของผู้ใช้ในปัจจุบันยังไม่มีความ
ชัดเจนเท่าที่ควร นอกจากองค์ประกอบข้างต้นแล้วยังมีปัจจัย
เพิ่มเติมอีก 2 ประการที่มีผลกระทบต่อการเกิดประสบการณ์
ของผูใ้ ช้งานคือเนือ้ หาและเทคนิค การออกแบบการบริการดิจทิ ลั
ในพิพิธภัณฑ์จะต้องใช้ทีมงานจ�ำนวนไม่น้อยในการท�ำงาน ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องมีการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและผู้เชี่ยวชาญ
ทัง้ หมดจ�ำเป็นต้องบูรณาการองค์ประกอบทัง้ ห้าเข้ากันอย่างเป็น
ระบบ โดยต้องพิจารณาปัจจัยทั้งห้าให้ครอบคลุมถึงจะสามารถ
สร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ได้ส�ำเร็จ
หากพู ด ถึ ง แหล่ ง ทุ น ทรั พ ย์ ใ นการสร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จ ะ
แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 แหล่ ง คื อ เงิ น ทุ น จากองค์ ก รเอกชนและ
เงินทุนจากรัฐบาล แต่ไม่วา่ จะเป็นเงินทุนจากแหล่งใดก็ตามหาก
มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะท�ำให้พิพิธภัณฑ์ได้รับการพัฒนา
ไปในทางที่ ดี ด ้ ว ย ปั จ จุ บั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ่ ว นใหญ่ มี พ ลั ง ดึ ง ดู ด
ความสนใจของประชาชนทัว่ ไปได้นอ้ ยลงโดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุน่
เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดในการพัฒนา ดังนี้
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1) ข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นการจั ด การและแนวความคิ ด ในการ
ด�ำเนินงานของผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ นับเป็นสิ่งส�ำคัญมากในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพราะหากผู้ที่รับผิดชอบมีความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารน้อยและไม่เห็นความส�ำคัญในการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัยมากพอหรือถนัดแต่การใช้กลยุทธ์การบริการแบบดัง้ เดิม
ก็จะท�ำให้การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เป็นไปได้อย่างยากล�ำบาก
2) ข้อจ�ำกัดทางด้านทุนทรัพย์ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อ
การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไปจนถึงการตกแต่ง การจัดแสดงผลงาน
ความแปลกใหม่ของผลงาน วิธีการจัดการ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญของพิพิธภัณฑ์
3) ขนาดพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์และผลงานที่ใช้จัดแสดง
ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ ที่ เ ล็ ก เกิ น ไปหรื อ มี ผ ลงานที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
ผู้เข้าชมได้ไม่มากพอก็เท่ากับเป็นข้อจ�ำกัดในการพัฒนาของ
พิพิธภัณฑ์เช่นกัน
4) การจัดแสดงในรูปแบบที่จ�ำเจ ตามปกติแล้ว ถ้าผู้ที่
เข้ามาเยีย่ มชมในพิพธิ ภัณฑ์สว่ นใหญ่มโี อกาสได้กลับมาใช้บริการ
เป็นครั้งที่สองก็มักจะมีการเปรียบเทียบการบริหารจัดการและ
การเปลี่ยนแปลงไปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งหากพิพิธภัณฑ์ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ยากที่จะดึงดูดผู้เข้าชมให้กลับเข้ามา
ใช้บริการได้อีกครั้ง
5) มุ ม มองของประชาชนที่ มี ต ่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ปั จ จุ บั น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งแหล่ ง ความรู ้ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นและ
นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนด้วย แต่ในมุมมองของประชาชนทัว่ ไปยังคงเข้าใจว่า
พิพิธภัณฑ์คือสถานที่จัดแสดงผลงานที่ล้าสมัยและใช้ประโยชน์
ได้ น ้ อ ย ดั ง นั้ น หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในตอนนี้ ก็ คื อ การค้ น หาวิ ธี ก าร
ในการเร่งกระจายข้อมูลและเชิญชวนให้ประชาชนได้ทดลอง
เข้ามาเที่ยวชมและท�ำความรู้จักกับบทบาทใหม่ของพิพิธภัณฑ์
เพื่อเปลี่ยนความคิดเก่าที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ให้หมดไป
จากความสามารถของพิพธิ ภัณฑ์ทเี่ น้น “ให้ความรู”้ และ
“บริการ” จึงสะท้อนให้เห็นว่า บทบาทที่ชัดเจนของพิพิธภัณฑ์
มีแพลตฟอร์มทีเ่ ป็นวัฒนธรรมสาธารณะ และจากความต้องการ
ทางด้านวัฒนธรรมในชีวติ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ กอปรกับการผลักดัน
นโยบายการเปิดให้บริการพิพธิ ภัณฑ์ฟรีทำ� ให้ “การบริการดิจทิ ลั ”
กลายเป็นแนวทางการผลักดันส�ำคัญที่จะท�ำให้พิพิธภัณฑ์มี
บทบาทสาธารณะมากขึ้น

ปัจจุบัน การประยุกต์ใช้การบริการดิจิทัลเพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยวิธีการหลักๆ ดังนี้
1. การเรียกดู (หรือสอบถาม) ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล
(Digital Browser)
การบริการเรียกดู (หรือสอบถาม) ข้อมูลด้วยระบบดิจทิ ลั
โดยหลักแล้วจะเน้นให้ความส�ำคัญไปที่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์
และระบบการน�ำทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นการบริการดิจิทัล
ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง เว็ บ ไซต์ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ คื อ
เครื่องมือสื่อสารที่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์และ
ระบบการน�ำทางอิเล็กทรอนิกส์คือเครื่องมือที่ให้ค�ำแนะน�ำและ
ช่วยเหลือแก่ผเู้ ข้าชมในด้านการน�ำเสนอเส้นทางเยีย่ มชม อุปกรณ์
และการบริการต่างๆ ในพิพธิ ภัณฑ์ผา่ นวิธกี ารแสดงผลทางหน้าจอ
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เข้าถึงข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์และระบบการน�ำทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถ
เข้าใจข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลา
เปิดปิดของพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงผลงาน เส้นทางการเยี่ยมชม
และวิธกี ารเข้าชม เป็นต้น อันจะท�ำให้ผเู้ ข้าชมมีเป้าหมายในการ
เยี่ ย มชม ค้ น พบจิ ต วิ ญ ญาณของตนที่ มี ต ่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
มี ส ่ ว นช่ ว ยในการยกระดั บคุ ณ ภาพของผู ้ เข้ า ชม นอกจากนี้
เว็ บ ไซต์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค วรอั ป เดตใหม่ เ ป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล
เกี่ยวกับผลงานที่จัดแสดงในตอนนี้ กิจกรรม และประกาศอื่นๆ
อันจะสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมเตรียมการให้
เหมาะสมกับช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ ปัจจุบนั เว็บไซต์และระบบการ
น�ำทางอิเล็กทรอนิกส์ในพิพิธภัณฑ์จ�ำนวนมากต่างก็ให้บริการ
เรียกดู (หรือสอบถาม) ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล
2. การจัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัล
การจั ด แสดงผลงานนั บ เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก พื้ น ฐานของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งหนึ่ ง และยั ง เป็ น หั ว ใจหลั ก ของงานบริ ก าร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ย ปั จ จุ บั น กิ จ การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ น� ำ การบริ ก าร
จัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บนเว็บไซต์และ
ในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนการจัดแสดงผลงาน
ในรูปแบบ 3 มิติ จากการมีส่วนช่วยของเทคโนโลยีและรูปแบบ
การให้บริการการจัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัลที่มีเทคนิค
แตกต่างกันได้ท�ำให้การบริการจัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัล
ในพิพิธภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การจัดแสดงด้วย
หน้าจอสัมผัส การจัดแสดงด้วยรูปแบบฉากจ�ำลอง การจัดแสดง
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ด้วยระบบเสียงแบบในโรงภาพยนตร์ การจัดแสดงผ่านระบบ
การปฏิสมั พันธ์กบั มนุษย์ เป็นต้น ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์สว่ นใหญ่ได้เลือก
ใช้วิธีการแสดงผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสม
กับวัตถุและสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุ
3. การอธิบายข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้มีการน�ำระบบการบริการ
อธิบายข้อมูลด้วยระบบดิจทิ ลั มาประยุกต์ใช้เป็นจ�ำนวนมาก โดย
ให้บริการผ่านระบบเสียงเป็นหลักและมีรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น ห้องจัดแสดงทีม่ กี ารสัง่ งานโดยการตัง้ เวลาให้โฆษณาพิพธิ ภัณฑ์
ระบบฉายแสงเลเซอร์ แ ละระบบสั ม ผั ส แบบไร้ ส าย เป็ น ต้ น
การน�ำระบบน�ำทางพิพิธภัณฑ์ด้วยเสียงมาประยุกต์ใช้งานนั้น
ท�ำให้ผเู้ ข้าชมไม่ตอ้ งรอเจ้าหน้าทีม่ าเป็นผูอ้ ธิบายข้อมูลก็สามารถ
สัง่ การเครือ่ งน�ำทางด้วยนิว้ ตนเองเพือ่ ให้อธิบายข้อมูลในส่วนนัน้
ได้ ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ใ ห้ ผ ลลั พ ธ์ ท างการแสดงผลที่ ดี แ ละบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ข ้ อ มู ล สาธารณะเท่ า นั้ น ยั ง สามารถ
ประหยัดทรัพยากรมนุษย์ วัตถุและรับประกันคุณภาพของ
การบริการได้อีกด้วย
4. การประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิทัล
ปัจจุบันเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์, Enterprise Portal,
Social Forum, Weibo Mobile หรือช่องทางข้อมูลการ
ออกอากาศอื่นๆ ต่างโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงาน
และข้อมูลกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ ผ่านนิตยสารออนไลน์จนกระตุ้น
จักษุประสาทของผูร้ บั ชมบ่อยครัง้ ท�ำให้เกิดผูส้ นใจเข้ามาเยีย่ มชม
ในพิพิธภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ จากการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ของระบบอินเทอร์เน็ตท�ำให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถสะท้อน
ข้อมูลผลลัพธ์จากการเยีย่ มชมหรือการวิเคราะห์กจิ กรรมทีจ่ ดั ขึน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีประโยชน์ต่อการสรุปประสบการณ์
ของผู ้ เข้ า ชมให้ กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ปรับแก้การด�ำเนินงานและยกระดับคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น
ในอนาคตได้
5. การบริการด้านประสบการณ์ดว้ ยระบบดิจทิ ลั (Digital
Experience)
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในพิพธิ ภัณฑ์
ไม่เพียงแต่สามารถท�ำให้ผเู้ ข้าชมได้รบั ความรูเ้ ท่านัน้ ยังเป็นการ
สร้างประสบการณ์แบบปฏิสมั พันธ์ทดี่ ใี ห้กบั ผูช้ มด้วย ทัง้ นีข้ อ้ มูล
ที่น�ำเสนอบนเว็บไซต์จะสามารถท�ำให้ผู้ชมค้นหาข้อมูลที่ตนเอง
สนใจและมีเป้าหมายในการรับชมที่ชัดเจน ส่วนการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction:
HCI) จะท�ำให้เกิดการผลักดันทางความคิดจนกลายเป็นกระบวน
การเรียนการสอนทีใ่ ช้ในการแก้ปญ
ั หา และการจ�ำลองเหตุการณ์
ที่มาจากประสบการณ์จะสามารถกระตุ้นความสนใจและท�ำให้
ผู้ชมมีการรับรู้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง ทั้งนี้การออกแบบการบริการด้าน
ประสบการณ์ด้วยระบบดิจิทัลเหล่านี้จะสามารถผลักดันความ
สามารถของวัยรุ ่น กระตุ้น จิ ตวิญญาณของผู้ชม เพิ่ มการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ชีวิตทางสังคมและมีบทบาท
ในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงบวกถือเป็นการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสังคมและผลักดันให้เกิด
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
6. การบริการด้วยระบบดิจิทัลร่วมกัน (Digital shared
service)
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ คื อ องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก� ำ ไรที่ เ ก็ บ รั ก ษา
ความส� ำ เร็ จ ของอารยธรรมมนุ ษ ย์ ที่ มี ร ่ ว มกั น และนี่ ก็ คื อ
หลักการพื้นฐานส�ำคัญที่ท�ำให้พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรีและ
หนึ่งในฟังก์ชันการท�ำงานพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์ก็คือหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และแหล่งวัฒนธรรมที่สะสมรวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์จ�ำเป็นต้องเปิดกว้างเป็นสาธารณะ ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ แม้ว่าจะท�ำให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพิพิธภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้นแต่ปัญหาที่พนักงาน
ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต ้ อ งเผชิ ญ คื อ จะท� ำ อย่ า งไรเพื่ อ ปกป้ อ งและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีร่วมกันเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดและจะน�ำวิธีการบริการด้วยระบบดิจิทัลที่มีร่วมกันมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร ปัจจุบันการน�ำประโยชน์จากเทคโนโลยี
มาใช้บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกันการดาวน์โหลด
ทีผ่ ดิ กฎหมายและน�ำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจจากการทรัพยากร
โบราณวั ต ถุ ที่ จั ด ท� ำ เป็ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั้ น คื อ งานส� ำ คั ญ ที่
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ต้องเข้าไปศึกษา
การจั ด แสดงผลงานภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยการเพิ่ ม
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ เข้ า ชมและหลอมรวมให้ ผู ้ เข้ า ชมกลายเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการแสดงผลงานต้ อ งเริ่ ม การออกแบบมาจาก
มุมมองของผู้เข้าชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ผ่านความหลากหลายของ
ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และวิธีการฮิวริสติก (Heuristic Method)
เพราะจะท�ำให้ผู้เข้าชมเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมและการจัดแสดงโบราณวัตถุ
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ที่เฉพาะเจาะจงหรืออาจเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็ได้
การออกแบบระบบบริการทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ที่แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพิพิธภัณฑ์ล้วนต้องผ่านประสบการณ์
ที่สมบูรณ์ของกระบวนการทางเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้นเพราะ
การพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตได้ทำ� ให้การปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์และพิพิธภัณฑ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น ตลอดจนท�ำให้ผู้คน
มีวิธีการสัมผัสถึงประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น
การออกแบบการบริการ (Service Design) คือ วิธีการ
วางแผนและบริหารจัดการการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างหนึง่
ทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับมนุษย์ โครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวัตถุ เป็นต้น โดยกิจกรรม
การออกแบบนี้จะสามารถยกระดับประสบการณ์การใช้งาน
และคุณภาพการบริการให้สูงขึ้น จุดมุ่งหมายส�ำคัญของการ
ออกแบบการบริการทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม
คือการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่าย สร้างความพึงพอใจ
วางใจและเป็นการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การออกแบบ
การบริการมีทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม เช่น กระบวนการ

สร้างประสบการณ์ผู้ใช้อาจอยู่ในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
หรือแม้กระทั่งขณะก�ำลังเดินทางอยู่บนถนนก็ได้ซึ่งทั้งหมด
ล้วนมีบทบาทส�ำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
และวัตถุ นอกจากนี้ การออกแบบการบริการยังเป็นการหลอมรวม
ระหว่างมนุษย์กับการสื่อสาร สภาพแวดล้อม พฤติกรรมและ
วัตถุให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันและมุ่งเน้นที่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของแนวคิดมนุษย์
กระบวนการด้านประสบการณ์ของผู้เข้าชม (Visitors
experience the process) ผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ถอื เป็นกลุม่ สังคม
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ป็ น อย่ า งมาก แต่
เนื่องจากข้อจ�ำกัดของพื้นที่และการเดินทางท�ำให้จ�ำเป็นต้องใช้
การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยมาขยายขอบเขตการให้บริการ เช่น
ระบบเครือข่าย เอกสารวรรณกรรม หรือแม้กระทั่งการแนะน�ำ
ชักจูงจากเพื่อน เป็นต้น เพราะการสื่อสารด้วยวิธีเหล่านี้จะ
สามารถท�ำให้ผู้เข้าชมเข้าใจพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการดึงดูด
ให้ประชาชนทั่วไปอยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการด้านประสบการณ์ของผู้ใช้งานและ
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ความต้องการของผู้เข้าชมจ�ำเป็นต้องแบ่งประเภทของผู้เข้าชม
ให้เหมาะสมด้วย อาทิ การแบ่งประเภทตามกลุม่ ผูเ้ ข้าชมออนไลน์
ได้แก่ ผู้ที่เคยมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ที่ก�ำลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์
และผูท้ จี่ ะมาเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ในอนาคต การแบ่งกลุม่ ตามอาชีพ
และระดับการศึกษาได้แก่ ผู้เข้าชมมืออาชีพ ผู้เข้าชมทั่วไป
และผู้เข้าชมที่ต้องการค�ำแนะน�ำ การแบ่งกลุ่มตามอายุ ได้แก่
ผู้ชมวัยสูงอายุ ผู้ชมวัยกลางคนและผู้ชมวัยเด็ก นอกจากนี้
หากแบ่งกลุ่มตามสถานะของผู้เข้าชมยังสามารถแบ่งออกเป็น
ผู้เข้าชมระดับ VIP ผู้เข้าชมชาวต่างชาติ ผู้เข้าชมคนพิการ
ที่ต้องการการดูแล เป็นต้น
การออกแบบระบบการบริการดิจทิ ลั ในพิพธิ ภัณฑ์มไี ว้เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน แต่การออกแบบระบบที่ดี
ก็ต้องประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้ใช้งานที่ดีด้วย นอกจากนี้การ
บริการดิจิทัลต้องเป็นชุดระบบการให้บริการที่สมบูรณ์เท่านั้น
ถึงจะสามารถเข้าถึงบทบาทของการบริการได้อย่างครบถ้วน ทัง้ นี้
เพราะระบบการบริการดิจทิ ลั เป็นกระบวนการทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว

อยู่ตลอดเวลา (Dynamic Process) ท�ำให้ผู้ให้บริการต้อง
ท�ำตามกระบวนการทางธุรกิจและต้องด�ำเนินการปรับปรุงเนือ้ หา
อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับความต้องการที่เกี่ยวกับการให้บริการของ
ผู้ให้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เน้นความต้องการของ
พืน้ ทีโ่ ดยรอบและความสมดุลของทัง้ สองฝ่ายจะท�ำให้เกิดระบบ
บริการแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับผูใ้ ช้งานแล้ว ระบบการบริการดิจทิ ลั ในพิพธิ ภัณฑ์
ต้องมีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าและสามารถวัดผลได้ ซึง่ การด�ำเนินงาน
ในพิพธิ ภัณฑ์และการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารควรท�ำให้เป็นทีย่ อมรับ
ต่อประชาชนและควรมีการตีความที่เหมาะสมหรือกล่าวได้ว่า
พิพิธภัณฑ์หรือพนักงานของพิพิธภัณฑ์ถือว่าเป็น “ผู้ใช้งาน”
ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เหมือนสุภาษิตโบราณว่า “ตบมือ
ข้างเดียวไม่ดัง” ซึ่งคือเหตุผลเดียวกันเพื่อให้สาธารณชนได้
เพลิดเพลินกับการให้บริการดิจทิ ลั ของพิพธิ ภัณฑ์ ส่วนผูใ้ ห้บริการ
พิพธิ ภัณฑ์กไ็ ด้รบั ผลประโยชน์จากระบบการบริการในพิพธิ ภัณฑ์

ภาพที่ 5 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของ Peter Moville (ที่มา : www.baidu.com)
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การเชื่อมโยงผลของระบบให้บริการดิจิทัลไม่เพียงแต่
เป็นระบบการให้บริการประชาชนแล้ว ยังเป็นการให้บริการกับ
ตัวพิพธิ ภัณฑ์เองด้วย ดังนัน้ ควรมีการประสานงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมเพือ่ ให้ระบบสามารถท�ำงานเป็นการ
บริการดิจิทัลได้สมบูรณ์
การออกแบบการบริการและการประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
เป้ า หมายที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตาม
พื้นหลังทางวัฒนธรรม ประเพณี ระดับการศึกษาและการรับรู้
องค์ประกอบจากภายนอก ซึง่ การท�ำความเข้าใจและการส�ำรวจ
ความต้อ งการด้ านการบริก ารของวัตถุ เป้ าหมายและปั จจั ย
ภายนอกที่ ส ่ ง ผลซึ่ ง กั น จะสามารถเปิ ด ตั ว วิ ธี ก ารออกแบบ
การบริการได้อย่างราบรื่นและส่งผลโดยตรงต่อผู้เข้าชม โดย
การออกแบบการบริ ก ารดิ จิ ทั ล ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ่ ว นใหญ่ จ ะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้เข้าชมซึ่งเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการท�ำงานทั้งหมดและสามารถเพิ่มความสนใจให้กับ
ผู้เข้าชมได้เป็นอย่างสูง
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการออกแบบโครงสร้างแอปพลิเคชัน
การบริการดิจิทัลส�ำหรับพิพิธภัณฑ์ไว้ดังนี้

ภาพที่ 6 โครงสร้างแอปพลิเคชันส�ำหรับพิพิธภัณฑ์

สรุปผล
พิพธิ ภัณฑ์ คือ สถานศึกษาสาธารณะทีเ่ ปิดโอกาสให้ทกุ คน
สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิชาเฉพาะต่างๆ ได้อย่างมากมาย
รวมถึงยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างความบันเทิงได้
แต่เนื่องจากข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงานและการบริการที่ไม่ดีพอ
อาจท�ำให้ผเู้ ข้าใช้บริการได้รบั ประสบการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ และ
ประสบการณ์ที่เลวร้ายดังกล่าวนี้ อาจะท�ำให้พวกเขาเหล่านั้น
ไม่อยากเข้าใช้บริการในพิพิธภัณฑ์อีก ดังนั้นออกแบบระบบ
บริการดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์ตามมุมมองทางจิตวิทยาความคิด
ของประชาชนจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ประชาชน
และเป็น “อ�ำนาจละมุน (Soft Power)” ที่ท�ำให้ประชาชน
หลงรักในพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง และจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
การออกแบบการบริการดิจิทัลสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้ใช้งาน สร้างรูปแบบการสื่อสารที่ดีและ
ท�ำให้พิพิธภัณฑ์สามารถให้บริการที่เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน
มากขึ้น
ปัจจุบัน การด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ก�ำลังประสบกับ
ปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งสาเหตุหลักประการหนึ่งคือ นอกจาก
ข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นการท� ำ งานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว การออกแบบ
การบริการยังมีผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ของผู้ชมด้วย ดังนั้น ผู้สนใจศึกษาด้านการด�ำเนินงาน
ของพิพธิ ภัณฑ์จำ� เป็นต้องศึกษาลักษณะการบริหารงานแบบเฉพาะ
ของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นควบคู่ไปกับระบบการบริการที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ได้ข้อก�ำหนดใหม่อันจะท�ำให้
พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั กาสรศิลป์ประติมากรรมตกแต่ง หมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์
ควายไทย ต�ำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์
ในการถ่ายถอดผลงานศิลปะเซรามิก แนวสื่อผสม ถ่ายทอด
ผลงานเนื้อหา เรื่องราวของวิถีชีวิตชนบทของชาวนากับควาย
ของหมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์ควายไทย ความผูกพันระหว่างวิถชี วี ติ ชาวนา
และควายไทยผสมผสานกั บ ความน่ า รั ก ในรู ป แบบสมั ย ใหม่
ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ไทย อนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ ชนบทกับควายไทย
และเป็นเอกลักษณ์จุดสนใจของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
ผลงานศิลปะชุดนี้ เป็นรูปแบบของงานประติมากรรม ท�ำจาก
วัสดุเซรามิก ใช้เนื้อดินสโตนแวร์ผสมทรายและขี้เถ้าแกลบ
ใช้สีเซรามิก อย่างเช่นสีสเตน และสีใต้เคลือบ ตกแต่งผลงาน
ด้วยการขูดลาย เผาที่อุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส และใช้วัสดุ
จากธรรมชาติในการตกแต่งชิ้นงาน เพื่อสื่อเรื่องราวของวิถีชีวิต
ชนบทอีกด้วย

1

Abstract
Research Art of Buffalo design sculptures village
buffalo Thailand Sriprajun Suphanburi, With the purpose
of taking off the art ceramics. The trend is mixed media
Expression of content The story of the rural life of the
farmer and the buffalo of the village buffalo Thailand,
Relationship between lifestyle farmers and Buffalo
Combined with the lovely modern style. The wisdom
of the ancestors Thailand Conservation, rural lifestyle
with Buffalo Thailand and Unique points of interest of
the village Buffalo Thailand.
Art series It is a form of sculpture Made of ceramic
material Using stoneware clay mix sand and rice husk
ash, Use of ceramic colors Such as color Stain And the
color coating decorate with grated pattern Calcination
temperature of 1230° c. and using natural materials to
decorate the workpiece, To convey the story of rural
life as well.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
วิถีชีวิตคนไทยเป็นสังคมเกษตร ด�ำรงชีวิตการท�ำนาเป็น
อาชีพ ใช้แรงงานคนในครอบครัวและแรงงานสัตว์ การด�ำรงชีวติ
ต้องพึง่ พาธรรมชาติ อยูร่ ว่ มกันและพึง่ พาอาศัยกัน เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง วัฒนธรรมทางสังคมของคนไทย
มี ลั ก ษณะเป็ น สั ง คมที่ มี น�้ ำ ใจเอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ช่ ว ยเหลื อ กั น
การท�ำงานในไร่นามีวัฒนธรรมการละเล่น การร้องร�ำท�ำเพลง
เพื่อผ่อนคลาย และสร้างความสัมพันธ์ต่อกันภายในชุมชน
จนเป็นการละเล่นเพลงพื้นบ้านที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ในท้องถิน่ และในประเทศ การท�ำนาในประเทศไทยมีปจั จัยหลัก
2 ประการ 1.สภาพพื้นที่ และภูมิอากาศ 2.สภาพน�้ำ  เนื่องจาก
ปัจจุบันวิถีการด�ำเนินชีวิตต้องอาศัยเงินมากขึ้นจึงต้องท�ำไร่นา
โดยรับจ้าง ผู้คนบางส่วนท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิถีชีวิต
คนชนบทจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม (สมจิตร
โยธะคง, 2555 : 8-9)
แต่เมื่อสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จนเกิดปัญหาทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะสังคมไทยเป็น
สังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อยูใ่ นชนบททีม่ กี ารท�ำนา
และการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก การผลิตแต่เดิมก็เป็นแต่เพียง
ให้พอมีพอกิน ไม่ได้ผลิตอย่างใหญ่โตเพื่อส่งออกไปค้าขายกับ
ต่างประเทศ จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
แต่สังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังผลิต เพื่อส่งออกผลิตผลทางการ
เกษตร ซึง่ แต่เดิมผลิตเพือ่ เลีย้ งตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีแบบดัง้ เดิม
ก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการ
ลงทุน การใช้ที่ดินเพื่อการขยายตัวทางอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรมน�ำทรัพยากรของประเทศมาผลิตสินค้ามากมาย
ท� ำ ให้ เ กิ ด ย่ า นอุ ต สาหกรรม และย่ า นพาณิ ช ยกรรมขึ้ น ตาม
เมืองต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เหล่านี้ล้วนมีผล
ท�ำให้ชนบทมีการเปลี่ยนแปลง มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เกษตร โดยเฉพาะการท�ำนา เพื่อใช้แทนควาย สัตว์ที่อยู่คู่กับ
ผืนนามาแต่อดีต (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2534 : 122-123)
ควายไทยจัดเป็นควายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดา
ควายเลี้ยงแถบเอเชีย ควายเลี้ยงมีสองประเภทคือ ควายแม่น�้ำ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นควายพันธุ์ อินเดีย จัดเป็นควายพันธุ์นม และ
ควายปลัก ซึง่ รวมควายไทยและควายงานในประเทศ ในเอเชีย เช่น
ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย เมียนมา เขมร ควายไทยมีเลีย้ งกันในทุกภาค
ของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ควายซึง่ เป็นสัตว์ทอี่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทย ตัง้ แต่ครัง้ บรรพบุรษุ มีความ
สัมพันธ์กับคนไทย คนไทยใช้ควายในการท�ำเกษตรกรรม เช่น
ท�ำนา ท�ำไร่ และอีกทัง้ ยังใช่ในการศึกสงคราม เพราะมีความเชือ่ ง
และอ่อนโยน ควายเป็นสัตว์ทมี่ ปี ระโยชน์ ทัง้ พละก�ำลังทีแ่ ข็งแกร่ง
และมูลของควายยังเอามาท�ำปุ๋ยได้ด้วย ผู้คนในชนบทจึงนิยม
เลี้ยงไว้ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เดิมทีมนุษย์ได้เรียนรู้และ
เห็นประโยชน์ของฝูงควายป่า จึงได้เรียนรู้วิธีการน�ำควายป่า
มาใช้แรงงาน จนมีการน�ำมาเป็นสัตว์เลี้ยง ประกอบกับควายที่มี
นิสยั เชือ่ งไม่ดรุ า้ ย เลีย้ งง่าย อดทน แข็งแรงไม่คอ่ ยมีโรคภัยไข้เจ็บ
เชือ่ ฟังค�ำสัง่ ของมนุษย์ และมีนสิ ยั ชอบน�ำ้ จึงสอดคล้องลงตัวกับ
การใช้แรงงานในการท�ำนาข้าว ชาวนาจึงมอบหน้าทีส่ ตั ว์ใช้แรงงาน
เพื่อการเกษตร และท�ำนาให้แก่ควายนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เมื่อการ
ท�ำนา ท�ำเกษตร ได้แปรเปลี่ยนเป็นการน�ำเครื่องจักรที่ทันสมัย
มาใช้ในงานเกษตรมากยิ่งขึ้น ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจ
เครื่ อ งจั ก ร เพราะช่ ว ยผ่ อ นแรง เพี ย งเพราะความเร็ ว และ
ความสะดวก ควายจากทีเ่ คยเดินอยูต่ ามท้องไร่ทอ้ งนา กลับกลาย
เป็นสัตว์ที่ถูกคนมองข้าม จนในปัจจุบันนั้นไม่ปรากฏอยู่ในการ
ท�ำเกษตรกรรมของชาวนาอีกเลย จึงเริม่ มีความวิตกกันว่า ควาย
อาจจะหมดไปจากสังคมไทยเพราะสาเหตุของการลดจ�ำนวน
ควายอย่างรวดเร็ว ปัญหาทัง้ หลายนีไ้ ม่เพิง่ เกิดขึน้ กับวิถชี วี ติ ของ
ควาย ปัญหาเกิดขึ้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นจุดก�ำเนิด
ของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เห็น
ความส�ำคัญของควายและเห็นวิถีชีวิตชนบทของคนไทยที่มี
ความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันแบบเครือญาติ เอาใจใส่ดูแลเกื้อกูลกัน
เป็นความสัมพันธ์ทหี่ าได้ยากในปัจจุบนั ทีไ่ ม่อยากให้เลือนหายไป
และเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได้พบเห็นวิถีชีวิตชนบทของ
คนไทย และเพื่อให้ผู้คนเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของควาย เพราะ
ในอดีตเมืองสุพรรณบุรถี อื เป็นจังหวัดของเกษตรกร ผูค้ นท�ำอาชีพ
ท�ำนา ท�ำไร่ เป็นส่วนใหญ่จึงมีความผูกพันกับสัตว์ชนิดนี้มาก
และไม่อยากทอดทิ้งให้สัตว์ชนิดนี้ได้สูญพันธุ์และลืมไปจาก
สังคมไทย
จากปัญหาดังกล่าว ยุคที่เทคโนโลยีเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มนุษย์มีความต้องการผลิตข้าวเพื่อเป็นอุตสาหกรรมจึง
หันมาใช้เครื่องจักรกลแทนควายมากขึ้น ท�ำให้จ�ำนวนควายลด
ลงอย่างน่าใจหาย จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะพัฒนา
และสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตกแต่ง ชุดกาสรศิลป์
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กาสรศิลป์ : ประติมากรรมตกแต่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต�ำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
“Art of Buffalo” design sculptures village buffalo Thailand Sriprajun Suphanburi.

ที่ แ สดงถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ชนบทและควายไทยในรู ป แบบสมั ย ใหม่
ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ไทยทีส่ ะท้อนให้เห็นได้จากกลุม่ หมูบ่ า้ น
ชาวนาไทยแบบเรียบง่าย การท�ำนาโดยไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัย
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชนบทกับควายไทย และเป็นเอกลักษณ์
จุดสนใจของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง
วิถชี วี ติ ของผูค้ นในชนบท ชาวนา และเกษตรกรรม หมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์
ควายไทยตั้งอยู่ใน อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ สะท้อนให้เห็นภาพชีวติ ชาวนาในชนบทดัง้ เดิม ภาพ
การท�ำนาทีไ่ ม่ใช้เครือ่ งจักรทันสมัย ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ไทย
ทีส่ ะท้อนให้เห็นได้จากกลุม่ หมูบ่ า้ นชาวนาไทยแบบเรียบง่ายของ
ผูค้ นในชนบทกับควายไทย และหันมาช่วยอนุรกั ษ์ควาย ให้คงอยู่
คู่สังคมไทยมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชนบทกับควาย
ไทย โดยการน�ำวัสดุทเี่ ป็นธรรมชาติมาผสมผสานกับแนวคิดสมัย
ใหม่และสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเซรามิค
2. เพื่อน�ำเสนอคุณค่าวิถีชีวิตของควายไทย และความ
สัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับการแสดงออกถึงความ
อบอุ่นน่ารักในวิถีชีวิตชนบทด้วยรูปแบบศิลปะร่วมสมัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย

3. เพื่อสร้างงานประติมากรรมดินเผา ชุดวิถีชีวิตชนบท
ของควาย และควายไทยในรูปแบบสมัยใหม่ ของหมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์
ควายไทย อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
“กาสรศิลป์” ประติมากรรมตกแต่งหมู่บ้านอนุรักษ์
ควายไทย ค้นคว้าการด�ำเนินวิถีชีวิตผู้คนในชนบท ความเป็นอยู่
ของผูค้ นสมัยก่อนในหมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์ควายไทย อ�ำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี อิรยิ าบถต่างๆ ของชาวนา และควายไทย น�ำมา
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชนิ้ งานประติมากรรมตกแต่ง และ
ศึกษางานประติมากรรมร่วมสมัยมาผสมผสานร่วมกับผลงาน เพือ่
ให้ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับผลงาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
กาสรศิลป์ หมายถึง ชือ่ ผลงานศิลปะประติมากรรมดินเผา
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วิธีชีวิตชนบท หมายถึง รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของ
คนในสังคมไทยที่อยู่นอกเมือง หมู่บ้านที่ห่างไกล มีความเป็นอยู่
ที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท�ำการกสิกรรมเพื่อพอกิน
พออยู่ คงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
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หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หมายถึง พื้นที่อยู่ในบริเวณ
ภาคกลางของอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี คงไว้ซงึ่ การ
ด�ำเนินวิถีชีวิตในสมัยก่อน และรักษาประเพณี วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ดู

การด�ำเนินวิจัยสร้างสรรค์
การด�ำเนินการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด “กาสรศิลป์” :
ประติมากรรมตกแต่ง หมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์ควายไทย อ�ำเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แบ่งวิธีการด�ำเนินงานดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็น มาของ
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึกษาข้อมูลการงานประติมากรรมตกแต่ง การออกแบบ
การติดตัง้ การตกแต่งด้วยเทคนิคต่างๆ ส�ำรวจพืน้ ทีภ่ ายในบริเวณ
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และกรอกแบบ
สอบถาม ผู้บริหาร นักท่องเที่ยว
4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน�ำมาหาข้อสรุป
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงาน
5. ออกแบบร่างภาพตามแนวความคิด และทดลองขึน้ งาน
3 มิติ
6. ด�ำเนินการสร้างสรรค์รูปแบบชื้นงานประติมากรรม
ดินเผา
7. วิเคราะห์ผลงานและสรุปข้อมูลเพื่อถ่ายทอดผลงาน

ผลงานศิลปะชุด “กาสรศิลป์” : ประติมากรรมตกแต่ง
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ถ่ายทอดผลงานเนื้อหา เรื่องราวของวิถีชีวิตชนบทของชาวนา
กับควาย ของหมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์ควายไทย ความผูกพันระหว่างวิถชี วี ติ
ชาวนาและควายไทยผสมผสานกับความน่ารักในรูปแบบสมัยใหม่
ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ไทย อนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ ชนบทกับควายไทย
จึงใช้เทคนิคของเซรามิกมาใช่ในการสร้างสรรค์ เป็นผลงาน
ประติมากรรม และหยิบเอาวัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งผลงาน
ในการออกแบบผลงานประติมากร มุ่งประยุกต์ผลงาน
ประติ ม ากรรม ประเพณี นิ ย มผสมผสานเรื่ อ งราวที่ ใ กล้ ตั ว
โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาติ และทางด้าน
รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน การตัดทอนรูปทรงให้มกี ารแสดงออก
และมีความรูส้ กึ สัมพันธ์รว่ มกับผลงาน สือ่ ออกมาในรูปแบบต่างๆ
โดยมุง่ เน้นแสดงแสดงออกทางรูปทรงและวัสดุมากกว่า เรือ่ งราว
การออกแบบและคิดค้นตามความคิดเห็นด้วยแรงบันดาลใจส่วนตัว
รูปทรงใหม่แนวความคิดแปลกใหม่ และแสดงออกอย่างอิสระ
ไม่ผกู พันกับแนวความคิดใดแนวความคิดหนึง่ โดยเฉพาะประยุกต์
ให้เข้ากับสังคมเมืองยุคใหม่ ด้วยวัสดุ รูปทรง ตลอดจนพื้นผิว
ของวัสดุ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ดูได้คล้อยตามมากกว่าเนื้อหาเอง
วัสดุที่น�ำมาสร้างสรรค์ ได้แก่ ปูน ผ้า ไม้ น�ำมาสร้าง บางครั้ง
จะเรียกว่า ประติมากรรมสื่อผสม

ภาพที่ 1 – 3 ผลงานประติมากรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

160

กาสรศิลป์ : ประติมากรรมตกแต่ง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต�ำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
“Art of Buffalo” design sculptures village buffalo Thailand Sriprajun Suphanburi.

ออกแบบร่างภาพ โดยในเบือ้ งต้นท�ำการออกแบบร่างภาพ
เพื่อค้นหารูปแบบที่สามารถเป็นไปได้และการสร้างรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสม โดยใช้กระดาษในการร่างแบบเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้สามารถ
เห็นมุมมองโดยรวมของการออกแบบ ผลงานประติมากรรม
ถูกออกแบบโดยการน�ำรูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบเนื่องจาก
จะสร้างผลงานให้ดูมีความร่วมสมัย การน�ำควายมาลดทอน

ให้ มี ค วามน่ า รั ก อ่ อ นน้ อ ม ผ่ อ นคลาย และน� ำ เอกลั ก ษณ์
ของควายอย่างเช่น เขาควายมาเป็นจุดเด่นในการสร้างสรรค์
โดยด้านในตัวชิน้ งานจะออกแบบเป็นเรือ่ งราวของวิถชี วี ติ ชนบท
ในบางชิ้นได้น�ำนกเอี้ยงมาประกอบภายในชิ้นงาน ท�ำให้ชิ้นงาน
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 – 11 ภาพร่างสเกตช์ผลงานส�ำหรับเป็นต้นแบบ

กระบวนการท�ำงานทางเซรามิก
แบบร่าง Sketch

แบบ Model 3 มิติ

ภาพที่ 12 – 15 ภาพร่าง และ ต้นแบบ
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ภาพที่ 16 – 17 ภาพต้นแบบด้วยการตัดโฟมและพอกด้วยดินเหนียว

ภาพที่ 30 – 31 ผลงานที่น�ำออกจากพิมพ์

ภาพที่ 18-21 การสร้างพิมพ์ปูนปลาสเตอร์
ภาพที่ 32 – 34 ตกแต่งชิ้นงาน

ภาพที่ 22 – 25 การผสมดิน

ภาพที่ 35 -36 การน�ำสีสเตนทาลงชิ้นงาน

ภาพที่ 37 – 38 การเผาดิบอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 26-29 การน�ำดินเข้าอัดในพิมพ์
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ภาพที่ 39 – 42 ตกแต่งลายละเอียดการเขียนสีใต้เคลือบ
เผาเคลือบอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส

วิเคราะห์ผลงาน
ผลงานประติมากรรมตกแต่ง กาสรศิลป์ หมู่บ้านอนุรักษ์
ควายไทย ต�ำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แนวคิดจาก
เรือ่ งราวของวิถชี วี ติ ชนบทของชาวนากับควายไทย โดยสร้างสรรค์
ด้วยรูปทรงของเรขาคณิต ในบางจุด และน�ำจุดเด่นของลักษณะ
ควายมาตัดทอนรูปทรง คลีค่ ลาย ให้มคี วามเรียบง่าย น่ารัก และ
ร่วมสมัย ตกแต่งชิน้ งานด้วยการขูดลายนูนต�ำ่ และเพ้นท์สเี ซรามิก
เล่าเรื่องราว ที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตชนบท สีสันที่ใช้ในผลงาน
ประติมากรรม คือสีน�้ำตาล เหลือง เป็นส่วนใหญ่ เพื่อสร้าง
บรรยากาศความเป็นชนบท วิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนในสมัยก่อน
และมีสีดำ� บางจุดท�ำให้ชิ้นงานมีความลึก และมีมิติมากยิ่งขึ้น

ผลงานชุดที่ 1 ชือ่ ชุดควายบ้านนา สือ่ เรือ่ งราวพืน้ ทีอ่ าศัย
ของผู้คนในชนบท โดนใช้ลักษณะของรูปทรงกลม มาออกแบบ
ให้มีความน่ารัก ดูอ่อนโยน และมีความสมัยใหม่ ตกแต่งด้วย
การปั้นนูนต�่ำ การขูดลาย และการใช้สีสเตนมีการใช้วัสดุจริง
เสริมบางส่วน
ผลงานชุดที่ 2 ชื่อชุดควายบ้านดาว สื่อเรื่องราวของ
ครอบครัวของควาย ความน่ารักของแม่ควาย และลูกควาย
ความอ่อนโยน การใช้รูปทรงกลม มาตัดทอน และตกแต่งด้วย
การขูดลาย ลวดลายสื่อถึงชนบทในยามค�ำ่ คืนมีหมู่ดาวมากมาย
มีความอุดมสมบูรณ์ ตกแต่งด้วยการปั้นนูนต�่ำ การขูดลาย
และการใช้สีสเตนมีการใช้วัสดุจริงเสริมบางส่วน

สรุปการวิจัย
ผลงานการวิจัยชุด กาสรศิลป์ประติมากรรมตกแต่ง
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต�ำบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นงานประติมากรรมทีไ่ ด้แนวคิด แรงบันดาลใจ จากการศึกษา
ภาคสนาม ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต�ำบลศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี น�ำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมา และ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบท วิถีชีวิตชาวนากับควายไทย
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สรรค์สร้างให้แก่คนรุ่นใหม่
ผลงานจากแนวคิด และแรงบันดาลใจผ่านกระบวนการ
ทางเซรามิกสร้างสรรค์เป็นชุด 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 ชื่อชุดควาย
บ้านนา และชุดที่ 2 ชือ่ ชุดควายบ้านดาว ซึง่ มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน
ในรูปแบบงานประติมากรรมตกแต่ง เพื่อน�ำเสนอให้ผู้สนใจ
ได้มีส่วนร่วมกับผลงาน และสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม ทั้งยัง
สร้างบรรยากาศให้กับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และสร้างความ
ประทับใจได้ต่อไป

ภาพที่ 43 ภาพผลงานส�ำเร็จ ชุดที่ 1

ภาพที่ 44 ภาพผลงานส�ำเร็จ ชุดที่ 2
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้ ได้แรงบันดาลใจจากการศึกษา พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเชื่อมโยงกับแนวความคิดและวิธีการทางศิลปะ 2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ได้ประยุกต์มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง, 3.เพื่อสื่อสารกับผู้ชื่นชมผลงานศิลปะ ได้เข้าใจแนวคิดการท�ำเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการวิเคราะห์กระบวนการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง น�ำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมสื่อสาระหลัก
ผลการศึกษาพบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อหาประกอบด้วยพระราชกรณียกิจ
หลัก 9 กลุ่ม เนื้อหา เรื่องราว และความหมายทั้งหมด ถูกน�ำมาถ่ายทอดผ่านลวดลาย สัญลักษณ์
ตัวเลขไทย ทั้ง 9 ตัว เพื่อบอกเล่าคุณูปการที่ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงวางรากฐานการจัดการปัญหา
ทรัพยากรของประเทศไทย ซึง่ แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์
สื่อสาระดังกล่าว ถูกประกอบสร้างเป็นงานประติมากรรมเพื่อสะท้อนแนวคิดและดึงดูดผู้สนใจ
ได้หวลระลึกถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจที่พระองค์ทรงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการท�ำงานที่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ที่สุดด้วยความตั้งใจ วิริยอุตสาหะโดยแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม
ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และด�ำรงตนอย่างพอเพียง เป็นสุข พัฒนาคุณภาพชีวิต
ไปพร้อมกัน (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560)

1

นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The article is inspired by the study from the royal duties of a great King Rama IX.
The objectives is (1) to analyze and synthesize the philosophy of sufficiency economy
to associate with the concepts and methods of the art (2) to create a sculpture
complying with knowledge derived from the philosophy of sufficiency economy
(3) to communicate with people and more understanding the concept of agriculture
based on the philosophy of sufficiency economy through analysis of the process of
the work of King Rama IX under the sufficiency economy philosophy and leading
to the process of creating a sculpture.
The study found that the sufficiency economy philosophy contains 9 groups
of the royal duties. The content, stories, and meaning are communicated as patterns,
symbols, and 9 Thai numerals to inform the foundation of Thailand's resource
management of King Rama IX. All contents are assembled to create a sculpture
to reflect the concept and attract people interested to remember the economic
philosophy that King Rama IX developed a sustainable society in Thailand.
Sufficiency Economy
The sufficiency economy philosophy refers to working with worthwhile sources
to produce the most complete work piece with good attention, effort and continuous
learning and improvement so that we have got quality product and live our lives
with sufficiency, happiness and better quality of living at the same time.
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ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดียิ่ง
ในประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย ทรงมี นำ�้ พระทั ย ที่ เ ปี่ ย มล้ น ด้ ว ย
ทศพิศราชธรรม ทรงพระราชทานทานความรัก ความเมตตาทั้ง
ความรู้สรรพวิชาในการดำ�รงชีพแก่ประชาชนของพระองค์ ด้วย
การประกอบพระราชกรณีกิจเป็นแบบอย่างด้วยความตั้งใจที่
จะให้ประชาชนได้นำ�ไปยึดถือปฏิบัติ เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ
อย่ า งพอเพี ย ง เป็ น สุ ข และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น
ทรงค้นคว้าและวิจัยในหลายสิ่งที่พระองค์คิดว่าเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือการทำ�เกษตรกรรม
เมือ่ พระองค์ทรงค้นคว้าวิจยั และทดลองจนได้ผลสัมฤทธิท์ ดี่ แี ล้ว
ก็ทรงตั้งเป็นโครงการในพระราชดำ�ริหลากหลายโครงการรวม
สี่พันกว่าโครงการ โดยครอบคลุมทุกด้าน ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยโดยมิได้แบบแยกเชื้อชาติ ศาสนา แล้วทรง
พระราชทานแก่ ป ระชาชนได้ นำ�ไปใช้ ป ฏิ บั ติ แ ละนี่ เ ป็ น ที่ ม า
ของเศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) (กาญจ์นภา,
2559) ทีพ่ ระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ดว้ ยความวิรยิ อุตสาหะทุม่ เท
พระวรกายอย่างมากเพื่อประชาชนของพระองค์ นอกจากการ
ค้นคว้าวิจัยพัฒนาแล้วพระองค์ยังทรงไม่หยุดนิ่งในการที่จะนำ�
ความรู้ที่ได้มาพระราชทานแก่ประชาชนด้วยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างเอง เพราะทรงตระหนักดีวา่ การทำ�การเกษตรนัน้ ต้อง
ใช้ความวิริยอุตสาหะอย่างมาก พระองค์จึงทรงเปรียบเสมือน
ร่มโพธิ์ทองที่คอยปกปักษ์ และคอยดูแลประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ ดั่งพ่อคอยดูแลลูก (มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, 2560)
จากเหตุดังกล่าวมาแล้วข้าพเจ้าจึงมีความศรัทธาต่อ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเห็นความส�ำคัญในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระองค์ จึงได้นอ้ มน�ำเอาแนวความคิด และหลักการ
ของพระองค์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมด้วยหน้าที่
ของผู้ท�ำงานศิลปะ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งข้าพเจ้า
ได้ ศึ ก ษาแนวทางตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 แล้ว และได้สืบค้นข้อมูลจากโครงการฯ หลากหลาย
โครงการฯ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวบรวมมาวิเคราะห์ ซึง่ ได้
ประจักษ์ถงึ พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ทา่ นเพราะทุกโครงการฯ
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการท�ำการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งข้าพเจ้าได้
ท�ำการวิเคราะห์หลักการจากโครงการ ซึง่ สามารถพบว่าสามารถ
จัดล�ำดับโดยแบ่งเป็น 9 กลุม่ ซึง่ มี 6 กลุม่ ทีส่ ำ� คัญ และอีก 3 กลุม่

ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพื้นที่แต่ละภูมิภาค
1. การบริหารจัดการน�้ำ
2. การปรับปรุงคุณภาพดิน
3. การท�ำฝนเทียม
4. การท�ำปุ๋ยชีวภาพ
5. การท�ำบัญชีครัวเรือน
6. การร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์
7. การท�ำเกษตรแบบผสมผสาน
8. การท�ำนาแบบขั้นบันได
9. การท�ำปศุสัตว์แบบพึ่งพา
ทั้ง 9 ขั้นตอนนี้เป็นวิธีการในการท�ำการเกษตรตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน จากที่
ได้กล่าวมาแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ดังนั้นข้าพเจ้าต้องอาศัยหลักอีก 3 ประการ เพื่อที่จะสร้างสรรค์
ให้เกิดเป็นประติมากรรม ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็น
ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1. จินตนาการ
2. ความคิดสร้างสรรค์ 3. การประยุกต์จนิ ตนาการเป็นจุดก�ำเนิด
ของการสร้างสรรค์คอื สิง่ ทีต่ งั้ ขึน้ ในใจถึงรูปแบบและลักษณะทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ต่อไปความคิดสร้างสรรค์คอื คิดเพิม่ เติมจากสิง่ ทีม่ อี ยูโ่ ดย
ต่อยอดจากสิง่ นัน้ ยกตัวอย่างเช่น เก้าอีท้ เี่ ราเห็นจ�ำเป็นไหมทีต่ อ้ ง
มีสขี่ าจะมีแค่ขาเดียว สามขา หรือเป็นร้อยขาก็ได้ทงั้ จินตนาการ
กับความคิดสร้างสรรค์เป็นทีม่ าว่าจะท�ำประติมากรรมรูปแบบใด
แต่ยงั ไม่มรี ปู ธรรมของรูปทรงต้องอาศัยการประยุกต์สร้างให้เกิด
เป็นรูปทรงที่มีความหมายสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นตรงกับ
เนื้อหาจากสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวความคิดและวิธีการทางศิลปะ
2. เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมทีม่ เี นือ้ หาสอดคล้อง
กับองค์ความรูท้ ไี่ ด้ประยุกต์มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อสื่อสารกับผู้ชื่นชมผลงานศิลปะ ได้เข้าใจแนวคิด
การท�ำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์เนือ้ หาของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจ�ำนวน ๙ ขั้นตอน ท�ำการวิเคราะห์ และ
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ออกแบบเนื้อ หาให้ เป็น รูป ทรงผสมเข้ากับ ตัว อัก ษรเลขไทย
เป็นผลงานประติมากรรมที่เป็น อัตลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสาน
กับการสร้างสุนทรียภาพทางรูปทรงในแนวทางประติมากรรม
ลอยตัวด้วยวิธีการปั้นปูนสดรวมถึงการปั้นหล่อ

นิยามศัพท์เฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ วิถีการด�ำรงชีวิตซึ่งสามารถปรับ
ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเกษตรเท่านั้น โดย
หลักการปฏิบัติคือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างสรรค์
1. เข้าใจถึงกระบวนการ และวิธีคิดในการสร้างสรรค์
งานประติมากรรมเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้วิจัย และน�ำไปสู่การรับรู้ทางด้านสุนทรียศาสตร์
2. สร้างผลงานประติมากรรมทีม่ รี ปู แบบเฉพาะตนโดยการ
น�ำเอาตัวอักษรเลขไทยมาใส่ไว้ในส่วนรายละเอียดของชิ้นงาน
ที่สะท้อนแนวความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ติดตั้ง และจัดแสดงในสถานที่ที่ได้กำ� หนด
3. ผู้ชมงานได้เห็นถึงความงามของโครงสร้างรูปทรงใน
รูปแบบประติมากรรมลอยตัว และยังได้รตู้ วั ถึงอักษรเลขไทยทีม่ ี
คุณค่า และเอกลักษณ์สำ� คัญ ของชนชาติไทยมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย
มาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ในการพิมพ์เอกสารทางราชการอยู่

แนวความคิดและการท�ำภาพร่าง
จากแนวความคิดในการวิจยั เชิงสร้างสรรค์ “หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารสร้างสรรค์ประติมากรรม” (Sufficiency
Economy to Creative Sculpture) ท�ำให้ได้ศกึ ษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยการ
วิเคราะห์หลักการจากโครงการฯ ได้น�ำเอาเนื้อหาหลักการที่ได้
รวบรวม วิเคราะห์ และกลัน่ กรองจนได้จำ� นวน 9 ขัน้ ตอนมาใส่ลง
ในอักษรตัวเลขไทยตามจ�ำนวน 9 ตัวเลขเมื่อได้แนวความคิด
ในการสร้างสรรค์แล้ว ก็ด�ำเนินการออกแบบผลงานด้วยการท�ำ
ภาพร่างตามกรอบแนวคิด เพื่อหารูปที่ตอบสนองแนวความคิด
โดยการน� ำ เอารู ป ทรงจากต้ น ไม้ ใ หญ่ ส่ ว นประกอบของ
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา รอยจารึกพุทธบาท มาสร้าง
เป็นรูปทรงหลักที่มีความงามในทาง 3 มิติ
เพือ่ ตอบสนองแนวความคิดและเพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์
กับเนื้อหาตามขั้นตอนที่ได้วิเคราะห์มาเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มาผสมกับอักษรตัวเลขไทยตั้งแต่ขั้นตอนที่
1 จนถึง 9 โดยแยกเนื้อหาตามขั้นตอนเป็นดังนี้
1. การบริหารจัดการน�ำ้ เนือ่ งจากน�ำ้ เป็นปัจจัยแรกทีส่ ำ� คัญ
ต่อการท�ำการเกษตรจึงได้นำ� ตัวอักษรเลข ๑ ไทย มาออกแบบเพือ่
ใส่ความหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้ำ ซึ่งได้น�ำรูปแบบ
ของกังหันน�ำ้ ชัยพัฒนามาออกแบบให้สมั พันธ์กบั อักษรตัวเลข ๑

ขอบเขตของการสร้างสรรค์
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาส�ำคัญที่ปรากฏในผลงาน
ประติ ม ากรรมชุ ด นี้ ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ต ้ อ งการน� ำ เสนอผลงาน
ประติ ม ากรรมที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความหมายของทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการด�ำเนินวิถีชีวิตด้านการเกษตร
อย่างพอเพียง เป็นสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมี
ข้อมูลจ�ำนวนมาก เมือ่ ได้ขอ้ มูลข้าพเจ้าท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
โครงการต่างๆ ของพระองค์แล้วสรุปได้จ�ำนวน 9 ขั้นตอน ทั้งนี้
ผู้วิจัยน�ำเอาอักษรตัวเลขไทยมาออกแบบรูปทรงใหม่ให้สัมพันธ์
กับเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอน
2. ขอบเขตด้ า นรู ป แบบ วิ ธี ก าร และวั ส ดุ ผ ลงาน
ประติ ม ากรรมชุ ด นี้ เ ป็ น ผลงานการสร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยการ
ประกอบกันระหว่างรูปทรงที่มีเนื้อหา กับรูปทรงที่เป็นการ
ผสมกันกับอักษรตัวเลขไทยโดยการปั้นด้วยปูนต�ำ การแกะสลัก
บนแผ่นไม้สัก และมีโครงสร้างหลักครอบคลุมโดยน�ำเอารูปทรง
มาจาก ต้นไม้ใหญ่ สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ด้วยการเชือ่ ม
โครงสร้างเหล็กแล้วปั้นทับด้วยปูนต�ำผสมกับการแกะสลักบน
แผ่นไม้สัก

ภาพที่ 1 .การบริหารจัดการน�ำ้
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2. การปรับปรุงคุณภาพดิน คุณภาพของดินเป็นปัจจัย
ที่ต่อมาจากการบริหารจัดการน�้ำ ผู้วิจัยได้น�ำเอาเนื้อหาจาก
โครงการแกล้งดินในจังหวัดนราธิวาส การแกล้ง คือ การท�ำให้
ดินเปรี้ยวจัดแล้วตากดินที่เปรี้ยวจัดที่มีความเป็นกรดสูงให้แห้ง
จากนั้น เติมปูนขาวที่มีความเป็นด่างลงไปในดินแล้วใส่น�้ำให้
ท่วมดินปล่อยให้แห้งอีกเติมน�ำ้ อีกท�ำซ�ำ้ จนดินเกิดความเป็นกลาง
โดยได้น�ำเอาเนื้อหามาใส่ลงในอักษรตัวเลข ๒ ที่ออกแบบ
ตัวเลข ๒ เป็นรูปหัวใจที่มีส่วนหัวแยกเป็นสองทางเปรียบกับ
ความเป็นกรดเป็นด่างเมื่อท�ำให้เกิดความเป็นกลางน�ำสู่ดินก็จะ
ใช้ท�ำการเพาะปลูกได้

8 เดือน ดังนั้นในหลวงทรงเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคนี้ ท่านมี
พระราชด�ำรัส ในการที่จะช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งนี้ด้วยการ
หาแนวทางและวิธกี ารสร้างให้เกิดฝนนอกฤดูกาลขึน้ โดยการท�ำ
3 ขั้นตอน คือ เลี้ยงให้อ้วน ก่อกวน จู่โจม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
หยิบยกขัน้ ตอนและกระบวนการนีม้ าใส่ลงในอักษรตัวเลข ๓ ด้วย
การออกแบบตัวเลข ๓ เป็นลักษณะเหมือนก้อนเมฆ

ภาพที่ 4. การท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ภาพที่ 2. การปรับปรุงคุณภาพดิน

3. การท�ำฝนเทียม ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เนือ้ หาของการท�ำฝนเทียม
มาใส่ในอักษรตัวเลข ๓ เพราะว่าประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบ
ร้อนชืน้ มี 3 ฤดูกาล คือ ร้อน 4 เดือน, ฝน 4 เดือน, หนาว 4 เดือน
สรุปคือใน 1 ปี มีฝนเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้นนอกนั้นเป็นแล้งอีก

4.การท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้วิจัยได้น�ำเอาผลของการท�ำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งนอกจากจะใช้เป็นธาตุอาหารของ พืช แล้ว
ผลที่ได้ต่อมาก็คือพลังงานในรูปของก๊าซชีวภาพ โดยออกแบบ
ตัวอักษรเลข ๔ ให้มีลักษณะของเปลวเพลิง

ภาพที่ 5. การท�ำบัญชีครัวเรือน

ภาพที่ 3. การท�ำฝนเทียม

5. การท�ำบัญชีครัวเรือน การด�ำรงชีวิตจะเกิดความ
พอเพียงไม่ได้เลยหากปราศจากการควบคุมการใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จากพระราชด�ำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยผู้วิจัย
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ในการไถนาส่วนกลางตัวเลข ๗ ทีเ่ ป็นสองหยักก็เปรียบเสมือนดิน
ที่ถูกคราดไถมีลักษณะม้วนขึ้นข้างบนเสมอ

ภาพที่ 6. การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร

ได้ออกแบบตัวอักษรเลข ๕ ให้มีลักษณะคล้ายการก�ำลังหยอด
กระปุกออมสิน
6. การมีพระราชด�ำรัส ให้ชว่ ยเหลือในการน�ำขายผลผลิต
ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีอ�ำนาจต่อรองกับพ่อค้า โดย
การพระราชทานค�ำแนะน�ำในเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดตั้งสหกรณ์
การเกษตรขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำ� การออกแบบตัวอักษรเลข ๖
ให้เหมือนกับลักษณะของรวมศูนย์กลาง นี่คือ 6 ขั้นตอนหลัก
ในการท�ำเกษตรตามหลักของทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. การท�ำนาขัน้ บันได การท�ำนาขัน้ บันไดเป็นแนวคิดของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาการเกษตรที่ อยู่บนพื้นที่สูง
บริเวณเนินเขาซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การเกษตรยากเนือ่ งจากกักเก็บน�ำ้
ไม่ได้ พระองค์จึงคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ ผู้วิจัยได้หยิบยก
หลักการนี้มาบรรจุในขั้นตอนที่ 8

ภาพที่ 7. การท�ำไร่นาสวนผสม

ภาพที่ 9. การท�ำปศุสัตว์แบบพึ่งพา

7. การท�ำไร่นาสวนผสม การท�ำไร่นาสวนผสมนัน้ เกษตรกร
ย่อมรู้ดีว่าการท�ำไร่นาสวนผสมผู้ท�ำจะต้องใช้ความพากเพียร
และต้องท�ำการเกษตร ตลอดทั้งปีโดยการปลูกพืชหมุนเวียน
เพื่อให้มีผลผลิตมาจ�ำหน่าย เพื่อมีรายได้ตลอดทั้งปี ผู้วิจัยจึง
น�ำเอาตัวอักษรเลข ๗ มาออกแบบให้มลี กั ษณะเหมือนคราดทีใ่ ช้

9. การท�ำปศุสัตว์โดยพึ่งพาการเกษตร เป็นหลักการ
สุดท้ายที่ผู้วิจัยได้น�ำเอาหลักการนี้มาบรรจุในอักษรเลข ๙ ด้วย
การออกแบบส่วนโคนของหางเลข ๙ ให้มีลักษณะคล้ายงาช้าง
ซึ่งเป็นอวัยวะส�ำคัญของช้างและช้างก็จัดเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
ของชนชาติไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างเผือกถือได้ว่า

ภาพที่ 8. การท�ำนาขั้นบันได
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เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของกษัตริย์ไทยเช่นกันจึงนับได้ว่าตัวอักษร
เลข ๙ นีม้ คี วามเชือ่ มโยงกับหลักการของ 9 ขัน้ ตอน ซึง่ ได้สรุปไว้
ในเนือ้ หาทัง้ 9 ขัน้ ตอนโดยแทรกความหมายไว้ในอักษรตัวเลขนี้
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดนีม้ าถ่ายทอดรายละเอียดลงในการสร้างสรรค์
งานประติมากรรม
โครงสร้างหลักที่ได้น�ำเอารูปทรงของหยดน�ำ้ (พระเสโท)
ต้ นไม้ ใหญ่ และมี ส่ว นประกอบจากงานสถาปั ตยกรรมทาง
พุทธศาสนา คือ รอยจารึกพุทธบาท มาเป็นโครงสร้างร่วมสร้าง
งานประติมากรรมในชุดนี้
ภาพที่ 13-14 งานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 10-11 งานชิ้นที่ 1

ภาพที่ 15-16 งานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 12 รายละเอียดการออกแบบอักษรตัวเลขที่มีเนื้อหาตามขั้นตอน
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ภาพ 17-18 งานชิ้นที่ 4

1. ขั้นตอนการออกแบบ
1.1 การท�ำภาพร่าง (Sketch Design)
เมือ่ ได้แนวความคิดในการสร้างสรรค์แล้ว ก็ดำ� เนินการ
ออกแบบผลงานด้วยการท�ำภาพร่างตามกรอบแนวคิด เพือ่ หารูป
ที่ตอบสนองแนวความคิด โดยการน�ำเอารูปทรงจากต้นไม้ใหญ่
ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธ รอยจารึก
พุทธบาท มาสร้างเป็นรูปทรงหลักที่มีความงามในทาง 3 มิติ
เพือ่ ตอบสนองแนวความคิดและเพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์
กับเนือ้ หาตามขัน้ ตอนทีไ่ ด้วเิ คราะห์มาเกีย่ วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มาผสมกับอักษรตัวเลขไทยตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง 9
1.2 การท�ำแบบจ�ำลอง (Model)
เมื่อท�ำภาพร่างได้หลากหลายรูปแบบจากนั้นเลือก
ชิ้นที่มีโครงสร้างที่ดีที่สุดจ�ำนวน 4 ชิ้นมาท�ำการปั้นแบบล�ำลอง
3 มิติขนาดเล็ก เพื่อให้เห็นได้ในทุกด้าน และเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการขยาย
2. การสร้างชิ้นงานจริง
เมื่อได้แบบจ�ำลองเรียบร้อยแล้ว ก็น�ำแบบจ�ำลองที่ได้
จ�ำนวน 4 ชิ้น ไปขยายตามขนาดที่กำ� หนดโดยชิ้นที่ 1 มีขนาด
ความสูงเท่ากับ 135 เซนติเมตร ชิ้นที่ 2 มีขนาดความสูงเท่ากับ
162 เซนติเมตร ชิ้นที่ 3 มีขนาดความสูงเท่ากับ 216 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 4 มีขนาดความสูงเท่ากับ 72 เซนติเมตร
เนือ่ งจากชิน้ งานมีขนาดใหญ่ และมีนำ�้ หนักมากจึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยการเหล็กกล่องขนาด 1.5 นิ้ว
มาเชื่อมเป็นแกนใหญ่ก่อนจากนั้นเชื่อมเหล็กเส้นกลมขนาด
2-3 เซนติเมตร เชื่อมติดกับแกนโครงสร้าง ยัดภายในด้วยโฟม
กรุด้วยลวดตาข่าย

เมือ่ กระบวนการส่วนของโครงสร้างเสร็จต้องใช้ปนู ซีเมนต์
ท�ำการพอกยึดให้สนิทและแข็งแรงเนื่องจากปูนซีเมนต์นั้นมี
คุณสมบัตทิ มี่ คี วามแข็งกว่าปูนต�ำ (ในระยะสัน้ ) แต่คณ
ุ สมบัตขิ อง
ปูนต�ำคือเมือ่ ปัน้ ชิน้ งานเสร็จปล่อยทิง้ ไว้เมือ่ ปูนต�ำยิง่ โดนอากาศ
ก็ยิ่งแข็งเพิ่มขึ้น
การปั้นด้วยปูนต�ำนั้นมีวิธีการที่แตกต่างจากการปั้นด้วย
ปูนซีเมนต์เพราะปูนซีเมนต์ไม่สามารถที่จะปั้นลายระเอียดได้ดี
เท่ากับปูนต�ำ ปูนต�ำแบบโบราณนั้นมีหลากหลายสูตร เช่น
สูตรปูนผสมน�้ำมันตั้งอิ้ว สูตรปูนผสมกับน�้ำตาลโตนด หรือ
สูตรปูนผสมกับน�ำ้ อ้อย ซึง่ ทัง้ 3 สูตรนีก้ ม็ คี ณ
ุ สมบัตทิ แี่ ตกต่างกัน
ปูนน�้ำมันใช้ปั้นได้ง่ายกว่าปูนน�้ำตาลหรือน�้ำอ้อย ปูนต�ำสามารถ
ใช้มือท�ำการนวดคลึงแล้วปั้นขึ้นรูปได้เลยจากนั้นจึงใช้เกรียงจิก
บากลวดลายตามลักษณะความอ่อนช้อยของศิลปะไทย
เนือ่ งจากผลงานประติมากรรมชุดนีไ้ ด้อา้ งอิงถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงมีความ
ตัง้ ใจจริงทีจ่ ะสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดนี้ ให้สามารถสือ่ สารถึง
แนวความคิดนี้ไปสู่ผู้สนใจให้กว้างขวางทั้งผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
ศิลปะ หรือกลุม่ ชนทีเ่ ป็นเกษตรกรให้ได้เข้าถึงวิธคี ดิ และกระบวนการ
ในการสร้างสรรค์ผลผลิตความงามทางด้านประติมากรรม อีกทัง้
ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมรากเหง้าของคนไทย
ที่ได้สร้างสรรค์มาจากมหาราชของกรุงสุโขทัยอีกพระองค์หนึ่ง
ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสมควรที่จะต้องทรงไว้ซึ่งคุณค่าดังกล่าว
ทั้งสองนี้ด้วยสีทอง

การติดตั้งผลงาน
ในการติดตัง้ ได้เลือกบริเวณลานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีเพราะ
มีบริเวณที่กว้างขวางพื้นที่มีความสวยงาม ด้วยมีลักษณะเป็น
สามแยกสามารถติดตั้งงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักได้เหมาะสม
ด้านหลังของลานติดตั้งประติมากรรม เป็นด้านหลังของอาคาร
ประติมากรรม เป็นอาคารที่ดูเรียบง่ายลักษณะเหมือนกล่อง
สี่เหลี่ยมซ้อนกันในแนวระนาบ ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ประติมากรรม
ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น และขนาดพื้นที่เพียงพอกับปริมาณของชิ้นงาน
การวิเคราะห์รูปทรง
รูปทรงของประติมากรรมชุดนี้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
- โครงสร้างหลักของรูปทรงเกิดจากรูปทรงของต้นไม้ใหญ่
ผสมผสานกับรูปทรงของส่วนประกอบ
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สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาของไทยรวมถึงรอย
จารึกพระพุทธบาทเพราะต้นไม้ใหญ่เป็นเรือ่ งของการเกษตรเป็น
รูปทรงที่ท�ำให้เกิดความรู้สึกร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหา
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปทรงของส่วนประกอบ
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาของไทยท�ำให้เกิดความรูถ้ งึ คุณค่า
ของศิลปะ วัฒนธรรมไทย เช่น เสาย่อมุมเป็นโครงสร้างหลัก
ในการค�ำ้ จุน ตัวอาคารสถาปัตยกรรม ช่อฟ้า - ใบระกา หน้าบรรณ
ส่วนรอยจารึกพระพุทธบาทนั้นมีความหมายถึงเรื่องการเจริญ
รอยตามปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นวิธีการอธิบาย
เนื้อความด้วยสัญลักษณ์ซึ่งอยู่ภายในรอยฯ โดยรูปทรงดังกล่าว
ได้น�ำมาประกอบกันเป็นโครงสร้างหลักของประติมากรรมชุดนี้
เพื่อสร้างให้เกิดมิติและสัมพันธ์กับความงาม
- ส่วนรายละเอียดประกอบเนื้อหาหลักการ ขั้นตอน
เศรษฐกิจพอเพียง ทีอ่ อกแบบให้สมั พันธ์กบั อักษรตัวเลขไทยรวม
9 ขั้นตอน 9 ตัวเลข ทั้งนี้เป็นการสื่อสารตามแบบการอธิบาย
เนื้อความในรูปแบบของจิตรกรรมของไทยที่ใช้สัญลักษณ์มา
อธิบายเนือ้ โดยมีการก�ำหนดขอบเขตของเนือ้ หาเป็นตอนๆ ท�ำให้
ภาพสื่อสารได้เข้าใจมากขึ้น

การวิเคราะห์ เส้น
ลั ก ษณะของเส้ น ที่ ใช้ ใ นงานประติ ม ากรรมชุ ด นี้ เ ป็ น
เส้นโค้งมีขอบหนามีความหมายถึงความโอนอ่อนการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีประกอบกันเป็นเถาเลื้อย เส้นตรง
มีหยักปลายแหลมมีความหายถึงปัญญาที่มีความแหลมคม
การวิเคราะห์ สี
ประติมากรรมชุดนี้ได้อ้างอิงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความ
ตั้งใจจริงที่จะสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดนี้ ให้สามารถสื่อสาร
ถึ ง แนวความคิ ด นี้ ไ ปสู ่ ผู ้ ส นใจให้ ก ว้ า งขวางทั้ ง ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้
ทางด้านศิลปะ หรือกลุ่มชนที่เป็นเกษตรกรให้ได้เข้าถึงวิธีคิด
และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลผลิตความงามทางด้าน
ประติมากรรม อีกทั้ง ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรม
รากเหง้ า ของคนไทยที่ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์ ม าจากมหาราชในยุ ค
รั ต นโกสิ น ทร์ อี ก พระองค์ ห นึ่ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ ข ้ า พเจ้ า จึ ง สมควร
ที่จะต้องทรงไว้ซึ่งคุณค่าดังกล่าวทั้งสองนี้ด้วยสีทอง

สรุป

การศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ประยุกต์
เชื่อมโยงกับหลัก 4 ประการ
1. จินตนาการ (Images) ความคิดฝันที่ยังไม่เป็นความ
จริงในปัจจุบัน
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ความคิดที่พัฒนา
ต่อมาจากประสบการณ์ในอดีต
3. การประยุกต์ (Applied) ความคิดที่พลิกแพลงกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
4. ทักษะ (Skill) ความช�ำนาญเฉพาะด้าน
การสร้างสรรค์งานประติมากรรมโครงการ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ สูก่ ารสร้างสรรค์ประติมากรรม (Sufficiency Economy
to Creative Sculpture) ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการค้นคว้า
เรียนรู้อย่างมีระบบด้วยความสนใจ รักและศรัทธา สิ่งเหล่านี้
เป็นต้นก�ำเนิดของแรงบันดาลใจ เมื่อน�ำมารวมหลักอีก 4 อย่าง
ในการสร้างสรรค์ โครงการนีเ้ กิดจากความศรัทธาในการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนกลายเป็นแรงบันดาลใจมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในแนวทางประติมากรรม
ที่มีการผสมผสานรูปทรงแบบไทยประเพณีกับรูปทรงไทยร่วม
สมัยโดยการสื่อความหมายของประติมากรรมในรูปแบบของ
จิตรกรรมฝาผนังคือการใช้รูปแบบอักษรตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
เพื่อสื่อถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการท�ำการเกษตรเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถ
น�ำข้อมูลที่ได้ศึกษาในการท�ำงานครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมต่อไปได้ โดยผลจากการท�ำงาน
ในครั้งนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ การวางแผนและการ
แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าเกีย่ วกับการท�ำงานให้แก่ตวั ข้าพเจ้า รวมถึง
เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในแนวทางและรูปแบบนี้ไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังได้
ผลงานประติมากรรมติดตัง้ บริเวณด้านหลังอาคารประติมากรรม
ท�ำให้เกิดความสวยงาม และบรรยากาศที่เหมาะสมการศึกษา
ศิลปะให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
อีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เล่มนีจ้ งึ มุง่ เน้นไปในการศึกษาเกีย่ วกับการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
ของศิลปิน เทคนิคการสร้างต้นแบบเสมือนจริง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรม
กับจิตรกรรมและกระบวนการการออกแบบเหรียญทั้งงานด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม
ขนาดใหญ่ ร วมไปถึ ง งานศิ ล ปะขนาดเล็ ก ของราชอาณาจั ก รไทยในรั ช สมั ย รั ช กาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9
มิถุนายน 2489 นับตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย
ในตลอดรัชสมัยพระองค์ก็ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่
ปวงชนชาวไทย พระองค์เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครอง
ราชยสมบัติได้ 70 ปี พสกนิกรต่างอยู่ในอาการที่โศกเศร้าไปทั่วโลก และต่างพากันชื่นชม
ในพระบารมีอันหาที่สุดไม่ได้ ในส่วนของศิลปินก็ต่างรวมใจกันถ่ายทอดเรื่องราวและการ
แสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเชิดชูในพระเกียรติและเทิดทูนในพระบารมีฯ ส่วนประชาชน
ทัว่ ไปก็ได้มกี ารรวบรวมสะสมพระบรมฉายาลักษณ์และศิลปวัตถุในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลฯ
ดัง้ นัน้ ผลงานการวิจยั ฉบับนีจ้ งึ มุง่ เน้นศึกษาไปทีก่ ระบวนการการสร้างสรรค์เหรียญกษาปณ์
ในรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลเทคนิคในการผลิต วิธกี ารและกระบวนการการ
สร้างสรรค์ผลงานของศิลปินผูท้ เี่ ขียนภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ดว้ ยเทคนิควิธกี ารต่างๆ
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ การออกแบบและเทคนิค
การสร้างสรรค์ในขัน้ ตอนต่างๆ ตามช่วงเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานอันจะสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการน้อมส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมผลงานในแต่ละช่วง
ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพเสมือนจริงเพื่อถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์และได้รวบรวม
ผลงานการสร้างสรรค์เพื่ออภิปรายผลตามกระบวนการในรูปแบบของงานวิชาการ
ค�ำส�ำคัญ : การสร้างสรรค์ภาพเสมือนจริง เทคนิค เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 9
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ABSTRACT
This paper investigated the creative design of the
artistic work, especially the Virtual prototyping techniques,
the relationship between the sculpture and painting
as well as the process of coin designs in the sculpture.
The architecture largely included the small artwork of
the Kingdom of Thailand during the reign of King Rama
IX. In the artistic work, the pictures could be taken and
expressed in almost all aspects of the various ways in
order to honor the glory of the king. Furthermore, the
artifacts or statues were collected by the people in
the different forms, in particular, the circulated coins
in the reigns.
In terms of the research, it examined the process
of the coin creation in the reign of King Rama IX and
then considered the techniques in production and the
work of artists who had authenticated the circulated
coins with various methods. Apart from the art,
it reflected the transfer of knowledge, the value
of preserving in the culture heritage as well as the
recognition of his ultimate grace. Based on the stage
in creating the visual art, the researchers collected
the artwork and discussed the in-depth results as per
academic aspects.
Keywords : Rendering Technique Coin King
Bhumibol Adulyadej

บทน�ำ

Numismatic Society คือ กลุ่มนักอนุรักษ์หรือผู้ที่รัก
ในการสะสมเหรียญกษาปณ์นนั้ ซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบนั นอกจากนีย้ งั มีศาสตร์วชิ าการด้านกษาปณ์วทิ ยาและ
นักวิชาการด้านโบราณคดีในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในต่างประเทศ
อาทิเช่น มหาวิทยาลัย Columbia, Bryn Mawr College,
HarvardUniversity,รวมไปถึงมหาวิทยาลัย École Pratique
des Hautes Études,Sorbonne, Paris การสะสมเหรียญกษาปณ์
นอกจากผู้ที่สะสมนั้นจะมีใจรักในความงามในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในเชิงวัตถุแล้วยังถือได้ว่าเป็นการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ยังเป็นวิวฒ
ั นาการทางสังคมของการศึกษาในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2513 มีไว้
เพื่อป้องกันสิ่งประดิษฐ์และมรดกทางวัฒนธรรม (Carmen
Arnold-Biucchi, 2546, หน้า74)
งานวิ จั ย เล่ ม นี้ จึ ง มุ ่ ง เน้ น ไปในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน เทคนิคการสร้าง
ต้นแบบเสมือนจริง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรม
กับจิตรกรรม และกระบวนการการออกแบบเหรียญทั้งงาน
ด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่รวมไปถึงงานศิลปะ
ขนาดเล็กของราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 รวมไปถึง
กระบวนการการออกแบบ การผลิตเหรียญกษาปณ์ของส�ำนัก
กษาปณ์ในปัจจุบัน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลด้านเทคนิควิธีการต่างๆ
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของโรงกษาปณ์รังสิตเพื่อให้ได้ชุด
องค์ความรู้เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในกระบวนการการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินผู้ที่เขียนภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์
ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะ ขั้นตอนการออกแบบ เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
และรูปแบบต่างๆ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์
มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการน้อม
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน
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คณะผู้วิจัยจึงได้รวบรวมผลงานในแต่ละช่วงในการสร้างสรรค์
ภาพเสมือนจริงเพื่อถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์และได้
รวบรวมผลงานเพื่อน�ำมาสรุปและอภิปรายผลตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานและการจัดภาพ
องค์ประกอบศิลป์ ตามหลักการทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพ
เสมือนจริง
2. เพื่อรวบรวมชิ้นงานและรูปแบบผลงานจากศิลปะการ
สร้างสรรค์ภาพนูนต�่ำเสมือนจริงบนผ้าใบ (Canvas) จากการ
ทดลองของศิลปินด้วยเทคนิคกระบวนการและวิธีการต่างๆ
ในแต่และช่วงการผลิตผลงาน
3. เพือ่ เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และเพิม่ มูลค่า
ให้กับงานศิลปะให้เป็นรู้จักและยอมรับในสังคม และนานาชาติ
ขอบเขตของงานวิจัย
1.ศึกษาหลักการการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ
ศิลป์ตามหลักทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ
แม่พิมพ์ภาพนูนต�่ำ
2.ศึกษาผลงานการออกแบบเหรียญกษาปณ์ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 9 จากกลุ่มตัวอย่าง จากเอกสารต�ำรา หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ในประเทศ
3.ศึกษาแนวทางและรวบรวมผลงานการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะและการสร้างภาพเสมือนจริงจากในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9
จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน
วิธีดำ� เนินการวิจัย
มีล�ำดับขั้นตอนดังนี้
1. การเก็บข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.1 การผลิตแม่พมิ พ์ตน้ แบบและการหล่อเหรียญกษาปณ์
1.2 ศิลปะนูนต�่ำ
1.3 ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
1.4 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและวิธกี ารการเพิม่
มูลค่าแก่งานศิลปะ

2. การศึกษารวบรวมข้อมูลผลงานกลุ่มตัวอย่าง
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ รู ป แบบการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานและการจั ด ภาพ
องค์ประกอบศิลป์ ตามหลักการทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคการวาด
ภาพเสมือนจริง
2. การบันทึกรวบรวมชิ้นงานและรูปแบบผลงานศิลปะ
การสร้างสรรค์ภาพนูนต�่ำเสมือนจริงบนผ้าใบ (Canvas) จาก
การทดลองของศิลปินด้วยเทคนิคกระบวนการและวิธีการต่างๆ
ของแต่ แ ละช่ ว งการผลิ ต ผลงานในรั ช สมั ย ของรั ช กาลที่ 9
ในรูปแบบผลงานทางวิชาการ
3. ได้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และเพิม่ มูลค่าให้กบั
งานศิลปะให้เป็นรู้จักและยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลาย
วรรณกรรมและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1. เหรี ย ญกษาปณ์ ใ นรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เหรียญกษาปณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 – ปัจจุบัน) ได้ผลิตออกมาใช้ใน
ระบบเศรษฐกิจนั้นถือเป็นยุคแห่งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทั้ง
กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมของวัสดุ ลวดลายบนเหรียญรูปแบบ
สากล มาตรฐานสากล สะดวกต่อการใช้สอย และยากต่อการ
ปลอมแปลง ซึ่งในรัชสมัยที่มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ออกใช้
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เหรียญกษาปณ์รุ่นแรกผลิตขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2493 มีเหรียญชนิดราคา 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์
และ 5 สตางค์ ลวดลายด้านหน้าเป็นพระบรมรูปบระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้านหลังเป็นตราอาร์ม ซึ่งเป็น
ตราแผ่นดินที่เคยใช้เป็นลวดลายของเหรียญกษาปณ์ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ส่วนเหรียญชนิด
ราคา 1 สตางค์ ไม่มีการผลิตขึ้นใหม่ยังคงใช้เหรียญที่ผลิต
ในรัชกาลที่ 8 เรื่อยมา เนื่องจากเป็นเหรียญที่มีมูลค่าต�่ำและ
มีการหมุนเวียนในระบบไม่มากนัก ใน พ.ศ. 2500 มีการผลิตเหรียญ
ชนิดราคา 1 บาท ตราบรมรูป-ตราอาร์มเหรียญรุ่นนี้แม้มีส่วน
ผสมทองแดงถึงร้อยละ 64 และมีโลหะเงินผสมเพียงร้อยละ 3 แต่
คนส่วนใหญ่มัดเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า “เหรียญกษาปณ์เงิน” จาก
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นั้นใน พ.ศ. 2505 มีเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาทรูปแบบ
เดียวกันออกใช้หมุนเวียนอีกหนึ่งรุ่น ท�ำด้วยโลหะทองแดงผสม
นิกเกิล เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจท�ำให้ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลานัน้
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างต่อเนือ่ งท�ำให้ธนบัตรชนิดราคาห้าบาทซึง่ เป็น
ธนบัตรราคาต�่ำสุดที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจขณะนั้น มี
การใช้ได้อย่างคล่องตัวเมื่อปริมาณความต้องการในการใช้งาน
เพิม่ มากขึน้ กว่าปกติ อายุการใช้งานของธนบัตรชนิดราคาห้าบาท
ทีห่ มุนเวียนใช้อยูใ่ นมือประชาชนจึงสัน้ กว่าธนบัตรชนิดราคาอืน่
ท�ำให้ทางราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และท�ำลาย
ธนบัตรสูง ซึ่งเมื่อเทียบกับเหรียญกษาปณ์แล้วค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเหรียญกษาปณ์ตำ�่ กว่ามาก อีกทัง้ มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน
กว่ารัฐบาลจึงได้ผลิตเหรียญกษาปณ์ราคา 5 บาท ออกใช้หมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจแทนธนบัตรเดิม ใน พ.ศ. 2515 การผลิต
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทีผ่ า่ นมามีการพัฒนาเป็นล�ำดับแต่เป็น

การปรับเปลีย่ นเป็นบางส่วนและบางชนิดราคาเท่านัน้ จนกระทัง่
ใน พ.ศ. 2529 รัฐบาลได้เริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนครัง้ ใหญ่ทกุ ชนิดราคาทัง้ ส่วนผสมขนาด
และรูปแบบรวมทัง้ ก�ำหนดให้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิด
ราคา 1 สตางค์ และ 10 บาทขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดปัจจุบันจึงมี 8 ชนิดราคา
ได้แก่ เหรียญราคา 10 บาท 5 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์
10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ซึ่งจัดท�ำได้ครบทุกชนิด
ราคาใน พ.ศ. 2531 ในส่วนของขนาดเหรียญได้กำ� หนดให้มคี วาม
แตกต่างกัน โดยมีขนาดใหญ่เล็กลดหลัน่ กันตามราคาหน้าเหรียญ
ประมาณ 2 มิลลิเมตรเพื่อความสะดวกในการใช้สอย ส�ำหรับ
ส่วนผสมได้ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับราคาหน้าเหรียญเพือ่ ลด
ปัญหาต้นทุนการผลิต อีกทัง้ ยังเป็นไปตามหลักสากลในการผลิต
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ก�ำหนดให้ใช้โลหะที่มีมูลค่าไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของราคาหน้าเหรียญ

ภาพที่ 1 แสดงล�ำดับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชกาลที่ 9 ที่เป็นที่นิยมของนักสะสม
ที่มา : ( https://pantip.com/topic/32445184, ค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
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1.1 การออกแบบลวดลายเหรียญกษาปณ์ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญยังได้รับการปรับรูปแบบ
ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นโดยด้านหน้า
ของเหรี ย ญทุ ก ชนิ ด ราคาเป็ น พระบรมรู ป รั ช กาลที่ 9 เพื่ อ
สือ่ ความหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริยส์ ว่ นด้านหลังมีลวดลาย
เป็นวัดส�ำคัญๆ จากทุกภูมิภาคเพื่อสื่อความหมายถึงสถาบัน
ศาสนา และมีขอ้ ความว่า “ประเทศไทย” เพือ่ สือ่ ความหมายของ
สถาบันชาติ ซึ่งเหรียญในรูปแบบใหม่นี้ได้ผลิตออกใช้หมุนเวียน
เป็นประจ�ำทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยเปลี่ยนเลข พ.ศ. บนเหรียญ
ตามปีที่ผลิตและได้มีการผลิตเหรียญ 2 บาทขึ้นในปีพ.ศ. 2539
เพื่อเป็นที่เหรียญหมุนเวียน เนื่องจากเหรียญชนิดราคา 1 บาท
และ 5 บาท มีค่าห่างกันมาก และไม่มีเหรียญใดมาคั่นกลาง
ในขณะที่ ส่วนต่างของเหรียญอื่นๆ มีเพียงสองเท่า เช่น จาก
25 สตางค์ เป็น 50 สตางค์ และเป็น 1 บาท และจาก 5 บาท
เป็น 10 บาท ซึ่งอนุกรมของเหรียญและธนบัตร ปกติจะมีค่า
เพิ่มขึ้น เป็น 2 เท่าไปเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุม้ กับต้นทุนในการผลิต ปัจจุบนั เหรียญชนิด
ราคา 1 บาท มีอตั ราการใช้งานสูง ท�ำให้ชำ� รุดเร็วกว่าชนิดราคาอืน่
การน�ำเหรียญชนิดราคา 2 บาท เข้ามาหมุนเวียนใช้ในระบบ
เศรษฐกิจ คาดว่าจะสามารถลดอัตราการใช้เหรียญชนิดราคา
1 บาท ลงได้ประมาณ ร้อยละ 30 ในช่วงแรกยังไม่เป็นที่นิยม
ในประเทศ เพราะช่วงแรกผลิตเหรียญออกมาเป็นสีเงิน ท�ำให้มี
ลักษณะคล้ายกับเหรียญบาท สร้างความสับสนให้กับประชาชน
แต่ที่ได้รับการนิยมจริงๆ คือปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2552 ได้มี
การผลิตเหรียญ 2 บาทออกมาใช้เป็นสีทอง ปัจจุบันเมื่อผลิต
เหรียญกษาปณ์รุ่นใหม่ออกมาหมุนเวียนในระบบครบทุกราคา
ได้ระยะหนึ่งแล้ว รัฐบาลได้ประกาศถอนคืนเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนรุ่นเก่ากลับคืนคลังทั้งหมด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
30 มกราคม 2538 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้มีเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนอยู่ในระบบเพียงชุดเดียว และแก้ปัญหาความสับสน
ในการใช้เหรียญผิดราคา (วิวัฒนาการเงินตราไทย, 2545)
เหรียญในปัจจุบนั จะมีอยูส่ องด้าน ซึง่ สือ่ ถึงชาติ ศาสน์
กษัตริย์ คือ ด้านหน้าคือรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนด้านหลัง
จะเป็นรูปวัดทีม่ คี วามส�ำคัญต่างๆ ของทุกภูมภิ าคในประเทศไทย
ดังนี้

เหรียญ 10 บาท ด้านหลังเป็นรูป พระปรางค์ วัดอรุณ
ราชวราราม
เหรียญ 5 บาท ด้านหลังเป็นรูป พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม
เหรียญ 2 บาท ด้านหลังเป็นรูป พระบรมบรรพต วัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร
เหรี ย ญ 1 บาท ด้ า นหลั ง เป็ น รู ป พระศรี รั ต นเจดีย์
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เหรียญ 50 สตางค์ ด้านหลังเป็นรูป พระเจดีย์ วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพ
เหรียญ 25 สตางค์ ด้านหลังเป็นรูป พระบรมธาตุเจดีย์
วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
1.2. กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ 2
กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ส�ำคัญ ประกอบด้วย การท�ำแม่แบบ การผลิตดวงตรา การผลิต
เหรียญตัวเปล่า การตีตรา คือ
1.2.1. การท� ำ แม่ แ บบเริ่ ม จากการออกแบบ
ลวดลายด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ของเหรี ย ญ โดย
ค�ำนึงถึงความถูกต้อง สวยงาม ละเอียด ประณีต และ
สัมพันธ์กับกระบวนการผลิต โดยรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับพระมหากษัตริย์พระบรมมวงศานุวงศ์ จะต้อง
น�ำเข้าคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก เมื่ อ แบบผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และเมื่อได้รับ
พระบรมราชานุญาตแล้ว ช่างปั้นจะปั้นแบบด้วย
ดินน�้ำมันขนาด 5 - 8 เท่าของเหรียญจริงและต้องปั้น
เป็นประติมากรรมนูนต�ำ่ ทีส่ งู ไม่เกินของของแท่นรองที่
9 มิลลิเมตร จากนั้นจึงน�ำไปหล่อปูนปาสเตอร์และ
ตกแต่งให้คมชัด 2 - 3 ครัง้ จนได้แบบทีม่ ลี วดลายสมบูรณ์
คมชัด ก่อนน�ำไปหล่อพิมพ์ยางซิลโิ คน และหล่ออีพอ็ คซี่
ตามล�ำดับแบบอีพ็อคซี่ที่ได้เรียกว่า "แม่แบบ"
1.2.2. การผลิตดวงตราเป็นตราส�ำหรับดอกประทับ
ลวดลายลงบนเหรียญตัวเปล่าเพื่อท�ำเหรียญกษาปณ์
การผลิตดวงตราแบ่งเป็น 2 ขัน้ ตอนคือ การท�ำแม่ตรา
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น�ำแม่แบบอีพอ็ คซีไ่ ปเข้าเครือ่ งย่อลายเพือ่ ย่อลวดลาย
ลงบนแท่งเหล็กทีม่ ขี นาดเท่าเหรียญทีจ่ ะผลิต แท่งเหล็ก
ที่ได้เรียกว่า "แม่ย่อลาย" หรือ "แม่ลายขึ้น" จากนั้น
น�ำแม่ยอ่ ลายไปตบแต่งลวดลาย กลึง ชุบแข็ง และถอน
(อัดด้วยแรงกดสูง) ลวดลายลงบนแท่งเหล็กทรงแหลม
(หุ่นแหลม) ได้ "แม่ลายลง" ซึ่งจะน�ำไปตบแต่ง กลึง
ชุบแข็ง และถอนท�ำ "แม่ตรา" การท�ำดวงตราน�ำแม่ตรา
ที่ได้ไปถอนท�ำดวงตรา ด้วยวิธีการและเครื่องจักร
เดียวกับการถอนท�ำแม่ลายลงและแม่ตรา จากนั้น
น� ำ ดวงตราไปกลึ ง ให้ ไ ด้ ข นาดที่ จ ะใส่ ป ระกอบกั บ
เครื่องตีตรา ชุบแข็งขัดผิวหน้าและชุบเคลือบผิวหน้า
ด้วยโครเมียมแข็ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของดวงตรา
โดยเฉลีย่ ดวงตรา 1 คู่ สามารถใช้ตตี ราเหรียญกษาปณ์
ได้ประมาณ 100,000 - 250,000 เหรียญ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ประเภทของโลหะและขนาดของเหรียญตัวเปล่า กรณี
ดวงตราเหรียญขัดเงาจะเพิ่มขั้นตอน ท�ำให้ส่วนที่เป็น
ลวดลายด้านโดยวิธีการพ่นทรายตัดกับพื้นผิวที่เป็น
มันเงา
1.3. การผลิตเหรียญตัวเปล่า
เหรียญตัวเปล่า เป็นเหรียญที่มีลักษณะกลมแบน ไม่มี
ลวดลายบนเหรียญทัง้ สองด้าน ผลิตจากโลหะ โดยส่วนผสมต่างๆ
ขึ้นกับชนิดเหรียญที่ผลิต และมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้
1.3.1. หลอมโลหะส่วนผสมตามความต้องการ
และเทหล่อลงบนพิมพ์เป็นแท่ง
1.3.2. น�ำแท่งโลหะมารีดลดความหนาจนได้แผ่น
โลหะที่มีความหนาตามที่ก�ำหนด
1.3.3.น�ำแผ่นโลหะมาตัดตัว ให้ได้เหรียญตัวเปล่า
ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนาและน�ำ้ หนักตาม
ที่ก�ำหนด
1.3.4. เหรี ย ญกษาปณ์ ห มุ น เวี ย นส่ ว นใหญ่ มี
ขอบเหรียญ เพื่อช่วยให้การตีตราดีขึ้นใช้แรงกดน้อย
ลวดลายคมชัด นอกจากนี้ ขอบเหรียญยังช่วยป้องกัน
ลวดลายสึกหรอขณะใช้งาน ท�ำให้เหรียญมีอายุการ
ใช้งานนานขึ้น โดยขั้นตอนนี้ขอบเหรียญจะถูกกล่อม
ให้เรียบมนและยกให้สงู ด้วยการให้เหรียญตัวเปล่าผ่าน
อุปกรณ์ที่ท�ำเป็นร่องพิเศษ

1.4 อบอ่ อ น น� ำ เหรี ย ญตั ว เปล่ า มาอบที่ อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 650 - 750 องศาเซลเซียส (อุณหภูมทิ ใี่ ช้อบขึน้ กับขนาด
และชนิดโลหะของเหรียญตัวเปล่า) เพื่อให้เนื้อโลหะอ่อนตัว
1.5 ล้างท�ำความสะอาดและอบให้แห้งล้างเหรียญ
ตัวเปล่าด้วยสารเคมี เพื่อขจัดคราบน�้ำมัน คราบเขม่า และ
สิง่ สกปรกบนพืน้ เหรียญแล้วอบให้แห้งกรณีเหรียญตัวเปล่าขัดเงา
จะเพิ่มขั้นตอนการขัดพื้นผิวเหรียญให้เป็นเงาคล้ายกระจก
1.6 การตีตราเหรียญส�ำเร็จเป็นการถ่ายทอดลวดลาย
จากดวงตราลงบนเหรียญตัวเปล่า หลังจากได้ดวงตราแล้วน�ำมา
ประกอบเข้าเครือ่ งตีตรา แล้วผ่านเหรียญตัวเปล่าเข้าเครือ่ งตีดว้ ย
แรงกดขนาดต่างๆ ขึน้ กับประเภทเหรียญทีผ่ ลิต น�ำเหรียญส�ำเร็จ
ที่ได้มาคัดเลือกตัวดีตัวเสีย และนับบรรจุตัวดีใส่ถุง ส�ำหรับ
เหรียญที่ระลึกมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเหรียญกษาปณ์
ยกเว้นเหรียญบางประเภท ที่หลังจากตีตราแล้วจะต้องน�ำไป
ผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติมอีก เช่น พ่นทราย รมด�ำ ขัดแต่ง
ด้วยมือ ชุบทอง และเคลือบแลกเกอร์ เป็นต้น ( http://www.
royalthaimint.net, ค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 )

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์,
รายการกบนอกกะลาออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์เทคนิคและภาพรวมในการทดลอง
และออกแบบสร้างสรรค์โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธรี ชัย สุขสวัสดิ์
ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากต้นแบบศิลปะนูนต�่ำและ
เทคนิคการสร้างต้นแบบเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั ได้สรุปขัน้ ตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดังนี้
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การสร้างสรรค์ภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลที่ 9
Rendering Creation from Coin reign of King Bhumibol Adulyadej

2.Production
2.1 การก�ำหนดสัดส่วนและต�ำแหน่งของภาพด้วยการ
สร้าง (Figure Ground Relationship) เหรียญกษาปณ์ในสัดส่วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้ตัวภาพมีความโดดเด่น
2.ก�ำหนดโครงสร้างภาพ ร่างแบบ และ ลงสี โดยการ
สร้างเรื่องราว (Story) พื้นภาพให้สมจริงมีองค์ประกอบใน
บรรยากาศทีส่ อดคล้องเช่นเดียวกับการบอกช่วงเวลาหรือยุคของ
ตัวเหรียญกษาปณ์
2.3 การใส่รายละเอียดความเสมือนจริงปรับเปลี่ยนแต่ง
แก้ไขภาพให้สวยงาม เนื่องจากการผลิตเหรียญกษาปณ์นั้นมี
ขั้ น ตอนที่ ล ะเอี ย ดซั บ ซ้ อ นมากซึ่ ง อาจจะเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด
บางประการเกี่ยวกับรายละเอียดของชิ้นงานในการสร้างงานใน
ขั้นตอนนี้จึงต้องมีการออกแบบให้สวยงามหรือแก้ไขภาพให้
มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3 แสดงแผนผังของขั้นตอนการท�ำงาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์

1.Pre-production
1.1 การเลือกต้นเเบบเหรียญกษาปณ์ และการถ่ายภาพ
ต้นแบบเพื่อให้ได้ภาพของเหรียญกษาปณ์ที่มีความสมบรูณ์มี
ปริมาตรที่เหมาะสมถ่ายทอดแสงและเงาวัตถุได้เป็นอย่างดี
1.2 การก�ำหนดทิศทางของแสงและเงาวัตถุคือการ
ถ่ายภาพเหรียญกษาปณ์ต้นเเบบในมุมบนเพื่อให้ได้มุมมองภาพ
ที่ปริมาตร รายละเอียดที่ชัดเจนและครบองค์ประกอบศิลป์
1.3 มิตภิ าพและภาพรวมของเหรียญกษาปณ์ตอ้ งน�ำมา
สร้างเป็นต้นแบบและพัฒนาไปเป็นแบบร่างได้

ภาพที่ 5 แสดงแผนผังของขั้นตอนการท�ำงานในช่วง Production

ในงาน

3.Post-Production
3.1 เก็บรายละเอียดและแก้ไขผลงานในส่วนทีบ่ กพร่อง
3.2 ใส่รายละเอียดปลีกย่อยเพือ่ ให้เกิดความสมบรูณ์

3.3 ประเมินผลงานและภาพรวมของกระบวนการ
การท�ำงานในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผลงานในล�ำดับต่อไป
ภาพที่ 4 แสดงการวางแผนการด�ำเนินงานในช่วง Pre-Production
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ภาพที่ 6 แสดงแผนผังของขั้นตอนการท�ำงาน ในช่วง Post Production

ภาพที่ 10 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 40 cm. x 40 cm.

ภาพที่ 11 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 40 cm. x 40 cm.

ภาพที่ 7 ผลงานจิตรกรรมรวมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบในกรอบ
ขนาด 175 cm. .x 175 cm.

ภาพที่ 8 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 40 cm. x 40 cm.

ภาพที่ 12 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 70 cm. x 70 cm.

ภาพที่ 9 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 40 cm. x 40 cm.

สรุปประเด็นปัญหาในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลที่ 9 ปี ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ดังจะสังเกตเห็นได้จากผลงานใน
ล�ำดับภาพที่ 7-11 ว่าในช่วงต้นของการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงานนั้นมุ่งเน้นไปในเรื่องการให้ความส�ำคัญกับตัวภาพการให้
รายละเอียดภาพค่อนข้างน้อยและไม่ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ราวภาพและบรรยากาศโดยรวม อันที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลงาน
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มีความสมบรูณ์แบบในทุกมิติมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ์
และประเภทของสี หรือยี่ห้อของสีอะครีลิคที่ใช้คุณภาพไม่ดี
จึงส่งผลให้ภาพที่ได้ก็ไม่สมจริงตามเป้าประสงค์ จึงได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการการวางแผนในการสร้างสรรค์ผลงานใส่ใจ
และให้รายละเอียดกับผลงานสร้างเรือ่ งราวพืน้ ภาพให้สอดคล้อง
กั บ เรื่ อ งราวของหรี ย ญกษาปณ์ และจั ด องค์ ป ระกอบศิ ล ป์
ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดขึ้นเป็นชุดองค์ความรู้ การ
สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสืบไป

การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การออกแบบสร้างสรรค์เหรียญกษาปณ์นนั้ ถือเป็นว่าเป็น
ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาการและวิวฒ
ั นาการในการ
ผลิตเหรียญกษาปณ์เพราะสัญลักษณ์ตา่ งๆ บนเหรียญกษาปณ์นนั้
ล้วนแล้วแต่มีที่มา หากสังเกตก็จะพบว่าบนเหรียญนั้น จะมี
ความส�ำคัญอยู่ ๓ ประการ คือ ชาติ จะมีค�ำว่าประเทศไทย
ศาสนา จะเป็นศาสนสถาน เช่น รูปวัดวาอารามของทุกภูมิภาค
ในประเทศ และพระมหากษัตริย์ คือพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริยไ์ ทยความส�ำคัญของ ๓ สถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์นี้ ทุกองค์ประกอบล้วนเป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็ น ไทยคื อ เกี ย รติ ย ศความภาคภู มิ ใจของคนในชาติ
ซึ่งจะต้องใช้ความประณีต ระมัดระวัง ละเอียด และพิถีพิถัน
จึงจะผลิตออกมาได้อย่าง สวยงาม สมบรูณ์ ครบถ้วนตามหลัก
องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ แ ละการสื่ อ ความหมาย เหรี ย ญกษาปณ์
หมุนเวียน (Circulated coins) นอกจากจะมีมูลค่าในการ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น แล้ ว แต่ เ หนื อ สิ่ ง อื่ น ใด
พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ที่ประทับบนหน้าเหรียญกษาปณ์นั้น มีความส�ำคัญยิ่งท�ำให้
เราคนไทยตระหนักและน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และการที่
ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของพระองค์
ในอนาคตเหรียญกษาปณ์นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเหรียญให้เป็นไปตามรัชสมัยอย่างแน่นอน ซึ่งต้องมี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 อย่างเป็นทางการ
มี ก ารออกแบบและเห็ น ชอบจากคณะกรรมการและการถึ ง
จะมีการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่ได้ ส่วนระบบการใช้เงินตรา
ในอนาคตยังคงมีการใช้เหรียญกษาปณ์ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่และยังคงมีการใช้อยู่อย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัย
หลายๆ อย่าง เพือ่ ง่ายต่อการใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ นีใ้ นฐานะ
ที่เราเป็นคนไทยจึงควรให้ความส�ำคัญ ศึกษาและสืบทอดความ
เป็นไทย ส่งต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลัง อนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไป
กับการเวลา

พัฒนาการทางด้านการออกแบบและเหรียญกษาปณ์ไทย
ในอนาคต
เมือ่ สิน้ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และจะต้องมีพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 10 พระองค์ ใ หม่
สืบราชบัลลังก์ในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปและ
ตราประทั บ บนเหรี ย ญให้ เ ป็ น ไปตามรั ช สมั ย คุ ณ ชาติ นั น ท์
จิ ว าลั ก ษณ์ นายช่ า งศิ ล ปกรรมช� ำ นาญงาน และคุ ณ ศุ ภ กร
หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ประจ�ำพิพิธภัณฑ์ได้ให้ข้อมูลว่าในขณะนี้
ได้มีการด�ำเนินการในการการออกแบบเหรียญกษาปณ์ใหม่แล้ว
แต่ยังไม่มีการผลิตเกิดขึ้น เนื่องจากต้องรอให้มีพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการ และ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบต้นแบบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
เหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก จากนั้ น จึ ง น� ำ ขึ้ น
ทู ล เกล้ า ฯ เพื่ อ ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต และ
เมื่ อ ได้ รั บ พระบรมราชานุ ญ าตแล้ ว จึ ง จะสามารถผลิ ต
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนแบบใหม่ออกมาใช้ได้ ในด้านของ
การออกแบบ รูปร่าง ลักษณะ รูปแบบเหรียญ และวัตถุดิบ
ในการผลิตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าของวัตถุดิบ
ตามปัจจัยและต้นทุนในการผลิต เช่น วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
บางเหรี ย ญก็ อ าจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ดิ บ ชนิ ด ใหม่ ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น ตัวอย่างในกรณีชว่ ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบที่เป็นนิกเกิล เพราะในภาวะสงครามโลหะมีราคาสูงขึ้น
และหายากในขณะนั้ น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นเอาดี บุ ก มาทดแทน
ในการผลิ ต เหรี ย ญกษาปณ์ ดั ง นั้ น ในขั้ น ตอนการออกแบบ
และผลิตจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในล�ำดับแรก คือจะต้อง
ออกแบบให้สวยงามและรัดกุมยังต้องดูสภาวการณ์ในขณะนั้น
ด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือออกแบบในลักษณะใด
ได้บ้าง หรือหากยังคงใช้ต้นแบบเหรียญกษาปณ์ชนิดเดิมก็อาจ
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จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวัตถุดิบ เช่นเดียวกับเหรียญห้าบาท
เหรียญสองบาท และเหรียญสิบบาท ซึ่งมีได้การเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบ เปลี่ยนแปลงสีสันแต่ยังคงรูปลักษณ์และลักษณะคงเดิม
(วรวิทย์ สงวนพันธ์, 2559)
ในอนาคตเหรี ย ญกษาปณ์ ข องประเทศไทยก็ ยั ง คงมี
วิวัฒนาการและเทคนิคในกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ยั ง มี ค วามต้ อ งการในการใช้ เ หรี ย ญกษาปณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
แลกเปลีย่ นต่อไป เพราะเหรียญกษาปณ์มคี วามส�ำคัญมากในการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเพื่อใช้ในการทอนเงินรวมถึงในระบบ
บัญชีธนาคารด้วย แต่ในทางกลับกันมีแนวโน้มที่จะผลิตเหรียญ
เพิ่ ม มากขึ้ น และมี มู ล ค่ า สู ง ขึ้ น แต่ ก็ ขึ้ น อยู ่ กั บ ความจ� ำ เป็ น
และการใช้งานที่คุ้มค่าเพราะเหรียญเมื่อเทียบกับธนบัตรแล้ว
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าและมีต้นทุนในการผลิตต�่ำกว่า
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงกษาปณ์และธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะ
มีการประชุมและลงมติเห็นชอบ ถึงการเปลีย่ นแปลงในการผลิต
เหรียญกษาปณ์ในอนาคต และในอนาคตอาจจะมีการผลิต
เหรียญทีม่ มี ลู ค่ามากกว่าสิบบาทขึน้ แต่จะออกมาในลักษณะของ

เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกตามวาระพิเศษต่างๆ (Commemorative
coins) เช่น เหรียญกษาปณ์ที่ผลิตออกใช้ในวโรกาสและโอกาส
ทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับสถาบันคือ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศ ในส่วนของ
เหรียญกษาปณ์ทใี่ ช้ในการหมุนเวียน (Circulated coins) ในระบบ
เงินตราของประเทศไทยนั้น เป็นเหรียญที่ผลิตเพื่อน�ำออกมา
ใช้ในระบบเศรษฐกิจซึ่งต้องด�ำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้มีปริมาณเพียงพอส�ำหรับความต้องการใช้ในตลาดการค้า
โดยมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและลวดลายไปตามยุ ค สมั ย
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ผลิตในปัจจุบันมี 9 ชนิดราคา คือ
1 สตางค์ 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 สตางค์ 25 สตางค์ 1 บาท
2 บาท 5 บาท และ 10 บาท แต่ที่ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจ�ำวัน
มีเพียง 5 ชนิดราคาคือ ตั้งแต่ชนิดราคา 25 สตางค์ ถึงชนิด
ราคา 10 บาท ส่วนเหรียญชนิดราคา 1 สตางค์ 5 สตางค์ และ
10 สตางค์ ไม่ได้น�ำออกใช้โดยทั่วไป แต่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในระบบ
บัญชีเท่านั้น (ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ศุภกร หงษ์ทอง,2559)
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง เข้าใจเราเจ้าสองขาสำ�หรับกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
โดยในครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุนัขและ
การนำ�เสนอเพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อพฤติกรรมสุนัขได้อย่าง
ถูกต้องและลดปัญหาการเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของสุนัข
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษา การทำ�แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางที่น�ำ ไปใช้ในการออกแบบ
ผลการวิจยั พฤติกรรมสุนขั ทีไ่ ด้จากการสำ�รวจแบบสอบถาม
จำ�นวน 150 ชุด และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรรม
สุนัข 3 ท่าน ซึ่งสามารถสรุปพฤติกรรมสุนัขสามารถแบ่งออก
ได้เป็น
1. พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย โดยมี 5 ระดับได้แก่
ระดับที่ 0 หมายถึงอารมณ์ปกติ ซึง่ เป็นการทักทายหรือ
ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อเช็กความปลอดภัย
ระดับที่ 1 หมายถึงอาการสงสัย ซึง่ เป็นการทำ�เครือ่ งหมาย
ตามสถานที่ และการขุดฝังสิ่งของ
ระดับที่ 2 หมายถึงอาการสนใจ ต่อสิ่งผิดปกติ เกิดขึ้น
จากการหวงอาณาเขต
ระดับที่ 3 หมายถึงอาการดีใจ เป็นอาการของสุนัขที่มี
ชี้ชวนเรียกร้องให้เจ้าของมาสนใจ
ระดับที่ 4 อาการคลุม้ คลัง่ เป็นการทีส่ นุ ขั มีความตืน่ เต้น
เป็นอย่างมาก
2. พฤติกรรมสุนัขเครียดโดยมี 5 ระดับได้แก่
ระดับที่ 0 หมายถึงอารมณ์ปกติ ซึง่ เป็นการทักทายหรือ
ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อเช็กความปลอดภัย
ระดับที่ 1 หมายถึงอาการเรียกร้อง ซึ่งเป็นการแสดง
ความเรียกร้องความสนใจของสุนัข
ระดับที่ 2 หมายถึงอาการวิตกกังวล แสดงว่ามีบางอย่าง
ผิดปกติไม่น่าไว้ว่างใจและห้ามเข้ามายุ่ง

1

ระดับที่ 3 หมายถึงอาการเครียด สุนัขมีอาการเครียด
มาก ทำ�ให้เกิดวิตกกังวล อึดอัดไม่สบายใจ
ระดับที่ 4 หมายถึงอาการโกรธ เกิดเพราะมีอันตราย
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้ทำ�ให้สุนัขไม่ไว้ใจที่สุด
ในส่วนของสื่อที่เหมาะสมในการนำ�เสนอข้อมูล คือ การ
เผยแพร่ขอ้ มูลตามสือ่ โซเชียลมีเดีย โดยการสร้างแฟนเพจเฟซบุก๊
“เข้าใจเราเจ้าสองขา” เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำ�เสนอข้อมูล
พฤติกรรมการแสดงออกของสุนัข เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างกว้างขวาง มีการนำ�เสนอเป็นภาพกราฟิก เพื่อสร้าง
ความจดจำ� ความเข้าใจได้เป็นอย่างดีโดยมีแผนการเผยแพร่
ข้อมูลต่อเนื่อง ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 นำ � ข้ อ มู ล เผยแพร่ บ นสื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย
ช่องทางเฟซบุ๊ก โดยการสร้างแฟนเพจ เข้าใจเราเจ้าสองขา เพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัข
ขัน้ ตอนที่ 2 การกระตุน้ แฟนเพจ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
โดยการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สายพั น ธุ์ เพื่ อ ทำ � ความรู้ จั ก สุ นั ข
สายพันธุ์ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 การกระตุ้น โดยใช้ คาแรกเตอร์ดีไซน์ ใน
เอกลักษณ์ตา่ งๆ เป็นข้อความสัน้ ๆ ในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ นุ ขั ทำ�เพือ่
เป็นการเคลื่อนไหวให้เกิดการพบเห็นเพจมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 วิดีโอเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข 3 ตัว ที่จะ
ทยอยลงทีละเรื่องเพื่อสร้างความต่อเนื่องและน่าติดตาม
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Abstract
The Research for Learning media focus of
“Understand us, Human! for Generation Y” was to
observe the behavior of the canine animal, in of dog,
to establish the understanding of animal’s behavior
and created the barrier for preventing unpreferred
behavior of the dogs friend. In this study, data was
collected by using interview and questionnaire to
gathered information. An interpretation of the data was
due after the process of data collection. The outcomes
of the study, according to 150 questionnaires and three
interviews with three experts in the field of canine’s
behavior, categorized dog’s behaviors into two distinct
type; the first one is relaxation and the second is stress.
Both of the distinct behaviors also characterized into
5 levels each.
In term of relaxation; at the zero level, the dog
was basically normal. The action of the dogs at this level
was generally greeting and checking the environment
for the safety. The first level in relaxation showed that
the dog had suspected. The example of this stage
was that dogs marked the spot in places it came and
buried something under the ground. The second level
was interpreted by the researcher that the dog had
a tendency of interest, what dog interacted to
strangeness was for clung its territory. For the third
level, it showed happiness. Dog attracted cares from its
owner in order to get attention. And in the last level of
relaxation, represented the overjoy of dog’s behavior.
In this stage, the dog was extremely excited and may
do something considered to be crazy.

In another term, the stress viewed on anxieties
of dog. At the zero level, it means dog had no stress
and interacted with the environment around it to
demanded safety. The first level accounted for the
term attention-calling maybe by barking or making
noise. The second level showed worries, the dog
tried to express that something was not right and or
strange thing happened. For the third level, the dog
was clearly stressed out, it showed seriousness, anxiety,
and frustration. Also in the last stage of stress, it called
angriness. At this level, the dog indicated that something
dangerous and unable to trust occurred by violently
barking.
This study used social media to presented and
stored information about canine behavior. Facebook
fan page was an ideal tool for this case. The page name
“Understand us, Human!” was created to kept people
who used Facebook and interested in canine behavioral
can joined and updated information on the actions
of their beloved dogs to shared with others. Also, this
page used several pictures and statistical charts to
reinforced understanding of information. People have
shared the picture with the story of their dog together.
Information about dogs in different species and
characteristics were gathered on the fan page.
Furthermore, fan page also had three protagonist
dogs which their videos and stories, behaviors were
shared to attract dog-lovers.

192

การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง เข้าใจเราเจ้าสองขา ส�ำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Designing of Learning Media on “Understand me” For Y Generation

ที่มาและความสำ�คัญ
สุนัขกำ�เนิดบนโลกมายาวนานโดยเป็นสุนัขป่ามาก่อนมี
ถิน่ อาศัยอยูแ่ ถวขัว้ โลกเหนือและต่อมาได้มคี นเริม่ นำ�สุนขั มาเลีย้ ง
เมื่อประมาณ 2, 000 ปีที่แล้วเชื่อกันว่าสุนัขตัวแรกนั้นเกิดขึ้น
เมื่อ 100 ล้านปีก่อนและได้มีการอพยพข้ามถิ่นฐานไปตาม
ทวีปต่างๆ ทำ�ให้เกิดสายพันธุส์ นุ ขั แพร่หลาย หลากหลายสายพันธุ์
แต่ละพืน้ ทีม่ คี วามเชือ่ เกีย่ วกับสุนขั เช่น ชาวจีนมีความเชือ่ ว่าสุนขั
มีความซือ่ สัตย์และนำ�ความเจริญมาให้ ส่วนชาวอียปิ ต์มคี วามเชือ่
ว่าสุนัขสามารถส่งวิญญานได้และเป็นเทพของชาวอียิปต์ สุนัข
สายพันธุแ์ รกทีเ่ รียกได้วา่ เป็นต้นตระกูลของสุนขั คือ “สุนขั ทอง”
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและออกลูกเป็นตัวส่วนลำ�ตัวมีขน
ปกคลุมมีเขี้ยว 2 คู่ เท้ามี 5 เล็บ เท้าหลังมี 4 นิ้ว ไม่สามารถ
ซ่อนเล็บได้ อวัยวะเพศของสุนัขตัวผู้มีกระดูกภายใน 1 ชิ้น
เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์กินเนื้อและเป็นสุนัขล่าเหยื่อ สุนัขนั้นมี
ความสามารถพิเศษต่างๆ เช่น การดมกลิน่ กล้ามเนือ้ ทีแ่ ข็งแรงและ
ยังมีความรวดเร็วพร้อมกับสัญชาตญาณในการทำ�งานเป็นกลุม่ ๆ
ได้มปี ระสิทธิภาพมาก แล้วมนุษย์ได้ให้ความสัมพันธ์กบั สัตว์อย่าง
สุนัขมาก โดยเเต่ก่อนได้เริ่มจากการล่าเพื่ออาหารและได้มีการ
พัฒนานำ�สุนัขมาเลี้ยง ดูแลจนสนิทใกล้ชิดกับมนุษย์เสมือนเป็น
เพือ่ นทีเ่ เสนดีของมนุษย์ ได้มงี านวิจยั ของมหาวิทยาลัยสัตวบาล
แห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
สุนัขกับเจ้าของซึ่งลึกซึ้งเกินกว่าคำ�ว่าเพื่อน โดยมีลักษณะความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนกับทารกกับพ่อและเเม่ (Rachael, 2556)
หรืออาจเรียกได้ว่าสุนัขคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยทีเดียว
ดังนั้นความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
และน่าศึกษาเป็นอย่างยิง่ ว่าเหตุใดมนุษย์จงึ ผูกพันใกล้ชดิ กับสุนขั
มากกว่าสัตว์เลีย้ งชนิดอืน่ (Joeadmin, 2008) สุนขั มีหลากหลาย
สายพันธุ์ ซึง่ เเต่ละสายพันธุก์ จ็ ะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่
ลักษณะโดยรวมของสุนขั ทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้ สุนขั กีฬา,
สุนขั เทอร์เรียร์, สุนขั ตุก๊ ตา, สุนขั ทำ�งาน, สุนขั อเนกประสงค์ และ
ได้มีสโมสรสุนัขอังกฤษได้ขึ้นทะเบียนสุนัขไว้กว่า 210 สายพันธุ์
และสมาพันธุ์สุนัขสากลซึ่งมีชาติต่างๆ เป็นสมาชิกประมาณ
70 ประเทศได้ขึ้นทะเบียนสุนัขไว้กว่า 400 สายพันธุ์
ในปัจจุบนั สุนขั ได้มคี วามนิยมแพร่หลายไปทัว่ โลกเพราะ
ไม่ว่าสถานที่เลี้ยงแห่งนั้นจะมีบริเวณไม่มากนักหรือเป็นสถานที่
ทีม่ บี ริเวณกว้าง ก็สามารถนำ�สุนขั มาเลีย้ งได้ถา้ เจ้าของรูศ้ กั ยภาพ
ของผูเ้ ลีย้ งเองว่าควรจะเลีย้ งสุนขั สายพันธุไ์ หนและเลีย้ งเพือ่ อะไร

เพราะผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มีความผูกพันกับสุนัขที่เลี้ยงเป็นอย่าง
มากจนถือวาสุนัขเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยให้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว ในบางครั้งผู้เลี้ยงอาจนึกไม่ถึงว่า
ความผู ก พั น ระหว่ า งผู้ เ ลี้ ย งกั บ สุ นั ข นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์
ระหว่างกัน (Joeadmin, 2008) และสุนัขก็ยังมีหลากหลาย
สายพันธุท์ เ่ี ป็นทีน่ ยิ มไปในประเทศไทยสายพันธุส์ นุ ขั ทีม่ คี วามนิยม
10 อันดับ ดังนี้ ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever),
โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever), ไซบีเรียนฮัสกี้ (Siberian
Husky), บูลด็อก (Bulldog), ปั๊ก (Pug), บีเกิล (Beagle),
ยอร์คเชียร์เทอร์เรียร์ (Yorkshire Terrier), ชิสุ (Shih Tzu),
ปอมเมอเรเนียน (Pomerania), ชิวาวา (Chihuahua) (Kristen
Seymour : 2558) เพราะสุนัขได้อยู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน
การเลี้ยงสุนัขก็ยังมีข้อดีต่อผู้เลี้ยง เช่น สุขภาพแข็งแรงจิตใจ
แจ่มใส มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความรู้เกี่ยวกับการ
อยู่ร่วมกันกับสุนัข ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเมตตาต่อสัตว์
มี ป ระสบการณ์ ใ หม่ แ ละพบเพื่ อ นใหม่ ถ้ า ผู้ เ ลี้ ย งคิ ด จะเลี้ ยง
ควรมีเวลาดูแลสุนัขอย่างเพียงพอ (Janice Neumann, 2012)
จากการสืบค้นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสุนขั ตามสถานบริการ
สุนัขต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มคนทำ�งานและ
นักศึกษา ที่มีความสนใจและมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข
แบ่งตามกลุม่ ช่วง Generation คือกลุม่ Generation y มีชว่ ง พ.ศ.
2518-2536 จากกลุม่ ผูใ้ ช้บริการสุนขั ทีม่ คี วามสนใจในพฤติกรรม
การสื่อสารของสุนัขที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข
(ณัฐเจน กิติวรพศ์และปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์, 2556) ได้พูดถึง
พฤติกรรมสุนัข ที่เราเห็นสุนัขแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพราะ
ต้องการสื่อสารกับผู้เลี้ยงเพื่อบอกความต้องการของการสื่อสาร
ของสุนัข การสื่อสารของสุนัขมีดังนี้ การสื่อสารด้วยท่าทาง
การสื่อสารด้วยการสัมผัส การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วย
เคมี การสื่อสารต่างๆ นั้นเป็นการแสดงออกเพื่อทำ�ให้
ผู้ เ ลี้ ย งรั บ รู้ ถึ ง พฤติ ก รรม ความต้ อ งการของสุ นั ข ได้
สำ�หรับผูเ้ ลีย้ งทีย่ งั ขาดความเข้าใจพฤติกรรมการสือ่ สารของสุนขั
อาจทำ�ให้เกิดความเข้าใจทีผ่ ดิ ต่างๆ อาจเกิดปัญหาได้ไม่วา่ จะเป็น
การกัดผู้เลี้ยง เช่น การแสดงความก้าวร้าวกับผู้เลี้ยง จนทำ�ให้
เกิดการนำ�สุนัขไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆ จนเกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของสุนัขจึงสำ�คัญ
กับผูเ้ ลีย้ งเป็นอย่างมาก ผูเ้ ลีย้ งควรเข้าใจในภาษาพฤติกรรมสุนขั
เพื่อความเข้าใจ อวัยวะต่างๆ ของสุนัข เช่น หู ตา จมูก ปาก
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จะบ่ ง บอกถึ ง อาการในหลายลั ก ษณะดั ง นั้ น การสื่ อ สารของ
สุ นั ข สำ � หรั บ ผู้ เ ลี้ ย งสุ นั ข ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจพฤติ ก รรม
การสื่อสารของสุนัขในพฤติกรรมต่างๆ ทั้ง การเห่า หอน ร้อง
ปัสสาวะ กระโจนใส่ วิ่งวน ฯลฯ สำ�หรับผู้เลี้ยงที่ยังขาดความ
เข้าใจพฤติกรรมสุนัขอาจเกิดปัญหาได้ดังนั้น ผู้เลี้ยงควรเข้าใจ
พฤติกรรมการสื่อสารของสุนัขเพื่อที่จะลดการเกิดพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมของสุนัข การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำ�คัญดังนั้นจึงต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

3. ออกแบบและพัฒนาสื่อให้ความรู้สำ�หรับผู้เลี้ยงสุนัข
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมสุนขั เพือ่ เป็นข้อมูลสำ�หรับการออกแบบ
และการพัฒนาสื่อให้ความรู้ส�ำ หรับผู้เลี้ยงสุนัข
2. ศึกษารูปแบบการรับรู้ของกลุ่มผู้เลี้ยงหน้าใหม่สำ�หรับ
เจเนอเรชั่ น วายเพื่ อ เป็ น แนวทางการออกแบบสื่ อ ให้ ค วามรู้
สำ�หรับผู้เลี้ยงสุนัข

ขอบเขตในการวิจัย
1. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสุนัขแต่ละสายพันธุ์
2. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของ
สุนัข

ประโยชน์ที่ได้รับในการวิจัย
1. เป็นสื่อให้ความรู้เรื่อง “เข้าใจเราเจ้าสองขา” นำ�เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัข
2. สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ นั ข
ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงหน้าใหม่สำ�หรับเจเนอเรชั่นวาย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 ภาพกระบวนการด�ำเนินงานวิจัย
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การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง เข้าใจเราเจ้าสองขา ส�ำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Designing of Learning Media on “Understand me” For Y Generation

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายๆ
แหล่งหนังสือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำ�หรับนำ�ข้อมูลเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการนำ�มาเพื่อใช้
ประกอบในการออกแบบสื่อให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการ
ดำ�เนินงานวิจยั โดยการนำ�ข้อมูลทัง้ หมด มาวิเคราะห์ทงั้ รูปภาพ
เนือ้ หา ทฤษฎี เทคนิคต่างๆ พฤติกรรมกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมการแสดงออกของสุนขั ได้แก่ การสือ่ สารด้วยท่าทาง
การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วยการสัมผัสการสื่อสารด้วย
เคมี พฤติกรรมการแสดงออกของสุนขั นัน้ ว่า สุนขั ต้องการสือ่ สาร
ความหมายอะไรกับเรา และการแก้ไขพฤติกรรมสุนัขที่ผิดๆ
เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจผิดต่อพฤติกรรมที่สุนัขแสดงออก เพื่อ
ทีจ่ ะได้น�ำ ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการออกแบบสือ่ โดยได้ท�ำ การศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคน gen y
(อายุ 22 ปี - 40 ปี ) และ รูปแบบสือ่ ทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
เพือ่ เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานวิจยั จะมีการเก็บข้อมูล 2 ส่วน
1. การเก็บข้อมูลเชิงสัมภาษณ์กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับด้าน
พฤติกรรมสุนัข 3 ท่าน
2. ทำ�แบบสอบถามจำ�นวน 150 ชุดต่อกลุ่มคน gen Y
เป็นบุคคลทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆ

ภาพที่ 2 ภาพขั้นตอนกระบวนการเผยแพร่ข้อมูล

ดังนี้

จากนัน้ ได้น�ำ ข้อมูลทีศ่ กึ ษารวบรวมนำ�มาใช้ในการออกแบบ

1. สื่อให้ความรู้ ชุดความเป็นมาของสุนัข จำ�นวน 10
สายพันธ์ุ ได้แก่ สุนัขไทยหลังอาน สุนัขปั๊ก สุนัขเซนต์เบอร์นาร์ด
สุนขั ปอมเมอเรเนียน สุนขั ไซบีเรียน ฮัสกี้ สุนขั โกลเด้น รีทรีฟเวอร์
สุนัขชิสุ สุนัขชิวาวา สุนัขบีเกิ้ล สุนัขบูลเทอร์เรีย
2. สือ่ ให้ความรู้ ชุดพฤติกรรมการสือ่ สารของสุนขั จำ�นวน
3 เรื่อง ได้แก่
2.1 วิดีโอทีเซอร์พฤติกรรมสุนัขเพื่อเป็นการชี้นำ�ให้
เกิดความสนใจในตัวสื่อตัวต่อไป
2.2 วิ ดี โ อพฤติ ก รรมสุ นั ข ผ่ อ นคลาย เพื่ อ แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมสุนขั ทีต่ อ้ งการสือ่ สารกับเราและ
พร้อมรับมือพฤติกรรมสุนัขได้อย่างถูกต้อง
2.3 วิดีโอพฤติกรรมสุนัขเครียด เพื่อแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมสุนขั ทีต่ อ้ งการสือ่ สารกับเราและพร้อม
รับมือพฤติกรรมสุนัขได้อย่างถูกต้อง
3. กราฟิกสุนขั หลากหลายสายพันธ์ทุ �ำ กิจกรรมต่างๆ เพือ่
เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนพบเห็นเพจและเพจมีการเคลื่อนไหว

ผลการวิจัย
ในส่ วนของเนื้ อ หาของสื่ อให้ค วามรู้ เรื่ อง “เข้า ใจเรา
เจ้าสองขา” สำ�หรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจากการรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่ ม ผู้ ต อบแบบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านพฤติกรรมสุนัขได้ให้คำ�แนะนำ�เรื่องพฤติกรรมสุนัขพื้นฐาน
ทีผ่ เู้ ลีย้ งหน้าใหม่ควรรู้ไว้ในการเลี้ยงสุนัข เพื่อสร้างความเข้าใจ
และลดปัญหาพฤติกรรมสุนขั โดยผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การแบ่งพฤติกรรม
ออกเป็น 2 กลุ่มพฤติกรรมดังนี้
1. พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย
2. พฤติกรรมสุนัขเครียด
โดยทั้งสองกลุ่มพฤติกรรมแบ่งตามระดับความรุนแรงที่
มากขึ้นโดยมีเนื้อหาข้อมูลและมีพฤติกรรมดังนี้
1. พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 0 หมายถึงอารมณ์ปกติ ซึ่งเป็นการทักทายหรือ
ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อตรวจเช็กความปลอดภัย
โดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคือ เห่าสัน้ , เหยียดตัว, หางตก,
จ้องมอง, จมูกดม วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้
สามารถทำ�ได้โดยการ ตักเตือน, บีบปากสุนัข
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ระดับที่ 1 หมายถึงอาการสงสัย ซึง่ เป็นการทำ�เครือ่ งหมาย
ตามสถานที่ และการขุ ด ฝั ง สิ่ ง ของโดยจะมี พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกคือ การปัสสาวะ, ขีดข่วน, ฝัง วิธจี ดั การรับมือพฤติกรรม
สุ นั ข ในระดั บ นี้ ส ามารถทำ � ได้ โ ดยการ จำ � กั ด พื้ น ที่ ข องสุ นั ข ,
สร้างอุปสรรคในการเข้าพื้นที่นั้นๆ ของสุนัข, ตักเตือน
ระดับที่ 2 หมายถึงอาการสนใจ ต่อสิง่ ผิดปกติ เกิดขึน้ จาก
การหวงอาณาเขตโดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคือ ปัสสาวะ,
เห่า หรือจะเป็นการเรียกร้องด้วยการแสดงความรักว่ามีความสุข
มากๆ โดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคือ เห่า, เลีย, แทะมือ,
โก่งก้น วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้สามารถทำ�ได้
โดยการให้อาหารจากมือ, ตักเตือน
ระดับที่ 3 หมายถึงอาการดีใจ เป็นอาการของสุนัขที่มี
ชี้ ช วนเรี ย กร้ อ งให้ เจ้ า ของมาสนใจโดยจะมี พ ฤติ ก รรมการ
แสดงออกคือ เห่าติดต่อกันเป็นชุดๆ, จ้องมองเจ้าของ, นอนหงาย,
ทำ�หน้าตาออดอ้อน วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้
สามารถทำ�ได้โดยการ ตักเตือน, เมินเฉย, หากิจกรรมให้สุนัขทำ�
เพื่อเป็นการผ่อนคลายความรู้สึก
ระดับที่ 4 อากการคลุม้ คลัง่ เป็นการทีส่ นุ ขั มีความตืน่ เต้น
เป็นอย่างมาก โดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคืออยู่ไม่นิ่ง
ไม่ให้จบั ตัวและมีการเคลือ่ นวิง่ วน, กระโดด, กลิง้ , หางแกว่งสุดแรง
วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้สามารถทำ�ได้โดยการ
ออกกำ�ลังกาย, ทำ�ให้สุนัขสงบสติ, เมินเฉย
ในส่วนของเนื้อหา พฤติกรรมสุนัขเครียด ประกอบด้วย
5 ระดับดังนี้
ระดับที่ 0 หมายถึงอารมณ์ปกติ ซึ่งเป็นการทักทายหรือ
ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อตรวจเช็กความปลอดภัย
โดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคือ เห่าสัน้ , เหยียดตัว, หางตก,
จ้องมอง, จมูกดม วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้
สามารถทำ�ได้โดยการ เตือน, บีบปากสุนัข
ระดับที่ 1 หมายถึงอาการเรียกร้อง ซึง่ เป็นการแสดงความ
เรียกร้องความสนใจของสุนขั ทีอ่ าจอยูต่ วั เดียวโดยจะมีพฤติกรรม
การแสดงออกคือ การเห่า, คราง, หอน วิธจี ดั การรับมือพฤติกรรม
สุนขั ในระดับนีส้ ามารถทำ�ได้โดยการ เตือนด้วยเสียงแข็ง, เมินเฉย
ต่อสุนัข, หยิบหนังคอและยกขึ้นเขย่าเล็กน้อยพร้อมดุ
ระดับที่ 2 หมายถึงอาการวิตกกังวล แสดงว่ามีบางอย่าง
ผิดปกติ ไม่น่าไว้วางใจและห้ามเข้ามายุ่ง โดยจะมีพฤติกรรม
การแสดงออกคือ เห่าเป็นโทนเสียงคำ�ราม, หางตั้ง, หูชัน, งับ

หรือ วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้สามารถทำ�ได้
โดยการจั บ นอนตะแคงแล้ ว กดคอพร้ อ มดุ รอให้ สุ นั ข สงบ,
การออกกำ�ลังกาย, หากิจกรรมให้สุนัข
ระดับที่ 3 หมายถึงอาการเครียด สุนขั มีอาการเครียดมาก
ทำ�ให้เกิดวิตกกังวล อึดอัดไม่สบายใจโดยจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกคือเหงื่อออกอุ้งเท้า, ยืนยกขาหน้า, กะพริบตาถี่
บางครั้งเลียจมูกตัวเองด้วย วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัข
ในระดับนี้สามารถทำ�ได้โดยการ เตือน, ดุ, ออกกำ�ลังกาย
ระดับที่ 4 หมายถึงอาการโกรธ เกิดเพราะมีอันตราย
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้สุนัขไม่ไว้ใจที่สุดโดยจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกคือ เห่าติดต่อกัน, หูตั้ง, ท่าเตรียมพร้อม, ชูหาง
หรือเป็นการซึมเศร้าของสุนัขที่เครียดจัดจนขี้หวาดกลัว โดย
จะมีพฤติกรรมการแสดงออกคือ เกร็งลำ�ตัว, หูหลบไปข้างหลัง,
หางลูก่ น้ วิธจี ดั การรับมือพฤติกรรมสุนขั ในระดับนีส้ ามารถทำ�ได้
โดยการ ดุ, เมินเฉย, ห้ามวิ่งหนี, ห้ามจ้องตา, อย่าถืออาวุธ,
อย่างส่งเสียงดัง, หากิจกรรมในสุนัขทำ�
จากการสรุปพฤติกรรมของสุนขั ออกเป็น 2 กลุม่ พฤติกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบเนือ้ หาสำ�หรับสือ่
ให้ความรูเ้ รือ่ ง “เข้าใจเราเจ้าสองขา” สำ�หรับกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
ตารางพฤติกรรมสุนัข
ระดับ พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย

พฤติกรรมสุนัขเครียด

0 อารมณ์ปกติ ซึง่ เป็นการทักทาย อารมณ์ปกติ ซึ่งเป็นการทักทาย
หรื อ ประมวลผลกั บ สิ่ ง ที่ อ ยู ่ หรือประมวลผลกับสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ
รอบๆ ตัวเพื่อตรวจเช็กความ ตัวเพื่อตรวจเช็กความปลอดภัย
ปลอดภัย
1 อาการสงสั ย ซึ่ ง เป็ น การท�ำ อาการเรียกร้อง ซึง่ เป็นการแสดง
เครื่องหมายตามสถานที่ และ ความเรียกร้องความสนใจ
การขุดฝังสิ่งของ
2 อาการสนใจ ต่ อ สิ่ ง ผิ ด ปกติ อาการวิ ต กกั ง วล แสดงว่ า มี
เกิดขึ้นจากการหวงอาณาเขต บางอย่างผิดปกติ ไม่น่าไว้วางใจ
และห้ามเข้ามายุ่ง
3 อาการดีใจ เป็นอาการของสุนขั อาการเครียด สุนขั มีอาการเครียด
ที่มีชี้ชวนเรียกร้องให้เจ้าของ มาก ท�ำให้เกิดวิตกกังวล อึดอัด
มาสนใจ
ไม่สบายใจ
4 คลุม้ คลัง่ เป็นการทีส่ นุ ขั มีความ อาการโกรธ เกิดเพราะมีอนั ตราย
ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้สุนัขไม่ไว้ใจ
ที่สุด
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การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง เข้าใจเราเจ้าสองขา ส�ำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Designing of Learning Media on “Understand me” For Y Generation

ในส่วนของรูปแบบสือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ ง “เข้าใจเราเจ้าสองขา”
สำ�หรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ผู้ ต อบแบบสอบถาม ให้ ค วามสนใจต่ อ รู ป แบบการนำ � เสนอ
ในรูปแบบของสื่อวิดีโอที่เป็นการนำ�เสนอเนื้อหา ในรูปแบบ
ภาพเคลื่ อ นไหวและเสี ย งและมี ก ารนำ � เสนอด้ ว ยความ
หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน สื่อวิดีโอได้เข้ามามีบทบาทกับ
สื่อในชีวิตประจำ�วันของคนไทย และยังมีข้อดีในการช่วยสร้าง
ความเข้าใจได้งา่ ยและเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้รวดเร็วโดยเหมาะสม
กับการนำ�เสนอเนื้อหาการให้ความรู้ที่สอดแทรกความบันเทิง
เพือ่ การสร้างความเข้าใจทีด่ อี กี ด้วย (วรากรณ์ สามโกเศส, 2015)
ได้กล่าวถึงโดยส่วนของเนื้อหามีความเหมาะสมการนำ�เสนอ
ในรูปแบบ Motion graphic ซึ่งเหมาะที่เป็นการนำ�เสนอ
เนื้อหาที่มีความกระชับโดยการนำ�เสนอรูปภาพการเคลื่อนไหว
ที่หลากหลายและเสียงพากษ์ประกอบสร้างความเข้าใจ ซึ่ง
เหมาะกับเรื่องราวที่มีเนื้อหามาก เข้าใจยาก โดยการนำ�เสนอ
ในรูปแบบที่มีความสุขสนุกสนาน สอดแทรกความเข้าใจ ทำ�ให้
ผูร้ บั ชมเกิดความเข้าใจได้งา่ ยและรวดเร็ว (ประภาดา อมรรัตน์กลุ ,
2555)
ในส่วนของเวลาของสือ่ วิดโี อ ให้ความรูค้ วรมีเวลาไม่นาน
มาก ประมาณ 5 - 15 นาที หรือจะเป็นการตัดตอนสัน้ ๆ หลายๆ ตอน
เพือ่ ทำ�ให้เกิดจุดสนใจในแต่ละตอนและยังสามารถบอกต่อได้งา่ ย
มากขึ้นส่วนการนำ�เสนอนั้นผู้วิจัยเห็นความเหมาะสมในการ
เผยแพร่วิดีโอสื่อ เข้าใจเราเจ้าสองขา ในช่องทางโซเชียลมีเดีย
ทีม่ กี ารนำ�เสนอข้อมูลทีห่ ลากหลายและกว้างขวางเหมาะกับการ
กระจายเผยแพร่ขอ้ มูลและโซเชียลมีเดียยังเป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกสบายมากขึ้นและการ
เข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ง่ายสามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ทันที มีช่องทางการนำ�เสนอผ่านโซเชียลมีเดีย มีช่องทาง
เหมาะสมในการเผยแพร่ข้องมูลสื่อให้ความรู้ คือ facebook
เป็นช่องทางที่มีความนิยมมากที่สุดที่ได้รับความนิยมจากการ
ทีส่ ามารถใช้เป็นช่องทางเพือ่ ติดต่อสือ่ สารระหว่างกันหรือร่วมทำ�
กิจกรรมอืน่ ๆ กันได้ และเหมาะกับการนำ�เสนอ รูปภาพ บทความ
ข้อความ วิดีโอ ในการเผยแพร่กระจายข้อมูลต่างๆ โดยใช้
facebook เป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลให้ถงึ กลุม่ เป้าหมาย
ผู้รับชม ในส่วนของอุปกรณ์ที่เหมาะสม (ธัญสุดา เภนิตวงศ์,
2555) โทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ คี วามนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายเพราะ
ความทันสมัยในปัจจุบนั ทีเ่ พิม่ ความสะดวกสบายให้ผคู้ น โทรศัพท์

คือสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวและใช้เข้าติดต่อสื่อสารกันได้ สามารถรับ
ชมสือ่ ผ่านช่องทางต่างๆ แบบสะดวก รวดเร็วได้ในโทรศัพท์ และ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
รับชมสื่อ เข้าใจเราเจ้าสองขาจากการสังเคราะห์ผู้วิจัยได้นำ�มา
พัฒนาในการออกแบบสื่อให้ความรู้ดังนี้ 1) สื่อให้ความรู้ประวัติ
สุนัข 10 สายพันธุ์ 2) สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข
2 เรื่อง และจากแบบสอบถามและศึกษาข้อมูลกลยุทธ์ในการ
ใช้โปรโมตเพจ เข้าใจเราเจ้าสองขา การนำ�เสนอด้วยกระบวนการ
เปิดเพจให้ความรู้ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ประกอบด้วย
ด้ า นการออกแบบสื่ อ คอนเทนต์์ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ ง
และมีประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย โดนการสร้างชุดภาพและ
วิดีโอให้ความรู้ โดนเน้นเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจได้ง่ายโดย
ทำ�การสอดแทรคความบันเทิงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ในโพส
ของเพจมากขึ้น (ณัฐพล ใยไพโรจน์: 2015) เนื้อหาในการ
ทำ�กิจกรรมประชาสัมพันธ์มีความสำ�คัญเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของกลุม่ เป้าหมายได้โดยตรง ซึง่ สามารถสือ่ สารเนือ้ หาต่างๆ ด้วย
รูปแบบที่น่าสนใจ เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิค viral
marketing ทีส่ ามารถหวังผลในการกระจายข้อมูลของเพจไปได้
ในวงกว้าง โดยการสร้างกระเเสกับเรื่องใหม่ๆ บอกเล่าให้เกิด
ความรู้สึกที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจ ควรใส่ใจ
ในเนื้อหาที่จะนำ�เสนอ โดยเน้นในการสร้างความรู้สึกไปใน
ทางบวกสร้างประโยชน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดการบอกต่อข้อมูลข่าวสารของเพจว่าต้องการจะสือ่ อะไรและ
กระจายออกไปออย่างรวดเร็ว โดยเน้นการสร้างให้เกิดการรับรู้
และความจดจำ�ในตัวจตนของเพจ โดยมีเนื้อหาสาระในการ
เผยแพร่ภายในเพจได้แก่ 1) เรือ่ งราวความรูเ้ กีย่ วกับสายพันธุส์ นุ ขั
แต่ละสายพันธุ,์ 2) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการแสดงออก
ของสุนขั , 3) เกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุนขั และข้อมูลข่าวสาร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข ในส่วนของเนื้อหาในการเผยแพร่นั้น
เน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เเสดงออกของสุนัขให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและวิธีรับมือกับ
สุนัขได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
สุนัข และจากแบบสอบถามและศึกษาข้อมูลในส่วนของกลยุทธ์
ด้านกลยุทธ์ทใี่ ช้ในการใช้โปรโมตเพจ เข้าใจเราเจ้าสองขา
การนำ � เสนอด้ ว ยกระบวนการเปิ ด เพจให้ ค วามรู้ ผ่ า นทาง
โซเชี ย ลมี เ ดี ย เฟซบุ๊ ก ประกอบด้ ว ย ด้ า นการออกแบบสื่ อ
คอนเทนต์ที่มีความสอดคล้องและมีประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย
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โดนการสร้างชุดภาพและวิดโี อให้ความรู้ โดนเน้นเนือ้ หาทีก่ ระชับ
และเข้าใจได้ง่ายโดยทำ�การสอดแทรกความบันเทิงเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ ในโพสของเพจมากขึน้ ( ณัฐพล ใยไพโรจน์: 2015)
เนื้อหาในการทำ�กิจกรรมประชาสัมพันธ์มีความสำ�คัญเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งสามารถสื่อสาร
เนื้อหาต่างๆ ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิก
โดยใช้เทคนิค viral marketing ทีส่ ามารถหวังผลในการกระจาย
ข้อมูลของเพจไปได้ในวงกว้าง โดยการสร้างกระเเสกับเรือ่ งใหม่ๆ
บอกเล่าให้เกิดความรูส้ กึ ทีโ่ ดนใจกลุม่ เป้าหมายให้เกิดความสนใจ
ควรใส่ใจในเนื้อหาที่จะนำ�เสนอ โดยเน้นในการสร้างความรู้สึก
ไปในทางบวกสร้างประโยชน์ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้กลุม่ เป้าหมาย

เกิดการบอกต่อข้อมูลข่าวสารของเพจว่าต้องการจะสือ่ อะไรและ
กระจายออกไปออย่างรวดเร็ว โดยเน้นการสร้างให้เกิดการรับรู้
และความจดจำ�ในตัวจตนของเพจ โดยมีเนื้อหาสาระในการ
เผยแพร่ภายในเพจ ได้แก่ 1 เรือ่ งราวความรูเ้ กีย่ วกับสายพันธุส์ นุ ขั
แต่ละสายพันธุ,์ 2 การให้ความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการแสดงออก
ของสุนขั , 3 เกร็ดความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุนขั และข้อมูลข่าวสาร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข ในส่วนของเนื้อหาในการเผยแพร่นั้น
เน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเเสดงออกของสุนัขให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและวิธีรับมือ
กับสุนัขได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของสุนัข

แผนเนื้อหาเพจเข้าใจเราเจ้าสองขา
กระบวนการ
วัตถุประสงค์
Hi
เพือ่ การให้กลุม่ เป้าหมายได้มกี ารรับรูถ้ งึ เพจ เข้าใจเราเจ้าสองขา
ขั้นตอนที่ 1 และได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับเพจเพือ่ รับข่าวสารให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สุนัข
WE
เพือ่ ให้ความบันเทิงสนุกสนาน เพิม่ ความน่าสนใจของเพจ กระตุน้
ขั้นตอนที่ 2 เพจให้มคี วามเคลือ่ นไหวและการเข้าถึงการพบเห็นเพจในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ความบันเทิงสนุกสนาน ที่น่าสนใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
ให้เพจมีความเคลื่อนไหว

กิจกรรมด�ำเนินงาน
ท�ำคอนเทนต์ แสดงตัวตนเพจให้ชัดเจนว่าเป็นเพจให้ความรู้ โดยการ
โพสภาพ แสดงความเป็นเพจให้ความรู้และกระจายข่าวสารตามกลุ่ม
เพจที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุนัข
เผยแพร่ขอ้ มูลโดยการท�ำคอนเทนต์ภาพสือ่ ความรูส้ กึ เป็นภาพกิจกรรม
ต่างๆ ถูกแสดงด้วยบริบทของสุนขั ในการท�ำกิจกรรม สือ่ สารในรูปแบบ
ภาพ
เผยแพร่ข้อมูลโดยการท�ำคอนเทนต์ภาพเคลื่อนไหวสื่อความรู้สึก (gif)
สื่อความรู้สึก เป็นภาพกิจกรรมต่างๆ ถูกแสดงด้วยบริบทของสุนัข
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ สื่อสารด้วยรูปแบบ ภาพเคลื่อนไหว
เผยแพร่ข้อมูลโดยการท�ำคอนเทนต์อัลบัมภาพแนะน�ำสุนัขที่อยู่อาศัย
ตามสถานที่ต่างๆ
เผยแพร่ข้อมูลโดยการท�ำคอนเทนต์อัลบั้มภาพ เป็นสื่อความรู้ เกี่ยวกับ
สุนัขในแต่ละสายพันธุ์ รวมเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆ
แต่ละสายพันธุ์ ประกอบด้วย ความเป็นมาของสายพันธุ์, ลักษณะ
สายพันธุ์, ลักษณะนิสัย
เผยแพร่ขอ้ มูลโดยการท�ำคอนเทนต์วดิ โี อ เป็นสือ่ ให้ความรู้ รวมเรือ่ งราว
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของสุนัขเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

See u
ขั้นตอนที่ 3
Story me
ขั้นตอนที่ 4
เนื้อหารอง

เพือ่ ให้ความรูแ้ ละเป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมและการปฏิสมั พันธ์
กับลูกเพจ
เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

Action dog
ขั้นตอนที่ 5
เนื้อหาหลัก
Help
ขั้นตอนที่ 6
Gift
ขั้นตอนที่ 7
Friend ขั้น
ตอนที่ 8

สร้างความแปลกใหม่ในข้อมูล เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงและ
ถูกต้อง
เพือ่ เป็นกิจกรรมให้รว่ มสนุกกับกลุม่ เป้าหมายเพือ่ สร้างแรงจูงใจ เผยแพร่ขอ้ มูลโดยการท�ำคอนเทนต์วดิ โี อความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์
ให้เกิดความสนใจในเพจ
และเป็นกิจกรรมเรื่องราวขอความช่วยเหลือสุนัขตามสถานที่ต่างๆ
เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ลูกเพจ
เผยแพร่ข้อมูลโดยการท�ำคอนเทนต์กิจกรรม คือให้คนมากดไลท์และ
แชร์เพื่อคัดเลือกแจกรางวัล
เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวและเพิ่มความน่าสนใจในเพจ
เผยแพร่ขอ้ มูลโดยท�ำการแชร์คอนเทนต์ภาพ, วิดโี อเกีย่ วกับความน่ารัก
ของสุนัขต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 1 HI คือทำ�การแสดงตัวตนเพจให้ชัดเจนว่า
เป็นเพจให้ความรู้ โดยการโพสต์ภาพ แสดงความเป็นเพจให้ความ
รูแ้ ละกระจายข่าวสารตามกลุม่ เพจทีม่ คี วามสนใจเกีย่ วกับเรือ่ งของ
สุนัข เพื่อเป็นการให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการรับรู้ถึงเพจเข้าใจเรา
เจ้าสองขา และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเพจเพื่อรับข่าวสารให้
ความรู้เกี่ยวกับสุนัข
ขัน้ ตอนที่ 2 See U คือภาพสือ่ ความรูส้ กึ เป็นภาพกิจกรรม
ต่างๆ ถูกแสดงด้วยบริบทของสุนัขในการทำ�กิจกรรม สื่อสาร
ในรูปแบบภาพ เพื่อให้ความบันเทิงสนุกสนาน เพิ่มความน่า
สนใจของเพจ กระตุ้นเพจให้มีความเคลื่อนไหวและการเข้าถึง
การพบเห็นเพจในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3 ภาพเพจเข้าใจเราเจ้าสองขาและเนื้อหา

ภาพที่ 4 ภาพคอนเทนต์สุนัขท�ำกิจกรรมต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 we คืออัลบั้มภาพแนะนำ�สุนัขที่อยู่อาศัย
ตามสถานทีต่ า่ งๆ เพือ่ ให้ความรูแ้ ละเป็นการสร้างการมีสว่ นร่วม
และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม
ขั้นตอนที่ 4 story me คืออัลบั้มภาพ เป็นสื่อความรู้
เกี่ยวกับสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ รวมเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับ

สายพันธุ์ต่างๆ แต่ละสายพันธุ์ ประกอบด้วย ความเป็นมา
ของสายพันธุ์, ลักษณะสายพันธุ์, ลักษณะนิสัย เพื่อเป็นการให้
ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจให้กลุม่ เป้าหมายได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง

ภาพที่ 5 ภาพอัลบั้มภาพสุนัขที่อยู่อาศัยตามสถานที่ต่างๆ
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ภาพที่ 6 ภาพอัลบั้มคอนเทนต์ความเป็นมาของสายพันธุ์สุนัขแต่ละสายพันธุ์

ขัน้ ตอนที่ 5 Action me คือวิดโี อ เป็นสือ่ ให้ความรู้ รวม
เรือ่ งราวเกีย่ วกับพฤติกรรมการสือ่ สารของสุนขั เพือ่ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง เพือ่ สร้างความแปลกใหม่ในข้อมูล เพือ่ เป็นการให้ความรู้

และสร้างความเข้าใจให้กลุม่ เป้าหมายได้รบั ข้อมูลข่าวสารได้ทว่ั ถึง
และถูกต้อง
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ภาพที่ 7 สตอรี่บอร์ดวิดีโอพฤติกรรมการแสดงออกของสุนัข

ขั้นตอนที่ 6 Help คือวิดีโอและภาพ เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเรือ่ งราวขอความช่วยเหลือสุนขั ตาม

สถานทีต่ า่ งๆ เพือ่ เป็นกิจกรรมให้รว่ มสนุกกับกลุม่ เป้าหมายเพือ่
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในเพจ

ภาพที่ 8 ชุดอัลบั้มเนื้อหาภาพสุนัขตามสถานที่ต่างๆ
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ภาพที่ 9 เนื้อหาที่เป็นกิจกรรมให้เกิดการแบ่งปัน

ขั้นตอนที่ 7 Help คือกิจกรรม คือให้คนมากดไลท์และ
แชร์ในคอนเทนต์ของเพจเพื่อคัดเลือกแจกรางวัล

ขัน้ ตอนที่ 8 Friend คือข้อมูลโดยทำ�การแชร์คอนเทนต์
ภาพ, วิดีโอเกี่ยวกับความน่ารักของสุนัขต่างๆ เพื่อสร้างความ
เคลื่ อ นไหวและเพิ่ ม ความน่ า สนใจในเพจ เพื่ อ สร้ า งความ
เคลื่อนไหวและเพิ่มความน่าสนใจในเพจ

ภาพที่ 10 เป็นการแบ่งปันเรื่องราวความน่ารักของสุนัขในลักษณะต่างๆ
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สรุป

กระบวนการทำ�งานวิจัยเรื่องเข้าใจเราเจ้าสองขาสำ�หรับ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในครั้งนี้ได้ เปิดพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง
คนที่รักสุนัขและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เรา
อาจจะมองข้ามไป
สื่อสาระในงานชิ้นนี้เป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแสดงออกของสุนัขเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มมิติสัมพันธ์
ระหว่าง คนกับสุนัข โดยการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคม (Social
Media) ช่วยเพิ่มช่องทางเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำ�หรับ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้กว้างขึ้น ทั้งมิติของความรู้และหลักที่ควร
ปฏิบัติสำ�หรับการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ถ�ำ้ หินโม่เกา เมืองตุนหวง สาธารณรัฐประชาชนจีนและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านรูปแบบ ลวดลายและ
เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบลวดลายใหม่จากการผสมผสาน
อัตลักษณ์ของภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกากับความร่วมสมัย โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษา
ได้เป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของถ�ำ้ หินโม่เกาซึง่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สามารถสรุปผลได้ว่า ถ�้ำหินโม่เกาคือศูนย์รวมศิลปะจิตรกรรมฝาผนังที่มีรายละเอียดทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นอย่างสูง โดยจุดเด่นของภาพศิลปะในถ�้ำหินโม่เกาส่วนใหญ่
จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและความพิถีพิถันตั้งใจวาดภาพจิตรกรรม
ฝาผนังไว้เป็นพุทธบูชาแก่คนรุน่ หลังด้วยการเลือกใช้วสั ดุและเทคนิคในการวาดภาพทีผ่ สมผสาน
ระหว่างเทคนิคแบบจีนและแบบตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย โดยเนื้อหา
ของภาพวาดได้แสดงให้เห็นถึงความเงียบสงบ ความลึกลับ ความยากล�ำบาก ความอดทน
ความรอบคอบ การเสียสละและความมีเสน่ห์ที่น่าค้นหา
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบลวดลายใหม่ที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบ ลวดลายและ
เทคนิคงานจิตรกรรมฝาผนังในถ�้ำหินโม่เกากับการออกแบบร่วมสมัยและน�ำลวดลายไปใช้กับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จากการประเมินความเหมาะสมของลวดลาย
และความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่า ลวดลายใหม่มีการใช้เทคนิคที่สะท้อนอัตลักษณ์รูปแบบ
ลวดลายและสีสันตามภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกาได้เป็นอย่างดีและเมื่อออกแบบเป็น
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและของใช้ในชีวิตประจ�ำวันพบว่ามีความ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมยุคปัจจุบันเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบให้กับผู้สนใจศึกษาต่อไป ผู้วิจัยยังได้จัดท�ำลวดลายทั้งหมดเป็น “คู่มือลวดลายจาก
จิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน”
ค�ำส�ำคัญ : ถ�้ำหินโม่เกาเมืองตุนหวง, การออกแบบลวดลาย, อัตลักษณ์

1
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Abstract
The purpose of this study were to investigate background of Dunhuang
Mogao Grottoes Murals of China, analysis the information about patterns form
and innovation skills, in order to make new patterns design. This new patterns
design combined with mixture of Dunhuang Mogao Grottoes Mural’s identity
and contemporary. This investigates have two steps as below:
Step 1 : Investigate background of Dunhuang Mogao Grottoes Murals
of China, the findings show that The Mogao Grottoes was a center not only
historical murals art, but also with a deeply rooted culture. And it has several
prominent points: most of Mogao Grottoes Murals art indicated Buddhism belief
and ancestors has been paint these murals in earnest for future generations, paint
murals technique of ancestors employed Chinese paint technique and eastern
paint technique combined together, the content of murals indicated peaceful,
mystery, difficulty, patience, deliberateness, sacrifice and glamour, therefore,
these were worth exploring.
Step 2 : Design new patterns employed Mogao Grottoes Mural’s patterns
and contemporary design mixed together, and employed new patterns to make
suitability of products design. The findings of user evaluation show that the new
patterns were reflected Mogao Grottoes Mural’s identity and color. For clothing
design, accessory design, kitchen products design and groceries design, the findings
show that these design had high fitness with contemporary environmental.
In addition, for researcher who wants to continue this study, the researcher
of this study already made a handbook about “Patterns of Dunhuang Mogao
Grottoes Murals of GanSu Province, China”.
Keywords : Dunhuang Mogao Grottoes, patterns design, identity.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ความเชือ่ เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ของมนุษย์
จากพื้นฐานความเชื่อของมนุษย์ในสมัยโบราณล้วนมีมูลเหตุ
มาจากความเจริญทางด้านวิชาการน้อยและวิถีชีวิตที่พึ่งพา
อาศัยธรรมชาติ จนต่อมากลายเป็นบ่อเกิดของศาสนาและ
พิ ธี ก รรม เหตุ เ พราะศาสนามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ของ
มนุษย์เป็นอย่างมากจึงท�ำให้ศาสนาพยายามสร้างความศักดิส์ ทิ ธิ์
เพื่ อ ผู ก ติ ด ความศรั ท ธานี้ ด ้ ว ยต� ำ นานและเรื่ อ งเล่ า ไว้ อ ย่ า ง
หลากหลาย โครงสร้างส�ำคัญในการถ่ายทอดศาสนาในสมัยอดีต
เป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบการศึกษาตามแบบจารีต
โดยมี พ ระสงฆ์ เ ป็ น ตั ว แทนน� ำ หลั ก ธรรมค� ำ สอนไปเผยแพร่
แต่เพราะพุทธปรัชญาเป็นเรื่องเข้าใจยากท�ำให้การเผยแพร่
ค�ำสอนในสมัยโบราณส่วนใหญ่เป็นการสร้างผลงานทางด้าน
ศิลปวิทยาการผ่านสื่ออักษรและภาพวาดที่สร้างความเข้าใจ
ให้แก่สงั คมมนุษย์ได้ดมี ากกว่าการใช้วาจา โดยส่วนมากจะสือ่ สาร
ออกมาในรูปแบบบันทึกเรื่องราวต่างๆ ทางศาสนาและค�ำสอน
ซึ่งงานศิลปะเหล่านี้จะปรากฏตามก�ำแพง เพดาน และเสาของ
สถานที่ส�ำคัญ อาทิ วัด ถ�ำ้ โบสถ์ และวิหาร เป็นต้น หรือเรียกว่า
จิตรกรรมฝาผนัง
ถ�้ำหินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นถ�้ำหินเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่และเป็นตัวแทน
ศิลปะการแกะสลักถ�ำ้ หินของจีนทีเ่ ลือ่ งชือ่ ภายในถ�ำ้ หินประกอบ
ไปด้วยอุโมงค์พันพระแห่งตะวันตก-ออก ถ�้ำหินสลักอันซีอี๋หลิน
และถ�้ำโพรงใต้น�้ำ เป็นต้น ทั้งหมดคืออัญมณีแห่งศาสนศิลป์
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นศูนย์รวมมรดกทางศิลปะและแนวคิด
วิถีพุทธที่หลากหลาย เป็นแหล่งบูรณาการความรู้ของลัทธิเต๋า
และขงจื้อที่สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์และศิลปะขั้นสูงจากการ
ตกผลึกทางภูมิปัญญาของจิตรกรจีนโบราณ โดยถ�้ำหินโม่เกา
เปรียบเสมือนห้องแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่น
จนได้รบั ขนานนามจากทัว่ โลกว่าเป็น “ห้องสมุดบนผนัง” ทีแ่ สดง
ศิลปะทางศาสนาแตกต่างไปจากที่อื่นๆ กล่าวคือภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่ถ�้ำหินโม่เกาจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมความเชื่อ
และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับเทพยาดาที่ก่อให้เกิด
จิ น ตนาการราวกั บ ว่ า สวรรค์ แ ละโลกเป็ น เอกภพเดี ย วกั น
จิตรกรรมฝาผนังในถ�้ำหินโม่เกาถือเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มี
เอกลักษณ์และความวิจิตรตระการตาสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
อันดีงามของชนชาติ มีคุณค่าทางศิลปะและมีประโยชน์ต่อการ

ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จนต่อ
มาได้รับเกียรติจัดเข้าสู่ท�ำเนียบ “สารานุกรมศิลปะจีนโบราณ”
ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางแนวคิด สังคม วิถีชีวิต
และรสนิ ย มท� ำ ให้ ภ าพจิ ต รกรรมฝาผนั ง กลายเป็ น แค่ ศิ ล ปะ
โบราณที่ควรค่าแก่การศึกษาแต่ไม่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์แห่ง
พระพุ ท ธศาสนาและสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ล�้ ำ ค่ า ของ
จิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เก่าให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันและยังคงอยูก่ บั คนรุน่ หลังต่อไป ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ในการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังทีถ่ ำ�้ หินโม่เกาด้วยการวิเคราะห์
รูปแบบ ลวดลาย และเทคนิคต่างๆ ทีแ่ สดงออกผ่านงานศิลปะที่
ปรากฏ โดยผลการวิจัยที่ได้นั้น นอกจากจะเป็นข้อมูลที่สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณค่าของสัญลักษณ์ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
สุนทรียศาสตร์และเทคนิคในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง
แล้ว ยังสามารถใช้ไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การออกแบบ
ลวดลายใหม่และการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลาย
ของจิตรกรรมฝาผนังทีถ่ ำ�้ หินโม่เกาได้อย่างมีคณ
ุ ค่าและเหมาะสม
กับยุคสมัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและงานจิตรกรรม
ฝาผนั ง ของถ�้ ำ หิ น โม่ เ กา โดยอาศั ย หลั ก ฐานจากข้ อ มู ล ทาง
อิ น เทอร์ เน็ ต และเอกสารวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บรู ปแบบ
ศิลปะและประวัติศาสตร์
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบ ลวดลายและเทคนิคงาน
จิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ในถ�้ำหินโม่เกา ตลอดจนแนวทาง
การสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ที่มีความร่วมสมัย
3. สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบลวดลายทีเ่ กิดจากการ
ผสมผสานภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�ำ้ หินโม่เกาเข้ากับการออกแบบ
ร่วมสมัยและน�ำลวดลายไปประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาประวัตศิ าสตร์ความเป็นมา
ของถ�ำ้ หินโม่เกาและตัวอย่างผลงานการออกแบบศิลปะร่วมสมัย
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา
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ภาพที่ 1 การใช้กลองของชนเผ่าจ้วง

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ถ�ำ้ หินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑล
กานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ขอบเขตด้านการออกแบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1 การออกแบบลวดลายใหม่จากการผสมผสานภาพ
จิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกากับการออกแบบร่วมสมัย
3.2 การออกแบบ “คู ่ มื อ ลวดลายจากจิ ต รกรรม
ฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”
3.3 การออกแบบต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากลวดลาย
จิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา โดยทดลองออกแบบจาก 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
3.3.1 กลุ่มที่ 1 เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
3.3.2 กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
3.3.3 กลุ่มที่ 3 ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ขั้นตอนการศึกษาและการออกแบบผลงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
1.1 ศึ ก ษาภาคเอกสารข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของถ�้ ำ หิ น โม่ เ กา
วิวฒ
ั นาการการก่อสร้างถ�ำ้ หินโม่เกาในสมัยราชวงศ์ตา่ งๆ รูปแบบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกาในแต่ละยุคสมัย ประเภทของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�้ำหินโม่เกา การแบ่งหมวดหมู่ลวดลาย
งานจิตรกรรมฝาผนังในถ�้ำหินโม่เกาและตัวอย่างผลงานการ
ออกแบบศิลปะร่วมสมัยจากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา
จากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
1.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลลวดลายจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำ
โม่เกา โดยลวดลายทั้งหมดประกอบด้วยภาพพระพุทธเจ้า ภาพ
ในคัมภีร์พระสูตร ภาพเรื่องเล่าชนเผ่า ภาพผู้ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา

ภาพลวดลายประดับตกแต่ง ภาพนิทาน ภาพวาดพุทธประวัติ
และภาพวาดธรรมชาติ ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์การออกแบบศิลปะ
ตามแบบจีนโบราณที่สะท้อนให้เห็นความชาญฉลาดของจิตรกร
ในสมัยโบราณ การตกผลึกทางความคิด สีสันทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ตลอดจนบทบาท
และรูปแบบวิวัฒนาการทางศิลปะที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละยุคสมัย ตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนังในถ�ำ้ หินหมายเลข
249, 305 และ 61 เป็นต้น
1.2.2 วิเคราะห์เทคนิคการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในแต่ละยุคสมัย ประกอบด้วย 1. เทคนิคแบบจีนมีเทคนิคการ
วาดภาพใบหน้าแบบจีนทีเ่ น้นสีแดงเพือ่ แสดงความรูส้ กึ มีชวี ติ ชีวา
และเป็นสามมิติ 2. เทคนิคตะวันตก มีที่มาจากภาพนูนสูงและ
ภาพนูนต�ำ่ ของอินเดียโบราณ ส่วนใหญ่เน้นแสง เงา และการย้อม
เป็นหลักที่ให้ความรู้สึกเน้นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1.2.3 วิเคราะห์การน�ำภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�ำ้ หินโม่เกา
ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบร่วมสมัย พบว่า การผสมผสาน
ระหว่ า งภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง กั บ ยุ ค สมั ย สามารถท� ำ ให้ เ กิ ด
ลวดลายใหม่ที่ไม่เพียงแต่แสดงลักษณะตามแบบชนชาติจีน
โบราณที่โดดเด่นยังสามารถปรับให้เข้ากับแนวโน้มของยุคสมัย
ได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 2 ผลงานภาพการผสมผสานยุคสมัย
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ภาพที่ 3 การออกแบบอุปกรณ์อาหาร

1.3 สรุปข้อมูลจากการศึกษาและสร้างเครื่องมือในการ
ค้นหาลวดลายทีม่ อี ตั ลักษณ์ตามจิตรกรรมฝาผนังในถ�ำ้ หินโม่เกา
ทีโ่ ดดเด่นด้วยแบบสอบถามเพือ่ สอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศจีน
จ�ำนวน 3 ท่าน
1.4 สรุปแนวทางการออกแบบตามค�ำตอบและข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 การออกแบบแบบร่างลวดลายใหม่จากจิตรกรรม
ฝาผนังถ�้ำหินโม่เกาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกลวดลาย
ที่เหมาะสมและสามารถแสดงอัตลักษณ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในถ�้ำหินโม่เกาที่ดีที่สุด
2.2 เก็บข้อมูลภาคสนามครัง้ ที่ 1 ด้วยการน�ำเสนอผลงาน
การออกแบบแบบร่างต่อผูเ้ ชีย่ วชาญในประเทศจีนจ�ำนวน 3 ท่าน
2.3 สรุป คัดเลือกและปรับแก้ลวดลายตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�ำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากภาพจิตรกรรม
ฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา

2.4 เก็บข้อมูลภาคสนามครั้งที่ 2 ด้วยการส�ำรวจความ
พึงพอใจของผู้บริโภคและความเหมาะสมของลวดลายที่ใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา

สรุปผลการศึกษา
1.สรุปผลงานการออกแบบแบบร่าง
จากการศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกาที่
แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยท�ำให้ได้หลักการส�ำคัญที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อออกแบบลวดลาย 2 ประการคือ 1. การวิเคราะห์
ข้อมูลเนื้อหาภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกาเพื่อหาแนวทาง
และแนวคิ ด ที่ ซ ่ อ นอยู ่ ใ นภาพและน� ำ มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
ออกแบบลวดลายที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมและการผสมผสาน
ความร่วมสมัย อันจะน�ำมาซึ่งผลงานการออกแบบลวดลายที่มี
คุณค่าทางจิตวิญญาณ 2. การวิเคราะห์ลายเส้น เทคนิคและองค์
ประกอบทางความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้เกิดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ การจับคูช่ ดุ สี โครงสร้างภาพและการแสดงผล
ให้มีความร่วมสมัย โดยสามารถออกแบบได้ดังนี้

Qui Ping และ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 209

1.1 แบบร่างลายเมฆ

ตารางที่ 1 แบบร่างลายเมฆ
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1.1.1 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายเมฆ

ตารางที่ 2 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายเมฆ
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1.1.2 แบบร่างการรวมกลุ่มลายเส้นภาพลายเมฆ

ตารางที่ 3 แบบร่างการรวมกลุ่มลายเส้นภาพลายเมฆ

1.2 แบบร่างลายดอกสายน�ำ้ ผึ้ง
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ตารางที่ 4 แบบร่างลายดอกสายน�้ำผึ้ง
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1.2.1 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกสายน�้ำผึ้ง

ตารางที่ 5 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกสายน�้ำผึ้ง
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1.3 แบบร่างลายดอกไม้

ตารางที่ 6 แบบร่างลายดอกไม้
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1.3.1 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกไม้

ตารางที่ 7 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกไม้
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการออกแบบแบบร่างลวดลายใหม่โดย
การน�ำองค์ประกอบลวดลายทีส่ ำ� คัญมาด�ำเนินการรวมกลุม่ ภาพ
การผสมผสาน การกระจายและการเน้นลวดลายทีจ่ ดุ ศูนย์กลาง
ตลอดจนการน�ำจุดเด่นของสีสันในแต่ละลวดลายมาใช้ จนได้
มาซึ่งลวดลายใหม่ที่มีอัตลักษณ์ตามแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในถ�้ำหินโม่เกาเพื่อน�ำไปใช้บนผลิตภัณฑ์

2.สรุปผลงานการออกแบบลวดลายจากภาพจิตรกรรม
ฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา
จากผลสรุปความพึงพอใจ การประเมินผลงานการออกแบบ
แบบร่างและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ
เป็นลวดลายใหม่ที่มีอัตลักษณ์ตามแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในถ�้ำหินโม่เกาเพื่อน�ำไปใช้บนผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
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ตารางที่ 8 ลวดลายใหม่ที่มีอัตลักษณ์ตามแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�้ำหินโม่เกา
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3. ตัวอย่างผลงานการออกแบบลวดลาย

ภาพที่ 4 การออกแบบลวดลาย 1

ภาพที่ 5 การออกแบบลวดลาย 2

ภาพที่ 6 การออกแบบลวดลาย 3

ภาพที่ 7 การออกแบบลวดลาย 4

ภาพที่ 8 การออกแบบลวดลาย 5

ภาพที่ 9 การออกแบบลวดลาย 6

4. ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ลวดลายจากลวดลายภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกา

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ภาพที่ 12 ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง ในถ�้ ำ หิ น โม่ เ ก่ า
สามารถวิเคราะห์ได้วา่ รูปแบบลวดลายของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่วาดอยู่ในถ�้ำหินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
โดยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละ
ยุคสมัยได้น�ำมาซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวัสดุและเทคนิค
ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยการพัฒนาถ�้ำหินโม่เกาใน
ยุคแรกสุดเกิดจากเผยแพร่ศลิ ปะทางศาสนาของประเทศอินเดีย
มาในประเทศแถบตะวันออก และค่อยๆ มีการเผยแพร่ไปยัง
ประเทศในแถบอื่นลดลงและสิ้นสุดการเผยแพร่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แสดงให้เห็นว่าศิลปะเนื่องในพระพุทธศาสนา
ทีเ่ กิดขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นไปตามรูปแบบจีนมากขึน้ นอกจากนี้
จากการผสมผสานข้ามขนบธรรมเนียมกับนานาประเทศใกล้เคียง
ท�ำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�ำ้ หินโม่เกากลายเป็นส่วนหนึง่ ของ
ระบบการออกแบบลวดลายประดับตกแต่งทีแ่ สดงการผสมผสาน
สไตล์ทางศิลปะตะวันตก ศิลปะอินเดีย ศิลปะกรีกและศิลปะจีน
เข้าด้วยกันท�ำให้ลวดลายในถ�้ำหินโม่เกาได้กลายเป็นต้นแบบ
ของศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ของเมืองตุนหวง
และประเทศจีนจนถือเป็นมรดกทางศิลปะที่แสดงจิตวิญญาณ
ของชนชาติได้อย่างโดดเด่น สะท้อนให้เห็นความคิด จิตใจ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาความรู้ของคนในเมืองตุนหวง ดังนั้น
การน�ำอัตลักษณ์ของภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�ำ้ หินโม่เก่าที่เป็น
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในอดีตมาผสมผสานกับความ
ร่วมสมัยในปัจจุบนั จะท�ำให้ได้ผลงานการออกแบบลวดลายใหม่
ที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของสังคมในปัจจุบันและ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเมืองตุนหวงได้ เมื่อ
ผู้วิจัยน�ำลวดลายบนภาพจิตรกรรมฝาผนังในอดีตไปด�ำเนินการ
ออกแบบแบบร่างและสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญพบ
ว่า การผสมผสานลวดลายต้นแบบและสีสันที่ปรากฏบนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในถ�้ำหินโม่เกาจะสามารถท�ำให้ลวดลายใหม่
ที่ได้มีอัตลักษณ์ของถ�้ำหินโม่เกามากที่สุดและการน�ำลายเดี่ยว
ที่ออกแบบมาผสมผสานร่วมกันเป็นกลุ่มภาพจะท�ำให้เกิดเป็น
ลวดลายใหม่ที่มีความสวยงามและมีความร่วมสมัย ทั้งนี้ในการ
ออกแบบต้นแบบลวดลายจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงการน�ำไปประยุกต์
ใช้บนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมด้วย ดังนั้นเมื่อได้ต้นแบบลวดลาย
แล้วผู้วิจัยจึงได้น�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกับผลิตภัณฑ์

3 กลุ่มคือ เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
และของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยจากการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ การน�ำลวดลายใหม่ทอี่ อกแบบตามอัตลักษณ์
ของถ�้ำหินโม่เกาไปประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก โดยหากมีการน�ำมาวางขายใน
ตลาด ผู้บริโภคก็ยินดีที่จะซื้อไปเป็นของฝากและของที่ระลึก
ทั้งนี้ การน�ำลวดลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนังตามแบบโบราณ
มาผสมผสานกับความร่วมสมัยเพื่อออกแบบเป็นลวดลายใหม่
ที่อุดมด้วยคุณค่าวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาตามศาสตร์
ตุ น หวงและน� ำ ไปใช้ อ อกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถผลิ ต เป็ น
สินค้าเชิงพาณิชย์ที่มีความสามารถทางการแข่งขันและมีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดเป็นการสื่อสารข้อมูล
ภาพลักษณ์ของถ�้ำหินโม่เก่าที่ชัดเจนและเป็นเสมือนเครื่องมือที่
ช่วยให้เกิดการอนุรกั ษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่ดีงามสืบต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ผลงานการออกแบบลวดลายและการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหินโม่เกาเป็นเพียงตัวอย่างการ
ออกแบบ ซึ่งยังสามารถน�ำมาพัฒนาเป็นรูปแบบ ลวดลาย สีสัน
และการผสมผสานเทคนิ ค การออกแบบร่ ว มสมั ย ใหม่ ไ ด้ อี ก
มากมาย ทั้งยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
ได้อกี หลากหลายขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ตามแนวโน้มความต้องการของตลาด
2. การน�ำลวดลายใหม่จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้ำหิน
โม่เกาไปพัฒนาต่อยอดกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค�ำนึงถึง
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและแสดงความหมาย
ถึงความเป็นสิริมงคลเพราะลวดลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา
3. ในการน� ำ รู ป แบบแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ จ ากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังถ�ำ้ หินโม่เกาไปประยุกต์ใช้กบั สถานทีห่ รือแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ จะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถานที่นั้นเป็นส�ำคัญ หากไม่มีการศึกษาในเชิงลึก
ที่เพียงพออาจท�ำให้การออกแบบดังกล่าวไม่เชื่อมโยงกับบริบท
ของสถานที่นั้นๆ ได้
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับความสุขและค้นหาองค์ประกอบของ
ภาวะอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อความสุขของผู้วิจัยเพื่อใช้สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภาพวาด
และนำ�เสนอผลงานภาพวาดด้วยการจัดนิทรรศการที่ผสมผสานศิลปะจัดวาง โดยการศึกษา
นี้มุ่งเน้นที่การคิดค้นวิธีการนำ�เสนอใหม่ๆ ในรูปแบบสามมิติเพื่อแปรสภาพการรับรู้ให้สมจริง
และสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม
ผลการศึกษาพบว่า ความสุข (Happiness) เป็นความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน
ของจิตใจและสิ่งรอบข้างหลายๆ เหตุผลเชื่อมโยงต่อกันจนเกิดเป็นอารมณ์ที่ผ่อนคลายและ
ความรู้สึกสบายกายสบายใจ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ความสุขของผู้วิจัย พบว่า สามารถ
แยกวิเคราะห์ปัจจัยที่มาได้เป็น 2 ประเด็นคือ 1) ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความความสุข
ของผู้วิจัย ได้แก่ ครอบครัว คนรัก เพื่อน ครูนักเรียน และการทำ�งาน 2) ปัจจัยรอง ได้แก่
ชีวิต จิตสำ�นึก ความสนใจ เป็นต้น ทั้งนี้ การค้นหาความรู้สึกของตนเองและการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดทั้งหมดเป็นการบูรณาการข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้วิจัยได้สัมผัสกับความรู้สึกทาง
อารมณ์และก่อเกิดขึ้นมาเป็นความสุขใน 2 สถานที่ คือในประเทศจีนและประเทศไทย ดังนั้น
เนื้อหาผลงานจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้วิจัยกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติรอบๆ ตนเอง ประกอบด้วยภาพผลงานทัง้ สิน้ 18 ภาพ เมือ่ ผูว้ จิ ยั นำ�ผลงานภาพวาดศิลปะ
บนวิถีแห่งความสุขของตนเองที่เกิดจากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์จริงในชีวิต
ของผู้ วิ จั ย และนำ � เสนอด้ ว ยการผสมผสานเทคนิ ค ศิ ล ปะจั ด วางได้ ทำ � ให้ ก ารสร้ า งสรรค์
ผลงานศิลปะในครั้งนี้มีความน่าใจ แปลกใหม่ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงาน พื้นที่
และผู้ ช มให้ เ ป็ น องค์ ร วมได้ อ ย่ า งสมดุ ล ตลอดจนสามารถนำ �ความสุ ข ที่ ค้ น พบไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง กระตุ้นให้เกิด
การยกระดับคุณภาพชีวิตและนำ�ไปสู่การพัฒนารูปแบบความสุขบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป
คำ�สำ�คัญ : ความสุข ศิลปะจัดวาง การวาดภาพประกอบ

1
2

นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Pan Siying และ ปิติวรรธน์ สมไทย 225

Abstract
The purpose of this research aims to study the concept of happiness and
find the elements of emotion that affect the researcher happiness to create
paintings and presentations the artwork with an exhibition that combines
installation art. This research focusing on new ways of presenting ideas. In a threedimensional form to transform the perception of reality and create a new
experience for the audience.
The study found that, Happiness is a feeling created on the basis of the
mind and many things around. The reason is linked to the emotion is a relaxed
and comfortable feeling. Based on the analysis of the researcher happiness,
it was found that two factors can be categorized as 1) the main factors that affect
the happiness of the researcher are the family, the lover, the friend, the teacher,
the student and the work. 2) Secondary factors include life, consciousness,
interest, etc. The search for self-feelings and all thought-change is the integration
of information that occurs while the researcher experiences emotions and
creates happiness in two places, namely, in China and Thailand. Therefore, the
content is a paintings story about the relationship between the researcher and
the natural environment around them, including the total image of 18 images.
When researchers bring their artwork on their own way of life, resulting from
the observation and recording of real events in the life of the researcher, and
presenting them with a blend of art and layout techniques, this is a novelty
that is able to create a balanced interaction between the workspace and the
audience. It can also bring pleasure discovered as a guideline to strengthen
physical and mental health. Encourage the enhancement of quality of life and
lead to the development of a happy model on a basis that is consistent with
the current situation is sustainable and effective.
Keywords : Happiness, Installation art, Illustration
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บทนำ�

ความปรารถนาสู ง สุ ด ที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คนถวิ ล หาให้ ไ ด้ ม า
ครอบครองอยู่ตลอดเวลาคงหลีกหนีไม่พ้นความรู้สึกที่เรียกว่า
“ความสุข” ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากความพึงพอใจ
ความปีตยิ นิ ดีและความรูส้ กึ ปลอดภัยในชีวติ ของมนุษย์ ดังคำ�กล่าว
ของอริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกว่า “ความสุข คือ
ความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิต เป็นจุดมุ่งหมายและ
จุดจบทั้งมวลของการดำ�รงอยู่ของมนุษย์”
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ
เกิ ด ขึ้ น โดยฝี มื อ มนุ ษ ย์ ล้ ว นมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งเป็ น เหตุ
เป็นผล ทั้งนี้จากการที่สังคมและประเทศชาติต้องประสบกับ
ปัญหารวมถึงความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกที่นับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์
กับธรรมชาติและมนุษย์กับสังคม ดังจะเห็นได้จากการสื่อสาร
ขนบธรรมเนียม ภัยพิบัติและสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น ทำ�ให้
มนุษย์ในปัจจุบนั ล้วนมีความตึงเครียดและเกิดความกดดันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้วิถีการดำ�รงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป
จนเป็นสาเหตุให้เกิดการบั่นทอนความมั่นคงและความสัมพันธ์
ในครอบครัวและสังคมโดยตรง อาทิ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
ความหวาดระแวง ความไม่เชือ่ ใจ และความเกลียดชัง เป็นต้น ดังนัน้
เพือ่ แสวงหาสิง่ ทีท่ �ำ ให้สามารถผ่อนคลายภาวะอารมณ์หรือความ
รู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ตลอดจน
เพือ่ การค้นพบและรับรูค้ วามสุขจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับครอบครัว
และสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม ผู้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการสร้ า งสรรค์
ผลงานภาพวาดศิ ล ปะบนวิ ถี แ ห่ ง ความสุ ข ของตนเองที่ เ กิ ด
จากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์จริงในชีวิตของ
ผู้ วิ จั ย และนำ � เสนอด้ ว ยการผสมผสานเทคนิ ค ศิ ล ปะจั ด วาง
(Installation art)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสุข การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการผสมผสานระหว่างอารมณ์กบั การสร้างสรรค์ศลิ ปะ
ตามทัศนะของนักทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องและนำ�มาใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดทำ�ผลงานศิลปะบนวิถีแห่งความสุขของตนเอง

2. ค้นหาองค์ประกอบของภาวะอารมณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อ
ความสุขของผู้วิจัยด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุข
กับครอบครัวและความสุขกับสภาพแวดล้อมทางสังคม
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดจากการสังเกตการณ์
และการบันทึกเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจำ�วันของผูว้ จิ ยั
และนำ�เสนอผลงานภาพวาดด้วยการจัดนิทรรศการทีผ่ สมผสาน
ศิลปะจัดวาง โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดค้นวิธีการนำ�เสนอใหม่ๆ
ในรูปแบบสามมิติเพื่อแปรสภาพการรับรู้ให้สมจริงและสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความสุขที่มีปัจจัยมาจาก
ครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้วิจัย โดยประยุกต์
ใช้แนวคิดจากทฤษฎีความสุขตามทัศนะของนักทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
และตามมุมมองของผู้วิจัย ด้วยวิธีการดังนี้
1.1 การสังเกตการณ์
- สังเกตการเปลีย่ นแปลงทางความคิดของผูว้ จิ ยั
เพื่อรับรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอื่นๆ
- สังเกตการเปลีย่ นแปลงทางความรูส้ กึ ของผูว้ จิ ยั
เมื่อต้องแยกจากกันกับคนในครอบครัว เพื่อน และ
คนรักที่อยู่ในประเทศจีน
- สั ง เกตเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ วิ จั ย มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้วิจัยกับ
คนในครอบครัว เพื่อน คนแปลกหน้า พืช สัตว์ สิ่งของ
สภาพแวดล้อม เป็นต้น
- สังเกตพฤติกรรมของคนและสิ่งของต่างๆ ที่
เกิดขึน้ รอบตัวผูว้ จิ ยั ทัง้ หมด ได้แก่ การรับประทานอาหาร
กิจกรรมการท่องเที่ยว การนอน ความฝัน และเรื่อง
วุ่นวายต่างๆ เป็นต้น
1.2 การบันทึกเหตุการณ์
- การบันทึกด้วยภาพถ่าย
- การบันทึกด้วยการวาดภาพประกอบฉาก
เหตุการณ์
- การบันทึกด้วยการจดบันทึกในชีวิตประจำ�วัน
- การบันทึกด้วยการแต่งบทกวี
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2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ บันทึกเหตุการณ์จริงในชีวติ ประจำ�วัน
ของผูว้ จิ ยั ทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองยูซ่ ี (Yuxi) และเมืองคุนหมิง (Kunming)
มณฑลยูนนาน ประเทศจีนและที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
ในช่วงชีวิตระหว่างปี ค.ศ.1990 จนถึงปัจจุบัน
3. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นผลงานภาพวาด
ที่เกิดจากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์จริงในชีวิต
ของผู้วิจัยและนำ�เสนอด้วยการผสมผสานเทคนิคศิลปะจัดวาง
(Installation art)

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุข การ
สร้างสรรค์ศลิ ปะ การผสมผสานระหว่างอารมณ์กบั การสร้างสรรค์
ศิลปะจากหนังสือ วารสารการศึกษาและอินเทอร์เน็ต ตลอดจน
การศึกษาเกี่ยวกับความสุขของผู้วิจัยตามมุมมองของผู้วิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาปัจจัยของภาวะอารมณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อความสุขของผูว้ จิ ยั จากการสังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับครอบครัวและความสุขกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
ขั้นตอนที่ 3 ดำ�เนินการออกแบบแบบร่างเป็นภาพชุด
(Series) ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการค้นพบความสุขที่แท้จริง
ในชีวิตของผู้วิจัย
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินผลงานเบือ้ งต้นจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
และดำ�เนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำ�ต้นแบบผลงานชุด “การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะบนวิถีแห่งความสุขของตนเอง”
ขั้นตอนที่ 6 นำ�เสนอผลงานด้วยการผสมผสานศิลปะ
จัดวาง
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการดำ�เนินการวิจัย
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษา พบว่า ความสุขของมนุษย์สามารถ
ปรับเปลีย่ นได้และมนุษย์สามารถใช้ความพยายามเพือ่ ปรับเปลีย่ น
ระดับความสุขของตนเองได้เช่นกัน คำ�ว่าความสุขในภาษาอังกฤษ
คือคำ�ว่า “Happiness” หรือ “well-being” ซึ่งหมายถึง
การเน้นทีค่ วามสุขของอารมณ์ในตอนแรกเริม่ ซึง่ ต่อมากลายเป็น
สภาพจิตใจและร่างกายที่มีการทำ�งานอย่างสอดคล้องกัน แต่
ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นทีส่ อดคล้องกับมาร์ตนิ ทีใ่ ช้ค�ำ ว่า “flourish”

มาเติมเต็มความหมายของความสุข โดย “ความรู้สึกประทับใจ”
เปรียบเสมือนเป็นดอกไม้ในหัวใจที่กำ�ลังเบ่งบานอย่างสวยงาม
สามารถเติ ม เต็ ม ความรู้ สึ ก ที่ เรี ย บง่ า ยในประสบการณ์ ชี วิ ต
สามารถมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รวมถึงสัมผัสได้และทำ�ให้เกิด
เป็นกลุม่ คำ�ว่า “ความสุขอย่างต่อเนือ่ ง” ทัง้ นี้ จากโครงสร้างของ
ความสุข สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (John
Rawls. (2009). A Theory of Justice. Translate by He Huaihong
and He Baogang and Liao Shenbai. Beijing: China Social
Sciences Press.)
1.1 ความสุขทางวัตถุ ส่วนใหญ่หมายถึง วัตถุหรือ
สิง่ ของต่างๆ ทีจ่ บั ต้องได้ ซึง่ มนุษย์ตอ้ งการและปรารถนาอยากได้
มาครอบครอง
1.2 ความสุขทางใจ หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการ
ใช้จิตวิญญาณเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการสัมผัส
อย่างละเอียด ความสุขทางใจเป็นความรูส้ กึ ของอารมณ์ทเี่ กิดขึน้
ภายในจิ ต ใจและส่ ง ผลให้ เ กิ ด เป็ น ความสงบ สบายใจ และ
ความสุข
1.3 ความสุขทางสังคม หมายถึง ความเป็นอยูท่ างสังคม
ที่ดี รวมถึงสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ความภาคภูมิใจในตนเอง
ความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเติมเต็มความรัก
การแต่งงานและครอบครัวที่สมบูรณ์ เป็นต้น
1.4 ความสุขทางการเมือง ส่วนใหญ่หมายถึง อารยะ
ธรรมทางการเมื อ งที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
เท่าเทียมและมีความยุติธรรม
จาการศึกษาความสุขของตนเองพบว่า ภาพรวมแห่ง
ความสุขของผูว้ จิ ยั ส่วนใหญ่เกิดขึน้ มาจากการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน
ทั่วไป ในชีวิตที่ผ่านมาผู้วิจัยไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “เวลา”
มีบทบาท มีอทิ ธิพลและมีขอ้ จำ�กัดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจริญเติบโต
ของตนเองในปัจจุบัน โดยเวลาได้กลายเป็นเครื่องมือที่ค่อยๆ
หล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงจิตสำ�นึกที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทำ�ให้
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บเกีย่ วประสบการณ์และเรียนรูเ้ รือ่ งราวในชีวติ ทีผ่ า่ นมา
พร้อมๆ กับการได้รบั การบรรจงเลีย้ งดูให้เด็กน้อยค่อยๆ เจริญเติบโต
เป็นผูใ้ หญ่ทส่ี มบูรณ์ ซึง่ ในกระบวนการการเจริญเติบโตนี้ การพัฒนา
ด้านความรูไ้ ม่วา่ จะมาจากการปลูกฝังของครอบครัวไปจนกระทัง่
ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมล้วนเป็นสิง่ สำ�คัญ
ที่มีผลกระทบต่อความคิดของมนุษย์และมีบทบาทต่อชีวิตของ
ผู้วิจัยไม่น้อย
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จากคำ�กล่าวที่ว่า “การมีความสุขไม่ใช่เรื่องง่าย” ทำ�ให้
ผูว้ จิ ยั มีมมุ มองทีเ่ ห็นต่างออกไปบางส่วนกล่าวคือ จากประสบการณ์
ที่ผ่านมาผู้วิจัยเห็นว่าการที่เรายังมีชีวิตอยู่ บางครั้งก็ไม่จ�ำ เป็นที่
จะต้องเข้าใจว่าความสุขคืออะไร แต่กม็ บี างคนทีไ่ ม่ตอ้ งพยายาม
ทำ�อะไรเลยก็มคี วามสุขได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คิดว่าการมีความสุขไม่ใช่
เรื่ อ งง่ า ยและก็ ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งที่ ย ากเพราะกุ ญ แจดอกสำ � คั ญ ที่ จ ะ
พาไปหาความสุขคือความคิดของคนๆ นัน้ ในชีวติ ประจำ�วันทัว่ ไป
ความคิดคือเรื่องง่ายๆ เรื่องหนึ่งที่มีกระบวนการก่อตัวมาจาก
จิตใต้ส�ำ นึก สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือการมีจติ สำ�นึกและการ
ไม่มีจิตสำ�นึก ในชีวิตของผู้วิจัย เรื่องที่เกิดมาจากความไม่ตั้งใจ
มักทำ�ให้เราเกิดความคิดแบบการไม่มจี ติ สำ�นึกอันจะนำ�ไปสูก่ าร
เกิดอารมณ์และทำ�ให้ผวู้ จิ ยั เกิดความรูส้ กึ บางอย่าง เช่น โศกเศร้า
สนุ กสนาน หรือบางครั้ง ก็ไ ม่แน่ใจว่าความรู้สึก ที่ เกิดขึ้น นั้ น
เรียกว่าอะไร เป็นต้น ในส่วนความคิดที่เกิดจากการมีจิตสำ�นึก
อันจะนำ�ไปสูก่ ารพิจารณาทีถ่ ถี่ ว้ นถึงความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ณ ขณะนี้
คืออะไร ซึ่งสมองจะสั่งการให้เริ่มวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
ในขณะที่วิเคราะห์เหตุการณ์นั้น ผู้วิจัยจะไม่สนใจว่าเรื่องนั้น
ถูกหรือผิด ได้รบั การยอมรับจากสังคมหรือไม่และสายตาทีค่ นอืน่
มองจะเป็ น อย่ า งไร เพราะผู้ วิ จั ย จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ค วามเข้ า ใจ
และความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้
ในกระบวนการพิจารณานี้ยังสามารถทำ�ให้ผู้วิจัยได้เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ ท างความคิ ด ใหม่ ๆ ได้ เช่ น แนวคิ ด ใหม่
พฤติกรรมใหม่ และความรู้สึกใหม่ เป็นต้น ซึ่งประสบการณ์
ที่ได้รับก็มีทั้งทางที่ดีและไม่ดีประกอบกัน เพราะว่าทุกสรรพสิ่ง
บนโลกล้ ว นมี ส องด้ า นเสมอดั ง นั้ น เราสามารถที่ จ ะทำ � ให้
ความคิดที่มีอยู่กระจายไปรอบๆ ความคิดของตนเองได้เพื่อ
ค้นหาแรงบันดาลใจที่ตนเองสนใจ
2. จากการสำ�รวจในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการดำ�รง
ชีวิตประจำ�วัน ประสบการณ์ที่ผ่านมา การนึกถึงเรื่องราวต่างๆ
ในอดีต เป็นต้น ทำ�ให้ผู้วิจัยค้นพบว่า องค์ประกอบของภาวะ
อารมณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสุ ข ของผู้ วิ จั ย ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบสำ�คัญ ได้แก่ ครอบครัว คนรัก โลกของฉัน
และเพื่อน
2.1 ครอบครัว ประเทศจีนมีนโยบายบังคับให้ประชาชน
ในประเทศสามารถมีบุตรได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นหรือเรียกว่า
นโยบาย “ลูกคนเดียว” ซึ่งภายใต้สภาพแวดล้อมสังคมและ
นโยบายข้อกำ�หนดของรัฐบาลในครั้งนี้ทำ�ให้ผู้วิจัยไม่เคยได้รับรู้

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการสร้างสรรค์ศิลปะที่มาจากชีวิตของผู้วิจัย
(Pan Siying, 2016)

ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากความสัมพันธ์แบบพีน่ อ้ งหรือความสัมพันธ์
กับเครือญาติที่มีอายุในรุ่นราวคราวเดียวกัน ส่งผลให้ผู้วิจัย
มีอารมณ์ความผูกพันกับครอบครัวและญาติพนี่ อ้ งค่อนข้างน้อย
อีกทั้งยังทำ�ให้ความสามารถด้านการพัฒนาความรู้สึกที่เกี่ยวกับ
การให้ความสำ�คัญและการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวเกิดขึ้น
อย่างเชื่องช้า แต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้เดินทางจากบ้านเกิดเข้ามา
ศึกษาต่อในประเทศไทย การดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันทัว่ ไปได้ท�ำ ให้
ความรูส้ กึ ของผูว้ จิ ยั เกิดการปะทะกับเรือ่ งราวความแตกต่างทาง
ด้านวัฒนธรรมหลายครั้งซึ่งบ่อยครั้งที่ทำ�ให้ได้รับความรู้สึกแห่ง
ความโหยหา คิดถึงและอยากกลับไปหาครอบครัว
2.2 คนรักการรับรูค้ วามรูส้ กึ เมือ่ คนสองคนได้เจริญเติบโต
ไปพร้อมๆ กันและได้ใช้ชีวิตร่วมกันโดยตระหนักถึงรูปแบบชีวิต
ของคำ�ว่า “เรา” มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตทำ�ให้ผู้วิจัย
ต้องใช้หัวใจเข้าไปดูแลความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นกับเขา มีคนเคย
กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ต้องใช้ชีวิตในแบบของตนเอง” ทำ�ให้ผู้วิจัย
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ได้เข้าใจตัวเองว่า คำ�นี้จริงๆ แล้วหมายถึงมนุษย์ต้องดำ�เนินชีวิต
ด้วยการใส่ใจสิ่งรอบกายและใช้หัวใจดูแลตนเองเพื่อให้ตนเอง
ได้พบความสุขที่ปรารถนาและสร้างความกระชุ่มกระชวยให้แก่
หัวใจด้วยการเพิ่มความสุขให้กับตนเองอย่างสมดลและต่อเนื่อง
2.3 โลกของฉัน ความสับสนและความกระวนกระวาย
ร้อนใจในขณะที่คิดว่าตนเองกำ�ลัง “สนใจ” สามารถทำ�ให้
ผูว้ จิ ยั ได้รบั รูค้ วามหมายทีแ่ ท้จริงของการมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้เพียง
น้อยนิดเท่านั้น มีคนหลายคนที่มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตเคยอธิบาย
ให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าตนเองควรใช้ชีวิตอย่างไร แต่เมื่อครั้งที่ผู้วิจัย
ได้ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของเขาแล้วกลับพบว่ามันยังห่างไกลกับ
ความรู้สึกภายในใจที่ตนเองมีอีกมากมาย แต่เมื่อผู้วิจัยทำ�ตาม
สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากคำ�บอกเล่าและคำ�แนะนำ�ของคนอื่นๆ
ได้ทำ�ให้ผู้วิจัยได้รับรู้คำ�ตอบของตนเองที่เกิดขึ้นจากความคิด
อิสระและความหมายของชีวิตที่สามารถทำ�ให้ตนเองเดินทาง
ไปตามเป้าหมายทีค่ าดหวังเพือ่ ค้นหาแรงบันดาลใจและเก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
2.4 เพือ่ น “ทำ�ไมต้องมีเพือ่ น” เป็นคำ�ถามทีเ่ กิดขึน้ ในใจ
หลายต่อหลายครั้ง ซึ่งคำ�ตอบที่พอจะสามารถอนุมานได้คือ
อาจเป็ น เพราะความหวาดกลั ว ต่ อ ความโดดเดี่ ย ว แต่ ท ว่ า
ในมุมมองกลับกันบางครั้งผู้วิจัยก็รู้สึกว่าเพื่อนไม่ใช่เครื่องมือ
ที่จะสามารถทำ�ลายความเดียวดายที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
การค้นหาเพื่อให้ค้นพบคนที่ตนเองถูกใจและไม่มีกำ�แพงทาง
ความรู้สึกใดๆ มาขวางกั้นจนก่อให้เกิดเป็นความหวาดระแวง

ในความสัมพันธ์ที่มีให้แก่กันจะทำ�ให้ผู้วิจัยสามารถเปิดใจพูดคุย
กับเพื่อนได้อย่างสนิทใจ เข้าใจแนวคิดของกันและกัน และมี
มิตรภาพไมตรีที่ดีเชื่อมโยงต่อกันอย่างสนิทแนบแน่น ซึ่งหากได้
ค้นพบเพือ่ นสนิททีเ่ ชือ่ ใจได้ทกุ เรือ่ งจะสามารถทำ�ให้ผวู้ จิ ยั ได้พบ
กับความสุขครั้งยิ่งใหญ่

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
จริงในชีวิตประจำ�วันของผู้วิจัย
ในชีวติ ประจำ�วันทัว่ ไป สิง่ ทีไ่ ด้พบและรูส้ กึ ถือเป็นขัน้ ตอน
ที่เป็นตัวประทุความรู้สึกแห่งความสุขให้ปรากฏขึ้น โดยวิถีชีวิต
และธรรมชาติจะเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้บอกเล่าเรือ่ งราวต่างๆ มากมาย
ให้กับมนุษย์ ซึ่งแรงบันดาลใจและการรับรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ต่ า งมาจากสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ ร อบตนเอง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการรวบรวมข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้ สึ ก และสิ่ ง ที่ ไ ด้ สั ม ผั ส ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาด้วยการจดบันทึกชีวิตประจำ�วัน
จากการรวบรวมข้อมูลท่ามกลางการดำ�เนินชีวติ ตามปกติ
และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างปกติสุขทั่วไปจะเห็นได้ว่า การ
ค้นหาความรู้สึกของตนเองและการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
ทั้งหมดเป็นการบูรณาการข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้วิจัยได้สัมผัส
กับความรู้สึกทางอารมณ์และก่อเกิดขึ้นมาเป็นความสุข ดังนั้น
เนื้อหาแบบร่างจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวผู้วิจัยกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบๆ ตนเอง ดังนี้

ภาพที่ 2 การออกแบบแบบร่างเบื้องต้น
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนวิถีแห่งความสุข
THE CREATIVE ART ON THE PATH OF HAPPINESS

ภาพที่ 3 ผลงานภาพวาดส�ำเร็จ 1

การนำ�เสนอผลงานภาพวาดด้วยการจัดนิทรรศการ
ที่ผสมผสานศิลปะจัดวาง
ศิ ล ปะจั ด วาง (Installation art) คื อ แนวทางการ
สร้างสรรค์ที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดทำ�ผลงานในครั้งนี้
โดยผู้วิจัยได้จัดทำ�ศิลปะจัดวาง ไว้ดังนี้
การจัดแสดงผลงานภาพวาดด้วยการผสมผสานเทคนิค
ของศิลปะจัดวางจะทำ�ให้สามารถถ่ายทอดและแสดงความรู้สึก
ของผูส้ ร้างสรรค์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดแสดงนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ไ หมพรมมาถั ก เป็ น ผมเปี ย ของตั ว ละครในภาพ
ประกอบด้วยวัสดุส�ำ คัญคือ เฟรมภาพวาดสีน�้ำ มัน (Oil painting
frames) ไหมผมสีด�ำ สีแดงและสีเขียว ซึง่ ให้ผลทางการมองเห็น
เป็นภาพสามมิตทิ สี่ มจริง โดยจำ�ลองลักษณะการจัดแสดงผลงาน
เหมือนบ้านของผูว้ จิ ยั อันจะทำ�ให้ผรู้ บั ชมมีความรูส้ กึ แปลกใหม่
และเป็นส่วนหนึง่ กับการจัดแสดงผลงาน รูปแบบการสร้างสรรค์

ภาพที่ 4 ผลงานภาพส�ำเร็จ

ภาพที่ 5 ผลงานศิลปะจัดวาง (Installation art)

ศิลปะแบบจัดวางเป็นการผสมผสานศิลปะแบบสองมิติและ
สามมิ ติ เข้ า ด้ ว ยกั น อย่ า งลงตั ว ซึ่ ง สามารถทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ เข้ า ใจ
ความหมายและคำ�อธิบายความสุขของตนเองได้อย่างชัดเจน
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ภาพที่ 6 ผลงานศิลปะจัดวาง (Installation art)

ผู้วิจัยคิดว่าการใช้รูปแบบทางศิลปะมาแสดงแนวคิด
สร้ า งสรรค์ แ ละความรู้ สึ ก ในชี วิ ต ตนเอง ตามการรั บ รู้ แ ละ
ความเข้าใจของตนมาสร้างสรรค์เป็นผลงานในครัง้ นี้ เป็นผลงาน
การสร้างสรรค์ทมี่ าจากความคิดและความรูส้ กึ ทีม่ าจากตัวผูว้ จิ ยั
แต่เพราะทุกคนมีความเข้าใจต่อผลงานและแนวคิดทีม่ ตี อ่ ผลงาน
ศิลปะแตกต่างกันดังนัน้ เนือ้ หาของผลงานจึงไม่จ�ำ กัดแนวความคิด
ของผูช้ ม โดยผูช้ มสามารถใช้ทศั นคติและประสบการณ์ของตนเอง
มาทำ�ความเข้าใจผลงานได้เพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจและความ
รู้สึกของตน

สรุปผล
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
บนวิถแี ห่งความสุขของตนเอง” เป็นภาพวาดเรือ่ งราวทีส่ อดคล้อง
กับภูมิหลังในวัยเยาว์และช่วงชีวิตในปัจจุบันของผู้วิจัยอันแสดง
ให้เห็นถึงความต่อเนื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้น โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า
สภาพแวดล้อมในการดำ�เนินชีวิต ณ ขณะนั้นส่งอิทธิพลโดยตรง
ต่อการเจริญเติบโตทางร่างการและการพัฒนาทางด้านจิตใจ
เป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นรูปแบบของทัศนคติและมีผลต่อการ
รับรูท้ างอารมณ์ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง โดยสภาพแวดล้อม
ในการดำ�เนินชีวิตที่ส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออารมณ์ของผู้วิจัย
ประกอบด้วยสถานที่สำ�คัญ 2 แห่ง คือบ้านเกิดของผู้วิจัยและ
บางแสนสถานที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
เมื่อผู้วิจัยนำ�ผลงานภาพวาดศิลปะบนวิถีแห่งความสุข
ของตนเองที่เกิดจากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์

จริงในชีวิตของผู้วิจัยและนำ�เสนอด้วยการผสมผสานเทคนิค
ศิลปะจัดวาง (Installation art) ได้ทำ�ให้การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในครัง้ นีม้ คี วามน่าสนใจ แปลกใหม่ สามารถสร้างปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผลงาน พื้นที่ และผู้ชมให้เป็นองค์รวมได้อย่างสมดุล
ตลอดจนสามารถนำ�ความสุขที่ค้นพบไปใช้เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
กระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและนำ�ไปสู่การพัฒนา
รูปแบบความสุขบนพืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกับสภาพปัจจุบนั ได้อย่าง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป
ในการดำ�รงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมหลายๆ ด้าน
แตกต่างจากประเทศบ้านเกิดอย่างในประเทศไทยนี้นำ�มาซึ่ง
เหตุการณ์ภาวะ Culture Shock และทำ�ให้ผู้วิจัยค้นพบความ
ต้องการทางใจอีกหลายอย่าง รวมถึงทำ�ให้ผู้วิจัยรับรู้ความรู้สึก
อย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “การเลือกชีวิตด้วยตนเอง”
สำ�หรับผูว้ จิ ยั แล้ว ไม่วา่ จะเป็นด้านวัฒนธรรม คน หรือภูมอิ ากาศ
ของประเทศไทยทัง้ หมดล้วนทำ�ให้ผวู้ จิ ยั ได้รบั รูถ้ งึ ความน่าสนใจ
ที่แปลกใหม่ เช่น ความอบอุ่นที่คนไทยมอบให้ทำ�ให้ผู้วิจัยรู้สึก
ตื้นตัน รสชาติของวัฒนธรรมที่เข้มข้นได้ดึงดูดให้ผู้วิจัยหลงใหล
อย่างถอนตัวไม่ขึ้น อากาศที่ร้อนอบอ้าวทำ�ให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่า
อะไรคือความสงบที่แท้จริง เป็นต้น ผู้วิจัยรู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็น
กระบวนการทีส่ ามารถทำ�ให้ผวู้ จิ ยั เปลีย่ นแปลงและทำ�ความรูจ้ กั
กับตนเองได้มากขึ้น ทำ�ให้ได้รู้จักกับความสุขรูปแบบใหม่และ
ทำ�ให้ชวี ติ ของตนเองมีจดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจน ซึง่ ทัง้ หมดนีส้ ามารถ
สรุปได้ว่าการใช้ชีวิต ณ ที่แห่งนี้ทำ�ให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ชีวิตที่เป็น
ธรรมชาติอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพัฒนาการและรวบรวมข้อมูลผลงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ร่วมสมัยในประเทศไทยในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2486 ถึง
พ.ศ. 2555 โดยศึกษาประเด็นด้านกระบวนแบบและด้านเนือ้ หา
วิธีด�ำเนินการวิจัยเริ่มจากเก็บข้อมูลทางเอกสารโดยการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์
ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างศิลปิน จ�ำนวน 15 คน
ตัวอย่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา จ�ำนวน 101 ชิ้น น�ำมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาใน 4 มาตรฐาน
ได้แก่ เนือ้ หา กระบวนแบบ ทัศนธาตุทางศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา น�ำข้อมูลมาแจกแจง
หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติ ผู้วิจัยน�ำผลสรุปมาสร้างทฤษฎีความสัมพันธ์ลักษณะ
ที่ส�ำคัญของศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย ได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ กระบวนแบบประโยชน์ใช้สอย กระบวนแบบ
จินตนาการความฝันเหนือจริง และกระบวนแบบสัญลักษณ์
ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย, รูปแบบ
การสร้างสรรค์

ABSTRACT
This research is a research on the visual arts. The
purpose of this research aimed to study the development
and to collect the contemporary ceramic arts in Thailand
during the period from 1943 to 2012. The research aspects
included the process of visual elements and the content.
The research methodology started from review of
contemporary art history documents. Then, the field
research was conducted by interviewing 15 outstanding
experts and artists. All 101 pieces of their artwork were
analyzed for 5 scales (Rating Scale).The criteria of rating
scale were setting in 4 standards, such as, the content
of the process, artistic expression style, element of
ceramic arts, and ceramic techniques. The collecting data
were analyzed by using mean and standard deviation
via the statistical analysis software. As the result, the
researcher synthesizes the important characteristics of
contemporary ceramic arts in Thailand in three groups;
the utility ceramic, the imagination ceramic and the
symbolic ceramic.
Keyword : Contemporary Ceramic Arts, Creativity.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เครือ่ งปัน้ ดินเผามีความสัมพันธ์กบั วิถขี องมนุษย์มาช้านาน
เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ให้เห็นถึงลักษณะการด�ำรงอยู่
ของมนุษย์ในสังคมแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมา และเป็นภาพสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ และพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ต ามล� ำ ดั บ
ดั ง บทความที่ สุ ขุ ม าล เล็ ก สวั ส ดิ์ (2548: 57) กล่ า วไว้ ว ่ า
เครื่องปั้นดินเผาแต่ละชิ้นเปรียบเสมือนเครื่องบันทึกเหตุการณ์
ส�ำคัญที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัยนั้นมีผลทางด้าน
รูปธรรมของเครือ่ งปัน้ ดินเผาเป็นอย่างยิง่ ซึง่ สอดคล้องกับ กิตมิ า
อมรทัต (2530: 45) กล่าวไว้ว่า ตามประวัติศาสตร์นั้นถ้วยชาม
เป็นศิลปะแรกในบรรดาศิลปะยุคแรกของมนุษย์ ภาชนะดิน
สมัยแรกนั้นเริ่มท�ำจากดินเหนียวหยาบที่ขุดขึ้นมาจากพื้นดิน
ปั้นด้วยมือแล้วตากให้แห้ง ขั้นตอนนี้เกิดก่อนที่มนุษย์จะรู้จัก
การอ่านเขียน ก่อนหน้าที่จะมีวรรณกรรมและศาสนา มนุษย์มี
ศิลปะชิ้นนี้แล้วและภาชนะที่ท�ำขึ้นสามารถท�ำให้เราสะเทือน
อารมณ์ได้ด้วยรูปร่างที่แสดงออกเป็นศิลปะบริสุทธิ์
ในอดีตทีผ่ า่ นมา ไทยได้รบั อิทธิพลทางศิลปะจากต่างแดน
เช่น ศิลปวัฒนธรรมอินเดีย จีน และเขมร ผสมผสานเข้ากับ
วัฒนธรรมเฉพาะของไทย พัฒนาจนส่งผลให้กลายเป็นศิลปะไทย
ประเพณีอย่างทีเ่ ราคุน้ เคยกันจนทุกวันนี้ ส่วนการเริม่ ต้นของศิลปะ
สมัยใหม่ในประเทศไทยนัน้ วิโชค มุกดามณี (2548, 19) กล่าวไว้วา่
เริ่มต้นจากกระแสของอารยธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
เป็นต้นมา เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่งานศิลปะสมัยใหม่ได้เข้ามา
มีบทบาทในสังคมไทย อิทธิพลที่มีต่อศิลปะไทยในขณะนั้นคือ
รูปแบบทีน่ ำ� เสนอความเหมือนจริง เช่น ขรัวอินโข่งเขียนภาพด้วย
การใช้หลักทัศนียวิทยา (Perspective) การว่าจ้างชาวต่างชาติ
ให้เขียนภาพทีส่ วยงามถูกต้องตามหลักวิชา (Academic) ประดับ
พระราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) เหตุการณ์ส�ำคัญจากจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 วัดและวังที่เคยเป็นศูนย์กลาง
การสร้างสรรค์และพัฒนาทุกด้านได้เปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลที่
มาจากพลเรือน แวดวงศิลปะมีการเปลีย่ นแปลงเช่นกัน การศึกษา
ศิลปะของไทยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพาะช่าง ในปี พ.ศ.2456
และการเปิดสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษาที่คณะจิตรกรรม
และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2486 เริ่ม
มีการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496

โดยการริเริม่ ของศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี เพือ่ ต้องการผลักดัน
ให้วงการศิลปกรรมของไทยและศิลปะสมัยใหม่ของไทยเป็น
ที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
นอกจากศิลปะแขนงอื่นแล้วงานเครื่องปั้นดินเผามีการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ จากเดิ ม ที่ เริ่ ม ต้ น จากงานหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผามุ่งเน้นทางประโยชน์ใช้สอยเป็นส�ำคัญพัฒนา
สู่งานศิลปะ จากบทความดังต่อไปนี้ที่ผู้วิจัยสันนิษฐานได้ว่าอาจ
เริม่ มีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ร่วมสมัยขึน้ ในประเทศไทย ควบคูไ่ ปกับการศึกษาศิลปะสมัยใหม่
แขนงอืน่ และในบทความใช้คำ� ว่าเซรามิก (Ceramic) ซึง่ เป็นการ
ใช้ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษแทนค�ำว่า ดินเผา หรือเครื่องปั้นดินเผา
ในภาษาไทย “วันนีพ้ วกนาย...ออกแบบแจกันเซรามิก...เสร็จแล้ว
ส่งเลย” ค�ำพูดประโยคนี้เป็นค�ำสั่งของท่านศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี ให้พวกเราท�ำงานในวิชาองค์ประกอบศิลป์ (จักร ศิรพิ านิช,
2526: 59)
เมื่อมาถึงช่วงปลายของศาสตราจารย์ศิลป์ จักรพันธุ์
วิลาสินีกุล (2547: 459) กล่าวไว้ว่าเป็นยุคที่มีลูกศิษย์ลูกหาของ
ท่านทยอยเดินทางข้ามทวีป เพื่อไปศึกษาเรียนรู้ดูงานศิลปะที่
ต่างประเทศ อันเป็นแหล่งก�ำเนิดของศิลปะ เช่น ในยุโรปและ
อเมริกามากขึ้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบกระท�ำตาม
ทัง้ มีการรับอิทธิพลด้านรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่ เหล่านัน้ มาใช้
พัฒนาคลีค่ ลายการสร้างงานศิลปะสมัยใหม่ในเมืองไทย ซึง่ รวมถึง
งานเครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นกันที่มีการน�ำวัตถุดิบทั้งเนื้อดิน
น�้ำเคลือบ และวิธีการเผา มาจากต่างประเทศเพื่อมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่นอกเหนือไปจากงานหัตถกรรมแบบ
ประเพณีดงั้ เดิม และเริม่ แพร่ขยายน�ำไปทดลองท�ำตามเป็นระยะ
สถาบันการศึกษาเริม่ มีการจัดการเรียนการสอนทางศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการสอนทางศิลปะแขนงอื่น ซึ่ง
มีการขยายตัวของจ�ำนวนสถานศึกษาและเนื้อหาสาระของวิชา
ที่เกี่ยวข้อง กระทั่งในปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มี
การจัดการแสดงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเป็นครั้งแรกและ
จัดต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่สาม จึงพัฒนายกระดับขึ้นเป็นการ
จัดแสดงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่แรก ในปี
พ.ศ. 2529 จัดให้มกี ารประกวดแบ่งตามประเภท เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ที่มีคุณค่าทางศิลปะ (Ceramic art), เครื่องปั้นดินเผาที่มีการ
ออกแบบอย่างสวยงามและแสดงออกทางฝีมือการปัน้ ประดิษฐ์
และเคลือบ (Ceramic handicraft) และเครื่องปั้นดินเผา
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อุตสาหกรรมที่มีคุณค่าทางการออกแบบ (Ceramic industry)
จากการแบ่งประเภทท�ำให้ทราบได้วา่ ภาพรวมของเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ในประเทศไทยสมัยนั้นแบ่งได้เป็นทั้งผลงานศิลปะ ผลงาน
หัตถกรรม และผลงานอุตสาหกรรม มีสถาบันการศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอนทางด้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงาน
เครื่องปั้นดินเผา ศิลปิน และช่างปั้นอิสระร่วมแสดงผลงาน
มากมาย
จุดนีเ้ องถือได้วา่ ศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยเริม่ ได้รบั
การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ มีทิศทางและความมั่นคงขึ้นเป็น
อย่างมากในประเทศไทย แต่เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องควรมีการ
รวบรวมข้อมูล เป็นฐานข้อมูลส�ำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า
หรือสร้างองค์ความรูเ้ ฉพาะทางด้านศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา ซึง่ มี
ทั้งเอกลักษณ์ เทคนิควิธีการ ความงามเฉพาะทางที่แตกต่าง
จากผลงานศิลปะแขนงอื่นทั่วไป จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความ
ต้องการรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึง
พัฒนาการที่ส�ำคัญทางด้านเนื้อหาแนวความคิดการสร้างสรรค์
กระบวนแบบ ทัศนธาตุทางศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย และน�ำข้อมูล
ทีไ่ ด้มาสังเคราะห์ดว้ ยการสร้างทฤษฎีทางการวิจยั เชิงสร้างสรรค์
เฉพาะตน และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบตนเอง ซึ่งผลสัมฤทธิ์ท�ำให้เกิด
องค์ความรูเ้ ฉพาะทางจากการวิจยั เชิงสร้างสรรค์และเป็นแนวทาง
การพัฒนาต่อผู้สนใจงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาพั ฒ นาการและรวบรวมข้ อ มู ล ผลงานศิ ล ปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทยในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.
2486 ถึง พ.ศ. 2555 โดยมีประเด็นดังนี้
1.1 ด้านกระบวนแบบ (Artistic Expression Style)
ได้แก่ กระบวนแบบในการสร้างสรรค์ ทัศนธาตุ เทคนิควิธีการ
ในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลต่อพัฒนาการที่ส�ำคัญของงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา
1.2 ด้านเนื้อหา (Content) ได้แก่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
เนือ้ หาแนวความคิดและงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาในแต่ละช่วง
เวลา
		

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์น�ำมาสร้างทฤษฎีการสร้างสรรค์
เฉพาะตนจากข้อมูลทัง้ ด้านกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ เนือ้ หา
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทางด้าน
เครื่องปั้นดินเผาในแต่ละช่วงเวลา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผลงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งที่ผูกพันอยู่กับคนไทย
มายาวนาน มีการใช้เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านเป็นงานที่ต้อง
ใช้ฝีมือในการท�ำผสมผสานกับภูมิปัญญาที่มีของผู้คนในท้องถิ่น
ผูกพันกับชีวิตประจ�ำวัน คติความเชื่อของคนในชุมชน นอกจาก
ท�ำขึน้ เพือ่ ใช้สอยภายในครัวเรือนแล้ว ยังมีคณ
ุ ค่าและความส�ำคัญ
ด้านศิลปกรรม ดังบทความที่ พิรยิ ะ ไกรฤกษ์ (2533: 4) กล่าวไว้วา่
งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผายังเป็นงานทัศนศิลป์ เนื่องจาก
เป็นงานศิลปกรรมทีม่ นุษย์เป็นผูส้ ร้างขึน้ ประดิษฐ์ขนึ้ โดยมนุษย์
เป็นงานศิลปกรรมทีเ่ กิดขึน้ ประกอบด้วย ความคิด มือ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญของช่าง และความเชือ่ ของมนุษย์เป็นสาเหตุสำ� คัญ
ก่อให้เกิดงานหัตถกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกัน
สืบต่อมา ซึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นจาก
งานหัตถกรรมทีต่ อ้ งการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแล้ว
จึงค่อยพัฒนาสูง่ านศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา นอกจากนีย้ งั มีศลิ ปิน
และนักวิชาการ ได้กล่าวถึงความงามและลักษณะเฉพาะของ
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
อิทธิพล ตัง้ โฉลก (2547: 137) กล่าวไว้วา่ เครือ่ งปัน้ ดินเผา
มีลักษณะเฉพาะทางวัสดุและเทคนิคที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
เฉพาะไม่เหมือนผลงานประติมากรรมซึ่งเป็นผลงาน 3 มิติ
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะประการส�ำคัญ คือ โดย
รากฐานทีเ่ ป็นมาแต่ดงั้ เดิมเครือ่ งปัน้ ดินเผาเป็น “ศิลปะประยุกต์”
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภาชนะที่มีประโยชน์ใช้สอย และเมื่อ
ถูกพัฒนามาจนกลายเป็น “วิจิตรศิลป์” ลักษณะเฉพาะของ
ศิลปกรรมประเภทนี้จึงมิใช่เป็นเพียงประติมากรรมที่ใช้เทคนิค
เครื่องปั้นดินเผา แต่เป็นผลงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหัตถกรรม
และประติ ม ากรรม ผลงานบางชิ้ น ยั ง อาจเป็ น ภาชนะที่ มี
ประโยชน์ใช้สอย เช่น แจกัน จาน ชาม หรือบางชิ้นอาจจะ
ไม่ใช่ภาชนะอะไรเลยเหมือนกับประติมากรรมก็ได้
วศินบุรี สุภานิชวรภาชน์ (2545: 120) กล่าวไว้วา่ ส�ำหรับ
งานเครื่องปั้นดินเผา วัตถุดิบ คือ ตัวแทนของอารมณ์ เราต้อง
พิจารณาเลือกทุกสิง่ เพือ่ ให้ตรงกับทีเ่ ราต้องการสือ่ และแสดงออก
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สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อรูปแบบ ภาพรวม และอารมณ์ของงาน
วัตถุดบิ และเทคนิคจึงเป็นตัวน�ำเสนอเรือ่ งราวและความรูส้ กึ ของ
งาน ไม่ใช่เป็นแค่เพียงเป็นตัวถ่ายทอด แม้ในปัจจุบนั ดินถูกน�ำมา
ใช้แพร่หลายมากขึ้นในวงการศิลปะ แต่ยังแบ่งแยกประเภทของ
งานดินเผาไว้ชัดเจน คือ เครื่องปั้นดินเผาของศิลปิน (Artist ceramic) คือ งานดินเผาทีถ่ กู ท�ำจากศิลปินแขนงอืน่ มาท�ำงานรวม
กับช่างปั้นดินเผา เช่น ปิกัสโซ (Picasso) กับ เซซาน (Susanne)
และ ชูอัน มิโร (Georges Rami Miro) และ อองรี มาตีส (Henry
Matisse) เป็นต้น และ ศิลปินเครือ่ งปัน้ ดินเผา (Ceramic artist)
คือ คนทีใ่ ช้ดนิ เป็นสือ่ หลักในการสร้างงานศิลปะเช่น ลูซี ลี (Lucie
Rie) หรือ ฮาน คูเปอร์ (Hans Coper) ในเอเชียทัศนคติทมี่ ตี อ่ งาน
ดินเผาถือว่าเป็นของล�้ำค่า เป็นศิลปะชั้นสูง สมัยหนึ่งมีค�ำกล่าว
ในประเทศจีนว่า งานดินเผานัน้ “งามดุจหยกแต่ลำ�้ ค่ากว่า” หรือ
เรียก พอร์ซเลน (Porcelain) ว่า “ทองค�ำขาว”
สาธร ชลชาติภิญโญ (2547: 146) กล่าวไว้ว่า คุณค่า
ความงามทางเครือ่ งปัน้ ดินเผามีเกณฑ์สากลในการพิจารณาเหมือน
ศิลปะแขนงอื่นๆ มีการแบ่งประเภทของผลงานเป็นหมวดหมู่
เช่น ผลงานที่เน้นประโยชน์ใช้สอย (For use) ผลงานที่มุ่งเน้น
ด้านความรู้สึกหรือประทับใจ (For expression) หรือผลงาน
เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ (Traditional) มีความงาม
หรือคุณค่าอันเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลตามประเด็นดังต่อไปนี้
ความงามจากดิน (Clay), ความงามจากเคลือบและการตกแต่ง
(Glaze and decoration), ความงามจากการเผา (Firing),
ความงามจากรูปทรง (Form), ความงามจากลักษณะผิว (Texture),
ความงามในลักษณะเอกลักษณ์ (Traditional), ความงามจาก
การสัมผัส (Tactile quality), ความงาม ณ พื้นที่โดยรอบ
(The beauty of area around the base), ความงามจาก
ร่องรอยแห่งทักษะ (Skill) และความงามจากสมดุล (Balance)
Koie Ryoji (2551: 7) กล่าวไว้วา่ เครือ่ งปัน้ ดินเผาของ
จีนนั้นภาชนะเปรียบได้กับหยก หรือเงิน ส่วนเครื่องปั้นดินเผา
ตะวันตกนั้น เช่น มาจอลิกา (Majolica ware) ของอิตาลีมีความ
พยายามอย่างเต็มทีใ่ นการสร้างสรรค์ให้เหมือนงานจิตรกรรม แต่
ในเครือ่ งปัน้ ดินเผาญีป่ นุ่ คุณสมบัตขิ องวัสดุ เช่น สี ผิวสัมผัส หรือ
ความแข็งของดินเหนียว สิ่งปนเปื้อนในเนื้อสี ความเหนียวและ
การหลอมตัวของเคลือบได้รับการได้รับการส่งเสริมให้แสดงตัว
เองออกมา การเปิดโอกาสให้วัสดุได้ “แสดงออก” ซึ่งช่างปั้นมัก
จะปล่อยให้ชิ้นงานมีรูปทรงที่เรียบง่าย นอกจากนี้เตาเผามีการ

แสดงออกเช่นกัน เตาเผาจะถูกมองว่าเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้ดนิ
แข็งตัวและหลอมละลายเคลือบ ผลทีเ่ กิดจากเตาเผาเช่น รูปทรง
ทีบ่ ดิ เบีย้ ว รอยไหม้ และรอยชีเ้ ถ้าทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาใช้
อย่างจงใจ อีกนัยหนึ่งคือ เตาเผาเป็นสื่อที่ส�ำคัญในกระบวนการ
ตกแต่งชิน้ งาน และงานเครือ่ งปัน้ ดินเผาญีป่ นุ่ ช่างปัน้ ทีเ่ ชีย่ วชาญ
ในการท�ำให้ “เตาเผาสื่อออกมาได้” จะประสบผลส�ำเร็จได้เมื่อ
ผ่านการลองผิดลองถูกครัง้ แล้วครัง้ เล่า ซึง่ ช่างปัน้ ทีด่ จี ะรูถ้ งึ ความ
แตกต่างระหว่างชิ้นงานที่สวยงามจาก “ลวดลาย” ของขี้เถ้าที่
เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจกับงานที่เผานานเกินไป ผลจากความบังเอิญ
ดังกล่าวไม่ได้มาจากการปล่อยให้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากผ่าน
การฝึกฝนอย่างหนัก
จากบทความทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา วิธกี ารสร้างสรรค์งานศิลปะ
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาในงานวิ จั ย นี้ ห มายถึ ง เทคนิ ค เฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผาประกอบด้วย วัตถุดิบ การขึ้นรูป การตกแต่ง
และการเผา ที่มีความสอดคล้องกับกระบวนแบบและเนื้อหา
แนวความคิดของศิลปิน ดังนี้
1. ดิ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งลักษณะของดินมีทั้งผิวหยาบ ผิวละเอียด
และสีอ่อน สีเข้ม ซึ่งส่งผลต่อวิธีการขึ้นรูป พื้นผิว และสี
2. เคลือบ ประกอบด้วย หิน แร่ธาตุ เป็นส่วนผสม
เข้าด้วยกัน การเคลือบช่วยเพิ่มความแกร่งและความคงทนต่อ
สภาพแวดล้อม วิธกี ารหนึง่ ในการตกแต่งชิน้ งาน สีสนั ของเคลือบ
เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ส ร้ า งความงามให้ แ ตกต่ า งจากสี อื่ น ทั่ ว ไป
นอกจากนี้การเคลือบยังสามารถสร้างพื้นผิวให้กับผลงานได้ทั้ง
เงางาม หยาบด้าน ส่งผลต่อการรับรูด้ า้ นความงามจากลักษณะผิว
และความรู้สึกเมื่อได้สัมผัส
3. การเผา เพื่อการตกแต่งและยังช่วยเพิ่มความแกร่ง
ให้กับผลงาน ส่งผลต่อน�้ำหนักและความพรุนตัว กระบวนการ
ทางความร้อนช่วยเปลี่ยนแปลงสถานะของเนื้อดิน น�้ำเคลือบให้
เป็นไปตามทีผ่ สู้ ร้างสรรค์ตอ้ งการ บางครัง้ กระบวนการดังกล่าวนี้
อาจไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ และนอกจากนี้เตาเผา
แต่ละประเภทต่างให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
4. กรรมวิธีในการสร้างสรรค์เฉพาะตน ประกอบด้วย
การตกแต่ง และการขึน้ รูป ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตน ดังนัน้ จึงเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เห็นถึงความจ�ำเป็นในการสร้างสรรค์ และ
สะท้อนแง่คิดที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน
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ที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ด้านคุณค่าความงาม
ทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผามีเกณฑ์สากลในการพิจารณาเหมือน
ศิลปะแขนงอืน่ แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่าง คือ วิธกี ารเฉพาะทางด้านศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
จ�ำแนกใหม่เพื่อวัดระดับคุณค่าของผลงานในแต่ละด้าน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 เนือ้ หา มาตรฐานที่ 2 กระบวนแบบ มาตรฐานที่ 3
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และมาตรฐานที่ 4 เทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา ในแต่ละมาตรฐานมีหัวข้อย่อย
จ�ำนวน 6 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นฐานความคิด การสร้างสรรค์
ผลงาน และสามารถวิเคราะห์งานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัย
ในประเทศไทยได้ตามวัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีวิจัย
ศึกษางานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย
ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2555 โดยแบ่งออกเป็น
1. การศึกษาด้านรูปธรรม (Objective) ของงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาเป็นการศึกษาทางด้านรูปแบบ การเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ โดยมีมาตรฐานในการศึกษา คือ ด้านเนือ้ หา (Content)
และการวิจารณ์ผลงาน, ด้านกระบวนแบบ (Artistic Expression
Style) ของผลงาน, ด้านทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
(Element of Ceramic Art) ประกอบด้วย การแสดงออกของ
รูปทรง ลักษณะทางธรรมชาติของเนือ้ ดิน สีสนั และลักษณะพิเศษ
ของน�้ำเคลือบ ลักษณะการตกแต่ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การเผา และการรับรู้ทางผิวสัมผัส และด้านเทคนิควิธีการ
ทางเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic Technique) ประกอบด้วย
การขึ้นรูป เนื้อดิน นํ้าเคลือบ การตกแต่ง การเผา น�ำ้ หนักและ
ความพรุนตัว
2. การศึกษาด้านนามธรรม (Subjective) ของงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมรอบผลงาน
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา คือ คุณค่าทางด้านเนื้อหาที่สะท้อน
อยู่ในรูปแบบงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา เป็นเนื้อหาที่บ่งบอก
เรื่องราวหรือสื่อความหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด
ของแต่ละช่วงเวลา รวมถึงรายละเอียด เช่น ด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ และสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับด้านรูปธรรม
3. แหล่งข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
เอกสาร การรวบรวมเอกสาร ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการศึกษา โดย
แยกตามแหล่งที่มา ได้แก่ วารสารและนิตยสาร, วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท เอก, เอกสารประกอบการบรรยาย, สูจิบัตร
ประกอบนิทรรศการ บทความทางวิชาการภาษาไทย และ
ต่างประเทศ และข้อมูลด้านภาคสนาม โดยแยกตามแหล่งที่มา
ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และศิลปินผู้สร้างสรรค์,
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม, ศึกษาข้อมูลผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล จากการน�ำองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาผสานกับแนวความคิดเพื่อสร้างทฤษฎีเฉพาะตน
สามารถแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
4.1 ความหมายและแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ได้แก่ เนื้อหาที่มาแรงบันดาลใจ
4.2 ความงามของผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ กระบวนแบบ
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา

ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง สร้ า งสรรค์ เรื่ อ ง พั ฒ นาการศิ ล ปะ
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โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ น� ำ เสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis) ประกอบภาพผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย
ตามล�ำดับเวลา ดังนี้
1. ช่วงเวลา พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2524 การเปลีย่ นแปลงจาก
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสู่เส้นทางศิลปะร่วมสมัย โดยจาก
การมองย้อนหลัง ศิลปะในประเทศไทยช่วงเวลานั้นเป็นศิลปะ
แบบประเพณีที่ท�ำมาต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน แต่ครั้นเมื่อมี
เหตุการณ์สำ� คัญบางประการมาเปลีย่ นสภาวะเดิมแห่งวัฒนธรรม
ขึ้นแก่เมืองไทย ซึ่งรับวัฒนธรรมตะวันตกมาหลายประการ
โดยในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า อยู ่ หั ว
ประเทศไทยได้น�ำเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศ
หลายประการ เช่น การสร้างทางรถไฟ โรงพยาบาล โรงเรียน
ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการน�ำเอาคุณสมบัติพิเศษทางศิลปะ
ของตะวันตกเข้ามาด้วยทั้งงานประติมากรรมและจิตรกรรม
ตามแบบเหมือนจริง ศิลปินและสถาปนิกชาวต่างประเทศได้ถูก
น�ำเข้ามาท�ำงาน และนี่เองเป็นสิ่งเกิดการเคลื่อนไหวทางการ
สร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย (วิโชค มุกดามณี.
2541: 81)
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1.1 การก่อตัง้ สถาบันการศึกษาทางศิลปะในประเทศไทย
สถาบันที่ให้การศึกษาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ “โรงเรียนศิลป”
(Art school) มากที่ สุ ด แห่ ง แรก ได้ แ ก่ สโมสรช่ า งใน
สามัคยาจารยสมาคม กระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้น
เป็นโรงเรียนเพาะช่าง ในปี พ.ศ. 2456 โดยมีเป้าหมายในการ
ผลิตบุคลากรส�ำหรับผลิตงานศิลปหัตถกรรม สอนวิชาทางช่าง
คือ วาดเขียน ปั้น แกะสลัก เครื่องถม กลึง จักสาน และ
ช่างไม้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
พระราชทานนามให้ว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” แม้ว่าจะมิได้มี
เป้าหมายเพื่อผลิตช่างศิลปะ (Artist) โดยตรง แต่บุคลากร
ที่ถูกผลิตออกไปมีส่วนส�ำคัญในการเผยแพร่ศิลปะแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งมาเป็นศิษย์รุ่นแรกของโรงเรียน
ศิลปากรต่อไป (พิพัฒน์ พงศ์ระพีพร. 2536: 15)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสตราจารย์ ศิ ล ป์ พี ร ะศรี (เดิ ม ชื่ อ Corrado Feroci)
ชาวอิตาเลียน ซึง่ เดินทางมารับราชการในประเทศไทย ได้รว่ มกับ
คุณพระสาโรชรัชตมินมานก์ (สาโรช สุขยางค์) ท่านทั้งสอง
ได้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ใช้พื้นที่
วังกลางและวังตะวันออก หน้าพระบรมมหาราชวังเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนแห่งนี้ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนศิลปากร” กระทั่ง
พระยาอนุมานราชธนร่วมกับศาสตราจารย์ศลิ ป์ พัฒนาหลักสูตร
จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่
12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 จัดตั้ง คณะจิตรกรรมและประติมากรรม
ขึ้นเป็นคณะวิชาแรก หลังจากนั้นเป็นต้นมา ศาสตราจารย์ศิลป์
เป็นผู้มีบทบาทที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแบบตะวันตกใน
ประเทศไทย อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า
จากเดิมแบบไทยประเพณีที่เคยเป็นมาในอดีต สู่ศิลปะสมัยใหม่
จนถึงปัจจุบัน
1.2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2489
ศิ ล ปะไทยสมั ย ใหม่ ไ ด้ มี โ อกาสไปเผยแพร่ ใ นต่ า งประเทศ
โดยไปจัดแสดงที่สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน มี
ศาสตราจารย์ศิลป์ได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้อธิบายให้แขกที่มาเข้าชม
ทราบถึงความประณีตละเอียดอ่อนของศิลปะไทยด้วยตนเอง
อันเป็นผลให้ได้รบั ความส�ำเร็จอย่างสูง เมือ่ กลับมายังประเทศไทย
แล้วศาสตราจารย์ศิลป์ ได้จัดให้มีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2492 งานที่น�ำมาแสดงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
จิตรกรรม ประติมากรรม ประยุกต์ศิลป์ และมัณฑนศิลป์ ในงาน

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ มีการพิจารณาตัดสินผลงานที่น�ำมา
จัดแสดง และส�ำหรับงานนี้ผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ชนะในแต่ละ
ประเภทได้รบั รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
(กมล คงทอง. 2537: 115)
1.3 งานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2504 งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 พบว่า
มีผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน�้ำมัน ชื่อภาพ “สโมสรเครื่องปั้น”
(Gossiping pottery) ของปราณี ตันติสุข (ภาพที่ 1) เป็น
ภาพแจกันเครื่องปั้นดินเผาจ�ำนวนหลายชิ้นที่มีรูปทรงแปลกตา
แตกต่างจากเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีพ่ บเห็นทัว่ ไปในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
ในอดี ต ซึ่ ง มั ก เป็ น รู ปทรงภาชนะที่ มีป ระโยชน์ ใช้ สอย เช่น
แจกัน ชาม กระถางดินเผา เป็นต้น ผู้วิจัยสันนิษฐานเป็น
สองแนวทาง คือ แนวทางแรก ภาพเขียนดังกล่าวมาจากรูปทรง
แจกันเครื่องปั้นดินเผาในจินตนาการของศิลปินเองที่ต้องการ
เปลีย่ นแปลงรูปทรงแบบดัง้ เดิมทีพ่ บเห็นทัว่ ไปให้มคี วามน่าสนใจ
ยิ่ ง ขึ้ น และน� ำมาจั ด วางองค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะในลั ก ษณะ
งานจิตรกรรมให้สวยงาม หรือแนวทางที่สอง ศิลปินเป็นผู้น�ำ
ผลงานแจกั น เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาที่ ส ร้ า งขึ้ น มาจริ ง มาเป็ น แบบ
ในการเขียนภาพด้วยกลวิธที างจิตรกรรมคล้ายกับการเขียนภาพ
หุ่นนิ่ง (Still life)

ภาพที่ 1 : สโมสรเครื่องปั้น (Gossiping pottery)
สีน�้ำมัน ผลงานของปราณี ตันติสุข
(ที่มา : ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย, 2511, หน้า 67)
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ไม่ว่าผลงานเป็นแนวทางใดจากภาพผลงานจิตรกรรม
ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าช่วงเวลานี้เองเป็นจุดเริ่มต้น
ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาศิลปะร่วมสมัยขึ้น
ในประเทศไทย นอกเหนือจากการสร้างผลงานเครื่องปั้นดินเผา
ในลั ก ษณะทางหั ต ถกรรมเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ดั ง บทความของ
จั ก ร ศิ ริ พ านิ ช กล่ า วไว้ เ กี่ ย วกั บ บรรยากาศในการเรี ย นกั บ
ศาสตราจารย์ศิลป์ ขณะที่ก�ำลังศึกษาอยู่ที่คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2503
“วันนี้พวกนาย...ออกแบบแจกันเซรามิก...เสร็จแล้ว
ส่งเลย” ค�ำพูดประโยคนี้เป็นค�ำสั่งของท่านศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี ให้พวกเราท�ำงานในวิชาองค์ประกอบศิลป์ ตอนนั้น
เราเรียนกันอยู่ชั้นปี 1 หากนับเวลาย้อนหลังกลับไปก็ประมาณ
23 ปีมาแล้ว เซรามิก หมายถึงอะไรพวกเราที่อยู่ฟังค�ำสั่งได้แต่
มองหน้ากันเลิกลั่ก เพียงแต่เห็นนัยน์ตากันก็รู้แล้วว่าภูมิปัญญา
ของแต่ละคนนัน้ ติดลบ ส่วนแจกันนัน้ คงจะไม่ใช่ปญ
ั หา แต่ใครล่ะ
ที่จะกล้าถามท่าน ถัดจากนั้นต่อมาอีกไม่กี่วันท่านอาจารย์ศิลป์
ก็ได้นำ� ผลงานมาวิจารณ์ให้พวกเราได้ฟงั กันว่า ในงานดีไซน์นนั้ จะ
ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสามประการ คือ Beauty, Harmony,
Function (จักร ศิริพานิช, 2526: 59)
ในระยะเริ่มแรกที่เริ่มมีผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ปรากฏนั้ น ผู ้ วิ จั ย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลงานจากการเรี ย น
การสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทีส่ อดแทรกควบคูก่ บั การเรียน
การสอนศิลปะแขนงอืน่ ดังมีผลงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาปรากฏ
ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ ที่ 13 ในปี พ.ศ. 2505 ซึง่ เป็น
ภาพถ่ายครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)

ภาพที่ 2 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)
เสด็จทรงเสด็จเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
(ทีม่ า :6 ทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย 2486-2546., 2548, หน้า 16)

และสมเด็จพระบรมราชชนนี เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดนิทรรศการ
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 13 เป็นครั้งแรก โดยมี
ศาสตราจารย์ศิลป์ น�ำชมและถวายค�ำอธิบาย (ภาพที่ 2) แต่
เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักฐานที่เป็นเอกสารประกอบการแสดง
นิทรรศการมีผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาจ�ำนวนหลายชิ้น
ผู ้ วิ จั ย สามารถระบุ ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ ไ ด้ มี เ พี ย งผลงานของชลู ด
นิ่มเสมอ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม
และประติ ม ากรรม ในปี พ.ศ. 2497 และเป็ น อาจารย์ ที่
คณะจิ ต รกรรมและประติ ม ากรรม มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ก่อนได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (Diploma
di Decorazion L'Academia di Belle Arti di Roma) และ
ศึกษาเพิ่มเติมทางด้านเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศอิตาลี และ
กลับมาในปี พ.ศ. 2499 (Certificate of Ceramic C.A.L.A.L.
Rome)
ผลงานชือ่ “เครือ่ งเคลือบ” (Ceramic) ของชลูด นิม่ เสมอ
(ภาพที่ 3) ไม่ทราบขนาด เป็นแจกันทรงสูง ขึ้นรูปด้วยวิธีการ
ขดด้วยมือแบบอิสระ (Free hand) ทิ้งร่องรอยการกดของนิ้วที่
ใช้ในการขึ้นรูปสม�่ำเสมอทั่วทั้งใบ ตกแต่งด้วยการเขียนลายรูป
ผู้หญิงไทยเปลือยอก ท่าทางและอิริยาบถที่มีลักษณะนุ่มนวล
ลายเส้ น โค้ ง สอดคล้ อ งตามรู ป ทรงของแจกั น เคลื อ บด้ ว ย
น�้ำเคลือบอุณหภูมิต�่ำ ซึ่งสันนิษฐานจากการให้สัมภาษณ์ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว (สัมภาษณ์, 27
มิถุนายน 2556) สามารถสรุปได้ดังนี้
“เห็น อาจารย์ชลูด น�ำดินแดงท้องถิ่นมาปั้นเป็นผลงาน
แล้วเคลือบด้วยน�้ำเคลือบที่ส่ังน�ำเข้ามาจากประเทศอิตาลี แล้ว
น�ำมาเผาด้วยเตาเผาขนาดเล็ก (Up draft kiln) ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” (ขณะนั้น ศ.เสริมศักดิ์ นาคบัว เป็นนักศึกษาคณะ
จิตรกรรมและประติมากรรม ชัน้ ปีที่ 2) และจากการให้สมั ภาษณ์
ของ ประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2556)
สามารถสรุปได้ดังนี้
“เริ่ ม รู ้ จั ก งานเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาที่ โรงเรี ย นศิ ล ปศึ ก ษา
เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปัจจุบัน คือวิทยาลัยช่างศิลป)
มีอาจารย์ประยูร อุลชุ าฎะ เป็นอาจารย์ใหญ่ (พ.ศ. 2497-2499)
มีการก่อเตาเผาโดยศึกษาจากหนังสือแล้วเผาแบบไม่มกี ารเคลือบ
(อุณหภูมปิ ระมาณ 800-900 °c) ใช้ฟนื จากต้นมะขามสนามหลวง
เป็นเชื้อเพลิงในการเผา ภายหลังอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ
ได้น�ำน�้ำเคลือบมาจากราชบุรี แต่ก็ยังเผาเคลือบไม่ส�ำเร็จเพราะ
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เตาเผาไม่สามารถเผาที่อุณหภูมิสูงได้” และ “ต่อมาได้เข้า
ศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขณะนั้นอาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ จบการศึกษามาจาก
ประเทศอิตาลี ได้ชกั ชวนให้มาท�ำงานเครือ่ งปัน้ ดินเผาโดยซือ้ ดิน
และน�้ำเคลือบมาจากอิตาลี ทดลองปั้นขึ้นรูปแบบขดง่ายๆ
มีการก่อเตาเผา (Up draft kiln) บริเวณด้านข้างโรงหล่อ
เผาชิ้นงานจนเคลือบสุกตัวเนื่องจากเป็นเคลือบไฟต�่ำมีสีสัน
สดใสสวยงาม ต่อมาภายหลังจากนั้นจึงหยุดไป” (ประดิษฐ์
ศรีวชิ ยั นันท์ จบการศึกษาอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในปี พ.ศ. 2499)

ภาพที่ 3 : เครื่องเคลือบ (Ceramic) ผลงานของชลูด นิ่มเสมอ
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 13
(ที่มา : ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย, 2511, หน้า 70)

ส่ ว นการแสดงผลงานศิ ล ปะเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาทั้ ง จาก
สถาบันการศึกษาและส่วนบุคคลอื่นทั่วไป เท่าที่ผู้วิจัยพบและ
มีเอกสาร ได้แก่ ปี พ.ศ. 2514 มีการแสดงงานเครื่องปั้นดินเผา

สมัยใหม่ของ เสริมศักดิ์ นาคบัว และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ไม่ปรากฏสถานที่แสดงงาน) ผลงาน
ทั้งหมดท�ำจากเนื้อดินสโตนแวร์ (Stoneware) มีการขึ้นรูป
หลายวิธีทั้งการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน แบบดินแผ่น แบบอิสระ
และการใช้แม่พิมพ์ ผลงานมุ่งเน้นแสดงออกด้านความงาม
และอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงแบบประติมากรรม พื้นผิว
พื้นที่ว่าง มากกว่าด้านประโยชน์ใช้สอย และมีการใช้วัสดุอื่น
เช่น โลหะ มาประกอบเข้ากับงาน มีการเคลือบผิวด้วยเคลือบ
หินฟันม้า (Feldsparthic glaze) ลักษณะผิวมันวาว และเผา
ที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2520 มีการแสดงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ชนิดเคลือบขี้เถ้าไฟสูงของ มานิตย์ ภู่อารีย์ ที่เอเอ็มแกลเลอรี่
กรุงเทพฯ ซึ่งต่อมามานิตย์ ภู่อารีย์ ได้มีการแสดงผลงานอีก
หลายครั้งในหลายปีต่อมา เช่น ในปี พ.ศ. 2523 มีการแสดง
ศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีศ่ นู ย์การค้าสยาม กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2525
มีการแสดงศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาชนิดเคลือบยางไฟต�ำ่ ทีห่ อศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และในปี พ.ศ. 2526 รับเชิญร่วม
แสดงศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา ทีเ่ มืองมิลาโน ประเทศอิตาลี เป็นต้น
ซึ่งพบหลักฐานที่เป็นเอกสารแต่ไม่ปรากฏภาพถ่ายผลงาน
ปี พ.ศ. 2523 มีการแสดงงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาของ
สมทรง ซิมาภรณ์ (ไม่ปรากฏสถานทีแ่ สดงงาน) ผลงานมีทงั้ ท�ำจาก
เนื้อดินสโตนแวร์และเนื้อดินท้องถิ่น มีการขึ้นรูปหลากหลายวิธี
น�ำเสนอเนื้อหาเรื่องราวสะท้อนสังคมที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส�ำหรับ
ผลงานที่ท�ำจากเนื้อดินสโตนแวร์มีการเคลือบผิวด้วยเคลือบ
ผิวมัน เผาที่อุณหภูมิสูง ส่วนผลงานที่ท�ำจากเนื้อดินท้องถิ่นจะ
ไม่มีการเคลือบ และเผาที่อุณหภูมิต�่ำ
กล่าวโดยสรุป ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย เริ่มจาก
สอดแทรกในการเรียนการสอนควบคู่กับศิลปะแขนงอื่น ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศาสตราจารย์ศิลป์ และลูกศิษย์
มีกลุม่ คนทีส่ นใจท�ำงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาแต่ยงั อยูใ่ นวงแคบ
และไม่แพร่หลาย
2. ช่วงเวลา พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2534 ก้าวแรกของงาน
ศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัย โดยภาพรวมมีเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญ
การเริ่มจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และ
พัฒนาขึน้ เป็นการแสดงศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งชาติ แห่งชาติ
ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 มีดังนี้
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2.1 จุดเริ่มต้นการแสดงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ร่วมสมัยในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน-12 ตุลาคม
พ.ศ. 2524 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับมูลนิธญ
ิ ปี่ นุ่
แห่งประเทศไทย ได้น�ำผลงานเครื่องปั้นดินเผาของ แกร็ด
คแนปเปอร์ (Gerd Knapper) ศิลปินชาวเยอรมัน ซึ่งมีชื่อเสียง
อยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ มาจัดแสดง ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากประชาชน
เป็ น อย่ า งมาก มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ในการ
ส่งเสริมงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาจึงได้ขอความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารสอนวิชาเครือ่ งปัน้ ดินเผา โรงงาน ศิลปิน
และช่างปัน้ ของไทยทีม่ กี ารท�ำงานทางเครือ่ งปัน้ ดินเผา รวมตัวกัน
จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาขึ้นครั้งแรกระหว่าง
วันที่ 16 สิงหาคม-7 กันยายน พ.ศ. 2525 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเภทของงานทีจ่ ดั แสดงประกอบด้วย เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ที่มีคุณค่าทางศิลปะ (Ceramic Art) เครื่องปั้นดินเผาที่มีการ
ออกแบบอย่างสวยงามและแสดงออกทางฝีมือการปัน้ ประดิษฐ์
และเคลือบ (Ceramic Handicraft) และผลิตภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางการออกแบบ (Ceramic Industry) ต่อมาได้มกี าร
จัดงานติดต่อกันอีกสองครัง้ คือ การแสดงศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2526 การแสดงศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาครัง้ ที่ 3
ในปี พ.ศ. 2527 และมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดให้มีการตัดสิน
ผลงานดีเด่นและมอบประกาศเกียรติบัตรขึ้นเป็นครั้งแรก
2.2 การจั ด การแสดงงานศิ ล ปะเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผา
แห่งชาติ จากการจัดนิทรรศการการแสดงศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ทั้งสามครั้งที่ผ่านมานั้น มีประชาชนให้ความสนใจมากมาย
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรเห็ น ควรพั ฒ นาการแสดงศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาขึ้นเป็นการแสดงระดับชาติ จึงได้น�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2528
เห็ น ชอบกั บ โครงการแสดงศิ ล ปะเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาแห่ ง ชาติ
จุดเริ่มต้นนี้เองเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนางานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทยชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
จากการให้สัมภาษณ์ของ ประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ (สัมภาษณ์, 12
เมษายน 2556) ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดงานตั้งแต่ต้น สามารถ
สรุปได้ดังนี้
“การจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
แห่งชาติ เริ่มต้นร่วมกับอาจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว น�ำผลงาน
เครือ่ งปัน้ ดินเผาฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มาจัดแสดงเผยแพร่ ต่อมาอาจารย์จักร

ศิริพานิช คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ (ด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ.25262530) ร่วมผลักดันให้เป็นงานระดับชาติ”		
ปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จดั การแสดง
งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่
5-14 ธันวาคม พ.ศ. 2529 โดยมีรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล มีการ
แบ่งประเภทของงานที่จัดแสดงและจัดให้มีการประกวดเป็น
สามประเภท คือ ศิลปกรรม (Ceramic art) หัตถกรรม (Ceramic
handicraft) และอุตสาหกรรม (Ceramic industry) และ
ในปี พ.ศ. 2530 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 และในปี พ.ศ. 2531 นิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญ
ปี พ.ศ. 2533 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
คือ ล�ำดับแรก การแยกประเภทของงานให้มากขึ้นจากเดิม
เป็ น 4 ประเภท คือ เครื่ อ งปั้ น ดิน เผาประเภทศิ ลปกรรม,
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแบบตกแต่งโดยมีเคลือบ,
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแบบตกแต่งโดยไม่มีเคลือบ
และเครื่องปั้นดินเผาประเภทอุตสาหกรรม และล�ำดับที่สอง
การเปลี่ยนแปลงชื่อประเภทของรางวัลจากรางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง เปลี่ยนเป็นรางวัล
ผลงานยอดเยี่ยม และรางวัลผลงานดีเด่นแทน
ปี พ.ศ. 2534 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 ทางสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาเครื่องเคลือบดินเผา) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กล่าวโดยสรุปแล้ว การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ร่วมสมัยในประเทศไทยเริ่มจากความร่วมมือของหน่วยงาน
สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแสดง
นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาติดต่อกันสามครั้ง ระหว่างปี
พ.ศ. 2525-2527 จนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเป็นการจัดแสดง
ในระดั บ ชาติ ใ นปี พ.ศ. 2529 เพื่ อ คั ด เลื อ กผลงานศิ ล ปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยทีม่ คี ณ
ุ ค่า และมีคณ
ุ ภาพจากการแข่งขัน
สร้างสรรค์ของศิลปินในหลายแนวทาง เพื่อน�ำออกมาแสดง
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ให้ ป ระชาชนชม พร้ อ มทั้ ง เป็ น การยกระดั บ ผลงานศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยของไทยให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ
2.3 กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2534
ถือเป็นช่วงเวลาเริม่ ต้นของการสร้างสรรค์ศลิ ปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ร่วมสมัยในประเทศไทย ซึ่งเริ่มมีศิลปินให้ความสนใจน�ำเสนอ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้ผลงานบางชิ้นอาจเป็นผลงานที่
ไม่โดดเด่นหรือมีเทคนิคที่ซับซ้อนเป็นเพียงขั้นพื้นฐาน แต่ทว่า
ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินในช่วง
เวลาต่อมา ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การส�ำรวจจ�ำนวนศิลปินทีส่ ร้างสรรค์ผลงาน
เครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยและได้รบั รางวัลในการแสดงงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ประเภทศิลปกรรม ในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2534 พบว่ามีศลิ ปินทีส่ ง่ ผลงานได้รบั รางวัล
จ�ำนวน 16 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินที่ส่งผลงานได้รับรางวัล
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ วันโชค กฤษฎามหาสกุล และ เวนิช สุวรรณโมลี
อีกส่วนหนึง่ คือ ศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ยอมรับ จ�ำนวน 2 คน
ได้แก่ ประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ และ เสริมศักดิ์ นาคบัว ซึ่ง
มีคุณสมบัติเด่นชัดในแต่ละประเภทของการแสดงออกตรงตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนด เพื่อท�ำการวิเคราะห์เป็นกลุ่มตัวอย่าง
แทนศิลปินในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด
3. ช่วงเวลา พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544 การเปลี่ยนแปลง
กับคลื่นกระแสใหม่ โดยภาพรวมมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญ ของการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
ตั้งแต่ครั้งที่ 6 ถึงครั้งที่ 10 มีดังนี้
3.1 การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ การแสดงผลงาน
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และ
มีการจัดมาแสดงติดต่อกันต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีอีก 5 ครั้ง
อย่างไรก็ตามหลังจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2535 ได้เว้นไป
หนึ่งปีก่อนที่จะมีการจัดอีกในครั้งที่ 7 และจัดแสดงทุกสองปี
จนกระทั่งปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2535 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มีศิลปินเครื่องปั้นดินเผา
ชาวออสเตรเลีย 6 คน เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการครัง้ นีด้ ว้ ย โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากสถานทูตออสเตรเลีย และในปี พ.ศ. 2537
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ส�ำนักข่าวสารอเมริกัน ได้จัด
นิทรรศการศิลปะจากเครื่องปั้นดินเผาและแก้วพร้อมกันด้วย
ปี พ.ศ. 2539 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มีการประกวดแบ่งผลงาน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ศิลปกรรม, หัตถกรรมมีการเคลือบ,
หัตถกรรมไม่มีการเคลือบ และอุตสาหกรรม แต่ละประเภท
แบ่งออกเป็นรางวัลผลงานยอดเยีย่ มและรางวัลดีเด่น นอกจากนี้
ยังมีศลิ ปินแห่งชาติชาวญีป่ นุ่ น�ำผลงานเครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัย
มาร่วมแสดง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่น
กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2541 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มีการเปลี่ยนแปลงที่จัดแสดง
ผลงานจากเดิม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
กรุงเทพฯ มาจัดแสดงทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. 2543
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 10
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ กล่าวโดยสรุปแล้ว ช่วงเวลา
ที่ ผ่ า นมาในนิ ทรรศการแสดงผลงานศิ ล ปะเครื่ อ งปั ้ น ดิ นเผา
แห่งชาติหลายครั้ง มีการน�ำผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของ
ศิลปินชาวต่างชาตินานาประเทศมาจัดนิทรรศการหลายครั้ง
ก่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
3.2 กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544
เป็นช่วงเวลาทีม่ ศี ลิ ปินทางด้านเครือ่ งปัน้ ดินเผาทัง้ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากรุ่นก่อนและเริ่มเผยแพร่ผลงาน และศิลปินแขนงอื่นที่สนใจ
งานด้านเครือ่ งปัน้ ดินเผาได้สร้างสรรค์ผลงานมากขึน้ โดยเฉพาะ
ผ่านทางการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ที่ได้ด�ำเนินงานผ่านมาแล้วถึงครั้งที่ 5 ปัจจัยดังกล่าว
ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินในช่วง
ต่อมา ผู้วิจัยได้ท�ำการส�ำรวจจ�ำนวนศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน
เครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยและได้รบั รางวัลในการแสดงงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ประเภทศิลปกรรม ในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544 พบว่ามีศลิ ปินทีส่ ง่ ผลงานได้รบั รางวัล
จ�ำนวน 22 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินที่ส่งผลงานได้รับรางวัล
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ วิโชค มุกดามณี, ภรดี พันธุภากร และ วรวัฒน์
จันทรดี อีกส่วนหนึ่งคือศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับ

244

พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์
The Development of Contemporary Ceramic Arts in Thailand : The Creativity.

จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ สมรักษ์ ปันติบุญ และสุโรจนา เศรษฐบุตร
ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นชัดในแต่ละประเภทของการแสดงออกตรง
ตามเกณฑ์ทผี่ วู้ จิ ยั ก�ำหนด เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์เป็นกลุม่ ตัวอย่าง
แทนศิลปินในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด
4. ช่วงเวลา พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 พัฒนาเพื่อมุ่งสู่
อนาคต โดยภาพรวมมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญของการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 11 ถึง
ครั้งที่ 16 มีดังนี้
4.1 ปี พ.ศ. 2545 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 11 มี ก ารเพิ่ ม รางวั ล
ประกาศนี ย บั ต รพิ เ ศษขึ้ น มาเป็ น กรณี พิ เ ศษเฉพาะในครั้ ง นี้
จ�ำนวน 4 รางวัล นอกเหนือจากรางวัลผลงานยอดเยี่ยมและ
รางวัลผลงานดีเด่น และในปี พ.ศ. 2547 นิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญ และในปี พ.ศ. 2549 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 13 มีการเชิญศิลปินเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ร่วมสมัยจากนานาชาติ เช่น จากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้
ไต้หวัน จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เข้าร่วม
แสดงผลงาน
ปี พ.ศ. 2551 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 14 ยังคงมีการรักษาประเภทงาน
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่ส่งเข้าประกวดเป็น 3 ประเภทดังเดิม

แต่ได้แบ่งประเภทของงานหัตถกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน
คือ กลุม่ งานหัตถกรรมประเพณีเพือ่ ให้ความส�ำคัญในการสืบสาน
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย และกลุม่ งานหัตถกรรมร่วมสมัยเพือ่ การแสดงออก
ทั้งรูปแบบและแนวคิดอย่างสากล และมีการเชิญมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ น�ำศิลปิน
ชาวเกาหลีจ�ำนวน 8 คน มาร่วมแสดงผลงาน
ปี พ.ศ. 2553 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
คือ ปรับปรุงการแบ่งประเภทงานประกวดและแสดงเครือ่ งปัน้ ดินเผา
แห่งชาติเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรม, หัตถศิลป์, การออกแบบ
และงานต้ น แบบส� ำ หรั บ ผลิ ต ในระบบอุ ต สาหกรรม และ
ผูป้ ระกอบการเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีม่ นี วัตกรรมและการออกแบบดี
ยอดเยี่ยม ซึ่งในส่วนรายละเอียดของประเภทศิลปกรรมนั้น
ยั ง คงเดิ ม ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในครั้ ง นี้ มี ก ารยกย่ อ งให้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น
เครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ คือ ศิลปินที่รับรางวัลยอดเยี่ยม
ในประเภทเดียวกันรวม 3 ครัง้ หรือรับรางวัลยอดเยีย่ มในประเภท
เดียวกันรวม 2 ครั้ง และได้รับรางวัลดีเด่นประเภทเดียวกับ
รางวัลยอดเยี่ยมอีก 2 ครั้ง ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมอบ
เหรี ย ญทองค� ำ และประกาศนี ย บั ต รยกย่ อ งให้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น
เครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณในประเภทที่ได้รับรางวัล การยกย่อง
ให้นับตั้งแต่การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ภาพที่ 4 : แผนภูมิค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างด้านเนื้อหา และกระบวนแบบ
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ภาพที่ 5 : แผนภูมิค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนธาตุ และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา

ปี พ.ศ. 2555 นิ ท รรศการแสดงผลงานศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 มีการกลับมาใช้การแบ่ง
ประเภทงานประกวดและแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ เป็น
3 ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรม, หัตถกรรมประเพณี, หัตถกรรม
ร่วมสมัย และอุตสาหกรรม
4.2 กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยช่วงเวลาปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555
เป็นช่วงเวลาของความหลากหลายตามกระแสโลกปัจจุบนั ทีเ่ ป็น
สากลที่ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน
และผลผลิตจากการศึกษาทางด้านเครื่องปั้นดินเผาในระดับ
อุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งผลให้มศี ลิ ปินทัง้ รุน่ ใหม่
และผลงานทีม่ หี ลากหลายเทคนิคทางด้านศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ร่วมสมัย ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การส�ำรวจจ�ำนวนศิลปินทีส่ ร้างสรรค์ผลงาน
เครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยและได้รบั รางวัลในการแสดงงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ประเภทศิลปกรรม ในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 พบว่ามีศลิ ปินทีส่ ง่ ผลงานได้รบั รางวัล
จ�ำนวน 29 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินที่ส่งผลงานได้รับรางวัล
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ รัช รัชนีกร, สยุมพร กาษรสุวรรณ และ
ศรีบรรณา ไชยสิทธิ์ อีกส่วนหนึ่งคือ ศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ยอมรับ จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ดุษฎี รักมณี, วิภู ศรีวิลาศ และ
วศินบุรี สุภานิชวรภาชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นชัดในแต่ละประเภท
ของการแสดงออกตรงตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนด เพื่อท�ำการ
วิเคราะห์เป็นกลุม่ ตัวอย่างแทนศิลปินในช่วงเวลาดังกล่าวทัง้ หมด

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ช่วงเวลา พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2555 จากการคัดเลือกศิลปิน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�ำนวน 15 คน ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์
ตัวอย่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจ�ำนวน 101 ชิ้น
โดยใช้ แ บบวิ เ คราะห์ ผ ลงานเพื่ อ วั ด ระดั บ คุ ณ ค่ า ของผลงาน
ในแต่ละมาตรฐาน 4 ด้าน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา (ภาพที่ 4)
1.1 ช่ ว งเวลาที่ 1 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2525-2534
ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม
ความประทับใจ ค่าเฉลี่ย 4.20 มาก และล�ำดับต่อมาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.69 ปานกลาง
1.2 ช่ ว งเวลาที่ 2 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2535-2544
ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม
ความประทับใจ ค่าเฉลี่ย 4.22 มาก และล�ำดับต่อมาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.44 ปานกลาง
1.3 ช่ ว งเวลาที่ 3 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2545-2555
ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม
ความประทับใจ ค่าเฉลี่ย 3.62 มาก และล�ำดับต่อมาเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตของคนในสังคม ค่าเฉลี่ย 2.97 ปานกลาง
2. ด้านกระบวนแบบ (ภาพที่ 4)
2.1 ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534 ศิลปิน
สร้างสรรค์ผลงานด้านกระบวนแบบประโยชน์ใช้สอย ค่าเฉลี่ย
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3.89 มาก และล�ำดับต่อมากระบวนแบบลดทอนรูปทรงและ
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 2.87 ปานกลาง
2.2 ช่ ว งเวลาที่ 2 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2535-2544
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนแบบลดทอนรูปทรงและ
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 4.03 มาก และล�ำดับต่อมากระบวนแบบ
จินตนาการ ความฝันเหนือจริง ค่าเฉลี่ย 2.73 ปานกลาง
2.3 ช่ ว งเวลาที่ 3 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2545-2555
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้านกระบวนแบบลดทอนรูปทรงและ
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 3.80 มาก และล�ำดับต่อมากระบวนแบบ
ด้านจินตนาการ ความฝันเหนือจริง ค่าเฉลี่ย 3.27 ปานกลาง
3. ด้านทัศนธาตุทางศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผา และด้านเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา (ภาพที่ 5)
3.1 ช่ ว งเวลาที่ 1 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2525-2534
ศิ ล ปิ น สร้ า งสรรค์ ผ ลงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ศ นธาตุ ท างศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาลักษณะของการตกแต่ง ค่าเฉลี่ย 4.22 มาก
และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาการตกแต่ง ค่าเฉลี่ย
4.18 มาก และล�ำดับต่อมาเกี่ยวกับสีสันและลักษณะพิเศษของ
น�ำ้ เคลือบ และน�ำ้ เคลือบ ค่าเฉลี่ย 3.94 มาก
3.2 ช่ ว งเวลาที่ 2 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2535-2544
ศิ ล ปิ น สร้ า งสรรค์ ผ ลงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ศ นธาตุ ท างศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาด้านการแสดงออกของรูปทรง และเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาการขึ้นรูป ค่าเฉลี่ย 4.26 มาก และ
ล�ำดับต่อมาเกี่ยวกับสีสันและลักษณะพิเศษของน�้ำเคลือบ และ
น�ำ้ เคลือบ ค่าเฉลี่ย 3.78 มาก
3.3 ช่ ว งเวลาที่ 3 ระหว่ า งปี พ.ศ. 2545-2555
ศิ ล ปิ น สร้ า งสรรค์ ผ ลงานเกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั ศ นธาตุ ท างศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาด้านการแสดงออกของรูปทรง และเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาการขึ้นรูป ค่าเฉลี่ย 4.84 มาก และ
ล�ำดับต่อมาเกี่ยวกับลักษณะของการตกแต่ง และการตกแต่ง
ค่าเฉลี่ย 3.54 มาก
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปผลได้ว่า การ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผามี พั ฒ นาการที่
เปลี่ยนแปลงตามแต่ละช่วงเวลา อันเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน
เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกัน มีดังนี้
ด้านเนื้อหา ช่วงเวลาที่ 1 และช่วงเวลาที่ 2 ศิลปินมีการ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน คือ เกี่ยวข้องกับ

ความรั ก ความงาม ความประทั บ ใจ และธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เนื่องจากเป็นช่วงแรก
ที่ ง านเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาที่ มี พื้ น ฐานมาจากงานหั ต ถกรรมเริ่ ม
พัฒนาขึ้นเป็นงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งศิลปินใช้เนื้อหา
การสร้างสรรค์เริ่มจากความรัก ความงาม ความประทับใจ
ในความสวยงามของธรรมชาติ ที่ ส ามารถพบเห็ น ได้ ทั่ ว ไป
และศิลปินประทับใจจึงน�ำมาเป็นเนื้อหาหลักในการสร้างสรรค์
ก่อนที่ค่าเฉลี่ยลดลงในช่วงเวลาที่ 3 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต
ของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การศึกษา การติดต่อ
สื่อสารกับต่างประเทศ เป็นต้น ที่เป็นทางเลือกให้ศิลปินน�ำมา
เป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นกว่าเดิม
ด้านกระบวนแบบ เริ่มต้นงานเครื่องปั้นดินเผามีพื้นฐาน
มาจากงานหัตถกรรม ซึ่งพื้นฐานมาจากภาชนะที่มีประโยชน์
ใช้สอย เช่น แจกัน จาน ชาม ดังนั้นกระบวนแบบช่วงเวลาที่ 1
มีผลงานลักษณะประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด ต่อมาช่วงเวลาที่ 2
และช่วงเวลาที่ 3 จึงมีการเปลีย่ นแปลงเป็นกระบวนแบบลดทอน
รูปทรงและรายละเอียด ที่มีความหลากหลายและตอบสนองต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมากขึ้น
ด้านทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา สอดคล้องกับพื้นฐานเดิมของงาน
เครื่องปั้นดินเผาที่มาจากงานหัตถกรรม ดังนั้นช่วงเวลาที่ 1
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา ที่ส�ำคัญคือ ความสวยงามจากสีสันของเคลือบ
และวิธีการตกแต่ง ต่อมาช่วงเวลาที่ 2 และช่วงเวลาที่ 3 จึงมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงออกของรูปทรงซึ่งสามารถแสดง
ความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปิน และสอดคล้องกับเนื้อหาได้ง่าย
และหลากหลาย

การอภิปรายผล
1. ทฤษฎี ค วามคิ ด เฉพาะตน จากการศึ ก ษาศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากข้อมูลสู่การสร้างทฤษฎี ผลการ
วิเคราะห์สามารถแบ่งรูปแบบงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาได้
4 กลุม่ (ภาพที่ 6) ผูว้ จิ ยั พบว่ามี 3 กลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะทีแ่ ตกต่างกัน คือ กระบวนแบบ แต่ยงั คงมีความ
สัมพันธ์เชือ่ มโยงระหว่างเนือ้ หา ทัศนธาตุและเทคนิคเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา โดยระหว่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและ

พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์ ภรดี พันธุภากร และ เสริมศักดิ์ นาคบัว 247

กระบวนแบบ ผู้วิจัยพบว่ากระบวนแบบที่ส�ำคัญและมีความ
เชื่อมโยงกัน มีดังนี้
1.1 ผลงานเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 1 มุ่งเน้นการ
แสดงออกกระบวนแบบประโยชน์ ใช้ ส อย ส่ ว นใหญ่ เ นื้ อ หา
เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ แ ละสภาพแวดล้ อ ม ทั ศ นธาตุ ท างศิ ล ปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาและเทคนิคเฉพาะทางเครือ่ งปัน้ ดินเผาส่วนใหญ่
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการตกแต่ ง สี สั น และลั ก ษณะพิ เ ศษของ
น�ำ้ เคลือบ กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่มีกระบวนแบบนี้มีจ�ำนวน 4 คน
(ภาพที่ 7) ได้แก่ วันโชค กฤษฎามหาสกุล, ประดิษฐ์ ศรีวชิ ยั นันท์,
เสริมศักดิ์ นาคบัว และสมรักษ์ ปันติบุญ
1.2 ผลงานเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 2 มุ่งเน้นการ
แสดงออกกระบวนแบบจินตนาการความฝันเหนือจริง ส่วนใหญ่
เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ทัศนธาตุทางศิลปะ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาและเทคนิคเฉพาะทางเครือ่ งปัน้ ดินเผาส่วนใหญ่
เกี่ ย วกั บ การแสดงออกทางรู ป ทรง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งศิ ล ปิ น ที่ มี
กระบวนแบบนีม้ จี ำ� นวน 2 คน (ภาพที่ 7) ได้แก่ ศรีบรรณา ไชยสิทธิ์
และวิภู ศรีวิลาศ
1.3 ผลงานเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 3 มุ่งเน้นการ
แสดงออกกระบวนแบบสัญลักษณ์ ส่วนใหญ่เนื้อหาเกี่ยวกับ
แรงศรัทธาความเชือ่ ส่วนตัว บางส่วนเกีย่ วกับความรัก ความงาม
ความประทับใจ ทัศนธาตุทางศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาและเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแสดงออกของ

รูปทรง กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่มีกระบวนแบบนี้มีจ�ำนวน 2 คน
(ภาพที่ 7) ได้แก่ เวนิช สุวรรณโมลี และวศินบุรี สุภานิชวรภาชน์
1.4 ผลงานเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 4 ส่วนใหญ่
มุ ่ ง เน้ น การแสดงออกกระบวนแบบลดทอนรู ป ทรงและ
รายละเอียด มีความหลากหลายของเนื้อหา ส่วนใหญ่เนื้อหา
เกี่ยวกับความรัก ความงาม ความประทับใจ บางส่วนเกี่ยวกับ
แรงศรัทธาความเชือ่ ส่วนตัว วิถชี วี ติ ของคนในสังคม ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแสดงออก
ทางรูปทรงและการขึ้นรูปเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่มี
กระบวนแบบนี้มีจ�ำนวน 7 คน (ภาพที่ 7) ได้แก่ วิโชค มุกดามณี,
ภรดี พันธุภากร, วรวัฒน์ จันทรดี, สุโรจนา เศรษฐบุตร, รัช รัชนีกร,
สยุมพร กาษรสุวรรณ และดุษฏี รักมณี
สิง่ ส�ำคัญทีพ่ บได้ในงานศิลปะเครือ่ งปัน้ ดินเผาร่วมสมัยใน
ประเทศไทยเป็นเนือ้ หาการสร้างสรรค์ ผลงานส่วนใหญ่เกีย่ วกับ
ความรัก ความงาม ความประทับใจในเชิงบวก ความสวยงาม
และเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อมมากกว่าด้านอื่น
ส่วนทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิควิธีการ
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็นลักษณะการตกแต่ง
ซึ่งมาจากพื้นฐานเดิมของเครื่องปั้นดินเผาแบบหัตถกรรมที่มี
ทักษะความช�ำนาญ ประณีต ซึ่งส่งต่อถึงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ร่วมสมัยปัจจุบัน

ภาพที่ 6 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนแบบ เนื้อหา ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วม
สมัยในประเทศไทยของผู้วิจัย
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ภาพที่ 7 : กลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศ ตามทฤษฎีของผู้วิจัย

ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
1. ปัญหาและข้อเสนอแนะ การพัฒนาผลงานศิลปะ
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาร่ ว มสมั ย ในประเทศไทยที่ มี ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต
จนกระทั่งปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 ปั จ จั ย ภายนอก การเผยแพร่ ผ ลงานศิ ล ปะ
เครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผานอกจากสถาบั น การศึ ก ษา และศิ ล ปิ น
ผู ้ ส ร้ า งสรรค์ จั ด ขึ้ น เองแล้ ว ยั ง มี เวที ก ารจั ด แสดงผลงาน
ทางด้านศิลปะเครื่องปั้นดินเผาในระดับชาติที่มีการจัดอย่าง
สม�ำ่ เสมอมีเพียงเวทีเดียว คือ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ปัจจุบันจัดแสดงทุก 2 ปี และขาดการประชาสัมพันธ์
ทีด่ จี ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้รจู้ กั ในวงแคบไม่แพร่หลาย
แนวทางการพัฒนา ควรจัดการประชาสัมพันธ์มากขึน้
และจัดให้มีเวทีการเผยแพร่ผลงานระดับชาติเพิ่มมากขึ้น หรือ
พัฒนาต่อยอดไปสู่การจัดงานระดับภูมิภาคอาเซียน หรือระดับ
นานาชาติ
1.2 ปัจจัยภายในผูท้ สี่ นใจในการสร้างสรรค์อยูใ่ นวงแคบ
ส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจาก
ไม่สามารถด�ำรงชีพได้ในสถานะศิลปิน และกลุ่มคนผู้ที่สะสม
หรือผู้ชื่นชอบศิลปะเครื่องปั้นดินเผาไม่แพร่หลายเหมือนการ

สะสมงานศิลปะแขนงอืน่ เป็นปัจจัยส่งผลให้ศลิ ปินขาดแรงจูงใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเผยแพร่งานเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ให้เป็นที่รู้จักแก่ศิลปินแขนงอื่น เพื่อใช้เครื่องปั้นดินเผาเป็น
เทคนิคหรือสื่อที่ใช้ในการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับ จิตรกรรม
ประติมากรรม เป็นต้น ซึ่งอาจได้ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ที่มีความน่าสนใจ ช่วยเผยแพร่ให้รับรู้ในวงกว้าง และช่วย
กระตุ้นให้ผู้ที่สะสมงานศิลปะอื่นหันมาสนใจสะสมงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผามากยิ่งขึ้น
2. แนวทางการน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ การน�ำทฤษฎี
ทางการวิจัยที่ได้สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
เฉพาะตน ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถวิเคราะห์ผลงานตนเอง
ตามแบบประเมิ น มาตรฐาน 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หา
กระบวนแบบ ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา สามารถน�ำไปพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานตามแนวทางทฤษฎี และพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางใหม่
เฉพาะของตนเอง
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บทคัดย่อ
ชีวิตทุกชีวิตที่เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้
ย่อมต้องการการดูแลเอาใจใส่จากความรัก ความอบอุ่น และ
การปกป้องดูแล เพื่อให้เจริญเติบโตไปสู่อนาคตที่สวยงามโดย
มีฐานของสามเหลี่ยมเป็นความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ ถ้าพ่อ
กับแม่มีความสัมพันธ์รักใคร่ ปรองดองแน่นแฟ้น ก็จะส่งผลถึง
ส่วนยอดของสามเหลี่ยม คือลูก ให้มั่นคงเติบโตเป็นพลเมืองดี
ของชาติสืบไป ปัจจัยหรือสิ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ความผูกพัน
ในครอบครัวเป็นไปด้วยดี ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความผูกพัน ความรัก
ความอบอุ่น ในครอบครัวของข้าพเจ้า 2) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความรั ก ความอบอุ่ น ของสถาบั น ครอบครั ว 3) เพื่ อ แสดง
ให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว อันเกิดจาก
ความรักความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจากสายใย
ที่มาจากสายเลือดเดียวกัน 4) เพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์จาก
การวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน
ให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ขาด
พ่อหรือแม่

1

“ความผู กพั น ในครอบครั ว ที่ มีปฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง พลวั ต ”
ใช้เทคนิคการ จุด ซึ่งเป็นทัศนธาตุเริ่มต้นเล็กๆ มารวมกัน เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความอบอุน่ ของสถาบันครอบครัวและ
การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว อันเกิดจากความรัก
ความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจากสายใยที่มาจาก
สายเลือดเดียวกัน โดยผลงานทีส่ ร้างสรรค์จากการวิจยั นีส้ ามารถ
เป็นตัวอย่างของสถาบันครอบครัวในปัจจุบนั ให้ตระหนักถึงการ
มีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ขาดพ่อหรือแม่
ผลของการวิจยั ฉบับนีแ้ สดงให้เห็นถึง ความรัก ความผูกพัน
ความอบอุ่นอันเกิดจากบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก และ
แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากความรัก ความผูกพันของบุคคล
ในครอบครัวนัน่ คือ การมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบุคคลในครอบครัว
เชิงพลวัติ โดยหวังว่าจะส่งผลต่อผู้ชมผลงานให้ตระหนักถึง
ความใกล้ชิดของสถาบันครอบครัว จากการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ของบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าบนผลงานสร้างสรรค์ และ
วิจัยฉบับนี้

นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
Every growing life, whether it is a human being
or an animal, or even a plant, needs to be looked after
with affection, care and protection to beautifully
blossom. With the fundamental of a life pyramid as
a relationship between parents, the strong and
affectionate relationship will positively affect
a child's life, which is the top of the pyramid. The stable
foundation can lead to a flourishing life of a child and
close connections in family ties. The objectives of
this painting creation are as follows. 1. To express the
close connection, love, warmheartedness of my own
family through paintings 2. To reflect the affection and
cordiality of the family institution 3. To demonstrate
the interactions amongst family members on the basis
of affection and cordiality from the family ties 4. To create
an impact with this research on the family institution
nowadays in order to appreciate the interactions in
a single-parent family.

Pointillism technique is used in “The Dynamic
Interaction in Family Ties”. All the dots which are a basic
visual element form a shape of each family member as
the reflection of the conjugation of the family’s bonds
to become affectionate, warmhearted, and interactive
in a family, which are initiated by the family ties.
The research outcome can be the role model for the
interactions among the members of single-parent
family.
The result of this creative research demonstrates
the harmonious combination of dots, shapes of family
members’ figure, color usage and spaces, which expresses
the feeling of love, connection, and warmheartedness.
The aim of this research is to create an impact on
the audiences to realize the importance of intimate
interactions amongst family members, which can result
in the family stabilization, through all the paintings
and this paper based on the interactions in my own
family.
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บทนำ�

ชีวิตทุกชีวิตที่เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้
ย่อมต้องการการดูแลเอาใจใส่จากความรัก ความอบอุ่น และ
การปกป้องดูแล เพื่อให้เจริญเติบโตไปสู่อนาคตที่สวยงาม
การแสดงความรูส้ กึ ถึงความผูกพันระหว่างแม่กบั ลูก รูส้ กึ
ได้จากสายตาขณะที่จ้องมองลูก น้ำ�เสียง และคำ�พูดที่ใช้กับลูก
การลูบไล้สัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายลูกรวมทั้งการทุ่มเทเวลา
กำ�ลังกายกำ�ลังใจให้ลูกซึ่งถึงแม้ว่าพ่อแม่บางคนจะไม่แสดงออก
อย่างชัดเจนต่อสายตาผู้อื่น แต่สำ�หรับลูกแล้วจะสัมผัสได้ถึง
สายใยสัมพันธ์ที่เขาได้รับ อันจะส่งผลถึงการสนองตอบด้วย
การแสดงอาการคลอเคลีย อยากให้แม่อุ้มโอบกอด ป้อนอาหาร
ให้ในตอนที่เขายังช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ รวมทั้งการขอคำ�ปรึกษา
แนะนำ � เมื่ อ มี ปั ญ หาทางใจเมื่ อ เข้ า สู่ วั ย เรี ย นและวั ย รุ่ น การ
แสดงออกของแม่ในระยะเริม่ ต้นชีวติ ของลูกส่งผลถึงการอยูร่ อด
ทางกายของลูก เนื่องจากลูกมนุษย์พึ่งพาตัวเองในเรื่องอาหาร
ไม่ได้เลยต้องนอนแบเบาะคอยให้ แม่อุ้มประคับประคองขึ้นมา
ป้อนอาหารให้จนถึงปากเป็นเวลานานหลายเดือนจึงจะสามารถ
หยิบจับอาหารใส่ปากได้เอง ส่วนด้านการอยู่รอดทางจิตใจ
อารมณ์ นั้ น ลู ก มนุ ษ ย์ ต้ อ งการการอุ้ ม ประคั บ ประคองจาก
ผู้ใกล้ชิดด้วยการปลอบโยนให้กำ�ลังใจให้มีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ เช่น การอยู่คนเดียวเมื่อแม่ต้องไปทำ�ธุระไปจนถึงเรื่อง
ยากขึน้ ตามลำ�ดับ เช่น เดินไปโรงเรียนเอง เลือกเรียนมหาวิทยาลัย
หรือสายวิชาชีพด้วยตนเอง เป็นต้น ดังนั้น ความผูกพันในอีก
มิติหนึ่งจึงเป็นปฏิกิริยาสะท้อนระหว่างการแสดงออกของลูก
ตอบสนองต่อการที่พ่อแม่แสดงความห่วงหาอาทร รักใคร่ หวังดี
ต่อลูกด้วย เป็นเสมือนสามเหลีย่ มทีเ่ ป็นพลวัต (มีความเคลือ่ นไหว
สะท้อนกลับไปมาตลอดเวลา) ระหว่างพ่อกับแม่ แม่กับพ่อ
พ่อกับลูก ลูกกับพ่อ แม่กับลูก และลูกกับแม่ โดยมีฐานของ
สามเหลี่ ย มเป็ น ความผู ก พั น ระหว่ า งพ่ อ แม่ ถ้ า พ่ อ กั บ แม่ มี
ความสัมพันธ์รักใคร่ ปรองดองแน่นแฟ้น ก็จะส่งผลถึงส่วนยอด
ของสามเหลีย่ ม คือลูก ให้มนั่ คงเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติสบื ไป
ปัจจัยหรือสิ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ความผูกพันในครอบครัว
เป็นไปด้วยดี ดังเช่น ครอบครัวของข้าพเจ้าที่ประกอบด้วย ยาย
แม่และน้า ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้าตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวันนี้ ข้าพเจ้าจึง
ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ศิลปะของข้าพเจ้าแสดงถึง
สถาบันครอบครัว และสะท้อนความผูกพันอันแสนอบอุ่นของ
บุคคลภายในครอบครัวของข้าพเจ้าเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่นของสถาบัน
ครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว อันเกิด
จากความรักความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจาก
สายใยที่มาจากสายเลือดเดียวกัน โดยผลงานที่สร้างสรรค์จาก
การวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน
ให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์
กรอบแนวความคิด
ความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ในแต่ละครอบครัวต้อง
เริม่ ตัง้ แต่ภายในตัวของบุคคลแต่ละคน คือ พ่อ แม่ ทีม่ คี วามพร้อม
และมีทัศนคติที่ดีต่อการมีลูก และมีประสบการณ์หรือภูมิหลัง
มาจากครอบครัวทีม่ คี วามรักใคร่ผกู พันกันดี บุคคลในครอบครัว
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กำ�ลังใจ ตลอดจนหน่วยงานและสังคม
ให้ ค วามสำ � คั ญ และความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่ พ่ อ แม่ ให้ มี ก าร
แสดงออกด้วยความรักใคร่ ต่อลูกอย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้จะ
ร่ วมกั น เป็ น พลั ง เสริ ม ส่ ง ให้ ลูก ซึ่ ง จะโตขึ้ น เป็ น พ่ อ และแม่ ที่ดี
ในวันข้างหน้า
ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
ความผู ก พั น ในครอบครั ว ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง พลวั ต
ผสมผสานกั บ จิ ต นาการและอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เพื่ อ ให้ ก าร
สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ จึ ง มี วิ ธี ก าร
ดำ�เนินงานตามขั้นตอนดังนี้
1.การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผลงานสร้างสรรค์
3.การขั้นตอนการสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบ
4.การดำ�เนินการสร้างสรรค์
5.การวิเคราะห์ผลงานและการดำ�เนินการแก้ไข
6.การปรับปรุงแก้ไขผลงานสร้างสรรค์
7.การสรุปอภิปรายและประเมินผลงาน
วิเคราะห์รูปแบบ
ข้ อ มู ล จากภาพถ่ า ยของการทำ � กิ จ กรรมของคนใน
ครอบครัวที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต โดยสังเกตจากกิจกรรม
ที่ทำ�เป็นประจำ�ของทุกๆ คน เพื่อกำ�หนดสีในการสร้างสรรค์
เพราะการสร้างสรรค์นั้นอาศัยข้อมูลจินตนาการและอารมณ์

ภัคเนตร พุทธิโภคิน 255

ความรู้สึกประกอบกันโดยใช้เทคนิคการจุด กำ�หนดจำ�นวนชิ้น
จากช่วงเวลาของกิจกรรม
ช่วงเช้า ผลงานจำ�นวน 3 ชิ้น
ช่วงกลางวัน ผลงานจำ�นวน 3 ชิ้น
ช่วงเย็น ผลงานจำ�นวน 3 ชิ้น

ตัวอย่างชิ้นงาน
ผลงานชุ ด ที่ 1 ชิ้ น ที่ 1 ชื่ อ ผลงาน ช่ ว ยกั น ขนาด
50x60 cm.
ภาพความสั มพั น ธ์ร ะหว่างแม่ กับยายที่ช่ว ยกัน ซั ก ผ้ า
ความผูกพันที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนโต แม่และยายคือผู้ดูแลเอาใจ
ใส่ทุกๆ คน เสมือนกับการซักผ้า การซัก การขจัดคราบสกปรก
ก็เหมือนกับการอบรมสั่งสอนสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีว่าไม่ควรทำ�และ
ช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไป ดังเช่นการขจัดคราบสกปรกคราบ
ของความไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายออกไปจากคนในครอบครัว นั่นเอง
ผลงานชุ ด ที่ 2 ชิ้ น ที่ 1 ชื่ อ ผลงาน ร่ ว มวง ขนาด
50x60 cm.
ภาพความสัมพันธ์ของการรับประทานอาหารร่วมกัน
ทั้งครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทุกคนที่ใส่ใจกัน
ด้วยการตักอาหารให้กันและกัน อันแสดงให้เห็นถึงความรัก
ความห่วงใย ความเสียสละที่เห็นได้บนโต๊ะอาหาร
ผลงานชุ ด ที่ 3 ชิ้ น ที่ 1 ชื่ อ ผลงาน เฝ้ า มอง ขนาด
50x60 cm.
ภาพความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งยายกั บ น้ า ที่ กำ � ลั ง นั่ ง ดู ที วี
เสมือนกับการเฝ้ามองเฝ้าดูการดำ�เนินชีวิตและความเป็นไป
ของคนในบ้าน รอบๆ ตัวยายและน้าล้อมไปด้วยผ้าห่ม ที่มาจาก
ความรักของคนในครอบครัวที่กำ�ลังเฝ้ามองความสุขของยาย
กับน้าในการดูทีวีเช่นกัน
สรุปการวิจัย
ผลของการวิจยั “ความผูกพันในครอบครัวทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์
เชิงพลวัต” ใช้เทคนิคการ จุด ซึ่งเป็นทัศนธาตุเริ่มต้นเล็กๆ มา
รวมกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่นของสถาบัน
ครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว อันเกิด
จากความรักความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจาก
สายใยที่มาจากสายเลือดเดียวกัน โดยผลงานที่สร้างสรรค์จาก
การวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน

ผลงานชุดที่ 1 ผลงานชิ้นที่ 1 ช่วยกัน

ผลงานชุดที่ 2 ผลงานชิ้นที่ 1 ร่วมวง

ผลงานชุดที่ 3 ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เฝ้ามอง
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ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต
The Dynamic Interaction in Family Ties.

ให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ขาด
พ่อหรือแม่ แสดงให้เห็นถึง ความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น
อันเกิดจากบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก และแสดงให้เห็นถึง
ผลทีเ่ กิดจากความรัก ความผูกพันของบุคคลในครอบครัวนัน่ คือ
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในครอบครัวเชิงพลวัติ โดย
หวังว่าจะส่งผลต่อผู้ชมผลงานให้ตระหนักถึงความใกล้ชิดของ
สถาบั น ครอบครั ว จากการปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของบุ ค คล
ในครอบครัวของข้าพเจ้าบนผลงานสร้างสรรค์ และวิจัยฉบับนี้
อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำ�หรับผู้ที่สนใจและทำ�การวิจัย
เรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
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“ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
"Phi Ta Khon" Design sculptures decorate cultural attractions district.
Dan Sai district Loei
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Dan Sai district Loei
❖ ขวัญชนก

การถาง1 ❖
2
❖ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ❖
3
❖ ภรดี พันธุภากร ❖

บทคัดย่อ
ประเพณีทสี่ บื ทอดมาแต่โบราณ มีมากมายหลายลักษณะ
ตามแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น แวดล้ อ มด้ ว ยธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์
เชื่อมโยงความเชื่อ ความศรัทธา และความผูกพัน ของผู้คนที่มี
ต่อพระพุทธศาสนา ก่อเกิดประเพณีอนั ดีงาม สืบทอดกันมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง แสดงรากเหง้าความเป็นมา เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นตามกระแส
สังคมนิยมอันอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี
เริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นให้ เข้ า กั บ กระแสโลก การอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน
วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ คลี่คลาย
ไปตามยุคสมัยนั้นๆ ท�ำให้ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างถูก
สังคมใหม่ เข้ามาเปลีย่ นแปลง ด้วยอิทธิพลค่านิยม การรับสิง่ ใหม่ๆ
การท�ำตามความเคยชิน โดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ท�ำให้
ความเชือ่ แบบเก่าๆ กลับค่อยๆ จางหาย คุณค่าทีแ่ ท้จริงถูกบิดเบือน
และลดทอนคุณค่าลงเรื่อยๆ ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงข้อมูล
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ด้านวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นผีตาโขน ด้านการเปลีย่ นแปลง
ที่ส่งผลในระบบความเชื่อ อีกประการ ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจ
จากการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน
ได้ สั ม ผั ส เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงแต่ ล ะปี น� ำ ข้ อ มู ล ผ่ า น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ออกแบบผลงานประติมากรรมตกแต่ง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม ติ ด ตั้ ง ในบริ เวณวั ด โพนชั ย
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทดลองด้วย
เทคนิคแนวทางสือ่ ประสม (Mixed Media) ในรูปแบบกึง่ นามธรรม
น�ำเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความศรัทธาของ
วิญญาณผีบรรพบุรษุ และอิทธิพลต่างๆ ทีม่ สี ว่ นเข้ามามีบทบาท
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ด้วยวัสดุ เครื่องปั้นดินเผา
ไม้ โลหะ และผ้า ขึ้นรูปแบบอิสระ จ�ำนวน 2 ชุด ในหนึ่งชุดมี
1-2 ชิ้น ขนาดส�ำเร็จ 160-180 cm.

Abstract
Tradition inherited from ancient There are many
different styles for each locality. Surrounded by nature
History Linking faith, faith, and relationship. Of people
towards Buddhism. Create a good tradition Successively
inherited Show About the Roots Background When the
era changed Following the rapid socialism. Impact on
the development of cultural traditions, adapt to the
world. Conservation of traditional culture to survive.
Need to modify the format. Unravel by the era. Make
certain traditions and cultures socially new. Came into
change Make certain traditions and cultures socially new.
Came into change With influence of values To get something
new Habit Without knowing the true meaning. Make old
beliefs Gradually fading away True values are distorted
and diminished. The creators are interested in studying
the data of Dan Sai district, Loei province in history. Culture
and traditions ghost ghost Khon. The changes that have
resulted in another belief system inspired the creator.
From the tourism festival, Bun Luang ghost ghost Khon.
Experience that changes each year. Bring information
through analytical thinking. Design decorative sculpture
Cultural attractions Installed in Wat Phonchai. Local
museum Dan Sai District, Loei Province, experimented
with mixed media techniques. In semi-abstract form,
present the relationship between beliefs. Faith of
ancestral spirits And influences that have contributed to
the changing role in each era with two pieces of metal,
wood, metal and fabric independent in one set, 1-2
pieces size 160-180 cm.
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รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่มาและความส�ำคัญ
ประเพณีทสี่ บื ทอดมาแต่โบราณ มีมากมายหลายลักษณะ
ตามแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น แวดล้ อ มด้ ว ยธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์
เชือ่ มโยงความเชือ่ ความศรัทธา และความผูกพัน ของผูค้ นทีม่ ตี อ่
พระพุทธศาสนา ก่อเกิดประเพณีอันดีงาม สืบทอดกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงถึงรากเหง้าความเป็นมา เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ตาม
กระแสสังคมนิยมอันอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณีเริม่ ปรับเปลีย่ นให้เข้ากับกระแสโลก การอนุรกั ษ์สบื สาน
วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ คลี่คลาย
ไปตามยุคสมัยนั้นๆ ท�ำให้ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่าง
ถูกสังคมใหม่ เข้ามาเปลีย่ นแปลง ด้วยอิทธิพลค่านิยม สิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การรับสิง่ ใหม่ๆ การท�ำตาม
ความเคยชิน โดยไม่รคู้ วามหมายทีแ่ ท้จริง ท�ำให้ความเชือ่ แบบเก่าๆ
กลับค่อยๆ จางหาย คุณค่าที่แท้จริงถูกบิดเบือนและลดทอน
คุณลงเรื่อยๆ
จังหวัดเลย มีพรมแดนติดกับประเทศลาว รกรากดั้งเดิม
สื บ เชื้ อ สายจากลาว ลั ท ธิ ป ระเพณี ขนบธรรมเนี ย ม จึ ง
เหมือนกับชาวหลวงพระบางทุกประการ แสดงให้เห็นถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมา
ตัง้ แต่อดีตอย่างชัดเจน ชาวด่านซ้ายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
และมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องภูตผีวิญญาณอ�ำนาจลึกลับ
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก มีความเชื่อ ศรัทธาในองค์พระธาตุ
ศรสองรัก จึงท�ำให้เกิดประเพณีเฉพาะถิน่ ทีร่ วมเอาประเพณีไหว้
เจ้าเมืองวังเดือนสี่ ประเพณีไหว้เจ้าเมืองกลางเดือนห้า ประเพณี
นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรักเดือนหก และประเพณีไหว้หอน้อย
หอหลวงเดือนเจ็ด ตามที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าชาวด่านซ้ายมี
ความเชื่อความศรัทธาในประเพณีตามที่กล่าวมาข้างต้น โดย
ทัง้ 4 ฮีตนี้ ท�ำให้ชาวด่านซ้ายไม่อาจปฏิบตั ติ ามฮีต 12 ของชาวอีสาน
ได้ครบทั้งหมด หากขาดฮีตในเดือนที่ไม่ได้ประกอบประเพณี
จะน� ำ ฮี ต ที่ ข าดมาปรั บ ผสมผสานรวมกั น เป็ น ประเพณี เ ดี ย ว
เรียกว่า “ประเพณีบุญหลวง”
จากการศึกษาข้อมูล ในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ด้านวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นผีตาโขน ด้านการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ง่ ผลในระบบความเชือ่ ความส�ำคัญการละเล่นในอดีตบางอย่าง
ถูกบิดเบือนและขาดหายไปตามกาลเวลา อีกประการ ผู้วิจัย
ได้รับแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญหลวง
การละเล่นผีตาโขน ได้สัมผัสเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละปี

น�ำข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และน�ำรูปแบบ
ผลงานเก่ามาคลีคลายต่อยอด ออกแบบผลงานประติมากรรม
ตกแต่ง แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ติดตัง้ ในบริเวณวัดโพนชัย
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น สถานที่ เ ก็ บ และจั ด นิ ท รรศการ
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียม ผู้วิจัย
ได้น�ำแนวคิดเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาวิญญาณผีบรรพบุรุษ
อิ ท ธิ พ ลการพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงของประเพณี แ ต่ ล ะยุ ค สมั ย
ศึกษาทดลองด้วยเทคนิคสื่อประสม (Mixed Media) ในรูปแบบ
กึง่ นามธรรม เลือกใช้วสั ดุถา่ ยทอดสือ่ ความหมาย ได้แก่ เครือ่ งปัน้
ดินเผา (ดินพืน้ บ้านด่านซ้าย) ไม้ โลหะ และเศษผ้า ขึน้ รูปแบบอิสระ
ให้สอดคล้อง สัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสถานที่ ติดตั้งในบริเวณ
วัดโพนชัย ผลงานการออกแบบประติมากรรมนี้ จะช่วยสร้าง
บริบทและภาพลักษณ์ใหม่ให้กบั พืน้ ทีด่ งั กล่าว และการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผลงานกับผู้ชมให้เกิดเป็นความทรงจ�ำแก่นักท่องเที่ยว
และผู้พบเห็น ส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและประเพณี ช่วย
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ
ประเทศไทยในทางอ้อม

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ความเป็ น มา อ� ำ เภอด่ า นซ้ า ย
จั ง หวั ด เลย ประเพณี บุ ญ หลวงการละเล่ น ผี ต าโขน มี ส าระ
ความส�ำคัญ เรื่องความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ และ
อิทธิพลที่ส่งผลถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อทดลองสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ด้วย
เทคนิคสื่อประสม (Mixed Media) การใช้วัสดุสื่อความหมาย
ให้ตรงตามแนวคิด
3. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตกแต่ง
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานที่ ผู้ชมมีส่วนร่วมกับผลงาน
เพื่อสร้างความทรงจ�ำ และส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและ
ประเพณีด้วยรูปแบบของผลงานประติมากรรมแนวใหม่
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผลงานการออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม ชุดนี้ ได้ก�ำหนดแนวคิดจากการศึกษาข้อมูลทาง
เอกสาร ประวัติความเป็นมาของอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
และงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ผนวกกับข้อมูล
ภาคสนาม จากการสอบถาม น�ำทัง้ สองส่วนมาวิเคราะห์ ออกแบบ
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“ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
"Phi Ta Khon" Design sculptures decorate cultural attractions district. Dan Sai district Loei

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ผลงานประติมากรรม น�ำเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชือ่
ความศรัทธาของวิญญาณผีบรรพบุรษุ และอิทธิพลต่างๆ ทีม่ สี ว่ น
เข้ามามีบทบาทการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ผู้วิจัยเลือกใช้
วัสดุสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคแนวทางสื่อประสม (Mixed
Media) ให้เชื่อมโยงตามที่วิเคราะห์ไว้

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา
ด้านพื้นที่ และขอบเขตการออกแบบ ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่
ข้อมูลประวัติความเป็นมา ความเชื่อของประเพณีการละเล่น
ผีตาโขน อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บทบาทความส�ำคัญของ
ประเพณีการละเล่นผีตาโขน ด้านพื้นที่ ได้ลงส�ำรวจพิพิธภัณฑ์
ผีตาโขน ตัง้ อยูภ่ ายในวัดโพนชัย อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ
ในส่วนของการออกแบบผลงานประติมากรรมตกแต่ง จากการ
ทดลองใช้เทคนิคผสมผสานลักษณะแนวงานสื่อประสม (Mixed
Media) เครื่องปั้นดินเผา ไม้ โลหะ และเศษผ้า ขึ้นรูปแบบ
อิสระ จ�ำนวน 2 ชุด ในหนึ่งชุดมี 1-2 ชิ้น ขนาดส�ำเร็จ 160-180
เซนติเมตร
วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาถึงความเป็นมา อ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย การละเล่นประเพณีผีตาโขน และการเก็บข้อมูลจาก

การส�ำรวจพื้นที่ สอบถาม และสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
รวบรวมข้อมูลทัง้ หมด น�ำมาวิเคราะห์ใช้หาประเด็นส�ำคัญ และเป็น
ข้อก�ำหนดแนวคิดในการออกแบบประติมากรรมตกแต่ง เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ จากนั้นผู้วิจัยด�ำเนินการสร้าง
ผลงานประติมากรรมตกแต่ง สูก่ ารทดลองขึน้ รูป แบบผสมผสาน
ลักษณะแนวงานสือ่ ประสม (Mixed Media) ด้วยเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ไม้ โลหะ และผ้า ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักของผลงานที่
คาดการณ์ไว้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด�ำเนินงานดั้งนี้
1. ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของ อ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย						
2. ศึกษาเอกสารออกแบบประติมากรรม การจัดวางองค์
ประกอบ ด้านการติดตั้ง การใช้วัสดุและเทคนิค		
3. ส�ำรวจพื้นที่อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่เกี่ยวข้อง
และสถานที่ติดตั้งผลงาน ภายในวัดโพนชัย อ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
4. เก็บข้อมูลผู้สัมภาษณ์ พระครู (เจ้าอาวาทวัดโพนชัย)
ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น และชาวบ้าน
5. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการออกแบบร่างผลงาน 2 และ 3 มิติ
6. ทดลองการขึ้นรูปงาน ด้วยวัสดุ เครื่องปั้นดินเผา
(ดินพื้นบ้านด่านซ้าย) ไม้ โลหะ และผ้า			
7. สรุปข้อมูลและน�ำเสนอผลงาน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของอ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย และประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน
2. ได้ผลงานการออกแบบประติมากรรมตกแต่ง ทีส่ ามารถ
แสดงถึงความเชื่อมโยง ความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ
และรู ป แบบความเปลี่ ย นแปลงแต่ ล ะยุ ค สมั ย ของประเพณี
จากผลวิเคราะห์ทางข้อมูลเอกสาร และข้อมูลการสอบถาม
3. ได้ ผ ลงานประติ ม ากรรมตกแต่ ง ที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานที่ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างคุณค่า
ของแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ผูช้ มและนักท่องเทีย่ ว
สามารถมีสว่ นร่วมกับผลงานได้ เป็นการช่วยส่งเสริมการท�ำนุบำ� รุง
ศาสนาและประเพณีด้วยรูปแบบของผลงานประติมากรรมที่
แตกต่างจากเดิม
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผีตาโขน หมายถึง การละเล่นส่วนหนึ่งในประเพณี
บุญหลวง อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. การออกแบบประติมากรรม หมายถึง การใช้หลักการ
ออกแบบ สร้างผลงานประติมากรรม ให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
ความงามที่มีคุณค่า
3. ศิลปะกึง่ นามธรรม หมายถึง การสร้างรูปทรงทีถ่ กู ตัดทอน
ดูเรียบง่าย น่าสนใจ แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่
4. ความเชือ่ หมายถึง การนับถือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละผีบรรพบุรษุ
ของชาวด่านซ้าย ทีส่ อดประสานกับคติความเชือ่ ทางพุทธศาสนา
กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
5. การเปลีย่ นแปลง หมายถึง อิทธิพลต่างๆ ทีม่ สี ว่ นเข้ามามี
บทบาทการเปลีย่ นแปลงในแต่ละยุคสมัยของประเพณีบญ
ุ หลวง
การละเล่นผีตาโขน
การด�ำเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบงานประติมากรรม
การสร้างสรรค์ผลงานงานประติมากรรมตกแต่ง แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมจากประเพณี ก ารละเล่ น ผี ต าโขน
ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดรูปแบบผลงาน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ของตนเอง
เพือ่ สือ่ ให้เห็นถึงมุมมองรูปแบบ ความเชือ่ ความศรัทธา วิญญาณ
ผี บ รรพบุ รุ ษ ความส� ำ คั ญ ของประเพณี ที่ ร วมงานบุ ญ ส� ำ คั ญ

จัดเป็นงานบุญใหญ่ประเพณีการละเล่นจึงเปรียบเสมือน และเป็น
ตัวเชือ่ มประสานระหว่างงานบุญพระเวสและบุญบัง้ ไฟ เข้าด้วยกัน
อย่างสมบูรณ์และอิทธิพลที่ท�ำให้รูปแบบประเพณีบุญหลวงการ
ละเล่นผีตาโขนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
จากการวิเคราะห์ความส�ำคัญของประเพณีการละเล่น
ผีตาโขน ผู้วิจัยเลือกวัสดุเพื่อสื่อความหมาย ด้วยเทคนิคศิลปะ
สือ่ ประสม (Mixed Media) มีรปู แบบกึง่ นามธรรม แต่ยงั คงเค้าโครง
ลักษณะเด่นของผีตาโขนไว้อยู่ โดยออกแบบให้ผลงานเกิดความ
สัมพันธ์และสอดคล้องระหว่างผลงานกับสถานที่ รูปแบบงาน
ประติมากรรม ใช้เทคนิคประสมประสานวัสดุ จากไม้ เหล็ก และ
เศษผ้า โครงสร้างจะเน้น Space ให้โล่งเพื่อสื่อถึงความว่างเปล่า
ลี้ ลั บ สิ่ ง ที่ ม องไม่ เ ห็ น ให้ เชื่ อ มโยงกั บ รู ป ทรงภายในของส่ ว น
องค์ประกอบย่อยของส่วนต่างๆ
ผู้วิจัยต้องการสะท้อนเรื่องราวผ่านวัสดุที่น�ำมาใช้ เพื่อ
แฝงนัยยะความเชื่อในสิ่งที่สิ่งที่มองไม่เห็น เชื่อในปรากฏการณ์
ความเชื่ อ ความศรั ท ธา ถู ก ผสมผสานกั บ คติ พุ ท ธศาสนาได้
อย่างกลมกลืน เหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึง รากเหง้า ทางความเชือ่ ของ
ชาวด่านซ้ายทีแ่ สดงถึงพลังดลบันดาลทางจิตใจ โดยใช้พธิ กี รรมนี้
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยหวังให้ผู้ชมผลงานเกิดความรู้สึก
นึกคิดมีส่วนร่วมกับงาน และสร้างบริบทภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ
สถานที่นั้น
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การสร้างสรรค์ผลงาน ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาและวิเคราะห์
จากข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและสถานทีจ่ ริง เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบงานประติมากรรม ตกแต่งแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องการน�ำเสนอ
โดยการใช้ความคิดการสร้างสรรค์ทเี่ ป็นทุนเดิมของตนเอง น�ำมา
ปรับประยุกต์ออกแบบ ตามขั้นตอนดั้งนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้น น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
2. ส�ำรวจพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล คือวัดโพนชัย
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บันทึกและรวบรวมข้อมูลด้วย
จากถ่ายภาพ และการสอบถาม ตามจุดประสงค์หลักที่ตั้งไว้
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและหาความสัมพันธ์หลักองค์ประกอบ
ให้เกิดความสัมพันธ์ในมิติความงามทางศิลปะรูปแบบเทคนิค
และวิธีการ

262

“ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
"Phi Ta Khon" Design sculptures decorate cultural attractions district. Dan Sai district Loei

3.1 การสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยเลือกวัสดุ ที่เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ ดินพื้นบ้าน ไม้ และโลหะ เหตุผล
ที่ ใช้ วั ส ดุ ป ระเภทนี้ สามารถตอบสนองและสะท้ อ นคุ ณ ค่ า
ความหมายของตัววัสดุได้เป็นอย่างดี
เนื้ อ ดิ น พื้ น บ้ า น ต� ำ บลด่ า นซ้ า ย อ� ำ เภอด่ า นซ้ า ย
จั ง หวั ด เลย ได้ ใช้ ท ดลองวิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
ผูว้ จิ ยั เอง โดยน�ำมาอ้างอิงการสร้างสรรค์ชนิ้ งานชุดนีด้ ว้ ย จากการ
ทดลองเนื้อดินมีคุณสมบัติเหนียวเนื้อละเอียดปนหยาบมีทราย
เล็ ก น้ อ ย ขึ้ น รู ป ได้ ดี โดยมี ส ่ ว นผสมของเนื้ อ ดิ น พื้ น บ้ า น
ดินสโตนแวร์ (Stoneware clays) และทราย (Silica) ทีเ่ หมาะสม
เมื่ อ น� ำ มาเผาจะมี ลั ก ษณะของสี น�้ ำ ตาลส้ ม สามารถเผาที่
อุณหภูมิสูงได้ ถึง 1,100-1,250 c การหดตัวน้อย
ไม้ มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ สามารถน�ำมาใช้ในทาง
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
แกะสลัก น�ำไปใช้เป็นวัสดุผสมหรือน�ำไปสร้างสรรค์ตามรูปทรง
จินตนาการ ดังนั้น จากความหลากหลายทางคุณสมบัติดังกล่าว
เหล็ก (Steel) หรือ เหล็กกล้า (สัญลักษณ์ทางเคมี : Fe)
วัสดุอยูใ่ นจ�ำพวกวัสดุทมี่ นุษย์สงั เคราะห์ขนึ้ เอือ้ ต่อการใช้ประโยชน์
และการด�ำรงชีพของมนุษย์ต่อภาคอุตสาหกรรม และในงาน
สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่จะพบในงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ที่ใช้
การเชื่อม หรือหล่อ ในการขึ้นโครงสร้าง
ผ้า (เศษผ้า) คือ สิ่งที่ได้จากการน�ำวัสดุธรรมชาติหรือ
วัสดุทสี่ งั เคราะห์ขนึ้ มาสานหรือทอจนเป็นเนือ้ เดียวกัน ประโยชน์
ของผ้าคือการน�ำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ในด้านอื่นๆ เช่น
การตกแต่งสถานทีเ่ ศษผ้าเป็นวัสดุทหี่ าง่ายเป็นการน�ำวัสดุเหลือ
ใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่

4. ขัน้ ตอนการออกแบบร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ การออกแบบ
ร่างภาพ หรือสเกตซ์ จะช่วยท�ำให้รปู แบบงานสือ่ สารออกมาในทาง
ความคิดและสามารถสร้างสัดส่วนให้ผลงานมีความชัดเจนขึ้น
ในส่วนของการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ จากคอมพิวเตอร์สามารถ
มองเห็นได้ทั่วถึง เช่น เช็กขนาดและความเหมาะสมของรูปทรง
ความเหมาะสมกั บ สภาพแสดล้ อ มสถานที่ ที่ ติ ด ตั้ ง ผลงาน
ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบในมุมมองเอกภาพ รอบด้านของ
ผลงานประติมากรรมและข้อจ�ำกัดของวัสดุที่ใช้กับผลงานจริง
5. เมือ่ ท�ำแบบจ�ำลองจากแบบร่างเสร็จสมบูรณ์และน�ำมา
ขยายทดลองการขึน้ รูป ด้วยเครือ่ งปัน้ ดินเผา ไม้ เหล็ก จนประกอบ
เป็นชิน้ งานจริง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักทีค่ าดการณ์ไว้ ขึน้ รูป
ผลงานประติมากรรมในแนวทางสือ่ ประสม (Mixed Media) จ�ำนวน
2 ชุด ในหนึง่ ชุดมี 1-2 ชิน้ ขนาดผลงานส�ำเร็จ 160-180 เซนติเมตร

การสร้างผลงานแบบร่าง (Sketch) 2 มิติ
ผูส้ ร้างสรรค์ได้นำ� ข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์ และผสมผสาน
แนวคิดโดยใช้รูปทรงลักษณะเด่นของหน้ากากผีตาโขน เพื่อ
ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบบนภาพร่าง 2 มิติ และพัฒนาเป็น
โมเดลต้นแบบขนาดเล็ก ท�ำการคลี่คลาย ปรับปรุง แก้ไข ตาม
ค�ำชีแ้ นะ และค้นหารูปแบบทีส่ ามารถแสดงออกถึง ความเชือ่ มโยง
ความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ และการเปลี่ยนแปลง
1.1 แบบร่าง (Sketch) 2 มิติ ช่วงที่ 1 เป็นขัน้ ตอนค้นหา
รูปแบบความงามทางรูปร่างรูปทรง จากลักษณะเด่นของผีตาโขน
น�ำรูปทรงที่เรียบง่าย สร้างเป็นผลงานกึ่งนามธรรม ใช้รูปแบบ
รูปทรงทางธรรมชาติ เชื่อมโยงกับวัสดุที่เลือกใช้ มาลดทอน
และเพิ่มรายละเอียดให้เกิดเป็นความงามทางสุนทรียะ

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่1 ชุดที่ 1

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 3

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 4

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 5

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 6

ภาพที่ 2 ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ
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2. ผีตาโขนใหญ่ 2 ตัว ตัวผู้กับตัวเมีย มีโครงสร้างหลัก
ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น น�ำมาประกอบเป็นรูปทรง ส่วนแกนกลางเป็น
แท่งยาวขึ้นจนถึงส่วนหัวผีตาโขน แกนกลางประกอบด้วยวงล้อ
(สามารถหมุนได้) มีขนาดเล็กใหญ่ จ�ำนวน 4-5 ชัน้ ตามพืน้ ทีข่ อง
โครงสร้างภายใน ตัวผู้มีกระดิ่ง (หมากกะแหล่ง) วงล้อจะหมุน
ท�ำให้เกิดเสียงกระทบ วงล้อนี้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือ
ชาวบ้านมีสว่ นร่วม น�ำผ้าทีเ่ ตรียมไว้ ผูกติดกับวงล้อ ประกอบเป็น
ผีตาโขนทีส่ มบูรณ์ สะท้อนถึงรูปแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลง ผูส้ ร้างสรรค์
ได้นำ� ความส�ำคัญในการอธิษฐานความเชือ่ ความศรัทธาผีบรรพบุรษุ
เมื่อเสร็จกิจกรรมประเพณีจะน�ำผ้าที่ผูกไว้ น�ำไปทิ้งลงแม่น�้ำ
หมันด้วย

ภาพที่ 3 ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 2 ผีตาโขนเล็ก ชุดที่ 1

1.2 แบบร่าง (Sketch) 2 มิติ ช่วงที่ 2 ผูว้ จิ ัยได้นำ� ความ
ส�ำคัญและจุดมุ่งหมายของประเพณีการละเล่นผีตาโขน หรือ
ประเพณีบุญหลวงรูปแบบในอดีตมาใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์
1. จากการเรีย่ ไรตามความศรัทธา เพือ่ เชือ่ มโยงระหว่าง
การนับถือผีบรรพบุรุษและการท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา
2. ความสนุกสนานจากการหยอกล้อของบรรดาผีตาโขน
น้อยใหญ่
3. รูปแบบการละเล่นผีตาโขนอดีตที่ถูกบิดเบือน เมื่อ
เสร็จกิจกรรมการละเล่นผีตาโขน ต้องน�ำชุดเครื่องแต่งกาย
ผีตาโขนใหญ่และเล็กทั้งหมด ทิ้งลงแม่น�้ำหมัน ไม่ให้เก็บไว้
เพือ่ เป็นการทิง้ ความทุกข์ยาก เป็นการสะเดาะเคราะห์บา้ นเมือง
ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ในปัจจุบันไม่ได้ทิ้งทั้งหมด มีการเก็บ
หน้ากากไว้เพื่อใช้ประดับตกแต่ง
ดังนั้น ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาการออกแบบร่าง 2 มิติ
จ�ำนวน 2 ชุดคือ
1. ผีตาโขนเล็ก โดยออกแบบโครงสร้าง 3 ส่วน ส่วนหัว
เป็นลักษณะเด่นของหน้ากากผีตาโขน ส่วนกลางล�ำตัวเป็นรูปทรง
วงกลมเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางสื่อถึงความเคลื่อนไม่หยุดนึ่ง และ
ไว้วางภาชนะคล้ายอ่างหรือน�ำ้ เต้าเจาะรูไว้ส�ำหรับหยอดเหรียญ
เป็นกุศโลบายหนึง่ เพือ่ ให้คนมีสว่ นร่วมในการท�ำบุญร่วมกับผี และ
น�ำเงินส่วนนีใ้ ช้ทำ� นุบำ� รุงศาสนาต่อไป ล�ำตัวล่างเป็นฐานมีลกั ษณะ
เป็นท่อน เว้นพื้นที่ตรงกลางแสดงถึงความโล่ง

ภาพที่ 4 ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 2 ผีตาโขนใหญ่ ชุดที่ 2

การสร้างผลงานแบบร่าง (ต้นแบบ 3 มิติ)
เป็นขัน้ ตอนการน�ำแบบร่าง 3 มิติ ทีเ่ หมาะสม ทดลองขึน้ รูป
เพื่อใช้เป็นต้นแบบของชิ้นงานจริง ผู้วิจัยขึ้นรูปด้วยดินพื้นบ้าน
การเลือกใช้วสั ดุ เพือ่ ค้นหารรูปทรงทีเ่ หมาะสม สามารถเช็กและ
เก็บรายละเอียด จนได้รปู แบบของผลงานทีต่ รงตามวัตถุประสงค์

ภาพที่ 5 ภาพร่างต้นแบบ 3 มิติ ช่วงที่ 1
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ภาพที่ 6 ภาพร่างต้นแบบ 3 มิติ ช่วงที่ 2 ชุดรวม
ภาพที่ 7 ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลการประเมินแบบร่างผลงาน
โดยเจ้าพ่อกวน,ปราชญ์ท้องถิ่น

ภาพรวมแบบร่าง (ต้นแบบ 3 มิติ ช่วงที่ 2) ชุดนี้ ออกแบบ
จากคติความเชื่อเรื่องวิญญาณผีบรรพบุรุษ ความเชื่อในอ�ำนาจ
ปาฏิหาริย์ ว่าสามารถดลบันดาลตามสิ่งที่ต้องการได้ ปรับผสาน
สอดคล้องกับหลักธรรมศาสนาพุทธอย่างกลมกลืน อันเป็น
พื้ น ฐานวิ ถี ชี วิ ต ของกลุ ่ ม ชนสั ง คมวั ฒ นธรรมไท-ลาว หรื อ
ของชาวอีสาน ผีตาโขนมีความสัมพันธ์กับโขน ปู่เยอ ย่าเยอ
จากลาว ข้อมูลการสอบถามเจ้าพ่อกวน ได้เน้นย�้ำความชัดเจน
ในค�ำตอบว่า ผีตาโขนนีไ้ ด้นำ� แบบอย่างมาจาก “หลวงพระบาง”
สรุปได้ว่าประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความสัมพันธ์
อันแนบแน่นกับสัญลักษณ์บรรพชน ผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบ
ให้เป็นรูปลักษณะกึง่ เหมือนจริง ถอดแบบจากรูปร่างรูปทรงของ
ผีตาโขนใหญ่และผีตาโขนเล็ก ที่คนทั่วไปคุ้นตา สามารถรับรู้
และเข้าใจได้
ผลงานชุดนี้ ผู้วิจัยได้น�ำมาสร้างผลงานจริง โดยถูกเลือก
จากเครื่องมือแบบประเมินแบบร่าง (Idea Sketch) "ผีตาโขน"
การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งผู้ให้ข้อในการมูลอ้างอิง ได้แก่
เจ้าอาวาส เจ้าพ่อกวน และปราชญ์ทอ้ งถิน่ ให้ความคิดเห็นตรงกัน
ว่า รูปแบบมีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา โดย
การใช้รูปร่างรูปทรง ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และลักษณะที่แฝงนัยยะ
ในผลงาน คนทั่วไปสามารถเข้าใจ เข้าถึงได้ง่าย

สถานที่ติดตั้งผลงาน
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสถานที่จริง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบงานประติมากรรม ตกแต่งแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึง่ เป็นรูปแบบทีต่ อ้ งการน�ำเสนอการ
ใช้ความคิดการสร้างสรรค์ทเี่ ป็นทุนเดิมของตนเอง น�ำเสนอความ
สัมพันธ์ทเี่ หมาะสมกันระหว่างผลงานประติมากรรมประยุกต์กบั
สถานที่ ในการศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมีบริบทของสถานที่เข้ามา
เกีย่ วข้อง เพือ่ เป็นตัวก�ำหนดในการท�ำหน้าทีด่ า้ นประโยชน์ใช้สอย
หรือประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นภายในใจและเงื่อนไขของความงาม
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงต้องใช้หลักในการออกแบบ ผลงาน
ชุดนี้มุ่งเน้นให้คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลงาน โดยแฝงนัยยะ
แทนค่าความรู้สึกความเชื่อ ความศรัทธาวิญญาณผีบรรพบุรุษ
ด้วยรูปทรง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจหลัก คือ “ผีตาโขน” การน�ำ
ลักษณะของผีตาโขนเล็ก และผีตาโขนใหญ่ ตัดทอน คลีค่ ลาย จาก
ลักษณะจริง สู่ผลงานประติมากรรม ดั้งนั้นผลงานชุดนี้ จึงต้อง
ค�ำนึงถึงความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความสัมพันธ์กับ
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ส�ำรวจพืน้ ที่ วัดโพนชัยอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บันทึก
และรวบรวมข้อมูลด้วยจากถ่ายภาพ และการสอบถาม เพือ่ น�ำมา
ใช้เป็นแหล่งข้อมูล ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดสุนทรียะภาพ
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลงานมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
สถานที่
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ภาพที่ 8 ภาพถ่ายการสอบถามข้อมูลจาก เจ้าอาวาส วัดโพนชัย และเจ้าพ่อกวน (ผู้นำ� สื่อกลางบรรพบุรุษ)
ถ่ายวันที่ : 24 ตุลาคม 2559

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายการลงส�ำรวจพื้นที่ติดตั้งผลงาน ในบริเวณวัดโพนชัย
ถ่ายวันที่ : 24 ตุลาคม 2559

ลักษณะทางกายภาพของวัดโพนชัย อ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
วัดโพนชัย เป็นวัดส�ำคัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของด่านซ้าย สร้างขึน้
พร้อมพระธาตุศรีสองรัก อายุราว 453 ปี โดยพระเถระของ
กรุงศรีอโยธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต ท�ำสัตยาบัน เพื่อสร้าง
พระธาตุศรีสองรักขึ้น จึงท�ำให้วัดนี้มีพระธาตุศรีสองรักจ�ำลอง
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร 1 องค์ ขนาดกว้าง 3.75 เมตร
สูง 15 เมตร บริเวณที่ตั้งวัด มีลักษณะเป็นเนิน จากเรื่องเล่าว่า
ดินเนินเป็นมูลขุย ของพญานาค มีรูศูนย์กลางลงไปที่ท่าวังเวิน
เรียกว่า รูพญานาค ทางวัดจึงได้ทำ� รัว้ กัน้ ล้อมรอบให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้เข้าชม วัดโพนชัยจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวอ�ำเภอด่านซ้าย ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวัน

ส�ำคัญต่างๆ เช่น งานสมโภชพระพุทธบาทจ�ำลอง งานออกพรรษา
งานเข้าพรรษา และใช้อุปสมบทพระเนื่องจากเจ้าอาวาสเป็น
เจ้าคณะอ�ำเภอ และประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวด่านซ้าย คือ
การท�ำ บุญ มหาชาติ ในเดื อ น 7 (กรกฎาคม) หรื อที่ เรี ย กว่า
“งานบุญหลวง” ซึง่ ภายในวัดยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ เมืองด่านซ้าย
เป็นสถานที่เก็บรวมรวมเรื่องราวของอ�ำเภอด่านซ้าย มีข้อมูล
ความเป็นมาของ ประเพณีและวัฒนธรรม สร้างจากกุฏิหลังเดิม
ของท่านเจ้าอาวาส พัฒนาดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างขึ้นปี
พ.ศ.2478 ด้วยไม้ทั้งหลังตามแบบสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น
ภายในมีห้องจัดแสดงแบ่งเป็น ห้องผีตาโขน ห้องสื่อวีดิทัศน์
ฉายภาพเรื่องราวของเมืองด่านซ้าย และส่วนท�ำกิจกรรม ท�ำ
หน้ากากผีตาโขน ซึง่ จะมีการสาธิตให้ผสู้ นใจทุกวันเสาร์ - อาทิตย์

ภาพที่ 10 ภาพแสดง บริเวณโดยรอบภายในวัดโพนชัย
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“ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
"Phi Ta Khon" Design sculptures decorate cultural attractions district. Dan Sai district Loei

ภาพแสดง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายปัจจุบัน

- ส่วนหัว สร้างจากเครื่องปั้นดินเผา มีลักษณะเด่นของ
หน้ากากผีตาโขน แสดงสีหน้า รอยยิ้มของความสุข
อิ่มเอมใจ
- ส่วนกลางล�ำตัวเป็นรูปทรงวงกลม สร้างจากไม้ ออกแบบ
ให้พื้นว่างตรงกลางส�ำหรับใส่กล่องบริจาคทรงกลมไว้
หยอดเงิน เป็นกุศโลบาย ให้คนมีสว่ นร่วมในการท�ำบุญ
การบริจาคร่วมกับผี เพื่อน�ำเงินส่วนนี้ใช้ท�ำนุบ�ำรุง
ศาสนาต่อไป
- ส่วนล�ำตัวท่อนล่างทีเ่ ป็นฐาน สร้างจากเครือ่ งปัน้ ดินเผา
แสดงรูปทรงของท่อนขา เจาะพื้นที่ตรงกลางสื่อถึง
ความโล่ง สิ่งลี้ลับ

ภาพี่ 11 ผลงานส�ำเร็จ ชุดที่ 1 ผีตาโขน “ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา”

ประมวลการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1
เนื้อหา หยิบยกความเชื่อเรื่องผี ในการขอการบริจาค
การท�ำบุญท�ำทาน แสดงให้เห็นแง่มุมการนับถือผีบรรพบุรุษ
และการท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา
รูปทรง ใช้รูปทรงของผีตาโขนจริง ในลักษณะตัดทอน
คลี่คลายรูปทรงโครงสร้าง เป็นสัดส่วนตามวัสดุที่จ�ำแนกไว้

การจัดองค์ประกอบ
การจัดองค์ประกอบในผลงานนัน้ แบบกึง่ เหมือนจริง และ
ค�ำนึงถึงการแสดงคุณค่าของวัสดุทเี่ ลือกใช้สร้างสรรค์แต่ละส่วน
สื่อความหมาย
1. สี ก�ำหนดให้รสู้ กึ ถึงความเก่า ลึกลับ ความเป็นรากเหง้า
กลิ่นอายของธรรมชาติ
2. เส้น ที่ปรากฏในงานเป็นเส้นรอบนอกของผลงาน
ประติมากรรม
3. พื้นผิว มีลักษณะเป็นพื้นผิวที่เกินจากร่องรอยการขูด
ตกแต่งในเครื่องปั้นดินเผา ให้เกิดเป็นเส้นสานไขว้ไปมา แสดง
ความรูส้ กึ ถึงร่องรอย ความเข้มแข็ง หนักแน่น มัน่ คง และน่ากลัว
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4. สัญลักษณ์ ที่ปรากฏในผลงาน แสดงความหมายดังนี้
4.1 หน้ากากผีตาโขน แทนค่าความจงรักภักดี การเฝ้า
คอยคุ้มครองดูแล พุทธศาสนา
4.2 รูปทรงวงกลม แทนค่า (จักร) ความสมบูรณ์แบบ
ของพระธรรม ตัวกลางเชือ่ มประสาน อย่างกลมกลืน การเปลีย่ นแปลง
ไม่คงที่
4.3 อวัยวะเพศ แทนค่า ความอุดมสมบูรณ์ การหยอกล้อ
แสดงความจงรักภักดีต่อวิญญาณผีบรรพชน

ภาพที่ 12 ผลงานส�ำเร็จ ชุดที่ 2 ผีตาโขน “ความเชื่อ ปกปัก คุ้มครอง”

ประมวลการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2
เนือ้ หา หยิบยกความเชือ่ ในอ�ำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติ
เพื่อเชื่อมโยงระหว่างการนับถือผีบรรพบุรุษ ผีบรรพชน ของ
ผีเจ้านาย แฝงนัยยะความเชือ่ ในสิง่ ทีม่ องไม่เห็น เชือ่ ในปรากฏการณ์
ความเชื่อความศรัทธา ที่ผสมผสานกับคติพุทธศาสนาได้อย่าง
กลมกลืน ยึดเหนีย่ วจิตใจ ชาวบ้านเมืองด่านซ้าย ทีเ่ ชือ่ ว่าสามารถ
ดลบันดาลให้ได้ตามสิ่งที่ขอ ในการสะเดาะเคราะห์ ขจัดปัดเป่า
สิ่งโชคร้าย ฯลฯ
รูปทรง ใช้รูปทรงของตัดทอน คลี่คลายมาจากผีตาโขน
ใหญ่ ซึ่งมีขนาดเท่าจริง มีโครงสร้าง ผู้หญิงและผู้ชาย แสดงถึง
ความเป็นใหญ่มีพลังอ�ำนาจ ความเป็นเจ้าที่ เจ้าถิ่น
- ส่วนหัว สร้างจากเครื่องปั้นดินเผา เป็นลักษณะเด่น
หน้ากากผีตาโขน แสดงสีหน้า ของความเอื้ออาทร
ห่วงใย

- ส่วนกลางล�ำตัว สร้างจากเหล็กดัด ออกแบบส่วนขึ้น
โครงเหล็กเป็นชัน้ ๆ วงล้อในแต่ละชัน้ (สามารถหมุนได้)
มีขนาดเล็กใหญ่ ตามพื้นที่ของโครงสร้าง เชื่อมโยงกับ
คติความได้อย่างกลมกลืน ยึดเหนี่ยวจิตใจ
- ส่วนแกนแขน สร้างจากไม้ เป็นโครงสร้างทีแ่ สดงรูปทรง
ของผีตาโขนใหญ่

การจัดองค์ประกอบ
การจัดองค์ประกอบในผลงานนัน้ แบบกึง่ เหมือนจริง และ
ค�ำนึงถึงการแสดงคุณค่าของวัสดุทเี่ ลือกใช้สร้างสรรค์แต่ละส่วน
สื่อความหมาย
1. สี ก�ำหนดให้รสู้ กึ ถึงความเก่า ลึกลับ ความเป็นรากเหง้า
กลิ่นอายของธรรมชาติ
2. เส้น ที่ปรากฏในงานเป็นเส้นรอบนอกของผลงาน
ประติมากรรม
- เส้นรอบนอกของล�ำตัวผูห้ ญิง มีลกั ษณะโค้ง ให้ความ
รู้สึกถึงความอ่อนโยน สุภาพ แสดงสัญลักษณ์ของ
ผู้ดูแล
- เส้นรอบนอกของล�ำตัวผูช้ าย มีลกั ษณะตัง้ ตรง ให้ความ
รู้สึกถึงความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น ผู้แสดง
สัญลักษณ์ขอคุ้มครอง
3. พืน้ ผิว มีลกั ษณะเป็นพืน้ ผิวบนใบหน้าทีเ่ กินจากร่องรอย
การขูดตกแต่งส่วนงานเครือ่ งปัน้ ดินเผา แสดงความรูส้ กึ ถึงร่องรอย
ความน่าเกรงขาม สูงอายุ และความน่ากลัว
4. สัญลักษณ์ ที่ปรากฏในผลงาน แสดงความหมายดังนี้
4.1 หน้ากากผีตาโขน แทนค่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณ
ผีบรรพบุรุษ
4.2 แกนกลาง ลักษณะเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร แทนค่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของสูง ความสง่างาม ความรุ่งเรือง
ผู้วิจัยได้เลือกสถานที่ในการสร้างสรรค์และติดตั้งงาน
ประติมากรรม คือ วัดโพนชัย อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึง่ เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวัน
เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ผีตาโขน เป็นสถานที่บันทึกเรื่องราว
และสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของอ�ำเภอด่านซ้าย ต�ำนาน
ผีตาโขนได้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าเยีย่ มชมได้ทกุ ช่วงเวลา ซึง่ ในการศึกษานัน้ จ�ำเป็นต้องมีบริบท
ของสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และค�ำนึงถึงความสอดคล้องและ
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“ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
"Phi Ta Khon" Design sculptures decorate cultural attractions district. Dan Sai district Loei

ภาพที่ 13 ภาพผลงานส�ำเร็จ จ�ำลองแสดงการติดตั้งผลงานบริเวณ
ลานด้านหน้าพระอุโบสถ

ความสัมพันธ์กันกับลักษณะทางกายภาพของสถานที่ แนวคิด
ในการตกแต่งสถานทีด่ ว้ ย เพือ่ ประโยชน์ดา้ นจิตใจเป็นหลัก หรือ
ผลงานอาจสร้างบริบทใหม่ให้กับพื้นที่ ปรับปรุงแก้ไขให้สถานที่
มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์
กับสถานที่ติดตั้งผลงาน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์
กับสถานทีต่ ดิ ตัง้ ผลงาน ภายในสถานทีบ่ ริเวณวัดโพนชัย มีความ
เก่าแก่ เอกลักษณ์เฉพาะแบบศิลปะล้านช้างกับหลวงพระบาง
เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีในเทศกาลบุญหลวง เมื่อพิจารณา
สถานที่แล้ว พบว่าบริเวณโดยรอบมีความโล่ง และเงียบสงบ
ท�ำให้รู้สึกถึงถึงความขลังความเชื่อความศรัทธาถึงสิ่งเร้นลับ
ผู้วิจัยจึงน�ำความรู้สึกที่เป็นนามธรรมนั้น มาออกแบบผลงาน
ประติมากรรมประยุกต์ ผสมผสานวัสดุ ด้วยแนวคิดหลักเรื่อง
ความเชือ่ ความศรัทธาวิญญาณผีบรรพบุรษุ และการเปลีย่ นแปลง
ประเพณีบุญหลวงแต่ละยุคสมัย มาออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อสื่อ
ความหมายให้สอดคล้อง สัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสถานที่
ช่วยสร้างบริบทใหม่ให้กับสถานที่ ต�ำแหน่งการติดตั้งผลงาน
อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโบสถ์ อยู่ใกล้ลานกิจกรรมการแสดง
ผีตาโขน ร้านขายของที่ระลึก และทางเชื่อมไปยังพิพิธภัณฑ์เป็น
จุดที่นักท่องเที่ยวผู้รับชมต้องผ่าน จะได้มีส่วนร่วมสัมผัสและ
ชื่นชมผลงานอย่างใกล้ชิด รูปทรงและวัสดุที่เลือกใช้สร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมมีความสอดคล้องกับพืน้ ที่ สามารถท�ำหน้าที่
ช่วยส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และความแปลกใหม่ ได้อย่าง
กลมกลืนและลงตัว

สรุปการวิจัย
ผลงานศิลปะ “ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม
ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�ำเภอด่านซ้าย
จั ง หวั ด เลย ชุ ด นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ของอ� ำ เภอด่ า นซ้ า ย
จังหวัดเลย และประเพณีบญ
ุ หลวงการละเล่นผีตาโขน เป็นผลงาน
ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลประวัติ ความเป็นมา อ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ที่มีสาระ
ความส�ำคัญ ในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ และ
อิทธิพลที่ส่งผลถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลง
ผลงานการสร้างสรรค์เกิดจากกระบวนการในการออกแบบ
โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้จากแนวคิดการเชื่อมโยงประเพณี ความเชื่อความศรัทธา
ผีบรรพบุรุษ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ผ่านผลงาน
ประติมากรรม ด้วยเทคนิคสือ่ ประสม (Mixed Media) ซึง่ สามารถ
ทีจ่ ะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานได้ การทดลองเลือก
ใช้วสั ดุทสี่ อื่ ความหมายให้สอดคล้อง และสัมพันธ์ระหว่างผลงาน
กับสถานที่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ติดตัง้ ผลงานภายในบริเวณวัดโพนชัย เพือ่ ให้
ผลงานประติมากรรมช่วยสร้างบริบทและภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ
พื้นที่ดังกล่าว และเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับผู้ชม
ให้เกิดเป็นความทรงจ�ำแก่นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็น ส่งเสริม
การท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและประเพณี ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้กับอ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และประเทศไทยในทางอ้อม
ข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่ได้ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นผลงานทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากการผสมผสานวัสดุ
จนเกิดเป็นรูปทรง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีผีตาโขน
แสดงออกถึงการเชื่อมโยงประเพณี ความศรัทธาในความเชื่อ
ผีบรรพบุรุษ แสดงออกตามจิตนาการ ในรูปแบบกึ่งนามธรรม
ซึง่ ก่อนทีจ่ ะสร้างผลงาน ได้ผา่ นกระบวนการคิด การใช้เครือ่ งมือ
สร้างสรรค์ทดลองและแก้ไขปรับปรุง พัฒนาจนกว่าจะได้ผลงาน
ที่พอใจ ผลงานศิลปะ “ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม
ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�ำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ในครั้งนี้ท�ำให้ผู้สร้างสรรค์มีความเข้าใจในเทคนิค
และวิธีการสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการเลือกใช้ทดลองผสมผสานวัสดุ
ที่ช่วยสร้างให้องค์ประกอบของผลงานมีความรู้สึกน่าสนใจและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจยั การเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนี
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
วัฒนธรรมทางด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและ
ชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าฮาหนี ขอบเขตพืน้ ทีใ่ นการวิจยั
คือ หมู่บ้านป่ากล้วยอำ�เภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยและหมู่บ้านเจี๋ยหยิน
(甲寅Jiǎ yín) อำ�เภอหงเหอ เขตปกครองตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือประชากร ชนเผ่าอาข่า ในหมู่บ้านป่ากล้วย
อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย จำ�นวน 20 คน และ ชนเผ่า ฮาหนี
ในหมู่บ้านเจี๋ยหยิน อำ�เภอหงเหอ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำ�นวน 20 คน
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า วัฒนธรรมด้านการแต่งกายชนเผ่าฮาหนีในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เสื้อผ้าที่น�ำ มาสวมใส่ ได้จากการทอขึ้นใช้เอง และนำ�มาประดับ
ด้วยเครื่องโลหะเงิน สีที่ใช้เน้นสีดำ� ซึ่งมีความเชื่อว่าสีดำ�เป็นสีแห่งชีวิต เป็นสีมงคล
ส่วนการแต่งกายชนเผ่าอาข่าของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามกลุ่มของอาข่า
คือ แบบ “อู่โล้วอาข่า” แบบ “โลมีอาข่า” และ แบบ “ผาหมีอาข่า” ซึ่งการแต่งกาย
ของชนเผ่าอาข่าทั้ง 3 แบบ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เสื้อผ้าที่นำ�มาสวมใส่ ได้จาก
การทอขึ้นใช้เอง และนำ�มาประดับด้วยเครื่องโลหะ ซึ่งการแต่งกายของทั้งสองชนเผ่า
จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก ความเชื่อในเรื่องการแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีของ
เสือ้ ผ้า หรือเครือ่ งประดับเครือ่ งแต่งกาย ก็มลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ซึง่ จากประวัตศิ าสตร์
ของชนเผ่ า อาข่ า ในประเทศไทย ก็ คื อ ชนเผ่ า ฮาหนี ข องจี น ที่ ไ ด้ อ พยพเข้ า มาอยู่ ใ น
ประเทศไทย ดังนัน้ วัฒนธรรมต่างๆ จึงเป็นวัฒนธรรมร่ามกัน อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
ซึ่งเกิดจากลักษณะของภูมิประเทศที่ต่างกัน แหล่งวัตถุดิบในการนำ�มาใช้จึงมีความ
แตกต่างกัน
คำ�สำ�คัญ : วัฒนธรรม, ชนเผ่าอาข่า, ชนเผ่าฮาหนี, ความเชื่อ, เครื่องแต่งกาย
1
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A Comparative Study of Ethnic Groups Culture:
the Akha in Thailand and the Hani in the People's
Republic of China in Terms of Beliefs and Costumes

LI HOUJIE
This research aimed to study the beliefs and clothing
of Akha tribal in Thailand and the Hani tribal in China
and to analyze the cultural similarities and differences
between these two groups. The research sites were Pa
Kluay Village, Mae Fah Luang District, Chiang Rai, Thailand and Jiayin (甲寅Jiǎ yín) , Honghe District, Hun He
County, Yunnan, People's Republic of China. The key
informants were 20 Akha people from Pa Kluay village,
Mae Fah Luang district, Chiang Rai Province, Thailand,
and 20 Hani people in the village of Jia Yin, Honghe
District, Yunnan Province, China.
The results of the study found that the Hani tribal
clothing was woven and worn by Hani people and
decorated with silver metal, black color painted. They
belief that black is the color of life and auspicious. The
Akha tribe of Thailand was divided into three types
named “Uo Lao Akha”, “Lome Akha” and “Pamee Akha”,
the clothe of these Akha people are not very different.
Clothes were woven and worn by the groups and
decorated with metal. The culture of dressing of these
two tribes looked very similar both in terms of color and
decorations. The Akha were historical classified as part
of the Hani people who moved to Thailand. Therefor
both groups have similar culture. However there may
be a slightly difference because of the characteristics
of different terrains which caused the different raw
materials used.
Keywords : Culture, the Akha, the Hani, Faith,
Clothing

บทน�ำ

อาข่า (Akha) เป็นชนเผ่าแขนงหนึง่ ของชนเผ่าธิเบต-พม่า
มีภาษาพูดมาจากแขนงชาวโล-โล ภาษาลาหู่ (มูเซอ) และลีซอ
ไม่มตี วั อักษรใช้ อาข่า สามารถแยกศัพท์ได้ดงั นี้ อา แปลว่า ชืน้ ข่า
แปลว่า ไกล ความหมายของคำ�ว่าอาข่า คือ ห่างไกลความชื้น
ชื่ออาข่านี้มาจากความเชื่อที่ว่า ถ้าอยู่ใกล้แม่นํ้าจะเกิดโรคภัย
ไข้เจ็บมาก และจากตำ�นานของอาข่าที่เล่าสู่รุ่นหลังมากล่าวว่า
กาลครั้งหนึ่งอาข่าได้เสียชีวิตไปมาก เนื่องจากอยู่ใกล้แม่นํ้า ซึ่ง
อาข่าเรียกโรคนีว้ า่ “มีห้ ”ิ โรคนีอ้ าจตรงกับโรคอหิวาตกโรค หรือ
ไข้มาลาเรียอย่างใดอย่างหนึ่ง (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา,2550)
อภิชาต ภัทรธรรม (2550:5) ได้กล่าวว่า อาข่าหรืออีก้อ
มิได้มีพื้นเพเดิมอยู่ในประเทศไทยมาก่อน แต่ได้อพยพเข้าสู่
ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ อาข่ามีถิ่นเดิมอาศัยอยู่ตามบริเวณ
พื้นที่เขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้
ของจีนในเขตมณฑลยูนนาน ในแคว้นสิบสองปันนา แล้วอพยพ
เข้าไปอยูใ่ นประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตามภูเขาในแคว้นพงสาลี ประเทศลาว และตอนเหนือสุดของ
ประเทศไทย ได้แก่เชียงราย เชียงใหม่ ลำ�พูน แพร่ ตาก กำ�แพงเพชร
สำ�หรับประเทศเมียนมาในเขตเชียงตุงของรัฐฉาน มีประชากร
ชาวอาข่าจำ�นวนมากเป็นที่ 2 ของพลเมืองทั้งหมด เรียกว่า เขิน
ก้อ ส่วนมากอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัฐฉาน สำ�หรับชาวเขาเผ่าอาข่าในประเทศไทย อพยพมา
จากแควันเชียงตุงของประเทศเมียนมา บางส่วนมาจากลาว และ
บางพวกก็ อ พยพมาจากแควั น สิ บ สองปั น นาในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ข้อมูลการสำ�รวจเมือ่ ปี พ.ศ.2545 ชาวเขาเผ่าอีกอ้
หรืออาข่าในประเทศไทย มีราว 68,653 คน คิดเป็นร้อยละ 7.43
ของประชากรชาวเขาในประเทศไทย (ศูนย์ประสานงานองค์กร
เอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา, 2550) จากการศึกษาและสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าอาข่าในโครงการพัฒนาดอยตุง
เกี่ยวกับการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย สรุปได้ว่า
1. กลุม่ แรกเรียกว่า “อุโล้อกั ข่า” อพยพเข้ามาในประเทศไทย
อพยพมาจากชายแดนประเทศเมียนมา เข้ามาเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ.2435 ส่วนหนึ่งอพยพมาจากประเทศเมียนมาเพราะ
เกิดปัญหาการปกครอง ส่วนหนึง่ อพยพหนีภยั คอมมิวนิสต์มาจาก
ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและลาว โดยได้มาตัง้ ถิน่ ฐาน
ที่อ�ำ เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อีก้อกลุ่มนี้เรียกว่า “อีก้อไทย"
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2. กลุ่มที่สอง อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ
70 ปีมานี้ ได้แก่ อีก้อ “อุโล้อักข่า” หรือ “อีก้อเมียนมา”
อพยพเข้ามาที่โครงการพัฒนาดอยตุง เริ่มต้น ที่หมูบ้านผาหมี
อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากนั้นได้อพยพเข้ามาเรื่อยๆ
โดยเฉพาะที่โครงการพัฒนาดอยตุง มีชาวเขาเผ่าอาข่ามากถึง
27 หมู่บ้าน ลักษณะเด่น คือ ผู้หญิงใส่หมวกชนิดหัวกลมสั้นๆ
(บางคนเรียกว่า อีก้อหัวโตหรืออีก้อหัวเรดาร์) แต่อีก้อไทยหรือ
อุโล้อักข่า ผู้หญิงใส่หมวกยาวประดับขนไก่ และขนนกนำ�มา
ย้อมสี
3. กลุ่มที่สามเรียกว่า “อายออักข่า” อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทย อพยพเข้ามาประมาณ 70 ปี ที่ผ่านมา อาศัยอยู่ที่
อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อีกอ้ กลุม่ นีท้ ง้ั ชายและหญิงไม่ชอบ
แต่งชุดประจำ�เผ่า แต่มักใส่เสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนไทยพื้นเมือง
บางครั้งถ้าดูลักษณะทั่วๆ ไปแล้วจะไม่ทราบว่าเป็นอาข่า

ภาพที่ 1 แผนที่อพยพที่อยู่ของชนเผ่าอาข่า
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่)

ภาพที่ 2 แผนที่ของชนเผ่าอาข่าในประเทศไทย
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่)
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ภาพที่ 3 แผนที่จีนและแผนที่ขนเผ่าฮาหนีในมณฑลยูนนาน
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่)

จากความสำ�คัญดังกล่าว นับตั้งแต่ที่มีการอพยพ ของ
ชนเผ่าอาข่า เข้ามาอยู่ในประเทศไทย วัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชนเผ่าอาข่าที่ถือว่ามีต้นกำ�เนิดมาจาก ชนกลุ่มน้อย ฮาหนี
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า แม้ว่าชนเผ่าอาข่า
จะมีภูมิลำ�เนาหรือถิ่นฐานเดิมที่เดียวกันก็ตาม แต่เมื่ออพยพ
ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่น ซึ่งต่างกันด้วยสภาพแวดล้อมและ
ภูมิประเทศ จึงทำ�ให้ชาวเผ่าอาข่าที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น และประเทศไทยมี ค วามเหมื อ นและความ
แตกต่ า งกั น ผู้ วิ จั ย ในฐานะเป็ น ชาวฮาหนี ข องสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน กำ�ลังศึกษาอยู่ที่สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็น
ภาษาทีส่ องในประเทศไทย ยังไม่พบงานด้านเรือ่ งการเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า
ของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงสนใจศึกษาวิจัยวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและ
วัฒนธรรมชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขอบเขต
ของการศึกษาวัฒนธรรมด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย เพื่อ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้งสองประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้
เข้าใจวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้งสอง และการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องชนเผ่าทัง้ สองจากอดีตถึงปัจจุบนั ซึง่ จะเป็น
แนวทางในการรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าทัง้ สองประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมทางด้านความเชือ่ และเครือ่ งแต่งกาย
ของชนเผ่าอาข่าหมูบ่ า้ นป่ากล้วยของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนี
หมู่บ้านเจี๋ยหยิน (甲寅Jiǎ yín) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าหมู่บ้านป่ากล้วยของ
ประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนีหมู่บ้านเจี๋ยหยิน (甲寅Jiǎ yín)
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค�ำถามหลักในการวิจัย
1. วัฒนธรรมทางด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกายของ
ชนเผ่าอาข่า ในประเทศไทยและวัฒนธรรมทางด้านความเชื่อ
และเครือ่ งแต่งกายของชนเผ่าฮาหนี ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
แสดงออกถึงความเชื่อที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
2. ความแตกต่ า งของวั ฒนธรรมของชนเผ่ า อาข่ า ของ
ประเทศไทยและชนเผ่ า ฮาหนี ของสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่นๆ
อย่างไร
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การเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย
The Cultural Comparison on The Beliefs and Local Costumes Between Akha Hill Tribe in Thailand and Hani Hill Tribe in

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวัฒนธรรมทางด้านความเชือ่
และการแต่งกายของชนเผ่าอาข่าในประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนี
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัย
หมู่บ้านป่ากล้วย อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประเทศไทย
หมู่บ้านเจี๋ยหยิน (甲寅Jiǎ yín) อำ�เภอหงเหอ เขต
ปกครองตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ชนเผ่า อาข่า ในหมู่บ้านป่ากล้วย อำ�เภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และ ชนเผ่า ฮาหนี
ในหมู่บ้านเจี๋ยหยิน อำ�เภอหงเหอ เขตปกครองตนเองหงเหอ
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ตัวอย่างสำ�หรับงานวิจยั นี้ เป็นบุคคล
ที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้สูงอายู 50 ปีขึ้นไป
และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ชนเผ่า อาข่า ในหมู่บ้านป่ากล้วย อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย จ�ำนวน 20 คน
- ชนเผ่า ฮาหนี ในหมู่บ้านเจี๋ยหยินอ�ำ เภอหงเหอ
เขตปกครองตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ�ำนวน 20 คน
วิธีดำ� เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตคิ วามเป็นมา วิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมของชนเผ่า อาข่า ในอ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ประเทศไทย
2. ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตคิ วามเป็นมา วิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมของชนเผ่า ฮาหนี ใน อ�ำเภอหงเหอ เขตปกครอง
ตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. สร้างเครือ่ งมือวิจยั ด้วยการตัง้ ค�ำถามส�ำหรับสัมภาษณ์
จ�ำนวน 20 ข้อ โดยครอบคลุมค�ำถามหลักในการท�ำวิจยั ทัง้ 2 ข้อ
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
4. ปรับแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ
และน�ำไปเก็บข้อมูลภาคสนามกับกลุม่ ตัวอย่างของชนเผ่า อาข่า

ในอ�ำเภอแม่ ฟ ้ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย ประเทศไทยและ
กลุ่มตัวอย่าง ของชนเผ่า ฮาหนี ใน อ�ำเภอหงเหอ เขตปกครอง
ตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ในด้านความเชือ่ ของ
ชนเผ่าอาข่า และชนเผ่าฮาหนี
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ในด้านเครือ่ งแต่งกาย
ของชนเผ่าอาข่า และชนเผ่าฮาหนี
7. น�ำเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย แบบพรรณนาวิ เ คราะห์
(Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวัฒนธรรมด้านความเชื่อและการแต่งกาย
ของชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าฮาหนี ผู้วิจัยได้น�ำผลการวิเคราะห์
ด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกายด้านเครื่องแต่งกายทั้งสอง
ชนเผ่า มาเปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างของ
ทั้งสองชนเผ่า ดังนี้
1.การเปรียบเทียบด้านเครื่องแต่งกาย
ในการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความ
แตกต่างวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าฮาหนี ด้าน
เครือ่ งแต่งกาย ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการเปรียบเทียบออกเป็น 2 ข้อได้แก่
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกาย
ของผู้ชาย และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
การแต่งกายของผู้หญิง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
การแต่งกายของผู้ชาย
1.1.1 การแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่าในไทย
ชาวอาข่ า ในประเทศไทยมี ลั ก ษณะการแต่ ง กาย
ที่แตกต่างกันออกไปเป็น 3 แบบ คือ แบบ “อู่โล้วอาข่า” แบบ
“โลมีอาข่า” และ แบบ “ผาหมีอาข่า”
การแต่ ง กายของผู ้ ช ายเผ่ า อาข่ า แบบ อู ่ โล้ ว อาข่า
จะสวมเสื้อแขนยาวตกแต่งด้วยผ้าหลากสี และปักลวดลาย
คล้ า ยของผู ้ ห ญิ ง แต่ ตั ว เสื้ อ จะสั้ น กว่ า ส่ ว นกางเกงคล้ า ย
กางเกงสะดอ แต่เป็นผ้าฝ้าย ย้อมครามหมวกท�ำเป็นผ้าหนา
แล้วม้วนปลายสองด้านเข้าหากันแล้วเย็บติด น�ำผ้าฝ้ายย้อมพัน
อีกที ตกแต่งด้วยพู่สีแดง
การแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่าแบบ โลมีอาข่า เสื้อ
มีลายปักประดับชายเสือ้ โดยรอบและรอบตะเข็บข้างทัง้ ซ้ายขวา
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หรื อ บางที่ ไ ม่ มี ป ั ก ชายเปลี่ ย นเป็ น ปั ก ประดั บ อย่ า งงดงามที่
สาบหน้า
การแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่าแบบ ผาหมีอาข่า
เสื้ อ ผู ้ ช ายตั ว ยาวกว่ า อาข่ า กลุ ่ ม อื่ น เย็ บ ด้ ว ยแถบผ้ า กุ ๊ น ขาว
เรียงซ้อนกัน อาจติดกระดุมหน้าหรืออ้อมไปติดกระดุมข้างซ้าย
มักประดับสาบหน้าด้วยเหรียญเงิน หรือสร้อยเงินร้อยลูกกระพรวน
กางเกงก็คล้ายกับกลุ่มอื่น

ภาพที่ 5 รูปการแต่งกายของผู้ชายเผ่าฮาหนี
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัยถ่ายภาพเอง)
ภาพที่ 4 รูปการแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่า
ที่มา: ออนไลน์.

1.1.2 การแต่งกายของผูช้ ายเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
การแต่งกายของผูช้ ายเผ่าฮาหนี จะสวมเสือ้ ผ่าอก และ
กางเกงขายาว ใช้ผา้ สีด�ำ หรือสีขาวโพกหัว โดยจะมีเครือ่ งประดับเงิน
ท�ำเป็นกระดุมของเสื้อ และสวมก�ำไลเงิน โดยเสื้อผ้าที่สวมใส่
จะใช้สดี �ำเป็นส่วนใหญ่ จะไม่ใช้หลายสีเหมือนผูห้ ญิง และเสือ้ ผ้า
ทีใ่ ส่เข้าร่วมพิธกี รรมต่างๆ ผูช้ ายเผ่าฮาหนีจะต้องสวมเสือ้ ผ้าใหม่
เข้าร่วมพิธี
1.1.3 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกาย
ของผู้ชาย
ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกายของผูช้ ายเผ่า
อาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปรียบเทียบ
ได้ดังตารางดังต่อไปนี้

1.2 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
การแต่งกายของผู้หญิง
1.2.1 การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าในไทย
ชาวอาข่ า ในประเทศไทยมี ลั ก ษณะการแต่ ง กาย
ที่แตกต่างกันออกไปเป็น 3 แบบ คือ แบบ “อู่โล้วอาข่า” แบบ
“โลมีอาข่า” และ แบบ “ผาหมีอาข่า”
การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าแบบ อู่โล้วอาข่า
นุง่ กระโปรงอัดกลีบสีด�ำ หรือนํา้ เงินอมด�ำ สนับแข้งสีนาํ้ เงินอมด�ำ
ปักผ้าแถบสี เข็มขัด ผ้าปักหอยเบี้ย เสื้อคอกลมผ่าหน้าแขนยาว
ปลายแขนกุ๊นผ้าแถบหลากสีจากข้อศอกถึงข้อมือสาบเสื้อกุ๊น
ด้ ว ยสี แ ดง ด้ า นหลั ง เสื้ อ ปั ก ลายเรขาคณิ ต ในกรอบเส้ น ตรง
หลายเส้นประมาณครึ่งล่างด้านข้างผ่าจากชายขึ้นไป 1 คืบทั้ง
2 ด้าน หมวกผ้าเป็นรูปกรวยคว�่ำ ยอดกรวยจะป้านประดับ
เม็ดเงินกลมผ่าซีกขนาดต่างๆ กันตามแนวนอนสลับกับกระดุม
เม็ดเล็กๆ แถบผ้าสีจากหน้าผากขึ้นไปกับยอดหมวกมีพู่ห้อย
จากยอดหมวกลงมาหลายพู่ ลูกปัดร้อยเป็นเส้นหลากสีหลายเส้น

ตารางที่ 1 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับกาย เครื่องประดับเสื้อผ้า

ชนเผ่า

รูปแบบ

เสื้อ

กางเกง

อาข่า

3 แบบ

แขนยาว

ขายาว

หมวกผ้า

ก�ำไรเงิน

ตกแต่งเหมือนผู้หญิง

ฮาหนี

1 แบบ

แขนยาว

ขายาว

ผ้าโพก

ก�ำไรเงิน

กระดุมเงิน เรียบง่าย
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ห้อยลงมาตามขอบหมวก หน้าผาก จอนหู ประดับห้อยเหรียญ
เงินเก่า สายรัดคางด�ำด้วยลูกปัดร้อยเป็นเส้นหลายเส้นหลากสี
ห่วงเงินรอบคอ แผ่นเงินกลมปิดหน้าอก
การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าแบบ โลมีอาข่า สวม
กระโปรงอั ด กลี บ สี ด�ำ หรื อ นํ้ า เงิ น เข้ ม ใส่ ส นั บ แข้ ง สี นํ้ า เงิ น
เสือ้ คอกลม แขนยาวผ่าหน้าสีด�ำหรือนํา้ เงินเข้ม ยาวพอประมาณ
ผ่าข้าง 2 ข้าง ด้านหลังเสื้อปักลายโปร่ง แขนเสื้อกุ๊น แถบสีต่างๆ
จากข้อมือจนถึงใต้รักแร้ เข็มขัดผ้าประดับด้วยหอยเบี้ยหงาย
ลูกเดือยป่า หมวกเป็นผ้าปักเม็ดเงินผ่าซีกเป็นแถวเรียงจาก
หน้าผากขึน้ ไปหาท้ายทอยและด้านข้าง ด้านหลังหมวกใช้กล่องเงิน
แบบแบนรูปสีเหลี่ยมคางหมูหันทางด้านเล็กขึ้นบน ตกแต่งด้าน
ข้างด้วยพวงมาลัยผ้าสีแดงพ่วงลูกปัดหลากสี ด้านข้างเหนือหู
ขึ้นไปแขวนลูกเงินกลมโปร่งข้างละหลายๆ ลูก ห้อยเหรียญเงิน
โบราณตามจอนผมลงไป มีสายรัดคางท�ำจากลูกปัดหลากสี
ประดับด้วยห่วงเงินที่บริเวณหน้าอก คอ และลูกเดือยตามแบบ
ของอาข่า

ภาพที่ 6 รูปการแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่า
ที่มา: ออนไลน์.

การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าแบบ ผาหมีอาข่า ใส่
กระโปรงอัดกลีบสีนํ้าเงินหรือด�ำ เสื้อสีด�ำหรือนํ้าเงิน คอกลม
ผ่าหน้า แขนยาวกุ๊นผ้าสีต่างๆ จากข้อมือถึงใต้รักแร้ สนับแข้ง
สีด�ำหรือนํ้าเงิน ปักลายเหมือนกับลายปักเสื้อด้านหลัง บริเวณ
หน้าอกตกแต่งด้วยแผ่นเงินเล็กบ้างใหญ่บ้าง หมวกผ้าประดับ
ด้วยเม็ดเงินกลมผ่าซีกรอบศีรษะ แนวหูประดับเงินเหรียญเก่า
มีสายรัดคางเป็นเงิน และลูกปัดหลากสี
1.2.2 การแต่งกายของผูห้ ญิงเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ผูห้ ญิงของชนเผ่าฮาหนี เป็นคนทีร่ กั สวยรักงาม ให้ความ
ส�ำคัญกับรูปทีป่ กั อยูก่ บั เสือ้ ผ้า ในการตัดเย็บเสือ้ ผ้า จะตัง้ ใจในการ
ออกแบบและประณีตในการปักเย็บรูป โดยใช้ด้ายจ�ำนวน 5 สี
ในการปักลวดลายของรูปทีจ่ ะปักในเสือ้ ผ้า ได้แก่ สีแดง สีเหลือง
สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง ซึ่งส่วนใหญ่จะปักเป็นรูปดอกไม้และ
รูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับจะมีความส�ำคัญในการแต่งกายของ
ชนเผ่าฮาหนี โดยส่วนใหญ่ท�ำขึ้นมาจากโลหะเงิน เช่น ต่างหูเงิน
ก�ำไลเงิน สร้อยคอเงิน และเครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้า
ส่วนใหญ่ท�ำจากโลหะเงินทั้งสิ้น
รูปแบบการแต่งกายของผู้หญิงฮาหนี จะแบ่งช่วง
ของการแต่งกายตามอายุ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง รูปแบบ สี และ
เครือ่ งประดับต่างๆ และทีเ่ ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ คือ เครือ่ งประดับศีรษะ
ในชีวิตจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงวัยเด็ก ช่วงวัยสาวถึง
แต่งงาน และช่วงวัยหลังคลอดลูก
ช่วงวัยเด็ก เสื้อผ้าจะแต่งแบบเรียบง่าย ลักษณะร่าเริง
น่ารัก สีสดใส ลวดลายส่วนใหญ่จะอยู่ที่เครื่องประดับศีรษะ
ช่วงวัยสาวถึงแต่งงาน ช่วงนีจ้ ะเป็นการแต่งตัวของผูห้ ญิง
เผ่าฮาหนีทแี่ ต่งตัวสวยงามทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งประดับศีรษะ
และเครื่องแต่งกายจะถูกตกแต่งด้วยเครื่องเงินประดับมากที่สุด
เสื้อผ้านอกจากสีด�ำเป็นสีหลักแล้ว ยังมีเสื้อผ้าที่ท�ำจากหลากสี
เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง ท�ำให้ดูแล้วมีความ
สดใสเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ก�ำลังเบ่งบาน ซึ่งช่วงวัยสาวถึง
วัยแต่งงานนี้จะเป็นช่วงที่มีความโดดเด่นที่สุดในชีวิตจากการ
แต่งกาย
ช่วงวัยหลังคลอดลูก ช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของการ
แต่งกาย การแต่งตัวจะเป็นไปอย่างเรียบง่าย เครือ่ งประดับศีรษะ
และเครื่องประดับเสื้อผ้าจะไม่ค่อยมี สีของเสื้อผ้า ก็จะเป็นสีด�ำ
และสีกรมท่า ไม่ค่อยมีสีสัน

Li Houjie และ พัชรินทร์ บูรณะกร 279

ภาพที่ 7 รูปการแต่งกายของผู้หญิงเผ่าฮาหนี
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1.2.3 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกาย
ของผู้หญิง
ความเหมื อ นและความแตกต่ า งการแต่ ง กายของ
ผู้หญิงเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปรียบเทียบดังนี้

เปลือกหอยเบีย้ มากเป็นพิเศษ เนือ่ งจากชาวอาข่ามี ความเชือ่ ว่า
เปลือกหอยเบี้ยจะเป็นเสมือนเครื่องรางช่วยคุ้มครองป้องกัน
ช่วยขจัดปัดเป่าอันตราย น�ำพาแต่สิ่ง ที่ดีๆ มาให้กับผู้สวมใส่

ตารางที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชนเผ่า
อาข่า
ฮาหนี

รูปแบบ
3 แบบ
ตามกลุ่ม
1 แบบ
3 ช่วงอายุ

กระโปรง เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับกาย เครื่องประดับเสื้อผ้า
อัดกลีบสี
ก�ำไล สร้อย ท�ำจาก
เน้นสีด�ำ
หมวกผ้า
ตกแต่งเครื่องประดับ
ด�ำ,น�้ำเงิน
โลหะเงิน+หลากหลาย
เน้นสีด�ำ สลับ เน้นสีด�ำ
ก�ำไร สร้อย ท�ำจาก
ปักรูปธรรมชาติ
ผ้าโพก
สีสดใส
สลับสีสดใส
โลหะเงิน
สีสดใส
เสื้อ

2.การเปรียบเทียบความเชื่อด้านเครื่องแต่งกาย
ในการศึกษาการเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าฮาหนี ด้านความเชือ่
ของเครื่องแต่งกาย ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความเชื่อด้านเครื่อง
แต่งกายของทั้งสองชนเผ่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ความเชื่อด้านเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า
2.1.1 ด้านเครื่องประดับ
หญิงชาวอาข่านิยมสร้างความสวยงามแพรวพราวให้
เครื่องแต่งกายเพิ่มเติมด้วยการ ปักเหรียญเงิน ลูกปัดหลากสี
เปลือกหอยเบี้ยประดับลงบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจ�ำเผ่า
แทบทุกชิน้ โดยเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นเข็มขัดมักพบว่ามีการปักประดับ

2.1.2 ด้านการปักลวดลาย
ลักษณะของลวดลายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากจินตนาการ
อันเพริศแพร้วของบรรพบุรษุ ในการน�ำเอาลักษณะของธรรมชาติ
ที่ปรากฏอยู่รอบตัว เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์แมลง ก้อนหิน
เป็นต้น น�ำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายงานปัก ผสมผสานไปกับ
ลวดลายทีม่ าจากข้าวของเครือ่ งใช้ เครือ่ งดนตรีในวิถี ชีวติ ประจ�ำวัน
และในประเพณีของชนเผ่าอาข่าจนกลายเป็นลวดลายงานปัก
ที่หลากหลาย เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าปักชนเผ่าอาข่า
ที่สะท้อนถึงตัวตนของชนเผ่าอาข่าที่ชัดเจน งานปักของชนเผ่า
อาข่าใช้สีสันสดใสสวยงาม ลวดลายปักบ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีการปักลวดลายดังนี้
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2.1.2.1 ลายอาลูละโอ หรือลายลิ้นผีเสื้อ ตามชื่อเรียก
ของชาวอาข่า ในสมัยโบราณนัน้ เสือ้ ของชาวเผ่าอาข่าจะปรากฏ
ลายอาลูละโอ หรือลายลิ้นผีเสื้อแทบทุกผืน ที่มาของลวดลาย
เกิดจากบรรพบุรุษของชนเผ่าอาข่าจินตนาการมาจากการเห็น
ผีเสื้อออกหาอาหารในธรรมชาติมีส่วนที่ยื่นออกมาในการดูด
นํ้าหวานจากดอกไม้ จึงน�ำมาประยุกต์เป็นลวดลายบนผืนผ้า
พบลวดลายนี้ได้ในผ้าของชาวอาข่าแทบทุกผืน โดยเฉพาะเสื้อ
ของผู้หญิงชาวอาข่า
2.1.2.2 ลายดอกแสงอาทิตย์ (ชิมจิ าดุ) ชิมจิ าดุ เป็นภาษา
ชนเผ่าอาข่า เป็นชื่อที่ชาวอาข่าหมายถึงดอกไม้ชนิดหนึ่งมักขึ้น
ในป่าบริเวณที่ชาว อาข่าอาศัยอยู่ลักษณะมีสีแดง หรือสีแดงส้ม
มีเกสรดอกทีย่ าวเป็นรัศมีออกมาเป็นดอกกลมคล้ายพระอาทิตย์
ด้วยการทีช่ นเผ่าอาข่าเป็นชนเผ่า ทีอ่ าศัยอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ
จึงน�ำเอาลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่รอบตัว ดังเช่น
ลักษณะของดอกไม้ ชนิดนี้ที่ชาวอาข่าเรียกว่า ชิมิจาดุ หรือ
ดอกแสงอาทิตย์น�ำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายงานปักบนผืนผ้า
ลายชิมิจาดุ หรือดอกแสงอาทิตย์เป็นลายโบราณที่ใช้สืบทอด
ต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ส มั ย บรรพบุ รุ ษ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ชาวอาข่ า มี
ความเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ดอกแสงอาทิตย์ เป็นดอกไม้มงคล
จะน�ำแต่โชคลาภความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
ชนเผ่าอาข่า จึงมักปลูกต้นไม้นี้ไว้ ที่บ้านด้วย
2.1.2.3 ลายก้อนหิน ลายก้อนหิน เป็นลวดลายโบราณ
ทีส่ บื ทอดต่อกันมาตัง้ แต่ครัง้ สมัยบรรพบุรษุ จนถึงปัจจุบนั ลักษณะ
ของลวดลาย เป็นลายสามเหลีย่ มเรียงต่อกัน ทีม่ าของลวดลายนัน้
มาจากวิ ถี ชี วิ ต ในสมั ย โบราณของชาวเขาเผ่ า อาข่ า ที่ นั บ ถื อ
ศาสนาคริสต์ซงึ่ มักนิยมวางก้อนหินรูปร่างคล้ายสามเหลีย่ มล้อม
เป็นวงกลมเล็กๆ ไว้ที่บริเวณท้ายสวนหรือไร่นาของตน ส่วน
ตรงกลางของวงล้อมก้อนหินจะเว้นที่ว่างไว้เพื่อวางไม้กางเขน
ลักษณะเป็นความเชือ่ ทีม่ มี าแต่ โบราณทีช่ าวอาข่าเชือ่ ว่า ก้อนหิน
และไม้กางเขนนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้ปลอดภัย
ผลผลิต ในท้องไร่ทอ้ งนาก็มแี ต่ความอุดมสมบูรณ์ หญิงชาวอาข่า
จึงจินตนาการรูปลักษณะของก้อนหินนั้นมาสร้างสรรค์ปักเป็น
ลวดลายบนผืนผ้าจนเป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้าปักของชนเผ่าอาข่า
2.2 ความเชื่อด้านเครื่องแต่งกายของชนเผ่าฮาหนี
โดยความเชื่อของชนเผ่าฮาหนีเชื่อว่า ธรรมชาติจะมี
ดาวและพระจันทร์ ภูเขา แม่นํ้า ต้นไม้ ดอกไม้ และชนเผ่าฮาหนี
เป็นคนเชื่อมั่นในธรรมชาติ และเขาอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่ใน

เครื่องแต่งกายหมด ซึ่งชนเผ่าฮาหนีเชื่อว่าเมื่อธรรมชาติเหล่านี้
อยู่ในเครื่องแต่งกายหมดแล้วชีวิตของเขาจะได้อยู่แบบสมบูรณ์
2.3 ความเหมือนและความแตกต่างความเชื่อด้าน
เครื่องแต่งกาย
ความเหมื อ นและความแตกต่ า งความเชื่ อ ด้ า น
เครื่องแต่งกายของเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปรียบเทียบดังนี้
ตารางที่ 3 ความเหมือนและความแตกต่างความเชือ่ ด้าน
เครื่องแต่งกายของเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ชนเผ่า เครื่องประดับ
ลวดลาย
ความเชื่อ
อาข่า
โลหะเงิน
จากจิตนาการ เป็นเครื่องราง
เปลือกหอยเบี้ย ธรรมชาติ
ป้องกัน
ฮาหนี
โลหะเงิน
ขนนก
ธรรมชาติทำ�ให้
ธรรมชาติ
ชีวิตสมบูรณ์

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบวัฒนธรรมด้านการ
แต่งกายชนเผ่าฮาหนีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประเด็น
ที่นำ�มาอภิปรายผล ดังนี้
เสื้อผ้าที่นำ�มาสวมใส่ ของทั้งสองชนเผ่าจะเกิดจากการ
ทอขึน้ ใช้เอง และนำ�มาประดับด้วยเครือ่ งโลหะเงิน เป็นส่วนใหญ่
เน้นสีดำ� โดยมีความเชื่อว่า สีดำ�เป็นสีแห่งชีวิต เป็นสีมงคล
ส่วนวัฒนธรรมด้านการแต่งกายชนเผ่าอาข่าของประเทศไทย
มี ลั ก ษณะการแต่ ง กายแบ่ ง ออกเป็ น 3 แบบ คื อ 1) แบบ
“อู่โล้วอาข่า” 2) แบบ “โลมีอาข่า” และ 3) แบบ “ผาหมีอาข่า”
ซึง่ การแต่งกายของชนเผ่าอาข่าทัง้ 3 แบบ ไม่มคี วามแตกต่างกัน
มากนัก เสือ้ ผ้าทีน่ �ำ มาสวมใส่ เกิดจากการทอขึน้ ใช้เอง และนำ�มา
ประดับด้วยเครื่องโลหะ ซึ่งการแต่งกายของทั้งสองชนเผ่า จะมี
ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั น มากกว่ า ต่ า งกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งสี ข อง
เสื้อผ้า เครื่องประดับหรือลวดลายของเสื้อผ้า ล้วนมีลักษณะ
ทีค่ ล้ายคลึงกัน ส่วนความแตกต่างกันเล็กน้อยพบว่า แหล่งวัสดุที่
นำ�มาใช้ประกอบเช่น ขนนก คุณภาพของเงินโลหะเก่าที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ กับเงินโลหะใหม่ในประเทศไทย สำ�หรับ
การตีความสัญลักษณ์ พบว่ามีการให้ความหมายใหม่เพิ่มจาก
ความเชื่อดั้งเดิม นอกจากนี้ยังพบว่าเรื่องวัฒนธรรมอาหาร
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หลายอย่างคล้ายกัน แต่มบี างอย่างไม่มใี นกลุม่ ฮาหนี แต่ปจั จุบนั
พบว่ามีในกลุม่ อาข่า ซึง่ จากประวัตศิ าสตร์ของชนเผ่าอาข่าในไทย
มีบรรพชนอพยพมาจากจีน บางกลุม่ อพยพจากจีนผ่านทางพม่า
เข้าไทย บางกลุ่มอพยพจากจีนผ่านเข้าทางลาวต่างๆ ช่วงเวลา
แม้แต่ละกลุ่มจะมาต่างช่วงเวลากัน แต่สามารถพบลักษณะทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งลักษณะทางวัฒนธรรมดังกล่าว สอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้ง 2 หมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมด้ า น
เครื่องแต่งกายและความเชื่อ ของชนเผ่าอาข่าในประเทศไทย
และชนเผ่าฮาหนีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของทั้งสองชนเผ่า ในคราวต่อไป
ควรจะศึ ก ษาวั ฒ นธรรมในด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น อาหาร
การปรับตัวของอาข่ารุน่ ใหม่ในประเทศไทย และการปรับตัวของ
ฮาหนีในปัจจุบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อ
จะได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทีย่ งั ทรงคุณค่าและความงดงามของทัง้ สองกลุม่ ให้สบื ทอดต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง บุปผชาติ : ศิลปะสือ่ ผสมจากกระดาษรีไซเคิล
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดลองเทคนิคกระบวนการในการท�ำกระดาษ
จากวัสดุเหลือใช้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสือ่ ผสมจากกระดาษ
รีไซเคิล เพื่อแสดงออกถึงความงามในบุปผชาติในแต่ละฤดูกาล
มีแนวคิดในความงามของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืชนานาชนิด
โดยใช้วิธีการการซ�้ำของรูปร่างและขนาดเพื่อสร้างมิติ เน้นการ
ใช้สเี พือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงให้มคี วามเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน สะท้อนจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
สือ่ ผสมจากกระดาษรีไซเคิล จ�ำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 ชิน้ รวม 9 ชิน้
คือ ชุดผลงานฤดูกาล แนวความคิดเกีย่ วกับบุปผชาติในช่วงฤดูรอ้ น
ฤดูหนาว ฤดูฝน ผลงานใช้โทนสีตามฤดูกาล และยังคงลักษณะ
ของดอกไม้ชนิดนัน้ ชุดผลงานจินตนาการ แนวความคิดเกีย่ วกับ
บุปผชาติ พฤกษานานาพรรณ ใช้โทนสีตามฤดูกาล เน้นการ
ผสมผสานบุปผชาติในฤดูตา่ งๆ และพรรณพฤกษาให้สอดคล้องกับ
จินตนาการ ชุดผลงานอลังการ แนวความคิดเกี่ยวกับบุปผชาติ
ให้ดหู รูหรา เน้นการเชือ่ มรูปร่างรูปทรงระหว่างสีสนั ในช่วงฤดูตา่ งๆ
ผลงานทั้ง 3 ชุดนี้ได้สะท้อนคุณค่าความงาม สีสันของบุปผชาติ
ในช่วงฤดูกาลต่างๆ เป็นผลงานศิลปะสือ่ ผสมจากกระดาษรีไซเคิล
ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผู้วิจัย
ค�ำส�ำคัญ : บุปผชาติ ศิลปะสื่อผสม กระดาษรีไซเคิล

Abstract
The research on Hezbollah: mixed media art from
recycled paper. The research objective to test technical
process in paper making from waste materials. And
the creative works of art and mixed media of paper
recycling. To show the beauty of the blossoms in each
season. The idea of the beauty of the blossoms,
the flora and vegetation of many kinds. By means of
repetition of shapes and sizes to create dimensions.
Focusing on the use of color to the bond between the
shapes to unification. Reflect the imagination creative
works in mixed media art from recycled paper were
3 series, each 3 pieces, including 9 pieces. The portfolio
season. The concept of Hezbollah in summer. The winter
rainy season works use seasonal colors and still style of
flower type, the portfolio imagination. The concept of
the blossoms, trees, plants, seasonal color Focusing on
the combination of various plants and flowers blossoms
in season and in accordance with the imagination, the
portfolio elegance. The concept about Hezbollah to
look glamorous. Focusing on the link between colorful
shape during the season, work both 3 this set reflects
beautiful value added. Colorful blossoms in the last
season. As a result, mixed media art from recycled
paper. Which can indicate the specific identity of the
researcher.
Keywords : Hezbollah / mixed media / recycled
paper
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บทน�ำ

ปัจจุบันปัญหาของการใช้กระดาษของมนุษย์มีมากขึ้น
มีการใช้กระดาษเป็นจ�ำนวนมหาศาลและใช้มากเกินความจ�ำเป็น
โดยเฉพาะในส�ำนักงานที่มีขนาดใหญ่ ผู้ผลิตกระดาษต้องเพิ่ม
ปริ ม าณการผลิ ต และคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
กระดาษให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดตามไปด้วย
เมื่อกระดาษได้เข้ามามีความส�ำคัญกับมนุษย์ ในทางตรงกันข้าม
วัตถุดิบก็เริ่มขาดแคลน มนุษย์ต้องตัดต้นไม้มากขึ้น จึงมีการ
รณรงค์การใช้กระดาษอย่างประหยัด หรือมีการน�ำกระดาษที่
ใช้แล้วกลับมาใช้อีกเพื่อประโยชน์สูงสุด และลดปริมาณการใช้
กระดาษให้นอ้ ยลง ส�ำหรับประวัตกิ ารใช้กระดาษในประเทศไทย
ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่วัสดุที่มีลักษณะอย่างกระดาษนั้น
เรียกว่า สมุดไทย มีทงั้ สมุดไทยขาวและสมุดไทยด�ำโดยทีผ่ ลิตจาก
เยือ่ ไม้ทบุ ละเอียด ต้มจนเปือ่ ย ใส่แป้งเพือ่ ให้เนือ้ กระดาษเหนียว
น�ำไปกรองในกระบะเล็กๆ ทิง้ ไว้จนแห้ง แล้วลอกออกมาเป็นแผ่น
พับทบไปมาตลอดความยาว ได้เป็นเล่มสมุด เรียกว่า สมุดไทยขาว
หากต้องการ สมุดไทยด�ำ จะผสมผงถ่านในขัน้ ตอนการผลิต ทาง
ภาคเหนือของไทย มีการผลิตกระดาษด้วยวิธีการคล้ายคลึงกัน
เรียกว่า กระดาษสา เมือ่ น�ำมาท�ำเป็นสมุดใช้เขียน เรียกว่า ปับ๊ สา
(แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม
2559.) ค�ำว่ากระดาษไม่ใช่ค�ำไทย แต่สันนิษฐานว่าแปลงมาจาก
ค�ำว่า Cartas ในภาษาโปรตุเกส ด้วยเข้าใจว่าโปรตุเกสเป็น
ผู้น�ำกระดาษแบบฝรั่งเข้ามาในสมัยอยุธยา ค�ำว่ากระดาษจึงใช้
ติดปากกันมาตัง้ แต่สมัยนัน้ (ก�ำธร สถิรกุล,2515:277) ชาวอียปิ ต์
โบราณได้น�ำต้นปาปิรัส Papyrus ภาษากรีกหมายถึงต้นกกน�้ำ
ชนิดหนึง่ มาใช้เป็นวัสดุในการเขียนหนังสือเป็นเวลากว่า 5,000 ปี
มาแล้ว จึงท�ำให้เข้าใจได้ว่าค�ำว่า Paper เป็นค�ำที่มีรากศัพท์
มาจากค�ำว่า Papyrus ด้วยเช่นกัน
จากการศึกษาค้นคว้าท�ำให้มีความเข้าใจปัญหาของการ
ใช้กระดาษ และวิธีการท�ำกระดาษของมนุษย์ที่มากขึ้น จึงมี
แนวคิดในการน�ำกระดาษเหลือใช้กลับมาท�ำเป็นกระดาษอีกครัง้
เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษ A4 และกระดาษลูกฟูก โดย
น�ำมาร่วมสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภายใต้แนวความคิดเกีย่ วกับ
บุปผชาติ ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล บุปผชาติในที่นี้
หมายถึงดอกไม้ บุปผชาติกับมนุษย์มีความเกี่ยวเนื่องกันมา
โดยตลอด ส�ำหรับคนไทยบุปผชาติมอี ทิ ธิพลต่อความเป็นอยูม่ าก

ทัง้ ด้านศาสนา พิธกี ารต่างๆ เพือ่ การสักการะบูชาสิง่ ทีต่ นเคารพ
รวมทั้ ง การน� ำ ดอกไม้ ม าประดั บ ตกแต่ ง ภายในบ้ า น สร้ า ง
บรรยากาศทีน่ า่ อยู่ สบายใจ ความสดชืน่ และความประทับใจต่อ
ผูม้ าเยือน รวมทัง้ มีการน�ำบุปผชาติไปผสานกับวรรณกรรมต่างๆ
จนขาดเสียมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการชมพฤกษา การเปรียบเปรย
ตัวละครเอกด้วยชื่อดอกไม้ที่น่าทะนุถนอม ประเทศไทยที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อันเหมาะในการ
เพาะปลูก ส่งผลให้มีพันธุ์บุปผชาติต่างๆ มากมายหลากหลาย
สายพันธุ์ พันธุ์บุปผชาติที่เปรียบเสมือนวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทย (แหล่งที่มา : http://jitpra.blogspot.com เข้าถึง
เมือ่ 25 ตุลาคม 2559.) ดอกไม้ในแต่ละช่วงฤดูจะมีสสี นั สวยงาม
ต่างกันออกไป ดอกไม้ในฤดูรอ้ นจะมีสสี นั ฉูดฉาด ดอกไม้ในฤดูฝน
จะมีสีสันสดใส และดอกไม้ในฤดูหนาวจะมีสีสันอ่อนหวาน
ดอกไม้ทงั้ 3 ฤดู ให้อารมณ์ความรูส้ กึ และสีสนั ทีแ่ ตกต่าง ซึง่ ท�ำให้
เกิดแนวคิดในการน�ำรูปแบบดอกไม้ในแต่ละช่วงฤดู มาสร้างสรรค์
เป็นผลงานศิลปะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะสื่ อ ผสมจากกระดาษ
รีไซเคิล โดยน�ำเทคนิคที่ได้จากการท�ำ (ผลิต) กระดาษจากวัสดุ
(กระดาษ) เหลือใช้ มาร่วมสร้างสรรค์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการท�ำกระดาษจากวัสดุ
กระดาษเหลือใช้ให้เกิดเป็นรูปทรงอันหนึ่งอันเดียวกัน
กรอบแนวคิด
เป็นการน�ำกระดาษทีท่ ำ� (ผลิต) ขึน้ ใหม่จากวัสดุ (กระดาษ)
เหลื อ ใช้ ม าสร้ า งสรรค์ เป็ น ผลงานศิ ล ปะสื่ อ ผสม สะท้ อ น
จินตนาการและแนวคิดในการใช้ รูปร่าง รูปทรง สี ขนาด และ
การซ�้ำของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืชนานาชนิด
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการท�ำกระดาษจาก
วัสดุเหลือใช้
2. ได้ผลงานศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล สะท้อน
จินตนาการในรูปแบบเฉพาะบุคคล

286

บุปผชาติ : ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล
HEZBOLLAH : MIXED MEDIA ART FROM RECYCLED PAPER

ขอบเขตของการวิจัย
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสือ่ ผสมจากกระดาษรีไซเคิล
มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยการน�ำกระดาษที่ท�ำ
ขึ้นเองจากวัสดุกระดาษเหลือใช้ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์
กระดาษลูกฟูก และกระดาษ A4 มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อ
ผสมภายใต้แนวคิดความงามของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืช
นานาชนิด ให้เกิดผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะบุคคล
2. รูปแบบ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสือ่ ผสม 3 มิติ โดยใช้กระดาษ
ที่ผลิตขึ้นเองเป็นโครงสร้างหลักของการสร้างสรรค์ สะท้อน
แนวคิดความงามของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืชนานาชนิด
ผสมผสานกับจินตนาการเกีย่ วกับการน�ำรูปร่าง ลักษณะ สี การซ�ำ้
รวมทัง้ เทคนิคทีไ่ ด้จากการท�ำกระดาษมาเชือ่ มให้เกิดความสมดุล
ในตัวผลงาน ด้วยความอ่อนช้อยของกระดาษ รูปทรงและสีสัน
จากผลงานที่เกิดจากจินตนาการ
3. เทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม โดยน�ำเทคนิคซึ่ง
ได้จากกระดาษที่ท�ำ (ผลิต) ขึ้นเอง ได้แก่ การสร้างพื้นผิวบน
กระดาษ การย้อมสี เทคนิคการสาน การเย็บกระดาษ การตัด
การปะติด การพับ การฉีก การม้วน และการขึ้นรูป มาร่วม
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสื่อผสม
4. ผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมแบ่งออกเป็น 3 ชุด
ชุดละ 3 ชิ้น รวมเป็น 9 ชิ้น ได้แก่ ชุดฤดูกาล ชุดจินตนาการ
และชุดอลังการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
กระดาษ (Paper) หมายถึง วัตถุแผ่นบางๆ โดยท�ำจาก
ใยเปลือกไม้ ฟาง หญ้า เศษผ้า และอาจมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อ
ให้กระดาษดีขึ้น
รีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช้
ประเภทต่ า งๆ หรื อ วั ส ดุ ที่ ก� ำ ลั ง จะเป็ น ขยะโดยน� ำ ไปผ่ า น
กระบวนการแปรสภาพ เช่น การหลอม เป็นต้น เพื่อให้เป็น
วัสดุใหม่แล้วน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซึ่งวัสดุนั้นอาจ
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิลมีความหมาย

ต่างจากรียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การน�ำกลับมาใช้ใหม่โดย
ไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆ
กระดาษรีไซเคิล (Recycle paper) หมายถึง กระดาษ
ทีท่ ำ� ขึน้ จากวัสดุ (กระดาษ) เหลือใช้โดยทีน่ ำ� ไปผ่านกระบวนการ
ปั่นแล้วท�ำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นใหม่ และน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ได้อีกครั้ง
จินตนาการ หมายถึง ความคิดและประสบการณ์สว่ นบุคคล
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) หมายถึง ผลงาน
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทาง
ด้านทัศนศิลป์หลายๆ แขนงผสมผสานท�ำให้เกิดผลงานที่อยู่ใน
ชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึง
อารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อ
ผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุจากพืช สัตว์ และ
แร่ วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น
บุปผชาติ หมายถึง ดอกไม้ พวงดอกไม้
พรรณพฤกษา หมายถึง ต้นไม้ ใบไม้ พรรณพืช พรรณไม้

การด�ำเนินงานวิจัย
การสร้างสรรค์ครั้งนี้มีการด�ำเนินงาน 2 ลักษณะคือ
1. การท�ำ (ผลิต) กระดาษจากวัสดุ (กระดาษ) เหลือใช้
ได้ทดลองท�ำโดยมีกระบวนการตามล�ำดับ
กระบวนการท�ำกระดาษรีไซเคิล เริม่ จากการแยกประเภท
ของกระดาษ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษ A4 กระดาษ
ลูกฟูก น�ำกระดาษแต่ละชนิดมาฉีกแล้วท�ำการแช่น�้ำทิ้งไว้ 2 วัน
จากนัน้ น�ำกระดาษทีช่ มุ่ น�ำ้ มาปัน่ ให้ละเอียด แล้วเทใส่อา่ งส�ำหรับ
ร่อนเยื่อกระดาษ น�ำบล็อคไม้ขนาด A3 ที่เตรียมไว้ทาด้วย
แล็กเกอร์ (เพื่อป้องกันการพองของไม้) ขึงด้วยตาข่ายพลาสติก
มาช้อนเยื่อกระดาษขึ้นท�ำให้น�้ำหยดจากบล็อคไม้จนหมดเหลือ
แต่เยื่อกระดาษ (ความหนาบางของกระดาษควรมีภาชนะตวง)
วิธีการช้อนเยื่อกระดาษควรใช้มือตีเยื่อกระดาษที่อยู่ในอ่าง
กระจายให้ทั่ว เพื่อไม่ให้กระดาษเกาะกลุ่มกัน ถ้าต้องการท�ำ
พื้นผิวให้ท�ำขณะที่เยื่อกระดาษยังเปียกอยู่ สามารถใช้มือกด
หรือหยิบกระดาษออก ฉีดน�ำ้ หรือน�ำวัสดุมากดทับ เช่น ฝาขวด
หลอดน�้ำ ตาข่ายพลาสติก เพื่อให้เกิดลวดลาย อาจน�ำวัสดุ
เช่น เชือก เศษกระดาษ มาใส่ในเยื่อกระดาษ เพื่อให้เกิดพื้นผิว
และลวดลายทีแ่ ปลกตา จากนัน้ น�ำบล็อคไม้ไปตากแดดหรือผึง่ ลม
ในที่ร่มจนแห้งสนิท
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ภาพที่ 1 ภาพขั้นตอนการท�ำกระดาษ

ภาพที่ 2 ภาพขั้นตอนการย้อมสี

จากนั้นน�ำกระดาษที่แห้งสนิทมาย้อมสี สีที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์คือสีผสมอาหาร น�ำสีผสมกับน�้ำเปล่าในภาชนะที่ใช้
เพื่อการย้อม (ขณะย้อมสีควรสวมถุงมือ) ถ้าต้องการสีเข้มควร
ใส่น�้ำเปล่าเพียงเล็กน้อย ถ้าต้องการสีอ่อนควรใส่น�้ำในปริมาณ

มากขึ้น ความเข้มและความอ่อนของสีขึ้นอยู่กับปริมาณของน�้ำ
ที่น�ำมาผสม น�ำกระดาษที่ตากแห้งสนิทมาท�ำการย้อมสีโดยการ
วักน�้ำสีใส่กระดาษจนทั่ว แล้วน�ำไปผึ่งตากในที่ร่ม หลังกระดาษ
แห้งแล้วใช้มือแกะกระดาษออกจากบล็อคไม้

กระดาษรีไซเคิลที่ได้จากการย้อมสีผสมอาหาร

ภาพที่ 3 กระดาษ A4 สีขาว

ภาพที่ 4 กระดาษลูกฟูก

ภาพที่ 5 กระดาษหนังสือพิมพ์
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ภาพที่ 6 ภาพหนังสือพิมพ์แบบไม่ปั่น

ภาพที่ 7 กระดาษ A4 แบบไม่ปั่น

ภาพที่ 8 กระดาษหนังสือพิมพ์กับกระดาษ A4

ภาพที่ 9 กระดาษ A4 สีแดงเข้ม

ภาพที่ 10 กระดาษ A4 สีแดงสตอเบอร์รี่

ภาพที่ 11 กระดาษ A4 สีชมพูเข้ม

ภาพที่ 12 กระดาษ A4 สีชมพูอมม่วงเข้ม

ภาพที่ 13 กระดาษ A4 สีชมพูนม

ภาพที่ 14 กระดาษ A4 สีม่วงอมชมพูอ่อน

ภาพที่ 15 กระดาษหนังสือพิมพ์สีม่วงอ่อน ภาพที่ 16 กระดาษ A4 สีม่วงแกมน�้ำเงินอ่อน ภาพที่ 17 กระดาษ A4 สีม่วงแกมน�ำ้ เงิน

ภาพที่ 18 กระดาษ A4 สีน�้ำเงิน

ภาพที่ 19กระดาษ A4 สีฟ้า

ภาพที่ 20 กระดาษ A4 สีฟ้าอ่อน
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ภาพที่ 21 กระดาษ A4 สีส้มอมแดง

ภาพที่ 22 กระดาษ A4 สีส้มอมเหลือง

ภาพที่ 23 กระดาษ A4 สีส้มโอลด์โรส

ภาพที่ 24 กระดาษ A4 สีเหลืองมะนาวเข้ม

ภาพที่ 25 กระดาษ A4 สีเหลือง

ภาพที่ 26 กระดาษ A4 สีเหลืองอ่อน

ภาพที่ 27 กระดาษ A4 สีเขียวมะนาวผสมเหลือง ภาพที่ 28 กระดาษ A4 สีเขียวอ่อน

ภาพที่ 29 กระดาษ A4 สีเขียวเข้ม

ภาพที่ 30 กระดาษหนังสือพิมพ์สีเขียวเข้ม

ภาพที่ 31 กระดาษ A4 สีเขียวขี้ม้า

ภาพที่ 32 กระดาษ A4 สีนำ�้ ตาลเข้ม

ภาพที่ 33 กระดาษ A4 สีน�้ำตาล

ภาพที่ 34 กระดาษ A4 สีน�้ำตาลอมเหลือง

ภาพที่ 35 กระดาษ A4 สีนำ�้ ตาลอ่อน
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การทดลองเทคนิค

ภาพที่ 36 การปั้น

ภาพที่ 37 การเย็บและการสาน

ภาพที่ 38 การสาน

ภาพที่ 39 การหยิกกระดาษเป็นวงกลม

ภาพที่ 40 การใส่วัสดุเชือก

ภาพที่ 41 การพับซ้อน

ภาพที่ 42 การใช้นิ้วมือกด

ภาพที่ 43 การใช้นิ้วมือกดและพู่กันหยดสี

ภาพที่ 44 การกดด้วยตาข่าย

ภาพที่ 45 การหยิกกระดาษ

ภาพที่ 46 การใช้แปรงสีฟัน

ภาพที่ 47 การฉีดน�ำ้ ละเอียด

ภาพที่ 48 การฉีดน�้ำแรง

ภาพที่ 49 การหยดน�ำ้

ภาพที่ 50 การสะบัดน�ำ้
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ภาพที่ 51 การหยดสี สีชมพูนม

ภาพที่ 52 การฉีดด้วยกระบอกฉีดน�้ำ (ฟ๊อกกี้)

ภาพที่ 53 การสะบัดน�้ำ

ภาพที่ 54 การหยดสี สีแดงสตอเบอร์รี่

ภาพที่ 55 การหยดสี สีเหลือง

ภาพที่ 56 การหยดสี สีม่วงอ่อน

ภาพที่ 57 การหยดสี 3 สี

ผลงานชุดที่ 1 ชื่อชุดผลงานฤดูกาล จ�ำนวนผลงาน 3 ชิ้น
แนวความคิด
น� ำ เสนอแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ บุ ป ผชาติ
ในช่วงฤดูรอ้ น ฤดูหนาว ฤดูฝน ในรูปแบบงานศิลปะ
สื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิลที่ท�ำขึ้นเอง ผลงาน
ศิลปะในชุดนี้จะใช้โทนสีตามฤดูกาลโดยใช้เทคนิค
การท�ำกระดาษ ได้แก่ การปั้น การเย็บ การพับ
การฉีก การตัด การม้วน การขึ้นรูป การย้อมสี
เพื่ อ สร้ า งรายละเอี ย ดโดยใช้ ก ารซ�้ ำของรู ป ทรง
และเน้นการใช้สีเพื่อท�ำให้เกิดมิติ สร้างสรรค์โดย
ใช้ดอกไม้เป็นส่วนในการแสดงออกผ่านรูปทรง
วงกลมทีใ่ ช้เป็นโครงสร้างหลักของผลงาน แต่ละชิน้
จะสะท้อนความงามของดอกไม้ในช่วงฤดูกาลต่างๆ

ภาพที่ 58 ภาพร่างผลงานชุดที่ 1 ฤดูกาล
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานจริง

ภาพที่ 59 ภาพประกอบผลงาน

ภาพที่ 60 ผลงานชุดที่ 1 ฤดูกาล

ผลงานชุดที่ 2 ชือ่ ชุดผลงานจินตนาการ จ�ำนวนผลงาน 3 ชิน้
แนวความคิด
น�ำเสนอแนวความคิดเกีย่ วกับบุปผชาติ พฤกษานานาพรรณ
ในรูปแบบงานศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิลที่ท�ำขึ้นเอง
ผลงานศิลปะชุดนี้เป็นการใช้โทนสีโทนร้อน สีโทนเย็น และ
การผสมผสานความแตกต่างระหว่างสีคู่ตรงข้าม โดยใช้เทคนิค
การท�ำกระดาษ ได้แก่ การปั้น การเย็บ การพับ การฉีก การตัด
การม้วน การขึน้ รูป การย้อมสี เพือ่ สร้างรายละเอียดโดยใช้การซ�ำ้
ของรูปทรงและเน้นการผสมผสานบุปผชาติและพฤกษาบวกกับ
จินตนาการ สร้างรูปแบบบุปผชาติขึ้นใหม่ให้มีความแปลกและ
น่าสนใจสร้างสรรค์โดยใช้รูปทรงอิสระผสมผสานด้วยบุปผชาติ

และพฤกษานานาชนิด ผลงานในแต่ละชิ้นสะท้อนจินตนาการ
การผสมผสานของบุปผชาติและพฤกษา

ภาพร่าง

ภาพที่ 61 ภาพร่างผลงานชุดที่ 2 จินตนาการ
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพที่ 62 ภาพประกอบผลงาน

ผลงานจริง

ภาพที่ 63 ผลงานชุดที่ 2 จินตนาการ
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ผลงานชุดที่ 3 ชื่อชุดผลงานอลังการ จ�ำนวนผลงาน 3 ชิ้น
แนวความคิด
ผู้วิจัยน�ำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับบุปผชาติในช่วง
ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ในรูปแบบงานศิลปะสื่อผสมจาก
กระดาษรีไซเคิลที่ท�ำขึ้นเอง ผลงานศิลปะในชุดนี้จะใช้โทนสี
ตามฤดูกาลโดยคลี่คลายรูปร่างของบุปผชาติแต่ละชนิดท�ำให้
เกิดรูปทรงใหม่ ใช้เทคนิคการท�ำกระดาษ เช่น การปั้น การเย็บ
กระดาษ การพับ การฉีก การตัด การม้วน การขึ้นรูป การย้อมสี

เพื่อสร้างรายละเอียดโดยใช้การซ�้ำของรูปทรงและเน้นการใช้สี
เพื่อท�ำให้เกิดมิติ ผลงานในแต่ละชิ้นจะสะท้อนความงามของ
ดอกไม้ในช่วงฤดูกาลต่างๆ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพร่าง

ภาพที่ 64 ภาพร่างผลงานชุดที่ 3 อลังการ

ภาพที่ 65 ภาพประกอบผลงาน

ผลงานจริง

ภาพที่ 66 ผลงานชุดที่ 3 อลังการ
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บทคัดย่อ
ปากเป็นประตูด่านสำ�คัญสู่สุขภาพที่ดี ซึ่งการสร้างรากฐานตั้งแต่แรกเริ่มย่อมส่งผลดี
อย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพฟันในวัยเด็กที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพฟัน
ในอนาคต ซึ่งเรขศิลป์บนสื่อรณรงค์นอกจากจะทำ�หน้าที่ให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารแล้วยังต้อง
ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสื่อและดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคุณแม่ยุคใหม่
ที่มีอายุ 25-34 ปี มีลูกอยู่ในวัยแรกเกิดถึง 6 ปี สื่อที่ใช้ศึกษาเป็นสื่อดิจิทัล ในการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการกำ�หนดแนวทางสื่อในการรณรงค์ เรื่องการป้องกันฟันผุใน
เด็กปฐมวัยสำ�รับคุณแม่ยุคใหม่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ เพื่อการรณรงค์
เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่ 3) เพื่อออกแบบเรขศิลป์ เพื่อการ
รณรงค์ เรือ่ งการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่ยคุ ใหม่ ให้มรี ปู แบบทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
โดยมีขนั้ ตอนดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลจากสือ่ ต่างๆ และผลสำ�รวจจากกลุม่ เป้าหมาย 2) ใช้เครือ่ งมือ
ดำ�เนินการวิจัยในการเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละสาขา ได้แก่ สาขาทันตกรรม, สาขาการออกแบบ, สาขาการสื่อสารและการโฆษณา
3) สรุปแนวทางสื่อและกลยุทธ์สำ�หรับใช้ในการรณรงค์ 4) ออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์
เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่ 5) ประเมินผลด้านเนื้อหาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทันตกรรม และประเมินผลความพึงพอใจด้านการออกแบบ จากกลุม่ เป้าหมาย
ผลการวิ จั ย พบว่ า การกำ � หนดแนวทางการใช้ สื่ อ นั้ น สามารถแบ่ ง เป็ น สื่ อ หลั ก คื อ
สื่อโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook Line Instragram และสื่อสนับสนุนได้แก่ สิ่งพิมพ์
ประกอบด้วย ป้ายประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ โปสเตอร์ ใบปลิว และของที่ระลึก
ในการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ โดยมีรปู แบบเนือ้ หาพิจารณาจากทัศนคติในการเปิดรับข่าวสาร
สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย คือประโยชน์ ความคุ้นเคย และความน่ากลัว ประกอบกับช่วงเวลา
และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายด้วย สำ�หรับแนวทางการออกแบบเรขศิลป์
ทีส่ ามารถสือ่ สารกับกลุม่ คุณแม่ยคุ ใหม่ได้เหมาะสมนัน้ วิเคราะห์จากองค์ประกอบทางเรขศิลป์
ได้แก่บุคลิกภาพ ชุดสี ตัวอักษร มาสคอส โลโก้ ภาพประกอบ และกลยุทธ์ในการออกแบบ
โฆษณา ภายใต้ สารที่ต้องการสื่อ “ลูกฟันดีคุณแม่จัดให้”
คำ�สำ�คัญ : โรคฟันผุในเด็กปฐมวัย/การรณรงค์/การออกแบบเรขศิลป์/คุณแม่ยุคใหม่
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Abstract
The most important thing for health is our mount. The problem of tooth
in child are likely increases in the future. Digital graphic design not only campaign
and information but also responding and interesting the target. The target
are mother age between 25 and 34 years old who has 1-6 years old baby. This
approach us digital media to educate the target. The purpose of study is to study
approach of using media campaign to educate about prevent tooth decay in
early childhood for mothers. Secondly, the approach for using graphic design for
these campaign will be studied. Finally, graphic design for these campaign will
be developed. The process of this study start with literature review of different
Medias and target surveys. After that, research methodologies and tools is used
to collect and verify the data together with advice from experts whom from
Dentistry, Field of design and Field of Communication and Advertising. Next,
summarize media approach and strategies for this campaign. Then, the graphic
design will be developed. Lastly, the content will be evaluated by experts in
dental field and the design will be evaluated by targets satisfaction.
The research found that media usage can be classified into the following:
mainstream media (Facebook, Line and Instagram) and support media, including
press release brochures, posters, leaflets and souvenirs for motivational events.
The content is based on attitudes towards health information of the target group, ie,
benefits, familiarity, and dread including times and media consumption behaviors.
The appropriate graphic design for modern mother. which is analyzed based
on graphic design component are Personality, colorist, Typefaces, mascot, logo,
illustration, and strategy for Creative Advertising.
Keywords : Dental Caries in Early Childhood / Campaign / Graphic Design /
Modern Mother
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การออกแบบเรขศิลป์ เพื่อการรณรงต์ เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยส�ำหรับคุณแม่ยุคใหม่
Graphic Design to Prevent Dental Caries in Early Childhood Campaign for Modern Mother

บทนำ�

ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดสุขภาพร่างกายจัดว่าเป็นสิ่งสำ�คัญ
มาเป็นอันดับหนึง่ การปลูกฝังเรือ่ งการรักษาสุขภาพตัง้ แต่แรกเริม่
ก็เช่นกัน ปากถือได้วา่ เป็นประตูสสู่ ขุ ภาพ และเป็นประการด่านสำ�คัญ
ของการมีสุขภาพที่ดีมีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เนือ่ งจากปัญหาสุขภาพช่องปากนัน้ ส่งผลต่อระบบอืน่ ๆ
ของร่างกาย ดังนั้นการดูแลช่องปากจึงเป็นวิธีที่จะทำ�ให้เรามี
สุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง ควรให้ความสำ�คัญในการดูแล
ตั้งแต่แรกเริ่มและคงสภาพที่ดีไว้ ทั้งนี้การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคย่อมส่งผลดีกว่าการรักษา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความ
เจ็บปวดทุกข์ทรมาน และทำ�ให้ไม่ตอ้ งเสียเวลาหรือยุง่ ยากในการ
รักษา สามารถประหยัดเงินในการรักษาฟันในแต่ละครัง้ ทีส่ �ำ คัญ
คือทำ�ให้ไม่ต้องสูญเสียฟันโดยไม่จ�ำ เป็นอีกด้วย
ภาวะโรคฟันผุในเด็กเล็กเป็นปัญหาทันตสาธารณสุข
ทีส่ �ำ คัญของประเทศไทย จากการสำ�รวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
โดยสำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่าในแต่ละช่วงวัย
ต่างก็มีปัญหาทางด้านทันตสุขภาพแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ
ช่วงอายุ เด็กแรกเกิด - 3 ปี เด็กจะเริม่ มีฟนั น้�ำ นมเมือ่ อายุ 6 เดือน
มีปัญหาฟันผุ ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และผุมากขึ้นตามวัย โดยเด็ก
อายุ 3 ปี มีฟันผุแล้วถึงร้อยละ 51.7 เฉลี่ย 2.7 ซี่ / คน และ
ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การรักษา โรคฟันผุในวัยเด็ก ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ มีการศึกษาพบว่า การมีฟนั ผุหลายซี่
ในปากมีความสัมพันธ์กับภาวะแคระแกร็นของเด็ก การสูญเสีย
ฟันน้ำ�นมไปก่อนกำ�หนดทำ�ให้เด็กรับประทานอาหารลำ�บาก
เคีย้ วไม่สะดวก และเด็กทีม่ ฟี นั น้�ำ นมผุมากจะมีแนวโน้มว่าฟันแท้
จะผุมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยการ
พึ่งพิงผู้อื่น โดยเฉพาะจากผู้ปกครอง ซึ่งพฤติกรรมการเลี้ยงดูจะ
ถูกส่งผ่านทัศนคติ ความรู้และทักษะต่างๆ จากผู้ปกครองสู่เด็ก
และปลูกฝังจนเป็นนิสัยของเด็กต่อไป (ยาวี เมฆขํา, เยาวภา
ติอัชสุวรรณ, สุรเดช ประดิษฐบาฑุกา, 2557) อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันพบว่าผู้ปกครองยังมีทัศนคติเกี่ยวกับความรู้เรื่องฟัน
น้�ำ นมผุในบุตรหลานทีไ่ ม่ถกู ต้อง โดยมักคิดว่าการทีฟ่ นั น้�ำ นมผุนนั้
เป็นเรื่องปกติที่พบในเด็กเล็ก เนื่องจากวันหนึ่งฟันน้�ำ นมจะต้อง
หลุ ด ไปเพื่ อ ให้ ฟั น แท้ เ กิ ด มาทดแทน และเด็ ก ยั ง ไม่ ส ามารถ
ทำ�ความสะอาดด้วยตนเองได้ (จันทนา อึง้ ชูศกั ดิ์ อ้างใน พรรณราย
ทัพนันตกุล, 2556) ผู้ปกครองจึงมีส่วนสำ�คัญในการดูแลและ
ป้องกันสุขภาพฟันของเด็ก โดยเฉพาะกลุม่ คุณแม่ทมี่ ลี กู แบเบาะ

หรื อ คุ ณ แม่ ที่ มี ลู ก อยู่ ใ นช่ ว งปฐมวั ย คื อ ช่ ว งอายุ ระหว่ า ง
วัยแรกเกิด - 6 ปี เป็นกลุ่มที่มีส่วนดูแลลูกส่วนใหญ่ และเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่สำ�คัญในการโฆษณาให้กับกลุ่มแม่ และเด็ก
ประกอบกับในทุกๆ ปี พบว่ามีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 872,000 คน
ต่อปี ซึ่งหมายถึงว่าจะมีจำ�นวนคุณแม่เพิ่มขึ้นด้วย โดยส่วนใหญ่
คุณแม่กลุ่มนี้จะมีอายุประมาณ 25-34 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23
ของจำ�นวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด (indigo international,
2012 อ้างใน วรรษมน พิทักษ์มงคล, 2555)
ในยุคสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
"ดิจิทัลเทคโนโลยี" แต่เดิมเราอาจจะมีความเชื่อที่ว่าแหล่งข้อมูล
สำ�คัญสำ�หรับหญิงตั้งครรค์หรือคุณแม่ที่มีลูกเล็ก คือ หนังสือ,
นิตยสารประเภทแม่ๆ ลูกๆ หรือรายการโทรทัศน์สำ�หรับแม่
และเด็ก, คุณหมอหรือโบรชัวร์แผ่นพับตามโรงพยาบาล, กิจกรรม
เวิ ร์ ก ช็ อ ป รวมไปถึ ง งานแฟร์ สำ � หรั บ คุ ณ แม่ คุ ณ ลู ก เป็ น ต้ น
(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 33, 2556 ) แต่ในปัจจุบัน
สื่อดิจิทัลถือเป็นสื่อที่สำ�คัญสำ�หรับคุณแม่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีความ
น่าสนใจมากกว่าสื่อออฟไลน์ เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่
นิ ต ยสาร โดย 80% ของผู้ ห ญิ ง เอเชี ย มี ป ริ ม าณการใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตเพิม่ มากขึน้ ดูทวี นี อ้ ยลง สำ�หรับในประเทศไทย 88%
ของผู้หญิงไทยหลังเป็นคุณแม่ จะมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 45% ดูทีวีน้อยลง 57% อ่านนิตยสารน้อยลง
และ 54% อ่านหนังสือพิมพ์น้อยลง เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้
คุณแม่สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตและสามารถติดต่อสื่อสาร
กับคุณแม่ท่านอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถ
ค้นหาข่าวสารข้อมูล คำ�ปรึกษา และช้อปปิ้งในโลกอินเทอร์เน็ต
ได้สะดวกขึ้นด้วย (ณัฐพร จันทร์โชคพงษ์ กล่าวใน คุณแม่สมัยนี้
คือคุณแม่ยุคดิจิทัล, 2557) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า โลกของเรา
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้ว คุณแม่ส่วนมากใช้เวลา
ท่องอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแทบทุกช่วงเวลาของแต่ละวัน หาก
มีการสื่อสารหรือเพิ่มโอกาสและช่องทางของสื่อในการเข้าถึง
ผูบ้ ริโภค ด้วยความรวดเร็ว และเป็นส่วนตัวมากขึน้ จะช่วยให้กลุม่
เป้าหมายสามารถรับข้อมูลความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการของสื่อให้ชัดเจนและเหมาะ
สมสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่ โดยการ
ศึกษาสื่อต่างๆ ที่สร้างจากการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัลนี้ จะสามารถพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของสื่อให้มี
ความเฉพาะเจาะจง ส่งตรงถึงผู้บริโภครายบุคคล อย่างไรก็ตาม
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ถ้าสื่อนั้นสามารถสร้างความเพลิดเพลินและความสะดวกสบาย
มากขึ้นเท่าใด สื่อก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
จากความเป็นมา และความสำ�คัญของปัญหาในการรณรงค์
เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่ ซึ่ง
โรคฟันผุในวัยปฐมวัยเป็นช่วงวัยทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคฟันผุสงู
อีกทั้งเป็นวัยเด็กจะเริ่มมีฟันน้ำ�นม และเป็นวัยที่เริ่มมีการเจริญ
เติบโตในหลายๆ ด้าน จึงต้องอาศัยผูป้ กครองในการดูแลเอาใจใส่
สุขภาพช่องปากและฟัน โดยเฉพาะคุณแม่ยุคใหม่ท่ีเปิดกว้าง
ในการรับแง่คิดหรือมุมมองใหม่ๆ ที่มีผลต่อการดูแลลูกน้อย
พร้อมทั้งมีพฤติกรรมเปิดรับเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์
อันเป็นกลุม่ เป้าหมาย ตามทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์ เรื่อง
การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่ ให้น่าสนใจ
และเหมาะสม อย่างไรก็ตามการศึกษางานวิจยั นีม้ คี วามเป็นไปได้
ทีจ่ ะสามารถเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และก่อเกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกำ�หนดแนวทางสื่อในการรณรงค์ เรื่อง
การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย สำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ เพือ่ การรณรงค์
เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่
3. เพือ่ ออกแบบเรขศิลป์ เพือ่ การรณรงค์ เรือ่ งการป้องกัน
ฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่ ให้มีรูปแบบที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ขอบเขตของงานวิจัย
กลุม่ เป้าหมายในการทำ�วิจยั ในครัง้ นี้ คือกลุม่ คุณแม่ยคุ ใหม่
ที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีลูกน้อยอยู่ในวัยปฐมวัย คือช่วงอายุ
ระหว่าง วัยแรกเกิด - 6 ปี พร้อมทั้งเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่แสวงหา
ความรูเ้ พือ่ ลูกน้อย ผ่านสือ่ ออนไลน์ โดยสือ่ ทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็น
สื่อดิจิทัล
กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย

ผลการวิจัยและสรุปผลการวิเคราะห์
จากการศึกษาพบว่าในการกำ�หนดแนวทางสื่อในการ
รณรงค์ เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยครั้งนี้วิเคราะห์
ได้วา่ ส่วนประสมของการสร้างสรรค์ (Creative mix) การโฆษณา
ประกอบด้วย การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target audience)

คือคุณแม่ยุคใหม่ที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี (Gen Y) มีลูกน้อย
อยู่ในวัยปฐมวัย คือช่วงอายุ ระหว่าง วัยแรกเกิด - 6 ปี ภายใต้
แนวความคิดหลัก (concept) คือ “ลูกฟันดีคุณแม่จัดให้” สื่อ
ในการติดต่อสื่อสาร (Communication media) เป็นสื่อดิจิทัล
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้สอ่ื จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม
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การเปิดรับสือ่ โดยกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นคุณแม่ยคุ ใหม่ และข้อความ
ในการโฆษณา (Advertising message) เป็นเนื้อหา (Content)
ที่เหมาะสมกับกลุ่ม Gen Y โดยกลยุทธ์ในการเผยแพร่และ
กระจายสื่อ จะต้องทำ�ให้คนพูดถึง หรือทำ�ให้เกิดการบอกต่อ
(Word of Mouth) เนื้อหาและภาพประกอบนต้องสะท้อนถึง
ความเข้าใจของปัญหาหรือประเด็นนั้นๆ มีความกระชับ และ
สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเนื่องจากพฤติกรรมของคุณแม่
ยุคใหม่ Gen Y มักไม่ชอบอ่านเนื้อหาที่ยาว ชอบความรวดเร็ว
ความอดทนต่�ำ เป็นต้น รวมทัง้ การสร้างแรงจูงใจให้กลุม่ เป้าหมาย
อยากติดตาม และสนใจในการรับรู้ ให้มีผลโน้มน้าวให้สังคมไทย
เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางสุ ข ภาพ โดยส่ ว นนี้
จะมีการประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ไปด้วยกัน โดยการประยุกต์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อกิจกรรมออนไลน์เป็นสื่อสนับสนุน โดยมีแนวทางในการ
ผลิตสื่อดังนี้
1. การผลิตสื่อลักษณะให้ความรู้รณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ
สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หาคื อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประเด็นที่จะทำ�การรณรงค์ให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่เราต้องการจะสื่อสารเกิดความไม่เข้าใจหรือมีความเข้าใจ
ที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการจะรณรงค์ เช่น การรณรงค์เกี่ยวกับ
การปรับเปลีย่ นทัศนคติคณ
ุ แม่ในการดูแลสุขภาพฟันของลูกทีผ่ ดิ
ให้มที ศั นคติทถี่ กู ต้อง และให้ความรูก้ ารดูแลฟันทีถ่ กู ต้อง รวมถึง
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ โดยจัดทำ�เป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์บน
สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สามารกระจายข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
และกว้างขวางมากขึ้น ประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร โดย
รูปแบบเนือ้ หาวิเคราะห์จาก แบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติในการ
เปิดรับเนื้อหาที่ทำ�ให้มีความสนใจรับข่าวสารสุขภาพมากที่สุด
ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ (Benefit) ที่ได้รับจากการดูแล
ป้องกันฟันผุของบุตร เช่น การที่ฟันไม่ผุยังช่วยให้พัฒนาการ
ด้านอื่นของลูกดีขึ้นได้ด้วย ซึ่งมีคะแนนอยู่ในลำ�ดับแรก และ
ในลำ�ดับที่ 2 คือ ความคุ้นเคย (Familiarity) การพบเห็นบ่อยๆ
จะเริ่มเกิดความรู้สึกคุ้นเคยจนมีทัศนคติต่อสิ่งนั้นดีขึ้นเนื่องจาก
ปรับตัวหรือเคยชิน จนมองว่าเป็นเรือ่ งปกติ แม้วา่ สิง่ นัน้ อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพเช่น การละเลยต่อการตรวจสุขภาพช่องปาก
ของบุตร โดยพาบุตรไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ� และการ
ควบคุมได้ (Controllability) ความประมาทที่คิดว่าตนเอง
สามารถควบคุมได้ จึงไม่ใส่ใจ เช่น การแปรงฟันที่ถูกต้อง ส่วน

ในลำ�ดับที่ 3 คือ ความน่ากลัว (Dread) ต่อความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการเกิดโรคฟันผุของบุตร เช่น หากมีฟันผุเรื่อรังอาจเกิดการ
ติดเชื้อรุนแรง
2. การผลิตสือ่ ลักษณะของการประชาสัมพันธ์ การกระจาย
ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างสื่อโซเชียลมีเดียให้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยสามารถเข้ามาติดตามและรับรู้ข่าวสารในการรณรงค์จาก
ช่องทางใดบ้าง ประกอบกับสือ่ ประเภทออฟไลน์ หรือสือ่ สิง่ พิมพ์
ประเภทใบปลิว โปสเตอร์ต่างๆ ในการกระจายข่าวสารร่วมกับ
สื่ อ ออนไลน์ เช่ น โปสเตอร์ โฆษณาส่ ง เสริ มในเรื่ อ งของการ
กระจายข่าวสารต่างๆ โปสเตอร์กิจกรรม กด Like กด share
ร่วมสนุกต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายสนใจคลิก
และติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เราได้วางกลยุทธ์ไว้
3. การเข้าถึง (Reach) ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
สื่อได้ตลอดเวลา ง่ายสะดวกในการรับข้อมูลที่ต้องการรณรงค์
ซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่มีลักษณะของการเข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถบันทึกข้อความหรือรูปภาพไว้ได้ ประกอบกับจากผลการ
สอบถามกลุม่ เป้าหมายพบว่าคุณแม่ยคุ ใหม่สว่ นใหญ่มคี วามนิยม
บริโภคสื่อโซเชียลมีเดียเฉลี่ยแล้วอยู่ในลำ�ดับต้นๆ
4. ความถี่เฉลี่ย (Frequency) ในการบริโภคสื่อ โดย
การเผยแพร่สอื่ ให้กลุม่ เป้าหมายสามารถเห็นสือ่ โฆษณาอย่างต่�ำ
เป็นจำ�นวน 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายเกิดการจดจำ�
5. การวางรูปแบบทีต่ อ่ เนือ่ ง (Continuity patterns) คือ
การวางรูปแบบของการจัดตารางสื่อให้มีความต่อเนื่องและเป็น
ระยะเวลานาน 1 เดือนเบื้องต้นในระยะแรก เพื่อประเมินว่า
กลยุทธ์นไี้ ด้ผลหรือไม่ โดยช่วงเวลาในการเผยแพร่สอื่ ในแต่ละครัง้
อยู่ในช่วงเวลา 12.01 น. - 15.00 น. , 18.01 น. - 21.00 น. และ
15.01 น. - 18.00 น. ตามลำ�ดับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำ�รวจแล้ว
ว่ากลุ่มเป้าหมายเปิดรับข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สุด
6. ผลสัมฤทธิ์ (Impact) คือ มีเป้าหมายให้กลุม่ เป้าหมาย
ได้จดจำ�ข้อมูลข่าวสารทีร่ ณรงค์ และเกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ที่ผิดให้ถูกต้องและเรียนรู้วิธีการดูแล ป้องกันสุขภาพฟันของลูก
สามารถนำ�ไปปฏิบัติตามได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน โดยจะส่งผลให้ปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัยลดน้อยลง
ในส่วนของการประยุกต์ใช้สื่อสำ�หรับใช้ในงานรณรงค์
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้สอ่ื ออนไลน์ส�ำ หรับเป็นช่องทางหลักในการสือ่ สาร
รณงค์เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย สำ�หรับคุณแม่ยุคใหม่
โดยมีกลุ่มทันตสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่เป็น
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เจ้าภาพหลักในการรณรงค์ในครัง้ นี้ พบว่ากลุม่ งานทันตสาธารณสุข
เป็นกลุ่มงานหนึ่งภายในจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสาธารณสุข จึงมี
งบประมาณจำ�กัดในการสร้างสื่อรณรงค์ เนื่องจากหน่วยงานรัฐ
มักมีการกระจายงบประมาณในการส่งเสริมงานด้านอืน่ ๆ ร่วมด้วย
จึงต้องสร้างสื่อที่แม้จะมีงบประมาณไม่มากนัก แต่ก็สามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด ดังนัน้
แผนงาน
เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์สื่อ
โดยการจัดกิจกรรม

•

•

กระจายข่าวสาร
•
ความรู้ต่างๆ ที่ต้องการ
จะสื่อสารหรือรณรงค์
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
•

ติดตามและประเมินผล •

ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ลักษณะของสื่อและการวางแผนสื่อที่จะนำ�มา
ใช้รณรงค์ ประกอบกับการสำ�รวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปออกมา
เป็นแนวทางดังนี้
แนวทางการใช้สื่อรณรงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับใน
การรณรงค์การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย สำ�หรับคุณแม่ยคุ ใหม่

กิจกรรมที่ใช้รณรงค์
กระจายข่าวสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็น
การกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ ตาม
เว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เช่น เว็บแม่และเด็ก
เพจคนดังที่เป็นคุณแม่ และสถานที่ต่างๆ ที่ รวมทั้ง
กระจายข่าวสารไปยังกลุม่ งานทันตสาธารณสุข จังหวัด
บุรีรัมย์ ให้ช่วยเผยแพร่ไปตามโรงพยาบาล หรือศูนย์
ทันตกรรมต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายอยู่
เริม่ โปรโมตเพจกิจกรรมผ่านสือ่ ออนไลน์ใน facebook
fan page ไลน์ และอินสตราแกรมให้กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมสนุก โดยให้คุณแม่ร่วมอวดรูปถ่ายฟันสวยคู่กับ
ลูกน้อย ภายใต้หัวข้อ “ลูกฟันดีคุณแม่จัดให้” พร้อม
แชร์โพสต์และหน้าเพจ เพื่อสร้างกิจกรรมกระจาย
ข่ า วสารสื่ อ และช่ อ งทางสื่ อ สารอื่ น ในการรณรงค์
และติด Hatch tag เพือ่ ท�ำการเชือ่ มโยงไปยังหน้าเพจ
พร้อมกับแจกของรางวัล
เริ่มเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลในการณรงค์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเริม่ โพสต์ตามเวลาทีไ่ ด้วางกลยุทธ์ไว้ ซึง่ เป็น
ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับสื่อมากที่สุด
จัดกิจกรรมร่วมสนุกร่วมกับคุณแม่ยุคใหม่ โดยการ
ตอบค�ำถามเรื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพฟั น ลู ก น้ อ ยของ
คุณแม่มือใหม่ในแบบฉบับของคุณ คืออะไร พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแจกของรางวัลในการ
รณรงค์การป้องกันฟันผุ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยการ
ตอบค�ำถามความพึงพอใจการรณรงค์ในครั้งนี้และ
แจกรางวัล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายรับทราบว่ามีการรณรงค์เรื่อง
การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย และสื่อรณรงค์
ถูกกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงจูงใจที่ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ กับการรณรงค์
พร้อมทั้งสื่อรณรงค์ได้รับการประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จัก และเกิดการติดตาม

กลุม่ เป้าหมายได้รบั ข่าวสารทีต่ อ้ งการจะรณรงค์
กลุ่มเป้าหมายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่
ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องฟันของลูกน้อย และให้
ความสนใจมากขึ้น

ผลการตอบรับการรณรงค์เพื่อใช้ในการพัฒนา
ต่อไป
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การศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์เพือ่ การรณรงค์
เรือ่ งการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย สำ�หรับคุณแม่ยคุ ใหม่ ภายใต้
สารที่ ต้ อ งการสื่ อ “ลู ก ฟั น ดี คุ ณ แม่ จั ด ให้ ” และบุ ค ลิ ก ภาพ
แบบ Clean and Fresh: ดูสะอาดและสดชื่น/ Fashionable,
Feminine: ทันสมัย, ดูเป็นผู้หญิงอ่อนหวาน ละมุนละไม/
Amiable: น่ารักใคร่ มากที่สุด สามารถสรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบในการออกแบบเรขศิลป์
ชุดสี (Colour) ที่เหมาะสม
(Shigenobu Kobayashi, 1990)

กันไป โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
ทั้งนี้เนื้อหาจะต้องโดนใจ สั้นกระชับ สามารถเข้าใจได้ง่าย มีมุก
หรือการสร้างอารมณ์ขนั ให้กบั ผูร้ บั สาร อาจจะต้องอาศัยกระแส
เพื่อให้เกิดการแชร์ ด้วยวิธีการตลาดแบบแพร่ระบาด (Viral
Marketing) หรือเป็นการบอกต่อในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และ
พื้นที่ในการใช้สื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ประเภทนี้นั้น จึง

แนวทางองค์ประกอบศิลป์ (คะแนนความคิดเห็นมากที่สุด 2 อันดับ)

ตัวอักษรที่เหมาะสม
(อารยะศรีกัลยาณบุตร, 2550)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ : ตัวพิมพ์แบบเซนส์ เซอริส Sans-Serif Typefaces และ
ตัวพิมพ์แบบโมเดิร์น Modern
ตัวอักษรภาษาไทย : ตัวพิมพ์แบบไม่มีหัวหรือตัวปาด และตัวพิมพ์แบบมีหัว
สัญลักษณ์สิ่งมีชีวิต (Mascot) ที่เหมาะสม
ประเภทของมาสคอต : มาสคอตลักษณะรูปวัตถุสิ่งของ และมาสคอตลักษณะ
(ปุณยาพร ภัทรสุมันต์, 2555)
รูปนามธรรม
รูปแบบสไตล์มาสคอต : มาสคอตรูปแบบวาดเส้น (Free Hand Drawing) และ
มาสคอตรูปแบบเว็กเตอร์ (Vector)
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่เหมาะสม
Logo เป็นตัวอักษรเพียงตัวเดียว ซึง่ จะไม่มกี ารใช้องค์ประกอบทางการออกแบบอืน่
(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2541)
และ Symbol เป็นตัวอักษรมาผสมกับภาพจนเป็นรูปร่างรวมกัน
ภาพประกอบ (illustration) ที่เหมาะสม
การสร้างภาพประกอบด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และการสร้างภาพประกอบด้วยการ
(โกสุม สายใจ, 2544)
วาดรูปภาพที่จะใช้ประกอบด้วยมือ
กลยุทธ์ในการออกแบบโฆษณา (Advertising) โฆษณาลักษณะการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย (Metaphor and Analogy),
ที่เหมาะสม จากทฤษฎีของ Mario Pricken โฆษณาลักษณะความขัดแย้งและภาพลวงตา (Paradoxes and Optical llusions),
ในปี 2002 (อ้างใน สถาพร หาญพานิช, 2546) โฆษณาลักษณะการสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม (Come and Play), โฆษณาลักษณะ
การเล่าเรื่อง (Telling Stories) และโฆษณาลักษณะ การมองออกจากกรอบพื้นที่
โฆษณา (Break out of the Frame)
จากการสรุปผลแนวทางการออกแบบข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบว่า
นอกจากการใช้องค์ประกอบเรขศิลป์เพือ่ ความสวยงามแล้ว จำ�เป็น
ต้องมีกลยุทธ์ในการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดีย โดยประกอบด้วย
1. สไตล์การออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันนั้น
จำ�เป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัย Content หรือเนื้อหาที่กลุ่ม
เป้ า หมายสนใจและเป็ น ประโยชน์ ซึ่ ง เนื้ อ หานั บ ว่ า สำ � คั ญ
ไม่น้อยกว่าการสร้างภาพให้น่าสนใจ ทั้งสองสิ่งจะต้องควบคู่

ควรย้�ำ หรือสร้างความชัดเจนเกีย่ วกับแนวทางการออกแบบหรือ
การใช้สื่อรณรงค์หรือโฆษณาทุกชิ้น เพื่อสร้างความจดจำ� ให้กับ
กลุม่ เป้าหมาย ทีส่ �ำ คัญจะต้องไม่ซ�้ำ ไม่หน้าเบือ่ เกิดความน่าสนใจ
สามารถโพสต์ได้ทุกวัน และประเด็นหลักในการสร้าง content
แนวตัง้ คำ�ถาม เพือ่ ให้คดิ แล้วให้ค�ำ ตอบ เพือ่ เกิดการบอกต่อแบบ
BUZZ หรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth
Marketing)
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2. สไตล์การออกแบบของชำ�ร่วยทีใ่ ช้ในการร่วมกิจกรรม
สำ�หรับรณรงค์การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำ�หรับคุณแม่
ยุคใหม่ Gen Y อายุ 25-34 ปี ควรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำ�ไปใช้สอยอื่นๆ ไม่เพียงความสวยงาม
เท่านั้น ควรแฝงไปด้วยแก่นสาร หรือสารที่ต้องการสื่อ สามารถ
นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ มี Concept ของกิจกรรมนั้นเพื่อ
เป็นการโปรโมต กระจายข่าวสาร สร้างความจดจำ�
3. การสร้างกิจกรรมให้นา่ สนใจ เป็นการกระตุน้ ให้ผรู้ บั สาร
อยากรับสารและกระจายสารหรือสื่อโฆษณานั้นๆ ซึ่งสิ่งสำ�คัญ
ในเรื่องการออกแบบในยุคนี้นั้น ไม่มีข้อจำ�กัดที่แน่นอน แต่
เน้นไปที่ลักษณะของรูปแบบที่นำ�ไปใช้เป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะ
การใช้จงั หวะ และช่วงเวลาในการเผยแพร่ผลงานออกแบบ หรือ
เนื้อหา (content) ไปยังสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ
ที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ จำ�เป็นต้องสอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน เป็นต้น
จากกลยุทธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เนื้อหาที่จะนำ�เสนอนั้น
มีสว่ นสำ�คัญในการดึงดูดความสนใจกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ในการรณรงค์
เกี่ยวกับสุขภาพนั้นจำ�เป็นต้องอาศัยเนื้อหาที่ถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ด้วย
ดังนั้นเนื้อหาหลักส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบการออกแบบในครั้งนี้
โดยอ้างอิงจากการสอบถามกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม
ผูว้ จิ ยั พบว่า ข้อมูลทางทันตกรรมทีเ่ หมาะสมสำ�หรับใช้เป็นเนือ้ หา
ในการรณรงค์ ได้แก่ (1) ความสำ�คัญของฟันน้�ำ นม (2) โรคฟันผุ

ลักษณะอาการ สาเหตุ วิธีการป้องกันและการรักษา (3) วิธีการ
ดูแลความสะอาดในช่องปากของแต่ละวัยทีถ่ กู ต้อง (4) การพาเด็ก
ไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำ�เสมอ (5) การเลือกผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในการทำ�ความสะอาดช่องปากเด็ก (5) การปลูกฝังวินัย
ในการรักษาความสะอาดช่องปาก (6) การเลือกรับประทานอาหาร
ทีเ่ หมาะสม (7) แจ้งให้ทราบถึงข้อเสียของการมีสขุ ภาพช่องปาก
ทีไ่ ม่ดี (8) ช่วงอายุฟนั ซีต่ า่ งๆ และเนือ้ หาทีป่ ระชาสัมพันธ์จะต้อง
มุง่ ปรับทัศนคติของผูป้ กครอง โดยให้ผปู้ กครองรูส้ กึ ได้วา่ การดูแล
สุขภาพฟันของลูกน้อย ไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นสิ่งจำ�เป็นต้องทำ�
ทัง้ นีค้ วรมีเนือ้ หาทีส่ ามารถทำ�ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนถึงข้อเสียของ
การมีสขุ ภาพช่องปากทีไ่ ม่ดขี องเด็กนัน้ ส่งผลต่อสุขภาพทัง้ ระบบ
โดยรวมของตัวเด็ก เช่น เด็กฟันผุ ปวดฟัน ทำ�ให้ทานอาหารได้นอ้ ย
ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เด็กงอแงเนื่องจากทรมานจาก
อาการปวดต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเรื่องของพฤติกรรม
การดูแลก็เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาด้านทัศนคติทพี่ บได้บอ่ ยๆ เป็นต้น

สรุปแนวคิดและผลงานการออกแบบ
จากผลการวิจัย ได้นำ�แนวทางที่ได้ไปใช้ในการออกแบบ
เรขศิลป์เพื่อการรณรงค์เรื่องการป้องกันฟันผุ สำ�หรับคุณแม่
ยุคใหม่ ภายใต้สารที่ต้องการสื่อ “ลูกฟันดีคุณแม่จัดให้” และ
บุคลิกภาพแบบ Clean and Fresh: ดูสะอาดและสดชื่น/
Fashionable, Feminine: ทันสมัย, ดูเป็นผู้หญิงอ่อนหวาน
ละมุนละไม/Amiable: น่ารักใคร่ มากที่สุด

ภาพที่ 1 ภาพส�ำหรับเผยแพร่บนสื่อดิจิทัล
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ภาพที่ 2 ภาพส�ำหรับเผยแพร่บนสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม มาสคอส
ตราสัญลักษณ์ และชองช�ำร่วยประกอบกิจกรรมรณรงค์
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง ผลงานจิตรกรรมสือ่ ผสมชุด ปลา : สัญลักษณ์
แห่งตัวตน และการเดินทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
ของปลา ความหมาย ความเชื่อที่แสดงออกในรูปแบบของ
สัญลักษณ์ตา่ งๆ รวมถึงทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ
จิตรกรรมเทคนิคสือ่ ผสมเพือ่ สะท้อนถึงแนวความคิด จินตนาการ
ประสบการณ์ ข องชี วิ ต ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นกั บ การเดิ น ทาง โดย
ใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ และบอกเล่าเรื่องราว จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล มาสู่งานสร้างสรรค์ศิลปะ จำ�นวน 5 ชิ้น ผลงาน
ชิ้นที่ 1 ผิวเผือก ผลงานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นความงดงามและ
แตกต่างในด้านของรูปทรงและสีสัน การจัดวางองค์ประกอบ
ของภาพ โดยแสดงออกถึงลักษณะของปลาเผือก ทีเ่ ปรียบเทียบ
กับตัวตนและคุณค่าของศิลปะ ผลงานชิน้ ที่ 2 เผชิญหน้า ผลงาน
ชิ้นนี้ใช้ปลามาเป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงความรู้สึกที่ต้องต่อสู้กับ
อุปสรรค์ปัญหาเพื่อแสวงหาความสำ�เร็จ ผ่านรูปทรงและสีสัน
ที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว เข้มแข็งและกล้าหาญ ผลงาน
ชิ้นที่ 3 พละกำ�ลัง ผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงความแข็งแรงอดทน
โดยใช้วสั ดุทมี่ คี วามหนาและแข็ง จัดวางองค์ประกอบของรูปทรง
และสีสันแสดงออกถึงพละพลัง ที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหา
ผลงานชิ้นที่ 4 ปกป้อง แสดงออกถึงการปกป้องดูแลคนที่เรารัก
ให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ โดยการตัดทอนรูปทรง และจัดวาง
องค์ประกอบรวมถึงสีสันที่สดใสสะท้อนถึงความงดงาม ผลงาน
ชิ้นที่ 5 ผ่านพ้น ผลงานชิ้นนี้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางผ่าน
สิ่งต่างๆ เปรียบได้กับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ที่ใช้สอนใช้เป็น
บทเรียน และแก้ไขปัญหา โดยแสดงออกผ่านรูปทรงและสีสัน
ของปลา
คำ�สำ�คัญ : จิตรกรรมสื่อผสม ,สัญลักษณ์แห่งตัวตนและ
การเดินทาง

Abstract
The Fish painting, Mixed media series: A symbol
of identity and experience of journey. The purpose is to
study the fish’s details, meaning and faith expressed in
the form of symbols, including creation experimental of
art forms mixed media painting for reflecting the concept
of imagination and experience of life as a journey by
using the fish are symbol, And tells the story form the
study analyzes then brings to the creation of art five
pieces. The first pieces is albinism skin: This painting
reflects elegance, the different of shape and colors. The
composition of the picture by showing the nature of the
albino fish the comparing with the identity and value of
art. The second piece is facing: This painting using the fish
as a symbol to reflect the feeling that need to fight through
trouble for seeking to success by shape and color that
showing of the movement of strength and courage. The
third piece is the power: This painting is reflect the strong
and strength by using thick and hard materials. The
composition of shapes and colors that showing
the powerful in order to overcome the troubles then
lead to success in life. The fourth piece is protect: This
painting is showing of the protection and caring of the
loved once to be out of any danger. By trimming the shape
and composition including bright colors reflect the beauty.
The fifth piece is get through: this painting is telling
about the journey as a lesson and solve the problem
by expression through the shape and colors of the fish.
Keywords : mixed media, symbol of identity,
experience of journey
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ความเป็นมา และความสำ�คัญ
มนุษย์กับศิลปะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่ง กับชีวิตมนุษย์
เราจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ รวมถึงใส่ใจในคุณค่า และความงาม
ของปัจจัยต่างๆ ศิลปะมีอิทธิพล กับการดำ�เนินชีวิตของมนุษย์
ดังนั้นการเข้าถึงงานศิลปะ หรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น
ทำ�ให้มนุษย์มคี วามสุข มีรสนิยมทีด่ แี ละรูจ้ กั คุณค่าของความงาม
ในสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยทั้งหมดนั้นมีรากฐานอยู่ในตัวตน จิตใจ
โดยมีพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ประสบการณ์ต่างๆ
ที่พบเจอ รวมถึงธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ศิลปะจึงมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์และการดำ�รงชีวิตในสังคมปัจจุบัน มนุษย์สร้างงานศิลปะ
เพื่อตอบสนองทางด้านอารมณ์ ความสุข รสนิยม ที่เห็นได้ชัดคือ
ผลงานจิตรกรรม จิตรกรรมเป็นศิลปะ ทีเ่ ก่าแก่ดงั้ เดิมของมนุษย์
เริม่ ตัง้ แต่การขีดเขียนบนผนังถ้�ำ บนร่างกาย บนภาชนะเครือ่ งใช้
หรือผิวหน้าของวัตถุอื่นๆ ทำ�ให้เกิดเรื่องราว และความงาม
ตามความนึกคิดจินตนาการ สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์
การดำ�รงชีวติ และเป็นการบันทึกเรือ่ งราวต่างๆ ในอดีต เรือ่ งราว
ของธรรมชาติรอบตัว ความเชือ่ ความศรัทธา และยังแสดงออกถึง
ความเจริญทางสังคมได้อย่างดี ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะที่จะสะท้อน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านพบมา
ในชีวติ ซึง่ เปรียบเทียบได้กบั การเดินทาง การเดินทางในชีวติ ของ
แต่ละคนอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไป ซึ่งจุดเริ่มต้น
ของการเดินทางนั้นทุกๆ ก้าวล้วนมีเรื่องราว ประสบการณ์
การเรี ย นรู้ จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการค้ น หาความหมายของ
การใช้ชวี ติ ทีม่ ที งั้ อุปสรรค ปัญหา ความสุข ความทุกข์ ถือว่าเป็น
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีคุณค่า และยังเป็นแรงบันดาลให้
ถ่ายทอด และสร้างสรรค์เป็นผลงานต่างๆ วรรณกรรม ดนตรี นิยาย
หรือผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ โดยผ่านรูปทรงต่างๆ รูปทรง
เรขาคณิต รูปทรงของคน สัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ� เช่น
“ปลา” เป็นต้น ปลากับมนุษย์เรามีความผูกพันมานานตั้งแต่
อดี ต จนถึ งปั จจุบั น มนุษ ย์ใช้ ปลาเป็น อาหาร เป็น สัตว์ เลี้ ยง
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ มาโดยตลอด
จึงทำ�ให้เกิดเป็นประเพณีความเชื่อวัฒนธรรม และถ่ายทอดมา
ในตำ�นานเรือ่ งเล่า จินตนาการ อุดมคติ เป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในหลายๆ ด้านหลายสาขาด้วยกัน
รวมถึงใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ เปรียบเทียบ ความคิดความรู้สึก
ของตัวศิลปินเองโดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวหรือรูปทรงลักษณะ
ของตัวปลาทั้งในผลงานประติมากรรม และผลงานจิตรกรรม

ผู้ วิ จั ย เองตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ความงดงามและ
ธรรมชาติของปลา เนื่องจากความผูกพันความใกล้ชิด เอาใจใส่
ด้วยความชอบส่วนตัว และความสนใจในธรรมชาติของปลาเป็น
เวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่สามารถนำ�มาใช้
แทนสัญลักษณ์ และแสดงออกถึงความเป็นตัวตน โดยถ่ายทอด
ผ่านผลงานศิลปะ ที่แฝงไปด้วยแนวความคิด จินตนาการ และ
ปรัชญา อีกทั้งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตาม
แนวความคิดและมุมมองเปรียบเทียบลักษณะของปลาในมุมมอง
ของศิลปะผ่านรูปทรง สรีระ และแสดงให้เห็นถึงความงดงาม
ของงานสร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น แนวทางของตั ว เอง และเกิ ด เป็ น
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สื่อ สัญลักษณ์ ความหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับปลาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน
2. เพื่อศึกษาผลงานศิลปะและอิทธิพลในการสร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน
3. เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบจิตรกรรม
สื่อผสมโดยใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์สะท้อนเรื่องราวการเดินทาง
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
เป็นการศึกษารูปแบบของสัญลักษณ์ ความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปลา ธรรมชาติของปลาและลักษณะของงานจิตรกรรม ทดลอง
ใช้วัสดุแผ่นหนัง ปรับเปลี่ยนและพัฒนา ให้เหมาะกับผลงาน
ผสมผสานระหว่างแผ่นหนังกับผลงานในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย
เป็นสัญลักษณ์ ตัวแทนของชีวิต ในแง่มุมต่างๆ ที่พบเจอในการ
เดินทาง รวมถึงสอดแทรกปรัชญา และจินตนาการผ่านรูปทรง
ของปลาที่แสดงออกถึงอารมณ์ ตัวตน และบอกเล่าเรื่องราวบน
ตัวปลา สะท้อนความคิด ผ่านผลงานในรูปแบบของงานศิลปะ
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเทคนิค
สือ่ ผสม ชุด ปลา สัญลักษณ์แห่งตัวตนและการเดินทาง มีขอบเขต
ในการวิจัยดังนี้
เนื้อหา (Content)
เนื้อหาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวและรูปแบบของปลา
ในความเชื่อ สัญลักษณ์แห่งตัวตนและการเดินทาง ที่ผสมผสาน
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จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิดและความรู้สึกที่
แสดงออกผ่านรูปทรงปลาบอกเล่าเรือ่ งทีพ่ บผ่าน และสอดแทรก
แง่คิดปรัชญาผ่านตัวปลา ถ่ายทอดลงบนผลงานศิลปะร่วมสมัย
ด้วยเทคนิคสื่อผสม
รูปแบบ (Form)
เป็ น การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ในรู ป แบบ
จิตรกรรมสื่อผสม โดยการบันทึกเรื่องราวและแสดงออกตาม
แนวความคิด จินตนาการ ผ่านรูปทรง ท่วงท่าลีลา สรีระรูปทรง
ความเคลื่อนไหวที่งดงามของปลา โดยใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์
ตัวแทนของการเดินทาง การเวียนว่าย และผ่านเวลาผ่านสถานที่
ต่างๆ สร้างสรรค์และแสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์
เทคนิค (Technique)
เป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวด้วยปากกาลูกลื่นและ
ปากกาเมจิก ที่มีสีสันต่างๆ ลงบนแผ่นหนังคละสี ที่ตัดแต่งเป็น
ชิ้นเท่าๆ กันปะติดซ้อนกันเป็นชั้น เพิ่มมิติด้วยพื้นผิวที่มีระดับ
สูงต่�ำ และจัดวางองค์ประกอบ

ขั้นตอนการดำ�เนินการ
ศึกษาข้อมูล ศึกษารายละเอียด รูปแบบ ลักษณะวิธีการ
หรือสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
สื่อผสมชุดปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทาง
ดำ�เนินการวิจัยตามเป้าหมาย ศึกษาเรียบเรียงข้อมูล
เกี่ยวกับ สื่อสัญลักษณ์ ความเชื่อความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับปลา
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดทำ�แบบร่างจากแนวความคิด
จนได้ แ บบที่ ต้ อ งการ และเลื อ กวั ส ดุ ที่ เ หมาะสมจั ด วาง
องค์ประกอบสีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์ผลงานจริง วิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาใน
แต่ละชิ้น โดยแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อบกพร่องให้ดีขึ้น ทั้งด้าน
รูปแบบและเทคนิค เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิด และ
เพื่อพัฒนาต่อยอดในงานชิ้นต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
จิตรกรรมสือ่ ผสม หมายถึง จิตรกรรมสมัยใหม่ทแี่ สดงออก
ทางอารมณ์ และบรรยากาศ เป็นการแสดงออกทีเ่ ป็นอิสระ พ้นจาก
กฎเกณฑ์ของภาพเขียนแบบประเพณีโดยทั่วไป ในด้านเทคนิค
เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่มีสื่อมากกว่าสองสื่อ หรือศิลปะมากกว่า

สองแขนงมารวมกัน และนำ�มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเดียว
โดยนิยมใช้สอื่ ทีแ่ ตกต่างกัน นำ�จุดเด่นของแต่ละสือ่ มาใช้รว่ มกัน
สัญลักษณ์แห่งตัวตนและการเดินทาง หมายถึง สิ่งที่
ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน
ซึ่งใช้ในการสื่อความหมาย แนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปใน
ทางเดียวกัน อาจเป็น รูปธรรม หรือนามธรรม เพือ่ แสดงออกแทน
ความหมายการเดินทาง การผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ
ของมนุษย์

ผลการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ
จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปลาและ
ผลงานศิลปะ จากความสนใจ ศึกษาและเลี้ยงดูปลามาเป็น
เวลานาน จึงเกิดเป็นความผูกพันและตระหนักถึงความงดงาม
ในธรรมชาติของปลา ซึง่ ถือว่าเป็นประสบการณ์สว่ นตัวทีส่ ามารถ
นำ�มาถ่ายทอด และเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงออกทางอารมณ์
ทางความรู้สึก โดยใช้ปลาเป็นตัวแทนความคิด อุดมคติ หรือ
ความเชือ่ ความศรัทธา การเปรียบเทียบลักษณะของปลา ผสมผสาน
กั บ จิ น ตนาการของผู้ วิ จั ย แสดงออกผ่ า นมุ ม มองทางศิ ล ปะ
โดยใช้รูปทรง สรีระของปลาได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับ
แนวความคิด เป็นผลงานสร้างสรรค์ในเชิงสัญลักษณ์ ในรูปแบบ
ของศิลปะร่วมสมัยด้วยเทคนิคสือ่ ผสม โดยศึกษาข้อมูลทางด้าน
จิตรกรรมสือ่ ผสม และนำ�องค์ความรูน้ นั้ มาประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้เกิด
เป็นผลงานทางด้านศิลปะที่มีรูปแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยเน้นให้มจี ดุ เด่น ความน่าสนใจในผลงาน ด้วยวัสดุทแี่ ปลกใหม่
สีสนั และพืน้ ผิวทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างกันไป โดยนำ�เสนอเรือ่ งราว
เกี่ยวกับแนวความคิดและแรงบันดาลใจของผู้วิจัย แสดงออก
ผ่านท่วงท่าลีลา สรีระของตัวปลาโดยใช้ปลาเป็นตัวแทนของ
การเดินทาง การเวียนว่าย ผ่านเวลาและสถานที่ต่างๆ ตามแนว
ความคิดและตรงตามวัตถุประสงค์
ในส่วนของแนวความคิดที่ได้จากวัสดุนั้น ได้มีการศึกษา
ข้อมูล และทดลองคัดเลือกวัสดุ เพื่อนำ�มาสร้างสรรค์ผลงาน
โดยได้แนวความคิดเกี่ยวกับกระเป๋าหนังมือสองที่ว่ากระเป๋า
แต่ละใบล้วนมีทมี่ าทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงเจ้าของกระเป๋าใบนัน้ ด้วย
อาจต่างชนชาติ ต่างภาษาเป็นต้นซึ่งตรงกับแนวความคิด ที่ว่า
ด้วยเรือ่ งของการเดินทาง โดยกระเป๋าแต่ละใบนัน้ มีทมี่ า มีเรือ่ งราว
ที่แตกต่างกัน และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยรูปทรง
ขนาด ระยะเวลาในการใช้งาน ที่ส่งผลต่อรูปทรง ผิวหนังของ
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ตั ว มั น เอง ซึ่ ง สามารถบอกเล่ า แสดงออกถึ ง ความน่ า สนใจ
ในความเป็นมาของกระเป๋าใบนั้น และส่งผลให้ชิ้นงานมีจุดเด่น
และเพิ่มเติมความน่าสนใจให้กับพื้นผิว อีกทั้งมีความหมายตาม
แนวความคิด โดยผสมผสานแนวความคิดทั้งสองสิ่งรวมเข้า
ด้วยกัน เป็นผลงานใหม่ที่สามารถแสดงออกและสะท้อนถึง
ความเป็นตัวตนของผู้วิจัยได้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 1 กระเป๋าหนังที่เลือกมาใช้กับงาน โดยตัดแต่งเป็นชิ้นเล็กๆ

ภาพที่ 2. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1 ผิวเผือก

ผลงานชิน้ ที่ 1. ชือ่ ผลงาน ผิวเผือก เทคนิคสือ่ ผสม ขนาด
200 x 122 cm
แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
จากความสนใจ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคผิวเผือก
ผู้ที่เป็นโรคนี้จะแสดงลักษณะ เผือก คือมีสีผิวที่ขาว ผมขาว
ตาสีขาวม่านตาสีเทาและโปร่งแสง ซึ่งอาการดังกล่าวนี้สามารถ
เกิดขึ้นได้กับทั้งคนและสัตว์ ในส่วนของแนวความคิดนั้น ผู้วิจัย
สัมผัสได้ถึงความงาม ความโดดเด่น และแตกต่างในรูปทรงและ
สีสัน ซึ่งทำ�ให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสะท้อนมุมมองของ
อาการดังกล่าว โดยแสดงออกถึงความงามและคุณค่าที่แตกต่าง
จากปลาทั่วไป ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนังสีอ่อน ที่มีพื้นผิว
และระดับสูงต่�ำ แตกต่างกัน ผ่านรูปทรงสรีระของปลา เชื่อมโยง
ด้วยสีสนั สดใสทีแ่ สดงออกถึงความงดงาม ความบริสทุ ธิไ์ ร้เดียงสา
ตรงตามแนวความคิด รวมถึงสอดแทรกเรือ่ งราวการเดินทางและ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเจอ
ภาพที่ 3. ผลงานชิ้นที่ 1 ผิวเผือก
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ภาพที่ 4. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 5. ผลงานชิ้นที่ 2 เผชิญหน้า

ผลงานชิ้นที่ 2. ชื่อผลงาน เผชิญหน้า เทคนิคสื่อผสม
ขนาด 225 x 130 cm
แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
จากความผูกพันความรักที่มีต่อปลา จึงใช้ปลามาเป็น
สัญลักษณ์แทนตัวตน แสดงออกถึงชีวิต ประสบการณ์ ผ่าน
สัญลักษณ์ต่างๆ ในรูปแบบของผู้ล่าโดยบอกเล่าเรื่องราวของ
ห่วงโซอาหาร ทีม่ ที งั้ ผูล้ า่ และผูท้ ถี่ กู ล่า เปรียบเหมือนกับชีวติ ทีต่ อ้ ง
ผ่านกับอุปสรรค์ ปัญหามากมาย ต้องต่อสู้ ฝ่าฟันเพื่อแสวงหา
ความสำ�เร็จ ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนังสีเข้ม โทนร้อนสีสัน
ที่ชัดเจนแสดงออกถึงพลัง ความกล้าหาญ ดุร้าย แสดงออกผ่าน
รูปทรงปลาที่กำ�ลังเคลื่อนไหว ดิ้นรนต่อสู้กับกระแสน้ำ� และ
อุปสรรคต่างๆ ในรูปแบบที่เชื่อมโยงและตรงตามแนวความคิด

ผลงานชิ้นที่ 3. ชื่อผลงาน พละกำ�ลัง เทคนิคสื่อผสม
ขนาด 180 x 120 cm
แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
ปลาที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวตน รูปลักษณ์ภายนอกของ
ผูว้ จิ ยั เอง เป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์ผลงาน และแสดงออกถึง
รูปทรงของปลาทีม่ คี วามแข็งแรง หนังหนา ดุดนั มีเกราะป้องกัน
เพื่อที่จะซ้อนความอ่อนไหว และปิดบังความอ่อนแอในจิตใจ
ของตน โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในรูปแบบ
ของผู้วิจัย ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนังที่มีสีสันในโทนเย็น
และการปะติดหมุดโลหะทีแ่ สดงออกถึงความเข้มแข็งสุขมุ รวมถึง
การวาดลายเส้นลงบนแผ่นหนังทีส่ อดคล้องตรงตามแนวความคิด

ภาพที่ 6. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 7. ผลงานชิ้นที่ 3 พละก�ำลัง
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ภาพที่ 8. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 9. ผลงานชิ้นที่ 4 ปกป้อง

ผลงานชิน้ ที่ 4. ชือ่ ผลงาน ปกป้อง เทคนิคสือ่ ผสม ขนาด
180 x 120 cm
แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
ปลาทีเ่ ลีย้ งไว้ดเู ล่นเพือ่ ความเพลิดเพลิน ทีม่ คี วามสวยงาม
น่ารัก อ่อนโยน บอบบางเป็นมิตร และดูไม่มีพิษภัย แต่ในขณะ
เดียวกันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปกป้อง ดูแลลูกน้อยที่ตนรัก ก็จะ
แสดงออกถึงพลัง ความดุดัน จริงจังและเข้มแข็ง ซึ่งผู้วิจัย
ได้น�ำ รูปแบบเหล่านีเ้ ป็นสัญลักษณ์ทแี่ ทนตัวตน ภายในจิตใจของ
ผูว้ จิ ยั เอง ความรัก ทีม่ ตี อ่ คนในครอบครัว ด้วยเทคนิคการปะติด
แผ่นหนังสีสม้ แดง สีโทนร้อนทีส่ ะท้อนถึงความรุนแรง ความดุดนั
ทรงพลังที่จะปกป้องให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงได้ตรงตามแนวความคิด และเป็นแรงบันดาลใจใน
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
ผลงานชิน้ ที่ 5. ชือ่ ผลงาน ผ่านพ้น เทคนิคสือ่ ผสม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 cm

แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
ชีวติ คนเราล้วนผ่านเรือ่ งราวต่างๆ มากมาย ทุกข์ และสุข
สิง่ นีเ้ ปรียบได้กบั ประสบการณ์ทม่ี คี ณ
ุ ค่า ประสบการณ์ทจ่ี ะใช้สอน
เป็นบทเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงบอกเล่าส่งต่อ จากรุน่
สู่รุ่น แสดงออกถึงประสบการณ์จากการเดินทาง แสดงออก
ผ่านรูปทรง อัตลักษณ์ของปลาแซลมอนที่ว่ายน้ำ�จากถิ่นกำ�เนิด
เติบโตและใช้ชีวิตสู่ท้องทะเลกว้างไกล เก็บเกี่ยวประสบการณ์
จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต จนเดินทางกลับสู่ถิ่นที่กำ�เนิด
เพื่อสืบสานและดำ�รงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ และบอกเล่าเรื่องราวให้กับ
คนรุ่นหลังได้ดำ�เนินรอยตาม ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนัง
การจัดวางองค์ประกอบของภาพและรูปทรงของปลาทีแ่ สดงออก
ถึงพลังความแน่วแน่มนั่ คง สีสนั ทีส่ ดใสชัดเจน สะท้อนถึงรูปลักษณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา เต็มไปด้วยประสบการณ์ของชีวติ
รวมถึงสะท้อนถึงแนวความคิดและจินตนาการได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 10. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5

ภาพที่ 11. ผลงานชิ้นที่ 5 ผ่านพ้น
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ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุด ปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทาง
Fish painting, Mixed media series: A symbol of identity and experience of journey

สรุปผลการวิจัย
การทำ�วิจัยเรื่อง ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดปลา :
สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทางเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในเรือ่ งของการแสดงออกถึงตัวตน และการเดินทางในเชิงปรัชญา
โดยใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ ตัวแทน ตรงตามแนวความคิด ข้อมูล
และจินตนาการของผู้วิจัย ในส่วนของรูปแบบการสร้างสรรค์
ผลงาน ผลการดำ�เนินงานค่อนข้างสมบูรณ์ การสร้างสรรค์ผลงาน
ในแต่ละชิ้นมีการพัฒนา มีการทดลองและแก้ปัญหาการทดลอง
ใช้สื่อและวัสดุต่างๆ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การเลือกใช้คู่สี
ในการทำ�งาน การปรับเปลี่ยน และเรียบเรียงความคิดให้เป็น
ขั้นตอน ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีสีสัน และพื้นผิวที่แสดงออกถึง
อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ในส่วนของการจัดวาง
องค์ประกอบ ได้พัฒนารูปแบบโดยมีการตัดทอนรูปทรง และ
รายละเอี ย ด ซึ่ ง ทำ � ให้ ผ ลงานแต่ ล ะชิ้ น มี ค วามโดดเด่ น และ
ความงาม ผลงานทั้งหมด 5 ชิ้น มีการพัฒนาตั้งแต่ชิ้นแรก
จนถึงชิ้นสุดท้าย ได้แสดงออกถึงความรู้สึก ความรัก ความทุกข์
ความสุข ประสบการณ์ที่ผ่านพ้นได้สอดคล้ องตรงตามแนว
ความคิด และจินตนาการได้อย่างลงตัว รวมถึงได้รับประโยชน์
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยตามที่คาดไว้ มีการพัฒนา แก้ไข
ทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ องค์ความรู้
และชัดเจนในทิศทางของการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาต่อ
ไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุด จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์: ทุกทุกข์การ
ดับสูญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นสัจธรรมแห่งโลก
และน�ำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม 2 มิติ
เทคนิคสีน�้ำมันบนผ้าใบ ด้วยแนวงานศิลปะแฟนตาซี (Fantasy
Art) ที่แสดงออกถึงการรับรู้ถึงการมีอยู่ของความทุกข์ อันมีเหตุ
จากการดับไป และต้องดับไปของสิง่ อันเป็นทีร่ กั เป็นภาวะของการ
ท�ำความเข้าใจในความจริงแห่งโลก นัน่ คือสัจธรรม จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจึงน�ำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จ�ำนวน
6 ชิ้น ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกของผลงานเป็นไปในแนวทางของ
ความเพ้อฝัน ด้วยการสร้างโลกแห่งจินตนาการที่ตอบสนอง
แนวคิด แรงบันดาลใจที่มาจากศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม
พุทธประวัติ ความรู้สึกขณะวิปัสสนาสมาธิ การเจริญภาวนา
การฟังธรรม รวมถึงเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ประสบจากสิง่ รอบตัว
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บุคคลอันเป็นที่รัก ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อ
“ตะกอน 1” เป็นภาวะของการท�ำความเข้าใจถึงกฎธรรมชาติ
ผลงานชิน้ ที่ 2 ชือ่ “ตะกอน 2” เป็นการพิจารณาถึงการจากไปคือ
เรื่องธรรมดาของโลก ผลงานชิ้นที่ 3-5 ชือ่ “ตะกอน 3 ตะกอน 4
และ ตะกอน 5” เป็นการระลึกถึงความตาย (มรณสติ) ในเรือ่ งราว
แห่ ง การจากไปของบุ ค คลอั น เป็ น ที่ รั ก ผลงานชิ้ น ที่ 6 ชื่ อ
“ตะกอน 6” เป็นการระลึกถึงความตาย (มรณสติ) เพื่อเตือน
ตนเองอยู่เสมอ ถึงความตายที่เป็นสิ่งใกล้ตัว สรุปผลงานทั้งหมด
เป็นดัง่ การเดินทางของความคิด การท�ำความเข้าใจในความทุกข์
และกฎแห่งธรรมชาติ ในรายละเอียดที่ลงลึกแตกต่างกันไป
เป็นล�ำดับขั้นตามระยะเวลาของการท�ำความเข้าใจ และยังเป็น
ธรรมะบ�ำบัด และศิลปะบ�ำบัดในเวลาเดียวกัน เพือ่ เตรียมพร้อม
ที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ ความตายอย่างสงบและมีสติ
ค�ำส�ำคัญ : ทุกทุกข์การดับสูญ, สัจธรรม, มรณสติ

Abstract
The research and creation of paintings "the
suffering of extinction" aims to study the truth of the
world. The studied were use to create oil paint on canvas
2 dimensional paintings. Be aware of the existence
of suffering because of extinction and extinction of
beloved. It's condition to understanding in the truth
of the world. This is the truth. Apply the studied and
analyze to create 6 of paintings. The first is condition
to understanding the rules of nature. The second is
consideration that extinction is the normal thing of
the world. The third to the fifth are remind of dead
in stories of extinction of beloved. The sixth is remind
of dead is something that close to us. Other than this
research for study, prepare and be conscious to face
to suffering and rest in peace.
Keywords : the suffering of extinction, truth,
remind of dead is something that close to us
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บทน�ำ

มนุษย์โลกนั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนา ปรารถนา
ซึง่ ความสุขสบายแบบโลก หรือ โลกียสุข และปฏิเสธซึง่ ความทุกข์
มนุษย์จงึ ท�ำทุกวิถที างเพือ่ ตอบสนองแรงปรารถนานัน้ มุง่ แสวงหา
ทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชือ่ เสียง การสรรเสริญ และอีกหลายหลาก
แม้ ม นุ ษ ย์ จ ะรั ก ความสุ ข และปรารถนาความสุ ข มากเท่ า ไร
ความสุขนั้นหาได้รักตนไม่ สักวันก็ต้องจากตนไป ความทุกข์ แม้
มนุษย์นั้นจะเกลียดความทุกข์มากเพียงใด พยายามผลักไสไล่ส่ง
ความทุกข์เท่าไร แต่ทุกข์ก็จะกลับมาหาตนเสมอ ยิ่งพยายามหนี
ความทุกข์ยงิ่ เข้ามาพัวพัน ยิง่ เกลียดอะไรก็ยงิ่ เจอสิง่ นัน้ ยิง่ รักอะไร
ก็มักจะสูญเสียสิ่งนั้น ความรักและการปรารถนาซึ่งความสุขจะ
ไม่กอ่ ปัญหาแก่มนุษย์หากมันถาวร แต่ความจริงมีอยูว่ า่ ความสุข
ความทุกข์ และทุกสรรพสิง่ บนโลกใบนี้ ล้วนแล้วแต่ไม่เทีย่ งทัง้ นัน้
การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งที่
ไม่รักเป็นทุกข์ เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เห็นถึง
สัจธรรม ความจริงของชีวติ ว่ามนุษย์เกิดมามีทกุ ข์ คือการเกิด แก่
เจ็บ ตาย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก
ปรารถนาสิง่ ใดสิง่ นัน้ ย่อมเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะ “ใจ” หรือ “จิต”
ที่เต็มไปด้วยความปรารถนา ปรารถนาให้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้
ไม่ปรารถนา ให้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ความเป็นจริงอาจเป็นไป
ไม่ได้ ทุกสิ่งย่อมมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป นี่คือสัจธรรมเช่นกัน
ฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงอยู่ที่ใจ หากใจรู้จัก พอ ก็ไม่ทุกข์
หากใจรู้จักปล่อยวาง ก็ไม่ทุกข์
ทุกๆ การครอบครอง มีค่าเท่ากับการขาดอิสรภาพใน
ทรรศนะของมนุษย์ ทุกครั้งที่มนุษย์ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มักภูมใิ จว่าตนเองเป็นเจ้าของสิง่ นัน้ แล้ว หารูไ้ ม่วา่ ทันทีทยี่ อมรับ
สิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของตน ของๆ ตน มนุษย์ก็ตกเป็นทาสของ
สิง่ นัน้ เรียบร้อยแล้ว เมือ่ มนุษย์ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ ใจจะมีความห่วง
มีกงั วล ว่าสิง่ อันเป็นทีร่ กั ของตนนัน้ จะอยูก่ บั ตนได้นานสักแค่ไหน
หรือจะจากไปเมือ่ ไร เห็นหรือไม่วา่ มนุษย์ได้ครอบครองสิง่ นัน้ จริง
หรือ มนุษย์ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์”
จึงเป็นสัจธรรมสากลที่ถูกต้องที่สุด หากพิจารณา สังเกตอย่าง
ละเมียดละไมแล้ว จะเห็นว่า ความรักนัน้ มีสขุ และทุกข์ปะปนกัน
โดยตลอด โดยวันเวลาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของความทุกข์
เสียมากกว่าความสุข จริงอยูท่ คี่ วามรักเป็นสิง่ หอมหวาน แต่เป็น
ความหอมหวานของเนื้ อทุเรียนซึ่ง มีเ ปลือกแสนขรุขระและ
แหลมคม “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีโศก มีภัย ที่ใดไร้รักไร้โศก ที่นั่น

พ้นโศกพ้นภัย” รักแล้วยากที่จะปฏิเสธซึ่งความทุกข์ หากมี
ความโศกเศร้า หมายความว่ามีความยึดติด ความรักมีความทุกข์
เป็นของคู่เสมอ ฉะนั้นความสุขซึ่งเกิดจากความรัก แท้จริงคือ
ความทุกข์ทรี่ ออยูเ่ บือ้ งหน้า รอวันเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ จะแสดงตัว
ดังเช่น คนที่มีความสุข ที่แท้คือมีเจ้าความทุกข์ที่ก�ำลังรออยู่
นั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา การถ่ายทอด
แนวคิด รูปแบบ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ และน�ำมาซึง่ แรงบันดาลใจ
ใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
2. เพือ่ สะท้อนจินตภาพ ทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ธิ รรมตามหลัก
พุทธศาสนาในระดับของผูว้ จิ ยั แสดงถึงการเห็นในทุกข์ การตัง้ อยู่
ของความทุกข์ คุณค่าของแก่นแท้ในสัจธรรม ตระหนักในความ
ไม่ เ ที่ ย งของสรรพสิ่ ง เกิ ด -ดั บ เป็ น ธรรมดา อั น น� ำ ไปสู ่ ก าร
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะผู้วิจัย ท�ำให้ผู้ชม
งานศิลปะใกล้ชิดกับพุทธศาสนาและความดีมากขึ้น
เพื่อน�ำเสนอผลงานจิตรกรรม ในเรื่องราวของความทุกข์
ที่เกิดจากการจากไป โดยมีหลักธรรม ค�ำสอนทางพุทธศาสนา
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและน�ำทาง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ ผูว้ จิ ยั มีกรอบแนวคิด
การศึกษาในเรือ่ งราวของ “ความทุกข์” ในส่วนความทุกข์ทเี่ กิดจาก
การจากไป สูญไป สลายไป รวมถึงความปรารถนาในสิง่ ทีจ่ ากไป
แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นแล้วของทุกข์ และทุกข์ก�ำลังตั้งอยู่
ดังนั้นผลงานศิลปะจึงเป็นเรื่องของการถ่ายทอดทัศนะในการ
มองเห็นความทุกข์อย่างเป็นสัจธรรม การรับมือแก้ไขปัญหา
เพื่ออยู่ร่วมกับความทุกข์อย่างเข้าใจ และมีสติ ในระดับการ
เข้าถึงของผู้วิจัย
ขอบเขตการสร้างสรรค์
การวิจยั และสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ทกุ ทุกข์การดับ
สูญมีขอบเขตการสร้างสรรค์ดังนี้
(เนื้อหา Content)
เนือ้ หาทัง้ หมดมุง่ เน้นไปทีเ่ รือ่ งราวของความทุกข์ การตัง้ อยู่
ของความทุกข์ รับรู้ถึงการมีอยู่ของทุกข์ ที่เกิดจากการดับไป
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สูญไป สลายไป ทุกสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นผลงานของ
ผู้วิจัยจึงเป็นเพียงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับทุกทุก (ข์)
สถานการณ์เท่านั้น หากจิตหรือใจ สามารถเข้าถึงความจริง
สัจธรรมจนละวางได้ ความสุขจะบังเกิดขึ้นได้เพียงเปลี่ยนแปลง
มุมมองความคิดเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดผ่านการวิเคราะห์ พิจารณา
บ�ำบัด ขัดเกลาด้วยพุทธศาสนา และศิลปะ จากการปฏิบัติจริง
จากนั้นจึงถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เป็นผลงานศิลปะ
(รูปแบบ Form)
สร้างสรรค์ในรูปแบบจิตรกรรมสีนำ�้ มันบนผ้าใบเป็นส�ำคัญ
ในแนวงานศิลปะอัศจรรย์ (Fantastic Art) มีการใช้รปู ทรงของคน
ในอิริยาบถต่างๆ คล้ายกับการค้นหาบางสิ่ง หรือกระท�ำบางสิ่ง
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต

วิธีดำ� เนินงานวิจัย
1. ศึกษา ข้อมูล หนังสือ และสื่อเผยแพร่ต่างๆ เกี่ยวกับ
หลักธรรมค�ำสอนทางพุทธศาสนา
2. น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พิจารณา จากประสบการณ์
ส่วนตัว และกรณีศึกษาต่างๆ
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
4. จัดท�ำแบบร่างความคิดจนลงตัว และเลือกผลงานที่
เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
5. สร้างสรรค์ผลงานจริง
6. ประเมินผลงานสร้างสรรค์ หาข้อบกพร่อง และพัฒนา
ให้ดีขึ้นในงานชิ้นต่อไป
แนวความคิดเกี่ยวกับความทุกข์
นักคิด และนักวิชาการทั้งในตะวันตก และตะวันออก
จ� ำ นวนมากมั ก จะหยิ บ ยื่ น ข้ อ หาให้ แ ก่ พ ระพุ ท ธศาสนามา
โดยตลอดว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา “ทุกข์นิยม” หรือ
“นิยมความทุกข์” ด้วยเหตุผลของการจัดล�ำดับความส�ำคัญ และ
จัดวางต�ำแหน่งของความทุกข์น�ำหน้าความสุข ในหลายบริบท
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และ
ถือได้วา่ เป็นชุดความคิดหลักในพระพุทธศาสนา คือ หลักอริยสัจสี่
ที่เน้นความทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และวิธีการ
ในการดับทุกข์ จากแง่มุมดังกล่าวได้ท�ำให้เกิดค�ำถามตามมาว่า
แท้จริงแล้ว พระพุทธศาสนาให้คุณค่า และใส่ใจความทุกข์
มากกว่าความสุขจริงหรือ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริง 4 ประการดังที่พระองค์
ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค เพราะเรารูแ้ จ้งอริยสัจ 4 ประการนีต้ ามความเป็นจริง
ชาวโลกจึงเรียกเราว่า “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในขณะ
เดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรว่า “ภิกษุทงั้ หลาย
ทั้งในกาลก่อนและบัดนี้ เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์
เท่านัน้ ” สรุป พระองค์สอนแค่สองเรือ่ งเท่านัน้ คือ ความทุกข์กบั
ความสุข เพียงแต่วา่ ความสุขทีพ่ ระองค์ทรงเน้นมากคือ นิพพาน
เป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะเป็น สุขแท้ ไม่แปรเปลี่ยนตามกาละ และ
เทศะ อีกทั้ง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และตัวแปรต่างๆ นิพพาน
การเข้าใจธรรมชาติของ กฎไตรลักษณ์ คือ สรรพสิ่งไม่เที่ยง
คงทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้ และไม่สามารถบังคับ หรือ
กะเกณฑ์ให้เป็นไปตามปรารถนาและความต้องการของเรา ท�ำให้
เราตระหนักรู้และวางท่าทีในเชิงบวกต่อ โลกธรรม คือ มีลาภ
ไร้ลาภ มียศ ไร้ยศ มีสุข ทุกข์ เสียงสรรเสริญ และนินทา นั้นล้วน
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปตามตัวแปรแห่งเหตุปัจจัย

ผลการวิจัยเกี่ยวกับทุกข์ เพื่อเชื่อมโยงกับผลงาน
แนวคิดและรูปแบบหลัก เริม่ ต้นด้วยแนวคิดหลักทัง้ หมด
มีที่มาจากเรื่องราวของความทุกข์ ความทุกข์จากการจากไป
ของสิ่งอันเป็นที่รัก ความตาย ความพลัดพราก ความปรารถนา
ความคาดหวัง เป็นการเกิดขึ้นของทุกข์ และทุกข์ก�ำลังตั้งอยู่
โดยใช้วิธีการมองเห็นความทุกข์นี้จากแนวคิดทางพุทธศาสนา
มองอย่างเป็นสัจธรรม ซึง่ เป็นการรับมือ แก้ไข บรรเทา บ�ำบัด เพือ่
อยูร่ ว่ มกับความทุกข์อย่างเข้าใจบนพืน้ ฐานของสติ เมือ่ ความตาย
มาเยือนจะมีผลกระทบเสมอ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง พึงรับมือ
อยูร่ ว่ มกับความตายเบือ้ งหน้าด้วยจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง และเข้าใจโลก
อย่างเป็นสัจธรรม ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้บอกเล่าเรื่องราวการรับมือ
ความความตาย รูปแบบและความรู้สึกหลักของผลงานทั้งหมด
ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายของพิธีกรรมบางอย่าง ความเชื่อ เทพ
อภินหิ าร ซึง่ เรือ่ งราวบางช่วงบางตอนในพุทธศาสนา มักมีเรือ่ งเล่า
ของ อิทธิปาฏิหาริย์ สิ่งเร้นลับอยู่ เช่น เมืองสวรรค์ เมืองนรก
เมืองบาดาล พญานาค เทพ อสูร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังพิสูจน์
ไม่ได้ดว้ ยหลักการทางวิทยาศาสตร์วา่ มีอยูจ่ ริง แต่เนือ้ หาเหล่านี้
ล้วนแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของความดี ความชั่ว การเห็นใจต่อ
เพื่อนมนุษย์ และจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการดับทุกข์ ที่สอดแทรก
อยู่ในเรื่องเล่า เช่นเดียวกับผลงานวิจัยชุดนี้ ที่มีทั้งความรู้สึก
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เรื่ องราวต่า งๆ ที่ทับซ้อ นกัน อยู่ ถึงสิ่ง ที่พิสูจน์ ไ ด้และไม่ ไ ด้
แต่หัวใจของเนื้อหามาจากข้อเท็จจริงที่เป็นสามัญลักษณะ เป็น
สัจจะ นั่นก็คือความตาย ทั้งความตายในความหมายที่จากกัน
ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ (การจากเป็น) และความตายที่
ตายจากด้วยการหมดลมหายใจ (การจากตาย) ซึ่งความตายนั้น
สามารถสัมผัส รับรู้ได้ด้วยทางกายสัมผัสและใจสัมผัส เป็นได้ทั้ง
2 ภาวะในเวลาเดียวกัน สามารถเกิดได้กบั ทุกบุคคล ทัง้ บุคคลที่ 1,
2 และ 3 เกิดขึ้นทางกาย มีผลกระทบทางใจ ความตายยังเป็น
ทั้งสิ่งที่พิสูจน์ได้ และพิสูจน์ไม่ได้ในเวลาเดียวกันอีก ว่ากันว่า
ความตายนั้นเป็นจุดสิ้นสุดของการเกิด แต่การเกิดคือจุดเริ่มต้น
แห่งการตาย แต่เมื่อตายแล้วบุคคลเหล่านั้นไปไหน กับชีวิตหลัง
ความตาย ซึ่งยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ มีเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆ
กันมาเท่านั้น ฉันใดก็ฉันนั้นผลงานวิจัยชุดนี้ จึงมีรูปแบบ และ
กลิ่นอายของความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนผสมของ ความตาย และ
ความเชื่อในทุกๆ ชิ้นงาน

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยชุดนี้มีผลงานรวมกันทั้งหมด 6 ชิ้น มีแนว
ความคิดย่อย รูปแบบ องค์ประกอบ และบทวิจารณ์ดังนี้

ภาพที่ 1 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1 (ตะกอน 1)

ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานชื่อ ตะกอน 1
แนวความคิด
ผูว้ จิ ยั สร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะสร้างอาณาจักร
ภายในจิต เป็นตัวแทนของความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่จากไป และ
ต้องจากไป จิตใจทีก่ ระเพือ่ มไหว เต็มไปด้วยบทสนทนาแห่งความ
ไม่จีรัง สัจธรรม และความจริงต่างแง่มุม

รูปแบบและองค์ประกอบ
ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวละคร 2 ตัว คือ ตัวผู้วิจัยหรือผู้ชายและ
ตัวแทนจากธรรมชาติ ศีรษะผู้ชายที่มีลักษณะอาการของความ
ครุ่นคิดค�ำนึง ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกโศกเศร้าร่วมด้วย
ส่วนตัวแทนจากธรรมชาติ ผู้วิจัยเลือกใช้ผิวกายสีแดง ผสานกับ
ภาษากายทีต่ อ้ งการสือ่ สารบางสิง่ ต่อผูช้ ายเบือ้ งหน้า ผูว้ จิ ยั เลือกใช้
บรรยากาศในสีโทนเย็นเป็นส่วนใหญ่ การเคลือ่ นไหวภายในภาพ
เป็นไปอย่างเชือ่ งช้า มีสายลมแผ่วเบา ผิวน�ำ้ ทีต่ อ้ งลมกระเพือ่ มไหว
เล็กน้อย
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลงานตะกอน 1 เป็นผลงานชิ้นแรกของทั้งหมด 6 ชิ้น
ซึ่งแนวคิดหลัก 6 ชิ้น เป็นเรื่องของความทุกข์จากการจากไป
ที่แน่นอน ทั้งจากเป็นและจากตาย การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ความตาย เผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบและมีสติ รวมถึง
การมองโลกอย่างเป็นสัจธรรม การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
ส่วนแนวคิดย่อยของผลงานชิ้นแรกนี้ ตะกอน 1 ผู้วิจัยต้องการ
พูดถึงธรรมะ ความเป็นสัจธรรมที่อยู่รอบกาย หากมีความเข้าใจ
ในความจริงของโลกใบนี้ ใบไม้เพียง 1 ใบร่วงหล่นลงพืน้ ก็สามารถ
เห็นสัจธรรมจนเกิดปัญญาได้ ด้วยแนวคิดนี้จึงแสดงออกมา
ในรูปแบบของการที่ธรรมชาติก�ำลังบอกเล่าความจริงข้อนี้คือ
สัจธรรม ผู้วิจัยจึงได้สร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ
ภายในมือถือสิ่งของที่เป็นปริศนาธรรมอยู่ ซึ่งสามารถอ่าน
ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ในบทที่ 3 หัวข้อสัญลักษณ์
และการตีความ เพื่อความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องที่ว่าธรรมะ
อยู่รอบตัวเรา เปรียบได้ดังธรรมชาติก�ำลังสื่อสารกับมนุษย์
อยู่นั่นเอง ในขณะเดียวกันก่อนที่จะเกิดความเข้าใจในสัจธรรม
ได้ต้องรู้จักเรียนรู้จากความทุกข์ด้วย ผู้วิจัยจึงสร้างตัวละคร
ผู้ชายที่เป็นตัวแทนของผู้วิจัย มีลักษณะอาการของความทุกข์
ความโศกเศร้าพร้อมๆ กับอาการที่ครุ่นคิดพิจารณาบางสิ่งอยู่
บวกกับดอกบัวสัญลักษณ์แห่งปัญญา เสมือนเป็นการพิจารณา
ธรรมร่วมด้วย ช่วงเวลาภายในภาพนี้เป็นเหตุการณ์ในห้วงเวลา
ของความทุกข์ เป็นภาวะของการเกิดขึ้นแห่งปัญญา ก่อนการ
เข้าใจในสัจธรรมเพียงแต่เป็นการรับรู้เท่านั้น
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ภาพที่ 2 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 1 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 1”
ขนาด 160 x 130 ซม.

ผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานชื่อ ตะกอน 2
แนวความคิด
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เรื่องราวแห่งการ
สนทนาจากธรรมชาติสู่มนุษย์ ถึงความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่จากไป
และก�ำลังจะจากไปภายในอาณาจักรของจิต การท�ำความเข้าใจ
กับความไม่จรี งั ของทุกสิง่ ความจริงดัง่ สัจธรรม เป็นภาวะเริม่ แรก
ของการกระเพื่อมไหวแห่งปัญญา
รูปแบบและองค์ประกอบ
ผู้วิจัยเลือกใช้องค์ประกอบของตัวละครผู้ชายที่นอนอยู่
บนผิวน�ำ้ โอบกอดดอกบัวสัญลักษณ์ของปัญญา สายตามองไปยัง
ดอกบัวสีขาวทีง่ อกจากศีรษะตัวเอง ใบหน้าครุน่ คิด พิจารณา และ
โศกเศร้า ในขณะเดียวกันก็มีตัวแทนธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลัง
ก�ำลังมุ่งหน้าเข้ามายังตัวชาย พร้อมสิ่งของในมือที่บ่งบอกถึง
การพิจารณาในความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่ง อยู่ในบรรยากาศของ
ความมหัศจรรย์ ผิวน�ำ้ สะท้อนสิง่ ทีอ่ ยูด่ า้ นบนและความเคลือ่ นไหว
ภายในภาพเป็นไปอย่างเชื่องช้า
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลงานตะกอน 2 ยังคงอยู่ในแนวทางของความคิดเดิม
เป็นภาวะก่อนการอุบตั ขิ นึ้ แห่งปัญญา ฉะนัน้ ผลงานชิน้ นีจ้ งึ มีการ
ปรับเปลี่ยนเพียงองค์ประกอบภายในภาพเท่านั้น สืบเนื่องจาก
ผลงานตะกอน 1 ยังมีหลายจุดที่สามารถพัฒนาต่อได้ โดยผู้วิจัย
มีความคิดเห็นว่า ควรมีการแทรกสีใกล้เคียงเพิม่ เข้าไปในภาพอีก
เพื่อเพิ่มอรรถรสของบรรยากาศภาพ ขอบวัตถุยังมีความคมชัด
มากเกินไปในส่วนของระยะหน้าและระยะกลาง ควรศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ภายในภาพก่อนจะน�ำมาเขียนให้

มากกว่านี้ เนื่องจากในหลายวัตถุยังคงมีความแข็งกระด้างอยู่
จนกลายมาเป็นแนวทางพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 2 คือ ผู้วิจัยได้มี
การเปลีย่ นต�ำแหน่งของตัวผูช้ ายให้มาอยูใ่ นระยะหน้า ด้วยอิรยิ าบถ
ของการนอน คล้ายอาการตาย โอบกอดดอกบัว สายตามอง
ดอกบัวทีง่ อกจากศีรษะ เพือ่ ให้สมั พันธ์และสอดคล้องกับแนวคิด
มากขึ้น ในส่วนของตัวแทนธรรมชาติก็เช่นกัน ผู้วิจัยเลือกวาง
ต�ำแหน่งในระยะกลางและหลัง มีอาการคล้ายการมุ่งเข้าหา
ผู้ชาย เพื่อแสดงถึงการที่ธรรมชาติเข้ามาสัจธรรมได้ชัดเจนขึ้น
มีการใช้สที จี่ ดั ขึน้ เพิม่ การแทรกสีใกล้เคียง เพิม่ ทีแปรง บวกกับการ
ใช้เนื้อสีที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างอรรถรสของบรรยากาศ ลดความแข็ง
ของวัตถุด้วยการเบลอขอบ รวมถึงเพิ่มความเบลอในระยะหลัง
และเบลอภาพสะท้อนในน�้ำจากวัตถุด้านบน เพื่อให้รู้สึกถึง
การเคลื่อนไหวของผิวน�้ำมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นการวิเคราะห์
และพัฒนาจากผลงานชิ้นที่ 1 สู่ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 3 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2 (ตะกอน 2)

ภาพที่ 4 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 2 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 2”
ขนาด 160 x 130 ซม.
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ผลงานชิ้นที่ 3 ผลงานชื่อ ตะกอน 3
แนวความคิด
ผูว้ จิ ยั สร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะสร้างอาณาจักร
แห่งจิต บทสนทนาของโลกภายใน มีเรือ่ งราวของความรัก บุคคล
อันเป็นที่รัก ที่ต้องพบกับความพลัดพราก การจากไปที่แน่นอน
เป็นภาวะแห่งการพิจารณาถึงสัจธรรม กฎแห่งธรรมชาติเพื่อ
การเกิดขึ้นของปัญญา
รูปแบบและองค์ประกอบ
ภายในภาพมีตวั ละคร 3 ตัว คือผูช้ ายแทนตัวผูว้ จิ ยั ผูห้ ญิง
ตัวแทนของบุคคลอันเป็นที่รัก และตัวแทนจากธรรมชาติ ผู้ชาย
ทีน่ อนอยูบ่ นผิวน�ำ้ โอบกอดดอกบัวสัญลักษณ์ของปัญญา สายตา
มองไปยังดอกบัวสีขาวที่งอกจากศีรษะตัวเอง มีใบหน้าโศกเศร้า
ครุน่ คิด พิจารณาถึงความรักทีจ่ ากไปเบือ้ งหลัง ซึง่ คือผูห้ ญิงอยูใ่ น
ระยะถัดไป เสมือนเรือ่ งราวในอดีต ส่วนในระยะหลังเป็นตัวแทน
แห่งธรรมชาติที่เฝ้าคอยบอกถึงความเป็นสัจธรรมอยู ่ห ่างๆ
ดอกบัวเบ่งบานรับการอุบัติขึ้นของปัญญา ในขณะเดียวกัน
กลีบดอกไม้ก็ร่วงหล่น คอยตอกย�้ำถึงความไม่จีรัง
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์จากผลงานชิ้นที่ 2 มีความคิดเห็นดังนี้
จากการใช้สีที่มีความจัดจ้านมากขึ้นบวกกับทีแปรงที่มีความ
คมชัด และการใช้เนือ้ สี ท�ำให้ผลงานยังคงมีความแข็งกระด้างอยู่
สังเกตได้จากเส้นผมผูช้ าย พืน้ น�ำ้ กลีบดอกไม้ในระยะหน้า บวกกับ
ลักษณะของตัวแทนธรรมชาติที่มีความแข็งเช่นกัน เห็นได้จาก
ส่วนของแขนทีม่ คี วามตรงจนเกินไปคล้ายหุน่ กระบอก งวงทีข่ าด
ความอ่อนช้อยของวัตถุไม่เป็นธรรมชาติ จากข้อมูลข้างต้นส่งผล
ต่อบรรยากาศภาพและภาพรวมของภาพ ควรทีจ่ ะเพิม่ สีใกล้เคียง
ให้ มี ค วามละเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น ลดที แ ปรงที่ มี ค วามแรงลง เพิ่ ม
รายละเอียดของวัตถุต่างๆ และระวังในการใช้สีตรงข้ามด้วย
จากข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดจึงมาเป็นแนวทางการต่อยอด
และพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 3 คือ มีการเพิ่มตัวละครผู้หญิงเข้าไป
เพือ่ สร้างเนือ้ เรือ่ งในกับแนวคิดซึง่ เป็นตัวแทนของบุคคลที่ 3 และ
บุคคลอันเป็นที่รัก เป็นการแสดงความชัดเจนของความรู้สึกถึง
การจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักมากขึ้น โดยผู้หญิงมีลักษณะ
ท่าทางของความอาลัยอาวรณ์ ในมือถือใบไม้ร่วง สายตามองที่
ใบไม้ ส่วนตัวละครผูช้ ายยังคงไว้แบบเดิม เปลีย่ นเพียงการหันหัว
และเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น ภาพรวมของภาพมีการปรับโทนสี
ให้มีความอ่อนลง ลดความแรงของบรรยากาศภาพและผิวน�้ำ

ลดความคมของขอบวัตถุ เพื่อให้ภาพรู้สึกถึงช่องว่างของอากาศ
มากขึ้น และรู้สึกถึงบรรยากาศของความเย็น สุดท้ายมีการเพิ่ม
เถาวัลย์สีขาวในระยะหลังเป็นการลดความแข็งของภาพ และ
ทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์และพัฒนาของผลงานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 5 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 3 (ตะกอน 3)

ภาพที่ 6 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 3 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 3”
ขนาด 160 x 130 ซม.

ผลงานชิ้นที่ 4 ผลงานชื่อ ตะกอน 4
แนวความคิด
ผูว้ จิ ยั สร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะสร้างอาณาจักร
แห่งจิต บทสนทนาของโลกภายใน มีเรือ่ งราวของความรัก บุคคล
อันเป็นที่รัก ที่ต้องพบกับความพลัดพราก การจากไปที่แน่นอน
เป็นภาวะแห่งการพิจารณาถึงสัจธรรม กฎแห่งธรรมชาติเพือ่ การ
เกิดขึ้นของปัญญา
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รูปแบบและองค์ประกอบ
ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวละคร 3 ตัว เช่นเดิม โดยศีรษะผู้หญิงที่
มีใบหน้าโศกเศร้าและครุน่ คิด สายตาทีว่ ่างเปล่า ไม่จบั จ้องสิ่งใด
คล้ายอาการเหม่อ จดจ่ออยู่กับตัวเอง รอบข้างจึงเป็นเรื่องราว
ที่อยู่ภายในห้วงความคิดค�ำนึง ถึงข้อความจากธรรมชาติคล้าย
การบอกครั้งสุดท้าย และเพื่อตอกย�้ำถึงความจริงแท้ของการ
จากไป ผู้วิจัยจึงวางต�ำแหน่งและภาษากายของตัวแทนจาก
ธรรมชาติ คล้ายการบอกลาและสั่งเสียกับผู้หญิงเบื้องหลัง ด้วย
ระยะหน้าทีม่ คี วามเข้มของน�ำ้ หนักคือเงาของร่มไม้ เป็นดัง่ ความ
ร่มเย็นของปัญญา ผิวน�้ำและผิวกายของตัวละครมีความระยิบ
ระยับเมือ่ ต้องแสง ผสานกับแสงทีร่ อดจากต้นไม้และกลีบดอกไม้
ในระยะต่างๆ ผิวน�ำ้ ทีส่ ะท้อนภายเบือ้ งบนเป็นการเพิม่ มิตใิ ห้กบั
ผลงานและตอกย�้ำแนวความคิดการสร้างสรรค์งานนี้
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
หลังจากเสร็จสิ้นผลงานชิ้นที่ 3 ก็เข้าสู่การวิเคราะห์
ชิ้นงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลงานชิ้นต่อไป คือ จากผลงาน
ชิ้นที่ 3 โดยภาพรวมมีการควบคุมเรื่องของบรรยากาศ ระยะ
รายละเอียดต่างๆ ได้ดขี นึ้ แต่สว่ นขององค์ประกอบในระยะหลัง
ยังมีการแก้ปัญหาพื้นที่ว่างไม่ดีพอ สังเกตได้จากดอกบัวใหญ่ใน
ระยะหลัง ควรแก้ไขกลีบดอกทีแ่ หลมและคมเกินไป รวมถึงขนาด
และในส่วนของแขนผู้ชายที่ตรงจนเกินไป ท�ำให้มีความรู้สึกแข็ง
และไม่เป็นธรรมชาติของแขน ในผลงานชิน้ ที่ 3 นี้ ยังคงต้องศึกษา
ข้อมูลจริงในการท�ำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย ข้อมูลนี้จึงกลายมาเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาผลงานชิ้นที่ 4 และผลงานชิ้นนี้เป็น
ภาวะของการพิจารณาในสัจธรรม เรื่องราวการจากไปของ
บุคคลอันเป็นที่รัก ผู้วิจัยจึงวางต�ำแหน่งของตัวแทนธรรมชาติ
ในระยะหน้า ด้วยอิริยาบถของการเดินคล้ายการบอกลาเพื่อ
สอดคล้องของการจากไปมากขึ้น ให้ความส�ำคัญของตัวละคร
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพื่อพูดถึงการระลึกถึง โดยตัวละครผู้ชาย
เป็นเพียงการสะท้อนภาพในห้วงความคิด ลงบนผิวน�้ำเท่านั้น
เรือ่ งของบรรยากาศภาพรวม มีการเพิม่ ความชัดของแรงและเงา
เพิ่มความระยิบระยับของแสงที่กระทบวัตถุต่างๆ ให้ความรู้สึก
เสมื อ นจริ ง กั บ วั ต ถุ แ ละตั ว ละครเพิ่ ม ขึ้ น มี ก ารใช้ สี ที่ ส ดขึ้ น
ลดความแรงของทีแปรง เพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจและลดความแข็ง
ของภาพ สุ ด ท้ า ยสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ เพื่ อ พั ฒ นา
ในงานชิ้นต่อไป

ภาพที่ 7 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4 (ตะกอน 4)

ภาพที่ 8 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 4 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 4”
ขนาด 180 x 130 ซม.

ผลงานชิ้นที่ 5 ผลงานชื่อ ตะกอน 5
แนวความคิด
ผูว้ จิ ยั สร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะสร้างอาณาจักร
แห่งจิต มีเรื่องราวที่สืบเนื่องจากบทสนทนากับธรรมชาติใน
ผลงานชิ้นที่ 1-3 ถึงความไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่ง จนเกิดการ
กระเพื่อมไหวแห่งปัญญา จากนี้เป็นการสนทนากับตัวเองใน
ภาวะต่างๆ ของความรู้สึก ระลึกถึงห้วงเวลาในอดีต ในอนาคต
ตลอดจนเห็นถึงความเป็นสัจธรรมในปัจจุบัน
รูปแบบและองค์ประกอบ
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้ตวั ละคร 3 ตัว เช่นเดิม โดยวางองค์ประกอบ
ให้ผู้ชายโอบกอดดอกบัวสัญลักษณ์ของปัญญาอยู่ในระยะหน้า
หันหน้าเข้ามุมภาพ เพือ่ ให้รสู้ กึ ถึงความเศร้าภายในใจ คิดค�ำนึงถึง
เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีต คือบุคคลเบื้องหลัง 2 คน เป็น
ตัวแทนของบุคคลอันเป็นที่รัก ตัวแทนธรรมชาติไม่สามารถ
คอยบอกเล่าความเป็นจริงแห่งโลกได้ตลอด ซึ่งอยู่ระยะท้ายสุด
ของภาพ ผสานกับบรรยากาศยามเย็นทีเ่ สมือนความร่วงโรยของ
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ทุกวัน เถาวัลย์ที่ทิ้งตัวลงสู่พื้นน�้ำต้องสายลมโชยอ่อน ทั้งหมด
ย�้ำเตือนว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอน
การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 4 มีความคิดเห็นว่าจาก
ผลงานมีการควบคุมเรื่องสีของบรรยากาศ ระยะ ความจริงจัง
ของวัตถุมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น แต่ในส่วนของการแก้ปัญหา
พืน้ ทีว่ า่ งในระยะหน้ายังไม่ดเี ท่าทีค่ วรนัก ยังรูส้ กึ ถึงความรกของ
วัตถุที่รวมตัวกันอยู่ แรงแดดที่ลอดจากต้นไม้ในระยะหน้า ควร
แก้ไขให้มีความรู้สึกเสมือนจริงมากกว่านี้ จากผลการวิเคราะห์
ข้างต้นจึงกลายมาเป็นแนวทางพัฒนาของผลงานชิ้นที่ 5 เรื่อง
แนวคิดยังคงไว้ซงึ่ เรือ่ งราวของการระลึกถึงสิง่ ทีจ่ ากไปอยู่ ภายใน
ภาพมีความสมจริงในเรื่องของตัวละครมากขึ้น และที่เห็นได้ชัด
ทีส่ ดุ คือมีการเปลีย่ นแปลงในส่วนของบรรยากาศ เป็นการทดลอง
ใช้คู่สีในบรรยากาศยามเย็น เพื่อความสอดคล้องกับแนวคิด
ที่พูดถึงการร่วงโรยจากไป มีการทดลองเพิ่มดอกไม้ด้านบนของ
ภาพในลักษณะย้อนแสงเพือ่ แก้ไขปัญหาพืน้ ทีว่ า่ ง สร้างระยะ เพิม่
ความน่าสนใจให้กับภาพอีกด้วย ทั้งหมดคือการพัฒนาต่อยอด
ผลงานวิจัยชิ้นที่ 5

ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5 (ตะกอน 5)

ภาพที่ 10 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 5 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 5”
ขนาด 160 x 130 ซม.

ผลงานชิ้นที่ 6 ผลงานชื่อ ตะกอน 6
แนวความคิด
ภายในอาณาจักรแห่งจิต เรื่องราวความสูญเสียและ
การจากไปของบุ ค คลอั น เป็ น ที่ รั ก หั ว ใจร�่ ำ ไห้ เต็ ม ไปด้ ว ย
ความโศกา มีเพียงตัวเองเท่านั้นที่จะคอยปลอบประโลมหัวใจ
จนเข้าใจถึงการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไป เป็นกฎเกณฑ์จากธรรมชาติ
ความจริงดั่งสัจธรรม
รูปแบบและองค์ประกอบ
ผลงานชั้นนี้ผู้วิจัยเลือกเน้นตัวละครหลักเพียงตัวเดียว
คือตัวผู้วิจัยเอง ในหลายอากัปกิริยา ชาย 3 คน ซึ่งยืนรอบศีรษะ
ขนาดใหญ่ แสดงความรูส้ กึ ต่างๆ พยายามสือ่ สารบางสิง่ กับศีรษะ
ทีโ่ ศกเศร้า ในบรรยากาศคล้ายพิธกี รรมบางอย่าง การทีผ่ วู้ จิ ยั วาง
องค์ประกอบเช่นนี้ เพื่อให้เห็นถึงการพิจารณาตนเอง การเตือน
ตนเอง ภาวการณ์ท�ำความเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติ ถึงความ
ไม่จีรัง ความเสื่อมสลายไปของทุกสิ่ง ซึ่งเป็นแนวความคิดของ
ผลงานวิจัยชุดนี้
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ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 6 (ตะกอน 6)

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ของผลงานชิน้ ที่ 5 ทีค่ วรเพิม่ เติมต่อยอด
คือ ผลงานวิจัยชิ้นที่ 5 ได้มีการแก้ไข้พื้นที่ว่าง การควบคุม
บรรยากาศทีด่ ขี นึ้ แต่ในส่วนของเถาวัลย์ทตี่ อ้ งลมบางเส้นในระยะ
ทีช่ ดั รวมถึงแสงกระทบวัตถุทมี่ คี วามระยิบระยับยังมีความแข็งอยู่
ควรแก้ไขให้มคี วามพลิว้ ไหวและลดความระยิบระยับของแสงให้
น้อยลง ผู้วิจัยจึงน�ำสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในผลงาน
ชิ้นที่ 6 คือ ผู้วิจัยมีการขยับแนวคิดจากการระลึก พิจารณาถึง
การจากไปอย่างเป็นสัจธรรม ว่าการระลึกได้ และการเกิดขึ้น
ของปัญญานั้น ต้องเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติเองเท่านั้น ตนเท่านั้นที่
เตือนตนได้ ผลงานจึงแสดงออกมาในรูปแบบของตัวละครผูช้ าย
ตัวเดียว แต่แตกต่างกันในอิริยาบถ มี 3 คนที่ยืนหันหน้าเข้าหา
ศีรษะใหญ่เสมือนการสื่อสารกันอยู่ มีการลดระยะของภาพให้

ภาพที่ 12 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 6 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 6”
ขนาด 160 x 160 ซม.

ใกล้ขนึ้ เพิม่ ความเสมือนจริงในผลงานมากขึน้ มีการใช้สใี กล้เคียง
เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความลื่นไหลขึ้น หลังจากการเสร็จสิ้น
ของผลงานชิ้นที่ 6 นี้ ก็เข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูล
พัฒนาในงานชิ้นต่อๆ ไป เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 6 ผู้วิจัยให้ความ
สมจริงของตัวละครมากกว่าผลงานชิ้นที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือเรื่องของสัดส่วนต่างๆ ที่ยังมีความเพี้ยนในบางส่วน และ
ความแข็งของตัวละคร ดอกดาวเรืองที่ห้อยคอผู้ชายเรียงตัวกัน
ในระยะทีเ่ ท่ากันจนเกินไปไม่เป็นธรรมชาติ สุดท้ายการวิเคราะห์
ผลงานทัง้ หมด 6 ชิน้ จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดให้ผวู้ จิ ยั
ต่อไป
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บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิก
Flowers Inspiration : Ceramic Jewelry
❖ ล�ำไย

กาพรัต1 ❖
2
❖ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ❖
3
❖ ภรดี พันธุภากร ❖

บทคัดย่อ
การวิจยั บุปผชาติ:เครือ่ งประดับเซรามิก ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะของ บุปผชาติ การออกแบบเครือ่ งประดับ
เซรามิกโดยทำ�การทดลองผสมผสานร่วมกับวัสดุอนื่ ๆ เพือ่ พัฒนา
งานออกแบบเครือ่ งประดับเซรามิกรูปแบบใหม่ การวิจยั ในครัง้ นี้
จะได้ต้นแบบเครื่องประดับเซรามิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
บุปผชาติที่ผู้วิจัยสนใจและประทับใจมากที่สุดจำ�นวน 5 ชนิด
ได้แก่ ดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และ
ดอกพุ ท ธรั ก ษา โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารตกแต่ ง ด้ ว ยการผสมสี
ในเนือ้ ดินการตกแต่งด้วยวิธกี ารเขียนสีใต้เคลือบ และการตกแต่ง
ด้วยวิธกี ารเขียนสีบนเคลือบ ผสมผสานกับการใช้วตั ถุดบิ อืน่ ๆ เช่น
เชือกเทียนหรือเชือกหนัง ลวดสำ�หรับดัดทำ�เครื่องประดับโซ่ทำ�
เครือ่ งประดับ ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเป็นการพัฒนาเครือ่ งประดับ
เซรามิกรูปแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากบุปผชาติทั้ง 5 ชนิด
ให้มีความสวยงามด้านศิลปะที่มีคุณค่า และเครื่องประดับใน
แต่ละชุดมีสีสันสดสวย บ่งบอกถึงความงดงามและความเป็น
ธรรมชาติของบุปผชาติมีรูปแบบที่แปลกใหม่ เหมาะสมกับการ
ใช้งานและมีลักษณะโดดเด่นสอดคล้องกันภายในชุด ซึ่งผ่าน
การประเมินความพึงพอใจโดยร้านผู้ประกอบการเครื่องประดับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับ
เซรามิก ในระดับมากที่สุด (4.65)
คำ�สำ�คัญ : เครื่องประดับเซรามิกรูปแบบใหม่ ธรรมชาติ
บุปผชาติ

Abstract
The research “Flowers Inspiration: Ceramic
Jewelry” aimed at studying about flowers characteristic,
designing ceramic accessory by mixing and matching
materials, developing new technique of ceramic
accessory with flower inspiration.
The result gained the sets of ceramic jewelry
design models inspired by 5 kinds of flowers: lantana,
rose, hibiscus, ixora, and canna, selecting from the
researcher’s most inspiration flowers, using colored
clay and underglazed coloring technique, mixing and
matching materials, such as wax cord, leather cord,
thin wire, and accessory chain,
This research was the development of new
technique of ceramic jewelry inspired by the 5 selected
kinds of flowers. With the beauty of color, natural
feeling, remarkable style, easy to wear, stand out design,
and selected sets; the ceramic dealers, the design
experts, and the group of people who admired ceramic
jewelry revealed the high level of positive satisfaction
in evaluation (4.65).
Keywords : New technique of ceramic, natural
of flowers
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เครื่องประดับถือเป็นงานวิจิตรศิลป์ เป็นลักษณะงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพ มนุษย์สร้างสรรค์เครื่องประดับจาก
จินตนาการเพื่อตอบสนองต่อการดำ�เนินชีวิต โดยมีรูปแบบ
และลวดลายแตกต่างกันไปตามสังคม วัฒนธรรม และความนิยม
ในสมัยนัน้ เครือ่ งประดับเกิดขึน้ เพราะมนุษย์ตอ้ งการสิง่ สวยงาม
มาประดับร่างกาย ในบางสังคมเครื่องประดับเป็นตัวแทนของ
อำ�นาจเหนือธรรมชาติ สถานะทางสังคม และความรํา่ รวย ในการ
ออกแบบเครือ่ งประดับผูอ้ อกแบบต้องใช้ความรูด้ า้ นอืน่ ด้วย เช่น
ความคิดทางวิทยาศาสตร์ เหตุผลของความงามที่สัมพันธ์กับ
การรับรู้ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อชีวิตทั้งในแง่ของการดำ�รงชีวิต
และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ ผู้วิจัยมีความสนใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติของบุปผชาติ โดยเฉพาะโครงสร้างส่วนต่างๆ
ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เช่น กลีบดอก ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบุปผชาติ นำ�มาสู่
การออกแบบงานสร้ า งสรรค์ เ ครื่ อ งประดั บ เซรามิ ก ที่ ไ ด้ รั บ
แรงบันดาลใจจากบุปผชาติ โดยผู้วิจัยเลือกใช้บุปผชาติ 5 ชนิด
ที่ ผู้ วิ จั ย สนใจและประทั บ ใจมากที่ สุ ด คื อ ดอกผกากรอง
ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และดอกพุทธรักษา มาเป็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก และผู้วิจัย
สั ง เกตว่ า ในปั จ จุ บั น เครื่ อ งประดั บ เซรามิ ก ส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ ใช้
วั ส ดุ อื่ น มาประกอบนอกจากเชื อ กเที ย น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด
ที่จะทดลองผสมผสานเซรามิกร่วมกับวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วไป
เข้ ามาใช้ ใ นการตกแต่ง เพื่อความสวยงามและแปลกใหม่ กับ
งานเซรามิก เพื่อการพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับเซรามิก
รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเครื่องประดับ
เซรามิก และเป็นแนวทางให้นักออกแบบเครื่องประดับเซรามิก
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาเกี่ยวกับบุปผชาติ การออกแบบเครื่องประดับ
และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องในแนวบุปผชาติ
2. ทดลองผสมผสานเซรามิกร่วมกับวัสดุอน่ื ๆ ทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป
กับงานเซรามิกเพื่อการพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับ
3. ออกแบบเครื่องประดับเซรามิกรูปแบบใหม่ในแนว
ความคิดของบุปผชาติ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบุปผชาติ เพื่อนำ�มา
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเกีย่ วกับชุดเครือ่ งประดับเซรามิก
ด้ ว ยการทดลองผสมผสานเซรามิ ก ร่ ว มกั บ วั ส ดุ อื่ น ๆ โดยใช้
เทคนิควิธีการตกแต่งด้วยการผสมสีในเนื้อดิน การตกแต่งด้วย
วิ ธี ก ารเขี ย นสี ใ ต้ เ คลื อ บและการตกแต่ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารเขี ย นสี
บนเคลือบ ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะได้ชุดเครื่องประดับเซรามิก
ชุดบุปผชาติ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ
ดอกชบา ดอกเข็ม และดอกพุทธรักษา ทั้งหมด 5 ชุด โดย
แต่ละชุดประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู และแหวน
ขั้นตอนการศึกษา บุปผชาติ : เครื่องประดับเซรามิก
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ศลิ ปะเครือ่ งประดับเซรามิกจากธรรมชาติ เช่น
หนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต ฯลฯ แล้วนำ�มา
สรุปข้อมูล เกีย่ วกับด้านการออกแบบเครือ่ งประดับ ด้านลวดลาย
บุปผชาติ ด้านเทคนิคการตกแต่ง ด้านการใช้วสั ดุอนื่ มาผสมผสาน
ด้านการออกแบบเครื่องประดับเซรามิกรูปแบบที่น่าสนใจที่
ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดอกไม้ กลีบดอก ใบไม้ ก้าน และลำ�ต้น
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วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาออกแบบเครือ่ งประดับ
เซรามิ กออกมาเป็นภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยออกแบบ
เครื่องประดับเซรามิกผสมผสานร่วมกับวัสดุอื่นๆ โดยใช้เทคนิค
วิธีการตกแต่งด้วยการผสมสีในเนื้อดิน การตกแต่งด้วยวิธีการ
เขียนสีใต้เคลือบและการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีบนเคลือบ
สุ ด ท้ า ยเป็ น การประเมิ น ผลงานการออกแบบจากชุ ด งานที่
สำ�เร็จแล้ว โดยกำ�หนดให้มกี ลุม่ ตอบแบบสอบถามจำ�นวน 3 กลุม่
ผูท้ ชี่ นื่ ชอบเครือ่ งประดับเซรามิก จำ�นวน 20 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การออกแบบ จำ�นวน 5 คน และร้านผูป้ ระกอบการเครือ่ งประดับ
ในจังหวัดนครสวรรค์ จำ�นวน 3 ร้าน

ผลการศึกษาและการออกแบบ
ความหลงใหลในความสวยงามของงานสร้ า งสรรค์
เครื่องประดับทางศิลปะที่ผสานกับวัตถุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น
เปลือกหอย ก้อนหิน ปัจจุบันเครื่องประดับเป็นที่นิยมและผลิต
จากวัสดุหลายหลาก เช่น หินสีคริสตัลไม้ พลาสติกและเซรามิก
โดยเครื่องประดับเซรามิกเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เซรามิก
มี ข้ อ ดี ที่ ส ามารถนำ � มาออกแบบขึ้ น รู ป ตกแต่ ง ลวดลายและ
เคลือบให้มคี วามสวยงามแปลกตา ส่วนประเทศไทยเครือ่ งประดับ
เซรามิกยังขาดการพัฒนาให้มคี วามหลากหลาย ซึง่ จากการสังเกต
ส่วนใหญ่เครือ่ งประดับเซรามิกในปัจจุบนั จะมีลกั ษณะทีเ่ รียบง่าย
และใช้เพียงเชือกเทียนและเชือกหนังเป็นส่วนประกอบ การวิจยั
ในครั้งนี้จึงกำ�หนดให้เป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับเซรามิก
รู ป แบบใหม่ โดยทดลองพั ฒ นารู ป แบบของเครื่ อ งประดั บ
เซรามิกโดยใช้วัสดุอื่นประกอบ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่
สนใจเครื่องประดับเซรามิก และเป็นแนวทางให้นักออกแบบ
เครื่ อ งประดั บ เซรามิ ก ต่ อ ไป โดยวั ส ดุ อื่ น ที่ นำ � มาผสมผสาน

ในการออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท วัสดุประเภทถาวร
เช่น โซ่สายสแตนเลส โซ่สายอะลูมิเนียม เส้นลวด ห่วงโลหะ
ตะขอโลหะ และส่ ว นวั ส ดุ ป ระเภทไม่ ถ าวร เช่ น ลู ก ปั ด ไม้
เม็ดลูกปัดพลาสติก ผ้า เชือกหนัง เชือกเทียน วัสดุเหล่านีส้ ามารถหา
ได้งา่ ยและราคาไม่สงู ทำ�ให้สามารถเลือกใช้วสั ดุในการทดลองได้
หลากหลายมากกว่าเลือกใช้วสั ดุราคาแพง เช่น เงินหรือทองเหลือง
ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีความสัมพันธ์กับ
การออกแบบเครื่องประดับด้วย
จากการรวบรวมข้อมูลบุปผชาติทน่ี �ำ มาใช้ในการออกแบบ
รู ป แบบของงานหั ต ถกรรมเสื่ อ ทอ ผ้ า ทอ เครื่ อ งเงิ น และ
หัตถกรรมเซรามิกซึ่งเป็นสิ่งที่บอกถึงความเป็นมาของมนุษย์ที่มี
ความใกล้ชิดกับธรรมชาติมานานและยังรู้จักหยิบเอาธรรมชาติ
มาเป็นแรงบันดาลใจในงานสร้างสรรค์ได้เอาไปใช้ในการออกแบบ
ลวดลายโดยการใช้ลวดลายธรรมชาติของบุปผชาติมาตกแต่ง
ในงานหัตถกรรมเพื่อให้เกิดความสวยงามใช้เป็นหลักในการ
ดำ�รงชีพ ในด้านการออกแบบรูปแบบของหัตถกรรมโดยส่วนใหญ่
จะนิ ย มนำ � ลวดลายของบุ ป ผชาติ ม าใช้ ป ระดั บ ตกแต่ ง โดย
นำ � ลั ก ษณะของรู ป ร่ า งและรู ป ทรงของบุ ป ผชาติ ม าลดทอน
รายละเอียดและทำ�การซํ้าลายเดิมจนเกิดเป็นรูปแบบลวดลาย
ทั้งหมด ซึ่งการออกแบบลวดลายของหัตถกรรมในลักษณะนี้
จะสามารถสื่อถึงบุปผชาติได้อย่างชัดเจน แต่รายละเอียดของ
ลวดลาย สีสนั กลีบดอก ใบ กิง่ ลำ�ต้น ซึง่ เป็นลักษณะเด่นทีน่ า่ สนใจ
กลับไม่ถูกนำ�มาใช้มากนัก
การออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะเครื่องประดับเซรามิกจาก
บุปผชาติ ผู้วิจัยเลือกใช้บุปผชาติ 5 ชนิดที่ผู้วิจัยสนใจและ
ประทับใจมากที่สุด คือ ดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ ดอกชบา
ดอกเข็ม และดอกพุทธรักษา มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ภาพที่ 1 เครื่องประดับเซรามิกในปัจจุบัน
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ภาพที่ 2 วัสดุอื่นที่น�ำมาผสมผสานในการออกแบบ

เครื่องประดับเซรามิก ซึ่งบุปผชาติแต่ละชนิดมีความสวยงาม
และมีลักษณะที่โดดเด่นทั้งใน รูปร่าง รูปทรง สีสันที่หลากหลาย
กลีบดอก ใบ กิ่ง และลำ�ต้น การออกแบบเครื่องประดับเซรามิก
จากบุปผชาติทั้ง 5 จะนำ�เอกลักษณ์ของดอกไม้นั้นมาออกแบบ
โดยได้ เ ลื อ กใช้ จุ ด เด่ น ของดอกไม้ เ ป็ น หลั ก ซึ่ ง จะสามารถสื่ อ
ให้เห็นถึงดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และ
ดอกพุทธรักษาได้ชัดเจน

กระบวนการทดลองทางเซรามิก
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การทดลองเทคนิคทางเซรามิก โดยเลือกเทคนิค
วิธกี ารตกแต่งในกระบวนการทางเซรามิก คือ วิธกี ารตกแต่งด้วย
การผสมสีสเตนลงในเนื้อดินเพื่อให้ดินเกิดเป็นสีต่างๆ เทคนิค
การตกแต่งลวดลายด้วยการเขียนสีใต้เคลือบและเทคนิคการ
ตกแต่งลวดลายด้วยการเขียนสีบนเคลือบ เพือ่ ให้ได้ชนิ้ งานทีเ่ ป็น
ธรรมชาติและมีความสวยงาม

ภาพที่ 3 หัตถกรรมเซรามิก หัตถกรรมผ้าทอ และเครื่องเงิน
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ภาพที่ 4 บุปผชาติทั้ง 5 ชนิด

ภาพที่ 5 กระบวนการทดลองทางเซรามิก
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ภาพที่ 6 ภาพสเกตซ์ชุดเครื่องประดับจากบุปผชาติทั้ง 5 ชนิด

ผลงานการออกแบบเครื่องประดับบุปผชาติ
การออกแบบต้ อ งอาศั ย องค์ ป ระกอบหลายอย่ า ง
ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น รูปร่าง รูปทรง ของดอกไม้ที่ตัดทอน
และนำ�มาสู่การออกแบบผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับลายเส้นต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในกลีบดอก ใบไม้ กิ่งไม้ ลำ�ต้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสเกตช์ (Sketch) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาออกแบบภาพร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ โดย
ใช้แรงบันดาลใจจากบุปผชาติที่ผู้วิจัยได้ทำ�การคัดเลือกเอาไว้
โดยแบ่ ง ตามขั้ น ตอนการออกแบบ จำ � นวน 5 ชุ ด ได้ แ ก่
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู และแหวน โดยคำ�นึงถึงเรื่องของ
ความงานเป็นหลักและกระบวนการทางเซรามิกในรูปแบบของ
งานสร้างสรรค์

ภาพที่ 8 ภาพส�ำเร็จเครื่องประดับชุดดอกชบา

เครื่องประดับชุดที่ 2 เครื่องประดับชุดดอกชบา ผู้วิจัย
เลือกใช้เกสรดอกชบาเป็นหลักในการออกแบบ ผสมผสานกับ
เชือกเทียน ตะขอต่างหู และโครงแหวนอะลูมิเนียม

ภาพที่ 7 ภาพส�ำเร็จเครื่องประดับชุดดอกกุหลาบ

ภาพที่ 9 ภาพส�ำเร็จเครื่องประดับชุดดอกพุทธรักษา

เครือ่ งประดับชุดที่ 1 เครือ่ งประดับชุดดอกกุหลาบ ผูว้ จิ ยั
เลือกใช้รูปทรงของดอกกุหลาบมาเป็นหลักในการออกแบบ
ผสมผสานกับโซ่ เชือกเทียน โซ่ปรับระดับ ตะขอ และหนังเทียม

เครื่องประดับชุดที่ 3 เครื่องประดับชุดดอกพุทธรักษา
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้สี ลวดลาย และรูปร่างชองกลีบดอกพุทธรักษาเป็น
จุดเด่นในการออกแบบ ตัดทอนลักษณะของกลีบดอกเพื่อให้
โปร่งและลดนาํ้ หนักของเครือ่ งประดับ ผสมผสานกับเชือกเทียน
และตะขอต่างหู
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สรุปผลการออกแบบ
ผลงานสร้างสรรค์ในด้านศิลปะเครือ่ งประดับเซรามิกชุดนี้
ได้ จ ากแรงบั น ดาลใจจากบุ ป ผชาติ ได้ แ ก่ ดอกผกากรอง
ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และดอกพุทธรักษา ได้ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์เป็นชุดผลงาน 5 ชุด ในรูปแบบของ
ชุ ด เครื่ อ งประดั บ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยสร้ อ ยคอ สร้ อ ยข้ อ มื อ
ต่างหู และแหวน ผู้วิจัยได้นำ�ลักษณะเด่นของดอกไม้ทั้ง 5 ชนิด
เช่น รูปร่าง รูปทรง ลวดลาย สี มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบ
ซึ่งสามารถสื่อถึงดอกไม้แต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี โดยนำ�วัสดุอื่น
เช่น เชือกเทียน เชือกหนัง โซ่ ตะขอ ลวด ลูกปัดมา มาผสมผสาน
ในการออกแบบ เป็นการสร้างสรรค์เครือ่ งประดับเซรามิกรูปแบบ
ใหม่ที่มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากรูปแบบของ
เครือ่ งประดับเซรามิกทีพ่ บเห็นทัว่ ไปในปัจจุบนั ซึง่ เครือ่ งประดับ
ในแต่ละชุดมีสีสันที่สวย มีความเป็นธรรมชาติ และมีลักษณะ
โดดเด่นสอดคล้องกันภายในชุด
ชุดดอกกุหลาบ สามารถสือ่ ถึงดอกกุหลาบได้อย่างชัดเจน
มีสสี นั ทีส่ วย มีความเป็นธรรมชาติของดอกกุหลาบได้ดี เหมาะกับ
การใช้งานและสอดคล้องกันภายในชุดมีความสวยงาม พัฒนาการ
ออกแบบเป็นผลงานเครื่องประดับเซรามิกได้

ชุดดอกชบา สามารถสื่อถึงดอกชบาได้ดี มีสีสันและ
รูปทรงเป็นธรรมชาติมีความพลิ้วไหวเหมาะกับการใช้งานและ
สอดคล้องกันภายในชุด มีความสวยงาม พัฒนาการออกแบบ
เป็นผลงานเครื่องประดับเซรามิกได้
ชุดดอกพุทธรักษา สามารถสื่อถึงดอกพุทธรักษาได้อย่าง
ชัดเจน มีสีสันและรูปทรงเป็นธรรมชาติเหมาะกับการใช้งาน
และสอดคล้องกันภายในชุด มีความสวยงาม พัฒนาการออกแบบ
เป็นผลงานเครื่องประดับเซรามิกได้
เครื่องประดับทั้ง 3 ชุด อาจสวมใส่ได้ไม่ทุกโอกาสหรือ
บางชุดอาจไม่เหมาะสมที่จะสวมใส่ในชีวิตประจำ�วัน แต่จะเห็น
ได้ว่าเครื่องประดับเซรามิกสามารถผสมผสานกับวัสดุอื่นได้
เป็นอย่างดี สร้างความแปลกใหม่น่าสนใจให้กับเครื่องประดับ
เซรามิกได้ อีกทั้งยังช่วยลดนํ้าหนักของเครื่องประดับเซรามิก
สำ�หรับการสวมใส่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องประดับที่ทำ�จาก
เซรามิกเพียงอย่างเดียว ส่วนในด้านการออกแบบเครื่องประดับ
ในแนวคิดบุปผชาติ การนำ�ลักษณะเด่นของดอกไม้มาใช้สามารถ
สื่อถึงดอกไม้ในแต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเทคนิค
วิธีการตกแต่งด้วยการผสมสีในเนื้อดิน การตกแต่งด้วยวิธีการ
เขียนสีใต้เคลือบ และการตกแต่งด้วยวิธกี ารเขียนสีบนเคลือบ เป็น
เทคนิคทางการตกแต่งเซรามิกที่มีความเป็นธรรมชาติเหมาะสม
กับงานออกแบบเซรามิกแนวคิดบุปผชาติได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
มนุษย์ให้ความส�ำคัญกับวัตถุเป็นอย่างมาก วัตถุและ
เครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ นับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมมนุษย์มากขึน้ การมุง่ หาความสุขใส่ตน รักความสบาย
อยากมีชอื่ เสียง ให้ความส�ำคัญด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ การสะสม
วัตถุยิ่งมีมากเท่าใดยิ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงฐานะทางสังคมได้
สร้ า งกระแสให้ เ กิ ด ความต้ อ งการไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด จึ ง เกิ ด เป็ น
พฤติกรรมทีเ่ คยชินจนลืมความต้องการทีแ่ ท้จริง พฤติกรรมเหล่านี้
แสดงออกมาทางบุคลิคลักษณะท่าทางในการสื่อสาร ท�ำให้เกิด
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศลิ ปกรรม : กระแสวัตถุนยิ ม
กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรมในสั ง คม การวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการน�ำเสนอแนวคิดในภาพศิลปะการ
จัดวาง (Installation art) ระหว่างชีวิตและวัตถุเพื่อสะท้อน
ค่านิยมทางสังคมโดยการแทนค่า การสร้างรูปทรงของวัตถุ
เครื่องประดับที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันและใช้เทคนิคที่หลากหลาย
สร้างรูปทรงแต่งเติมด้วยสัญลักษณ์ตา่ งๆ ทีม่ นุษย์ให้ความส�ำคัญ
เพือ่ แสดงถึงกระแสวัตถุนยิ ม ด้วยการถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ
ผ่านแนวความคิดเพื่อสื่อความรู้สึกถึงการล้อเลียน
ค�ำส�ำคัญ : ศิลปะการจัดวาง, วัตถุนยิ ม, การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม
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Abstract
People has been obsessively focused on
material and objects. Machines and technology has
played important role in everyday life. Materialism
has slowly impacted human behaviors. People heavily
rely on technology and become more lazy without
realizing it. Further, Personal happiness has become
the main focus in life. Convenience and popularity are
far more valuable than a good conscience. The more
famous you are, the more money you have, will dictate
your status in the society. The greed has created
new norms which directly reflect on our behaviors.
They obviously display through how we think, act,
and communicate. These norms has shaped today’s
society as well as influences the creation of arts. The
purpose of this research is to present the impacts of
materialism to human behaviors through a concept
called “Installation Art”, an artistic work that designed
to transform the perception of life and objects.
An ordinary material like steel wire is used to create
this focal piece. Different techniques have been
applied to construct and imitate shapes of common
objects that are used in everyday life such as clothes
and accessories. Ultimately, distinctive details have
been added to magnify and emphasize the effects
of materialism on our emotions and souls.
Keywords : Installation Art, Materialism, beharior
changes in Society
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ที่มาและความส�ำคัญ
ทุกวันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพฒ
ั นาไปอย่าง
รวดเร็ว ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน จากที่ได้
ประสบเจอเหตุการณ์ด้วยตนเอง จึงสังเกตเห็นพฤติกรรมของ
คนบางกลุ่มในสังคมไทย ที่มีค่านิยมทางความคิดที่ผิดเพี้ยนไป
มักตัดสินผูอ้ นื่ จากภาพทีเ่ ห็นเพียงแค่ชวั่ ขณะ มองแค่ภาพลักษณ์
ภายนอก ถ้าตนเองรู้สึกไม่พอใจก็เเสดงกิริยาท่าทางออกมาตาม
ความรูส้ กึ ส่วนตัว โดยไม่ได้คำ� นึงถึงจิตใจผูอ้ นื่ เพราะใช้สายตามอง
แค่เสือ้ ผ้าอาภรณ์ มองแค่เปลือก นอกมากจนเกินไป ถูกกิเลสตัณหา
ครอบง�ำ จนลืมว่าวัตถุเป็นแค่สิ่งของภายนอกเป็นเครื่องประดับ
ที่เติมแต่งให้สวยงาม ไม่ใช่สิ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นคน จนหลงลืม
ความเป็นมนุษย์และหน้าที่ของตน
ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ได้พบเห็นเหล่านี้ เป็นสิ่งซับซ้อน
แสดงออกมาเพื่อให้รู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น อาจได้รับอิทธิพล
จากสิง่ แวดล้อมรอบตัว ท�ำให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจนเกิด
เป็นความเคยชินและซึมซับในทางความคิดจนเเสดงพฤติกรรม
เช่นนีต้ อ่ ผูอ้ นื่ อย่างไม่รตู้ วั เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงค่านิยมของบุคคลนัน้
ได้อย่างชัดเจน การกระท�ำดังกล่าวไม่ใช่เเค่พบในห้างสรรพสินค้า
เท่านั้น แต่ยังแทรกซึมอยู่ทั่วทุกเเห่งหนในสังคมไทย ทุกอาชีพ
เเละเกิดขึน้ จริงในสังคมทุกๆ อย่างล้วนเกิดอยูภ่ ายใต้สามัญส�ำนึก
ของแต่ละคน เราจึงต้องเข้าใจเเละยอมรับในความบกพร่องของ
มนุษย์เพื่อเป็นหนทางน�ำไปสู่การด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
สมดุล
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. เพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจกับค่านิยม ที่เป็นผลจาก
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
2. เพือ่ ศึกษาเรือ่ งราวและถ่ายทอดอารมณ์ตามจินตนาการ
ของตนเอง สื่อถึงความว่างเปล่าผ่านตัววัตถุ แสดงให้เห็นถึง
กระแสวัตถุนิยม		
3. เพื่อทดลองผลงานสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบการ
จัดวาง (Installation Art) ให้สัมพันธ์กันระหว่างคนกับวัตถุ
กรอบแนวความคิด
เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม กับวัตถุ
ภายนอก แสดงให้เห็นถึงกระแสวัตถุนยิ ม โดยน�ำเสนอในรูปแบบ
เฉพาะตน แสดงออกถึงการประชดประชัน สื่อผ่านทางตัววัตถุ

เครื่ อ งประดั บ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจ�ำวั น ของมนุษ ย์
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบการจัดวาง
(Installation art)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อที่จะท�ำความเข้าใจและยอมรับในพฤติกรรมของ
บุคคล ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม
2. ได้คน้ หาทดลองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบ
ที่แสดงออกเฉพาะตัว
3. เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้อีกแง่มุมหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
ค่านิยมที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ น�ำไปสู่การด�ำเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างสมดุล
ขอบเขตของการสร้างสรรค์
ข้ า พเจ้ า สร้ า งสรรค์ ผ ลงานผ่ า นแรงบั น ดาลใจของ
ข้าพเจ้าเอง น�ำมาวิเคราะห์ กลัน่ กรอง ปรับเปลีย่ นให้เกิดสิง่ ใหม่
เพือ่ ต้องการรับรูแ้ ละเข้าใจต่อสังคมปัจจุบนั มากขึน้ ผลงานแสดง
ถึงการประชดประชันผ่านตัววัตถุ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
ที่บ่งบอกถึงรสนิยมที่หรูหรา สินค้าที่ก�ำลังเป็นที่นิยม วัสดุใน
การสร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นลวดในการสร้างวัตถุ เป็น
วัตถุส�ำเร็จรูปที่มีลักษณะคงทน แข็งแรง น�ำมาคลี่คลายให้เกิด
รูปทรงใหม่ ถอดความหมายด้วยสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงค่านิยม
จากพฤติกรรมทีไ่ ด้พบเห็นสิง่ เหล่านีล้ ว้ นมีผลเสียต่อการด�ำเนินชีวติ
แทบทั้งสิ้น ถ้าหากบุคคลบางกลุ่มยัง ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เนื้อหา

ผู้คนจ�ำนวนมากคลั่งไคล้ในการบริโภคนิยมและให้ความ
ส�ำคัญจากรูปลักษณ์มากกว่าประโยชน์ใช้สอย สิ่งส�ำคัญ คือ
สื่อในสังคมที่มีผลโดยตรงต่อค่านิยมของผู้คนในปัจจุบัน แฟชั่น
การเลียนแบบดารา โซเชียลเน็ตเวิรก์ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านลักษณะนิสัยของคน ให้ความสนใจกับบุคคลที่แต่งตัว
ดูดี ชื่นชอบให้เกียรติคนที่มีฐานะ จึงเกิดความเหลื่อมล�้ำทาง
ชนชัน้ เกิดความไม่เท่าเทียมและส่งผลกระทบต่อข้าพเจ้าโดยตรง
ในผลงานของข้าพเจ้า แสดงถึง “ภาพลวง” ทุกอย่างทีเ่ ราเห็นนัน้
มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไป มนุษย์ลุ่มหลงกับกระแสวัตถุ
ให้ความส�ำคัญกับยี่ห้อแบรนด์เนมมากจนเกินไป มองเพียงแค่
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การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคม
Art inventions : Effects of Materialism on behavior changes in thai society

สัญลักษณ์บางอย่างในตัววัตถุ ดิ้นรนเพื่อที่จะได้มาครอบครอง
จนหลงลืม ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดความดีงามของ
คนในสังคมได้

รูปแบบ
ขอบเขตทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานศิลปะประเภท
การจัดวาง (Installation Art) ข้าพเจ้าเลือกสร้างสรรค์ ผลงาน
โดยการเปรียบเทียบจากวัตถุจริง ถ่ายทอดเป็นผลงานผ่าน
อารมณ์และจินตนาการ
เทคนิค
ขอบเขตทางด้านเทคนิคข้าพเจ้าเลือกทีจ่ ะใช้วสั ดุเส้นลวด
เป็ นวั ต ถุ ส�ำเร็ จรูปที่มีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการท�ำงาน ในการ
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้า และแต่งเติมด้วยวัสดุชนิดอื่นๆ กับสิ่งที่
สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เส้นลวดที่มีขนาดต่างกัน เส้น ทึบ เส้นหนา
น� ำ มาคลี่ ค ลายและตั ด ทอนรู ป ทรงแต่ ง เติ ม ด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์
เฉพาะตัว มาจัดวางเป็นลักษณะการเลียนแบบ สินค้าที่ก�ำลัง
เป็นทีน่ ยิ มตามกระแสแฟชัน่ เช่น ผ้า กระดุม ลูกปัด ใช้วธิ กี ารเย็บ
สร้างสรรค์ให้เกิดความหมายทีช่ ดั เจน โดยค�ำนึงถึงพืน้ การจัดวาง
ใช้แสงไฟส่องเพื่อต้องการมุ่งเน้นไปที่ตัววัตถุเพื่อให้วัตถุมีความ
วับวาว หรูหรา และซ้อนทับกัน ให้เกิดเงาสะท้อน
วิธีการสร้างสรรค์
1. ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทางแฟชัน่ รสนิยม
ชนชั้นทางสังคม อัตลักษณ์ความเป็นอยู่ แวดวง ในทฤษฎีของ
ปิแอร์ บูดิเยอร์ เพื่อให้เข้าใจในความหมายที่แท้จริงและศึกษา
ข้อมูลทางพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดการเลียนแบบกัน น�ำมา
สนั บ สนุ น แนวความคิ ด และน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นผลงานการ
สร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบวิธีการเฉพาะ
2. ทดลองสร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาผลงานโดยใช้ วั ส ดุ
เส้นลวด มาดัดและคลีค่ ลายรูปทรง อาทิเช่น รูปทรงของรองเท้า
กระเป๋า เสือ้ ผ้าสิง่ ของทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มหรือ
เป็นเทรนด์เพื่อให้เกิดรูปทรงและลัญลักษณ์ ที่แสดงถึงกระแส
วัตถุนิยม
3. เลื อ กรู ป แบบที่ ล งตั ว น� ำ มาถอดความหมาย ยี่ ห ้ อ
แบรนด์เนม เพื่อหาลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ให้สอดคล้องและลงตัวมากที่สุด

4. ประเมินผลงานสร้างสรรค์และเก็บรายละเอียด แสดง
ผลงานในรูปแบบการจัดวาง (Installation Art) แก้ไขปรับเปลีย่ น
ทิศทางการจัดวางผลงานเพือ่ ให้ดเู หมาะสม ใช้แสงไฟเข้ามาช่วย
เพื่อเน้นให้ผลงานมีความหรูหรา มากขึ้น และให้วัตถุเกิดการ
สะท้อนของเงา โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบโดยรวมเพือ่ ให้ตรงตาม
แนวความคิด

ภาพร่าง

ภาพที่ 1 : ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง

ภาพร่างก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง เป็นการสร้างสรรค์
ตามแนวความคิ ด ที่ ไ ด้ พ บเจอด้ ว ยตนเองในสั ง คมไทยด้ ว ย
กระเเสบริโภคนิยมและการวัดค่าของคนจากวัตถุ เครือ่ งแต่งกาย
เป็นเสมือนสิง่ ทีห่ อ่ หุม้ ปกปิดร่างกายไว้ ผูค้ นจึงมักมอง แค่สภาพ
ภายนอกมากกว่าจิตใจ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวัน จึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
ต่อผู้คน เป็นสิ่งที่ผู้คนยึดติดและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ข้าพเจ้าจึงน�ำรูปแบบโครงสร้างของวัตถุ น�ำลวดมาคลี่คลาย
แต่ยังคงความเป็นรูปทรงของวัตถุ สร้างสรรค์ให้ใกล้เคียงกับ
สิง่ ของในชีวติ ประจ�ำวัน รูปทรงในผลงาน มีลกั ษณะ ภายใน กลวง
ว่างเปล่า น�ำมาถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ
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ภาพผลงานการสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน : ภาพลวง
เทคนิค : สื่อผสม
วัสดุ : ลวด, ผ้า, กระดุม, ลูกปัด, เส้นด้าย

1. รูปทรง (FORM)
ผลงานของข้าพเจ้า ใช้โครงสร้างรูปทรงวัตถุสงิ่ ของเป็นหลัก
ที่มองเห็นและรับรู้ได้จากสายตา ผลงานเกิดจากความรู้สึกและ
ประสบการณ์ตรง จากคนบางกลุ่มที่มองผู้อื่นจากภาพลักษณ์
ภายนอก ประเมินคนจากวัตถุการแต่งกาย แสดงวัตถุสิ่งของ
ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น รูปทรงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า
เครื่องประดับ มาถอดความหมายแฝงด้วย การประชดประชัน
แสดงรูปทรงวัตถุเป็นหลัก ภายในดูกลวง ว่างเปล่า บางส่วนยัง
แสดงความเป็นวัตถุเพราะเป็นสิ่งส�ำคัญ ที่ท�ำให้มนุษย์เกิดความ

ต้องการไม่สิ้นสุด แสดงสัญลักษณ์เข้ามาในผลงานให้สอดคล้อง
และผสมผสานกัน โดยค�ำนึงถึงพื้นที่การจัดวาง

2. เส้น (LINE)
ในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ใช้เส้นก�ำหนดทิศทางการ
เคลื่อนไหวตามรูปทรงวัตถุ เเสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เช่น
เส้นโค้ง (CURVED LINE) แสดงความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว
ความไม่เที่ยง โดยสร้างเส้นต่อระหว่างผ้ากับโครงวัตถุ เพื่อ
เน้นย�ำ้ ความต้องการของผูค้ นว่า มีความอยากได้อยากมี ต้องการ
ซื้อแค่เพียงเพราะเป็นแบรนด์เนม ไม่ได้สนใจในตัววัตถุนั้นจริงๆ
จึงสร้างให้เส้นของวัตถุมลี กั ษณะเบาบางเป็นเหมือนสิง่ ของทัว่ ไป
ไม่ได้พิเศษเท่ากับสัญลักษณ์ในตัววัตถุ
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3. พื้นผิว (TEXTURE)
ข้าพเจ้าใช้ผ้าตาข่ายในการสร้างสรรค์ ให้เห็นเสื้อผ้าที่มี
ลักษณะโปร่งบาง สามารถแสดงลวดลายได้ชัดเจน ให้เห็นถึง
ยี่ห้อแบรนด์เนมที่ผู้คนคลั่งไคล้ ประดับด้วยวัสดุและสัญลักษณ์
ลงไปในผลงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์มากทีส่ ดุ
โดยใช้วัสดุกระดุม ลูกปัด ผ้า ตาข่าย น�ำมาเย็บให้เกิดลวดลาย
ในรูปแบบต่างๆ ประดับลงบนเสือ้ ผ้าสร้างความรูส้ กึ ถึงความเป็น
แบรนด์เนม หรูหรา โดยใช้แสงไฟเป็นส่องให้เกิด เงา การสะท้อน
แสดงถึงตัวตนและวัตถุ

ในการสร้างสรรค์ ดังนี้
- ปัญหาด้านโครงสร้างการใช้ลวดเส้นเล็กไป ท�ำให้
การขึ้นโครงไม่แข็งแรง ไม่คงทน มีลักษณะบางและ
หักงอง่ายท�ำให้เสียรูปทรง การเลือกลวดเส้นใหญ่ไป
มีปญ
ั หาในการดัด ดัดยาก รูปทรงไม่ได้ตามต้องการไม่
สวยงาม จึงต้องเลือกใช้เส้นลวดที่มีขนาดแตกต่างกัน
เพื่อลดทอนรูปทรงให้เหมาะสมมากขึ้น
- ปัญหาทีเ่ กิดจากแนวความคิด คือ การเลือกใช้สญ
ั ลักษณ์
ต่างๆ ยังไม่สอดคล้องกับรูปทรงของผลงานเท่าที่ควร
- ปัญหาด้านวัสดุในการตกแต่ง เช่น ลูกปัด กระดุม ผ้า
เนื่องจากใช้ลวดขึ้นโครงวัตถุ มีการเย็บผ้าแค่บางส่วน
ท�ำให้เกิดปัญหาในการเย็บระหว่างผ้ากับลวด ส่วนเว้า
ส่วนโค้ง จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเย็บให้เรียบร้อย
มากที่สุด

4. แสงและเงา (LIGHT & SHADE)
แสงและเงาเป็นสิ่งที่คู่กัน ข้าพเจ้าจึงใช้แสงส่องไปยัง
ตัววัตถุ เมือ่ แสงกระทบวัตถุบริเวณพืน้ หลังจะแสดงภาพ เงาของ
วัตถุ ให้เกิดการสะท้อนแสดงถึงตัวตน การบดบังแอบแฝง เลียน
แบบ ซับซ้อน เพื่อสร้างมิติของวัตถุให้ประสานกลมกลืน

สรุปการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ การสร้างสรรค์
ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสังคมชุดนี้ เป็นเสมือนสิ่งที่สะท้อนถึงค่านิยมที่ฉาบฉวย
ผู้คนในสังคมให้ความส�ำคัญกับความงามภายนอก ประเมิน
ผู้คนจากการแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ แค่ตาเห็นเพียงชั่วขณะ
ค่านิยมทางพฤติกรรมเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก
ท�ำให้เกิดการเลียนแบบในทางที่ผิด อาจก่อให้เกิดเป็นปัญหา
สังคมตามมาจากการสังเกตและศึกษา จึงเกิดเป็นการเรียนรู้
และเข้าใจในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม จนเข้าใจว่าความงาม
ที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกแต่ส�ำคัญที่จิตใจ
ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ นับเป็นการน�ำเสนอแง่มุมหนึ่ง
ซึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงต่อกันในสังคมโดยใช้วัตถุ
ภายนอกมาเป็นสิ่งชี้วัดคุณค่าของคน โดยน�ำวิธีคิดมาพัฒนา
ค้นคว้าทั้งทางรูปแบบและเทคนิคบวกกับประสบการณ์ที่ผ่าน
เข้ามาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางสังคม มาถ่ายทอดแสดงออก
ทางความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดสิง่ ใหม่ผา่ นกระบวนการทางศิลปะ
น�ำมาจัดวางในรูปแบบ (Installation Art) รวมไปถึงการน�ำผล
ทีไ่ ด้จากการท�ำงาน มุมมองทัศนคติใหม่ๆ มาปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. การจัดวาง (INSTALLATION ART)
การสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบการจัดวาง (Installation
Art) ของรูปทรงทีส่ ร้างขึน้ ด้วยเทคนิคและวิธกี ารเฉพาะตน ติดตัง้
โดยค�ำนึงถึงพื้นที่ในการจัดวางเพื่อสร้างผลงานให้สัมพันธ์กัน
ระหว่างวัตถุ รูปแบบโครงสร้างหลักของการสร้างสรรค์นี้ ใช้ทศั นธาตุ
มาสร้างงานให้เกิดรูปทรง เส้น พืน้ ผิว แสงเงา มาเป็นส่วนประกอบ
ต่างๆ ให้ตรงกับแนวคิดในการสร้างสรรค์
จ�ำนวนทั้งหมด 4 ชุด ในชุดที่ 1 และ 2 แสดงถึงลักษณะ
การแขวน แสดงเป็นราวแขวน เสื้อผ้า มีชุดละ 6 ชิ้น ส่วนชุดที่ 3
แสดงเป็นเชลล์ มี 4 ชิ้น ชุดที่ 4 แสดงเป็นเชลล์เล็กๆ เพื่อวาง
เครือ่ งประดับ ใช้แสงไฟในผลงานเพือ่ ต้องการให้เกิดการซ้อนทับ
ตรงตามจินตนาการ
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้มีขั้นตอนการท�ำงาน และ
กระบวนการต่างๆ ขณะที่ลงมือปฏิบัติเกิดปัญหาและอุปสรรค

ณัฐนรี เตียวเจริญกิจ 341

บรรณานุกรม
กาญจนา แก้วเทพ, นันทกา สุธรรมประเสริฐ, เอกธิดา เสริมทอง. (2554). ผู้คนที่หลากหลายในการสื่อสาร: เด็ก สตรี และผู้สูงวัย
โครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส กระบวนทัศนใหม่ของสือ่ สารศึกษาไทย ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฝ่ายวิชาการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ค่านิยมทางวัตถุของสังคมไทย (2559,ธันวาคม 25) [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก http://km.streesp.ac.th/external_newsblog.php?
links=150
มนุษย์สัมพันธ์ Haman Relations. (2559,ธันวาคม 25) [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก http://www.novabizz.com/NovaAce/HumanRelations.htm
สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์. (2544). รสนิยม: ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม. โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เส้น. (2559, ธันวาคม 20). [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit2/chapt2.2line/
line.htm
แสงและเงา (Light and shadow) (2559, ธันวาคม 20). [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก https://kritsanabbcit58.wordpress.com/แสงและเงาlight-and-shadow/
อารมณ์. (2559, ธันวาคม 25) [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก http://www.educ-bkkthon.com/blog/apsornsiri/wp-content/uploads/
2014/02/บทที่10

การวิเคราะห์หนังสือสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546-2558
The Analysis of the Silk Road Tourism Documentary Year 2003-2015
❖

Chen Gangwei ❖

การวิเคราะห์หนังสือสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546-2558
The Analysis of the Silk Road Tourism Documentary Year 2003-2015

344

การวิเคราะห์หนังสือสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546-2558
The Analysis of the Silk Road Tourism Documentary Year 2003-2015
❖

Chen Gangwei1 ❖

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของ
หนังสือสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมที่ตีพิมพ์ในช่วงเวลา
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 จำ�นวน 6 เรื่อง โดยนำ�เสนอผล
การวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิ จั ย พบว่ า เนื้ อ หาสารคดี ท่ อ งเที่ ย วเส้ น ทาง
สายไหมได้กล่าวถึงความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ และวิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม
โดยให้ขอ้ มูลและความคิดเห็นของผูเ้ ขียนทีม่ ตี อ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ที่เป็นธรรมชาติ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และสถานที่เกี่ยวกับ
ศาสนา แสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมจีนและธรรมชาติ
ที่สวยงาม เนื้อหาโดยรวมให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศและ
ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของประเทศจี น ในอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ผู้ ค น
ต่างวัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหมที่มีความหลากหลายและ
มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เนื้อหาของหนังสือสารคดีทั้ง 6 เล่ม สามารถใช้
เป็นคูม่ อื การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางสายไหมได้เป็นอย่างดี
คำ�สำ�คัญ : สารคดีท่องเที่ยว เส้นทางสายไหม เนื้อหา

1

Abstract
This research aimed to analyze the contents of
one belt one road tourism documentary from year 2003
to 2015, the result was presented as a descriptive
analysis.
The research found that the contents of one belt
one road tourism documentary presented the facts
about the journey, the major tourist attractions and
the people’s way of life on the One Belt One Road.
The documentary gave information and opinions of
authors towards natural attractions, historical sites, and
religious places which showed the greatness of Chinese
culture and its beautiful nature. The information also
provided knowledge about the landscape and
prosperity of China from the past to the present time.
Chinese people on the One Belt One Road were diverse
and unique. This was information source of knowledge
of the history and culture in the Northwestern people
of China which was used as a travel guide along the
One Belt One Road.
Keywords : Tourism Documentary, One Belt
One Road, Contents
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สารคดีทอ่ งเทีย่ วเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วทีถ่ า่ ยทอด
ความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เขียนได้บันทึก
สิ่งที่พบเห็นในขณะเดินทาง ประกอบด้วยความคิดเห็นและ
เกร็ดความรูม้ ากมายทีเ่ กีย่ วกับสถานทีน่ นั้ ๆ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของสถานที่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นอยูข่ องผูค้ น สภาพภูมปิ ระเทศ ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
เป็นต้น ดังที่ จิตรลดา สุวัตถิกุล (2526 : 75) กล่าวว่า สารคดี
ท่องเที่ยว คือการเขียนบันทึกเรื่องราวจากสิ่งที่ผู้เขียนได้พบเห็น
ขณะเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับข้อคิดเห็นและเกร็ดความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ และ ชลอ รอดลอย (2544 : 50)
กล่าวว่า สารคดีท่องเที่ยวมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
การท่องเทีย่ วของผูแ้ ต่ง มีลลี าการเขียนทีก่ อปรไปด้วยศิลปะ เพือ่
ให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินไปพร้อมกับได้รับความรู้
นอกจากนี้สารคดีท่องเที่ยวยังอธิบายวิธีการเดินทาง
ที่พักแรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนสิ่งที่ต้องตระเตรียม
รวมทัง้ การทีจ่ ะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมนัน้ โดยใช้ศลิ ปะภาษา
และสอดแทรกเกร็ดตำ�นาน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้พร้อมกับ
ความเพลิดเพลินใจ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2547 : 34-47) กล่าวว่า
ลักษณะของสารคดีทอ่ งเทีย่ ว คือ สารคดีทอ่ งเทีย่ วมีขอ้ มูลถูกต้อง
เป็นข้อเท็จจริงที่นักเขียนได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้นๆ
ด้วยตนเอง ไม่ใช่จินตนาการหรือการถ่ายทอดจากคำ�บอกเล่า
ของผูอ้ นื่ และปัจจุบนั มีการคมนาคมติดต่อกันสะดวกขึน้ สถานที่
แห่งหนึง่ ทีเ่ ขียนไว้ในสารคดีอาจจะเป็นสถานทีท่ ผ่ี อู้ า่ นจำ�นวนมาก
เคยเดินทางมาแล้ว หรือเน้นสถานที่แห่งเดียวกัน ก็อาจจะได้
ปรากฏในสารคดีท่องเที่ยวหลายเล่ม เช่น สารคดีท่องเที่ยว
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลายเรื่อง เช่น รองเท้า
บนรอยทรายของวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เที่ยวจีนของวราห์ วรเวช
ถนนหมื่นลี้ของเรวัติ อริยกุลชัย ยิ้มจีนของสุเมธ แสงนิ่มนวล
การอ่านสารคดีท่องเที่ยวจะทำ�ให้ผู้อ่านได้อ่านเปรียบเทียบ
หลายเล่มในด้านข้อเท็จจริงและรู้จักประเทศจีนได้หลายแง่มุม
จากทรรศนะของผู้เขียนแต่ละคน
สารคดีท่องเที่ยวให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ นั ก เขี ย นได้ ไ ปเที่ ย วมาอย่ า งสมบู ร ณ์ ไม่ ว่ า ในด้ า นสภาพ
ภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิ ยมและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดใช้เป็นคู่มือ สำ�หรับ
นักเดินทางได้ นอกจากนี้สารคดีท่องเที่ยวได้แทรกเกร็ดตำ�นาน

นิทาน ข้อขำ�ขัน เกี่ยวกับสถานที่นั้นเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูอ้ า่ น ซึง่ ได้ให้ความรูแ้ ละความบันเทิงไปพร้อมกันด้วย เกร็ดต่างๆ
เหล่านี้คือ “เสน่ห์” ของสารคดีประเภทท่องเที่ยวที่ทำ�ให้ผู้อ่าน
ได้รบั รสชาติในการอ่านเพิม่ ขึน้ และได้ความรูจ้ ากข้อสังเกตและ
การแสดงทรรศนะของผู้เขียนต่อสิ่งที่พบเห็นในขณะท่องเที่ยว
ผู้ เขี ย นสารคดี ท่ อ งเที่ ย วได้ บั น ทึ ก ประสบการณ์ ก าร
ท่องเที่ยวโดยนิยมหยิบแง่มุมของสิ่งที่พบเห็นมาเสนอในเรื่อง
จึงทำ�ให้ผู้อ่านนิยมอ่านหนังสือสารคดีท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2535 : 34) กล่าวว่า เพราะสารคดีท่องเที่ยว
ตอบสนองลักษณะนิสัยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ ผู้อ่าน
จะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความตื่นเต้นจากการอ่าน
สารคดีท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยว
ในสถานที่ที่ตนสนใจ การอ่านสารคดีท่องเที่ยวจึงเป็นเหมือน
ประสบการณ์รองที่สำ�คัญ และยังได้กระตุ้นสัญชาตญาณการ
เดินทาง การแสวงหาสิง่ แปลกใหม่ อีกทัง้ ยังเป็นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
การเดินทางท่องเทีย่ วและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ ทีผ่ อู้ า่ นสามารถ
ใช้เป็นเป็นคู่มือการเดินทางได้เป็นอย่างดี
เส้นทางสายไหมนับเป็นเส้นทางการค้าเก่าแก่ทเี่ ชือ่ มโยง
โลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน จากสุดแดนตะวันออก
ประเทศจีนสู่ขอบประตูยุโรปที่ประเทศตุรกี มีระยะทางยาวไกล
กว่ า 7,000 กิ โ ลเมตร ทั้ ง นี้ เ ส้ น ทางสายไหมได้ เ ป็ น แหล่ ง
แลกเปลี่ยนสินค้าและยังมีความสำ�คัญในด้านการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมของผู้คนสองฝั่งโลก ปริวัฒน์ จันทร (2552 : 101)
ได้กล่าวไว้วา่ จางเซียน เป็นผูบ้ กุ เบิกเส้นทางสายแพรไหมคนแรก
ของจีน เดินทางไปทางตะวันตกเพื่องานการทูต ตั้งแต่ปี 139
ก่อนคริสตกาล เส้นทางสายไหมได้พัฒนาสืบต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน
ในศตวรรษที่ 21 ประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง และนายกรัฐมนตรี
หลี่ เค่อเฉียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก�ำ หนดนโยบาย
“One Belt and One Road” หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมกั บ
ประเทศภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำ�ให้แนวคิดเส้นทาง
สายไหมได้รับความนิยมจากนักวิชาการ นักท่องเที่ยว และ
หน่วยงานต่างๆ อย่างสูง (โอกาสและอุปสรรคสำ�หรับเอเซียน.
2558 : ออนไลน์) นักเขียนที่ได้เดินทางตามเส้นทางสายไหม
มาแล้ ว ก็ ไ ด้ เขี ย นสารคดี ขึ้ น หลายเล่ ม ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
วิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546 ถึง
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พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็นสารคดีทผี่ อู้ า่ นจะได้ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับ
การเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางสายไหมในด้านสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม และแง่คิดต่างๆ ซึ่งช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนไทย
ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์เนือ้ หาหนังสือ
สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558
ขอบเขตการวิจัย
สารคดีทอ่ งเทีย่ วทีน่ �ำ มาศึกษาในครัง้ นี้ เป็นหนังสือสารคดี
ท่องเที่ยวจำ�นวน 6 เล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับเดินทางไปเที่ยวบน
เส้นทางสายไหมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง พ.ศ.
2546 ถึง พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ

ชื่อหนังสือ

1

ยํ่ารอยทราย…
บนสายแพรไหม
เส้นทางสายแพรไหม
ในซินเจียง
บนเส้นทางสายไหม
ทางสายไหม
แพรไหมบนเส้นทาง
สายฝุ่น
ตะลุยเส้นทางสายไหม

2
3
4
5
6

ปริวัฒน์ จันทร

ปีที่
ตีพิมพ์
ล่าสุด
2546

ปริวัฒน์ จันทร

2552

วีณา รุธิรพงษ์
พวงนิล ค�ำปังสุ์
เอกปวีณ นิลรัตน์

2552
2555
2556

ชื่อผู้แต่ง/แปล

วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์ 2558

วิธีด�ำ เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) โดยดำ�เนินการตามลำ�ดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาสารคดีท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเส้นทางสายไหม
และคัดเลือกไว้ 6 เรือ่ ง ได้แก่ ยํา่ รอยทราย…บนเส้นทางสายไหม
เส้นทางสายแพรไหมในซินเจียง บนเส้นทางสายไหม ทางสายไหม
แพรไหมบนทางสายฝุ่น และตะลุยเส้นทางสายไหม

2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์เนื้อหาของสารคดี เพื่อนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย
3) วิเคราะห์เนือ้ หาของสารคดีทอ่ งเทีย่ วเส้นทางสายไหม
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 โดยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์เนือ้ หา
สารคดีทอ่ งเทีย่ วทีบ่ นั ทึกเป็นความรูแ้ ละข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญในด้านภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
4) นำ�เสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูล
สารคดีทอ่ งเทีย่ วเส้นทางสายไหมมีเนือ้ หากล่าวถึงสถานที่
ท่องเที่ยว วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม และความคิดเห็น
ของผู้เขียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สถานที่ท่องเที่ยว
สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมมีจุดเด่นที่กล่าวถึง
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วธรรมชาติ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
และสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา ดังตัวอย่าง
1)สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ สารคดี ท่ อ งเที่ ย วได้
กล่าวถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ ป็นธรรมชาติ คือ ทะเลสาบเทียนฉือ
หุบเขาไร่องุน่ เทือกเขาเทียนซานและบัวหิมะ และทะเลสาบคาราคูล
เป็นต้น ดังตัวอย่าง ทะเละสาบเทียนฉือ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ ป็น
ธรรมชาติทสี่ วยงาม น่าประทับใจของเขตปกครองตนเองซินเจียง

ภาพที่ 1 ทะเลสาบเทียนฉือ

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ขึ้ น ชื่ อ ที่ สุ ด ของเมื อ ง
อูหลู่มู่ฉีที่นักเดินทางทุกผู้คนที่มาเยือน จะต้องไม่พลาดไปชม
ก็คือ ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสวรรค์ อันเป็นทะเลสาบ
ทีต่ งั้ อยูบ่ นเทือกเขาเทียนซาน อยูห่ า่ งจากตัวเมืองอูห่ ลูม่ ฉู่ มี าทาง
ทิศตะวันออกประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร
(ยํ่ารอยทราย…บนสายแพรไหม. 2546 : 221-222)
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ฤดูรอ้ น ทิวสนบนภูเขายังคงเขียวขจี นํา้ ในทะเลสาบเป็น
สีฟา้ เรือลำ�ใหญ่พานักท่องเทีย่ วล่องชมทิวทัศน์รอบๆ ทะเลสาบ
แต่ ห ากเป็ น ฤดู ห นาว การเดิ น ทางมาเที ย นฉื อ ทำ�ได้ ลำ�บาก
เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬาฤดูหนาวอย่างสกีหรือ
สเกตนํ้ า แข็ ง จึ ง จะดั้ น ด้ น เข้ า มา ผื น นํ้ า สี ฟ้ า ของเที ย นฉื อ จะ
แปรเปลี่ยนเป็นลานนํ้าแข็งกว้างสีขาว
(แพรไหมทางสายฝุ่น. 2556 : 153)
จากตัวอย่าง ทะเลสาบเทียนฉือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามในเขตซินเจียง บนเทือกเขาเทียนซาน
มีทิวทัศน์สวยงาม ในฤดูหนาวเทียนฉือถูกหิมะปกคลุม เมื่อถึง
ฤดูร้อนหิมะละลายแล้วก็จะเห็นผืนนํ้าเป็นสีฟ้าใส สะท้อนเงา
ของเทือกเขา จึงเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบสวยงาม
ทำ�ให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
2)สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศ
จีนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน จึงมีสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ที่ไ ด้ส ะท้อ นพัฒนาการในแต่ ละยุคสมั ยในด้านการปกครอง
และความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย ดังตัวอย่าง
สุสานจิ๋นซี ดังนี้

จากตัวอย่าง สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมกล่าวถึง
สุสานจิ๋นซี ว่าเริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซี ได้ถูกขุดค้นพบ
โดยบังเอิญในปี ค.ศ. 1974 มีทงั้ หมด 3 หลุม มีหนุ่ ทหารปัน้ ดินเผา
ม้าปั้นดินเผา หุ่นเหล่านี้มีลักษณะการแต่งกายและท่าทางที่
แตกต่างกันตามชนชั้นในสมัยราชวงศ์ฉิน มีแม่ทัพ ขุนนางฝ่ายบู๊
ขุนนางฝ่ายบุ๋น พลธนู พลทหารม้า พลตระเวน และพลรับใช้
หุ่นแต่ละตัวมีหน้าตาและความสูงแตกต่างกันตามชนเผ่า และ
ให้ความรู้ว่าสร้างสุสานจิ๋นซีได้ใช้แรงงานถึง 700,000 คน เมื่อ
ขุดค้นและปรับปรุงสุสานใช้เวลาถึง 40 ปี และเปิดให้ชมเมื่อ
พ.ศ. 2522
ผูเ้ ขียนได้เล่าเรือ่ งสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสุสานจิน๋ ซีวา่ นอกจาก
มีความยิ่งใหญ่สวยงามและช่วยสร้างความเพลิดเพลินใจแก่
ผู้ชมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านการเมือง
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนจีนในยุคสมัย
ในอดีตอีกด้วย
3) สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา สารคดีท่องเที่ยว
เส้นทางสายไหมได้กล่าวถึงวัด ถาํ้ และมัสยิด สะท้อนความเป็นมา
ของการเผยแพร่ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในประเทศจีน
และศิลปวัฒนธรรมที่มีสีสันหลากหลาย ดังตัวอย่างวัดม้าขา
วกับถํ้าม่อเกา ดังนี้
วัดม้าขาว สร้างขึ้นในตำ�แหน่งที่ม้าของพระกุมารชีพ
ได้ตายลง ระหว่างการเดินทางกลับจากการไปศึกษาพระธรรม
สอนศาสนาที่แคว้นแคชเมียร์ สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ วัดม้าขาวเป็น
วัดแห่งแรกหลังจากศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ในประเทศจีน

ภาพที่ 2 สุสานจิ๋นซี

หลุมขุดค้นมีทั้งหมด 3 หลุม หลุมที่หนึ่งมีขนาดใหญ่
และเหล่ า ทหารดิ น เผาอยู่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด นอกจาก
หุ่นทหารดินเผาแล้ว ภายในหลุมยังมีหุ่นม้าดินเผาตั้งเรียงราย
จนเสมือนเป็นกองทัพ รวมแล้วมีหุ่นทหารและหุ่นม้าดินเผา
มากกว่า 7,000 ชิ้น
(ตะลุยเส้นทางสายไหม. 2558 : 130)
ตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังกองทัพทหารดินเผานั้น สูงพอที่จะ
ทำ�ให้ผไู้ ด้ยนิ ได้ฟงั สะดุง้ ตกใจไปตามๆ กัน การสร้างสุสานเริม่ ต้น
ขึ้นเมื่อ 246 ปีก่อนคริสต์กาล ใช้แรงงาน 700,000 คนเป็นเวลา
สี่สิบปีจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์
(ทางสายไหม. 2555 : 134)

ภาพที่ 3 วัดม้าขาว
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จากจำ�นวน 3,000 กว่าถํ้า เพิ่งบูรณะซ่อมแซมถํ้าด้าน
หน้าผาหมิงซาซานเสร็จเพียง 492 ถํ้ายาว 1,610 เมตร ภายใน
มีจิตรกรรมฝาผนังกว่า 4,500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุด
ของศิลปะถํา้ ม่อเกา และกว่า 90% เป็นเรือ่ งราวทางพุทธศาสนา
มีทงั้ ศิลปะจีน ยุโรป และอินเดียผสมผสานกลมกลืนกัน บางทีเ่ ห็น
พระพุทธรูปแต่งกายแบบยุโรป บางทีภาพวาดเป็นนิทานพืน้ บ้าน
ของจีนแทนทีจ่ ะเป็นอินเดียเพือ่ ให้กบั ศาสนาพุทธ บางภาพสีซดี
มากจนแลดูเหมือนศิลปะสมัยใหม่ ภาพวาดเหล่านี้ยังบ่งบอกถึง
ความเป็นอยูใ่ นแต่ละยุค เครือ่ งมือใช้ในการทำ�มาหากิน ทัง้ จับปลา
เพาะปลูก ชนิดของเครื่องดนตรี แม้กระทั่งประวัติศาสตร์
(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 22)

ภาพที่ 4 ถํ้าม่อเกา

จากตัวอย่าง ถํา้ ม่อเกาเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ ป็นหลักฐาน
ของวั ฒ นธรรมหรื อ อารยธรรมที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ในปั จ จุ บั น
แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ เพราะพังทลายไปแล้ว แต่มีการซ่อมแซม
ตลอดเวลา จึงเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของของสิง่ ก่อสร้าง อันเป็น
ตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมในสมั ย โบราณของ

ประเทศจีน ในขณะเดียวก็ได้สะท้อนความเจริญการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมของยุโรปกับอินเดียอีกด้วย
5.2 วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม
มณฑล 3 มณฑลบนเส้นทางสายไหมมีชนเผ่ากลุ่มน้อย
อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกับคนในภูมิภาคอื่นๆ
ของประเทศจี น ในด้ า นบ้ า นเรื อ นที่ อ ยู่ อ าศั ย อาหารการกิ น
การแต่งกาย การประกอบอาชีพ เทศกาลที่สำ�คัญและสิ่งของ
ที่เป็นเอกลักษณ์ ดังตัวอย่างด้านอาหารการกิน ดังนี้
อาหารอีกอย่างมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งกลมๆ ทำ�จาก
แป้งสาลีหนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรครึ่ง ใหญ่กว่าแผ่นโรตี
เล็กน้อย ทำ�ให้สุกด้วยการอบในเตาแบบง่ายๆ คนที่นี่เรียกว่า
“นัน่ หรือนาน” เข้าใจว่าตามร้านอาหารมุสลิมในบ้านเราเรียกว่า
“จาปาตี”
(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 116)
บะหมี่เนื้อหลานโจวของที่นี่พิเศษจริงๆ ลูกค้าสั่งเมื่อไหร่
ค่อยมานวดแป้งตบๆ เหวี่ยงๆ ดึงไปดึงมาจาก 2 เป็น 4 เป็น 8
…กลายเป็นบะหมี่เส้นกลมๆ หลายๆ สิบภายในเวลาไม่กี่นาที
ก็อย่างทีเ่ ห็นในหนังโฆษณาบะหมีก่ งึ่ สำ�เร็จรูปยีห่ อ้ หนึง่ นัน่ แหละ
ส่วนหม้อนํา้ ซุปตัง้ อยูบ่ นเตาเล็กเขาใช้กระดูกแพะต้มจนไขกระดูก
ออกมาทำ�ให้นาํ้ ขุน่ ๆ ……บะหมีช่ นิดนีช้ าวจีนเรียกว่า “ลาเมีย่ น”
(Lamian ลา = ดึง เมี่ยน = บะหมี่ หรือเส้นหมี่)
(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 119)
ที่น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของทุกคนที่สุดก็คือ
ร้านคั้นนํ้าทับทิมสดขาย โดยปกติแล้ว เราจะไม่เคยเห็นผลไม้
ประเภทลูกทับทิมที่จะมีมากจนถึงขนาดนำ�มาคั้นนํ้าขายเป็น
แก้วได้ แต่สำ�หรับดินแดนทางภาคตะวันตกไกลนี้ ทับทิมดูเหมือน
จะเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายกว่าส้มหรือมะนาว
(ยํ่ารอยทราย…บนทางสายไหม. 2546 : 242)
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ภาพที่ 5 หนาน

บะหมี่เนื้อหลานโจว
(อาหารเอกลักษณ์ของชนเผ่าอุยกูร์)

จากตัวอย่าง อาหารของผู้คนบนเส้นทางสายไหมเป็น
วัฒนธรรมของชนเผ่ากลุ่มน้อย ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ทำ�มาจาก
แป้งสาลี เช่น อาหารของคนมุสลิมที่รับประทานกับเนื้อแพะ
เนื้อวัว หรือเนื้อไก่ บะหมี่เนื้อหลานโจว ส่วนเครื่องดื่มนํ้าทับทิม
เป็นเอกลักษณ์ของผู้คนบนเส้นทางสายไหมที่นิยมบริโภคกัน
แพร่หลายบนเส้นทางสายไหมนับตั้งแต่สมัยโบราณ
5.3 ความคิดของผู้เขียน
ความคิดเห็นของผู้เขียนที่ปรากฏในสารคดีท่องเที่ยว
เส้นทางสายไหม โดยผูเ้ ขียนแสดงทัศนคติตอ่ สิง่ ต่างๆ ทีพ่ บเห็นใน
ระหว่างการเดินทาง แทรกอยูใ่ นเนือ้ เรือ่ ง ความคิดเห็นของผูเ้ ขียน
เหล่านี้เป็นทั้งความคิดเห็นต่อผู้คนและคมนาคม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ชาวอุยกูร์เป็นชนเผ่าที่มีจิตใจเอื้ออารีต่อแขกผู้มาเยือน
มากไม่วา่ แขกผูน้ นั้ จะยากดีหรือมีจน พวกเขาก็จะทำ�การต้อนรับ
อย่างอบอุ่น และเลี้ยงดูด้วยชาใส่นม (ไหน่ฉา) องุ่นแห้ง เมล็ด
แอปริคอต หรือบางทีก่ จ็ ะมีแตงโม แตงฮามี่ ถ้าเป็นในช่วงเทศกาล
ก็อาจมีแพะย่างทั้งตัวหรือเนื้อแพะเสียบไม้ปิ้งย่างที่หอมหวนไป
ด้วยกลิ่นเครื่องเทศและพริกไทย
(ยํ่ารอยทราย…บนทางสายไหม. 2546 : 179)

นํ้าทับทิมของซินเจียง

จากตัวอย่าง ผูเ้ ขียนได้แทรกความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ ชาวอุยกูร์
มีทัศนคติว่า ชาวอุยกูร์เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีต่อแขกอย่างสูง
ได้ต้อนรับด้วยอาหารพื้นถิ่นอย่างอบอุ่น และมีพฤติกรรมที่
เรียบร้อยดี
ในเมืองจีน เครือ่ งบินเป็นวิธเี ดินทางทีร่ วดเร็วและค่อนข้าง
ประหยัด ทัว่ ประเทศมีสนามบินอยูม่ ากกว่า 150 แห่ง สายการบิน
ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ไปตามสนามบิ น เหล่ า นี้ ก็
เพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สายการบิน
ในประเทศขนาดใหญ่มีอยู่สองสาย คือ ไชน่าเซาเทิร์นกับไชน่า
อีสเทิร์นมีเที่ยวบินบินตามเมืองต่างๆ ในมณฑลส่านซี กานซู่
และซินเจียง
(ทางสายไหม. 2555 : 366)
ทางรถไฟสายหลานซินเชือ่ มซีอานเข้ากับเมืองอุรมุ ชีและ
คัชการ์ในซินเจียง ระหว่างทางยังผ่านเมืองสำ�คัญบนทางสายไหม
เกือบทุกแห่ง ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 312 ที่เชื่อม
หลานโจวเข้ า กั บอุ รุ มชี นั้ น มี ร ะยะทางไกลมาก จึ ง ควรแวะ
ค้างคืนกลางทางเป็นระยะๆ
(ทางสายไหม. 2555 : 138)
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จากตัวอย่าง ผูเ้ ขียนได้กล่าวถึงวิธกี ารเดินทางโดยเครือ่ งบิน
และรถไฟ มีความคิดเห็นว่า ประเทศจีนทันสมัยมีสนามบินอยู่
มากกว่า 150 แห่ง มีสายการบินในประเทศขนาดใหญ่สองสาย คือ
ไชน่าเซาเทิร์นกับไชน่าอีสเทิร์น สามารถเดินทางไปเมืองต่างๆ
ได้สะดวกรวดเร็ว ส่วนทางรถไฟมีสายหลานซินเชื่อมต่อซีอาน
เข้ากับเมืองอุรุมชีและคัชการ์ในซินเจียง ระหว่างทางยังผ่าน
เมืองสำ�คัญบนทางสายไหมเกือบทุกแห่ง ผู้เขียนได้แทรกความ
คิดเห็นว่า การเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมสามารถ
เลือกเดินทางด้วยเครื่องบินจะใช้เวลาน้อย รวดเร็วและค่อนข้าง
ประหยัด หรือเดินทางโดยรถไฟก็สะดวกสบาย หากต้องเดินทาง
ไกล ใช้เวลามากกว่า และจะได้พักค้างคืนระหว่างการเดินทาง
นอกจากนี้ มี ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ เขี ย นในระหว่ า งการ
เดินทาง ดังตัวอย่างดังนี้
ถามว่าห้องนี้ทำ�ความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหรอ ชี้ให้ดู
ชักโครก ดูอ่างล้างหน้า ฯลฯ เธอยืนยันว่าทำ�แล้ว นึกว่าจะได้ยิน
คำ�ขอโทษหรือเสียใจที่มีเหตุการณ์เช่นนี้ พร้อมกับรับปากจะ
จัดการให้เรียบร้อย แต่เปล่า เขากลับระบายความในใจเสียยืดยาว
ซึ่งพอสรุปได้ว่า ชาวบ้านแถบนี้ค่อนข้างขี้เกียจและสกปรก
(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 170)
จากตัวอย่าง ผู้เขียนมีความคิดเห็นเชิงตำ�หนิต่อการพัก
และผูใ้ ห้บริการทีพ่ กั อย่างตรงไปตรงมาว่า ห้องพักยังไม่ดพี อและ
การบริการในโรงแรมไม่ประทับใจเพราะว่าพนักงานในโรงแรม
ขี้เกียจและสกปรก
สรุปว่า ความคิดเห็นของผู้เขียนที่สอดแทรกในสารคดี
ท่องเที่ยวมีทั้งที่ชื่นชมและตำ�หนิ สะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึก
นึ ก คิ ด ของผู้ เขี ย นในระหว่ า งการเดิ น ทางและประสบการณ์
การท่องเที่ยว ซึ่งได้สะท้อนถึงจุดเด่นและจุดอ่อนของคนและ
สังคมในสถานที่ท่องเที่ยว

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยของหัวข้อ “การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยว
เส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558” โดยสรุปคือ
มีดงั นีเ้ นือ้ หาสารคดีทอ่ งเทีย่ วเส้นทางสายไหม ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว วิถชี วี ติ ของคนบนเส้นทางสายไหม และสะท้อน
ความคิดเห็นของผู้เขียน สรุปโดยสังเขป ดังนี้
1. สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบนเส้นทางสายไหม ผลการวิจยั พบว่า
ผู้เขียนเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ สถานที่

ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารปกครอง และสถานที่
ท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับศาสนา ทัง้ นี้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ
ที่ผู้เขียนแต่ละคนได้บันทึกไว้ มีทั้งภูเขา แม่นํ้า ทุ่งหญ้า และ
สวน ล้วนเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ตาม
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เช่น
ทะเลสาบเทียนฉือ หุบเขาไร่องุน่ เทือกเขาเทียนซานและบัวหิมะ
ทะเลสาบคาราคูล เป็นต้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความ
สนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัตศิ าสตร์ กองทัพทหารดินเผา สิง่ มหัศจรรย์ในยุคสมัยยุคฉิน
กำ�แพงเมืองซีอาน เป็นต้น ทำ�ให้ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ภูมปิ ระเทศรวมทัง้ ประวัตศิ าสตร์ในอดีตของจีน นอกจากมีความ
สวยงามที่สร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้ท่องเที่ยวแล้ว ยังมี
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ กีย่ วกับศาสนา มีทงั้ ถํา้ วัด และมัสยิด ดังเช่น
ถํ้าม่อเกา ถํ้าปิ่งหลิง วัดต้าเอี้ยนถ่า วัดเจดีย์ขาว มัสยิดอิดคาห์
เป็ น ต้ น ล้ ว นแต่ ไ ด้ ส ะท้ อ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมของผู้ ค นที่ อ าศั ย
ในบริเวณแถบเส้นทางสายไหม นับว่าเน้นความรู้ใหม่และสร้าง
ความประทับใจต่อผู้มาท่องเที่ยว
2. วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม ผลการวิจัยพบว่า
คนภาคตะวันตกเฉียงเหนือบนเส้นทางสายไหมมีวิถีชีวิตที่ไม่
เหมือนกันกับคนภูมภิ าคอืน่ ๆ ของจีนในด้านบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย
อาหารการกิน การแต่งกาย เทศกาล และสิง่ ของทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
อาหารการกินส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทำ�จะแป้งสาลีและเป็น
เนือ้ วัว เนือ้ แพะ เนือ้ ไก่ จะไม่นยิ มทานเนือ้ หมู เพราะว่าประชากร
บนเส้นทางสายไหมส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม อาหารที่มีชื่อเสียง
คือบะหมี่เนื้อหลานโจว เกี๊ยวเมืองซีอาน และหนานของชนเผ่า
อุยกูร์ ในด้านการแต่งกายของคนชาวอุยกูร์ ผูช้ ายใส่หมวก ผูห้ ญิง
ใส่ผ้าคลุมผม มีเทศกาลองุ่น เทศกาลอิดอันฟิตร์ของชาวมุสลิม
สิง่ ของทีเ่ ป็นเอกลักษณ์จะมีหมวกของชาวอุยกูร์ แก้วหินสะท้อน
แสงกลางคืน เป็นต้น ทั้งหมดนี้สะท้อนวัฒนธรรมและชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนบนเส้นทางสายไหมที่นับถือศาสนาอิสลาม
เป็นส่วนใหญ่
3. ความคิดเห็นของผู้เขียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เขียนได้
แสดงความคิดเห็นต่อผู้คนและสังคมในด้านนิสัยของผู้คน การ
คมนาคม และการบริการ ชนเผ่าอุยกูร์มีความไมตรีและจิตใจ
เอือ้ อารีตอ่ แขกอย่างดี ทำ�ให้ผไู้ ปท่องเทีย่ วรูส้ กึ อบอุน่ การคมนาคม
ของบนเส้นทางสายไหมสะดวกสบายอย่างมาก มีรถไฟเชื่อม
ต่อแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมที่สำ�คัญเกือบทุกแห่ง
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ความคิดเห็นของผูเ้ ขียนทีป่ รากฏในสารคดีทอ่ งเทีย่ วมีทงั้ ทีค่ วาม
ชื่นชมและตำ�หนิ จากความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เขียนสะท้อน
ถึงจุดเด่นและจุดอ่อนของคนและสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้อ่าน
สามารถใช้เป็นข้อมูลหรือเป็นคู่มือในการเดินทางท่องเที่ยว
เส้นทางสายไหมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การสรุปผลการวิจัย
สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมทั้ง 6 เรื่องมีความ
โดดเด่นด้านเนื้อหา มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ที่น่าสนใจ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของคนบนเส้นทางสายไหม
และความคิดของผู้เขียน ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินใจ
ต่อผู้อ่าน สอดคล้องกับ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2522 : 100)
ทีก่ ล่าวไว้วา่ สารคดีทอ่ งเทีย่ วควรประกอบด้วยความเพลินใจ และ
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความรู้
ด้านประเพณีวฒ
ั นธรรมของสังคมทีไ่ ด้เดินทางท่องเทีย่ ว สารคดี
ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมมีเนื้อหาที่เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของแถบบน
เส้นทางสายไหม ความสวยงามของธรรมชาติ ความยิ่งใหญ่
ยาวนานของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รวมทั้งความคิดเห็นของ
ผู้เขียน ทำ�ให้ผู้อ่านได้รับความรู้ใหม่ ความสนุกสนาน และ

ความประทับใจอย่างมาก ทำ�ให้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
บนเส้นทางสายไหมมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ที่ประเทศจีนร่วมมือกับ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษา และเศรษฐกิจ เป็นต้น
และเน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวประเทศจีนมากขึ้น นอกจากนี้
สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมยังสอดคล้องกับลักษณะของ
สารคดีท่องเที่ยวที่สะท้อนผ่านความคิดเห็นของผู้เขียน ดังที่
รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ์ (2535 : 34) กล่าวว่า เนือ้ หาของสารคดีทอ่ งเทีย่ ว
ตอบสนองความสนใจ อยากรู้ของผู้อ่าน และเป็นประสบการณ์
รองที่สามารถนำ�ใช้เป็นประโยชน์ในการเดินทาง ดังที่ผู้เขียน
ได้บันทึกในเนื้อหาการท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหมได้เป็น
อย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึ ก ษาวิ เ คราะห์ บ ทบาทของสารคดี ท่ อ งเที่ ย ว
เส้นทางสายไหมในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม
2. ควรศึ ก ษากลวิ ธี ก ารแต่ ง ของสารคดี ท่ อ งเที่ ย วใน
ด้านการใช้ภาษา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย ลักษณะ
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับของเซ่นไหว้ในเทศกาลเช็งเม้งของ
ชาวจีนแต้จวิ๋ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบเทศกาลเช็งเม้ง
ในช่วง พ.ศ. 2550-2560 รวมถึงศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่ม
ชาวจีนแต้จวิ๋ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา
ข้อมูลหลักได้จากเอกสารทุติยภูมิและปฐมภูมิ ประกอบการ
สัมภาษณ์กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและจีนแต้จิ๋วในจีน
แล้วน�ำผลการศึกษาเหล่านัน้ น�ำมาเขียนด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว
ชาวจีนแต้จิ๋วได้เข้ามาท�ำการค้า และอพยพมายังกรุงธนบุรีเป็น
จ�ำนวนมาก ท�ำให้ประชากรชาวจีนโพ้นทะเลในไทย เพิม่ ขึน้ จาก
230,000 คนใน พ.ศ. 2368 เป็น 792,000 คนใน พ.ศ. 2453
และใน พ.ศ. 2475 ประชากรไทยถึง 12.2% เป็นชาวจีนโพ้นทะเล
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บพบว่ า คนจี น แต้ จิ๋ ว ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ น
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา และชลบุรีเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
ท�ำการค้ามากกว่าการเกษตร จากลักษณะนิสัยของชาวจีน
พบว่าชาวจีนและลูกหลานจีนมีความอดทน ขยัน ประหยัด
ชื่อสัตย์ กตัญญู และยังคงยึดวัตรปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม
ขนบธรรมเนียมเหล่านี้แสดงออกด้วยการเซ่นไหว้บรรพบุรษ
ของตน ผ่านเทศกาลในรอบปี

1
2

จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลจีนในปัจจุบันได้ก�ำหนด
ให้เทศกาลเช็งเม้งเป็นวัน "เทศกาลท�ำความสะอาดสุสานของ
ประชาชาติ" เพื่อยกย่องการแสดงออกถึงความกตัญญู ร�ำลึกถึง
ญาติมิตรที่ล่วงลับไป เทศกาลเช็งเม้งนี้รัฐบาลประกาศให้มี
วันหยุดงาน 3 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 จาก
การศึกษาเปรียบเทียบของที่ใช้เซ่นไหว้ ค้นพบความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ทมี่ อี ยู่ ซึง่ มีทงั้ ความเหมือนและความแตกต่าง ทว่า
ส่วนใหญ่มนี ยั เหมือนกัน ส่วนแก่นแกนของพิธกี รรมทีแ่ ฝงอยู่ คือ
กลไกส�ำคัญในการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ผลของการ
เซ่นไหว้เชือ่ ว่าวิญญาณบรรพบุรษุ จะได้ชว่ ยปกป้องท�ำให้ลกู หลาน
เจริญรุ่งเรือง
ปัจจุบันพิธีกรรมเช็งเม้งในประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก ทว่าในประเทศจีนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต คือ การจ้างคนไปไหว้แทนที่สุสาน
การเช่นไหว้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบกัน เช่น ศพเปลี่ยนจากการฝังเป็นการเผา ลูกหลาน
ท�ำงานห่างไกลจากบ้านเกิด เทคโนโลยี สังคมออนไลน์ รูปแบบ
ความเชื่อที่ไม่เคร่งครัดเหมือนก่อน เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : พิธีกรรม เทศกาลเช็งเม้ง ชาวจีนแต้จิ๋ว
ประเทศไทย ประเทศจน

นิสิตปริญญาโท สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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Abstract
This research aimed to study the meaning,
characteristics and culture as relevant to the Qingming
Festival of Chaozhou Chinese in Bangkok, Thailand and
in Shantou, China during the year 2007-2020, by comparing
as well as studying factors affecting the Chaozhou Chinese
population in both areas. The primary data were from
the interviews of Chaozhou Chinese in Thailand and China
and the secondary data were from literature review.
The data were analyzed by using descriptive analysis.
During the time that the King Thonburi ruled
the kingdom, Chaozhou Chinese came to trade and
immigrated in a large number to Thonburi. The population
of Chinese overseas in Thailand increased from 230,000
in 1825 to 792,000 in 1910, and in 1932, 12.2% of Thai
population was Chinese overseas. The study found that
the majority of Chaozhou people lived in Bangkok,
Chachoengsao and Chonburi Provinces, having trading
careers. Their characters were tolerance, diligence,
economizing, honesty, and gratefulness, derived from
the traditional customs through the respectful sacred,
the Qingming ritual. This ritual continued as the festive

tradition. In addition, it was found that Chaozhou Chinese
in China had the great Qingming ritual. The Chinese
government scheduled Qingming Day as the national
day, called “Ancestors Day or Tomb Sweeping Day.”
This was organized to commemorate their ancestors
together with the entire Chinese nation with three days
off, since December 2007. Based on the study, the role
of the Qingming ritual of Chaozhou Chinese in Thailand
and China were both similar and different. But most
of them are the same offerings and respect for their
ancestors, or to express gratitude to their ancestors.
At present, Trend of change to increase in the
future is to hire people to pay respect to the graveyard.
Such as paying homage through the computer screen.
As a matter of fact, many factors, such as the burial,
change from burial to burning. Which has many factors
effecting the ritual and ways of life such as social
and environmental changes, technology social media
mental states, and beliefs.
Keywords : Ritual, Chaozhou people, Chinese,
Thailand, Qingming Festival, Traditional Belief.
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เทศกาลเช็งเม้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และชาวจีนในเมืองซัวเถา
QingMing Festival : A comparative study of practices of the ChaoZhou Chinese in Bangkok and ChaoZhou people in ShanTou

บทน�ำ

ผูว้ จิ ยั จ�ำได้ชดั เจนว่าการไปเช็งเม้งครัง้ แรกนัน้ คือช่วงฤดู
ใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1992 ซึง่ ก�ำลังย่างเข้าอายุ 4 ขวบ ดิฉนั ถามพ่อว่า
ท�ำไมต้องไปเช็งเม้งกัน พ่อบอกว่า “วันเช็งเม้งเป็นวันทีส่ ำ� คัญมาก
ทีส่ ดุ ของครอบครัว เลยต้องไปไหว้บรรพบุรษุ ทีส่ สุ าน ปูย่ า่ ตายาย
ฯลฯ ของเราอยู่ที่นั่น” ซึ่งไปกันทั้งครอบครัวโดยมีพ่อแม่และ
ญาติพี่น้องเดินขึ้นไปบนภูเขา เป็นช่วงหน้าหนาว เป็นช่วงเวลา
ที่มีอากาศหนาวเย็นและจะเป็นช่วงที่ท้องฟ้าแจ่มใส มีพื้นหญ้า
ก�ำลังขึ้น มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มสวยงาม มันช่างเป็นเรื่อง
ที่แปลกมากเลยที่ดิฉันยังจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ และมันก็เป็นสิ่งดี
ที่ยังอยู่ในความทรงจ�ำของดิฉัน
ค�ำว่า “เทศกาลเช็งเม้ง” (清明节) เริ่มมีขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ฮั่น สมัยโบราณเริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีการในการฝังศพของ
จักรพรรดิจีน หลังจากนั้นชาวบ้านได้เลียนแบบพิธีการฝังศพ
ในสมัยจีนโบราณและกลายเป็นทีก่ ำ� หนดเป็นประเพณีหนึง่ ของจีน
ความเป็นมาของชือ่ ทีว่ า่ “เช็งเม้ง” ในสมัยราชวงศ์ฮนั่ （《淮南子
•天文训》中说:“春分后十五日，斗指乙，则清明风至)
นั้นมาจาก “สภาพอากาศที่สดใสและปลอดโปร่ง” ดังนั้น จึง
ตั้งชื่อเทศกาลว่า เช็งเม้ง ซึ่งหมายถึง “สดใสสะอาด” จนกระทั่ง
สมั ย ราชวงศ์ ถั ง ถึ ง ได้ เ ปลี่ ย นมาเป็ น เทศกาลส� ำ คั ญ ของปี
ในตอนแรกผู ้ ค นเพี ย งแค่ ท� ำ “ประเพณี เ ทศกาลหานสื อ
( 寒食节) หรื อ ประเพณี เ ทศกาลอาหารเย็ น ” เท่ า นั้ น และ
มีการเพิ่มพิธีกรรม การท�ำสะอาดสุสานในสมัยราชวงค์ถัง
พิธีกรรมและประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม (ธิดา
โมสิกรัตน์. 2559) เป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์และ
เป็นเครื่องก�ำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้มีระเบียบ
แบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรมตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงแนวคิด ความเชื่อที่สะท้อนถึงวิถีการด�ำเนินชีวิต
ความเป็นมา ความส�ำคัญ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของอารยธรรมในสังคม
ดังนั้นประเพณีจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
การรักษาคุณค่าวัฒนธรรมที่ดีจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการ
เรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาและกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมซึ่ ง จะเป็ น
เครือ่ งมือส�ำคัญในอันทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนได้เข้าใจในคุณค่าทีแ่ ท้จริง
เนื่องจากปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีหลายประการ นับเป็นสิ่ง
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมและวั ฒ นธรรมซึ่ ง มั ก จะไป
ด้วยกันเสมอ และสิ่งเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทาง
สังคมด้วย คือการปกป้องรักษา ดูแลเอาใจใส่ สืบสานวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 แผนที่ชาวจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่)

ภาพที่ 2 แผนที่ชาวแต้จิ๋วในในประเทศไทย
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่)

ที่มีอยู่มิให้สูญหาย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กระจายข่าว
ให้บุคคลอื่นได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ตลอดถึ ง การท� ำ นุ บ� ำ รุ ง บู ร ณะซ่ อ มแซมให้ อ ยู ่ ไ ด้ ต ราบนาน
เท่านาน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพิธีกรรมเทศกาลเช็งเม้ง
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของชาวจีนแต้จิ๋ว ถือเป็นการ
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แสดงความกตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ อันเป็นไปตามครรลองลัทธิขงจือ้
ทีเ่ น้นเรือ่ งความกตัญญูเป็นหลักร่วมถึงความเชือ่ ในสิง่ ทีม่ องไม่เห็น
อย่ างภู ตผี เทวดาอัน น�ำ ไปสู่ พิธี ก รรมเซ่น ไหว้นี้เ ป็ น พิธีก รรม
ในระดั บ ครอบครั ว และเครื อ ญาติ ที่ นั บ ถื อ กั น เท่ า นั้ น อี ก ทั้ ง
ในการประกอบพิธกี รรมและธรรมเนียมปฏิบตั กิ ารเซ่นไหว้ยงั คง
เหมือนเดิมหรือแตกต่าง ทั้งในสภาพของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโดยกระบวนการทีท่ ำ� ให้สงั คมอยูใ่ นภาวะทันสมัย แต่ยงั คง
มีพิธีกรรมที่จะต้องปฏิบัติคงเหลืออยู่ ซึ่งพิธีกรรมในเทศกาล
เช็งเม้งยังสือ่ ให้ทราบถึงความหมายส�ำคัญวิถชี วี ติ และรูปแบบสังคม
ของชาวจีนแต้จิ๋ว และยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวชาวจีนแต้จวิ๋ อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นการน�ำวิจยั ทีน่ ำ� ไปสู่
ค�ำถามเพือ่ ท�ำการศึกษาการเปรียบเทียบชาวจีนแต้จวิ๋ ในจังหวัด
กรุ ง เทพมหานครประเทศไทยและชาวจี น ในเมื อ งซั ว เถาใน
ประเทศจีนของพิธีกรรมลักษณะการถ่ายทอด การเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทต่างๆ ของสังคม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงดังเดิม ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการกระท�ำ
ของมนุษย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ และประเพณีของเซ่นไหว้
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเทศกาลเช็ ง เม้ ง ของชาวจี น แต้ จิ๋ ว ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา
2. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ในการประกอบพิธีเทศกาลเช็งเม้งของชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถาของเทศกาลเช็งเม้ง
ในช่วง พ.ศ. 2550-2560
3. เพือ่ ศึกษาแนวโน้มของการประกอบพิธไี หว้บรรพบุรพุ
ในเทศกาลเช็งเม้ง และปัจจัยส่งผลต่อการประกอบพิธีเทศกาล
เช็งเม้งของกลุม่ ชาวจีนแต้จวิ๋ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีน
ในเมืองซัวเถา
วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีด�ำเนินการศึกษาวิจัยด้วยการ
เดินทางโดยศึกษาเทศกาลเช็งเม้ง ของชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยด�ำเนินการตามล�ำดับขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัติ
ความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว
2. ศึ ก ษาประวั ติ แ ละความเป็ น มาของชาวจี น แต้ จ๋ิ ว
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา (ShanTou)
3. สร้างเครือ่ งมือวิจยั ด้วยแบบสัมภาษณ์ของชาวจีนแต้จวิ๋
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา (ShanTou)
4. ปรับแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ
และน�ำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา (ShanTou)
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในด้านความหมาย
รู ป แบบ ลั ก ษณะและพิ ธี ก รรมในการปฏิ บั ติ การเซ่ น ไหว้
การแต่งกาย ความเชื่อ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีน
ในเมืองซัวเถา (ShanTou)

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตไว้ดังนี้
1.5.1 กลุ่มตัวอย่าง ประชากร 40 คน (ลูกหลานชาวจีน
แต้จิ่วในประเทศไทย 20 คน และ คนจีนแต้จิ่ว 20 คน) โดย
มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กลุ่มแรกเป็นคนจีนในประเทศไทย
หรือ ลูกหลานจีนในประเทศไทยทีม่ ปี ระสบการณ์ในการร่วมงาน
เทศกาลเช็งเม้ง อายุตงั้ แต่ 49 ปีขนึ้ ไป กลุม่ ทีส่ อง เป็นคนจีนแต้จวิ่
ในเมืองซัวเถาอายุตงั้ แต่ 45 ปี ขีน้ ไป ซึง่ ทัง้ สองกลุม่ มีความเต็มใจ
และเวลาในการให้ขอ้ มูลแก่ผวู้ จิ ยั จ�ำแนกเป็นกลุม่ เฉพาะดังนี้ คือ
1) นักวิชาการหรือผู้น�ำชุมชนในเมืองซัวเถา อายุ
49 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 10 คน
2) ผู้นำ� องค์กร ที่เกี่ยวข้องในเมืองซัวเถา อายุ 45 ปี
ขึ้นไป จ�ำนวน 10 คน
3) ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น ร้านขายของเซ่นไหว้ กับชุมชน
มีอายุ 49 ปีขี้นไป จ�ำนวน 10 คน
4) คณะองค์ ก รสมาคมมู ล นิ ธิ จี น โพ้ น ทะเลใน
ประเทศไทย อายุ 49 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 10 คน
1.5.2 เนือ้ หา/พืน้ ที่ ข้อมูลด้วยเอกสารเกีย่ วกับพิธกี รรม
ความเชื่ อ ในเทศกาลเช็ ง เม้ ง เขตชาวจี น แต้ จิ๋ ว ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถาปี พ.ศ.2550-2560
ศึกษากลุ่มคนจีนแต้จิ่วหรือลูกหลานคนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ กับ
กลุม่ คนแต้จวิ๋ ทีเ่ กิดในเมืองซัวเถา สาธารณรัฐประชนจีนเป็นหลัก
1.5.3 ช่วงเวลา ปีพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560
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ผลการงานวิจัย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบหัวข้อ “กรณีศกึ ษาเปรียบเทียบ
เทศกาลเช็งเม้งของชาวจีนแต้จวิ๋ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ชาวจีนในเมืองซัวเถา” สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การจัดเตรียมของส�ำรับเซ่นไหว้ของชาวแต้จิ๋วในไทย
และจีน
ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาพ�ำนักอาศัยในแผ่นดินที่เป็น
ประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังปรากฏว่าได้มีการส่ง
คณะทูตจากจีนมายังราชส�ำนักแห่งอาณาจักรสุโขทัย และมี
การส่งคณะทูตไทยไปยังปักกิ่งเช่นกัน ชาวจีนที่อพยพเข้ามาใน
ระยะแรกส่วนใหญ่มาจากทางตอนใต้ของจีน เราอาจจ�ำแนก
ชาวจีนอพยพจากกลุ่มภาษาและภูมิล�ำเนาได้กลุ่มจีนแต้จิ๋ว โดย
มาจากตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้งแล้วอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา และชลบุรเี ป็นส่วนใหญ่ ท�ำมาหากินโดยการ
ค้าขายมากกว่าการท�ำนา ดังนั้นการจัดเตรียมของส�ำรับเซ่นไหว้
ส่วนใหญ่เป็นมีกระดาษเงินทอง เทียน ธูป ชา เหล้า อาหาร ผลไม้
ขนมและเครื่องดื่มๆ ซึ่งจะต้องมีความหมายในเชิงสิริมงคล เช่น
เนื้อสัตว์ หมู หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ไก่ หมายถึง ความเป็น
สิรมิ งคลและความขยันขันแข็ง เป็ดและปู หมายถึง การได้ตำ� แหน่ง

ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง เป็นต้น ต่อมาได้พฒ
ั นาไปตามก�ำลังการผลิต และ
ยกระดับการด�ำรงชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของส�ำรับเซ่นไหว้ของชาวจีนแต้จวิ๋
จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ผู้วิจัยวิเคราะห์การจัดเตรียมของ
ส�ำรับเซ่นไหว้ของชาวจีนแต้จิ๋วได้ผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การจัดเตรียมของส�ำรับเซ่นไหว้ของชาวแต้จวิ๋
ไทยและจีน
รายการ
หมู
ไก่
เป็ด
แกะ
เทียน
ธูป
กระดาษเงินทอง
เหล้า
ขนม
ผลไม้

ภาพที่ 3 รูปการจัดเตรียมของส�ำรับเซ่นไหว้ของชาวแต้จิ๋วในไทย
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)

ไทย
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

จีน
√
√
×
√
√
√
√
√
√
√
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ภาพที่ 4 รูปการจัดเตรียมของส�ำรับเซ่นไหว้ของชาวแต้จิ๋วในจีน
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)

ชาวแต้จิ๋วจีนและชาวแต้จิ๋วไทยนิยมใช้เทียน ธูป หมู ไก่
เป็ด แกะ กระดาษเงินทอง เหล้า ขนม และผลไม้เป็นของเช่นไหว้
เทศกาลเช็งเม้งประจ�ำ ซึ่งมีความหมายในเชิงสิริมงคล ซึ่งเป็น
ประเพณีทเี่ ปีย่ มด้วยทรงคุณค่าความหมายและมีบทบาทในการ
ธ�ำรงคุณธรรม ความดีงาม ยังความสงบสุขแด่สังคม โดยการ
จัดเตรียมของส�ำรับเซ่นไหว้ในเมืองไทยไม่มชี าและปู ซึง่ เมืองจีน
จะมีของเซ่นไหว้แบบนี้
ตารางที่ 2 อาหารที่ใช้ในการประกอบพิธีของเซ่นไหว้
ไทยและจีน
รายการ

ไก่ต้ม
หมูสามชั้น
ขนม
ขนมถ้วยฟู
สับปะรด
น�ำ้ ชา
เต่เหลี่ยว
ขนมเต่า (ขนมกู้)
ข้าวเหนียวกวน
ประทัด
กระดาษเงิน
ธูปเทียน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไทย

√
√
√
√
×
√
√
√
√
√
√
√

จีน

ภาพที่ 5 รูปอาหารที่ใช้ในการประกอบพิธีของเซ่นไหว้ในไทย
ที่มา: https://health.kapook.com/view21160.html
สืบค้นเมื่อวันที่ 28/05/2560

ภาพที่ 6 รูปอาหารทีใ่ ช้ในการประกอบพิธี
ของเซ่นไหว้ในจีน
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)
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ในช่วงเทศกาลเช็งเม้งไม่วา่ เป็นชาวแต้จวิ๋ ไทยหรือชาวแต้จวิ๋
จีนมีการนิยมใช้หมูสามชั้น ขนมน�้ำตาลทรายแดง เนื้อหมู ไก่ต้ม
อาหารที่ ใช้ ใ นการประกอบพิ ธี ข องเซ่ น ไหว้ เ มื่ อ สมั ย และวิ ธี
ประกอบพิธกี รรมอาหารก้าวหน้าขึน้ ชาวจีนแต้จวิ๋ ได้สร้างอาหาร
ที่ประกอบขึ้นมา การประกอบพิธีกรรมนี้ ชาวแต้จิ๋วมีความเชื่อ
ในเรื่อง พระภูมิเจ้าที่ นรก สวรรค์ วิญญาณบรรพบุรุษ ภูตผี
วิญญาณเร่ร่อน การท�ำมาหากิน เคล็ด ชาติภพ เช่น ชาวจีน
เชื่อว่าการน�ำสิ่งของไปเซ่นไหว้ที่หลุมศพ การพูนดินที่หลุม
การโปรยกระดาษสีตา่ งๆ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
รู้คุณต่อบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ เป็นการบอกเล่าแก่สังคมว่าตน
ยังคงระลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอ เนื่องจากชาวจีนแต้จิ๋วเชื่อว่า
คนที่ตายไปแล้วไม่ได้ไปไหน ยังคงด�ำเนินชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่ง
และอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เหมือนกับทีม่ นุษย์
ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน
ตารางที่ 3 การประกอบพิธีกรรมเทศกาลเช็งเม้งไทย
และจีน
รายการ
ไทย จีน
น�ำอาหาร ขนม และผลไม้ ใส่ภาชนะเป็น
√
√
๒ ชุด (เล็ก- ใหญ่)
ไก่ต้ม, หมูต้มและเส้นบะหมี่สดใส่ถาด
√
√
เดียวกัน
น�ำขนมแต่ละชนิดใส่จานแยกเป็นแต่ละชนิด √
√
สับปะรดใส่จานละ ๑ ลูก
√
×
น�ำ้ ชาที่ละ ๒ ถ้วยชาเล็ก (ถ้วยตะไล)
√
√
อาหารชุดใหญ่ให้วางไว้หน้าหลุมฝังศพ
√
√
บรรพบุรุษ ชุดเล็กไว้สำ� หรับเจ้าที่
จุดธูป-เทียนส�ำหรับบูชา (เทียน ๒ เล่ม,
√
√
ธูป ๒ เล่ม ตั้งใช้บูชาบรรพบุรุษและเจ้าที่)
เมื่อธูปหมดไปประมาณ ๑/๒ เล่ม
√
√
ให้เผากระดาษเงินให้แก่บรรพบุรุษ
และเผากระดาษทองที่เคารพแก่เจ้าที่
ให้เอากระดาษเงินวางบนหลุมฝังศพ
√
√
ของบรรพบุรุษ
ให้จุดประทัดเป็นอันเสร็จพิธีกรรม
√
√

ภาพที่ 7 รูปการประกอบพิธีกรรมเทศกาลเช็งเม้งในไทย
ที่มา: ภาพถ่าย. (Sine Chevasutthisin ถ่ายภาพ วันที่ 26/03/2560)

ภาพที่ 8 รูปการประกอบพิธีกรรมเทศกาลเช็งเม้งในจีน
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)

การประกอบพิธีกรรมนี้ เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ แสดงถึงการมีความเอื้อเฟื้อ
เผือ่ แผ่และสะท้อนให้เห็นถึงความรักใคร่สามัคคีกนั นอกจากนัน้
ยังท�ำให้เหล่าเครือญาติได้มาร่วมพิธีกรรมนี้ได้พบปะสังสรรค์
กินเลี้ยงกันหลังจากเสร็จพิธี เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและเหล่าเครือญาติ
จีน

2. ความเชือ่ เกีย่ วกับบรรพบุรษุ ของชาวแต้จวิ๋ ไทยและ

ไม่ว่าเป็นชาวแต้จิ๋วไทยและจีนล้วนต่างก็มีความเชื่อ
ความเชือ่ ของชาวแต้จวิ๋ สองกลุม่ นีเ้ หมือนกันมาก ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ า งด้ า นความเชื่ อ
ของชาวแต้จิ๋วไทยและจีน ชาวแต้จิ๋วมีความเชื่อในเรื่อง พระภูมิ
เจ้าที่ นรก สวรรค์ วิญญาณบรรพบุรุษ ภูตผี วิญญาณเร่ร่อน
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การท�ำมาหากิน เคล็ด ชาติภพ เช่น ชาวจีนเชื่อว่าการน�ำสิ่งของ
ไปเซ่นไหว้ทหี่ ลุมศพ การพูนดินทีห่ ลุม การโปรยกระดาษสีตา่ งๆ
เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ
โดยมีผลการเปรียบเทียบดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ความเชื่อของชาวแต้จิ๋วไทยและจีน
รายการ
ความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ
พระภูมิเจ้าที่
วิญญาณบรรพบุรุษ
วิญญาณเร่ร่อน
เคล็ด
การท�ำมาหากิน
ชาติภพ
ภูตผี
ศาสนาพุทธ

ไทย
√
√
√
√
√
√
√
√
√

จีน
√
×
√
√
√
√
√
√
√

ความเชื่อของชาวแต้จิ๋วสองกลุ่มนี้เหมือนกันมาก ผู้วิจัย
ได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความแตกต่ า งด้ า น
ความเชือ่ ของชาวแต้จวิ๋ ไทยและจีน ชาวแต้จวิ๋ มีความเชือ่ ในเรือ่ ง
ความเชือ่ เกีย่ วกับบรรพบุรษุ พระภูมเิ จ้าที่ นรก สวรรค์ วิญญาณ
บรรพบุรษุ วิญญาณเร่รอ่ น การท�ำมาหากินเป็นต้น แต่กม็ สี ว่ นต่าง
เช่น ชาวจีนไม่เชื่อเรืองเคล็ดและไม่ได้นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด
ชาวจีนเชือ่ ว่าการน�ำสิง่ ของไปเซ่นไหว้ทหี่ ลุมศพ การพูนดินทีห่ ลุม
การโปรยกระดาษสีต่างๆ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ

ความเชื่ อ ของชาวแต้ จ๋ิ ว ไทยและจี น เหมื อ นกั น คื อ
ชาวแต้จวิ๋ ทีม่ คี วามเชือ่ เกีย่ วกับบรรพบุรษุ หรือนับถือศาสนาพุทธ
ซึ่งชาวแต้จิ๋วไทยและจีนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษเชื่อว่า
ถ้าไม่ไหว้บรรพบุรษุ ชาติหน้าจะไม่ได้เกิดเป็นคน ชาวแต้จวิ๋ ทีน่ บั ถือ
ศาสนาพุทธเชือ่ ว่าศาสนาพุทธสอนให้คนเป็นคนดี ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่
ได้ชั่ว และช่วยท�ำให้ชีวิตของพวกแต้จิ๋วดีขึ้น การเช่นไหว้หน้า

สรุปและอภิปรายผล
การปฏิบตั พิ ธิ กี รรมในเทศกาลเช็งเม้งเกีย่ วกับการประกอบ
พิธกี รรมทีส่ สุ านของชาวแต้จวิ๋ ของประเทศไทยและจีนในซัวเถา
โดยชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยกับชาวแต้จิ๋วในประเทศสาธารณ
ประชาชนจีนมีเชือ้ สายเดียวกัน แม้วา่ ชาวแต้จวิ๋ ไทยเป็นกลุม่ หนึง่
ซึ่งอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สังคม
สิง่ แวดล้อมและภูมอิ ากาศท�ำให้วฒ
ั นธรรมของชาวแต้จวิ๋ ทีอ่ ยูใ่ น
ประเทศไทยเปลี่ยนไป แม้ว่าจะท�ำให้วัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวแต้จิ๋วไทยและจีนมีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงความ
เหมือนไว้หลายด้าน ซึง่ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544:42) ได้อธิบายว่า
ภูมิปัญญา มีความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน
ที่ ก ลุ ่ ม ชนได้ จ ากประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมไว้ ใ นการปรั บ ตั ว และ
ด�ำรงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาการสืบสาน
กับมา โดยมีผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ใน
พื้นที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยน
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอื่น
ที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันและรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน�ำมา
สร้างประโยชน์หรือแก้ปญ
ั หาได้ในสิง่ แวดล้อมและบริบททางสังคม

ตารางที่ 5 เหตุผลที่ชาวแต้จิ๋วมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษและศาสนาพุทธ
รายการ
ไทย
ความเชือ่ เกีย่ วกับบรรพบุรษุ ชาวแต้จวิ๋ เชือ่ ว่าถ้าไม่มบี รรพบุรษุ ก็ไม่มพี วก
แต้จวิ๋ ถ้าไม่เชือ่ บรรพบุรษุ ไม่ไหว้บรรพบุรษุ
ชาติหน้าจะไม่ได้เกิดเป็นคน ต้องเกิดเป็น
ต้นไม้
ศาสนาพุทธ

ศาสนาให้ข้อดี สอนคนเป็นคนดี

จีน
ชาวแต้จวิ๋ เชือ่ ว่าเมือ่ บรรพบุรษุ เสียชีวติ แล้ว วิญญาณของ
บรรพบุรุษจะเปลี่ยนเป็นเทพเจ้าคุ้มครองพวกชาวแต้จิ๋ว
ถ้าไม่ประกอบพิธีเช่นไหว้บรรพบุรุษให้ดี บรรพบุรุษจะ
ท�ำร้ายต่อลูกหลาน ซึ่งเชื่อว่าบรรพบุรุษที่เป็นผีนั้นมีทั้ง
ให้ดี และให้ร้ายต่อรุ่นหลาน
ชาวแต้จิ๋วเชื่อว่าท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว จะช่วยท�ำให้ชีวิต
พวกแต้จิ๋วดีขึ้น โดยที่ไม่ได้นับศาสนาใดๆ
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และวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น เช่น หากเราบรรยายถึงลักษณะ
ของกลุ่มชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงคงยึดมั่นในในแนวทางการด�ำรง
ชีวติ อย่างบรรพบุรษุ ยึดถือคติความเชือ่ ของตนอย่างเหนียวแน่น
และปฏิบตั สิ บื ทอดต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเชือ่
เกีย่ วกับความกตัญญูตอ่ วิญญาณบรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งรับ เพราะชาวจีน
เชือ่ ว่าสิง่ นีจ้ ะประทานความสุข ความเจริญ และความโชคดีให้ได้
(ปัญญา เทพสิงห์. 2542 : 72)
จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ของเทศกาลเช็งเม้งของชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าการเซ่นไหว้ชว่ งเวลาเดียวกัน วันที่
4 เมษายนของทุกปีเป็นหลัก รวมถึงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
เพราะว่าชาวแต้จิ๋วเชื่อว่าการท�ำพิธีกรรมที่สุสานต้องก่อนหรือ
หลัง 3 วัน ถือว่าวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับจะสามารถรับของ
เซ่นไหว้ได้ทั้งหมด อีกอย่างการพูดภาษาจีนแต้จิ๋วเดียวกัน อาจ
เป็นไปได้วา่ ชุมชนชาวจีนส่วนมากเป็นชาวจีนแต้จวิ๋ จึงใช้ภาษาจีน
แต้จิ๋วเป็นภาษากลาง ฉะนั้นภาษาจีนกลุ่มอื่น เช่น ภาษาจีนแคะ
ภาษาจีนไหหล�ำ อาจจะน�ำไปใช้สื่อสารกัน เป็นการเฉพาะใน
ครอบครัวหรือญาติสนิทเท่านั้น ท�ำให้เห็นถึงการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมของภาษาจีนแต้จิ๋วที่สอดแทรกเข้าไปมีบทบาท
ต่อภาษาจีนกลุม่ อืน่ ๆ และยังรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวจีนแต่จวิ๋ ต่อบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของชาวจีนแต้จวิ๋
อีกด้วย การประกอบพิธกี รรมเทศกาลเช็งเม้งไทยและจีนต่างกัน
เช่น อาหารที่ประกอบเซ่นไหว้ ไก่ต้ม หมูต้มและเส้นบะหมี่สด
สับปะรด เต่เหลี่ยว เป็นต้น
บทบาทและความเชื่อของเช็งเม้งชาวไทยเชื้อสายจีน
และชาวจีนแต้จิ๋ว มีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจและจิตนิสัยของ
ผู้ปฏิบัติพิธีกรรมในเทศกาลเช็งเม้ง แต่สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ภูมอิ ากาศท�ำให้วฒ
ั นธรรมของชาวจีนแต้จวิ๋ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
เปลี่ยนไป แม้ว่าจะท�ำให้วัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว และจีน
มีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงความเหมือนไว้หลายด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2548 : 4) ได้อธิบายว่า
วัฒนธรรมและประเพณี มีลักษณะเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่
หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การเซ่นไหว้
ทีส่ ารแล้วมีความรูส้ กึ สบายใจการแสดงความกตัญญู ผลกระทบ
ต่อทางสังคมและวัฒนธรรมมีผลทางด้านสังคมและการสืบทอด
ภูมิปัญญา

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเปรียบเทียบเทศกาลเช็งเม้งของชาวจีนแต้จิ๋ว
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยในลักษณะศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตหรือความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วในการสร้าง
สุสานบรรพชน เพื่อจะได้เข้าใจถึงความเป็นมาและความเป็น
ไปในอนาคต
2. ควรศึกษาวิจัยเรื่องวิวัฒนาการความเชื่อและพิธีกรรม
เกี่ยวกับการเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวจีนท้องถิ่นอื่นๆ ใน
ประเทศจีน และศึกษาเปรียบเทียบกับชาวจีนในประเทศไทย
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทคัดย่อ
การเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ อันเป็น
ผลจากการกระทำ �ของมนุษย์ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมทำ � ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต มีผลกระทบ
โดยตรงต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
บริเวณกว้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น นํ้า
อากาศ ดิน เป็นต้น มีความจำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ แต่
การใช้ประโยชน์โดยไม่คำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทำ�ให้เกิด
ผลเสียขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง
สภาวะที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกปะปนหรือปนเปื้อนด้วย
สิง่ สกปรกสิง่ แปลกปลอมหรือสารพิษทำ�ให้มลี กั ษณะหรือสมบัติ
แตกต่างไปจากเดิม โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ส่งผลให้
ใช้ประโยชน์ได้น้อย หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย และมีผลเสีย
ต่อสุขภาพ ทุกๆ วันทีเ่ ราเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ร่างกายของ
เราล้วนแล้วแต่รับเอามลพิษเข้ามาสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว
นั่ น หมายถึ ง มลพิ ษ หรื อ ของเสี ย ต่ า งๆ ได้ เข้ า มาสะสมอยู่ ใ น
ร่างกายของเรานานวันเข้าเกิดอาการเจ็บป่วย หรืออาจทำ�ให้
เสียชีวิตได้ ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะมลพิษทางอากาศ
ปัจจุบนั ประเทศไทยกำ�ลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างและ
ยานพาหนะมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ปัญหาสำ�คัญที่สุด
ในขณะนี้คือปัญหาจราจรมีผลต่อสุขภาพของผู้อาศัย ทำ�ให้เกิด
เป็นมลภาวะนัน้ สาเหตุใหญ่เกิดจากไอเสียจากรถยนต์ ซึง่ มีมลพิษ
หลายชนิดปะปนอยู่ โดยเฉพาะ ในบริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น
จะมีระดับมลพิษสูงกว่าค่ามาตรฐานทีก่ �ำ หนด โดยเฉพาะฝุน่ ละออง
รองลงมาคือก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
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Abstract
Unwanted environmental changes happened
because of human actions both direct and indirect
ways. It affected the change of creatures’ perfection
that impact on humans, plants, animals, and surroundings
widely.Environmental pollution such as water, weather,
and soil are necessary for human living but utilization
without taking into consideration of impact will obtain
bad result on that environment. Environmental pollution
means the condition that natural environment is
contaminated with dirtiness, adulterated thing, or
poisonous substance cause of different characteristics
or features. The variation leads to the worse natural
environment and makes it less usable, useless, and
affect with peoples’ health. Everyday when we go to
many places, we are taking the contaminations into our
bodies unconsciously. That means some contaminations
or some effluents are accumulate into the human
body for a long time cause illnesses or maybe fatal.
Health impact from air pollution, nowadays Thailand
is developing rapidly. There are more construction and
vehicles, especially in big cities.The most important
problem right now is traffic problems affecting the
health of the inhabitants.The cause of air pollution is
from the exhaust of the cars which has many mixed
pollutants. Especially in areas which have traffic jam,
pollution levels are higher than the standard. The
highest pollution level is dust, the second is carbon
monoxide.
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ที่มาและความสำ�คัญ
จากการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น การ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จึงมีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต
เป็นอย่างมาก รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งที่มี
บทบาทมากในชีวิตประจำ�วันเพราะเป็นยานพาหนะที่มีความ
คล่องตัวมาก เหมาะกับชีวิตเร่งรีบอย่างเช่นชีวิตในเมืองที่มีการ
จราจรติดขัด แต่ในความสะดวกสบายคล่องตัวนี้ กับต้องแลกมา
กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น นั่นก็คือมลพิษ รถมอเตอร์ไซค์จึงเป็น
ยานพาหนะชนิดหนึง่ ทำ�ให้ผขู้ บั ขีไ่ ด้รบั มลพิษโดยตรง ด้วยรูปทรง
ทีถ่ กู ออกแบบมาให้สมั ผัสกับอากาศโดยตรง จึงทำ�ให้รถมอเตอร์ไซค์
เป็นยานพาหนะอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
มลพิษ จากมลพิษทีไ่ ด้รบั นัน้ ยังส่งผลกระทบโดยกว้างไปยังผูค้ น
โดยทั่วไปตามท้องถนน เนื่องจากมลพิษเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น
มักปนเปือ้ นมากับอากาศ ปนเปือ้ นมากับของเหลวทีถ่ กู ถ่ายออก
มากับเครื่องยนต์แล้วร่างกายไปสัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ใกล้ตัวแต่ทุกคนต่างมองข้ามและไม่ได้ให้ความสำ�คัญเท่าใด จึง
ยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงรอการแก้ไขตราบจนทุกวันนี้
ข้าพเจ้าเป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมลพิษ เนือ่ งจาก
ข้าพเจ้าต้องเดินทางไปทำ�งานทุกวันโดยรถมอเตอร์ไซค์ ทุกครั้ง
ก็จะพบเห็นเด็กเล็กที่ต้องซ้อนท้ายรถไปโรงเรียน ต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ที่ รถยนต์ รถบรรทุก
ได้ปล่อยควันไอเสียออกมา ซึง่ ถ้าได้หายใจเอาไอเสียเข้ามาสะสม
อยู่ในร่างกายเป็นจำ�นวนมากโดยที่ไม่รู้ตัว อาจก่อให้เกิดผลเสีย
กับร่างกายโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเด็กและโรคต่างๆ
ตามมาจึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชุดนี้
วัตถุประสงค์
1. เป็นการนำ�ประสบการณ์ตรงทีข่ า้ พเจ้าได้พบเจอเกีย่ วกับ
มลพิษ ส่งผลให้กบั การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวางของข้าพเจ้า
มีการนำ�ของเสียที่ได้จากรถจักรยานยนต์มาเป็นส่วนประกอบ
ในผลงาน
2. สร้างผลงาน โดยอาศัยรูปทรงของมนุษย์มาเป็นการ
นำ � เสนอในผลงาน เพื่ อ ความเข้ า ใจถึ ง ผลเสี ย จากมลพิ ษ ที่
ตกกระทบสู่มนุษย์
3. การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานโดยใช้ วั ส ดุ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น
นํ้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว สนิมที่เกิดจากแผ่นเหล็กซิงค์

กรอบแนวความคิด
มลพิษจากท่อไอเสียรถ ยวดยานพาหนะต่างๆ ที่แล่นไป
ด้วยพลังงานการเผาไหม้ของนํา้ มันเบนซิน เช่น รถยนต์ เครือ่ งบิน
รถมอเตอร์ไซค์ รถสามล้อเครื่อง เรือ จะปล่อยสารพิษ ไอควัน
ก๊าซต่างๆ หลายชนิดออกมาทางท่อไอเสีย อันตรายจากก๊าซพิษ
ที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ พิษของตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายของ
มนุษย์โดยทางการหายใจคือ นอนไม่คอ่ ยหลับ อารมณ์ไม่แจ่มใส
เบือ่ อาหาร นํา้ หนักตัวลด ท้องผูก อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
เหงือกซีด โลหิตจาง ไตพิการ ทำ�ลายเนื้อเยื่อสมอง ทำ�ให้ปวด
ศีรษะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจนถึงตายได้
ศิลปะจัดวาง หรืออินสตอลเลชันอาร์ต (Installation Art)
เป็นผลงานศิลปะอีกรูปแบบหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พืน้ ที่ ซึง่ อาจ
เป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่เจาะจงก็ได้อาจจัดขึ้นในห้องว่าง
ตามแกลเลอรี หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑ์ ตึกรามบ้านช่อง สถานทีต่ า่ งๆ
บางผลงานต้องการสภาพแวดล้อมเหล่านั้นให้มีส่วนร่วมกับ
ผลงานด้วย เช่น ศิลปินทีส่ ร้างงานประเภทนีจ้ ะให้ความสำ�คัญกับ
การติดตัง้ ผลงานให้สมั พันธ์กนั กับสภาพแวดล้อมทัง้ หมด โดยไม่ได้
เน้นที่ผลงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ศิลปะจัดวางเป็นผลงาน
ศิลปะที่ทำ�ให้คนดูได้ร่วมมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผลงาน ในขณะที่ผลงานถูกสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นให้ผู้ชมได้
เข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
แนวความคิ ด ของการวิ จั ย เกิ ด จากการนำ � เอา
ประสบการณ์ ต รงของข้ า พเจ้ า ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากมลพิ ษ
ในระหว่างการเดินทางไปทำ�งานได้เห็นเด็กเล็กที่ซ้อนรถไป
โรงเรียน มลพิษที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากฝุ่นละอองในอากาศ
และที่เป็นตัวการสำ�คัญก็คือ ควันจากท่อไอเสียรถมักจะมา
กับรถที่มีขนาดใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เป็น
ยานพานะในการเดินทางไปทำ�งาน แม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้หมด จากเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดเป็น
แรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าทำ�ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ เพื่อ
ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงผลเสียหรือผลกระทบของมลพิษทีก่ �ำ ลัง
คุกคามเข้ามาสู่ร่างกายของเราในทุกวัน
การสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบของศิลปะจัดวาง
(Installation Art) มีการจัดเตรียมสถานทีใ่ ห้เกิดความสอดคล้อง
กับผลงาน วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดทำ�ด้วย
แผ่นเหล็กซิงค์ตดั เป็นรูปทรงของคนในท่าทางต่างๆ ตามต้นแบบ
เนือ่ งจากวัสดุทใี่ ช้เป็นแผ่นเหล็กซิงค์เมือ่ ถูกนาํ้ แล้วทิง้ ไว้เป็นเวลา
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นานจะทำ�ให้เกิดเป็นสนิม ส่งผลทำ�ให้ผลงานเกิดเป็นพื้นผิวของ
สนิมให้ความรูส้ กึ ถึงสิง่ ทีเ่ ป็นสิง่ แปลกปลอมปะปนอยูใ่ นร่างกาย
การนำ�เสนอผลงาน ข้าพเจ้าได้ใช้นาํ้ มันเครือ่ งทีไ่ ม่ใช้แล้ว
ถูกถ่ายออกมานำ�มาใช้ประกอบกับการนำ�เสนอผลงาน โดยข้าพเจ้า
ได้ใช้นํ้ามันเครื่องที่ไม่ใช้แล้วเทลงไปในผลงานที่เตรียมไว้ ซึ่ง
ผลงานทีไ่ ด้เตรียมไว้ให้ความรูส้ กึ คล้ายกับถาดรองรับนํา้ มันทีใ่ ช้กนั
ตามร้านซ่อมรถ นํ้ามันเครื่องที่เทลงไปเปรียบได้กับของเสีย
ที่ค่อยๆ ไหลเข้าไปสู่ร่างกายทีละนิดจนเต็ม เปรียบเสมือนกับ
ร่างกายของคนเราที่สะสมมลพิษเข้าไปสู่ร่างกายทุกวันๆ จน
ร่างกายไม่สามารถรับไหวอาจทำ�ให้เจ็บป่วยและถึงกับเสียชีวติ ได้
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผลงานชุดนี้เปรียบเสมือนกระจก
สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของมลพิษที่จะตามมาในภายหลัง

ขอบเขตของการสร้างสรรค์
การวิจยั และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง ผลกระทบ
จากมลภาวะในชีวติ ประจำ�วันผ่านศิลปะจัดวางมีขอบเขตในการ
วิจัยดังนี้
1. เนื้อหา
เนือ้ หาด้านมลพิษ มลภาวะทางสิง่ แวดล้อม แนวความคิด
เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษส่งผลทำ�ให้มนุษย์ได้รับมลพิษ
โดยไม่รตู้ วั จากการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน เพือ่ ให้ผลงานสร้างสรรค์
ชิน้ นีเ้ ป็นเครือ่ งเตือนถึงผลกระทบจากมลพิษ จึงนำ�ไปสูก่ ารสร้าง
ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบศิลปะจัดวาง
2. รูปแบบ
สร้างสรรค์ผลงานรูปทรงในลักษณะ 3 มิติ มีการนำ�ฟอร์ม
ของเด็ก ครอบครัว ใบหน้าของเด็ก ถ่ายทอดถึงผูท้ ถี่ กู ผลกระทบ
จากมลพิษเหล่านี้ ผลงานถูกจัดวางในห้องนิทรรศการ หรือ
พื้นที่ต่างๆ ภายนอกอาคารได้ โดยใช้ผิวของนํ้ามันเครื่องเป็นตัว
สะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
3. ผลงาน
ผลงานเป็นรูปแบบศิลปะจัดวางจำ�นวน 1 ชุดนิทรรศการ
ลักษณะผลงานมีสว่ นประกอบของแผ่นเหล็กซิงค์และนา้ํ มันเครือ่ ง
เป็นส่วนประกอบหลักของผลงานทัง้ หมด การสร้างสรรค์ผลงาน
ชุดนี้ผู้วิจัยเชื่อว่า ผลกระทบของมลพิษเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคน
ล้วนแล้วแต่ได้รับมลพิษเข้าไปสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้า และหาข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษ มลภาวะ
ทางสิง่ แวดล้อม ศิลปินผูใ้ ห้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
และเอกสารที่ใช้ในการประกอบงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมทำ�แบบร่าง
3. ขั้นตอนการทำ�แบบร่างผลงานลายเส้น
4. สร้างสรรค์ผลงานจริง
5. รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง
5.1 รวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย
5.2 รวบรวมข้อมูล วิดีโอ
6. นำ�ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนำ�มาประกอบในรูปเล่มเอกสาร
เพื่อจัดทำ�เอกสารประกอบงานวิจัย
7. ประเมิน ผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 : ภาพร่างผลงานลายเส้นก่อนขยายท�ำผลงานจริง
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การจัดทำ�ภาพร่าง
รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายใช้ประกอบในการทำ�ภาพร่าง
ตัดทอนรายละเอียดส่วนต่างๆ ออกให้เหลือแต่ภาพลายเส้น
ในขั้นตอนของการทำ�แบบร่างนั้นควรทำ�ในจำ�นวนที่มากเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจก่อนการขยายทำ�ผลงานจริง
ผลงานวิจัย : ผลงานสร้างสรรค์
ผลงานต้องการสื่อถึงเรื่องของมลพิษ และมลภาวะ ที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์โดยการซึมซับเอามลพิษต่างๆ เข้าไปสูร่ า่ งกาย
เป็นจำ�นวนมากทำ�ให้เกิดการสะสมจนอาจทำ�ให้เกิดการเจ็บป่วย
และผลเสียต่างๆ ตามมา รูปแบบของผลงานเป็นศิลปะแนวติดตัง้
จัดวาง เทคนิคสื่อผสม วัสดุที่ใช้คือแผ่นเหล็กซิงค์ นํ้ามันเครื่องที่
ใช้แล้ว จัดวางในห้องนิทรรศการจำ�นวน 1 ชุดนิทรรศการ สะท้อน
ความคิดเกีย่ วกับมลพิษทีม่ ผี ลต่อมนุษย์ดว้ ยมุมมองเฉพาะบุคคล
การศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิต
ประจำ � วั น ผ่ า นศิ ล ปะจั ด วางซึ่ ง มี ค วามสำ � คั ญ ที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง
ผลกระทบของมลพิษ อีกทั้งให้บุคคลทั่วไปเกิดความตระหนัก
ถึงการใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่ต้องใช้ชีวิตประจำ�วันสัมผัสอยู่กับ
สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะได้รับมือได้ทันถึงผลเสียที่จะตามมา ในการ
ดำ�เนินการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้กำ�หนดแนวทางขั้นตอน และวิธี
ดำ�เนินการศึกษาไว้ดังนี้
การสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานชื่อ ทารก
แนวความคิด
ผู้ วิ จั ย นำ � เสนอในเรื่ อ งของมลพิ ษ โดยใช้ วั ส ดุ ที่ เ ป็ น
นํ้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว แทนค่าของมลพิษที่เข้ามารุกรานมนุษย์
ผลงานได้มีการเลือกใช้ฟอร์มของเด็กทารกซึ่งผู้วิจัยต้องการ
ให้เห็นถึงความบอบบางและความไร้เดียงสาของเด็กผูท้ ย่ี งั อ่อนต่อ
โลกแต่กลับต้องมารับผลกระทบจากมลพิษนี้ด้วยโดยที่ไม่รู้ตัว
โดยในผลงานชิ้นนี้ผู้วิจัยได้เลือกท่านอนของเด็กทารกมาใช้ใน
ผลงาน เพื่อต้องการให้เห็นถึงอิริยาบถของเด็กทารกที่กำ�ลัง
พักผ่อน ในวัยทารกเป็นวัยทีต่ อ้ งได้รบั การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน จึงจะทำ�ให้เด็กเจริญเติบโตได้
อย่างสมบูรณ์ ซึง่ เด็กทารกนัน้ ไม่สามารถพูดได้มเี พียงการสือ่ สาร
ผ่านการร้องหรือเปล่งเสียงออกมา ผู้ใหญ่จึงทำ�ได้เพียงใช้วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพที่ 2 : ทารก

รูปแบบ
ใช้เทคนิคการจัดวางโดยอาศัยพืน้ ทีโ่ ดยรอบให้สม้ พันธ์กบั
งาน กำ�หนดให้ผวิ ของนํา้ มันเครือ่ งมีลกั ษณะมันวาวเปรียบเสมือน
กระจกที่สะท้อนสิ่งต่างๆ ลงไปบนผิวของนํ้ามันเครื่อง ผลงานมี
ขนาด กว้าง 36 เซนติเมตร ยาว 76 เซนติเมตร ลึก 5 เซนติเมตร
เทคนิคและวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้แผ่นเหล็กซิงค์ตดั ให้เกิดเป็น
ฟอร์มรูปเด็กทารก และยกขอบด้านข้างรอบงานขึ้นเพื่อให้มี
ลักษณะใกล้เคียงกับถาดรองนา้ํ มันเครือ่ งในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
โดยให้ความสำ�คัญกับนาํ้ มันเครือ่ งได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูช้ มผลงาน
ให้นํ้ามันเครื่องเป็นตัวสะท้อนสิ่งที่จะได้รับมลพิษและมลภาวะ
หากพวกเราทุกคนยังไม่ช่วยกันดูแล ตามที่ผู้วิจัยต้องการสื่อ
ออกมาในผลงาน
ผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานชื่อ ครอบครัว
แนวความคิด
ในผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานต่อเนื่องมาจากชิ้นที่ 1 โดย
ในชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ใช้ชื่อผลงานว่าครอบครัว คำ�ว่าครอบครัวนั้น
หมายถึงบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ซึง่ ในผลงานชิน้ นีผ้ วู้ จิ ยั ต้องการ
นำ�เสนอถึงผลกระทบของมลพิษที่เกิดขึ้นกับคนจำ�นวนมากขึ้น
การรุกรานของมลพิษจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง นั่นหมายถึง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษก็มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แม้
พวกเราทุกคนจะดูแลและป้องกันดีแค่ไหนแต่กไ็ ม่สามารถหนีพน้
ปัญหาของมลพิษนี้ไปได้พวกเราทุกคนจึงทำ�ได้เพียงแค่ป้องกัน
ไม่ให้ตนเองและครอบครัวได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เพิ่มขึ้น
ในทุกๆ วัน
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ได้ดีในเรื่องของมลพิษของเสีย สีของนํ้ามันเครื่องที่มีความดำ�
ทำ�ให้เกิดความกลัวต่อผูพ้ บเห็นและตระหนักถึงภัยร้ายของสิ่งที่
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อเสีย ของการใช้นํ้ามันเครื่องที่ใช้แล้วในการทำ�งาน
สร้างสรรค์ นํ้ามันเครื่องได้ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักในระบบ
ของเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงมีสารพิษที่ถูกปนเปื้อนมากับนํ้ามัน
และกลิ่นที่เหม็นของนํ้ามันอาจทำ�ให้เกิดอันตรายได้หากสูดดม
เป็นเวลานานๆ อุปกรณ์ป้องกันจึงมีความจำ�เป็นอย่างมากใน
ระหว่างการทำ�งานสร้างสรรค์
ภาพที่ 3 : ครอบครัว

รูปแบบ
ใช้เทคนิคการจัดวางโดยอาศัยพื้นที่โดยรอบให้สัมพันธ์
กับงาน กำ�หนดให้ผิวของนํ้ามันเครื่องมีลักษณะมันวาวเปรียบ
เสมือนกระจกที่สะท้อนสิ่งต่างๆ ลงไปบนผิวของนํ้ามันเครื่อง
เนือ่ งจากผลงานชิน้ นีไ้ ด้ใช้พนื้ ทีน่ อกอาคารทำ�ให้เกิดการสะท้อน
ของต้นไม้ใบไม้ลงไปในผลงานด้วย ผลงานมีขนาดกว้าง 110
เซนติเมตร ยาว 130 เซนติเมตร ลึก 3 เซนติเมตร
เทคนิคและวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้แผ่นเหล็กซิงค์ตดั ให้เกิดเป็น
ฟอร์มรูปคนที่เดินจูงมือกันเป็นลักษณะครอบครัว และยกขอบ
ด้ า นข้ า งรอบงานขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ ถาดรอง
นํ้ า มั น เครื่ อ งในร้ า นซ่ อ มรถมอเตอร์ ไซค์ โ ดยให้ ค วามสำ � คั ญ
กั บ นํ้ า มั น เครื่ อ งได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ช มผลงาน ธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมต่างๆ รอบๆ ผลงาน ให้นาํ้ มันเครือ่ งเป็นตัวสะท้อนถึง
สิ่งที่ได้รับมลพิษและมลภาวะหากพวกเราทุกคนยังไม่ช่วยกัน
ดูแล ตามที่ผู้วิจัยต้องการสื่อออกมาในผลงาน

การวิเคราะห์การใช้เทคนิค วิธีการและวัสดุ
เทคนิคการใช้นํ้ามันเครื่องที่ใช้แล้วนำ�กลับมาใช้ใหม่ใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นเทคนิคใหม่ทขี่ า้ พเจ้าได้ทดลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของผลงานเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษ
ด้วยสีและกลิ่นทำ�ให้นึกถึงของเสียที่เป็นพิษเป็นอันตรายได้เป็น
อย่างดี ภาชนะรองรับก็มีความสำ�คัญกับผลงานด้วยเช่นกัน
ข้อดี ของการใช้นา้ํ มันเครือ่ งใช้แล้วในการทำ�งานสร้างสรรค์
เป็นการนำ�ของเสียทีท่ งิ้ แล้วนำ�กลับมาใช้ใหม่ สามารถตอบโจทย์

สรุปการวิจัย
ผลการวิจยั การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม “ผลกระทบ
จากมลภาวะในชีวิตประจำ�วันผ่านศิลปะจัดวาง” ชุดนี้เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรง
ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งผู้วิจัยได้สัมผัสถึงมลพิษที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำ�วัน โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในปัจจุบัน
ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ในเรือ่ งของการเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ
มลพิษที่ปะปนอยู่กับสภาพแวดล้อมทำ�ให้สังคมปัจจุบันได้กลับ
มาตระหนักถึงผลเสียผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษ นอกจากนี้
ข้าพเจ้ายังได้รบั อิทธิพลจากผลงานศิลปะทางด้านเทคนิควิธกี าร
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินต่างประเทศ
จึงทำ�ให้ผลงานของข้าพเจ้ามีรูปแบบเทคนิคเฉพาะตนที่ชัดเจน
และแตกต่าง
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นการสร้างผลงานศิลปะ
จัดวางด้วยการใช้นํ้ามันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วเป็นหลัก
ในการทำ�งานผ่านกระบวนการคิดเทคนิควิธีการจากความรู้สึก
และประสบการณ์จริงสร้างสรรค์เป็นผลงาน นำ�เสนอในรูปแบบ
แนวความคิดเทคนิควิธีการในผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์ผลงาน
ชุดนี้ทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์
และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแสดงขั้นตอนการทำ�งาน
ตามลำ�ดับได้อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
อย่างไรก็ตามการสร้างสรรค์ผลงานชุดนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดการ
ค้นคว้าทดลองค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์เฉพาะตนตาม
แนวความคิด และวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้การสร้างสรรค์ผลงาน
ชุดนีเ้ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผลงานศิลปะให้มคี วามแตกต่าง
จากเดิม ก่อให้เกิดประโยชน์สำ�หรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าและ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ต่อไป
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บทคัดย่อ
ตั้งแต่สมัยโบราณ หวีได้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนทั่วไป ในฐานะที่เป็นเครื่องมือจัดทรงผม หวีได้
สื่อถึงแนวคิด ฟังก์ชัน ความงามศิลปะ ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม
ค่านิยม และประเพณี บทความนีห้ วังว่าจะท�ำให้คนทัว่ ไปกลับหันมา
สนใจ ภูมิปัญญาโบราณที่สืบต่อมา ในฐานะที่เป็นคนออกแบบ
เครื่องตกแต่ง หวีได้สื่อถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในสังคมที่มี
รูปแบบหลากหลาย สื่อผ่านรูปทรง วัสดุและการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละช่วงเวลา มีรูปแบบ ลวดลายเส้นในวัฒนธรรมของตน
บทความนี้จึงได้ใช้การเปรียบเทียบระหว่างหวีจีนและหวีญี่ปุ่น
ผ่านรูปภาพแต่ละยุค ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายใน
ของวัฒนธรรมเครือ่ งประดับหวี สะท้อนมิตขิ องจิตวิญญาณ ทีม่ า
ความหมาย รูปทรงเฉพาะ ความงามทางศิลปะที่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบหวี รูปทรง การเปรียบเทียบ จีน ญีป่ นุ่

Abstract
The comb has been closely related to people's
life. As a universal utensil, it conveys different social
culture, values, the concept, function and aesthetics
that are given by the demand of courtesy. It aims at
looking back and paying attention to traditional spirit.
As an object with decorative function, it includes multilevel social and historical content through its own shape,
material, and pattern changes. This paper mainly starts
from the shape change of Japanese and Chinese combs,
combines related pictures, and makes an analysis on
the intrinsic link between Chinese and Japanese comb
culture as well as their different cultural characteristics
and aesthetic spirit.
Key words : comb form, shape, aesthetic
characteristics, China, Japan
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Background & Rationale
Comb has a long history and important status
in all the nationalities. It conveys abundant cultural
contents with its unique forms. Comb is a common thing,
but through the comparison between Japan’s and China’s
different aesthetic appreciation of decorating combs,
we can also discovered the development of human
beings material culture from a special aspect. This article
there are 4 main issues. 1) Search in historical study on
functions of comb and the background which produces
the aesthetic functions of comb. 2) The evolving history
of Japanese combs 3) The Evolving History of Chinese
Comb. 4) Aesthetic comparison between Japanese and
Chinese combs. The development of Japanese decorating
combs and those of Chinese to conclude as the patterns
of the changes in Japanese combs and Chinese combs.
Part1 : The history of comb
The Chinese word for comb is “梳篦”. “梳” has
two parts. One part “木” means wood. It implies the
materials used to make comb is wood. The other part
is “㐬”, which stands for the shape of the comb and
implies “smooth” (Figure:1) In Japanese, "梳"is written
as “櫛”, in which the part “木” and “竹” stand for
wood and bamboo, which imply the materials used
to make the comb are wood or bamboo. (Picture 1)

(Figure:1) The ancient character of the Chinese word “梳”
(comb)

Comb is the tool used to brush hairs. It’s an ancient
handicraft work usually shaped flat with many teeth.

Comb with thinner teeth is called “梳”, used to brush
hair. Comb with thicker teeth is called “篦”, used to
clean hair. Brushing and cleaning hair is one of the
common activities for people’s good-looking. Comb has
two parts: the upper parts is a “hand handle” which is
called “the back of a comb”. The lower part is teeth,
and the empty parts between the teeth are called
teeth gaps. Made of bones, wood, bamboo, horns, or
ivories, etc, combs are necessities for the ancient people,
especially for women, who barely leave their combs
away from themselves. (Figure:2)

(Figure:2) Comb making
Source : http://sns.91ddcc.com/t/103173 (2016. August)

Comb has three major functions. First is to brush
hair. As a basic function. Mr. Wang Renxiang (1950-),
an archaeologist, believes the original combs are made
by imitating human hands out of people’s need to brush
and fix hair [1]. Second, comb is used as amulet and
ritual tool. Most nationalities which keep the customs
of pinching combs in the hair referring to tales about
the customs. Edward Bernard Tyler (1832-1917), claims
Animism, he believe the primitive men see nonliving
objects, including combs, had spiritual power and
were super-natural existence. Behavioral ritualists,
represented by James Frazer (1854-1941), otherwise
thinks the primitive men regarded the head as a sacred
part and god or spirit would afflict to the head. Many
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nationalities have “faith of knot”, for example, some of
them regarded the knots as amulets. Likewise, updoing
the hair to a bun is like making a knot with hair. Plus,
they think after touching something, you are attached
to it even when you are away with it (like touching the
witchcraft). So, the primitive men updid the hair and
pinched the comb in the hair to fulfill the purpose of
keeping the gods on their head. They believed the
comb that once touched the head could drive away
beasts and insects and to bury it with the dead men,
it could even protect dead men’s spirits [2]. Lastly,
the comb develops from the tool for brushing hair to
become a decorating ornaments, and thus lead to the
mode of pinching it in the hair. With the teeth of the
comb pinched in and the back of the comb outside of
the hair, the comb can fix the hair and fulfill the need
for decoration and aesthetics at the same time. In
ancient oriental countries, women put much emphasis
on decorating the hair with combs.

prevailed in the late yayoi era. They had more paint,
long shapes and thin teeth. Toward the middle and later
periods of Era of Great Tombs, straight palm-shaped and
horseshoe-shaped combs were popular. In the later era,
both the way of pinching combs and the shapes of the
combs were influenced by Chinese styles. Typical western
Han style horseshoe combs, combs unearthed eight
inches under Ise battery city reflects the styles of
decorating combs at that period. The comb then
developed from vertical to horizontal. (Figure: 3-5)

Part 2 : The evolving history of Japanese combs
Japanese people used combs in Jomon era,
6,000 years ago. Both Aomori Temple Middens and
Fukui Prefecture Bird Marina Middens have unearthed
carved straight comb over this period, and straight bone
comb with five teeth, straight xiu Zhu Wood comb
with eight teeth and so on. Otaru endure road soil field
also unearthed the wooden comb with tangled teeth in
that same period of time. And Miyagi Fen Jin Middens,
unearthed a late jomon age clay golem which shows
the comb style at that time. Before late jomon era
(12000 BC - 300 BC), to the earlier yayoi era (in 300B.
C.–100 B.C.) and middle yayoi era (in 100 B.C.–100 A.D.),
combs were mainly straight knot-shaped combs.
NumerousTriple county site and Ishikawa prefecture
site have unearthed these types of comb. And the straight
comb sawed and carved from the whole piece of wood

(Figure:3) straight painted comb with tangled teeth. Earlier yayoi era
(in 300B. C. – 100B. C.)
Source : http://data. book. hexun. com/chapter-2169-7-1. shtml
(2016. August)

(Figure:4) Straight comb with tangled teeth. Middle yayoi era
(in 100 B. C. – 100 A.D.) unearthed in Ishikawa Prefecture
Source : http://data. book. hexun. com/chapter-2169-7-1. shtml
(2016. August)
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some in great qualities could even worth some gold.
The geishas in Kyoto always pinched 1.5 centimeters
long comb in their buns. Rich ladies and Natsuki geishas
could pinch as much as three or five combs. To Kyōhō
dynasty, common-class women also prevails with
pinching combs. The Ukiyoes that time have many
female images with combs. (Figure:6-7)

(Figure:5) Straight comb with engraved teeth, later yayoi era
(about 100 A.D. to 200 A.D.)
Source : http://data. book. hexun. com/chapter-2169-7-1. shtml
(2016. August)

In Nara age, Japanese clothes, ornaments, and
articles were all under the influence of Chinese Sui
and Tang Dynasty, including the combs. From Heian
period to Azuchi-Momoyama period, Japanese women
favored long straight hair, so they barely use combs for
decoration. The decorating combs in this era were for
the sacrifice in the shrine, represented by 25 combs
designed in plum blossoms figures owned by Hōjō
Masako, principle wife of Minamoto no Yoritomo.
Most common combs used to brush hair were small
semicircle ones made of boxwood, without any designs.
It’s called “Pill comb” The upper-class ladies and
the female officials who accompanied the Emperor of
Japan to have meals also used combs similar to painted
Maki-e. Later, developed from pill combs, there were
“leftover comb” with triangle handle and “peignes”
with widened handle [2].
Hair buns prevailed from Edo period, and reached
a peak when women decorated their hair with combs
in Japanese history. Most turtle shell combs were
imported from abroad in Edo period. The combs were
crystal and the price was expansive. Many famous
ladies competed with their turtle shell combs which

(Figure:6-7) Ancient Japanese way of pinching the comb.
Source : http://www. 360doc. com/content/14/0421/
14/253213_370827796. shtml (2016. August)
http://www. waxinxian. com/1314. html (2016. August)

Till later Edo period (1603 A.D. -1867 A.D.),
there were various styles of combs made of different
materials, like wood, ivory, metal, hawksbill, ox horn,
ox toenail. The designs on the comb included plain
pictures, Ukiyoes, golds or silvers. The sculpture styles
on the back of the comb were abundant, including
flowers and grass, people, animals, stories, sceneries,
and daily necessities. Common women pinched combs
with sculptures and prostitutes usually pinched
hawksbill combs. [2] (Figure: 8-12)

(Figure: 8-9) Edo period combs
Combs in Edo period, shoot in Kyoto National Museum.

378

Comparison of aesthetic styles of decorative combs in Japan and China

(Figure: 10-11) Edo period combs
Combs in Edo period, shoot in Kyoto National Museum.

After Meiji Reform, people began to imitate
western hairdos. Combs changed with this trend and
became simple and made of horse or ox toenails
instead of expensive and precious hawksbill. And
plastic celluloid combs prevailed and produced in
Japan. (Figure:16)

(Figure:16) Meiji and Taisho Period wooden comb
Source : https://commons. wikimedia. org/wiki/File:Kushi. jpg
(2016. August)

(Figure:12) Edo combs
Source : Okazaki Collection: Combs and Ornamental Hairpins

There are two types of Japanese combs nowadays,
bun combs and horizontal combs. Bun combs, according
to the traditional Japanese bun hairdos, include ear lock
comb, knot comb, double comb and so on. Horizontal
combs are used as decoration and daily brushing. [2]
(Figure: 17-18)

In Meiji period (1868-1911) Japanese combs developed towards curved shapes, and the teeth became
“full” and “thinner” style. (Figure: 13-15)
(Figure:17) Combs in Showa period (1926 A.D. -1989 A.D.)
Source : Okazaki Collection: Combs and Ornamental Hairpins

(Figure: 13-15) In Meiji period Japanese combs
Source : Okazaki Collection: Combs and Ornamental Hairpins

(Figure:18) Its modern Japanese maki-e
Source : http://www. mucai. org. cn/Poplar/article. htm?projectID=
cn1110240007 (2016. August)
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Part 3 : The Evolving History of Chinese Comb
The history of combs in China can be traced
back to the late Neolithic period. There are two pieces
of rotten ivory comb unearthed in a tomb in Tai'an
Dawenkou, Ningyang County, Shandong Province of
China in 1959, about 6, 000 years ago (late Neolithic),
in a vertical rectangle, with 5 long and thick teeth. [9]
(Figure:19)

(Figure:19) Ivory comb unearthed from Majiabang cultural
relics 6000 years ago
Source : http://news. cang. com/info/212051_1.html
(2016. September)

A lot of jade combs were found in tombs of
Liangzhu cultural ruins. Their basic characteristics were
on a trapezoidal shape and some were in a wing-like
shape. Some were with a plain face while some were
engraved with God's or animal’s face or geometric
pattern. There were also combsunearthed in a similar
period in Dawenkou cultural sites, such as an 8character pattern ivory comb unearthed in Shandong
Tai'an Dawenkou Baotou Village. These combs and comb
backs have a hole, which can be used to wear tethers
and lash other decorations, reflecting the functional
requirements of worshiping sprite and wearing comb.
From the Warring States Period to the Wei and Jin

Dynasties, China was popular with horseshoe-shaped
comb. Combs in this style were also found in Western
Regions, the basic shape of which is semi-round comb
back and square comb teeth. Horseshoe-shaped combs
before Qin and Han Dynasties often had a series of
holes, which can be worn. After Qin and Han Dynasties,
it was popular to pack the comb with bags or boxes,
and then it was rare to see a hole on the comb. [9]
Combs in Han Dynasty are in a longer horseshoe-shape,
decorated with cloud-based pattern, and feathered
birds and beasts. (Figure:20)

(Figure: 20) Bone Comb in Warring States Period
Source : http://news. cang. com/info/212051_1. html
(2016. September)

Placing a comb into the hair began in Southern
Dynasties and prevailed in Tang Dynasty. Women in Tang
Dynasty thought decorative hair was beautiful to form
a high bun. Comb is a necessary tool for hair buns,
coupled with popular hair ornaments. Tang Dynasty
was prevailed with half-moon shaped combs, the
materials of which were also more diverse, mostly
wood or bamboo as well as precious metals, like gold,
silver, copper and tin, made of metal sheet, or ivory,
rhinoceros horns, and tortoise shell. It was decorated
with shells, crystal, glass, and jade beads. [3] (Figure
: 21-22)

380

Comparison of aesthetic styles of decorative combs in Japan and China

(Figure: 21-22) Portrait of Dunhuang Mogao Grottoes
and Dress of Tang Dynasty
Picture is from Ancient Chinese Gold and Silver Jewelry by
Yang Zhi shui (1954-)

Combs in Tang Dynasty was horseshoe-shaped,
with a slightly wider part in the bottom. The most
typical way to put a comb into the hair toward a front
of the forehead hair. There are also other ways to put
combs, like two combs one up and one down, or two combs
up or down at the same time or only one comb. Some
people will insert many small combs in the hair to create
variations. Patterns of the comb are mostly borrowed
from the bronze mirror in Tang Dynasty. (Figure:23-29)
Complex and gorgeous pattern theme includes fairy;
beautiful butterfly around flowers, phoenix; mandarin
duck; and lotus. [3]

(Figure: 23-28) Tang Dynasty comb
Pictures are from Ancient Chinese Gold and Silver Jewelry by Yang Zhishui (1954-)
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(Figure: 29) Combs in Tang Dynasty Collected by Mr. Kang
Yuchun (1966-) in Yunnan Personal Museum,
Photo taken by the author (2017. April)

(Figure: 31-32) Song dynasty comb
Pictures are from Ancient Chinese Gold and Silver Jewelry
by Yang Zhi shui (1954-)

In Song and Yuan Dynasties, there was not a lot of
combs made of pure gold and silver. Instead, more comb
backs and combs were made of different materials.
Decorative part was made of precious metals, and teeth
part was made of wood. Ancient people had developed
a clear sense of using material properly, ensuring the
aesthetic needs of decoration and reasonable use of
expensive materials. [3] (Figure: 30)
Popular comb style in Song and Yuan Dynasties
were rainbow-shaped type. Some were decorated in
both side and some were only decorated in the back of
the comb. Comb shape in Song Dynasty were transforming
from wide and flat horseshoe into a semicircle, and
comb back and teeth from narrow shape to crescent
shape. Connection between comb back and teeth were
transforming from up and down into comb back half
containing comb teeth. Decorative style carried the one
in Tang Dynasty-carefully crafts, but the overall style
took on an elegant and simple style. [3] (Figure:31-32)

Yuan Dynasty in China is a dynasty built on the
back of horse. Their simple and plain grassland character
is also reflected in the made of comb, forming its
own unique flavor of the times and national style. [9]
(Figure:33)

(Figure: 30)

(Figure: 33) Gold Wooden Comb in Yuan Dynasty
Source : http://news. cang. com/info/201207/212051_3. html
(2016. September)

In Ming and Qing Dynasties, comb has gradually
lost its decorative function, and has developed with
a social influence and changes. Complex combs were
designed for the purpose of social grade and distinction
of functional use. Different shapes of combs had
different combing effect. Long arched comb was for
large area combing hair; medium crescent comb was for
combing both sides and dovetail; a small shape comb
was for combing hair tip; fine two-sided comb can be
used to get rid of the scalp dirt. Different combs have
their own duties. All kinds of materials and decorative
techniques tend to be complete. [3][9] (Figure:34)
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(Figure: 34) The comb of the Qing Dynasty
Source: http://baike. baidu. com/link?url=Mwj01YWcMpG-fyob42yOknLn7aQckoQXSEPNdpr80s_1goB7WpFrTa0dIvglCZfKXt8KZWDD-fUx3isem53nWMbnrKzHrZkYbJ3RLDLic3
(2016. September)

Throughout the developmentof decorative
combs in China, presently, it seems to have lost its
popularity in ancient times. Because decorative combs
have disappeared from people's daily life. Apart from
high-end goods with some collection value, there have
been few exquisite combs in ordinary people’s life.
Time
About 4000 BC the first century BC
The 1st century
AD - the end of
the third century
AD

Part 4 : Aesthetic comparison between Japanese
and Chinese combs.
From earlier functional combs to later decorating
combs, the need for decoration also shows the rise
of hierarchy. The trend is always led by the nobilities.
Japanese combs develops from exquisite to simple,
along with the extends of tradition. Chinese combs
develops from luxurious to elaborate, and then are
no longer used as daily decoration.
Along the time, Japanese comb forms its own
special and unique design style. First, it is thin and small
and put emphasis on the beauty of simple and plain.
Second, it shows the aesthetic view of “quiet and
deserted”, which pursues the beauty of quiet elegance.
Japan loves mysterious and elegance beauties, implicit,
distant and obscure.
The horseshoe-shaped combs influenced
Japanese combs a lot. And Japanese combs developed
exquisite structures with tangled and dimensional
designs. The views of “quiet” and “crystal” were
embodied in the combs. The emphasis on the shape of
the combs along the development was also very obvious.
The decoration on the Japanese combs were often
irregular. The materials were often paints embedded
with other ingredients to reach an exquisite style. Dense

Japan
Modeling

Use

China
Style

Modeling
Vertical horseshoe shape

Vertical
horseshoe
shape

Comb
the hair

Use
Comb the hair

Comb teeth
long
Semi-round comb back with Comb the
and thick
long horseshoe shape
hair 、Fixed
hair crown 、
decoration
Semi-round comb back with
vertical long horseshoeshaped, comb back gradually
wide flat, comb teeth slightly
sparse

Comb the
hair 、Fixed
hair crown 、
decoration

Style
Comb teeth long
and dense
Carved exquisite

Simple and neat
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Time

Japan
Modeling

Use

China
Style

At the beginning
of the 4th century
AD - the end of
the 6th century AD

Modeling
Horseshoe-shaped,
half-moon

Semicircular,
triangular

Use
Comb the hair
、Fixed hair
、decoration

Style
Beautiful and
dense, hair is
the heyday of
the comb

Comb the
hair 、Fixed
hair 、decoration

The beginning
of the 7th century
AD - the end of
the 9th century AD
The beginning of
the 10th century
AD - the end of
the 12th century

The beginning of
the 13th century the end of the 15th
century AD

Horseshoe-shaped, half- Comb the hair
moon, rainbow-shaped
、Fixed hair
、decoration

Gradually
elegant

rainbow-shaped

Simple and
elegant

Comb the hair
、decoration

Horseshoe-shaped, half- Comb the hair,
moon, rainbow-shaped Fish- No longer
shaped, trapezoidal
popular combing
decoration

The beginning of
the 16th century the end of the
18th century AD

Square
round, rainbow-shaped,
half-moon,
irregular
shape,

Comb the
hair 、Fixed
hair 、decoration

Stereo
elegance,
decorative
comb
development
of the peak

The beginning of
the 19th century AD
- the end of the
20th century AD

Half moon,
rainbow,
long moon
shape

Comb the Simple and
hair 、Fixed delicate
hair 、decoration

(Figure: 35) Japan China comb form, use development comparison chart

Chinese combs evolves with the changes of
dynasties. The styles are more like luxurious, full, heavy
and balanced. Horseshoe-shaped combs were the
most popular ones. Later, with the prevailing trend of

“rainbow bridge-shaped” combs in Song dynasty, the
visual feeling of “round” and “full” is continued. Most
of the decoration is continuous or symmetrical pictures
which show the “moderation” in Chinese culture.
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With the ways of pinching combs in the hair in
these two countries developing from similar ways into
different ones, the shapes of the combs also became
different. Japanese combs become hair decoration,
matched with hairpins. Chinese combs then gradually
used as decoration. Nowadays, Chinese ways of making
the combs that lead to a need to protect its use by
the Intangible Cultural Heritage Lists.

Conclusion
The development of Japanese and Chinese
combs was not single linear and conventional. Because
of the unique historical and cultural backgrounds, from
jade combs to carved combs to luxurious engraved
combs, Japanese combs absorb the essence of foreign
cultures along its evolving history and reach its own
styles. The shapes, crafts and materials change to fit
in the new need of social and cultural development.
China has its own deep cultural root and
diversified aesthetics. In the future, China need
to combine traditions and modern styles together,
based on the historical background and our present
situation, demolishing cultural gaps, for a better
development.
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หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
ส�ำหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา
วารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal) เป็น
วารสารวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพือ่ ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ การค้นคว้าวิจยั และการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะสาขา
ต่างๆ โดยตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles)
และบทความวิ ช าการ (Review Articles) รวมทั้ ง ผลงาน
วิทยานิพนธ์ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และงานศิลปวัฒนธรรม
หลากหลายสาขา จากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา ต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งของการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
บทความในวารสารศิลปกรรมบูรพานีจ้ ะมีคณะกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโดยมี
ก�ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับภาคต้น (ฉบับที่ 1 มิถุนายน - พฤศจิกายน)
ฉบับภาคปลาย (ฉบับที่ 2 ธันวาคม - พฤษภาคม)

รูปแบบการเขียนบทความ
รายงานการวิจยั บทความวิจยั และงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปกรรม ควรมีความยาวตั้งแต่ 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) ลงใน
กระดาษ A4 ระยะห่างจากขอบกระดาษ ทัง้ ด้านบนและด้านล่าง
1.5 นิว้ ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิว้ โดยใช้รปู แบบอักษร Cordia
New ขนาด 16 point เท่านัน้ ตัวเลขให้ใช้เป็นเลขอารบิคทัง้ หมด
และมีข้อมูลตามล�ำดับต่อไปนี้
• บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชือ่ -นามสกุล ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• เชิงอรรถและบรรณานุกรม

ประเภทของบทความที่จะตีพิมพ์
1. รายงานการวิ จั ย ทางด้ า นศิ ล ปกรรมศาสตร์ เป็ น
บทความวิจยั หรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม และ
ด้านวัฒนธรรม(การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์
ดนตรี การแสดง สื่ อ ศิ ล ปะ ปรั ช ญาศิ ล ป์ สุ น ทรี ย ศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การจัดการด้านวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์)
2. บทความวิชาการหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ เ ป็ น บทความที่ เ สนอองค์ ค วามรู ้ แนวคิ ด
วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ (การวิจยั งานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศลิ ป์
ดนตรี การแสดง สื่ อ ศิ ล ปะ ปรั ช ญาศิ ล ป์ สุ น ทรี ย ศาสตร์
ประวั ติ ศาสตร์ศิ ลปะ และโบราณคดี) และการจัด การด้ า น
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์
3. บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ
ผู้ส่งผลงานสามารถน�ำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ได้ ต้องมี
หลักเกณฑ์ดังนี้
1. บทความที่ไ ด้รั บการพิ จ ารณาลงตี พิม พ์ใ นวารสาร
ต้องไม่เคยถูกน�ำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรืออยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ใน
เวลาเดียวกัน
2. บทความต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ
(Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขานัน้ ๆ อย่างน้อย
2 คน
3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์นี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ และสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง
ส�ำนวนและรูปแบบ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
4. ผูป้ ระเมินบทความจะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นและข้อแนะน�ำ
ว่าบทความนั้นๆ จะไดร้บการยอมรับ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือ
ให้แก้ไข หากมีการแก้ไขผู้เขียนจะต้องส่งบทความแก้ไขอีกครั้ง
และต้องแก้ไขบทความนั้นให้เสร็จภายใน 10-15 วัน หลังจาก
ได้รับผลการประเมิน
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หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
ส�ำหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา

5. บทความทีน่ ำ� เสนอเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ในฉบับภาคต้น
ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือนมีนาคมและในฉบับภาคปลาย ต้อง
ส่งต้นฉบับ ภายในเดือนกันยายน

การเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์
1. บทความ
เอกสารบทความวิชาการ/วิจัย จ�ำนวน 3 ชุด พร้อมแบบ
น�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
ขนาดไฟล์ไม่ต�่ำกว่า 500KB
บทความสามารถจัดท�ำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในกรณีทเี่ ป็นภาษาอังกฤษ บทความดังกล่าวต้องผ่านผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบการใช้ ไวยากรณ์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมาแล้ ว การเขี ย น
ภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้ค�ำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลัก
ของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษใน
ข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจำ� เป็นและไม่ใช้ค�ำย่อ นอกจาก
เป็นค�ำที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
กรณีจำ� เป็นให้เขียนค�ำศัพท์ภาษาไทย ตามด้วยในวงเล็บ
ภาษาอังกฤษ โดยค�ำแรกให้ขนึ้ ต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค�ำทีเ่ หลือ
ทัง้ หมดให้พมิ พ์ดว้ ยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชือ่ เฉพาะทุกค�ำให้ขนึ้ ต้น
ด้วยพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยูห่ ลายทีใ่ นบทความของศัพท์คำ� เดียวกัน
ที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค�ำศัพท์ภาษาไทย
ตามด้ ว ยภาษาอั ง กฤษครั้ ง แรก ครั้ ง ต่ อ ไปใช้ เ ฉพาะค� ำ ศั พ ท์
ภาษาไทยเท่านั้น
2. การพิมพ์
ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้า
กระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส�ำหรับ
การพิมพ์ ห่างจากของกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านอื่นๆ
ด้านละ 1 นิ้ว เว้นบรรทัดใช้ระยะ No spacing ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New เท่านั้น
ตัวเลขให้ใช้เป็นเลขอารบิคทัง้ หมด ซึง่ มีขนาด ชนิดของตัวอักษร
รวมทั้งการจัดวางต�ำแหน่งดังนี้

- แผ่นปก ชือ่ เรือ่ งทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้
ตรงกลางของหน้าแรกด้วยอักษรขนาด 16 และพิมพ์ชื่อผู้เขียน
คุณวุฒิ ต�ำแหน่ง และสถานทีท่ ำ� งาน (Institutional Affiliation(s))
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยให้ บ อกหน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด
ชือ่ สถาบัน คณะ สาขา และทีอ่ ยูท่ สี่ ามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ทที่ ำ� งาน ระบุจงั หวัดและรหัส และ E-mail address
ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษด้านขวา
- ต้องมีเลขหน้าก�ำกับ ในเนื้อหาทุกหน้าโดยมีขนาด
16 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบบนกระดาษด้านขวา ยกเว้น
แผ่นปกไม่ต้องใส่
- ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่ง
ขอบกระดาษด้านซ้าย
ชื่ อ เรื่ อ ง (ภาษาอั ง กฤษ) ขนาด 16 ชนิ ด ตั ว หนา
ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
- ชือ่ ผูเ้ ขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งขอบกระดาษ
ด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ถ้าผู้เขียนเป็นชาวต่างประเทศให้น�ำชื่อสกุล
ขึ้นก่อนชื่อต้น
- ระบุขอ้ มูลว่า เป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจยั
หรือวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ และระบุที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัด
(มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขา) ของผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา
ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อผู้เขียน
- บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษก่อนน�ำเสนอเนื้อหา
- บทความและมี ก ารก� ำ หนดค�ำ ส�ำ คั ญ ไม่ เกิ น 5 ค�ำ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียงหัวข้อของเนื้อเรื่อง
ให้พิจารณา ตามความเหมาะสม
- หัวข้อของบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวหนา
ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของ
ผู้เขียน
- เนือ้ หาบทคัดย่อไทย/อังกฤษ ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา
จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab (0.5 นิ้ว) จาก
ขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน โดยให้
น�ำบทคัดย่อภาษาไทยขึน้ ก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา
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ตรงกัน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ใช้อักษรตัวตรง
ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค�ำ หรือ 15 บรรทัด
- หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบ
กระดาษด้านซ้าย
- หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลข
หน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล�ำดับหมายเลขต�ำแหน่งเว้น 1 Tab
(0.5 นิ้ว) จากขอบกระดาษด้านซ้าย
- เนือ้ หา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์
และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
- 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
• กรอบแนวคิดและสมมติฐาน (ถ้ามี)
• วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
• วิธีการด�ำเนินการวิจัย
• ผลการวิจัย เสนอให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ
• ใช้ตารางเมื่อจ�ำเป็นค�ำอธิบายตารางเสนอเฉพาะที่
ต้องการชี้ประเด็นส�ำคัญ
• สรุปและอภิปรายผล เสนอเป็นความเรียงชี้ให้เห็นถึง
ความเชือ่ มโยงของผลทีไ่ ด้กบั กรอบแนวคิดและงานวิจยั
ที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐานเป็นข้อๆ แต่
ชีใ้ ห้เห็นถึงความเชือ่ มโยงของตัวแปรทีใ่ ช้ศกึ ษาทัง้ หมด
• ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
• เชิงอรรถ/เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม
4. ภาพประกอบ
ผู้เขียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้ในเนื้อหา โดย
ขึ้นบรรทัดใหม่และจัดวางภาพไว้ใต้ข้อความที่เกี่ยวข้อง และ
มีค�ำบรรยายใต้ภาพ การบรรยายภาพให้พิมพ์ใต้ภาพ หากเป็น
ภาพที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น จากหนังสือวารสารต่างๆ เป็นต้น) ต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน และต้องมีการอ้างอิง Reference ด้วย
โดยระบุดังนี้ ตามรูปแบบ ดังนี้

ภาพที่ 1 :
(ที่มา : ชื่อ และ พ.ศ.)
ให้ใช้คำ� ว่า ภาพที่ 1 โดยเป็นตัวหนา ตามด้วยเครือ่ งหมาย
ทวิภาค (:) และข้อความบรรยายภาพ บรรทัดต่อมาเป็นทีม่ าของ
ภาพ โดยระบุ แหล่งที่มา และปี พ.ศ.
ไฟล์ภาพที่ส่งมาจะเป็นสีหรือขาวด�ำ ก็ได้ แต่ภาพใน
วารสารที่ตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวด�ำ เท่านั้น โดยให้ส่งเป็น
ไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด
โดยปรับขนาดของไฟล์รูป ไม่ควรต�่ำกว่า 300 Pixel/High
Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต�่ำกว่า 500 KB โดยต้องระบุชื่อภาพ
ให้ตรงกับล�ำดับภาพที่แทรกไว้ในข้อมูลเนื้อหา
5. การอ้างอิงเอกสาร
ในเนือ้ เรือ่ ง ใช้ระบบนาม ปี เป็นการอ้างอิงทีอ่ ยูร่ วมกันกับ
เนือ้ หาไม่แยกส่วน โดยอาจเขียนชือ่ ผูแ้ ต่งทีใ่ ช้อา้ งอิงให้กลมกลืน
ไปกับเนื้อหาหรือจะแยกใส่ในวงเล็บท้ายข้อความอ้างอิงก็ได้
1. นามของผู้เขียนและการอ้างอิงที่เป็นตัวเลข
- นามของผู ้ เขี ย นภาษาไทย ให้ เขี ย นชื่ อ และให้ ใช้
พุทธศักราช ตัวเลขหน้าเป็นเลขอารบิกทั้งหมด เช่น
• พวงรัตน์ ทวีรตั น์ (2543, 48) กล่าวว่า..............(ในการ
กล่าวถึงผู้เขียนครั้งแรก) หรือ (พวงรัตน์, 2527, 48)
กล่าวว่า.............(ในการกล่าวถึงผูเ้ ขียนครัง้ ต่อมา) หรือ
(พวงรัตน์, 2527, 48) (ตามหลังข้อความที่อ้างอิงถึง)
• ผู ้ วิ จั ย ใช้ ท ฤษฏี ข อง เบสต์ ที่ ก ล่ า วไว้ ว ่ า การแปล
ความหมายระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต ่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Best, 1986 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, 48)
• การผสมผสานระหว่างรูปแบบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นใน
จินตนาการ ให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ที่ยังคงความรู้สึกถึง
ประโยชน์ในการประดับตกแต่งตัวอาคาร (นวลน้อย
บุญวงษ์, 2539, 59)
- นามของผู้เขียนภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะ
นามสกุล (last name) ให้ใช้คริสต์ศักราช และเลขหน้าเป็นเลข
อารบิค ทั้งหมด เช่น
• Smith and Thomas (1989, 38-42) introduced...
หรือ............(Smith and Thomas 1989, 38-42)
2. เรื่องที่มีผู้เขียนมากกว่า 3 คนขึ้นไป
- ภาษาไทย ใช้ชอื่ แรกแล้วตามด้วยค�ำว่า และคณะ แล้ว
จึงเป็นพุทธศักราชและเลขหน้า เช่น
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หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
ส�ำหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา

• …….(นวลน้อย บุญวงษ์ และคณะ 2539, 117-121)
• ภาษาต่างประเทศ ใช้เฉพาะนามสกุลคนแรก แล้ว
ตามด้วย et al. และ ค.ศ. เช่น
• .........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก�ำกับ
ตัวอักษรตามล�ำดับ เช่น ก, ข, ค,... A, B, C,…ต่อจากปีพิมพ์ เช่น
• (ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรือ
(Brown1991A, 299)
4. กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ
ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทนและใช้ตัวเอน เช่น
• (ทัศนศิลป์ 2550, 15) เอกสารจากเว็บไซต์ เช่น หลักเกณฑ์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่าย
• เสียง (2542, ออนไลน์) หมายความว่า.........หรือ ..........
• ............ (Therapeutic Goods Administration,
online)
6. การเขียนบรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิงทุกเรือ่ งทีป่ รากฏในรายการอ้างอิง ให้นำ� มา
เขียนเป็นบรรณานุกรมทุกรายการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
6.1. จัดท�ำรายการสิง่ พิมพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยรายการ
สิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
6.2. การอ้างอิงที่เป็นตัวเลขใช้เลขอารบิกทุกกรณี
6.3. เรียงล�ำดับตามตัวอักษรของผู้แต่ง
• เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสารภาษาไทย ให้
เขียนชื่อ ทุกคนเรียงกันไป คั่นด้วยจุลภาค (,) คน
สุดท้ายให้เชื่อมด้วย “และ” เช่น พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
จิตรแก้ว สว่างราช, และชูศักดิ์ เตชะณรงค์ .
• เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล�ำดับตามปี
จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที่พิมพ์หลังต่อๆ มา แต่
หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก�ำกับไว้ทพี่ ทุ ธศักราช
หรือ A B C ก�ำกับไว้ที่คริสต์ศักราชโดยเรียง
ตามล�ำดับของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลังและตามล�ำดับ
ตัวอักษรของชื่อเรื่องส�ำหรับชื่อเรื่องให้ใช้ตัวเอน
• ชื่อผู้แต่งในรายการถัดจากรายการแรกให้แทนชื่อ
ผูเ้ ขียนด้วยการขีดเส้นใต้ จ�ำนวน 16 เคาะ (8 ตัวอักษร)
ตามด้วยจุด (.)
6.4. บรรณานุกรมทีม่ คี วามยาวเกิน 1 บรรทัด ในการพิมพ์/
เขียนบรรทัดที่ 2 ให้เยื้องเข้าประมาณ ½ นิ้ว เช่น
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ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา
(Burapha Arts Journal) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถื อ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ห้ า มน� ำ ข้ อ ความ
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้ำเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
ความรับผิดชอบ
เนือ้ หาต้นฉบับทีป่ รากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์
การพิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิการ จะท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
บทความและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผสู้ ง่ บทความทราบภายใน
15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบทความ ทั้งนี้กองบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงานจะท�ำหน้าทีป่ ระสานงานกับผูส้ ง่ บทความในทุก
ขั้นตอน
2. ฝ่ายประสานงานจะด�ำเนินการจัดรูปแบบของบทความ
ให้เป็นระบบเดียวกันทุกบทความก่อนน�ำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
(Peer Review) พิจารณาจากนัน้ จึงส่งบทความทีไ่ ด้รบั การพิจารณา
ในเบื้องต้นให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จ�ำนวน 2 ท่าน
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด
จากนั้น จึงส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความ
หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ผู้ส่งบทความแก้ไขและน�ำส่ง
กองบรรณาธิการภายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
ผลการพิจารณา
3. ฝ่ายประสานงานน�ำบทความที่ผ่านการพิจารณาและ
แก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการเรียบเรียงพิมพ์และการตีพิมพ์ โดย
ใช้ระยะเวลาด�ำเนินการประมาณ 2-3 เดือน
4. ผูส้ ง่ บทความจะได้รบั “วารสารศิลปกรรมบูรพา” จ�ำนวน
2 เล่มเป็นการตอบแทน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วารสาร
ศิลปกรรมบูรพาได้รับการเผยแพร่การส่งต้นฉบับ
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หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
ส�ำหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา
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ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
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