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รวมบทความการประชุมวิชาการงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม

และศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
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พฤษภาคม 2560



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ภาควชิาจติรกรรม คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบอุตสาหกรรม)
   พุทธศักราช 2558
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ภาควชิาภาพพมิพ์ คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลยัศลิปากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ภาควชิาศลิปะไทย คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์  นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.เดชา วรชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2550
ศาสตราจารย์รสลิน กาสต ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ารุง ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข ภาควิชาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง  สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ ์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์เสกสรร ตันยาภิรมย์ สาขาเซรามิกซ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ ์ สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดพิบาล  ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ



รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์  นักวิชาการอิสระ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค ภาควิชาครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร กิตติกานต ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



บรรณาธิการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ภรดี พันธุภากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยบูรพา 

กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ สุวรรณนิภา มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.มนัส แก้วบูชา มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์ ดร. ปรารถนา แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กองบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริศน์ บัวแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา

กองการจัดการฝ่ายประสานงาน
คุณวีณา ศรีสวัสดิ์
คุณนิกร กาเจริญ
คุณจุลเดช ธรรมวงษ์
คุณวิมลรัตน์ อึ้งสกุล
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 วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับน้ี ถือว่าเป็นฉบับพิเศษ ในปี 2560 ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความจากการประชุมวิชาการและ 
น�าเสนอผลงานทางด้านวัฒนธรมและศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการนี้จัดขึ้น  
เพื่อให้เป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยทาง 
คณะศิลปกรรมศาสตร์นั้น มีนโยบายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์ รวมทังนิสิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้มีโอกาส
ในการน�าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท�างานวิจัย และเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ในการน�าเสนอผลงานต่อสาธารณะ 

 การจัดการประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก  
โดยมีทั้งอาจารย์ นิสิต เข้าร่วมน�าเสนอผลงานกว่า 30 เรื่อง มีทั้งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบของบทความ 
ที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์เป็น Proceeding ของการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งยังม ี
การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในการจดัแสดงนทิรรศการด้านทศันศลิป์และการออกแบบร่วมด้วย  ซึง่ได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมงาน 
อย่างมาก

 ถงึแม้ว่าจากการประเมนิโครงการประชุมวชิาการและน�าเสนอผลงานทางด้านวฒันธรรมและศลิปกรรมในครัง้น้ีจะได้รับผลตอบรบั 
ที่ดี แต่ทางคณะผู้จัดท�าก็ยังเล็งเห็นข้อบกพร่อง ซึ่งจะน�าไปเป็นข้อปรับปรุงแก้ไข และบทความวิชาการที่น�ามารวบรวมในวารสาร 
ฉบับพิเศษเล่มนี้ เป็นอีกส่วนส�าคัญที่จะผลักดันให้มีการจัดท�าโครงการด้านวิชาการ เพื่อการเผยแพร่ต่อไป

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



โครงการประชุมวิชาการ การน�าเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปกรรมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 1. ชือ่โครงการ โครงการประชมุวชิาการ การน�าเสนอผลงานวจิยัทางด้านวฒันธรรมและศลิปกรรมศาสตร์   ระดบัชาต ิคร้ังที ่1

 2. หลักการและเหตุผล
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักถึงความส�าคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายสนับสนุน  
และส่งเสริมให้คณาจารย์ ผลิตผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะได้จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
ทัง้ในระดบัปริญญาโท และปรญิญาเอก สาขาทศันศลิป์และการออกแบบ และสาขาบรหิารศลิปะและวฒันธรรม โดยเน้นกระบวนการวจิยั  
และการสร้างสรรค์ผลงานทีม่คุีณภาพ ให้เป็นทีย่อมรบัต่อสาธารณชน และเป็นการเพิม่ศักยภาพด้านการวจิยั แก่นสิติ นกัศกึษา คณาจารย์ 
นักวิจัยของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจทางด้านการวิจัย และ 
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมทางวิชาการ เพื่อน�าเสนองานวิจัย  
(ในระดบัชาต)ิ ทางด้านวฒันธรรมและศลิปกรรมศาสตร์ ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560 เพือ่เป็นเวทสีาธารณะทางด้านการวจัิย ข้อมลูความรู ้อนัจะ
ท�าให้เกดิเครอืข่ายทางด้านวชิาการ วจิยัและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์เพือ่พฒันาต่อยอดงานวจิยั การน�าผลงานวจิยัไปสู่ชุมชน  
และตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 3. วัตถุประสงค์
 3.1 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ทางด้าน    ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์
 3.2 เพือ่ส่งเสริมคณาจารย์ นกัวจัิย นสิติ นกัศกึษา ในระดบับัณฑติศึกษาให้เกดิการแลกเปลีย่น   เรยีนรูป้ระสบการณ์ทางวัฒนธรรม

งานวิจัย และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
3.3 เพื่อพัฒนาทักษะ การน�าเสนอ ผลงานวิจัยด้วยการบรรยายและการเขียนบทความวิจัย

 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
5.1 นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 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�าเนินการ
7.1 น�าเสนอผลงานวิจัย (วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์) ที่มีคุณค่าทางวิชาการประมาณ 30 เรื่อง
7.2 มีผู้สนใจเข้าร่วมการน�าเสนอ แสดงนิทรรศการ และร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 100 คน
7.3 ได้เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

 8. ลักษณะการด�าเนินงาน
 รูปแบบการประชุมและน�าเสนอ  
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker)
 2. การน�าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Exhibition)

ขอบข่ายการน�าเสนอผลงานวิจัย
  เป็นการน�าเสนอผลงานวจิยั วทิยานพินธ์ ดษุฏนีพินธ์ ระดบับณัฑติศกึษา (ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาทีด่�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้ว  
หรือ อยู่ ระหว่างด�าเนินการ) คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ใน 2 สาขา

- สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์ ออกแบบ ดนตรี นาฏศิลป์)
- การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม/การจัดการวัฒนธรรม

  หมายเหตุ ท้ังนี้ผลงานวิจัยในลักษณะของบทความ ของผู้น�าเสนอ ต้องได้น�าไปปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer 
review) แล้วจะได้รับการตีพิมพ์ เป็น (Proceedings) ของการประชุม

 ลักษณะผลงานวิจัยที่น�าเสนอ
1. ผลงานวิจัยที่น�าเสนอ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารหรือน�าเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน
2. วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในใบรับรอง การน�าเสนอผลงานวิจัย
3. การน�าเสนอผลงานวิจัย เป็นการน�าเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย Power Point  

ใช้เวลาในการน�าเสนอ ผลงาน เรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที

 รูปแบบการเขียนบทความวิจัยเพื่อน�าเสนอการประชุม
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�าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน
4. เป็นการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะศิลปกรรมศาสตร์

 10 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
10.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) แบบเชิงปริมาณ

  -  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น�าเสนองานวิจัย ทั้งบุคคลภายในและภายนอก จ�านวนไม่ต�่ากว่า 20 เรื่อง
  - มีผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนา และแสดงงานนิทรรศการวิจัยไม่ต�่ากว่า 80%
 - ผลการประเมินความพึงพอใจ

10.2 ตัวชีวิดผลลัพธ์ (Out come) เชิงคุณภาพ
  - ราชการ นิสิต นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจในการสัมมนา
  - ได้เผยแพร่ผลการวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชาและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  - ยกระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์

 11. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 1. :  ผู้ส�าเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติการที่มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที ่     ยอมรับของหน่วยงาน
       เป้าประสงค์  :   ผู้ส�าเร็จการศึกษาเป็นผู้น�า ในการสร้างสรรค์ ออกแบบ ทั้งทาง      ทัศนศิลป์ การออกแบบ เชี่ยวชาญ มีความโดดเด่น 
พร้อมทั้งมี      วินัย และความรับผิดชอบ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 2.:  พัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและสิ่งประดิษฐ ์   ในด้านศิลปกรรมศาสตร์
 เป้าประสงค์  :   มีผลงานวิจัย/การสร้างสรรค์ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ด้านทัศนศิลป์ด้านการออกแบบ น�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการ    
พัฒนาสังคมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

 12. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ        ตัวบ่งชี้ที่ C.3 คุณภาพบัณฑิต
  ตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
  ตัวบ่งชี้ที่ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
  ตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ S.1 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 



ก�าหนดการ
การประชมุวชิาการและน�าเสนอผลงานวิจยัทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ 

ระดบัชาต ิครัง้ที ่1
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

08.00 - 08.40 น. ลงทะบียน เข้าร่วมประชุม

08.45 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาโครงการน�าเสนองานวิจัย

09.00 - 12.30 น. น�าเสนองานวิจัยภาคบรรยาย (ภาคเช้า)

 ห้องประชุม GS 205, GS 206, GS 207

12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 17.00 น. น�าเสนองานวิจัยภาคบรรยาย (ภาคบ่าย)

 ห้องประชุม GS 205, GS 206, GS 207

17.15 - 18.00 น.  มอบเกียรติบัตรและรางวัล Best Paper Award ให้กับผู้เข้าร่วมน�าเสนอผลงาน 

 และร่วมเปิดนิทรรศการการจัดแสดงผลงานน�าเสนอ

 ณ ห้องศิลปนิทรรศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์



ค�าสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ 21 / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านบทความเพื่อตีพิมพ์ ในการน�าเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดท�าโครงการน�าเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์  
ครัง้ที ่1 ดงันัน้ เพือ่ให้การด�าเนนิการตพีมิพ์บทความน�าเสนอผลงานวจิยัฯเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 35  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้ง บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอ่านบทความเพื่อตีพิมพ์ ในการน�าเสนอ
ผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง
 2. ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุตร
 3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
 4. รศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดพิบาล
 5. รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
 6. รศ.ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต
 7. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
 8. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
 9. รศ.ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
 10. รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
 11. รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
 12. รศ.ภรดี พันธุภากร
 13. รศ.สุขุมาล เล็กสวัสดิ์
 14. รศ.สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์
 15. รศ.ปรีชา ปั้นกล�า่
 16. รศ.สุกรี เกษรเกศรา
 17. รศ.ปิติวรรธน์ สมไทย
 18. รศ.จิรพัฒน์ พิตรปรีชา
 19. รศ.ประดิพันธุ์ เลิศรุจิด�ารงค์กุล
 20. รศ.ประภากร สุคนธมณี
 21. รศ.อลิตา จั่นฝังเพ็ชร
 22. รศ.บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
 23. ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์



 24. ผศ.ดร.นงนุช ภู่มาลี
 25. ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
 26. ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์
 27. ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
 28. ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพ์พะกรรณ์
 29. ผศ.ดร.สมิต ตะกรุดแก้ว
 30. ผศ.ดร.วรรณวิภา สุเนน์ตา
 31. ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
 32. ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์
 33. ผศ.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์
 34. ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
 35. ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
 36. ผศ.ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
 37. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
 38. ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
 39. ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
 40. ผศ.ชัชวาล นิลสกุล
 41. ผศ.พิทักษ์ สง่า
 42. ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์
 43. ผศ.ภาณุพงษ์ เลาหสม
 44. อ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์
 45. อ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว
 46. อ.ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
 47. อ.ดร.วันชัย แก้วไทรสุ่น
 48. อ.ดร.แข มังกรวงษ์
 49 อ.ดร.เตยงาม คุปตะบุตร
 50. อ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ

ท�าหน้าที ่พิจารณากลั่นกรองบทความ และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางข้อแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

 
    (รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ)
    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  



1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ภารดี มหาขันธ์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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     ของสาธารณรัฐประชนชนจีนในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย
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 อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม 
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   (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)  กรณีศึกษา เกมโอสถพระนารายณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวอย่างโครงการ 

การพัฒนาการออกแบบหัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อค้นหา 
วิธีการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน  
ตลอดจนสามารถน�าวธิกีารทีค้่นพบมาประยกุต์ใช้และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิมใหม่ด้วยเทคนิคการฟื ้นฟู
ผลิตภัณฑ์เดิม

จากการศกึษาพบว่า ในยคุโลกาภวิตัน์นี ้ผลงานหตัถกรรม 
แบบดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตในปัจจุบันและไม่มีที่ยืนในตลาด ส่งผลให้งาน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นก�าลังค่อยๆ สาบสูญไปจาก 
ประเทศและถูกแทนที่ด้วยเครื่องใช้และสินค้าอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่าง 
โครงการการพัฒนาการออกแบบหัตถกรรมแบบดั้งเดิมตาม
แนวคิดแบบเบาเฮาส์ (Bauhaus) ของประเทศเยอรมนี แนวคิด 
Neo-Modernism ของประเทศอิตาลี แนวคิด OVOP (One 
Village One Product) ของประเทศญ่ีปุ่นแนวคิด OTOP  
(One Tambon One Product) ของประเทศไทยและแนวคิด
การออกแบบใหม่ (Re-Design) ของเคนยะฮาระ (Kenya Hara)  
พบว่า หัตถกรรมแบบดั้งเดิมในแต่ละประเทศมีขนาดกิจการ
ที่หลากหลายและมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของเอกชนและ
รฐัวิสาหกิจด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบใดกต็าม มเีพยีงส่วนน้อย 
เท่านั้นที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินทุนท�าให้งานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันทางการตลาดที่สูง  
ถกูตกีรอบทางความคดิและมข้ีอผกูมดัต่างๆ จ�านวนมาก จนท�าให้ 
ผูค้นในประเทศขาดความคดิสร้างสรรค์และการยอมรบัสิง่ใหม่ๆ  
ซึ่งทักษะการท�างานหัตถกรรมที่ถดถอยน้ีท�าให้ช่างผีมือไม่มีวิธี
รับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันทีท�าให้ผู้วิจัยได้น�าระบบ 
THRD (หรือ ระบบหัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์และ

พัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก) มาประยุกต์ใช้ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ได้
ดังนี้ 1) สามารถค้นพบเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหา 
การออกแบบที่ไม่เหมือนใครโดยให้ความส�าคัญกับแนวคิด  
“การออกแบบใหม่” ที่สอดคล้องกับสมัยนิยมและความเป็นอยู ่
ในปัจจุบันมากขึ้น 2) มีแนวทางการท�างานที่น่าสนใจและ
สามารถดึงดูดให้ผู้ชมอยากเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นจ�านวนมาก  
3) มีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายและสามารถส่งต่อข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus) ได้ หมายถึง  
การน�าเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
แหล่งข้อมลูโดยมกีารผสมผสานร่วมกนัระหว่างอตุสาหกรรมธรุกิจ 
เศรษฐกิจและการบริการไว้ด้วยกัน และ 4) สามารถส่งอิทธิพล
ต่อระบบการศึกษาในปัจจุบันทั้งในด้านการผลิตการศึกษาและ
การวิจัยได้เป็นอย่างดีโดยได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน
ของระบบ THRD เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ คือ ช่างฝีมือ คือ  
ผู้ให้บริการหลักทางด้านวัฒนธรรมงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ 
สถาบนัอดุมศกึษา คอื หน่วยงานทีผ่ลกัดนัให้เกดิทมีงานช่างฝีมอื
ที่มีประสิทธิภาพระดับสูง และรัฐบาล คือ หน่วยงานที่วางแผน
การพัฒนาศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบ THRD ในครั้งน้ีถือเป็นเพียงหนึ่งใน
กระบวนการและวิธีการจ�าเป็นที่มีเป้าหมายสุดท้าย คือ การ
ผลักดนัให้ผู้บรโิภคโดยทัว่ไปยอมรบัว่างานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิ
สามารถน�ามาฟื้นฟูและประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตยุคปัจจุบันได้ ซึ่ง
ล้วนมีคุณค่าต่อด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม การที่จะท�าให้ระบบ THRD มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้นจ�าเป็นต้องมีการขยายการศึกษาในอีกหลายประการ อาทิ 
ปัจจัยทางการตลาด การสร้างแบรนด์สินค้าและการพัฒนา
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยในขั้นตอนของการฟื้นฟูการออกแบบ
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งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมจะต้องถ่ายทอดผ่านประสบการณ์
และกระบวนการเปลี่ยนถ่ายของความคิดสร้างสรรค์ด้านการ
ออกแบบที่ทันสมัยด้วยการผสมผสานสังคมสมัยใหม่ให้กับชีวิต
สมยัใหม่ ในขณะเดยีวกนั การสัง่สมประสบการณ์ทีป่ระสบความ
ส�าเร็จและบทเรียนจากความล้มเหลว ตลอดจนความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศล้วนส่งผลต่อการฟื้นฟูการออกแบบและมี
อทิธพิลต่อความหมายในเชงิบวกของชวีติสมยัใหม่ด้วยกนัทัง้ส้ิน

ค�ำส�ำคญั : วฒันธรรมดัง้เดมิ, หตัถกรรมด้ังเดมิ, การอนรุกัษ์ 
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, neo- 
modernism 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�าคัญ
จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ท�าการแยก

ลักษณะเด่นของงานหัตถกรรมไว้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
“หัตถกรรมแบบดั้งเดิม” และ “หัตถกรรมร่วมสมัย” ซ่ึงถือว่า 
เป็นค�าทีก่�าลงัได้รับความนยิมเป็นอย่างมากในปัจจบัุน หตัถกรรม
แบบดัง้เดมิ หมายถงึ ส่วนประกอบทีส่�าคญัในฐานะทีเ่ป็นวถิชีวีติ 
แบบดัง้เดมิและมรดกทางวฒันธรรมช้ันเลศิรปูแบบหนึง่ของชนชาต ิ
ทีอ่ดุมไปด้วยจติวญิญาณ ส่วนหตัถกรรมร่วมสมยั หมายถงึ รูปแบบ 
และแนวคดิใหม่ทีน่�ามาประยกุต์ใช้ร่วมกับหตัถกรรมแบบดัง้เดมิ
โดยค�าว่า “ร่วมสมยั” เป็นค�าทีม่คีวามหมายหมายด้านเวลาและ 
เป็นรูปแบบอันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขของ 
สภาพแวดล้อม รูปแบบการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมตามสมัยนิยม 
ปัจจุบันค�าว่า “ร่วมสมัย” ได้กลายเป็นความดั้งเดิมของผู้คน 
ในอนาคตและหัตถกรรมร่วมสมัย คือ ปัจจุบันของหัตถกรรม
แบบดั้งเดิม

ในระหว่างการพัฒนาประวัติศาสตร์ของประเทศจีน 
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศ โดยงานหัตถกรรมถือเป็นเครื่องมือ
ที่เชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมและการออกแบบเข้าด้วยกันอย่าง
มีนัยส�าคัญ และหลังจากปฏิรูปประเทศจีน งานหัตถกรรมยิ่ง 
ได้รับการพัฒนาไปอย่างเฟื่องฟู มีการปรับปรุงกระบวนการ 
ด้วยรูปแบบ วิธีการและวัตถุดิบใหม่ๆ จนท�าให้สุนทรียศาสตร์
ด้านการออกแบบ มโนทศัน์ด้านศลิปะและหตัถกรรมแบบดัง้เดมิ 
ถกูผลกัดนัให้มคีวามร่วมสมยัและได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย  
นอกจากนี ้จากการพฒันาไปอย่างก้าวกระโดดของวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสังคมยังได้กลายเป็นตัวก�าหนดรูปแบบวัตถุนิยม
และความต้องการพื้นฐานของยุคสมัย โดยความอิ่มเอมทาง
วัตถุได้ท�าให้มนุษย์ให้ความส�าคัญกับความต้องการทางอารมณ์
และความรู้สึกมากขึ้นจนส่งผลให้ปรัชญาการออกแบบรูปแบบ
ใหม่ๆ นิยมออกแบบสินค้าที่มีความหลากหลาย เน้นตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ความรูส้กึและจติวญิญาณเป็นพืน้ฐาน 
จนกลายเป็นกระแสแนวคิดรูปแบบใหม่ส�าหรับการออกแบบที่
ต้องสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค

อย่างไรกต็าม หัตถกรรมร่วมสมยัได้อยูร่ะหว่างความเป็น
ดัง้เดมิและความเป็นสมยัใหม่ซึง่มทีัง้ส่วนประกอบทางศลิปะและ
ส่วนประกอบทางทักษะ รูปแบบและการสร้างสรรค์ผสมผสาน
อยู่รวมกัน โดยการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท่ีดีควรต้องเป็น 

ผลงานส�าเร็จที่แสดงรูปแบบของผลงานทางศิลปะท�ามือไม่ใช่
ผลงานแบบอุตสาหกรรม แม้ว่า ระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
การผลิตจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนท�าให้คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น แต่ก็ได้ส่งผลเสียอย่างมากที่ท�าลายวิถี
และรปูแบบการผลติหตัถกรรมแบบดัง้เดิม ซึง่หลายปีทีผ่่านมานี้  
ผลิตภัณฑ์หตัถกรรมท�ามอืทีเ่น้นภูมปัิญญาท้องถ่ิน ความพถิพีถัิน
และความประณีตด้านการผลิตมีจ�านวนลดลงตามล�าดับ เพราะ
ถูกแทนที่ด้วยการผลิตจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม จนท�าให้
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมกลายเป็นเพียงแค่ส่ิงที่มีคุณค่าด้านการ
บอกเล่าประวัติศาสตร์ทางความคิด ทักษะ วัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีตเท่าน้ัน ซ่ึงไม่สามารถน�ามา
ประยกุต์ใช้งานได้จรงิในชวีติประจ�าวนัและไม่เหมาะสมกบับริบท
ทางสังคมในปัจจุบัน จนถูกรูปแบบวิถีชีวิตใหม่โจมตีอย่างหนัก
และเกือบสาบสูญ ดังนั้น เพื่อเร่งปลูกฝังความคิด สร้างจิตส�านึก
และส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนางาน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมให้กับผู้คนในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้ท�าการ
ศึกษาเรือ่ง “หตัถกรรมแบบดัง้เดมิ (THRD) เพือ่การอนรุกัษ์และ 
พฒันาโดยการออกแบบผ่านความรูสึ้ก” อนัจะมส่ีวนช่วยผลักดนั 
ให้งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมได้รับการยอมรับไปในวงกว้างและ
มีรูปแบบที่มีความร่วมสมัยมากขึ้นด้วยการน�าเทคนิคทางศิลปะ
ทีม่คีวามทนัสมยัมาต่อยอดรวมกบัภมูปัิญญาท้องถิน่จนเกดิเป็น
นวัตกรรมใหม่และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิม 
รูปแบบใหม่ด้วยการฟื ้นฟูผลิตภัณฑ์เดิมให้ทรงคุณค่าและ 
อุดมไปด้วยความรู้สึกที่น่าค้นหา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาตัวอย่างโครงการการพัฒนาเพื่อการออกแบบ

หัตถกรรมแบบดั้งเดิมใหม่ของประเทศต่างๆ เพื่อน�ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน

2. ค้นหาวิธีการการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมของประเทศจีน ตลอดจนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้และ
บูรณาการเข้ากับบริบททางสังคมในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

3. ออกแบบระบบเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมและทดลองสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมใหม่ด้วยเทคนิคการฟื ้นฟูผลิตภัณฑ์เดิมตามแนวคิด  
“การออกแบบใหม่” (Re-Design) ด้วยการออกแบบผ่านความรู้สกึ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย



หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

1.1 ศกึษาตวัอย่างโครงการการพฒันาเพือ่การออกแบบ 
หตัถกรรมแบบด้ังเดมิใหม่ของประเทศต่างๆ และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน

1.2 ศึกษาทฤษฎี “Re-Design” เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการสร้างแนวคดิใหม่ทีใ่ช้ส�าหรบัสบืทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
ของหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

1.3 ศึกษาทฤษฎีการออกแบบศิลปะเพื่อด�าเนินการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันและสร้างรายได้ให้กับช่างฝีมืองาน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิม

2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ศึกษาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบ
ดัง้เดมิในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัชวีติของผูว้จิยั ได้แก่ มณฑลยนูนาน 
ซึง่เป็นสถานศกึษาและทีท่�างานมายาวนานกว่า 7 ปี และบ้านเกดิ 
ที่มณฑลซานตง

3. ขอบเขตด้านการออกแบบ เป็นการออกแบบระบบ 
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา (THRD) เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและน�าระบบ
ดังกล่าวมาทดลองฟื ้นฟูผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิมให ้
อุดมไปด้วยเอกลักษณ์ของประเทศจีนมีมูลค่าทางจิตวิญญาณ
และควรค่าแก่การพัฒนา

การวิจัยพบว่า
1. การศกึษาตวัอย่างโครงการการพฒันาเพือ่การออกแบบ 

หัตถกรรมแบบดั้งเดิมใหม่ของประเทศต่างๆ เพื่อน�ามาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศจีน 
พบว่า 

1.1 ต้นยุคศตวรรษท่ี 19 แนวคิดแบบเบาเฮาส์  
(Bauhaus) ของประเทศเยอรมนีได้เน้นการช่วยเหลือศิลปิน 
ให้ออกมาจากสภาพสงัคมท่ีไร้จดุหมาย ดังนัน้ การเรยีนการสอน
ในโรงเรียนเบาเฮาส์จึงให้ความส�าคัญกับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางศิลปะจากหลากหลายมิติ การรวบรวมศาสตร์แห่ง
สถาปัตยกรรม การออกแบบ หตัถกรรม จติรกรรม ประตมิากรรม
และอ่ืนๆ ไว้ในบทเรียน ซึ่งนับเป็นสถาบันที่มีการสร้างสรรค์
ศิลปะทุกแขนง นอกจากนี้ เบาเฮาส์ยังได้เสนอแนวคิดหลักไว้  
3 ประการคอื 1) การรวมเป็นหนึง่เดยีวของศิลปะและเทคโนโลยี 

2) จุดมุ่งหมายของการออกแบบคือมนุษย์ มิใช่ผลิตภัณฑ์  
3) การออกแบบต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตแิละมมุมองภววสิยั

1.2 ยคุศตวรรษที ่20 ช่วงปี 1960 แนวคิดแบบ Neo- 
Modernism ของประเทศอิตาลี นักออกแบบเริ่มต้นประสบ
ความส�าเร็จมาจากการรักษางานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมและ
การพัฒนาการออกแบบท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีขั้นสูง โดย
นักออกแบบชาวอิตาลีเน้นเรื่องปัจจัยด้านอารมณ์ของผลงาน
หัตถกรรมจนต่อมากลายเป็นรากฐานในการปฏิรูปผลงาน โดย
ใช้แนวคิด วัสดุ และเทคโนโลยีใหม่เป็นสื่อที่มีส่วนช่วยให้การ
สร้างสรรค์ของนักออกแบบมีประสบการณ์ใหม่

1.3 ยุคศตวรรษที่ 20 ช่วงปี 1970 แนวคิด OVOP 
(One Village One Product) ของประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศญี่ปุ ่นได้ 
ส่งผลให้ชมุชนเมอืงและชนบทมคีวามแตกต่างกนัมากขึน้เรือ่ยๆ 
ซึ่งภายใต้วิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงและงานหัตถกรรมท่ีเสื่อมโทรม 
นกัวชิาการจงึอาศยัทรพัยากรจากท้องถิน่ รวมถงึทรพัยากรมนษุย์  
ทรัพยากรการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อจัดตั้ง
โครงการ One Village One Product (OVOP) หรอืหนึง่หมูบ้่าน
หน่ึงผลิตภัณฑ์ โครงการดังกล่าวได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หัตถกรรม 
พืน้เมืองซึง่ภายในประกอบด้วยโรงไม้ โรงป้ัน โรงจกัสาน โรงพ่นสี  
และอืน่ๆ ผู้เข้าชมสามารถช�าระค่าบรกิารเข้าไปศกึษาเรยีนรูแ้ละ
ลงมือปฏิบัติได้จริง โดยผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้ค�าแนะน�าอย่าง 
ใกล้ชดิ นอกจากนี ้ยงัมหีมูบ้่านแบบวถิชีาวบ้านท้องถ่ินทีใ่ห้บรกิาร 
ห้องพักแบบ โฮมสเตย์ (Home Stay) โดยหมู่บ้านเหล่านี้จะ 
ร่วมกนัจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้การแสดงท้องถิน่ การสะสม 
และจดัแสดงการวจิยัและฝึกอบรม รวมถงึการจดัจ�าหน่ายสินค้า
ไว้ด้วยกนั อนัส่งผลให้ชือ่เสยีงของหมูบ้่านดงักล่าวได้รบัการบอก
ต่อไปโดยปริยาย ท�าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ไม่ต้องออกจากถิ่นฐาน
บ้านเกิดก็สามารถมีรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

1.4 ยุคศตวรรษที่ 20 ช่วงปี 1990 แนวคิด OTOP 
(One Tambon One Product) ของประเทศไทย รัฐบาลไทย 
ได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่เว้นว่างจากงานเกษตรกรรมได้มีงาน
ท�าโดยการจัดตัง้โครงการ “หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์” ซึง่ได้ส่งผล 
ให้ชุมชนหลายแห่งกลายเป็นแหล่งงานฝีมือหัตถกรรมมืออาชีพ 
รวมถึงมีส่วนช่วยสืบสานอุตสาหกรรมหัตถกรรมให้พัฒนาต่อไป

1.5 ปี 2003 เคนยะ ฮาระ (Kenya Hara) ได้เสนอ
แนวคิดการออกแบบใหม่ (Re-design) ในงานจัดงานแสดง 
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เกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมว่า “ของใช้ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน  
เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาการออกแบบเพราะถูกใช้ผ่าน 
กาลเวลามานบัไม่ถ้วน” โดยเป้าหมายทีน่กัออกแบบให้ความสนใจ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแต่ไม่สามารถท�าให้บรรลุได้ในเวลาอันส้ัน 
เพราะความเคยชินของตนเองจึงท�าให้มองข้ามจุดส�าคัญไป

2. วิธีการการอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
ของประเทศจนีทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้และบรูณาการเข้ากบั
บรบิททางสงัคมในปัจจบุนัได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
หรือจะต้องด�าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ต้องสร้างข้อก�าหนดในการอนรุกัษ์งานหตัถกรรม 
ท้องถิน่อย่างเร่งด่วน ทัง้นี ้ผูน้�าท้องถิน่ต้องมองการณ์ไกลบนพืน้ฐาน 
แห่งความเป็นจริง โดยมเีป้าหมายหลักเพือ่การจดัตัง้ข้อก�าหนดใน
การอนรุกัษ์หตัถกรรมท้องถ่ิน เร่งมอืช่วยเหลอืช่างฝีมอื ประยกุต์
ใช้เทคนคิการท�างานใหม่ทีเ่หมาะสมและน�าเอาข้อก�าหนดเหล่านี ้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตารางการท�างานของคณะรัฐมนตรี 
รวบรวมและจัดท�าฐานข้อมูลส�าหรับงานหัตถกรรมที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ เพื่อน�าเข้าสู่
ฐานข้อมลูรายการทีจ่�าเป็นต้องอนรุกัษ์ ดงัเช่นโครงการ “อนรุกัษ์
ฟื้นฟูงานหัตถกรรมท้องถิ่น” ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า “สืบสานอดีต  
ช่วยเหลือปัจจุบันและเป็นมิตรต่ออนาคต” เมื่อปี ค.ศ. 2002 
ที่ได ้จัดการสัมมนาหารือปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื ้นฟู 
งานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเจาะจงโดยเชิญผู ้เชี่ยวชาญจาก 
ทัว่ประเทศจนีมาให้ความรูแ้ละท�าการส�ารวจข้อมลูความคดิเห็น 
จากประชาชนอย่างเป็นทางการเพือ่น�าแนวทางการอนรุกัษ์ศลิปะ 
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับนโยบายของประเทศ

2.2 เสริมสร้างและพัฒนาผู้สืบทอดงานหัตถกรรม 
ท้องถิ่น โดยเฉพาะงานทักษะสุ่มเสี่ยงที่จะสาบสูญหรืองานฝีมือ 
ที่มีคุณค่าสูงเพื่อให้ทักษะฝีมือดังกล่าวมีผู้สืบทอด ตลอดจน 
ส่งเสริมนโยบายการมอบของรางวัลให้แก่ผู ้ที่สืบทอดงาน
หตัถกรรมหรอืการจดัตัง้บคุคลตวัอย่างแห่งท้องถ่ินและน�าเสนอ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สารคดโีทรทศัน์เรือ่ง “เรือ่งเล่าร้อยบ้าน”  
เป็นต้น เพือ่สนบัสนนุให้มผีูส้บืทอดมากขึน้และท�าให้วฒันธรรมจนี 
กลายเป็นทีพ่ึ่งทางจติใจของประชาชนอกีครัง้ โดยนโยบายเหล่านี ้
ไม่เพียงแต่จะสามารถเชิญชวนให้คนรุน่ใหม่มาศกึษางานหตัถกรรม 
ท้องถิ่นเท่านั้น ยังสามารถสร้างโอกาสให้ศิลปะท้องถิ่นได้เข้าสู่
ห้องเรียนสถานบนัศกึษา และห้องเรยีนงานอดเิรกด้วยจนกระตุน้
ให้เกิดการสืบสานและวิจัยวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.3 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู ่ให้แก่วัฒนธรรม 
ท้องถิน่ กล่าวคือ ในขณะทีเ่ราก�าลังอนรุกัษ์วัฒนธรรมท้องถิน่อยูน่ัน้ 
ควรมีการสร้างเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์ การดูแลและการ
สร้างสรรค์ให้มีความสมดุลโดยการน�าเอาทรัพยากรทางศิลปะ
ส่วนหนึง่ไปประยกุต์ใช้ร่วมกบัระบบเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 
อนัจะส่งผลให้สามารถอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมดัง้เดมิไปพร้อมกบั
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชนบทยุคใหม่ซึ่งสามารถตอบรับความต้องการ
ของประชาชนทัง้ในด้านสุนทรยีศาสตร์ ความงาม การมส่ีวนร่วม
ในท้องถิ่นและสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วย

3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิมใหม่
ด้วยเทคนคิการฟ้ืนฟผูลติภณัฑ์ด้ังเดมิตามแนวคดิ “การออกแบบ
ใหม่” (Re-Design) ด้วยการออกแบบผ่านความรู้สึก ผู้วิจัยได้
ท�าการสรุปการบูรณาการอารมณ์ในการออกแบบ (Emotional 
design) จากแนวคิดของประเทศต่างๆ ได้ดังนี้

ภาพที่ 2 การบูรณาการอารมณ์ในการออกแบบ (Emotional design)

นอกจากน้ี ผู ้ วิจัยยังได้ท�าการคิดค้นระบบ THRD  
หมายถงึ แนวความคิดใหม่ทีผู้่วจิยัคิดขึน้ประกอบด้วยความหมาย  
2 ประการคือ

1) การน�าสิง่ทีเ่สยีหายมาประกอบรวมกันขึน้ใหม่เพ่ือคืน
สภาพเดิมให้กับสิ่งของนั้นๆ หมายถึง การน�าสิ่งของเครื่องใช้
ที่ท�าเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ (เช่น เครื่องปั้นดินเผา กระจกหรือ
ผลติภณัฑ์ไม้) มาเช่ือม ปะ ตดิหรือประกอบเข้าด้วยกนัใหม่อกีครัง้ 
เพื่อคืนสภาพดั้งเดิมหรือยังยั้งความเสียหายสิ่งของนั้นๆ 
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2) การฟ้ืนฟหูตัถกรรมทีก่�าลงัจะสาบสญูให้กลบัมาพฒันา
ได้อีกครั้ง หมายถึง การท�าให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่
ก�าลงัจะสาบสญูหรอืสาบสญูไปแล้วสามารถยบัยัง้ความสาบสญู
และได้รับการพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวคิด 
“หัตถกรรมแบบดัง้เดมิเพือ่การอนรุกัษ์และพัฒนา” (Traditional  
Handicraft Regeneration Design (THRD))

ทั้งนี้ ระบบ THRD มีจุดเด่น ดังนี้
3.1 สามารถค้นหาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให ้

ผลงานการออกแบบมีเน้ือหาการออกแบบท่ีไม่เหมือนใครตาม 
ความต้องการทีแ่ต่ละคนสามารถก�าหนดได้เองโดยให้ความส�าคญั 
กับแนวคิด “การออกแบบใหม่” ที่สอดคล้องกับสมัยนิยมและ
ความเป็นอยูใ่นปัจจบุนัมากขึน้ ท�าให้ประชาชนสามารถท�าความ
เข้าใจประวัติศาสตร์และยังสามารถยกระดับวิถีชีวิตประจ�าวัน 
ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นได้

3.2 มแีนวทางการท�างานทีน่่าสนใจและสามารถดงึดดู 
ให้ผูช้มอยากเข้ามามส่ีวนร่วมได้เป็นจ�านวนมาก กล่าวคอื การสร้าง 
ความน่าสนใจ หมายถึง การสร้างความรู้สึกต้องการค้นหาและ
ท�าให้บุคคลมีแนวโน้มอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
เป็นประจ�าและสอดคล้องกับความสามารถของบุคคลนั้น

3.3 มีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายและสามารถ
ส่งต่อข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus) ได้ 
หมายถึง การน�าเอาระบบอินเทอร์เน็ตมาเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาแหล่งข้อมูลในปัจจุบัน โดยมีการผสมผสานร่วมกัน
ระหว่างอุตสาหกรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจและการบริการไว้ด้วยกัน

3.4 สามารถส่งอิทธิพลต่อระบบการศึกษาในปัจจุบัน
ทั้งในด้านการผลิต การศึกษาและการวิจัยได้เป็นอย่างดี โดย 
ได้ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานของระบบ THRD เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ดังนี้

3.4.1 ช่างฝีมือ คือ ผู ้ให้บริการหลักทางด้าน
วัฒนธรรมงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์

- น�าช่างฝีมือเข้าไปสอนในโรงเรียนเพื่อ
ถ่ายทอดทักษะตามแบบของตนเอง

- การสนับสนุนทางการเงินของภาคธุรกิจ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางสังคมของงานฝีมือ
แบบดั้งเดิม

3.4.2 สถาบนัอดุมศกึษา คอื หน่วยงานทีผ่ลกัดนั
ให้เกิดทีมงานช่างฝีมือที่มีประสิทธิภาพระดับสูง

- ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและ
นวตักรรมจะเปลีย่นจติส�านกึของงานฝีมอืแบบดัง้เดิม

- ท�าให้นกัเรยีนใกล้ชดิกบัสงัคมเป็นส่วนหนึง่
ของธุรกิจและมีประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

3.4.3 รฐับาล คอื หน่วยงานทีว่างแผนการพฒันา
ศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมอย่างยั่งยืน

- อนญุาตให้ผูป้ระกอบการเข้าไปในโรงเรยีน
เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามคุน้เคยกบัวัฒนธรรมองค์กรโดย
เร็วที่สุด

- การผสมผสานกบังานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิ 
เพื่อสร้างแบบจ�าลองทางเศรษฐกิจ

สรุปผล
จากการสัมภาษณ์ผู ้ เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท ่าน ได ้แก ่  

ศาสตราจารย ์ เฉิน จิ้นซง (Chen J inSong) คณบด ี
คณะการออกแบบมหาวิทยาลัยศิลปะยูนนาน (Yunnan  
Arts University) ศาสตราจารย์เหอ ย่งคุน (He Yongkun)  
อดีตอธิการบดีคณะการออกแบบ วิทยาลัยศิลปะยูนนาน  
(Yunnan Arts University) นางสาวซาว ซิงซู (Shao Xingshu)  
ผู ้เริ่มเผยแพร่เทคนิคแบบ O2O ให้แก่ศิลปะแบบดั้งเดิม 
ในประเทศจีนในปี ค.ศ. 2012 ต่อมาในปี ค.ศ. 2014 ได้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัซงิชงนวิมเีดยีและ ปี ค.ศ. 2016  
ได้รบัเชญิให้ด�ารงต�าแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์พเิศษของบรษัิท
แฟชั่น ติงมู่เซินเจิ้น (Dingmu Shenzhen) นางสาวจูเจื๋อฉิน  
(Zhu Zheqin) นักร้องจีนและตัวแทนของนักดนตรีรุ ่นใหม่ 
ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เอนยา” แห่งประเทศจีนและ 
นายไต้หยนูหมงิ (Dai Yunming) เจ้าของโรงงานเครือ่งป้ันดนิเผา
ในหมู่บ้านจีต้าน (Jidan) เมืองฮวาหนิง (Huaning) พบว่า 
ปัจจุบัน สถานการณ์ที่คับขันที่สุดส�าหรับวงการหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมในพื้นที่มณฑลยูนนาน ได้แก่ ปัญหาช่างฝีมือส่วนใหญ่ 
เป็นผู ้สูงอายุท�าให้ไม่มีผู ้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงาม
และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในการผลิตซ่ึงเป็นผลจาก
สงครามการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ท�าให้วัฒนธรรมของ
ประเทศขาดความต่อเน่ือง ดังน้ัน ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนในปัจจุบัน คือ การตอบสนองต่อเงื่อนไขในการสืบทอด
งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของช่างฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นอบรมใน
ห้องเรียน หรือการรับลูกศิษย์ก็ตาม ล้วนแต่เป็นวิธีช่วยสืบทอด
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ทักษะหัตถกรรมไม่ให้ศูนย์หาย ล�าดับต่อมา เราต้องชักชวนให้
นกัวชิาการในปัจจบุนัเข้ามามส่ีวนร่วมในการรณรงค์และอนรุกัษ์
หตัถกรรมแบบดัง้เดมิให้มากข้ึนโดยใช้ความสามารถทางวชิาการ 
ประสบการณ์ ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของนักวิชาการ
และผูเ้ชีย่วชาญเหล่านัน้มาช่วยผลกัดนัให้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิ
ได้รับการฟื้นฟู พัฒนา ปรับปรุงและสืบสานไปพร้อมๆ กับการ
เจรญิเติบโตของเทคโนโลย ีปัจจบุนัโลกของเราอยูภ่ายใต้กระแส
สังคมแบบโลกาภิวัตน์ซ่ึงมีการตลาดแบบเปิดกว้างและระบบ 
เศรษฐกิจถูกประสานเป็นหน่ึงเดียวกัน ดังน้ัน ผู ้วิจัยจึงได ้
ด�าเนินการคิดค้น พัฒนาและออกแบบระบบ THRD เพื่อ 
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและทดลอง
ใช้งานจริงด้วยการการฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมใหม่ตามแนวคิด 
“การออกแบบใหม่” (Re-Design) ด้วยการออกแบบผ่าน 
ความรู้สึก โดยเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานรูปแบบ
ระหว่างเครือ่งป้ันดนิเผากบัชดุกีเ่พ้าซึง่ต่างอดุมไปด้วยเอกลักษณ์
ของประเทศจนีมมีลูค่าทางจติวญิญาณและควรค่าแก่การพฒันา

ทัง้นี ้จากการศกึษาเครือ่งป้ันดนิเผายนูนานและชดุกีเ่พ้า
เซี่ยงไฮ้เพื่อทดลองระบบ THRD พบว่า เครื่องปั้นดินเผายูนนาน

และชุดกี่เพ้าเซ่ียงไฮ้มีจุดที่เหมือนกันคือ 1) เป็นงานหัตถกรรม
ของประเทศจีนที่ท�าด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่ายๆ โดยอาศัยทักษะ
และเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 2) มปีระวตัศิาสตร์อนัรุง่โรจน์
และได้ถกูสอดแทรกเข้าเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคัญในกระบวนการของ
การพฒันาประวตัศิาสตร์ทางวฒันธรรม ศลิปะและการออกแบบ  
3) มรีปูแบบลวดลายทีส่วยงามและมเีสน่ห์ชวนหลงไหล นอกจากนี้  
ยังพบว่า เครื่องปั้นดินเผายูนนานและชุดกี่เพ้าเซี่ยงไฮ้มีจุดที ่
แตกต่างกันคือ 1) ความแห้งหยาบของเครื่องปั้นดินเผาและ 
ความละเอียดของชุดกี่เพ้า 2) เมื่อเครื่องปั้นดินเผาเสียหาย 
เพียงครั้งเดียวก็ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีกแต่เม่ือชุดกี่เพ้า
ช�ารุดสามารถน�ากลับมาซ่อมแซมได้ ดังนั้น จากการผสมผสาน
ความเหมอืนและความแตกต่างของเครือ่งป้ันดนิเผาและชดุกีเ่พ้า 
จึงได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลวดลายเกี่ยวกับน�้าซึ่งมี 
แรงบนัดาลใจมากจากเครือ่งป้ันดนิเผาส่วนมากใช้บรรจนุ�า้เป็นหลกั  
นอกจากนี้ น�้ายังเป็นแหล่งที่มาของชีวิตไม่มีรูปลักษณ์ที่ตายตัว
แน่นอนและมนุษย์เช่ือว่าคลื่นน�้าคือจุดเร่ิมต้นของทุกสรรพสิ่ง  
วัสดุที่ใช้จัดท�าผลิตภัณฑ์คือของเสียจากกระบวนการผลิต
เครื่องปั ้นดินเผา ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

ภาพที่ 3 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
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เศษโคลนและเศษเครื่องปั ้นดินเผา โดยมีวิธีการส�าคัญคือ 
การฟื้นฟูวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ใหม่หรือน�ากลับมาใช้ใหม่โดยเรียก
กระบวนการนี้ว่า “การรีไซเคิลดินเหนียว” โดยได้ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลงานการออกแบบถ้วยชา

ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลงานการออกแบบลวดลายใหม่และประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์

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

เพื่อให้เกิดการยอมรับในวงกว้างและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของวัยรุ่นในปัจจบุนั ผูว้จิยัยงัได้ด�าเนนิการน�ารูปแบบ 
ลวดลายดั้งเดิมของเครื่องปั้นดินเผามาด�าเนินการออกแบบเป็น
ลวดลายใหม่และประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

ปัจจุบัน ภายใต้การผลักดันของระบบความคิดแบบ 
อนิเทอร์เนต็ ส่ือออนไลน์และเครอืข่ายโทรศพัท์ได้เปิดหน้าต่างใหม่ 
ให้แก่หัตถกรรมแบบด้ังเดิมเช่นกันท�าให้ผลงานหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมดังกล่าวได้รับโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่างฝีมือ
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ภาพที่ 6 การบรรยายเพื่อเผยแพร่ระบบ THRD ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ในปัจจุบันไม่ต้องอาศัยช่องทางการจ�าหน่ายแบบเดิมๆ แต่ใช้
อินเทอร์เน็ตช่วยพาสินค้าของตนไปจ�าหน่ายยังทั่วทุกมุมโลก  
ในด้านการประชาสมัพนัธ์ผูป้ระกอบอาชีพช่างฝีมอืงานหตัถกรรม 
สามารถใช้สือ่เครือข่ายสังคมในการท�าการค้าขายได้อย่างเปิดกว้าง 
สามารถก�าหนดกลุม่เป้าหมาย รวมถงึสร้างฐานลกูค้าทีมี่ความมัง่คง 
เพื่อประสบความส�าเร็จในการจ�าหน่ายสินค้าได้อีกด้วย 

อภิปรายผล
การฟ้ืนฟูการออกแบบหตัถกรรมแบบดัง้เดมิ (Regeneration  

Design of Traditional Handicraft) ต้องสบืทอดโดยตรงมาจาก  
“ประสบการณ์” และพฒันาอย่างต่อเนือ่งด้วยกลไกการผลิตจาก 
ระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพ่ือส่งเสริมให้เป้าหมายของการอนรุกัษ์ 
และสืบทอดหัตถกรรมดั้งเดิมประสบความส�าเร็จ ในการฟื้นฟู
การออกแบบงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของสังคมร่วมสมัย 
จ�าเป็นต้องอาศยัความพยายามหลายด้านในระยะเวลาทีย่าวนาน 
ประกอบด้วย กระบวนการตรวจสอบทรัพยากร การเรียนรู ้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมการส่งเสริมการศึกษา 
ทางด้านเทคโนโลยคีวามร่วมมอืระหว่างสาขา ข้ันตอนการปรบัตัว 
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมการพัฒนานวัตกรรมของงานหัตถกรรม  
การเสรมิสร้างความงามให้แก่ชมุชน การผสมผสานลกัษณะพิเศษ 
ของแต่ละสถานทีเ่ทคนคิการบรูณาการกนัระหว่างครอบครวัและ 
ธุรกิจการขับเคลื่อนของประสบการณ์การตลาดแบบบูรณาการ 
ของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และแบรนด์ในระดับภูมิภาคของ 
แต่ละบุคคล ตลอดจนกระบวนการการสร้างแบรนด์ เป็นต้น  
ซึ่งทั้งหมดต่างต้องอาศัยความช่วยเหลือและความร่วมมือจาก 
หน่วยงานภาครัฐธุรกิจและนักวิชาการเพื่อเป็นท่ีพึ่งพาของ 
งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ท้ังน้ี ภายใต้การท�างานร่วมกันของ 

หลายฝ่ายจะสามารถส่งผลให้ระบบ THRD กลายเป็นตัวแทน 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในภูมิภาคและเป็น 
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ภูมิภาคในอนาคตได้ ดังนั้นเราควรมองต�าแหน่งของระบบ  
THRD จากมมุมองของคนทัว่โลกเพราะภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 
ไม่เพียงแต่เป็นส่วนประกอที่ส�าคัญของวัฒนธรรมจีนเท่านั้น 
แต่ยังเป ็นสมบัติร ่วมของคนทั่วโลกและเป็นตัวแทนของ 
ประเทศชาติที่มีคุณค่าดังนั้นการอนุรักษ์จึงไม่เพียงแต่เป็นการ 
ธ�ารงรักษาเกียรติยศของคนจีนแต่ยังเป็นการท�านุบ�ารุงมรดก 
ของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างหลากหลายในขณะที่ 
อกีด้านหนึง่คอืความภาคภูมใิจของคนในชาตซิึง่เราไม่ควรมองว่า
เป็นภารกิจของพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงหรือประเทศหน่ึงเพียงเท่านั้น
แต่ควรมองว่าเป็นภารกิจของทุกคนบนโลก

ในบริบทของสังคมร่วมสมัย งานหัตถกรรมแบบด้ังเดิม 
ไม่ได้เป็นเพียงชนดิของงานทีมี่การส่งผ่านจากรุน่สูรุ่น่ของ “มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” และก็ไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรม 
ในบรบิททางเศรษฐกจิเพือ่เพ่ิมรายได้ให้กับผู้คน หากแต่เป็นเรือ่ง
ของมนุษยศาสตร์ เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นวัฒนธรรม
กบันเิวศวทิยาและผู้น�าอตุสาหกรรมด้านวฒันธรรมการออกแบบ
ทีท่นัสมยั ปัจจบัุนเราก�าลงัอยูใ่นยคุของการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงพลังของงานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมได้ถูกเปิดออกมาเพื่อใช้ในการก�าหนดมาตรฐานใหม่
ของทฤษฎีการออกแบบและการลงมือออกแบบบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ที่ก่อเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของการออกแบบระบบ
องค์กรใหม่ให้เกิดการพัฒนาจิตวิญญาณของวัฒนธรรมและ
งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมอย่างฝังรากลึกลงในการผลิตและ 
ในชีวิตอย่างแท้จริง



หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการออกแบบผ่านความรู้สึก
The Traditional Handicraft Regeneration Design (Thrd) for Conservation and Deverlopment Through Innovative Method Based on Emotinal Design 28

ในแง่ของระดับการวิจัยทางทฤษฎี การศึกษาเรื่อง 
“หัตถกรรมแบบดั้งเดิม (THRD) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาโดย 
การออกแบบผ่านความรู้สกึ” คอืการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ในบริบทของ “การอนุรักษ์” และลดปัญหาที ่
เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระดับสังคม
อันมีส่วนส่งผลให้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของงานหัตถกรรม
แบบดัง้เดมิมคีณุค่ายิง่ขึน้และสามารถด�ารงอยูใ่นภาวะเศรษฐกจิ
ปัจจุบันการพัฒนาวัฒนธรรมเป็นส่วนส�าคัญในการเสริมและ
ปรับบทบาทการออกแบบใหม่ท่ีท�าให้กระบวนการสืบทอดงาน
หัตถกรรมแบบดั้งเดิมและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เกิด 
ความยดืหยุน่มากขึน้ในด้านการพฒันาอตุสาหกรรมสามารถแก้ไข 
ปัญหาเร่ืองการพัฒนาชนบทวิถีชีวิต เศรษฐกิจและนิเวศวิทยา
เชิงวัฒนธรรมได้สมจริงมากข้ึนโดยเฉพาะกับการพัฒนาสังคม 
วิถีชีวิตใหม่และคุณค่าความงามของงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
ในยุคสมัยใหม่นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาของ 
งานหัตถกรรมแบบด้ังเดิมยังได้กลายเป็นจุดส�าคัญของการ 
ออกแบบทีเ่น้นการปฏริปู โดยในข้ันตอนนี ้พลังทีไ่ร้ขีดจ�ากดัของ 
การเปลี่ยนแปลงให้งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมทันสมัยหรือการ 
บรูณาการของความคดิสร้างสรรค์จะท�าให้เกดิแรงกระตุน้ส�าหรบั
กระแสของการฟ้ืนฟกูารออกแบบของงานหตัถกรรมแบบด้ังเดมิ

จากการส�ารวจภาคปฏิบัติของประเทศท่ีเน้นการพัฒนา
และอนุรักษ์งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม การพัฒนาและฟื้นฟูจาก
รัฐสู่ท้องถ่ิน ตลอดจนจากสถาบันต่างๆ สู่ตัวบุคคลพบว่า ได้มี
ความพยายามอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือตนเองผ่านรูปแบบ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถ่ิน ซ่ึงต่างแสดงให้เห็น
ถึงความตั้งใจในการฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมส�าหรับ
ชนบท วฒันธรรมท้องถิน่ วถิชีวีติและเศรษฐกจิทัง้ในประเทศจนี
และหน่วยงานทางการศกึษา โดยวธิกีารแก้ปัญหาทีเ่หมาะสมกบั
วิกฤตของวัฒนธรรมงานหัตถกรรมคือต้องท�าให้เกิดการยอมรับ
ของวัฒนธรรมและท�าให้อารมณ์ของประชาชนบรรลุการผลิต 
ขัน้พืน้ฐานซึง่แน่นอนว่าไม่ใช่ทัง้หมดของงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิ 
จะสามารถผสมผสานเข้ากบัชวีติสมยัใหม่ได้ ดงันัน้งานหตัถกรรม 
แบบด้ังเดมิจะกลายเป็นสนิค้าทีจ่�าเป็นในชีวติประจ�าวนัหรอืไม่ต้อง 
ดูจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและการใช้งานที่หลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดั้งเดิมชิ้นนั้นด้วย

ท้ายที่สุดแล้วการฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมแบบ 
ดั้งเดิมคือข้อเสนอของการส�ารวจที่ยั่งยืนภายใต้นโยบายการ

อนรุกัษ์วฒันธรรมของประเทศจนีโดยการให้การสนบัสนนุเงนิทนุ 
และค�าแนะน�าของรัฐบาลท้องถิ่นที่ยึดประโยชน์ของทรัพยากร
ตามภมูภิาคและรปูแบบของโรงงานอตุสาหกรรมบวกกับนโยบาย 
อตุสาหกรรมสามารถสร้างแพลตฟอร์มการบรกิารทีส่มบรูณ์แบบ 
ได้อย่างยั่งยืนด้วยการด�าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพการก�าหนด 
เป้าหมายและปลูกฝังความสามารถที่ เป ็นนวัตกรรมใหม่
เสริมสร้างแบรนด์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยง 
อุตสาหกรรมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยเน้น
การศึกษาวิชาชีพเป็นหลักเพื่อใช้เป็นรากฐานของการสร้าง 
“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural 
Heritage) และน�าของแนวคิดการขยายตลาดธุรกิจและความ
ตระหนักเรื่อ “การฟื้นฟูการออกแบบ” เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในการผลิตการจัดหาและการตลาดในระบบหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลงานหัตถกรรม 
แบบดัง้เดมิแนวคดิของตลาดกลไกการด�าเนนิงานรปูแบบองค์กร 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมแน่นอนว่าการพัฒนาระบบ 
THRD เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมในครั้งนี้ถือเป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการและวิธีการ
จ�าเป็นที่มีเป้าหมายสุดท้ายคือกระบวนการผลักดันให้ผู้บริโภค 
โดยทัว่ไปยอมรบัว่างานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิสามารถน�ามาฟ้ืนฟ ู
และประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตยุคปัจจุบันได้ซ่ึงล้วนมีคุณค่าต่อ 
การศึกษาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคม แต่อย่างไรก็ตามการ
ท�าให้ระบบ THRD มคีวามสมบูรณ์มากข้ึนจ�าเป็นต้องมกีารขยาย 
การศกึษาในอกีหลายประการ อาท ิปัจจยัทางการตลาดการสร้าง 
แบรนด์สนิค้าและการพฒันาอตุสาหกรรมเป็นต้นโดยในขัน้ตอน 
ของการฟื้นฟูการออกแบบงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมจะต้อง 
ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์และกระบวนการเปลี่ยนถ่ายของ 
ความคดิสร้างสรรค์ด้านการออกแบบท่ีทนัสมยัด้วยการผสมผสาน 
สงัคมสมยัใหม่ให้กบัชวีติสมัยใหม่ “การผลิตขนาดใหญ่ในประเทศ  
(Large Manufacture Country)” กับ “การผลิตที่แข็งแกร่ง  
(Manufacture Country) ในขณะเดยีวกนัการส่ังสมประสบการณ์ 
ที่ประสบความส�าเร็จและบทเรียนจากความล้มเหลวตลอดจน
ความร่วมมอืระหว่างประเทศโดยสมาคมอตุสาหกรรมศลิปะและ 
งานฝีมือรัฐบาลโรงเรียนรวมถึงความร่วมมือระหว่างประชาชน 
ด้วยกนัล้วนส่งผลต่อการฟ้ืนฟกูารออกแบบและเป็นการแทรกแซง 
ที่มีความหมายในเชิงบวกของชีวิตสมัยใหม่ที่ส่งเสริมคุณค่า 
ความส�าคัญของงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมในยุคของการฟื้นฟู



Wu Bin และ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, สมชาย เซะวิเศษ 29

บรรณานุกรม
Chen Congwen. (1997). Chinese ancient costume research, Wei Jin Southern and Northern Dynasties. Shanghai 

Bookstore Publishing House, Shanghai.
Kenyahara. (2006). Designing Design.Translated byKang Jia. Shandong: Shandong people's publishing house.
Li Xiangwei. (2004). Between Roads, Art and Design. Anhui Education Press, Anhui.
Roger Fidler. (2000). The origin of installation art. Translated by Ming Anxiang. Huaxia Publishing House, Beijing.
Tim Rock. (2007). D & S Thailand. Thames & Hudson Publishers, London.
Tracey Bashkoff. (2012). Art of another kind. Thames & Hudson Publishers, London.
Wang Biao. (2009). Ancient Folk Art and Art Design in Northern Mountain of Thailand. Yunnan Fine Arts Publishing 

House limited liability company, Yunnan.
Wu Bin. (2010). The soul of the faith. Theory magazine. Vol 12, Fujian.
Yang Guangyu. (2007). Chinese traditional carpet, carpet origin. People 's Fine Arts Publishing House, Beijing.
Yayoi Kusama. (2015). Dot Queen Yayoi Kusama. Translated by Wang Qi. CITIC Publishing House. Beijing.
Zhang yizhuang. (2006). History of Fiber Art. Tsinghua University Press, Beijing.





การออกแบบสื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น : 
เจดีย์ของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Design for the Visually Impalred : Chedi of Wat Ratburana, Ayutthaya

❖ เพียงพิศ ชะโกทอง ❖



การออกแบบสื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Design for the Visually Impalred : Chedi of Wat Ratburana, Ayutthaya32

การออกแบบสื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น : 
เจดีย์ของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Design for the Visually Impalred : Chedi of Wat Ratburana, Ayutthaya
❖ เพียงพิศ ชะโกทอง1 ❖

1	นิสิตปริญญาเอก	สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ	หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้	เพื่อออกแบบสื่อส�าหรับ

ผู้พิการทางการมองเห็น	 กระตุ้นให้ผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จินตภาพทางโบราณสถานในรูปแบบของเจดีย์ทรงต่างๆ	 ของ 
วดัราชบรูณะ	พระนครศรอียธุยา	และประเมนิผลความ	พงึพอใจ 
ต่อการออกแบบสือ่ส�าหรบัผูพ้กิารทางการมองเหน็โดยใช้การวจิยั 
แบบมส่ีวนร่วมและการวจิยัเชงิทดลอง	เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
คอืแบบสอบถาม	และแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	 
ใช้กับกลุ่มผู้พิการทางการมองเห็น	 แบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่มคือ	 
ผูพ้กิารทางการผูพิ้การทางการมองเหน็	ตาบอดแต่ก�าเนดิจ�านวน	
3	 คน	 และผู้พิการทางการมองเห็นที่ไม่ได้ตาบอดแต่ก�าเนิด	 
3	 คน	 ผลการวิจัยพบว่าขนาดของสื่อไม่มีผลต่อการสัมผัสของ 
ผู้พิการทางการมองเห็น	 และการบรรยายลักษณะของเจดีย ์
ควรอ้างอิงกับรูปทรงเรขาคณิตจะสามารถท�าให้ผู้พิการทางการ
มองเห็นจินตภาพได้	 และเข้าใจสื่อโดยเห็นคุณค่าทางศิลปะ 
และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบ, ผู้พิการทางการมองเห็น, 
ประวัติศาสตร์, ศิลปะไทย

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�า
ประเทศไทยมผีูพ้กิารทางการมองเหน็ประมาณ	600,000	คน	 

(สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,	 2554)	 กลุ ่มผู ้พิการ 
ทางการมองเหน็เป็นผูพิ้การกลุม่หนึง่ทีค่วรให้ความส�าคัญมากขึน้	
ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถรับรู้ได้โดยการอาศัยประสาท
ทางการได้ยนิเป็นส�าคญั	รวมทัง้การสมัผสั	การชมิรส	การดมกลิน่	 
ยกเว้นการมองเหน็	ดงันัน้ผูพ้กิารทางการมองเหน็ควรจะมคีวามรู ้
ทีเ่ท่าเทยีมกบัคนปกต	ิทัง้ทางด้านการศกึษา	และทางด้านสงัคม	
ดังนั้นด้านความรู้	 ผู้พิการทางการมองเห็นจึงจ�าเป็นต้องมีส่ือ 
ในการรับรู ้สื่อจะช่วยเพิ่มพูนความรู ้	 ทักษะและเจตคติของ 
ผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิต	 (สุวิมล	 
อุดมพิริยะศักย์,	 2548)	 การเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้พิการ
ทางการมองเห็นสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านต่างๆ	ได้เช่น 
ความรู้	 และทักษะความสามารถในเรื่องความสัมพันธ์อันดีงาม
ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในการพูดคุยกับผู้คนได้มากขึ้น	 ท�าให้ 
ผู ้พิการทางการมองเห็นออกไปข้างนอกและใช้ชีวิตท่ีเปิด 
โลกกว้างได้มากขึน้กว่าเดมิ	และยงัช่วยให้ผูพ้กิารทางการมองเหน็ 
ปรับอารมณ์ตัวเองกับปัญหาต่างๆ	 ที่อยู่รอบตัวได้เป็นอย่างดี	 
การเรียนรู้โดยการท่องเท่ียวโบราณสถานของผู้พิการทางทาง
สายตา	 นอกจากจะท�าให้จิตใจ	 และอารมณ์แจ่มใสแล้วยัง
ท�าให้รู้ถึงคุณค่าและความส�าคัญของโบราณสถาน	แสดงให้เห็น 
ความเป็นมาอันเก่าแก่ของชาติ	 รวมท้ังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
ตลอดชวีติ	เป็นความภาคภมูใิจของคนในสงัคม	ในด้านสนุทรยีภาพ	 
ซึ่งเป็นคุณค่าความงามของศิลปะไทย	 และสถาปัตยกรรม	 
(รพีพัฒน์	ใจภักดี,	2548)

วัดราชบูรณะ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป ็นวัด 
พระอารามหลวงในสมยัอยธุยา	มโีบราณสถาน	และเจดย์ีจ�านวน
มากที่อยู่ภายในวัด	 เช่น	 ปรางค์ประธาน	 เจดีย์ทรงแปดเหล่ียม	
เจดีย์ทรงปราสาทยอดเจดีย์ทรงระฆังฯลฯ	 และเป็นวัดที่ม ี
ขนาดใหญ่เหมาะส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็นสามารถศึกษา
และรับรู ้รูปร่างรูปทรงของเจดีย์ท่ีแตกต่างกันและตระหนัก
คุณค่าของงานศิลปะไทย	 และเพื่อประกอบการท่องเที่ยว 
ให้ได้รับทั้งความเพลิดเพลินและการรับรู ้	 การท่องเที่ยวใน 
โบราณสถานส�าหรบัคนปกตโิดยทัว่ไปสามารถรบัรูไ้ด้ทกุด้านของ 
โบราณสถานนั้นๆ	 แต่ส�าหรับคนพิการทางสายตาจะมีข้อจ�ากัด	
ของโสตประสาทการรบัรู้	ซึง่ขาดหายไปหนึง่อย่าง	ท�าให้สถานที่ 
ท่องเที่ยวของคนพิการทางสายตาถูกจ�ากัดความรู้สึก	ไม่เหมือน

กับคนสายตาปกติ	 ที่สามารถรับรู้ได้ทุกอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็น	 วิว	
ทิวทัศน์	สายลม	แสดแดด	ความสนุกสนาน	ของการท่องเที่ยว	
รวมถึงสภาพอากาศที่ท�าให้ส่ิงแวดล้อม	 เปล่ียนไปอย่างน่า 
ประทับใจ	 ประหยัด	 ภูหนองโอง	 (2554)	 อดีตนายกสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย	 กล่าวถึงเร่ืองเกี่ยวกับการเที่ยวชม 
โบราณสถานในประเทศไทยว ่า	 มีความสนใจทางด ้าน
ประวตัศิาสตร์ไทย	และโบราณสถานไทยอย่างมาก	แต่เนือ่งจาก
เป็นคนตาบอดการเรียนจึงจ�ากัดเพียงภายในห้องเรียนโดยการ
เรยีนกบัอาจารย์ผูส้อนเป็นผู้เล่า	จงึจนิตภาพไม่ออกว่าเป็นเช่นไร 
ได้อย่างเต็มที่	 เมื่อมีโอกาสที่ตนได้ไปทัศนศึกษาโบราณสถาน
ในต่างประเทศ	 มีส่ิงอ�านวยความสะดวกสามารถเที่ยวชม	และ
จินตภาพต่อสถานที่ตามสื่อที่สถานที่นั้นจัดไว้	 แต่เมื่อมาเที่ยว
ที่โบราณสถานของไทยไม่มีเครื่องอ�านวยความสะดวกจึงไม่
สามารถจินตภาพได้ว่าเจดีย์	 วิหาร	 อุโบสถมีรูปลักษณะเป็น
อย่างไร	นอกจากค�าบอกเล่าของผู้บรรยายกไ็ม่สามารถจนิตภาพ
ออกเพราะท่านตาบอดมาตัง้แต่ก�าเนดิ	ไม่มปีระสบการณ์ส�าหรบั
การจินตภาพ	

 
จากความเป็นมา	 และปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย	 เล็งเห็นถึง

ความส�าคัญของปัญหาของผู้พิการทางการมองเห็นซึ่งถูกละเลย	
ท�าให้ขาดการพัฒนาศักยภาพ	 ขาดความเท่าเทียมที่มนุษย์
ทุกคนที่พึงจะได้รับ	 ผู ้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะออกแบบ

ภาพที่ 1 การศึกษาดูโบราณสถานของผู้พิการทางสายตา
 ที่มา http://www.a-sa.org/node?page=1, (Online), 2555
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สื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น	 :	 เจดีย์ของวัดราชบูรณะ	
พระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้เข้าถึง	และ
สามารถเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ศิลปะของโบราณสถานของ 
วัดราชบูรณะ	พระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.	เพื่อออกแบบส่ือส�าหรับผู ้พิการทางการมองเห็น	 

กระตุน้ให้ผูพิ้การทางการมองเหน็เกดิจนิตภาพทางประวติัศาสตร์	 
และโบราณสถานในรูปแบบของเจดีย์ทรงต่างๆ	ของวัดราชบรูณะ	
พระนครศรีอยุธยา	

2.	ประเมินผลความพึงพอใจต่อการออกแบบสื่อส�าหรับ 
ผู้พิการทางการมองเห็น

การทบทวนวรรณกรรม
การศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความต้องการของผูพ้กิาร

ทางการมองเห็นและการตรวจสอบงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย 
ใช้กิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้	 และจินตภาพของ 
ผูพ้กิารทางการมองเหน็	การศกึษารปูแบบเจดย์ีของวดัราชบรูณะ	
ศกึษาการสร้างส่ือตามทฤษฎแีบบจ�าลอง	The	ASSURE	model	
และศึกษาเรื่องเสียงการบรรยายแสดงกรอบความคิดงานวิจัย 
ดังภาพต่อไปนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	

Research)	 และการวิจัยแบบทดลอง	 ผสมผสานเข้าด้วยกัน	 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการ 
มองเห็นมส่ีวนร่วมตามความต้องการของผูพิ้การทางการมองเหน็	 
รวมรวบข้อมลู	พฒันาปรบัปรงุสือ่ส�าหรบัผู้พกิารทางการมองเหน็ 
ที่ต้องร่วมคิดควบคู่กับนักวิจัย	 และนักวิจัยก็ต้องยอมรับความ
คิดเห็นของผู้พิการทางการมองเห็น	 ภายใต้กรอบความคิดท่ี
ตกลงร่วมกัน	ในประเด็นสภาพปัญหาและแนวทางความร่วมมือ	 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 คือ	 กลุ่มผู้พิการ 

ทางการมองเหน็	กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านประวตัศิาสตร์ศลิปะไทย	 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้พิการทางการมองเห็น

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	Sampling)	ผู้พิการทางการมองเห็นแบ่งออกแบบ
เป็น	2	กลุ่มคือ	ผู้พิการทางการผู้พิการทางการมองเห็น	ตาบอด
แต่ก�าเนิดจ�านวน	 3	 คน	 และผู้พิการทางการมองเห็น	 ซึ่งไม่ได้
ตาบอดแต่ก�าเนิด	3	คน	

เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)
ลกัษณะของความพกิารทางการมองเหน็	คอื	พกิารทางการ 

ผู้พิการทางการมองเห็น	ตาบอดแต่ก�าเนิด	และผู้พิการทางการ
มองเห็น	ไม่ได้ตาบอดแต่ก�าเนิด

อายุที่เริ่มพิการทางการมองเห็น	 พิการทางการมองเห็น
มากกว่า	2	ปี

มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ	์ไม่พิการซ�้าซ้อน
ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)
การยกเลิกการเข้าร่วมวิจัยระหว่างด�าเนินการ
ย้ายที่ศึกษาออกจากพื้นที่วิจัย	 หรือย้ายบ้านออกจาก

พื้นที่การวิจัยในระหว่างด�าเนินงานวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ภาพโดย เพียงพิศ ชะโกทอง, 2555

ผู้พิการทางการมองเห็น
ศึกษาความต้องการของผู้พิการทาง
การมองเห็น	
ศกึษาการรบัรู	้และการจินตภาพของ
ผู้พิการทางการมองเห็น						

ศิลปะไทย	และช่างไทยโบราณ
วัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยา
-	 รูปแบบส�าคัญของเจดีย์	 
วดัราชบูรณะ	พระนครศรีอยธุยา

สร้าง/สือ่การเรยีนรู้
ทฤษฎีแบบจ�าลอง	
The	ASSURE	
model

แนวคิดการเรียนรู้	และการสัมผัสรู	้
เสียงบรรยาย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามปลายเปิด	และปลายปิดใช้กบักลุม่ตวัอย่าง	 

ผู้พิการทางการมองเห็น	 ตาบอดแต่ก�าเนิดจ�านวน	 3	 คน	 และ 
ผู้พิการทางการมองเห็น	ไม่ได้ตาบอดแต่ก�าเนิด	3	คน	สอบถาม
เกีย่วกบัการรบัรู	้และความต้องการของผูพ้กิารทางการมองเหน็	 
และแบบสอบสอบถามเรื่องการรับรู้ของเจดีย์วัดราชบูรณะก่อน 
การใช้สื่อ	 และหลังการใช้สื่อเพื่อสอบถามความเข้าใจผู้พิการ
ทางการมองเห็นที่มีต่อสื่อ

แบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราประมาณค่า	
(Rating	Scale)	 5	 ระดับ	 ใช้กับ	กลุ่มตัวอย่าง	ผู้พิการทางการ
มองเห็น	 และตาบอดแต่ก�าเนิดจ�านวน	 3	 คน	 ผู้พิการทางการ
มองเห็น	ไม่ได้ตาบอดแต่ก�าเนิด	3	คน	สอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา
การน�าเสนอ	ความเหมาะสมของสื่อ	และเสียง	ความเหมาะสม
ของเวลาในการใช้สื่อ	

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับงานวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน

คือสอบถามประเมินความเข้าใจของผู้พิการทางการมองเห็น	 
และสอบถามประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามปลายเปิด	และปลายปิดใช้กบักลุม่ตวัอย่าง
สอบถามเกีย่วกบัการรบัรู	้และความต้องการของผูพ้กิารทางการ
มองเห็น	และแบบสอบสอบถามความเข้าใจผู้พิการทางการมอง
เห็นที่มีต่อสื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปรผลโดยใช้ค่าสถิติ
เป็นร้อยละ

แบบประเมินความพึงพอใจใช้แบบมาตราประมาณค่า	
(Rating	 Scale)	 5	 ระดับสอบถามเก่ียวกับเน้ือหาการน�าเสนอ	
ความเหมาะสมของสื่อ	 และเสียง	 ความเหมาะสมของเวลา 
ในการใช้สือ่และน�าข้อมลูมา	วเิคราะห์และแปรผลโดยใช้ค่าสถติิ
เป็นค่าเฉลี่ย	(x̄)	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)

ผลการวิจัย
จากการทดลองใช้สื่อต้นแบบระดับต่างๆ	ส�าหรับผู้พิการ 

ทางการมองเห็นการวิเคราะห์ประเมินผลความเข้าใจต่อส่ือ
ต้นแบบระดับต่างๆ	 ส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็นโดยผ่าน
กจิกรรมทดสอบการรบัรู้	และความเข้าใจของผูพิ้การทางการมอง
เห็นทั้งหมด	4	กิจกรรม	สังเกตได้จากตารางที่	1	–	ตารางที่	3	 
ทีแ่สดงให้เห็นว่าการระบชุือ่มคีวามถูกต้อง	และมค่ีาเฉลีย่เพยีงใด

ตารางที่ 1	ผลการรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นจาก
การสัมผัสเกิดจินตภาพรูปทรงของเจดีย	์

ชื่อเจดีย์

การรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นจาก
การสัมผัสเกิดจินตภาพรูปทรงของเจดีย์ 

สามารถบอกชื่อเจดีย์ได้ถูกต้อง

P1 P2 P3 P4 P5 P6 ร้อยละ

ปรางค์ประธาน ได้ ไม่ได้	
(ครั้งที่	2)

ได้ ได้ ได้ ได้ 83.3

เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100

เจดีย์ทรงปราสาทยอด ได้ ไม่ได้
(ครั้งที่	2)

ได้ ได้ ได้ ได้ 83.3

เจดีย์ทรงระฆัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100

แสดงให้เห็นผลการประเมินผู ้พิการทางการมองเห็น
สามารถบอกชื่อรูปทรงของเจดีย์ได้หลังจากได้เรียนรู้สื่อส�าหรับ 
ผู้พกิารทางการมองเหน็	:	เจดย์ีของวดัราชบรูณะพระนครศรอียธุยา	 
โดยมีผลคือ	 เจดีย์ปรางค์ประธาน	 83.3	 เปอร์เซ็นต์	 เจดีย์ทรง 
แปดเหลีย่ม	100	เปอร์เซน็ต์	เจดย์ีทรงปราสาทยอด	83.3	เปอร์เซน็ต์	 
และเจดีย์ทรงระฆัง	100	เปอร์เซ็นต์

จากผลการทดลองสามารถวเิคราะห์ได้ว่า	ผูพ้กิารทางการ
มองเห็นทั้ง	2	กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจต่อสื่อ	สามารถบอกชื่อ
รปูทรงเจดย์ีได้อย่างถกูต้อง	เนือ่งจากจดจ�าลักษณะเด่นของเจดย์ี
จึงสามารถบอกชื่อเจดีย์ได้ถูกต้อง	ส่วนผู้ให้สัมภาษณ	์P2	พบว่า
ลืมชื่อเรียกรูปทรงเจดีย์	แต่เมื่อเรียนรู้สื่อส�าหรับผู้พิการทางการ
มองเห็นซ�า้ใหม่อีกครั้งสามารถบอกชื่อเจดีย์ได้อย่างถูกต้อง

ตารางที่ 2	 ผลการรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จนิตภาพสามารถต้ังต่อองค์ประกอบเจดย์ีได้ครบองค์อย่างถกูต้อง

ชื่อเจดีย์

การรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จินตภาพสามารถตั้งต่อองค์ประกอบเจดีย์

ได้ครบองค์อย่างถูกต้อง

P1 P2 P3 P4 P5 P6 ร้อยละ

ปรางค์ประธาน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100

เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100

เจดีย์ทรงปราสาทยอด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100

เจดีย์ทรงระฆัง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ 100
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แสดงให้เห็นผลการประเมินผู ้พิการทางการมองเห็น
สามารถตั้งต่อองค์ประกอบเจดีย์ได้ครบองค์อย่างถูกต้องจาก
ผลการทดลองพบว่าผู้พิการทางการมองเห็นสามารถเรียงล�าดับ
เจดีย์รูปทรงต่างๆ	 ได้อย่างถูกต้องดังนี้	 เจดีย์ปรางค์ประธาน	
100	เปอร์เซ็นต์	เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม	100	เปอร์เซ็นต์	เจดีย์ทรง
ปราสาทยอด	100	เปอร์เซ็นต์	และเจดย์ีทรงระฆงั	100	เปอร์เซน็ต์

จากผลการทดลองสามารถวเิคราะห์ได้ว่าผูพ้กิารทางการ
มองเห็นมีความเข้าใจต่อสื่อส�าหรับผู ้พิการทางการมองเห็น	 
และสามารถจนิตภาพ	และล�าดบัวตัถไุด้ตามสือ่ทีผู่พิ้การทางการ
มองเห็นได้เรียนรู้จนเกิดประสบการณ์การรับรู้

ตารางที ่3	แสดงใหเ้หน็การรับรูข้องผู้พกิารทางการมอง
เห็นเกิดจินตภาพสามารถปั้นรูปทรงเจดีย์ได้

ชื่อเจดีย์

การรับรู้ของผู้พิการทางการมองเห็นเกิด
จินตภาพสามารถปั้นรูปทรงเจดีย์ได้

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
มองเหน็เกดิจนิตภาพสามารถป้ันรปูทรงเจดย์ีได้ดงันี	้เจดย์ีปรางค์
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�าให้
ผู้พิการทางการมองเห็นปั้นไม่ได้คือไม่มีประสบการณ์การปั้น 
มาก่อน	 บางรูปทรงยากและมีรายละเอียดเยอะท�าให้ยากต่อ 
การป้ัน	แต่ส�าหรบัผูพ้กิารทางการมองเหน็ทีป้ั่นได้ถงึจะไม่เหมอืน
แต่สามารถบอกรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ	 ได้สรุปว่า 
ผูพ้กิารทางการมองเหน็สามารถเข้าใจสือ่ส�าหรบัผูพ้กิารทางการ
มองเหน็จากค�าบรรยายของผูพ้กิารทางการมองเหน็	ส่วนการป้ัน 
เป็นส่วนประกอบเสริมให้เห็นจินตภาพและใช้การปั้นแสดง 
ให้เห็นตามความสามารถของพิการทางการมองเห็น

ภาพที่ 4 ผลงานการปั้นของผู้พิการทางการมองเห็น
ภาพโดย เพียงพิศ ชะโกทอง, 2560
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ผลการวิเคราะห์การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อของผู้พิการทางการมองเห็น
ตารางที่ 4	แสดงให้เห็นการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อของผู้พิการทางการมองเห็น

หัวข้อการประเมิน
ระดับความเห็น

x̄ S.D. ค่าระดับความพึงพอใจ

1.	 เนื้อหา	และการน�าเสนอ 4.13 0.61 ดี

1.1	 เนื้อหาสามารถเข้าใจง่าย 4 .063 ดี

1.2	 การล�าดับเนื้อหาเข้าใจง่าย	ไม่ซับซ้อน 4.67 .052 ดีมาก

1.3	 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.17 .041 ดี

1.4	 ความชัดเจนในการสรุปเนื้อหา 3.67 0.52 ดี

2.	 สื่อ	และเสียง 3.83 0.38 ดี

2.1	 ความเหมาะสมของวัสด	ุอุปกรณ์ที่ใช้ 3.67 0.52 ดี

2.2	 ความสะดวกต่อการใช้งาน 3.67 0.52 ดี

2.3	 ขนาดมีความเหมาะสม 4 0 ดี

2.4	 ความน่าสนใจของสื่อ	และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม 4 0 ดี

2.5	 ความสอดคล้องระหว่างสื่อกับเสียงบรรยายมีความชัดเจน 3.83 0.14 ดี

3.	 เวลาที่ใช้ในการน�าเสนอ 3.92 0.29 ดี

3.1	 ความเหมาะสมของเวลากับเนื้อหา 3.83 0.41 ดี

3.2	 ความเหมาะสมของเวลากับค�าบรรยาย 4 0 ดี

4.	 แบบทดสอบก่อนและหลัง 4.17 0.39 ดี

4.1	 แบบทดสอบมีความเหมาะสม 4.17 0.41 ดี

4.2	 แบบทดสอบสามารถวัดความรู้	ความเข้าใจ 4.17 0.41 ดี

รวม 0.41 0.47 ดี

แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจการร่วมกับ 
ผูพิ้การทางการมองเห็นทีม่ต่ีอสือ่ส�าหรบัผูพ้กิารทางการมองเหน็ 
พบว่ามีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ	 4.01	 อยู่ในระดับดี	 เน้ือหา	
และการน�าเสนอมีค่าเฉลี่ยที่	 4.13	 อยู่ในระดับดี	 สื่อและเสียง 
มีค่าเฉลี่ยที่	3.83	อยู่ในระดับดี	เวลาที่ใช้ในการน�าเสนอค่าเฉลี่ย
ที่	3.92	อยู่ในระดับดี	และแบบทดสอบก่อนและหลังค่าเฉลี่ยที่	
4.17	อยู่ในระดับดี

จากผลการทดลองสามารถวิเคราะห์ได้ว ่าภาพรวม
ของสื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น	 เจดีย์	 วัดราชบูรณะ	
พระนครศรีอยุธยามีความเหมาะสมอยู ่ในระดับดี	 สามารถ 
ใช้กับผู้พิการทางการมองเห็นเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู	้
และความเข้าใจเรื่องเจดีย์	 วัดราชบูรณะ	 ท�าให้ผู้พิการทางการ
มองเห็นมีความตระหนัก	 รู้คุณค่าทางศิลปะ	 และภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย



การออกแบบสื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น : เจดีย์ของวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Design for the Visually Impalred : Chedi of Wat Ratburana, Ayutthaya38

สรุปผลการวิจัย
1.	ผลการออกแบบส่ือส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น

จากการศึกษาข้อมูลจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาการ	
และการสัมภาษณ์ผู้พิการทางการมองเห็น	 บางครั้งก็ท�าการ
ทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงในส่วนท่ีผู้วิจัยต้องการรู้ค�าตอบท�าให ้
ผูว้จิยัเข้าใจผูพ้กิารทางการมองเหน็มากขึน้	เมือ่ศกึษาข้อมลู	และ
ความต้องการของผู้พิการทางการมองเห็นด้วยการจัดกิจกรรม 
ทดลองกับผู ้พิการทางการมองเห็น	 เกี่ยวกับการจินตภาพ	 
การสัมผัส	 และเสียงการบรรยาย	 รวมถึงความต้องการของ	 
ผูพ้กิารทางการมองเหน็ท่ีจะรบัรู	้ผลมดีงัต่อไปนี	้การออกแบบส่ือ 
ออกเป็น	 2	 ระดับเพื่อลดทอน	 และค่อยๆ	 เพิ่มรายละเอียด	 
สื่อระดับที่	 1	 จะลดทอนรายละเอียดให้ง่ายขึ้น	 สื่อระดับที่	 2	
เพิ่มรายละเอียดให้เท่ากับเจดีย์จริงมากที่สุด	 ผู ้วิจัยจึงสร้าง 
แบบทดสอบ	3	กิจกรรมเพื่อประเมินความเข้าใจ	และจินตภาพ
ท่ีมีต่อสื่อส�าหรับผู ้พิการทางการมองเห็น	 จากการทดสอบ
ความเข้าใจของผู้พิการทางการมองเห็นแสดงให้เห็นว่า	 ผู้พิการ
ทางการมองเห็นสามารถสร้างประสบการณ์การรับรู	้ ได้จากส่ือ 
ส�าหรับผู ้พิการทางการมองเห็น	 :	 เจดีย์ของวัดราชบูรณะ	
พระนครศรีอยุธยา	 โดยการจินตภาพในหัว	 และประมวลผล 
เป็นความคดิรวบยอด	ความคดิวเิคราะห์เป็นความรูท้�าให้ผูพ้กิาร
ทางมองเห็นมีประสบการณ์การรับรู้ท�าให้สามารถตอบแบบ
ทดสอบต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง

2.	ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อสื่อส�าหรับผู ้พิการ
ทางการมองเห็น	พบว่าภาพรวมของสื่อส�าหรับผู้พิการทางการ
มองเหน็	เจดย์ีวดัราชบรูณะ	พระนครศรอียธุยามคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับดี	 สามารถใช้กับผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อสร้าง
ประสบการณ์การเรยีนรู	้และความเข้าใจเรือ่งเจดย์ี	วดัราชบรูณะ	
ท�าให้ผูพ้กิารทางการมองเหน็มคีวามตระหนกั	รูค้ณุค่าทางศลิปะ	
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

การอภิปรายผล
การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นใช้การวจิยัแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	 

Research)	 และการวิจัยเชิงทดลอง	 (Experimental	 Design)	 
ผสมผสานเข้าด้วยกัน	 เรื่องการออกแบบสื่อส�าหรับผู ้พิการ
ทางการมองเห็น	 เจดีย ์วัดราชบูรณะ	 พระนครศรีอยุธยา	 
เป็นไปตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัได้ตัง้ไว้คอื	การออกแบบสือ่ส�าหรบั
ผูพ้กิารทางการมองเหน็	สามารถช่วยให้ผูพ้กิารทางการมองเหน็	

จากการสัมผัสรูปทรงของเจดีย์ที่ทดลองจัดท�าให้เป็นส่ือเพื่อ 
ผู้พิการทางการมองเห็นเกิดจินตนาภาพ	 และรับรู้ถึงศิลปะของ
โบราณสถานในอดีตของไทยด้วยความเข้าใจ	 และประทับใจ	 
ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปนี้

1.	การออกแบบสื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น	เจดีย ์
วดัราชบรูณะ	พระนครศรีอยธุยาใช้วธีิการศึกษาตามความต้องการ	 
และความสามารถทางการจนิตภาพ	การรบัรูข้องผูพ้กิารทางการ
มองเห็น	 และการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์	 และข้อมูล 
ศิลป์ไทยจากเจดีย์ของวัดราชบูรณะเพื่อให้ผู้พิการทางการมอง
เห็นเข้าใจรู้คุณค่าทางศิลปะ	 และมีความตระหนักภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยผลปรากฏว่า	 การรับรู้ส่ือของผู้พิการทางการ 
มองเห็นเกิดจากประสาทสัมผัส	การได้ยิน	การดมกลิ่น	จากสื่อ
ท�าให้ผู้พกิารทางการมองเหน็มปีระสบการณ์การสัมผสั	ท�าให้เกดิ
ความคดิ	และความรูส้กึ	กลายเป็นความรูเ้รือ่งรปูแบบลกัษณะของ 
เจดย์ีต่างๆ	ได้มคีวามสอดคล้องกบัแนวคิดของนกัประสบการณ์นยิม	 
(Empiricism)	ประสบการณ์ช่วยให้เกิดความรู้	ประสบการณ์เป็น
ที่มาของความคิด	 ความคิดวิเคราะห์เป็นความรู้	 ส่วนเรื่องของ 
เสียงบรรยายสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องส่ือเสียงบรรยายภาพ
ในโทรทัศน์ที่ผู้พิการทางการมองเห็นต้องการงานวิจัยของคณะ
วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
(ภัทธีรา	 สารากรบริรักษ์,	 2558)	 คือการบรรยายควรใช้เวลา 
ที่พอเหมาะไม่ควรนานจนเกินไป	 จังหวะของการบรรยาย	 ต้อง
มีการเว้นระยะเพื่อให้ผู ้พิการทางการมองเห็นการสัมผัสสื่อ
ประกอบการบรรยาย	 และสอบถามในส่ิงที่ผู ้พิการทางการ 
มองเห็นสงสัย	 การใช้ภาษา	 ควรใช้การบรรยายลักษณะของ
เจดีย์อ้างองิรปูทรงเรขาคณติ	และเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย	เช่นฐาน 
มีลักษณะเป็นส่ีเหลี่ยม	 เพิ่มมุม	 ซ้อนทับเป็นช้ัน	 ผู้วิจัยได้น�า 
หลักการสร้างส่ือแบบจ�าลองที่เรียกว่า	 The	 ASSURE	model	
และการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์	 และข้อมูลศิลป์ไทย 
แยกส่วนประกอบต่างๆ	 เจดีย์ของวัดราชบูรณะดังนี้	 โดยการ
วเิคราะห์ลักษณะผู้เรยีน	ผู้วจิยัได้ศึกษาการรบัรูแ้ละความต้องการ 
ของผู้พิการทางการมองเห็นด้วยการสัมภาษณ์	 จินตภาพและ
การสัมผัสวัตถุของผู้พิการทางการมองเห็น	 และการก�าหนด
วัตถุประสงค์	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
สื่อส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็นคือ	 การออกแบบสื่อ	 ผู้วิจัย
ออกแบบส่ือแบ่งเป็น	2	ระดบั	ด้วยการเพิม่รายละเอยีดส่วนต่างๆ	 
ของเจดีย์ให้ผู ้พิการทางการมองเห็นรับรู ้ได้มากที่สุด	 และ
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ใช้เสียงบรรยาย	 ภาษาท่ีใช้ง ่ายบรรยายลักษณะของเจดีย์ 
ที่สามารถจินตภาพและเข้าใจได้ง่าย	 ก�าหนดการตอบสนอง 
ของผู้เรียน	 ผู้วิจัยมีการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้สัมผัสสื่อ	 และ 
มีการสอบถามความเข้าใจด้านรูปทรง	 และส่วนต่างๆ	 ของ
เจดีย์	 เสริมบรรยากาศทางการเรียนรู้ส่ือด้วยการไปสถานที่จริง	 
วดัราชบรูณะ	พระนครศรอียธุยา	และสดุท้ายคอืการประเมนิ	ผูว้จิยั 
ใช้การสอบถามความเข้าใจ	การสงัเกตจากการตัง้ต่อองค์ประกอบ 
เจดีย์ได้ครบองค์อย่างถูกต้อง	 และการปั้นแสดงให้เห็นการ
จินตภาพของผู้พิการทางการมองเห็นที่มีต่อสื่อเจดีย์

2.	การประเมินผลพึงพอใจที่มีสื่อส�าหรับผู้พิการทางการ
มองเห็น	 พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ	 4.01	 อยู่ในระดับดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการสร้างหนังสือเสียง	 เรื่องนกใน
ประเทศไทย	ส�าหรับนักเรียนพิการทางสายตา	ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	 4	 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับ 
พฤติกรรม	 และความต้องการในเรียนรู้ส่ือของผู้พิการทางการ
มองเห็นได้ทั้งการสัมผัส	 และการฟังเสียงค�าบรรยาย	 เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการมองเห็นเกิดประสบการณ์การรับรู้
ได้ดีจากค�าบรรยาย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย
1.	ควรสร้างสื่อที่เป็นแผนผังโดยรวมเพื่อให้ผู ้พิการ

ทางการมองเห็นรับรู้เจดีย์ต่างๆ	อยู่ตรงไหนในแผนผัง	เวลาเดิน	
1	ในสถานที่จริงจะสามารถจินตภาพตามแผนผังโดยรวมได้

2.	ควรเรยีนรูส่ื้อก่อน	1	ครัง้แล้วพากลุ่มตวัอย่างมาทศันศกึษา	 
พร้อมเรียนรู้สื่ออีก	1	ครั้งเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง	2	เข้าใจเบื้องต้น

3.	การบรรยายในสถานที่จริงควรใช้การบรรยายจาก 
ตัวผู้บรรยายเพราะจะท�าให้อรรถรสทางการฟังเพลิดเพลิน	 3	
มากกว่าเสียงจากการบันทึก	 มีการถามตอบเมื่อใดก็ได้	 แต่เมื่อ
ใช้สื่อส�าหรับผู้การมองเห็นในห้องเรียนสามารถใช้เสียงจากการ
บันทึกได้	แต่ถ้าบรรยายจากตัวผู้บรรยายจะดีที่สุด

4.	การท�าแบบจ�าลองไม่ควรท�าพืน้ผวิแบบเรยีบมนั	เพราะ
ท�าให้การสัมผัสรายละเอียดมีการรับรู้ที่น้อยลง

5.	ควรสร้างสื่อให้เด็กปกติสามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วย	 
ด้วยการสร้างส่ือให้สามารถวางบนแผนผังของวัดราชบูรณะ	 
พระนครศรอียธุยา	และตัง้ต่อองค์เจดย์ีเพือ่ให้เดก็มคีวามสนกุสนาน 
เพลิดเพลิน	 และได้ความรู้ผนวกทักษะทางประวัติศาสตร์ศิลป	์
และมีความรู้การจับคู่สีได้
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1 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2 ดร., อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนา

สื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม 2) ออกแบบเกมที่สามารถส่งเสริม 
การเรียนรูเ้ร่ืองยาสมนุไพรไทย 3) สร้างบรรยากาศบรเิวณศนูย์เรยีนรู้ 
โอสถพระนารายณ์ ให้มสีภาพแวดล้อมทีเ่หมาะกับยคุสมัย ซึง่สรปุ
ผลการวิจัยคือ การรับรู้ข้อมูลของคนไทยสมัยใหม่จะเสพข้อมูล 
ข่าวสารผ่านสื่อมากกว่าการอ่านจากหนังสือและท�ากิจกรรมที่
สร้างความสนุกสนานให้ตนเองมากข้ึนดังเช่น การเล่นเกม ซึ่ง
พบว่าเกมสามารถท�าให้ผูเ้ล่นใช้เวลาและอยูก่บักจิกรรมนีไ้ด้นาน 
โดยไม่เกิดการเบื่อ และจากการศึกษาถึงหลักการออกแบบ 
สื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ
ทกุวยัส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวการ์ตูนน่ารกั และเป็นรปูแบบ SD  
(Super Deformation) ผู้วิจัยได้น�าหลักการนี้พัฒนาสู่ตัวละคร 
(Character Design) ฉากต่างๆ (Scene Design) ของเกม 
เพื่อน�าเสนอข้อมูลยาสมุนไพรไทยที่คนทั่วไปควรทราบเพราะ
เป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคท่ีคนไทยมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหรือ 
มีอาการเหล่านี้สูง ประกอบด้วย ต�ารับ 57 ยาทาพระอังคบ 
พระเส้น รักษาอาการปวดเมื่อยเส้นตึงได้ทั่วร่างกาย ต�ารับ 58  
ยาทาพระเส้น รักษาอาการอัมพาต ตะคริวและจับโปงได้ทั่ว
ร่างกาย และต�ารับ 78 น�้ามันมหาจักร รักษาอาการเปื่อยคัน 
และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือของมีคม 

 ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์เกมที่ช่ือว่า“โอสถพระนารายณ์”  
โดยมีแนวคิดการออกแบบที่แสดงถึง ความร่วมสมัย น่าเชื่อถือ 
และผ่อนคลาย และได้น�าแนวคดินีม้าสร้าง Mood-Tone, Logo, 
Character Design, Scene Design และ Interface Design ซึง่ 
เกมน้ีจะเป็นเกมเชงิการศกึษาผูเ้ล่นจะได้รบัความรูใ้นส่วนประกอบ 
ของยาสมนุไพรในการรกัษาโรค ในเกมผูเ้ล่นจะรบับทเป็นคณุหมอ  
เพือ่เลอืกรกัษาอาการเจบ็ป่วยของคนไข้ได้ครัง้ละ 1 อาการ จาก  
3 อาการ เมื่อเลือกอาการมาแล้วจะต้องผสมยาตามสูตรของ
ต�ารบัพระโอสถพระนารายณ์ เมือ่เล่นจบนอกจากผูเ้ล่นจะได้รบั 
ความสนุกสนานแล้วยังได้รับรู้ข้อมูลยาสมุนไพรไทยจากการมี
ส่วนร่วมในการจดจ�าตัวยาสมุนไพรไทย ตลอดจนเป็นการสร้าง
บรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์ และให้รู้สึกถึง 
ความผ่อนคลาย ตลอดจนยงัแสดงถงึความก้าวหน้า ในการพฒันา 
ให้ทันยุคทันสมัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถสร้างแรงกระตุ้น
ให้เกิดการสนใจยาสมุนไพรไทยหรือสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรไทยได้

ค�ำส�ำคญั : สือ่ปฏสิมัพนัธ์, เกม, การเรยีนรู้, สมนุไพรไทย 
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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�าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเรามาก  

แม้กระทัง้การศกึษาค้นคว้าข้อมลูข่าวสารต่างๆ กอ็าศยัเทคโนโลย ี
ในการสืบค้น รวมถึงข้อมูลทางด้านวิชาการ เพราะพฤติกรรม
ของคนในสังคมปัจจุบันเริ่มรับรู้ข้อมูลทางสื่อออนไลน์มากขึ้น  
นักวิชาการจึงหันมาเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางนี้เพื่อให้ข้อมูลถึง
กลุม่เป้าหมายได้มากและรวดเรว็ทีส่ดุ ปัจจบัุนจงึเกิดการรบัข้อมลู 
ทางช่องทางอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่แค่ต�าราเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้เป็นทีท่ราบ 
แน่ชัดว่าเราไม่อาจหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีได้ แต่เราต้องรู้จักเรียนรู้
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในแง่ที่ดีและสร้างสรรค์ และ
ในขณะเดียวกันเป็นที่ทราบดีว่า เกมเป็นสิ่งที่เด็กๆ หรือกลุ่มคน
สมัยใหม่ชื่นชอบในกิจกรรมน้ีจ�านวนมาก ดังจะเห็นได้จากช่วง
เวลาที่ผ่านมามีกระแสการเล่นเกมโปเกมอน (Pokemon) และ
เกมคุกกี้รัน (Cookie Run) กันแทบทั่วโลก เพราะโดยธรรมชาติ
ของเกมทกุเกมนัน้มกัจะออกแบบมาเพือ่สนองความต้องการของ 
ผู้เล่นอยู่แล้ว คือ มักจะให้มีการผ่านด่านเป็นขั้นๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ 
และจะได้รบัรางวลั หรือคะแนนทนัทเีมือ่ท�าภารกจิของเกมส�าเรจ็  
จนท�าให้ผู้เล่นรู้สึกว่าสิ่งที่ตนก�าลังเล่นอยู่นั้นมีความก้าวหน้า 
และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อความต้องการของตนเองได้รับการ
ตอบสนองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้เล่นก็อยากที่จะเล่นเกมต่อไป
โดยไม่ยากหยุด (นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจ�าศูนย์จิตรักษ์
กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ)

จากหลกัการข้างต้นผูว้จิยัจงึได้น�าประเดน็ความชอบของ 
คนในสมัยใหม่เข้ามาน�าเสนอข้อมูลท่ีผู้คนส่วนใหญ่ละเลยไป 
เนือ่งจากบางคนอาจมองว่าเป็นเรือ่งไกลตวัเข้าถงึยาก ไม่น่าสนใจ  
แม้กระทั้งอาจมองว่าเป็นเรื่องล้าหลัง ดังเช่น ยาสมุนไพรไทย 
เพราะหลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญ
ก้าวหน้ามากขึน้ ท�าให้ความนยิมการใช้ยาสมนุไพรลดลง เป็นเหต ุ
ให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรไทยในอดีตขาดช่วงของการ
พัฒนา ทว่าในปัจจุบันกระแสการใช้สมุนไพรเริ่มกลับมาได้รับ
การฟื้นฟูอีกครั้ง โดยในช่วงปี พ.ศ.2543 - พ.ศ.2550 มีการวิจัย
เรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไทยจ�านวนถึง 969 เรื่อง 
(สถาบนัสุขภาพวถิไีทย. 2557) ซ่ึงเรือ่งราวของสมนุไพร นวดไทย 
และต�ารบัยาไทยยงัเป็นจดุเด่นของประเทศไทยในเรือ่งภมูปัิญญา
ด้านสุขภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้ประเทศไทยมีโครงสร้างหลักซึ่งเป็นกลไกในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพร เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้สมุนไพรในการ
เยยีวยาผู้ป่วย โดยหน่วยงานเหล่านี ้ช่วยท�าหน้าทีส่นบัสนนุหลกั
อย่างน้อย 2 ประการคือ 

1. สนับสนุนและพัฒนางานวิชาการ ตั้งแต่การปลูก การ
ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านที่เหมาะสม เพื่อน�าสมุนไพรไปใช้ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน แก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน 

2. สนบัสนนุและส่งเสรมิการดแูลรกัษาสขุภาพของตนเอง 
โดยใช้ สมนุไพร การแพทย์พืน้บ้าน การนวดไทย (Assoharudem,  
2557) 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมุง่หวงัในการศกึษาและพฒันาสือ่ปฏสิมัพนัธ์ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพรไทยในรูปแบบเกม และ
สามารถสร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์ 
ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย ตลอดจนสามารถดึง 
ความสนใจต่อกลุ่มเด็กๆ และคนสมัยใหม่ พร้อมทั้งให้ผู้เล่น 
มส่ีวนร่วมในข้อมลูความรูเ้รือ่งยาสมนุไพรไทย และเกดิการจดจ�า
ไปพร้อมๆ กันในขณะเล่นเกมได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม
2. เพื่อออกแบบเกมที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยา

สมุนไพรไทย
3. เพือ่สร้างบรรยากาศบรเิวณศูนย์เรยีนรูโ้อสถพระนารายณ์  

ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย 

การทบทวนวรรณกรรม
1. กระแสของเกมกับพฤติกรรมของคน 
เมือ่ช่วงปี 2558 เกมทีเ่ป็นทีรู่จั้กของคนไทย คือ โปเกมอน  

ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจ ให้กับความโด่งดัง
ของเกมที่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถท�าให้คนรู้จักเกมน้ีกัน
ค่อนข้างมาก บางคนที่ไม่เคยเล่นเกมก็ต้องลองหัดเล่น และ 
ที่ส�าคัญ ไม่ใช่เพียงแค่เด็ก หรือวัยรุ่น กลุ่มผู้ใหญ่วัยท�างานก็ยัง
เล่นเกมโปเกมอน ซ่ึงเหตุการณ์ช่วงนั้นเกิดทั้งผลเสียและผลดี  
ดังที่ทราบผลเสียคือ อาจเกิดอันตรายขึ้นในขณะที่ผู้เล่นสนใจ 
จะเกบ็คะแนนมากกว่าอนัตรายกบัตนเอง จนเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ 
เช่น เล่นเกมขณะขบัรถ ข้ามถนน หรอืแม้กระทัง้ตัง้ใจขับรถออก
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ไปเพ่ือเล่นเกม ท�าให้เกิดการไม่ระมดัระวงัต่างๆ ในส่วนข้อด ีของ
เกมนั้นซึ่งเป็นข้อดีแฝง เช่น ท�าให้ผู้เล่นรู้จักสถานที่ส�าคัญต่างๆ 
มากขึ้นตลอดจนเกิดการจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับร้านค้า 
ในพื้นที่ต่างๆ ที่ผู้เล่นเข้าไป

Pokemon Go อาจกลายเป็นแพลตฟอร์มโฆษณา เนือ่งจาก 
มผีูใ้ช้งานจ�านวนมากจนแซง Social Media บางเจ้าไปแล้ว อาจ
เปิดให้แบรนด์สามารถซื้อโฆษณาภายในเกม หรือแม้กระทั่ง
ก�าหนดให้โปเกมอนพิเศษ ไปโผล่ร้านค้า หรือสถานที่ของคุณได้  
หรือแฝงแบรนด์เข้าไปในลักษณะของไอเท็มก็อาจเกิดขึ้นได้  
ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดทั้งหลายก็ไม่ควรพลาดเข้าไป
ลงทุนจับจองการโฆษณาบนสื่อใหม่ท่ีน่าสนใจน้ีเป็นรายแรกๆ 
(game-neon.com; 2016)

 เกมอีกหนึ่งตัวอย่างท่ีสามารถเข้าถึงคนไทยได้อย่าง 
แพร่หลายคือ เกมคุกกี้รัน (Cookie Run) นับว่าเป็นกระแสที่อยู่
ค่อนข้างยาวนานเพราะเป็นเกมสนกุๆ จากค่ายไลน์ (Line) ทีน่�า
เกมมาเชือ่มกบัระบบเพือ่ท�าให้สามารถเล่นเกมแล้ว อวดคะแนน
กับเพื่อนๆ ได้ทันที เกิดความสนุกสนาน ท้ายทาย เล่นกันจน
เพลินหยุดไม่อยู่ (game.mthai.com, 2014)

2. ต�ารับยาพระโอสถพระนารายณ์
เนื่องจากยาสมุนไพรไทยมีค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงได้รับ

ความอนุเคราะห์ในการคัดกรองข้อมูลอันเกิดประโยชน์และ
เหมาะสม โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี โดยเนื้อหา 
จะแบ่งเป็น ต�ารับ 3 ต�ารับดังนี้ 

1) ยาพระอังคบพระเส้น ต�ารบัที ่57 รกัษาอาการปวดเม่ือย 
เส้นตึงได้ทั่วร่างกาย

เครื่องยาที่ใช้ 6 สิ่ง คือ 1. เทียนด�า 2. เกลือ 3. อบเชย 
4. ไพล 5. พลับพลึง 6. มะขาม 16 ส่วน

วธิเีตรยีม : น�าเครือ่งยาทัง้ 6 ส่ิง มาต�าคลุกเคล้าให้เข้ากนั  
ห่อผ้า น�าไปนึ่งให้ร้อนแล้วใช้ประคบบริเวณที่เส้นตึง ปวดเมื่อย 
ก็จะท�าให้ผ่อนคลายลง

2) ยาทาพระเส้น ต�ารบัที ่58 รกัษาอาการอมัพาต ตะครวิ
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. ใบเลีย่น 12. ใบมะค�าไก่ 13. ยาด�า  
เครื่องยาที่ใช้ 13 สิ่ง 

** ใช้เหล้าขาวหรือน�า้ส้มสายชูบริสุทธิ์ เป็นน�า้กระสาย
 วิธีเตรียม : น�ามหาหิงคุ์ ยาด�า พริกไท มาต�ารวมกัน 

ให้ละเอียด ตักออกใส่ในโหลแก้วขนาดบรรจุ ๒-๓ ลิตร พักไว้  
น�าสมุนไพรที่เหลือมาหั่นหยาบ ๆ แล้วต�าให้ละเอียด ตักใส่ใน 
โหลแก้ว เติมเหล้าขาว หรือน�้าส้มสายชูบริสุทธ์ิให้ท่วมยา คั้น
เอาแต่น�า้ทาบริเวณที่มีอาการทุกครั้งหลังอาบน�้า

ภาพที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างเกมโปเกมอน พฤติกรรมของคน และการน�าค่านิยมของเกมมาใช้เชิงธุรกิจ
(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

(1) (1)(2)

ภาพที่ 2 ภาพแสดงตัวอย่างเกมคุกกี้รัน
ภาพจาก : http://game.mthai.com/mobile-games/40008.html
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3) น�้ามันมหาจักร ต�ารับท่ี 78 รักษาอาการเปื่อยคัน  
และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือของมีคม

เครื่องยาที่ใช้ 9 สิ่ง คือ 1. น�้ามันงา 2. มะกรูดสด  
30 ผล (ผวิ) 3. เทยีนตาตัก๊แตน 4. เทียนขาว 5. เทยีนข้าวเปลอืก 
6. เทียนแดง 7. เทียนด�า 8. ดีปลี 9. การบูร 

วธิเีตรยีม : น�ามะกรดูมาฝานเอาแต่ผวิ เอาน�า้มนังาตัง้ไฟ 
ให้ร้อน เอามะกรูดใส่ลงทอดจนเหลอืงเกรียมดแีล้วยกน�า้มนัลงมา 
กรองเอากากออก ทิง้ไว้ให้เยน็ ใส่ในโหลแก้ว น�าเครือ่งยาทัง้ ๗ สิง่ 
มาต�าให้ละเอียด ใส่ลงในโหลน�้ามัน หมักไว้ 15 วัน คั้นเอาแต่
น�้ามันใส่ขวดเล็กปิดฝาเก็บไว้ใช้ได้นาน

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ขั้นตอนศึกษา
 1) ศึกษาภาคเอกสาร ศึกษาจากหนังสือ วารสาร

บทความ เอกสารบรรยายการเสวนาในหวัข้อทีเ่กีย่วข้อง งานวจิยั 
ทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรม และการรบัรูข้้อมลูของคนไทยสมยัใหม่ 
และศึกษาหลักการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม

  2) การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร วิเคราะห์ถึง
พฤติกรรม และการรับรู้ข้อมูลของคนไทยสมัยใหม่ พฤติกรรม 
การสือ่สารต่างๆ และวเิคราะห์ถงึหลกัการออกแบบสือ่ปฏิสมัพนัธ์ 
ในรูปแบบเกม

 3) ศึกษาข้อมูลยาสมุนไพร โดยศึกษาข้อมูลผ่าน 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้วิจัย ต้องศึกษาถึง 
คณุประโยชน์ วธิกีารใช้งาน ส่วนประกอบ และภาพสมนุไพรจรงิ 
เพื่อน�ามาออกแบบผลงานสร้างสรรค์

2. ขั้นตอนการออกแบบ 
 1) หาแรงบันดาลใจจากความสนใจหรือความชอบ 

ที่จะสามารถเข้าถึงคนไทยสมัยใหม่ได ้
 2) วางโครงสร้างเน้ือหาของยาสมุนไพรให้เข้าใจ 

ได้ง่าย ล�าดับเรื่องราววิธีการเล่นเกม (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�ารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจด้านการออกแบบต่อผู้เชี่ยวชาญ (Logo Design,  
Character Design, Scene Design และ Interface Design)

 7) สรปุแบบสอบถามด้านการออกแบบ ปรบัปรงุแก้ไข 
พัฒนาให้สมบูรณ์ 

 8) พัฒนาระบบโปรแกรมของเกม (Programing)
3. ขั้นตอนการติดต้ังผลงาน คือการติดตั้งในพื้นที่ของ

การจัดแสดงที่ก�าหนดไว้ คือ ศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์  
โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

4. ลงพื้นที่แบบสอบถามเพื่อส�ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ

5. ขั้นตอนสรุปผลและประเมินผลงาน

ไดอะแกรมวิธีวิจัย (Diagram)



ณิชกานต์ ไชยจักร์, อติเทพ แจ้ดนาลาว 47

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัยการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ

เรยีนรูเ้รือ่งยาสมนุไพรไทยในรปูแบบเกม กรณศีกึษา : เกมโอสถ
พระนารายณ์ ในครั้งน้ีสามารถสรุปผลงานตามวัตถุประสงค์ที ่
ผู้วิจัยคาดหวังไว้ได้ดังต่อไปนี้

1. สรปุผลการศกึษาการพฒันาสือ่ปฏสิมัพนัธ์ในรปูแบบ 
เกม 

จากการศกึษาข้อมลูในสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่าคนไทย
หันมาเสพข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออื่นๆ และท�ากิจกรรมผ่านสื่อ 
มัลติมีเดีย ในการสร้างความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น กระแสของ 
เกมต่างๆ ทีเ่ข้ามาท�าให้พบว่า เกมเป็นทีน่ยิมของกลุม่คนสมยัใหม่ 
ได้ทุกเพศทุกวัย และเกมสามารถท�าคนผู้เล่นใช้เวลาและอยู่กับ
กิจกรรมนั้นๆ ได้นานโดยไม่เกิดการเบื่อ ดังนั้นเมื่อผู้เล่นใช้เวลา
ในกิจกรรมนี้นานเท่าไหร่ก็จะเกิดความเข้าใจและการจดจ�าได้
มากขึ้นเท่านั้น รูปแบบวิธีการเล่นเกมจึงต้องแทรกความรู้และ
การจดจ�าต่างๆ เพื่อให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับยาสมุนไพร 
และผลการศกึษาหลกัการออกแบบสือ่ปฏสิมัพนัธ์ในรปูแบบเกม  
พบว่าการออกแบบเกมท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย 
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวการ์ตูนน่ารัก และเป็นรูปแบบ SD 
(Super Deformation ซึง่ถ้าแปลตรงๆ ก็คือ ท�าใหผ้ิดส่วนอยา่ง
มาก) ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงน�าหลักการนี้พัฒนาเป็นตัวละคร 
และฉาก ต่างๆ 

ผลการศึกษาข้อมูลยาสมุนไพรสูตรหรือท่ีเรียกว่าต�ารับ
ยาสมุนไพรไทยที่คนท่ัวไปควรทราบเพราะมีโอกาสในการเป็น
โรคหรืออาการเหล่านี้สูง นั้นคือ 

1. อาการปวดเมื่อยเส้นตึงได้ทั่วร่างกาย ต�ารับที่ 57 ชื่อ 
ยาทาพระอังคบพระเส้น 

2. อาการอัมพาต ตะครวิและจบัโปงได้ทัว่ร่างกาย ต�ารบัที่  
58 ชื่อ ยาทาพระเส้น 

3. อาการเปื่อยคัน และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือ 
ของมีคม ต�ารับที่ 78 ชื่อ น�้ามันมหาจักร 

สรุปการศึกษาภาคเอกสารและการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี สามารถสรุปแนวทางที่น�า
ไปสู่การออกแบบดังนี้

ยาสมุนไพรเป็นเนื้อหาเก่าที่คนไทยไม่ได้ให้ความสนใจ
เท่าที่ควรทั้งที่ยาสมุนไพรนั้นมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Media) พร้อมทั้งแนวคิดการน�าพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน
ความชอบเล่นเกมและรปูแบบเกมทีเ่ป็นทีน่ยิม น�ามาพฒันาเป็น 
ส่ือที่จะสามารถดึงความสนใจของคนไทยสู่เรื่องยาสมุนไพรไทย 
ดังนั้นแนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) จึงต้อง 
มีความเป็นไทย และดูไม่ล่าสมัย ประกอบกับเนื้อหาข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ต้องมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเนื้อหาที่ส�าคัญต่อ
สขุภาพร่างกาย แต่ขณะเดยีวกนั Mood-Tone ต้องไม่รูส้กึถงึว่า
เป็นวชิาการจนดนู่าเบือ่และเข้าไม่ถงึ ตลอดจนรปูแบบวิธกีารเล่น  
(Gameplay) ต้องมคีวามง่าย สนกุสนานรูสึ้กผ่อนคลายมากกว่า
กดดัน 

2. สรปุผลงานออกแบบเกมทีส่ามารถส่งเสริมการเรียน
รู้เรื่องยาสมุนไพรไทย

ผลการออกแบบสามารถแยกประเด็นตามขั้นตอนการ
ออกแบบได้ดังต่อไปนี้

1) แนวความคดิในการออกแบบ (Concept Design)
แนวคิดการออกแบบ คือ ผลงานด้านการออกแบบ

แสดงถงึ ความร่วมสมยั ความน่าเชือ่ถอื และสภาวะการผ่อนคลาย 
ส่วนที่ 1 แนวความคิดการสร้างตัวละคร 
ส�าหรับแนวความคิดการสร้างตัวละครผู้วิจัยเริ่มจาก

การศึกษาถึงเอกลักษณ์ของแพทย์ปัจจุบัน และเอกลักษณ์ของ
แพทย์โบราณ ว่าองค์ประกอบไหนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์บ้าง 
โดยเน้นที่การแต่งกายหรือองค์ประกอบด้านท่าทาง รูปลักษณ์

ภาพที่ 3 ภาพแสดง My Map ของแนวความคิดการออกแบบตัวละคร
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ส่วนที่ 2 แนวความคิดการสร้างฉาก 
ผู้วิจัยศึกษาถึงสภาพห้องปรุงยาของแพทย์แผนปัจุบัน  

และห้องปรุงยาของแพทย์สมัยก่อน ซ่ึงเม่ือก่อนหมอจะใช้ห้อง 
ที่เป็นห้องครัวในการต้มยาหรือปรุงยา พร้อมท้ังศึกษาถึง
บรรยากาศจรงิภายในศูนย์เรยีนรูโ้อสถพระนารายณ์ โดยภายใน
ศูนย์จะจัดเป็นนิทรรศการถาวรที่แสดงตัวยาสมุนไพรไทย

2) การเขียนบท และระบบการเล่นเกม (Script และ 
Game Play)

เกม “โอสถพระนารายณ์” เป็นเกมเชิงการศึกษา เพื่อให ้
ผูเ้ล่นได้รับความรูใ้นส่วนประกอบของยาสมนุไพรในการรกัษาโรค  
ซึ่งอ้างอิงจากต�ารับพระโอสถพระนารายณ์ จากกลุ่มงานแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบรุ ีในเกม 
ผูเ้ล่นจะรบับทเป็นคณุหมอประจ�าแผนกแพทย์แผนไทย ซึง่ผูเ้ล่น
สามารถเลือกรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ได้ครั้งละ 1 อาการ 
จาก 3 อาการ เมือ่เลอืกอาการมาแล้วจะต้องผสมยาตามสตูรของ
ต�ารับพระโอสถพระนารายณ์ ซ่ึงเป็นต�ารับยาท่ีสามารถรักษา
อาการนั้น ล�าดับของเกมจะมี 4 ขั้นตอน

ล�าดับขั้นที่ 1 : เกริ่นน�า ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เล่น 
ล�าดับขั้นที่ 2 : เลือกเกม หรืออาการของโรคที่จะรักษา  

  จากนั้นดูส่วนผสมของยาสมุนไพร
ล�าดับขั้นที่ 3 : เลือกยาสมุนไพรตามสูตร
ล�าดับขั้นที่ 4 : แสดงภาพการผสมยา และคะแนนที่ได้

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

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

ภาพที่ 6 ภาพการจัดแสดงยาภายในศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์ 
ภาพจาก : www.facebook.com/ศูนย์การแพทย์แผนไทย รพ.พระนารายณ์
มหาราช

(1)

(1)

(1)(2)

(2)

References

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

3) อารมณ์ และความรู้สึก Mood-Tone 
 ผลสรปุ Mood - Tone ของงาน เริม่จาก (1) เลอืกกลุ่มส ี

ที่เหมาะสมกับเนื้อหายาสมุนไพรนั้นคือ คลาสสิค และอบอุ่น 
ร่วมกับภาพสมุนไพรไทย (2) เทียบค่าสีโดยรวม โดยใช้กลุ่ม
สีไทยโทนประกอบเพื่อพิจารณาก�าหนดสีหลัก (3) ผู้วิจัยได้

ก�าหนดค่าหลักไว้ 12 สี แต่อัตราส่วนการใช้งานจริงจะไม่เท่ากัน 
ขึน้อยูก่บัต�าแหน่งต่างๆ ทีล่งสี แต่อย่างไรกต็ามภาพรวมจะเน้นให้ 
อารมณ์ของงานเป็นรูปแบบ ความร่วมสมยั ดแูล้วน่าเช่ือถอื และ
ผ่อนคลาย 

ภาพที่ 7 สีตันแบบที่น�ามาพัฒนาสู่ Mood-Tone 
 (1) ภาพจาก : ชุดสีของ ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2549, หน้า 70-164 ) และ

 (2) ภาพจาก : http://www.thaihealth.or.th/Content/29026สมุนไพรไทยกับโรคความดันสูง.html

กลุ่มสีคลาสสิก (1) ภาพสมุนไพรไทย (2) กลุ่มสีอบอุ่น (1) 

ภาพที่ 9 Mood-Tone ของสี ที่น�าไปใช้สร้างผลงาน
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ผลการวิเคราะห์สีที่เหมาะสมต่อแนวความคิดหลักคือ ความร่วมสมัย น่าเช่ือถือ และผ่อนคลาย ซ่ึงสามารถสรุปแบบสีที่ใช้ใน 
ผลงานได้ 12 สี อัตราการใช้สีในผลงานจะเป็นไปตามแนวความคิดหลัก

4) ออกแบบโลโก้ (Logo)
 การออกแบบโลโก้ได้ออกแบบเพื่อเป็นแนวทางเลือก 6 แบบเพื่อเสนอต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แนวคิดหลักคือ ความร่วมสมัย 

ความน่าเชื่อถือ และภาวะผ่อนคลาย และผลงานออกแบบจะถูกออกแบบโดยโทนสีทั้ง 12 สี 

ภาพออกแบบ LOGO ค�าอธิบายผลงาน

1   แนวคิดจากพระปรางค์สามยอด ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ส�าคัญแห่งหน่ึงของ
จังหวัดลพบุรี และการน�าสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ 

2   แนวคิดจากการน�าสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของตัวอักษรโดย  
ใช้แทนสระ โอ และใช้อักษรแบบมีหัว เพื่อให้ดูย้อนยุค

3   แนวคิดจากการน�าสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของตัวอักษรโดย 
ใช้แทนสระ โอ และเน้นทีอ่กัษรแบบมหีวัให้มขีนาดใหญ่ เพือ่ให้ดู 
ย้อนยุค

4   แนวคิดจากการน�าสมุนไพรเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของตัวอักษรโดย  
ใช้แทนสระ โอ และใช้อักษรแบบมีหัว เพื่อให้ดูย้อนยุค

5   แนวคิดจากพื้นสมุนไพร และที่ตากยาสมุนไพรไทยแบบโบราณ 
(ภาษาอีสานเรียกว่า “กระด้ง”) 

6   แนวคิดจากการน�าพื้นสมุนไพร ผสมผสานระหว่างตัวอักษร และ 
จัดวางในรูปแบบที่ดูสนุกสนาน เพื่อให้เหมาะสมกับ Logo เกม

 



ณิชกานต์ ไชยจักร์, อติเทพ แจ้ดนาลาว 51

 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
แสดงถงึความน่าเชือ่ถอื และความรูส้กึผ่อนคลายสค่ีอนข้างสดใส
กว่าแบบที่ 2 การออกแบบตัวละครมีความน่ารักตามยุคสมัย 
ปัจจุบัน แต่ทรงผมของหมอผู้ชายจะเป็นทรงโบราณเพ่ือให้มี
กลิ่นอายความร่วมสมัย แต่โดยรวมแล้วตัวละครจะไม่โบราณ
หรือย้อนยุคเท่าแบบที่ 2 

แนวคดิแบบที ่2 : การออกแบบตวัละครเน้นถงึความร่วมสมยั  
การแต่งตัวของตัวละครจะน�าสไบและผ้าขาวม้าแบบคนโบราณ
มาประกอบการแต่งกายแต่ยังคงสวมชุดกาวน์สีขาวตามแบบ 
คุณหมอในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีทรงผมที่มัดรวบ และ
โครงสร้างใบหน้า หน้าตา ทีด่เูป็นคนสมยัโบราณ เสมอืนคณุหมอ 
ที่เป็นคนสมัยโบราณและคุณหมอสมัยใหม่อยู่ในร่างเดียวกัน 
และโทนสทีีใ่ช้จะเน้นตามสขีอง Mood-Tone ตามแนวความคดิ 
มากกว่าแบบที่ 1 

แนวคิดการออกแบบฉาก (Scene Design) 
จ�าลองสถานทีโ่ดยอ้างอิงจากศนูย์เรยีนรูโ้อสถพระนารายณ์ 

ในการออกแบบฉาก แต่ผู้วิจัยได้ออกแบบร่วมกับ Character 

Design เพราะตามหลักการออกแบบงานประเภท Animation 
การออกแบบฉากจะต้องสอดคล้องกับตัวละครผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบฉาก 2 แนวความคิดโดยสอดคล้องกับตัวละครข้างต้น 
ดังนี้

แบบที ่1 สอดคล้องกบัตวัละครแบบที ่1 โดยออกแบบให้ฉาก 
มีความเรียบง่าย ใช้สีที่ดูสะอาดตา สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กๆ ได้

 ภาพที่ 10 ภาพผลงานการออกแบบตัวละครแบบที่ 1  ภาพที่ 11 ภาพผลงานการออกแบบตัวละครแบบที่ 2

ภาพที่ 12 ภาพผลงานการออกแบบฉากแบบที่ 1
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แบบที่ 2 สอดคล้องกับตัวละครแบบที่ 2 โดยออกแบบ
ให้ฉาก มคีวามร่วมสมยั มชีัน้วางของทีว่างยาร่วมกนัระหว่าง ยา
สมัยใหม่ และสมัยเก่า มีทั้งหลอดยา ขวดยา หม้อต้ม ครก และ 
ยาสมนุไพรสด สิง่เหล่านีจ้ะวางร่วมกนัเพือ่ให้รบัรูว่้ายาและอปุกรณ์ 
เหล่านี้อยู่ร่วมกันได้ 

แนวคิดการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
(Interface Design)
การออกแบบ Interface Design จะค�านึงถึงผู้ใช้งาน 

เป็นหลกั ซึง่ผูเ้ข้าชมศนูย์เรยีนรูโ้อสถพระนารายณ์ทีอ่ยูโ่รงพยาบาล 
สมเดจ็พระนารายณ์ และเป็นศนูย์ทีอ่ยู่ในส่วนของแพพย์แผนไทย  
ดงันัน้ผูใ้ช้งานจงึมกีลุม่ผูใ้หญ่ และผูส้งูวยัเข้าชมอย่างแน่นอน การ
ออกแบบ Interface Design จึงออกแบบให้เป็นปุ่มที่เข้าใจและ
สื่อสารง่ายมีขนาดใหญ่พอประมาณเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อม 
ใช้สทีีเ่ข้มชดัเจน เน้นให้ใช้งานได้ง่ายมากกว่าเน้นทีค่วามสวยงาม

จากแบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบ ประเมนิ
ความพึงพอใจ และผลงานออกแบบ Logo, Character Design 
และ Scene Design แล้วสามารถสรุปแบบสอบถามด้านการ
ออกแบบได้ดังต่อไปนี้ 

Logo Design เลือกชุดท่ี 1 เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญให้
ความคดิเหน็ว่า Logo มคีวามร่วมสมยั และพระปรางค์สามยอด 
ซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดสีมยัสมเดจ็พระนารายณ์ ซ่ึงนบัว่าเป็นสถานที ่ทีส่�าคญั

แห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี เป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงแนวคิด
และคุณค่ากับส่ิงที่เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ ตลอดจนส่วน
ของกราฟิกตัวอักษร ร ที่มีลักษณะโค้งยาวไปถึงตัวอักษร ส 
ส่วนปลายนั้นเป็นรูปทรงของใบไม้ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของพืช
สมุนไพรได้

Character Design และ Scene Design เลือกแบบที่ 2  
เนือ่งจากผูเ้ชีย่วชาญให้ความคดิเหน็ว่าแบบที ่2 นีก้ารเน้นถงึความ 
ร่วมสมัยมีความน่าสนใจ และสอดคล้องต่อแนวความคิดหลัก 
มากกว่าแบบที่ 1 

สรุปผลงาน พัฒนาผลงาน และระบบโปรแกรมจนเสร็จ
สมบูรณ์ 

 จากนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานตามค�าแนะน�า 
ต่างจนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรมของเกม 
เขียนโค้ดเกมเพื่อให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการจดจ�าข้อมูลยา
สมุนไพรไทย และมีความสนุก ความสุขในการรับรู้ข้อมูลใน

ภาพที่ 13 ภาพผลงานการออกแบบฉากแบบที่ 2

ภาพที่ 15 ภาพผลงาน Character Design และ Scene Design ที่ใช้จริง

ภาพที่ 14 ภาพผลงาน Logo ที่ใช้จริง
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เกมผู้เล่นจะรับบทเป็นคุณหมอประจ�าแผนกแพทย์แผนไทย ซึ่ง 
ผู้เล่นสามารถเลือกรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ได้ครั้งละ 1 
อาการ จาก 3 อาการ เมือ่เลอืกอาการมาแล้วจะต้องผสมยาตาม
สตูรของต�ารบัพระโอสถพระนารายณ์ ซึง่เป็นต�ารบัยาทีส่ามารถ
รักษาอาการนั้น

ล�าดับขั้นที่ 1 : เกริ่นน�าให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เล่น (Intro- 
duction)

คือการเข้าสู่เกมจะแสดงขอมูลแนะน�า จากนั้น สามารถ
กด START ไปสู่ล�าดับที่ 2

ล�าดับขั้นที่ 2 : เลือกเกมหรืออาการของโรคที่จะรักษา 
จากนั้นดูส่วนผสมของยาสมุนไพร

เมือ่เข้าสูฉ่ากนีจ้ะแสดงรายการอาการป่วยของคนไข้ จะมี
ให้เลอืก 3 อาการ เมือ่กดเลอืกอาการใดอาการหนึง่จะเข้าสู ่ฉากที่

ภาพที่ 16 ล�าดับขั้นที่ 1

ภาพที่ 17 ล�าดับขั้นที่ 2

ภาพที่ 18 ล�าดับขั้นที่ 3

แสดงรายละเอยีดส่วนผสมของยา และสรรพคณุของแต่ละต�ารบั 
ตามที่ผู้เล่นเลือก โดยสามารถกดดูภาพขนาดใหญ่ของยาได้ 

ในฉากนีจ้ะมคีวามส�าคญัในประเดน็ทีผู่เ้ล่นต้องใช้ความจ�า 
ในการจ�าส่วนผสม และอัตราส่วนของยา ท�าให้ผู้เล่นเองจะเกิด
การจดจ�ายาต่างๆ

ล�าดับขั้นที่ 3 : เลือกยาสมุนไพรตามสูตร
เข้าสูฉ่ากห้องครัวแพทย์แผนไทย ผูเ้ล่นต้องเลอืกส่วนผสม 

ให้ถกูต้องตรงกบัอาการทีต้่องการรกัษา ในฉากนีจ้ะมกีารจบัเวลา 
 - หากผู้เลือกผสมยารับที่ 57 จะจ�ากัดเวลา 2 นาที 
 - หากผู้เลือกผสมยารับที่ 58 จะจ�ากัดเวลา 3 นาที 
 - หากผู้เลือกผสมยารับที่ 78 จะจ�ากัดเวลา 2.30 นาที
ด้านล่างของฉากจะแสดงรายละเอียดของยาที่เลือก  

หากผูเ้ล่นเลอืกผสมไปแล้ว จากภาพทีเ่ป็นเงาจะกลายเป็นภาพสี 
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ล�าดับขั้นที่ 4 : แสดงภาพการผสมยา และคะแนนที่ได้
เมื่อกดปุ่ม CONTINUE จะได้ชมแอนิเมชั่นการผสมยา 

ตามตารับที่เลือกรักษา จากน้ันจะแสดงผลของคะแนน ซึ่ง
คะแนนคดิจาก ความถกูต้องของยาทีเ่ลอืก อัตราส่วนทีผ่สม และ
เวลาที่ใช้ไป ยิ่งเร็วยิ่งได้คะแนนมาก

ภาพที่ 19 ล�าดับขั้นที่ 4

ภาพที่ 20 Show Real เกมโอสถพระนารายณ์ 
สามารถชม Show Real ของเกมโอสถพระนารายณ์ ได้ที่ 

www.youtube.com/watch?v=5HoyZHN5ZMM&feature=youtu.be

ภาพที่ 21 ภาพแสดงบรรยากาศการมีส่วนร่วมของผู้ชมกับผลงาน 
ณ ศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์

ภาพจาก : www.facebook.com/ศูนย์การแพทย์แผนไทย 
รพ.พระนารายณ์มหาราช

3. ผลการสร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู้โอสถ 
พระนารายณ์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย 

สามารถสร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู ้ โอสถ 
พระนารายณ์เป็นไปตามภาพที่แสดงในภาพที่ 21 ผลงาน 
การออกแบบเกมได้พัฒนาเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการ 
เรียนรู้ข้อมูลยาสมุนไพรโดยถูกติดตั้งเป็นอีก 1 โซนการเรียน
รู้ภายในศูนย์เรียนรู้โอสถพระนารายณ์ ซ่ึงผลงานจะเล่นผ่าน
จอทัชสกรีน (Touch Screen) เพื่อให้ผู้เล่นสามารถใช้งานได้
โดยง่าย และมีส่วนร่วมกับผลงานให้มากที่สุด และบางครั้งการ
เล่น 1 เกมผู้เล่นอาจช่วยกันเล่นได้มากกว่า 1 คน เป็นการสร้าง
บรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เกิดการผ่อนคลาย
ในการรับรู้ข้อมูลได้
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อภิปรายผล
จากการเกบ็ข้อมูลจากงานวจิยัชุดนีไ้ด้ท�าการเก็บข้อมลูและ 

วเิคราะห์ข้อมลูในรปูแบบ การวจิยัเชงิคณุภาพ คอืจากการสังเกต
พฤติกรรมการชมของผู้ชม และการสอบถามสัมภาษณ์เพื่อให ้
ผู้ชมบอกเล่าเรื่องราวของตนเองออกมาตามการรับรู้ ความรู้สึก
หรือความเข้าใจ (วรรณด ีสทุธนิรากร, 2556, หน้า 113) โดยท�าการ 
เกบ็รวบรวมข้อมลูทีไ่ม่ระบจุ�านวนตัง้แต่ตอนต้น แต่เป็นการเกบ็
ข้อมูลจากผู้ชมแบบบังเอิญ และเม่ือข้อมูลเริ่มซ�้าๆ ซึ่งแสดงถึง
การอิ่มตัวผู้วิจัยจะท�าการหยุดเก็บข้อมูล (วรรณดี สุทธินรากร, 
2556, หน้า 61) ซึ่งพบว่า 

1) สื่อปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเกม เป็นที่นิยมของกลุ่มคน
สมัยใหม่ได้ทุกเพศทุกวัย เพราะสามารถเป็นกิจกรรมที่ท�าให้ 
ไม่เกิดความน่าเบื่อ และเกมสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศ 
ทกุวยัส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวการ์ตนูน่ารกั และเป็นรปูแบบ SD  
ในส่วนของยาสมุนไพรไทยที่คนทั่วไปควรทราบจะเป็นยาที่ใช้
รักษาอาการหรือโรคท่ีมีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง น้ันคือ อาการ
ปวดเมือ่ยเส้นตงึได้ทัว่ร่างกาย เป็นตะครวิ จบัโปง อาการเป่ือยคนั  
และเจ็บปวดจากเสี้ยนหนามหรือของมีคม 

2) การออกแบบเกมที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องยา
สมุนไพรไทย โดยใช้แนวคิดการออกแบบคือ การแสดงถึง ความ
ร่วมสมยั ความน่าเชือ่ถอื และสร้างความรูส้กึผ่อนคลาย แนวคดินี ้
สามารถใช้ในการก�าหนด Mood-Tone ในการออกแบบ Logo,  
Character Design, Scene Design และ Interface Design พร้อมทัง้ 
การออกแบบ Gameplay ให้มลี�าดบัการเล่นเกมทีไ่ม่ซบัซ้อนโดย
มีเพียง 4 ขั้นตอน โดยชื่อเกมว่า “โอสถพระนารายณ์” เป็นเกม 
เชิงการศึกษารูปแบบเกมและกราฟิกตัวละครแนวการ์ตูนน่ารัก 
(SD) ผลการส�ารวจโดยแบบสอบถามพบว่าสามารถสร้างการ 
มีส่วนร่วมให้กับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย เพราะสามารถลดความรู้สึก 
เชิงวิชาการของข้อมูลลงได้ และเพิ่มความน่าสนใจที่เหมาะสม
กบัยคุสมยัในปัจจุบนั ท�าให้ผูเ้ล่นได้มส่ีวนร่วมในการจดจ�าข้อมลู 
ยาสมุนไพรไทย และมีความสนุก ความสุขพร้อมกับการรับรู้
ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน ซึ่งผู้เล่นต่างให้ความคิดเห็นว่าเป็นเกมที่
ใช้ทักษะการจดจ�า

3) สามารถสร้างบรรยากาศบริเวณศูนย์เรียนรู ้โอสถ 
พระนารายณ์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับยุคสมัย 

ผลการส�ารวจโดยแบบสอบถามพบว่า บรรยากาศบรเิวณ
ศูนย์เรียนรู้สามารถให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย สามารถสร้าง 

แรงกระตุน้ในการต้องการศกึษาเนือ้หาข้อมลูทีเ่กีย่วกบัยาสมนุไพร  
และรปูแบบของส่ือทีช่่วยให้สร้างบรรยากาศเหมาะกบัคนในสมยั 
ปัจจุบัน สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและยังแสดงถึง 
ความก้าวหน้า การพฒันาทนัยคุสมยัได้อย่างชัดเจน สามารถสร้าง 
แรงกระตุ้นให้สนใจยาสมุนไพรไทยหรือสร้างแรงบันดาลใจอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรไทยได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศกึษาข้อมลูเชงิลึกทีเ่กีย่วข้องกบัสมเดจ็พระนารายณ์  

เพื่อน�ามาประกอบการวิจัย และสร้างสรรค์ผลงาน
2. ผูส้ร้างสรรค์ผลงานในด้านการพฒันาเกม สามารถพฒันา 

รปูแบบให้สนกุ และเข้มข้นมากขึน้ สามารถเพิม่เกมต่างๆ เข้าไปได้ 
เพื่อให้ผู้ที่เคยเล่นแล้วสามารถกลับมาเล่นเกมและศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เพิม่ขึน้อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ศนูย์การเรยีนรูแ้ห่งนีไ้ม่น่าเบือ่ 
หรือหยุดนิ่ง

ประกาศคุณูปการ
ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ขอขอบคุณกลุ ่มงานแพทย ์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลพระนารายณ์
มหาราช จงัหวัดลพบรุ ีทีใ่ห้โอกาสในการวจิยัและการสร้างสรรค์
ผลงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนใช้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการจดัแสดงนทิรรศการถาวรของศูนย์เรยีนรูโ้อสถพระนารายณ์  
และขอบคุณทีมงานนางสาวภัทธา ศิริฤกษ์ที่ร่วมสร้างสรรค์ 
ผลงาน 
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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบ  

คติสัญลักษณ์ ของกลองมโหระทึกในประเทศกลุ่มลุ่มน�้าโขง  
ทีป่รากฏตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
2) วเิคราะห์ถงึบทบาทของกลองมโหระทกึในวถิชีวีติคนในสงัคม
เกษตรกรรมลุม่น�า้โขงและ 3) วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงบทบาท 
และสถานภาพของกลองมโหระทึกในประเทศไทย เพื่อหา
แนวทางการอนรุกัษ์ สบืสาน และพฒันามรดกทางวฒันธรรมอนั
ทรงคณุค่านีใ้ห้ด�ารงอยูสื่บไปโดยใช้วธีิการวิจยัเชงิประวตัศิาสตร์
และน�าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวจิยัพบว่า กลองมโหระทกึ เป็นมรดกภมูปัิญญาที ่
สบืสานขบัเคลือ่นเชือ่มโยงทางด้านวฒันธรรมร่วมระหว่างภาคใต้ 
ของประเทศจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลองมโหระทึก
ได้แพร่กระจายอยู่ภาคใต้ของประเทศจีนและบรรดาประเทศ
อาเซยีนได้แก่ ประเทศจนี เมยีนมา ลาว ไทย กัมพชูา และเวยีดนาม 
บทบาทส�าคญัคอืการใช้ประกอบในพธิกีรรมตามความเชือ่ทีม่ต่ีอ
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ใช้เป็นสญัลกัษณ์ของอ�านาจ เกยีรตยิศ ความร�า่รวย  
ฐานันดร การใช้ส�าหรับส่งอาณัติสัญญาณในการระดมพล  
การสงคราม การแจ้งข่าว รวมถึงการใช้เป็นเครื่องดนตรีในงาน
บนัเทงิและงานประเพณต่ีางๆ ด้วย ปัจจบุนัแม้ว่ากลองมโหระทกึ
จะยังมีใช้อยู่ทั้งในงานพระราชพิธี ประเพณีส�าคัญ รวมถึงการใช้ 
ในการประกอบพิธีกรรมของกลุม่ชนเผ่าต่างๆ ของหลายประเทศ 
ทว่าได้ลดบทบาทและความส�าคัญลง ท่ีส�าคัญยังคงอยู่ในภาวะ
สุ ่มเสี่ยงต่อการสูญหายอย่างมากท้ังในมิติของศิลปะรวมถึง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกลองมโหระทึกที่เกิดขึ้นทั่วไปในกลุ่ม
ประเทศที่ท�าการศึกษา ดังน้ันจึงควรมีการน�าผลวิจัยน้ีไปใช ้
เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ สืบทอด และฟื ้นฟูวัฒนธรรม 
กลองมโหระทึกให้ด�ารงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป

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

1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานพินธ์เร่ือง “กลองมโหระทกึ: มรดกภมูปัิญญากลุม่ประเทศลุม่น�า้โขง” ตามหลักสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาไทยศกึษา คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 รองศาสตราจารย์ประจ�าคณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
“กลองมโหระทกึ” เป็นมรดกภมูปัิญญาท่ีสบืสานขบัเคลือ่น 

เชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมระหว่างภาคใต้ของประเทศจีนและ
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ กลองมโหระทกึได้กระจดักระจายทัว่ใน
ภาคใต้ของประเทศจนีและบรรดาประเทศอาเซยีน เช่น เวยีดนาม 
ลาว กัมพูชา ไทย เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  
“กลองมโหระทกึ” มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานถึง 3,000 กว่าปี  
 (Jiang tingyu, 2005:111-117) ได้แพร่ขยายและน�ามาใช้อย่าง
กว้างขวางในบรรดาชนเผ่าส่วนน้อยทางภาคใต้ของประเทศจีน 
และบรรดาประเทศอาเซียนจนถึงปัจจุบันซึ่งได้แทรกซึมเข้าใน
วถิชีีวติความเป็นอยูข่องบรรดาชนเผ่าในสงัคม (Liang zhiming, 
2007:49-63) สามารถพูดได้ว่า “กลองมโหระทึก” เป็นตัวแทน
ด้านวตัถโุบราณแห่งยคุสมยัของภาคใต้ในประเทศจีน และบรรดา
ประเทศอาเซียน (Li fuqiang,Wei yanxiong, 2016:14-44) 
เพราะว่า “กลองมโหระทึก” มีความหมายทางด้านวัฒนธรรม
และความเชื่อถือทางประเพณี

กลองมโหระทึกเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นอย่างหนึ่งใน 
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวัฒนธรรมความเชื่อของ
กลุ ่มชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงสมัยต้น
ประวัติศาสตร์ การพบกลองมโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�า้โขง
เป็นหลกัฐานทีช่ีใ้ห้เหน็การเชือ่มโยงทางวฒันธรรม แม้จะยงัชีช้ดั
ไม่ได้ว่าน�ามาเพือ่วตัถปุระสงค์ใด ทัง้ในแง่พิธกีรรมต่างๆ แต่จาก
การศกึษาลกัษณะของแหล่งทีพ่บกลองมโหระทกึในกลุม่ประเทศ
ลุม่น�า้โขง จะอยูใ่นบริเวณเนนิดนิใกล้แหล่งน�า้ แสดงถงึการเลือก
สถานที่ความอุดมสมบรูณ์ และพบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาจ
เป็นนัยยะแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน 
ในวัฒนธรรมร่วมที่มีการใช้กลองนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึง่ และแสดงให้เหน็ว่าพืน้ทีใ่นเขตนัน้ๆ เป็นชุมชนทีม่กีาร 
รวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในเรื่อง
การผลติทางด้านโลหะกรรม และมกีารประกอบพิธกีรรมเกีย่วกบั 
กลุ่มชนอื่นๆ ภายนอก จนกระทั่งมีการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วัฒนธรรมและการเผยแพร่ความเชื่อต่อกัน 

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ กลองมโหระทึกท่ีค้นพบไม่ใช่
เฉพาะพื้นที่กลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขงเท่านั้น หากแต่มีการค้นพบ
อกีหลายประเทศในภมูภิาค เช่น อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์
ต่างก็มีการค้นพบกลองมโหระทึกเช่นกัน (Liang zhiming, 
2007:49-63) ซึ่งหมายความว่า กลองมโหระทึกคือวัฒนธรรม

ร่วมในภูมิภาค ซึ่งทั้งรูปแบบ ลวดลาย รวมถึงการใช้ประโยชน ์
ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่มากดังรายละเอียดข้างต้น

จะเห็นได้ว่า กลองมโหระทึกนั้นมีบทบาทต่อวิถีการ
ด�าเนินชีวิตมาตั้งแต่ครั้งโบราณ แม้ว่าปัจจุบันความส�าคัญและ
บทบาทดังกล่าวจะลดลงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงในโลก 
สมัยใหม่ ทว่ากลองมโหระทึกก็ยังคงความส�าคัญในฐานะที่เป็น 
มรดกทางวัฒนธรรมอนัทรงคณุค่าทีไ่ม่เพยีงเฉพาะในประเทศไทย 
เท่าน้ัน หากแต่ยังรวมถึงอีกหลายประเทศร่วมภูมิภาค และ 
เป็นความส�าคญัทีอ่ยูใ่นฐานะมรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคณุค่า
ร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อ “กลองมโหระทึก: 
มรดกภูมิปัญญากลุ่มประเทศลุ่มน�า้โขง” เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ 
ความหมาย ความส�าคัญ และบทบาททางวัฒนธรรมของกลอง
มโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ส�าคัญด้านวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษารูปแบบ คติสัญลักษณ์ ของกลองมโหระทึกใน

กลุ่มประเทศลุ่มน�า้โขงที่ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 1 แผนที่การกระจายของกลองมโหระทึก
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2. วิเคราะห์ถึงบทบาทของกลองมโหระทึกในวิถีชีวิต
คนในสังคมเกษตรกรรมลุ่มน�า้โขงคือ ประเทศจีน เมียนมา ลาว 
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

3. วเิคราะห์การเปลีย่นแปลงบทบาท และสถานภาพของ
กลองมโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง เพื่อหาแนวทางการ
อนรุกัษ์ สบืสาน และพฒันามรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคณุค่านี ้
ให้ด�ารงอยู่สืบไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
1. วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) ศกึษาถึงประวตัศิาสตร์กลุม่ประเทศ 
ลุ่มน�้าโขงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยค้นคว้าข้อมูล
เอกสารทั้งชั้นต้น (Primary Data) และชั้นรอง (Secondary 
Data) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของหลักฐานใน 2 ลักษณะประกอบด้วย

1.1 ประเภทลายลักษณ์อักษร ได้แก่ เอกสารทุกชนิด
ที่ให้ข้อมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกลองมโหระทึก 
ทั้งงานวิจัย เอกสารโบราณ หนังสือ บทความ 
เป็นต้น

1.2. ประเภทที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ วัตถุ 
สถานที่ สิ่งของ ภาพ ฯลฯ ที่ไม่ใช่เอกสาร ที่มีอยู่
ทั้งจากหน่วยของภาครัฐและเอกชน ซึ่งสถานที่
ที่ผู้วิจัยได้เข้าท�าการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 
ส�านักหอสมุดแห่งชาติ พระนคร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ห้องสมุดสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 
ศูนย์วิจัยเผ่าพันธุ ์วิทยามหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางซี สถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติ
เวยีดนาม สถาบนัวทิยาศาสตร์สงัคมแห่งชาตลิาว 
ราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง

2. วธิวีจิยัประวตัศิาสตร์จากค�าบอกเล่า (Oral History)  
เป็นการค้นคว้าข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการ
ประวัติศาสตร์จากค�าบอกเล่า และการวิจัยเชิงคุณภาพ

3. วิธีวิจัยภาคสนาม เป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านวัฒนธรรมหรือวิถีที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กันกับกลองมโหระทึก โดยการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรม เช่น ชุมชน ศาสนสถาน รวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกลองมโหระทึกและยังคงด�ารงอยู่

4. การน�าเสนอ ใช้วธิกีารพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical  
Description) โดยน�าเสนอเนือ้หาแบบหวัเร่ือง (Topical Approach)  
ซึ่งแต่ละเรื่องจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเวลา: ผู้วิจัยได้ก�าหนดช่วงเวลาของการ

ศกึษาตามชือ่หวัข้อของการวจิยัว่า กลองมโหระทกึ: บทบาทการ
อนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ 
ลุ่มน�า้โขง ขอบเขตหลักด้านเวลานั่นคือ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ 

ขอบเขตด้านพื้นที่: การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดพื้นที่
ลุม่น�า้โขงของการศกึษาภายใต้ชือ่ “กลุม่ประเทศลุม่น�า้โขง” ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึท�าศกึษาโดยก�าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่ป็นประเทศลุม่น�า้โขง
อันประกอบด้วย จีน เมียนมา ลาว กัมพูชา ไทย และเวียดนาม 
โดยวิเคราะห์จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบ

ขอบเขตด้านเนื้อหา: ด้านเนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้  
ผู้วจิยัก�าหนดขอบเขตการศกึษาเนือ้หาครอบคลุม 3 ส่วนหลัก คอื 

1. รูปแบบ ความหมายตามคติเชิงสัญลักษณ์ของกลอง
มโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. บทบาททางวัฒนธรรมตามความเชื่อเร่ืองกลอง
มโหระทึกในภูมิภาคต่างๆ ของกลุ่มประเทศลุ่มน�า้โขง 

3. การเปลี่ยนแปลงบทบาททางวัฒนธรรมของกลอง
มโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ความหมาย

ตามคติเชิงสัญลักษณ์ของกลองมโหระทึกในกลุ่มประเทศ 
ลุ่มน�้าโขงที่ปรากฏตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน

2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาททางวัฒนธรรม ความ
สมัพนัธ์ของกลุม่คนตามความเชือ่เรือ่งกลองมโหระทกึในภมูภิาค
ต่างๆ ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง

3. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาททาง
วัฒนธรรมของกลองมโหระทึกในกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง เพื่อหา
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แนวทางการอนรัุกษ์มรดกทางวัฒนธรรมอนัทรงคณุค่านีใ้ห้คงอยู่
ต่อไป

4. ได้ฐานข้อมลูเกีย่วกับ “กลองมโหระทกึ” ด้านมรดกทาง
วฒันธรรมในแง่มุมต่างๆ ผ่านกระบวนการศกึษาวจิยัอย่างถกูต้อง
ตามหลักวิชาการ อันจะน�าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
อ้างอิงทางวิชาการได้ รวมถึงการเป็นองค์ความรู้ด้านท้องถิ่น 
ศึกษาที่ส�าคัญในการเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนเพ่ือการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าต่อไปในอนาคต

ความเป็นมาและความส�าคัญของกลองมโหระทึก : 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง

ในอดตีพืน้ทีว่ฒันธรรมทางตอนใต้ของจนีปรากฏหลกัฐาน 
การใช้กลองมโหระทึกท่ียาวนานท่ีสุด ปัจจุบันสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนเป็นประเทศทีเ่กบ็รกัษากลองมโหระทกึมากกว่าทีอ่ืน่  
ยังเป็นประเทศที่บันทึกไว้ในพงศาวดารก่อนใคร (Li weiqing, 
1994:48-57) ขณะเดียวกันนั้นก็เป็นประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ 
กลองมโหระทึกมากกว่าใครอีกด้วย ในสมัยราชวงศ์ถังและ 
ราชวงศ์ซ่งมีปัญญาชนเขียนเก่ียวกับกลองมโหระทึกไว้ในรูป
ของกาพย์กลอน มาถึงราชวงศ์ฉิงในสมัยเจ้าแผ่นดินเสียนหลง 
ครองราชย์เป็นปีที่ 14 เมื่อ ค.ศ. 1749 ได้เรียบเรียงสมุดภาพ 
เกีย่วกบัวตัถแุละรปูภาพทีม่ชีือ่ว่า “ชฉีิง่กูเ่จีย้น” ได้บนัทึกรูปภาพ 
ของกลองมโหระทึก 14 ใบ แล้วในสมัยเจ้าแผ่นดินเสียนหลง
ครองราชย์เป็นปีที่ 58 เมื่อ ค.ศ. 1793 ได้เรียบเรียงต�ารา  
“ชีฉิ่งกู่เจี้ยน” โดยท่านเจียและท่านอี๋ เป็นผู้เรียบเรียงก็ได้เอา
รูปภาพกลองมโหระทึกเป็นจ�านวน 9 ใบ ไว้ในต�ารานี้อีก ในสมัย
ของเจ้าแผ่นดินเจี๋ยชิ้ง ผู้ว่าการมลฑลกวางชีที่มีชื่อว่า :แช้ชีขุ่น 
ได้เรียบเรียงต�าราชื่อว่า “พงศาวดารกวางชี” มีหัวข้อเกี่ยวกับ 
การวิจัยกลองมโหระทึกในต�าราเล่มนี้ได้รีบเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกลองมโหระทึกมากพอสมควร (Li fuqiang,Wei 
yanxiong, 2016:14-44) นอกจากนั้นยังไดด้�าเนินการวิเคราะห์ 
วิจัยกลองมโหระทึกอีกด้วย เม่ือสมัยของเจ้าแผ่นดินต่าวกวง  
ท่านโหลวชือ่หลิง่ได้เขยีนต�าราทีมี่ช่ือว่า “การวจัิยกลองมโหระทกึ 
จิ้งอี้ซี” ซึ่งได้มีการอธิบายตัวหนังสืออี้ซีที่พูดถึงกลองมโหระทึก  
1 ใบ ตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีการบันทึกไว้ในพงศาวดารในแต่ละ
ท้องถิ่น

การวิจัยกลองมโหระทึกทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการ
เริ่มต้นในท้ายศตวรรษที่ 19 โดยชาวตะวันตกเป็นผู้ริเริ่ม ในปี  

1884 ดร.เมเยอร์ (A.B. Meyer) เจ้าหน้าที่วุฒิสมาชิกเดรสเดน  
(Dresden) ของเยอรมนไีด้เขยีนต�าราเล่มหนึง่ทีมี่ช่ือว่า “วัตถโุบราณ 
ในเกาะอนิเดยีตะวนัออก” ซึง่จัดพมิพ์อยูท่ีเ่มืองไลพ์ซกิ ได้น�าเอา 
รูปภาพของกลองมโหระทึกบาดาวีและกลองมโหระทึกอยู่ยุโรป 
มาเรยีบเรยีงเป็นต�ารา ซึง่ได้เป็นการเปิดศาสตร์ให้แก่การค้นคว้า
วจิยักลองมโหระทกึ ในปี 1898 ท่านเมเยอร์กบัท่านวาพ ู(W.Foy)  
ได้ร่วมกันเขยีนต�าราทีม่ชีือ่ว่า “กลองมโหระทกึเขยีวของอาเซยีน”  
ที่ได ้จัดพิมพ์อยู ่ที่ เมืองเดรสเดน (Zhao lu, 1990:1-8)  
หลังจากนั้นนักวิจัยเยอรมนีคือท่านฟรีดริชเฮิร์ธ (Friedrich 
Hirth) กับนักวิจัยฮอลแลนด์คือท่านตีเรอร์ (De Groot) ซึ่ง 
สองท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปัญหาของจีนได้มีการ 
โต้เถียงกนัเกีย่วกบัเร่ืองของกลองมโหระทกึ นกัวจัิยชาวฮอลแลนด์ 
ได้น�าเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในพงศาวดารของจีนมาพิสูจน์ว่า
กลองมโหระทกึเป็นชิน้งานของบรรดาชนเผ่าส่วนน้อยในภาคใต้ 
ของจีน กลองมโหระทึกได้แสดงถึงฐานะและอ�านาจ ปี 1902 
“กลองมโหระทึกโลหะของอาเซียน” ซึ่งเป็นต�าราของท่านฝูรังชี  
เฮกเกอร์ (Franz Heger) นักวิจัยชาวเยอรมันได้จักพิมพ์อยู่ท่ี
เมืองแร๊พซิบโดยเขียนเป็นภาษาเยอรมัน (Zhao lu, 1990:1-8)  
ท่านเฮกเกอร์เออร์ได้ใช้ความรู้เกี่ยวการจ�าแนกประเภทวัตถุ
โดยอิงตามรูปทรงและการเปล่ียนแปลงของลวดลายของ 
กลองมโหระทึก (Li fuqiang,Wei yanxiong, 2016:14-44)

จะเห็นได้ว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับกลองมโหระทึกกัน
อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ ซึง่อาจได้ข้อสรปุในเบือ้งต้นว่า 
กลองมโหระทึกเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มคนในภาคพื้น
เอเชีย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มน�า้โขง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
วิถีการด�าเนินชีวิต วิถีความเชื่อ และวิถีวัฒนธรรมของประเทศ
ต่างๆ เหล่าน้ีมีความเป็นวัฒนธรรมร่วมกันอยู่ อย่างไรก็ตาม 
ในประเทศกมัพชูา ประเทศลาว ประเทศเมยีนมา และประเทศไทย 
กลับพบว่ามกีารศึกษาเกีย่วกบักลองมโหระทกึไม่มากนกั ไม่เป็น
ที่สนใจของนักวิชาการทั่วไปเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มีการเก็บรักษา
กลองมโหระทึกที่ค้นพบในประเทศเหล่าน้ีเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์
หลายแห่ง

ผลการวิจัย
กลุม่ประเทศลุม่น�า้โขงแหล่งก�าเนดิของกลองมโหระทกึ
นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ม ี

กลุ่มนกัวชิาการบางกลุม่ของยโุรปขณะท�าการศึกษาวจิยัเกีย่วกบั
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กลองมโหระทึกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมในช่วงต้นของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ล้วนแต่กล่าวถึง 
วัฒนธรรมดองซอนของเวียดนาม คือวัฒนธรรมกลองส�าริด 
หรอืกลองมโหระทกึทัง้สิน้ ศนูย์กลางของวฒันธรรมนีอ้ยูบ่ริเวณ
ดองซอนวัฒนธรรมดองซอนมีอิทธิพลแต่ภาคเหนือเวียดนาม 
ไปถึงอินโดนีเซีย วัฒนธรรมดองซอนมีอายุระหว่าง 500 ถึง  
100 ปีก่อนคริสต์ศักราช (Jiang tingyu, 2005:111-117) ดังนั้น 
จึงอาจกล่าวในเบื้องต้นน้ีได้ว่า วัฒนธรรมกลองมโหระทึก คือ
วัฒนธรรมร่วมกันของชนชาติต่างๆ ทั้งของจีนและอาเซียน 

กัมพูชาเป็นส่วนหน่ึงในวัฒนธรรมกลองมโหระทึกของ
ตอนใต้ของประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิชาการ
ของยุโรปที่ท�าการวิจัยเกี่ยวกับกลองมโหระทึกก็จะกล่าวถึง 
กัมพูชา แต่บางทีอาจเน่ืองด้วยความโดดเด่นแพรวพราว
ของวัฒนธรรมอังกอร์ ท�าให้ดึงดูดความสนใจของเหล่าผู้วิจัย 
ทั้งหลายไป

ในขณะที่ข ้อมูลเกี่ยวกับกลองมโหระทึกที่ขุดพบใน
ประเทศลาวปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วเราอาจสันนิษฐานว่า 
อารยธรรมหรือวัฒนธรรมของลาวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วง
เวลาเดียวกันกับยุคฮั่นของประเทศจีนหรือหลังจากนั้นจึงเริ่ม 
มีการใช้กลองมโหระทึก (Jiang tingyu, 2005:111-117)  
อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัด กลองมโหระทึก 
ที่มีการค้นพบคร้ังแรกถูกสร้างขึ้นภายใต้อารยธรรมของลาว  
จากนั่นก็แพร่กระจายสู่พื้นที่ใกล้เคียง

เช่นเดียวกันกับเมียนมาท่ีได้มีการเริ่มใช้กลองมโหระทึก 
ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 11 (ประมาณช่วงปลายราชวงศ์ซ่งของจีน) 
ทางตอนใต้ของเมียนมามีการพบแผ่นจารึกอักษรมอญ/บาลี 
ในช่วงกลางศตวรรษที ่11 ซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัพระเจ้า Muku-
ta (King Mukuta) แห่งเมืองตะโทน (Thaton) ซึ่งกล่าวถึงการต ี
หรือเคาะกลองของประชาชนในสมัยน้ันเป็นการแสดงออกถึง 
ความเคารพที่มีต่อพระเจ้า Mukuta ในแผ่นจารึกภาษามอญ 
ทีถ่กูค้นพบเมอืงแปร หรอืปย ีหรอืโปรมและเจดย์ีชเวนนัดอว์นัน้  
กล่าวถึงพระเจ้าจานสิตาแห่งพุกาม (King Kyansittha, ช่วงปี  
ค.ศ.1084-1111) ว่าได้มีส่งพุทธวัตถุกลับไปยังพุทธคยาของ 
อินเดียเพื่อท�าการฟื้นฟู ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกลองมโหระทึกอยู่ด้วย  
นอกจากนี้ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในของพระเจ้าจานสิตา  
มีปรากฏภาพกลองมโหระทึกจ�านวน 3 ใบในนั้น (Virgimia  
M.Di Crocco, 1993:78-79)

กลองมโหระทกึในไทยนัน้เป็นกลองทีถ่กูหล่อขึน้ในพืน้ท่ี
หรอืถกูน�าเข้ามาจากจนีหรือเวยีดนามกนัแน่ ซึง่ยงัเป็นข้อถกเถยีง 
จากนักวิชาการต่างๆ มาโดยตลอด ที่ผ่านมามีนักวิชาการเชื่อว่า  
กลองมโหระทึกในไทยนั้นถูกหล่อขึ้นโดยฝีมือของชาวพื้นเมือง 
เน่ืองจากตั้งแต่สมัยโบราณมาพวกเขาเหล่านั้นก็ได้มีเทคโนโลยี 
การหล่อเครือ่งส�ารดิจากหลักฐานทีพ่บในโนนนกทาและบ้านเชยีง 
ซึ่งผ่านวิธีการการวิเคราะห์ทางสเปกโตรสโกปีโดยใช้เครื่องเร่ง
ความเรว็ในการระบอุายขุองวตัถ ุซ่ึงเครือ่งส�ารดิทีขุ่ดพบเหล่านัน้ 
มอีายอุยูร่ะหว่าง 1000 - 1500 ปีก่อนครสิตกาล (Liang Zhiming,  
2007:49-51)

จากข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันพบว่า เครื่องส�าริดที่พบใน
ประเทศไทยนั้นมีอายุน้อยกว่าเครื่องส�าริดของจีน แหล่งที่มา
ของเครือ่งส�ารดิกอ็าจเป็นไปได้สงูว่าไม่ได้เกดิขึน้มาเอง แต่มส่ีวน
เกี่ยวข้องกันประเทศจีน นายชาร์ลไฮแฮม (Charles Higham) 
ยังเชื่ออีกว่า ยุดส�าริดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอาจเริ่ม
ตั้งแต่เทือกเขาหลิ่งหนาน (Lingnan) ตอนใต้ของประเทศจีน  
ไปจนถงึ Qindunerhegu และจากยนูนานยาวไปจนถงึสามเหล่ียม 
ปากแม่น�า้โขงนัน้ไม่มต้ีนก�าเนดิทีเ่กดิขึน้เอง เทอืกเขาหลิง่หนาน 
(Lingnan) ถือเป็นถิ่นก�าเนิดดั้งเดิมของส�าริดแห่งหนึ่ง เริ่มตั้งแต่
เริ่มต้นอารยธรรมของยุคส�าริดในประเทศจีน ก็ได้มีการเริ่มการ
แลกเปลีย่นแนวคดิและภาชนะไปทางตอนใต้ หากการแลกเปลีย่น 
เครื่องส�าริดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้มีท่ีมาเช่นนี้  
ย่อมมีการแสดงถึงการค้นพบในการท�าเหมืองแร่และในพื้นท่ี 
1-2 หรือ 2-3 แห่ง

กล่าวได้ว่า ต้นก�าเนิดวัฒนธรรมเครื่องส�าริดจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับตอนใต้ของประเทศจีน ในยุควสันตสารท (ชุนชิว) 
ของจนีได้มกีารเริม่หล่อกลองมโหระทกึขึน้แล้ว (Zhang xifeng,  
2007:4-33) กลองมโหระทึกหล่อจากส�ารดิตามแบบเฮเกอร์ 1 ใน 
กลุม่ประเทศลุม่น�า้โขงนัน้เกดิขึน้จากการเชือ่มต่อแลกเปล่ียนกนั 
ระหว่างชาวพื้นเมืองกับชาวพื้นเมือง นับตั้งแต่การสถาปนา
อาณาจักรตั้งแต่ยุควสันตสารท (ชุนชิว) ชาวเยวี่ย (Yue) ซึ่ง 
อยูท่างตอนใต้ของจนีต้องเผชญิกบัความกดขีท่ีม่าจากตอนเหนอื
ของประเทศ เม่ือเคลื่อนมายุคราชวงศ์ฉินและฮ่ัน การขยาย 
อ�านาจของราชวงศ์ในช่วงกลางสร้างความกดดันที่มีอยู่ของทาง
ตอนใต้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น (Zhang xifeng, 2007:4-33)  
ด้วยเหตปัุจจยัดงักล่าวท�าให้เกดิแพร่กระจายของกลองมโหระทกึ
ไปเทือกเขาหลิ่งหนาน (Lingnan) ทางใต้ของจีน รวมถึงกลุ่ม



Wei Yanxiong 63

ประเทศลุ่มน�้าโขงซ่ึงอยู ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผล 
ดังกล่าวไปด้วย

บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของกลองมโหระทึก 
จาการศึกษาวิจัยพบว่าบทบาททางสังคมส�าคัญของ 

กลองมโหระทึกในสมัยโบราณ คือการใช้ส�าหรับการบวงสรวง
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัวกลองมโหระทึกเองเป็นผลิตผลจากลัทธ ิ
ความเชื่อและตัวกลองมโหระทึกก็ได้รับการเคารพบูชาเป็น 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งด้วยการบวงสรวงด้วยกลองมโหระทึก 
ไม่ว่าในโอกาสใด (ทองแถม นาถจ�านง, 2538:140-141)

นอกจากนียั้งใช้เครือ่งประดับบารมขีองผูม้อี�านาจ การเป็น 
สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องตวัมโหระทกึเองอาจจางไป แต่มโหระทกึ (โลหะ) 
เป็นของมคีณุค่าหายาก (ทองแถม นาถจ�านง, 2538:140-141) เช่น
เดียวกับที่ราชส�านักจีนเคยถือ “ติ่ง” (ภาชนะโลหะรูปทรงคล้าย
กระถางธปูใหญ่ๆ) เป็นสญัลักษณ์ของการครองอ�านาจรฐั บทบาท
ของมโหระทึกในราชส�านักสยามปัจจุบัน รวมถึงเป็นสัญลักษณ์
ของความสูงเกียรติที่ร�่ารวยเมื่อการหล่อมโหระทึกท�าได้ง่ายขึ้น 
ไม่เฉพาะหัวหน้าเผ่า (ประมุข) เท่านั้น จะมีกลองมโหระทึกได้ 
ผู้สูงศักดิ์ที่ได้รับรางวัลจากประมุข หรือผู้ร�่ารวยก็สามารถเป็น
เจ้าของได้สัญลักษณ์แห่งอ�านาจก็กร่อนลงเหลือเพียงสัญลักษณ์
แสดงความร�า่รวยสงูศักดิ ์(ทองแถม นาถจ�านง, 2538:140-141) 
บทบาทมโหระทึกในกลุ่มชนกะเหรี่ยงว้า ก็จะจัดอยู่ในข้อนี้  
และบทบาทในการใช้ส�าหรับส่งอาณัติสัญญาณ เช่น ใช้ระดมพล 
ใช้ในการสงคราม ใช้แจ้งข่าวด่วน เช่น ไฟไหม้ คนตาย เป็นต้น 
ใช้เป็นเครื่องดนตรีในแง่บันเทิง หรือเล่นไปตามประเพณีเท่านั้น 
มิได้เข้าใจถ่องแท้ถึงความหมายดั้งเดิม (ทองแถม นาถจ�านง, 
2538:140-141)

สภาพการณ์ทางวัฒนธรรมกลองมโหระทึกในปัจจุบัน
ปัจจุบันอยู ่ตอนใต้ของจีนยังมีชนเผ่ากลุ ่มน้อย เช่น  

ชนเผ่าจ้วง ชนเผ่าต้ง ชนเผ่าแม้ว ชนเผ่าเย้าฯลฯ ใช้กลอง
มโหระทึกในเทศกาลส�าคัญต่างๆ กลุ่มชนเผ่าเหล่าน้ีถือเป็น
เจ้าของกลองมโหระทึกเป็นคนท่ีสร้างขึ้นแล้วเป็นคนที่ใช้ใน 
ทุกวันนี้ (Zhang xifeng , 2007:4-33)

ที่ประเทศเวียดนามมีหนังสือบันทึกว่ามีกลุ ่มชนเผ่า 
ส่วนน้อยเช่นมีชนเผ่าขมุ (Kho Mu) ชนเผ่าจายา (Giay) ชนเผ่า 
ปูแ่ปว (Pu Peo) ชนเผ่าโคต ู(Co Tu) ชนเผ่าโลโล (Lo Lo) ชนเผ่าเมงิ  
(Muong) ชนเผ่าป๋านาน (Bahnan) ชนเผ่า ม้ง (Hmong) ชนเผ่าไท  

(Thai) ชนเผ่าเจียไล (Gialai) ชนเผ่าปู้อี (Bo y) มีการใช้กลอง
มโหระทกึอยูแ่ต่ส่วนมากใช้ในพธิฝัีงศพ (Vu Thang,1974:67-80)

วฒันธรรมกลองมโหระทกึทีม่ทีีม่าจากจนีและภาคเหนอื
ของเวียดนามนั้นได้รับผลกระทบในช่วงประวัติศาสตร์ตอนต้น
ของกัมพูชา แต่ต่อมาในช่วงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก็ไม่
สามารถทนต่อไปได้ เนื่องจากชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ของกัมพูชา
คือชาวเขมรไม่เพียงแต่ไม่ยอมรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีนท่ี 
อยู่ทางตอนเหนือ นอกจากน้ียังได้รับผลกระทบด้านวัฒนธรรม
จากอนิเดยีและคาบสมทุรมลาย ูหากก่อนการสถาปนาอาณาจกัร 
ฟูนันผลกระทบนี้ไม่ได้มีการแสดงชัดเท่าไหร่นั้น หลังจาก
สถาปนาอาณาจักรฟูนัน วัฒนธรรมจากอินเดียและคาบสมุทร
มลายนูัน้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวเขมร ด้วยเหตนุีจ้งึมเีพยีง

ภาพที่ 2 การใช้กลองของชนเผ่าจ้วง 

ภาพที่ 3 การใช้กลองของชาวโลโล
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กลองมโหระทึกท่ีหล่อจากส�าริดของกัมพูชาตามแบบเฮเกอร์ 1  
เท่านั้นท่ีปรากฏในประวัติศาสตร์ตอนต้นในระยะสั้นๆ ของ
กัมพูชา และกลองก็ได้สาบสูญหายไป ไม่สามารถพัฒนาไปเป็น 
กลองประเภทต่างๆ ได้ดงัจนีและเวยีดนาม (Sergey V.Lapteff, 
2009:29) ในปัจจบุนักลองมโหระทกึหล่อจากส�ารดิแบบเฮเกอร์ 
3 ทั้งหมดที่ถูกค้นพบนั้นไม่เพียงแต่มีจ�านวนน้อยนิดเท่าน้ัน  
แต่ยังเป็นเพียงกลองที่มาจากยุคปลาย ล้วนแล้วแต่เป็นกลอง 
ท่ีมาจากยคุทีใ่กล้เคยีงกบัราชอาณาจกัรลาวและราชอาณาจกัรไทย 
ในปัจจบุนั ซึง่ล้วนแต่เป็นของขวัญทีไ่ด้รบัจากประเทศเพือ่นบ้าน 
(Yoshinori Yasuda, 2007:63-64) ประเทศกมัพชูาในปัจจบุนันี ้
ไม่มีการใช้กลองมโหระทึกแล้ว ถึงแม้ว่าในพระราชวังจะมีการ
จัดวางกลองดังกล่าวก็ตาม (กลองมโหระทึกหล่อจากส�าริดแบบ
เฮเกอร์ 3) แต่งานพธิกีรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่ไม่ได้มกีารน�ากลอง
มโหระทึกมาใช้ เพียงแต่ให้กลองนั้นสัญลักษณ์ของพลังอ�านาจ
ในความทรงจ�าทางประวัติศาสตร์ และกลองมโหระทึกที่ถูกเก็บ
รักษาในพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ต่างกัน

ในขณะที่ประเทศลาว จากการสันนิษฐานตามข้อมูลที่ม ี
อยู่ในปัจจุบัน ลาวลุ่มอาจเป็นชนเผ่ากลุ่มแรกท่ีมีการใช้กลอง
มโหระทึก จนกระทั่งในเทศกาลสงกรานต์ในปี ค.ศ.1950 ยังมี
ประเพณทีีใ่ช้กลองมโหระทกึร่วมบรรเลงอยูใ่นเทศกาลสงกรานต์ 
(Jiang tingyu, 2005:111-117) ต้นก�าเนดิมาจากพธิกีรรมพธิหีนึง่ 
ทางศาสนาพราหมณ์ ที่เป็นการให้ใน 1 ปีมีวันส�าคัญทางศาสนา
เพื่อให้เราได้เดินทางไปช�าระล้างร่างกายในแม่น�้า ช�าระล้าง 
สิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกาย เนื่องจากคนชราและคนพิการนั้น 
ไม่สามารถเดินทางไปที่แม่น�า้ได้ คนในครอบครัวและเพื่อนสนิท

จึงได้น�าน�้าในแม่น�้ากลับมาให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขาอาบน�้า 
ช�าระล้างสิ่งไม่ดี ในเทศกาลสงกรานต์นั้นจะประกอบด้วยการ 
ชักธงชาติขึ้นยอดเสาทั่วประเทศ สรงน�้าพระพุทธรูป สรงน�้า 
พระสงฆ์ รดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ อธิษฐานขอพร ดังน้ันทุกคนจึง
ขนานนามเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลรดน�้า” ในช่วงเวลา 3 วันนี้  
ทั่วทั้งประเทศล้วนครึกครื้น ทั่วทุกพ้ืนที่ล้วนเฉลิมฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ และยังมีกิจกรรมการประกวด “นางสงกรานต์” และ
ขบวนแห่นางสงกรานต์ในปี ค.ศ.1950 นัน้ต้องใช้กลองมโหระทึก
บรรเลงน�าหน้าขบวน (Li fuqiang,Wei yanxiong, 2016:14-44)

ปัจจบุนัลาวเป็นประเทศทีม่กีารเก็บรกัษากลองมโหระทกึ
ไว้จ�านวนค่อนข้างมาก และชนเผ่าที่มีการน�ากลองมโหระทึก
มาใช้บ่อยที่สุดก็คือชนเผ่าขมุ ในประเพณีและพิธีกรรมแสดงถึง
การใช้กลองมโหระทึกของความโดดเด่นทางวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกของลาวในปัจจุบัน (Wei danfang,Wanfubin, 
2007:89-101)

ในขณะท่ีชาวขมนุัน้เชือ่ว่าถ้าในบ้านมคีนเจ็บป่วย จะต้อง 
ฆ่าไก่หนึ่งตัว ใช้เลือดและขนของไก่เช็ดกลองมโหระทึก และ 
ใช้เชือกผ้าฝ้ายผูกโยงหูกลองกับกบบนหน้ากลอง จากน้ันให้ 
เจ้าบ้านตีไปประมาณ 1 ชั่วโมงแล้วให้ชาวบ้านทั้งหมดในชุมชน
มาที่บ้านเพื่อร่วมประกอบพิธี หลังพิธีสิ้นสุดลงภายใน 1 เดือน 
จึงจะสามารถตีกลองมโหระทึกเล่นได้ ในช่วงเวลา 1 เดือนนี ้
หากมีคนนอกพื้นที่มาเยี่ยมชมหรือมาตีกลองก็จะถือว่าเป็น 
เรื่องที่ดี สามารถปัดเป่าทุกข์ภัยออกไปได้ (Wei danfang, 
Wanfubin, 2007:89-101)

ปัจจุบันชุมชนของเผ่ากะเหรี่ยงยังคงมีกลองมโหระทึก
หลงเหลืออยู่หมู่บ้านละ 1 2 3 หรือ 4 ใบ ทุกๆ เทศกาลปีใหม่ 
แต่งงานเมือ่มกีารตัง้ชือ่เดก็หรอืงานศพ ล้วนแล้วแต่มกีารใช้กลอง
มโหระทกึ หากในชมุชนหรอืวดัทีไ่ม่มีกลองมโหระทกึนัน้จะมกีาร
จัดงานก็ต้องท�าการยืมกลองมา แต่การใช้กลองมโหระทึกนั้น
จะใช้ในงานพิธีที่จริงจังและศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงในโอกาสที่ส�าคัญ
เท่านั้นจึงจะมีการใช้ โดยปกติแล้วหากไม่มีเหตุจ�าเป็นก็จะไม่มี
การตกีลองนี ้ซ่ึงชาวบ้านในชุมชนเช่ือว่าจะน�ามาซึง่ความอบัโชค

ถงึแม้ว่ากลองมโหระทกึในวฒันธรรมของไทยในยคุปัจจบุนั 
จะมีเพียงชนบางกลุ่มที่มีการใช้เท่านั้น แต่ยังคงตรึงอยู่ในใจของ
ชนทั้งหลายมิได้เลือนหายไป ชนเผ่าไทยเชื่อว่า กลองมโหระทึก
ถือเป็นเครื่องดนตรีที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งเครื่องมือ 
ที่ใช้บ่งบอกแจ้งและเครื่องดนตรี ในเกือบทุกแห่งของวัดในไทย

ภาพที่ 4 ภาพสงกรานต์ลาว



Wei Yanxiong 65

ล้วนแล้วแต่มีกลองมโหระทึกท่ีมีสองหน้าหรือมากกว่านั้น ซึ่ง
พิธีกรรมต่างๆ ภายในวัดนั้นยังมีการใช้กลองมโหระทึกมาจนถึง
ปัจจุบัน

ส�าหรับในประเทศไทย ส�านักพระราชวังมีการเก็บรักษา
กลองมโหระทึกไว้เป็นจ�านวนมาก และมีการน�ากลองมโหระทึก
มาใช้ในงานพิธีต่างๆ วัดพระแก้วมีกลองนี้จ�านวน 2 ใบ ภายใน
พระราชวงัมจี�านวน 10 ใบ ซึง่กลองเหล่านีล้้วนเป็นกลองมโหระทกึ 
หล่อจากส�าริดแบบเฮเกอร์ 3 จะต้องมีการปิดทองลงลายใหม ่
ในทกุๆ 1-2 ปี คนไทย (ชนเผ่าไท) มคีวามเชือ่ว่า กลองมโหระทกึ 
ในพระราชวงันัน้เป็นสมบัตขิองพระมหากษตัรย์ิ ดงันัน้จงึมเีพยีง 
การออกงานพิธีของพระมหากษัตริย์หรือบุคคลในราชวงศ์ 
เท่านั้นจึงจะมีการน�ากลองนี้มาใช้งาน (ทองแถม นาถจ�านง,  
2538: 140-141) โดยปกติแล้ว กลองมโหระทึกท่ีเก็บไว้ใน 
พระบรมมหาราชวังน้ันจะถูกเก็บรวมกับเครื่องดนตรีประกอบ 
พระราชพิธีอ่ืนๆ อย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน การใช้กลองมโหระทึก 
ในงานพิธีต่างๆ ของไทย ได้แก่ พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรม 
มหาราชวงั พระราชพธิรีาชาภเิษก พระราชพิธเีปลีย่นเครือ่งทรง
พระแก้วมรกต พิธีอวยพรที่จัดขึ้นเฉพาะในพระบรมมหาราชวัง 
เนื่องในวันสงกรานต์ พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
พระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค เป็นต้น (ทองแถม นาถจ�านง, 
2538:140-141)

พิธพืีชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัมกีารจดัขึน้ในวนัที่  
13 พฤษภาคม ของทกุปี โดยจดับรเิวณมณฑลพิธท้ีองสนามหลวง  
มีพระราชวงศ์เป็นผู้น�าการประกอบพิธี แสดงให้เห็นถึงบัดน้ี
ฤดกูาลแห่งการท�านาและเพาะปลกูได้เริม่ขึน้แล้วของทัง้ประเทศ  
ในขณะเดียวกันยังเป็นตัวอย่างในการท�าการเกษตรให้แก่

ชาวเกษตรกร และเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถทางด้าน
การเกษตรให้แก่เกษตรกร การประกอบพิธีพืชมงคลจรด 
พระนังคัลแรกนาขวัญในปัจจุบันนั้นมีเหตุผลสองประการ 
ประการที่หนึ่งคือ เป็นพิธีให้ศีลให้พรที่จัดขึ้นภายในพระบรม
มหาราชวัง อีกประการหน่ึงคือเป็นการมอบรางวัลให้แก่
เกษตรกรดีเด่นในงานพระราชพิธี ภายในพิธีพืชมงคลจรด 
พระนงัคลัแรกนาขวญั กลองมโหระทกึสองหน้าจะตัง้อยูท่ัง้สองข้าง 
ของฆ้อง ซึ่งจะอยู่ด้านท้ายของรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งตั้งตรงข้าม
กับพลับพลาท่ีประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชินี ซึ่ง 
หลังจากที่พระมหากษัตริย์และพระราชินีจุดธูปเทียนบูชา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วน้ันก็จะท�าการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฟ้าฝน
ตกต้องตามฤดูกาล จากนั้นเจ้าพนักงานจะจูงพระโคเทียมแอก
ไปยังด้านหน้าพระมหากษัตริย์เพื่อท�าการเจิม ซ่ึงเป็นพิธีการ 
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ จากน้ันเจ้าพนักงานจะ
ท�าการล่ันฆ้องเป่าแตรหอยสังข์ หลงัจากเสยีงฆ้องและแตรดังขึน้  
เจ้าพนักงานดนตรีจะท�าการบรรเลงดนตรี แสดงถึงพิธีการได้ 
เริม่ต้นขึน้แล้ว การไถนาในพิธแีรกนาขวญันัน้จะท�าการไถ 9 รอบ  
ผู ้ เดินน�าพิธีคือพราหมณ์ปุโรหิต ถัดมาคือพญาโค คันไถ  
พระโคบาล เทพีแรกนาขวัญทั้ง 4 สุดท้ายตามด้วยเจ้าพนักงาน
หว่าน เจ้าพนักงานถือเหล้าและน�า้ ทุกครั้งที่ไถครบ 1 รอบ แต่
จะท�าการเป่า 1 ครั้ง แต่กลองมโหระทึกนั้นจะบรรเลงไม่หยุด 
โดยจะบรรเลงจนพิธีส้ินสุดลง หลังจากน้ันพระมหากษัตริย ์
และพระราชินีจะมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นที่ได้รางวัล 
ในแต่ละจังหวัด เมื่อพิธีการสิ้นสุดลง ประชาชนที่อยู่โดยรอบ 
ปรัมพิธีจะรีบกรูเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ที่หว่านในพิธีกลับไปปลูก 
ในที่นาของตนเอง เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ

พระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค เป็นประเพณีโบราณที ่
ถูกฟื้นฟูขึ้นมาในปี ค.ศ.1959 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช วัตถุประสงค์เพื่ออธิษฐานขอพรให้แก่
ประเทศชาติ จนถึงปัจจุบันมีการประกอบพิธีแล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง  
เป็นขบวนพระราชพธิทีีง่ดงาม ซึง่ริว้ขบวนประกอบด้วยเรอืทัง้หมด  
52 ล�าล่องเป็นแถว 5 แถวตามแนวขนบการตั้งกระบวน (Jiang  
tingyu, 2005:111-117) ในสมยัโบราณ ในจ�านวนนัน้มเีรอืจ�านวน  
4 ล�าที่เป็นเรือพระที่นั่ง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ 
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช 
และเรือพระท่ีน่ังอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนั้นยังมีเรือจ�านวน 
10 ล�าที่ส�าหรับใส่ราชบรรณาการ และอีกจ�านวน 38 ล�าเป็น 

ภาพที่ 5 ภาพประโคมย�า่ยาม
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เรอืเลก็ ร้ิวขบวนเรอืทัง้ 5 แถวนีม้คีวามยาวประมาณ 1,280 เมตร 
กว้าง 110 เมตร ฝีพายนัน้เป็นทหารเรอืทีม่าจากหน่วยกองต่างๆ
จ�านวน 2,200 นาย ล่องเรือเป็นระยะทางทั้งหมด 4.5 กิโลเมตร 
ใช้ระยะเวลาราว 55 นาที โดยเริ่มล่องไปตามแม่น�้าเจ้าพระยา 
ไปวัดอรุณ ตั้งแต่สะพานธนบุรีไปจนถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า 
ในขบวนพยุหยาตราชลมารคนั้น กลองมโหระทึกจะถูกวางไว้
ที่ส่วนหน้าเรือจ�านวน 4 ล�า นอกจากจะมีกลองมโหระทึกแล้ว  
ยังมีแตร ฆ้อง กลองชนะชัย ปี่ และเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกด้วย  
ขณะที่เรือเริ่มล่องออกไปตามแม่น�้า พราหมณ์จะท�าหน้าที่เป่า
แตรหอยสังข์ จากนั้นกลองมโหระทึกจะเริ่มต้นบรรเลงและ
บรรเลงจนสิ้นสุดพิธี ระหว่างนั้นฝีพายก็จะร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี เพื่อเป็นการสรรเสริญแก่พระมหากษัตริย์ พิธีน้ี 
ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่นอกจากพระราชพิธีสองพิธี 
ทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้ ยงัม ีพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระราชพธิ ี
เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พิธีอวยพรที่จัดขึ้นเฉพาะ 
ในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งพระราชพิธี 
ดงักล่าวนัน้ล้วนแล้วแต่ใช้กลองมโหระทกึในการประกอบพธิทีัง้ส้ิน  
และทีส่�าคญัพระราชพธิเีหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นพธิทีีจ่ดัข้ึนเฉพาะ 
ในพระราชวงัเท่านัน้ ไม่ได้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่อย่างใด  
(Yu ni ,2556:6-49)

ปัจจบุนันอกจากชนชาตไิทยทีม่กีารใช้กลองมโหระทกึนัน้  
ยังมีชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงและชนเผ่าขมุสองชนเผ่าน้ีที่มีการใช้
กลองมโหระทึก

การสืบทอด อนรุกัษ์ และฟ้ืนฟวูฒันธรรมกลองมโหระทกึ
วฒันธรรมกลองมโหระทกึนัน้คอืส่วนทีม่คีวามส�าคญัมาก 

ของวัฒนธรรมที่ไม ่ใช ้วัตถุ จุดส�าคัญของวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกที่เข้าสู่ลุ่มแม่น�้าโขงเม่ือ 2,000 กว่าปีท่ีผ่านมานั้น 
คือการท�าการวิจัยเกี่ยวกับชนเผ่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และวัฒนธรรมพ้ืนฐาน ในไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ี ถึงแม้ว่าวัฒนธรรม
กลองมโหระทึกของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะได้รับ
ความสนใจจากเหล่านกัวชิาการ แต่ในการสบืสานและอนรัุกษ์นัน้
ยงัคงเผชญิกบัปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะจากการเลอืนหายไป การสิน้ 
ผู้สืบทอด และความตระหนักในการอนุรักษ์กลองมโหระทึก ซึ่ง 
สิง่เหล่านีค้วรขึน้อยูกั่บประเทศต่างๆ ในกลุม่ประเทศลุม่แม่น�า้โขง 
ในการเสนอและก�าหนดการอนุรักษ์กลองมโหระทึกเพื่อป้องกัน
การเลือนหายไปของกลองมโหระทึก ฟื้นฟูวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละชาติ 

กระตุ้นจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลองมโหระทึกและ
สบืสานอนุรักษ์วฒันธรรมกลองมโหระทกึ การอนรุกัษ์วฒันธรรม
กลองมโหระทึกนั้นมีความยากล�าบากมาก ต้องมีระบบนโยบาย
แนวทางที่แข็งแกร่ง รวมถึงการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน 
และสังคมด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง จากค�ากล่าวข้างต้น มาตรการ
การอนรุกัษ์วฒันธรรมกลองมโหระทกึนัน้ ต้องได้รบัความร่วมมอื 
จากรฐับาล ประชาชน ผูส้บืทอดศลิปะกลองมโหระทกึ นกัวชิาการ 
และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ส่ือ และสังคม ซ่ึงแต่ละฝ่ายน้ันจะ 
รับผิดชอบในหน้าที่ที่แตกต่างกัน เพื่ออนุรักษ์และการปฏิบัต ิ
ต่อเนื่องในระยะยาวในการรักษาวัฒนธรรมกลองมโหระทึก

บทสรุปและอภิปรายผล
ด้วยกระบวนการโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจและกระบวนการ 

บูรณาการทางวัฒนธรรมที่บรรจบกันนั้นคือความเป็นจริงท่ี
น่ากลัว ยุคของโลกาภิวัตน์เป็นผลกระทบเชิงลบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
ในการเลือกรับความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบร้ายแรงกับการสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม การแพร่กระจายของกลอง
มโหระทึกกว่าสองพันปีนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งของชนเผ่า 
ทางตอนใต้ สะท้อนให้เหน็ถึงพลังในการสร้างวฒันธรรมทีย่ิง่ใหญ่ 
ของชนเผ่าทางตอนใต้ และเมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรมกลอง
มโหระทกึนัน้กไ็ด้ค่อยๆ เลือนหายไปจากผู้คน ด้วยเหตดุงันี ้ศิลปะ 
การหล่อกลองมโหระทึกของแต่ละประเทศนั้นก็ได้ค ่อยๆ
เลือนหายไป และกลองมโหระทึกผู้ก่อเกิดวัฒนธรรมกลอง
มโหระทึกนั้นก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นกัน ในการด�าเนินไปของ
โลกยุคปัจจุบันจะท�าเช่นไรเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
กลองมโหระทึกออกไปนั้นคือปัญหาที่ประเทศต่างๆ ใน 
ลุ่มแม่น�้าโขงต้องเผชิญและเป็นคือหัวข้อหลักที่ต้องเร่งแก้ไข  
การอนรัุกษ์วฒันธรรมกลองมโหระทกึนัน้มคีวามยากล�าบากมาก  
ต้องมีระบบนโยบายที่แข็งแกร่ง รวมถึงหลายภาคส่วนและ 
สงัคมด้านต่างๆ ในการด�าเนนิการกระตุน้การอนรุกัษ์วฒันธรรม  
ววิฒันาการ เทคโนโลยทีีท่นัสมยั และสัญลักษณ์กลองมโหระทกึนัน้  
ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ประชาชน นักวิชาการและ
สถาบนัทีเ่กีย่วข้อง ผูสื้บทอดศลิปะกลองมโหระทึก พลงัจากสังคม  
และสื่อต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลืออย่างสูงสุด ขณะเดียวกัน
ยังต้องการความร่วมมือจากประเทศต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
วัฒนธรรมพื้นบ้านแบบดั้งเดิมได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและ
พัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
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หลังจากผ่านการท�าการวิจัยกลองมโหระทึกแล้วพบว่า 
การพัฒนาและเศรษฐกิจในสังคมทั้งหมดรวมถึงการพัฒนาทาง
วฒันธรรมของกลองมโหระทกึนัน้ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้  
ในขณะที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์ การวจิยักลองมโหระทกึนัน้เป็นการรวมเข้าด้วยกนั 
ของโบราณคด ีมานษุยวิทยา ประวติัศาสตร์ ชนชาตวิทิยา ศลิปะ 
และรวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับการวิจัย
กลองมโหระทึกนั้น ประเทศจีนได้เริ่มมีการวิจัยขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1950 โดยการเริ่มต้นน้ันมีการวางแผนและรวบรวมส�ารวจวิจัย 
กลองมโหระทึก เวียดนามนั้นได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากปี ค.ศ.1970 
และเริ่มต้นให้ความส�าคัญกับการรวบรวมกลองมโหระทึก และ 
ด�าเนินการรวบรวมกลองมโหระทึกแล้วน�าไปเก็บรักษาไว้ใน 
พพิธิภณัฑ์และท�าการศกึษาวจัิยกลองมโหระทกึ ส่วนประเทศไทย 
ก็ได้เริ่มมีการบันทึกเกี่ยวกับกลองมโหระทึกตั้งแต่ยุคสุโขทัย แต่
การวิจัยเกี่ยวกับกลองมโหระทึกนั้นได้เริ่มบันทึกในปี ค.ศ.1964 
ส่วนประเทศลาว ประเทศพม่าและประเทศกัมพูชาได้เริ่มศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับกลองมโหระทึกเมื่อปี ค.ศ.1990 ความลึกลับของ
กลองมโหระทึกที่ซ่อนอยู่อย่างไม่มีสิ้นสุด ไม่หยุดที่จะดึงดูด 
ให้ผูค้นเข้ามาศกึษาและส�ารวจท�าให้นกัวชิาการในรุน่แล้วรุน่เล่า 
ยังคนทุ่มเทเวลาและความพยายามในการท�าการวิจัยกลอง
มโหระทึก ด้วยเหตุผลนี้ หัวข้อในการวิจัยกลองมโหระทึก 
จึงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ และกลายเป็นหัวข้อในการวิจัยของ 
นักวิชาการทั้งหลายตลอดไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมกีารศกึษาวิจัยเกีย่วกบักลองมโหระทกึในมติอิืน่ๆ 

เพิ่มเติม เช่น ศิลปะหรือลวดลายท่ีปรากฏในกลองมโหระทึก 
วัฒนธรรมความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองหรือ 
การมีส่วนร่วมของกลองมโหระทึก เป็นต้น ซ่ึงประเด็นเหล่านี ้
ควรได้มีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไป

2. ควรมีการน�าแนวทางหรือรูปแบบการศึกษาเรื่องของ
กลองมโหระทึกในมิติของบทบาท การอนุรักษ์ สืบทอด และ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากมีความชัดเจนทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้ว
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการค้นพบกลองมโหระทึก
กระจายอยู่ทั่วประเทศ

3. ผลของการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า วัฒนธรรม
กลองมโหระทึกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญหาย ทั้งในมิติ 
ของตัวกลองรวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับกลองมโหระทึก
ที่เกิดขึ้นทั่วไปในกลุ่มประเทศที่ท�าการศึกษา ดังน้ันจึงควรมี
การน�าผลวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสืบทอด อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมกลองมโหระทึกต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดย

มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษารูปแบบการวางผัง 
กลุ่มอาคารและวิเคราะห์ลัทธิปรัชญาและศาสนาที่มีอิทธิพล 
ต่อการวางผงักลุม่อาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ ต�าบลอ่างศิลา  
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
ส�ารวจภาคสนามและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาล
เจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การวางผังแบบสมมาตร 
การวางผังแบบอิสระและการวางผังตามภาพยันต์แปดทิศ  
 (โป๊ยข่วย) ส่วนลทัธปิรชัญาและศาสนาทีม่อีทิธพิลต่อการวางผัง
กลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมีทั้งศาสนาเต๋า ลัทธิขงจื๊อ
และพุทธนิกายมหายาน

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคาร ศาสนาเต๋า  
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

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

1 นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทน�า
หน่าจาซาไท้จือ้เป็นองค์เทพเจ้าทีม่อีทิธพิลมากองค์หนึง่

ในสังคมจีน ค�าว่า “หน่าจา”  เป็นค�าศัพท์ที่อ่านตามส�าเนียงจีน
แต้จิ๋ว ถ้าอ่านตามภาษาจีนกลาง จะอ่านเป็น Ne zha (เหนอจา)  
ค�าว่า Ne zha นี้เป็นช่ือที่แปลกมากในประเทศจีน ซึ่งช่ือน้ี
มีลักษณะพิเศษ 3 ประการ ประการที่ 1 คือ ค�าว่า Ne zha 
ไม่มีความหมายแต่อย่างใดในภาษาจีน ประการที่ 2 คือ ค�าว่า  
Ne zha ในภาษาจนีกลางนัน้มกัจะเขียนดงันี ้“哪 吒” (Ne zha)  
และตัวอักษรจีนทั้ง 2 ตัวนี้ล้วนมีอักษร “口” อยู่ด้านหน้า ซึ่ง 
ค�าศัพท์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นค�าศัพท์ที่แปลจากภาษาต่างชาติ  
ในคมัภร์ีศาสนาพทุธทีแ่ปลเป็นภาษาจนีมคี�าศพัท์เหล่านีม้ากมาย 
ดังนั้น จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า ค�าว่า Ne zha เป็นค�าศัพท์
ทีม่าจากต่างถิน่ ประการที ่3 ในเอกสารจีนโบราณและเทพนยิาย
จะเรียกหน่าจาซาไท้จื้อว่า Ne zha แต่ไม่ได้พูดถึงนามสกุล  
 (Jin Dinghan.2536,หน้า 53) จากลกัษณะพเิศษทัง้ 3 ประการนี ้
พอสรุปได้ว่า ค�าว่า Ne zha เป็นชือ่ทีแ่ปลจากภาษาต่างชาต ิและ
หน่าจาซาไท้จื้อเป็นองค์เทพเจ้าที่มาจากต่างถิ่น

ส�าหรับทีม่าของหน่าจาซาไท้จือ้นัน้ นกัวชิาการทัง้ภายใน
และนอกประเทศจนีส่วนใหญ่ได้เสนอความคดิเหน็ 2 แนว ได้แก่ 
แนวที่ 1 คือ หน่าจาซาไท้จื้อมาจากอินเดีย ซึ่งพระคัมภีร์ศาสนา
พทุธเร่ือง 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) ในสมยัราชวงศ์ถงั (พ.ศ. 1161- 
1450) มีข้อความตอนหนึ่งได้เขียนไว้ว่า หน่าจาไท้จื้อถือหอก
ด้วยมือ และมองไปสี่ทิศทางด้วยดวงตาที่ลุกโพลง แล้วกล่าวต่อ 
พระพุทธเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นหลานคนที่ 2 ของบุตรชายคนที่ 3  
ของท้าวกเุวร ซึง่ท้าวกเุวรพร้อมกับหน่าจาต้องกล่าวต่อพระพทุธเจ้า 
วันละ 3 ครั้งว่า ข้าพเจ้าปกป้องพระธรรมเพื่อปรามผู้ร้ายที่คิด
เรื่องชั่วร้าย ข้อความนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า หน่าจาเป็น
องค์เทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาพุทธจากอินเดีย และเป็นหลาน
ของท้าวกเุวร แต่ในเอกสารโบราณบางเล่มเขียนไว้ว่า หน่าจาเป็น 
บตุรชายของท้าวกเุวร 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 ส่วนความคดิเหน็แนวที ่2 คอื หน่าจา 
ซาไท้จือ้มาจากเปอร์เซียโบราณ ซ่ึงเนือ้หาของเทพนยิายท่ีเกีย่วกบั 
หน่าจาในประเทศจีนคล้ายกับกวีนิพนธ์เรื่อง Shahnameh :  
the persian book of kings ในเปอร์เซียโบราณ อย่างไรก็ตาม  

นักวิชาการส่วนใหญ่ค่อนข้างยอมรับความคิดเห็นแนวที่ 1 
เน่ืองจากมีเอกสารหรือคัมภีร์ศาสนาพุทธโบราณหลายเล่มใน
ประเทศจีนเป็นหลักฐาน

ก่อนและช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (พ.ศ.1503-1670) 
หน่าจาเป็นองค์เทพเจ้าที่ปกป้องศาสนาพุทธ (Liu Wengang. 
2552,หน้า 179) แต่ในฐานะทีเ่ป็นบุตรชายของท้าวกเุวร หลงัจาก 
หลีจ่ิง้ ซึง่เป็นจอมพลในสมยัราชวงศ์ถงัท่ีได้ยกย่องเป็นท้าวกเุวร  
หน่าจากก็ลายเป็นบตุรชายของจอมพลหล่ีจิง้และเป็นองค์เทพเจ้า 
ที่สร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้การผสมผสานทั้งวัฒนธรรมจีนกับ
วฒันธรรมอนิเดยี หล่ีจิง้ (พ.ศ.1114-1192) เป็นบคุคลทีม่อียูจ่รงิ 
ในสมัยราชวงศ์ถัง เน่ืองจากหลี่จิ้งเป็นจอมพลที่มีอิทธิพลมาก
ในสังคมจีน ดังนั้น ชาวจีนจึงยกย่องหล่ีจิ้งเป็นเทพเจ้าตั้งแต ่
สมัยราชวงศ์ถัง ต่อมา ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ.1671-1822) 
จอมพลหล่ีจิ้งกลายเป็นท้าวกุเวร (Liu Wengang.2552, 
หน้า 180) 

ตัวละครเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในวรรณกรรม และ
เนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวรรณกรรมก็จะท�าให้ตัวละครได้รับ
ความนิยมจากผู้อ่านทั่วไป นวนิยายเรื่อง ไซอิ๋ว เป็นหนึ่งในสี่สุด
ยอดวรรณกรรมจีนและได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากที่สุด  
ซ่ึงได้ประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-2187)  
ในเรื่อง ไซอิ๋ว นี้ หล่ีจิ้งไม่ใช่ท้าวกุเวรในศาสนาพุทธดั้งเดิม แต่
กลายเป็นถกัทะลทีอ๋ีองหรอืเทพถอืเจดย์ีทอง 7 ชัน้ของเงก็เซยีน
ฮ่องเต้ในศาสนาเต๋า เงก็เซยีนฮ่องเต้ทรงแต่งตัง้หลีจ้ิ่งเป็นจอมพล
ปราบปรามปีศาจ เนื่องจากหน่าจาเป็นบุตรชายคนที่ 3 ของถัก
ทะลีทีอ๋อง และเป็นนายพลที่ส�าคัญของเง็กเซียนฮ่องเต้ จึงได ้
แต่งต้ังเป็นเทพใหญ่ซานถันไห่หุ ้ย (Liu Wengang.2552, 
หน้า 181) นวนิยายเรื่อง ไซอิ๋ว เป็นวรรณกรรมที่ท�าให้ฐานะ
ของหน่าจาที่เป็นเทพเจ้าในศาสนาพุทธปรับเปล่ียนเป็นเทพเจ้า 
ในศาสนาเต๋า ศาสตราจารย์ Liu Wengang (2552:181)  
ได้กล่าวว่า ลกัษณะภาพลกัษณ์ของหน่าจาคอื มองจากภายนอก
เกีย่วเนือ่งกบัศาสนาเต๋า ส่วนภายในเกีย่วข้องกบัศาสนาพทุธ ซึง่
สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานท้ังศาสนาเต๋าและศาสนาพุทธ 
ในตัวหน่าจา

นวนยิายทีท่�าให้หน่าจากลายเป็นเทพเจ้าในศาสนาเต๋าล้วนๆ  
คอื เรือ่ง “เฟิงเสนิเหยีย่นอี”้ ซึง่ได้ประพนัธ์ขึน้ในช่วงราชวงศ์หมงิ  
นวนยิายเรือ่งนีไ้ด้กล่าวว่า หน่าจาเดมิเป็นเทพหลงิจจุือ่ในศาสนาเต๋า  
หยวนสื่อเทียนจุนซึ่งเป็นเทพที่มีฐานะสูงสุดในศาสนาเต๋าได้สั่ง
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ให้เทพหลิงจุจื่อกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เพ่ือช่วยเหลือ  
เจยีงจือ่หยา หรือ เจยีงไท่กง รบกับราชส�านกัซาง (ประมาณ 1057- 
503 ปีก่อนพุทธศักราช) ส่วนมนุษย์ที่เทพหลิงจุจื่อดลบันดาลให้
จตุใิหม่คอืหน่าจา การแพร่หลายทัง้เรือ่ง ไซอิว๋ และเรือ่ง เฟิงเสนิ
เหยี่ยนอี้ ท�าให้หน่าจากลายเป็นเทพเจ้าท่ีได้รับความนิยมจาก
ชาวจีนมาก โดยเฉพาะหมู่เยาวชน 

ชาวจีนได้เดินทางเข้ามาค้าขายและอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทยมาช้านาน หลักฐานเครื่องถ้วยจีนและนิทาน 
พื้นบ้านเรื่องเศรษฐีพาโลท่ีเป็นเจ้าเมืองศรีพโล แสดงให้เห็นว่า
เมืองศรีพโล ซึ่งเป็นเมืองท่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็น
ชุมชนเมืองที่มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนและมีชาวจีนตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ นอกจากนั้นจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดหลวงหรือวัดใหญ่
อินทาราม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็แสดง 
ให้เห็นว่าที่เมืองบางปลาสร้อยมีชาวจีนอาศัยอยู ่มาตั้งแต ่
สมัยนั้นแล้ว ที่อ่างศิลา บางพระ (เรือ) ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ 
ก็เช่นเดียวกัน (ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์.2554, 
หน้า 49) ถงึแม้หลักฐานทีเ่กีย่วข้องยงัไม่ค่อยชดัเจน แต่สามารถ
สนันษิฐานว่า นวนยิายเรือ่ง ไซอิว๋ และเรือ่ง เฟิงเสนิเหยีย่นอี ้อาจจะ 
ได้ตดิตามชาวจนีเข้ามาประเทศไทยในสมยักรงุศรอียธุยา ซ่ึงตรงกบั 
สมัยราชวงศ์หมิงและสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้นของประเทศจีน  
นอกจากนี้ ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่แนวคิดเหล่านี้อาจติดตามมาด้วย 
คือ ความเชื่อที่เกี่ยวกับหน่าจา สืบเน่ืองจากชาวจีนท่ีเดินทาง 
มาประเทศไทย ระหว่างทางเตม็ไปด้วยอนัตรายทีค่าดการณ์ไม่ได้  
หน่าจาจึงเป็นเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งที่กลุ่มชาวจีนนับถือ 

ปัจจุบันนี้ ศาลเจ้าใหญ่ที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน
สร้างข้ึนเพือ่บชูาหน่าจาอย่างน้อยม ี2 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าหน่าจา 
ในต�าบลบ้านปรก จงัหวดัสมทุรสงครามและศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้  
หรอื วหิารเทพสถติพระกติิเฉลมิทีต่ัง้อยูต่�าบลอ่างศลิา อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1) ในศาลเจ้าหน่าจาทั้ง 2 แห่งนี้ ศาลเจ้า 
หน่าจาซาไท้จื้อในต�าบลอ่างศิลาถือได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่
อลังการแห่งหนึ่งซ่ึงมีรูปเคารพของเทพเจ้าหลากหลายองค์มา
รวมกนั  หน่ึงในรูปเคารพเหล่านัน้ยงัมอีงค์ไท้ส่วยเอีย้ครบ 60 องค์  
จงึท�าให้ศาสนกิชนและนกัท่องเทีย่วทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศ 
ได้เดนิทางมาเทีย่วชมและขอพรตามปีเกิด ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ 
สร้างข้ึนเมือ่ปีพ.ศ. 2534 โดยท่านอาจารย์สมชาย เฉยศริ ิเดมิเป็น 
ศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีเนื้อที่ 200 ตารางวา ในปีพ.ศ.2557 ทางมูลนิธิ
ธรรมรัศมีมณีรัตน์ได้ด�าเนินการก่อสร้างศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 

รวมทัง้ทีดิ่น 36 ไร่ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ถอืได้ว่าเป็นศาลเจ้าจนี 
ที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย (วันชัย แก้วไทรสุ่น.วันที่ 16 
กันยายน พ.ศ.2559, สัมภาษณ์) 

ภาพที่ 1 ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อในต�าบลอ่างศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เม่ือค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับหน่าจาในฐานข้อมูลของ
ประเทศจีน เช่น ฐานข้อมูล CNKI ฐานข้อมูล Wangfang และ
ฐานข้อมลู Baidu xueshu ผู้วจิยัพบว่า นกัวชิาการส่วนใหญ่เน้น
การศึกษาประวัติความเป็นมาของหน่าจา นวนิยายที่เกี่ยวกับ 
หน่าจาและความเช่ือที่เกี่ยวกับหน่าจา ส่วนการศึกษารูปแบบ
การจัดวางผังกลุ่มอาคารภายในศาลเจ้าท่ีบูชาเฉพาะหน่าจา 
ยังน้อยมากหรือยังไม่ได้ศึกษาลงลึก ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะ 
มองข้ามประเด็นนี้ไป อน่ึง เน่ืองจากหน่าจาเป็นเทพเจ้าจาก 
ต่างถิน่ทีไ่ด้รบัความนยิมทัง้ผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธและศาสนาเต๋า
ในกลุม่ชาวจนีทัง้ในและนอกประเทศ ดงันัน้ ศาลเจ้าทีบ่ชูาเฉพาะ
หน่าจาคงแฝงปรชัญา ความหมายและคตคิวามเชือ่ทีห่ลากหลาย
อยู่ในรูปแบบการจัดวางผังกลุ่มอาคารภายในศาลเจ้าฯ

จากบรบิทดงักล่าว ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาเรือ่ง รปูแบบการ
วางผังกลุ่มอาคารในศาสนสถานของศาสนาเต๋า : กรณีศึกษา 
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ ต�าบลอ่างศลิา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี 
เพือ่ตัง้ใจถอดความหมายแฝงทีอ่ยูภ่ายในรปูแบบการวางผังกลุม่
อาคารของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ และให้ชาวไทย ชาวไทย 
เชื้อสายจีนและผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่มี
ความหลากหลาย โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการจัดวางผังกลุ่ม
อาคารในศาสนสถานของศาสนาเต๋า

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า 

หน่าจาซาไท้จื้อ ต�าบลอ่างศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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2. เพื่อวิเคราะห์ลัทธิและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการ 
วางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ต�าบลอ่างศิลา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 
วิธีด�าเนินการวิจัย

การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้แบ่งขัน้ตอนการด�าเนนิการ
วิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คือการค้นคว้า รวบรวมและศึกษาข้อมูล
เอกสารต่างๆ ดังนี้

1.1 รวบรวมและศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัประวตัศิาสตร์ 
ของลทัธเิต๋าเนือ่งจากปรัชญาในลทัธนิีเ้ป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญ
ของศาสนาเต๋า

1.2 รวบรวมและศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัความรูท้ัว่ไป
ของศาสนาเต๋า เนือ่งจากศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้เป็นศาสนสถาน
ของศาสนาเต๋า

1.3 รวบรวมและศกึษาข้อมลูทัว่ไปของศาลเจ้าหน่าจา 
ซาไท้จื้อ เช่น ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา

1.4  รวบรวมและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับประวัติ 
ความเป็นมาขององค์เทพเจ้าท่ีส�าคัญในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ 
เช่น องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

1.5 รวบรวมและศกึษาข้อมลูเอกสารทีเ่ก่ียวกับปรัชญา 
และศาสนาพุทธมหายานในประเทศจีน

1.6 รวบรวมและศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 คือการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก 
ภาคสนาม ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 วิธี คือ
วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการส�ารวจ และวธิกีารเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ดังนี้

2.1 การส�ารวจพื้นที่ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เป็นการ
รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการจัดวางผงักลุม่อาคาร ส่วนเครือ่งมอื
ที่ใช้ในการส�ารวจพื้นที่ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ แผนที่ แผนผังศาล
เจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ภาพทางอากาศ

2.2 การสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ใช้การสนทนา 
พูดคุยทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ โดยการ 
สัมภาษณ์ตามรายการท่ีก�าหนดในแนวค�าถามเพื่อให้ได้ข้อมูล
ตามที่ต้องการ ซ่ึงข้อมูลจากการศึกษาจะเก็บรวบรวมอยู่ใน 
รูปแบบของการจดบันทึก

ขั้นตอนที่ 3 คือขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะน�า
ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการส�ารวจมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้  

ขั้นตอนที่ 4 คือน�าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
วิเคราะห์

 
ผลการศึกษาวิจัย

พื้นที่ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อสามารถแบ่งออกเป็น  
3 ส่วน (ภาพที่ 2) ได้แก่ พื้นที่ส่วนที่ 1 ซึ่งด้านหน้าติดกับถนน
อ่างศิลา-บางแสน ด้านหลังและด้านขวามือติดกับบ้านเรือนของ
ชาวบ้าน ส่วนด้านซ้ายมือติดกับซอยทีปกรวงศ์ 1/1 สิ่งก่อสร้าง
ในพื้นที่ส่วนที่ 1 มีแต่โรงเจแห่งเดียว พื้นที่ส่วนที่ 2 ต้ังอยู ่
ด้านซ้ายมือของพื้นที่ส่วนที่ 1 ซึ่งด้านหน้าติดกับถนนอ่างศิลา- 
บางแสน ด้านหลังตดิกบับ้านเรอืนของชาวบ้าน ด้านขวามอืติดกบั 
ซอยทีปกรวงศ์ 1/1 ด้านซ้ายมือติดกับซอยทีปกรวงศ์ 2 อาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ส่วนนี้คือ ศาลาท้าวมหาพรหม ซุ้มประตู
แบบจนีทัง้ทางเข้าและทางออก อิง่ป้ีสามแห่ง ศาลาฟ้าดนิ ศาลา 
ทีป่ระดษิฐานองค์พระแม่ธรณ ีเสามงักรใหญ่ สระเยน็ศริะเพราะ
พระบรบิาล ศาลาทีป่ระดษิฐานองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ หอก
ลอง หอระฆงั ลานอเนกประสงค์เก่า อาคารจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ 
และวหิารหลกั พืน้ทีส่่วนที ่3 ตัง้อยูด้่านซ้ายมอืของพืน้ทีส่่วนที ่2  
ซ่ึงด้านหน้าของพืน้ทีส่่วนนีต้ดิกบัถนนอ่างศิลา-บางแสน ด้านหลงั 
และด้านซ้ายมอืตดิกบับ้านเรอืนของชาวบ้าน ด้านขวามอืตดิกบั 
ซอยทปีกรวงศ์ 2 อาคารหรอืสิง่ก่อสร้างในพ้ืนทีส่่วนนีไ้ด้แก่ อาคาร 
ที่ประดิษฐานองค์เต๋าบ้อหง่วงกุง ลานอเนกประสงค์ใหม่และ
ลานจอดรถ

ภาพที่ 2 การแบ่งพื้นที่ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
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ถ้ามองในภาพรวมการวางผงักลุม่อาคารในศาลเจ้าหน่าจา 
ซาไท้จื้อ ก็จะเห็นได้ว่าผังท่ีใช้อยู่เป็นแบบอิสระ นอกจากนี้ 
อาคารหรือสิง่ก่อสร้างในพืน้ทีบ่างส่วนยงัใช้การวางผงัแบบอสิระ
เช่นกัน เช่น พื้นที่ส่วนที่ 1 และพื้นที่ส่วนที่ 3 ส่วนอาคารในพื้นที่
ส่วนที ่2 ใช้การวางผงัแบบสมมาตรเป็นหลกัตามแบบแผนโบราณ
และอาจจะใช้การวางผังตามภาพยันต์แปดทิศด้วย รูปแบบการ
วางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อมีรายละเอียดดังนี้

1. รูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจา 
ซาไท้จื้อ

1.1 การวางผังแบบสมมาตร
การวางผงัแบบสมมาตรในศาสนสถานของศาสนาเต๋า

ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดหยินหยางอู่สิง ซึ่งตามแนวคิดน้ี  
เส้นขีดเฉียนในภาพยันต์แปดทิศอยู ่ของฝูซีอยู ่ทางใต้ ส่วน 
เส้นขีดคุนอยู่ทางเหนือและเส้นจื่ออู่ (เส้นแนวเหนือใต้) เป็น 
เส้นแนวแกนหลัก (ภาพที่ 3) ดังนั้น ผู้ที่สร้างศาลเจ้ามักจะนิยม
วางอาคารที่ส�าคัญหรือวิหารหลักอยู่บนเส้นแนวแกนหลักเส้นน้ี  
และให้อาคารเหล่านี้หันหน้าไปทางเหนือตามแนวเหนือใต้ 
แนวคิดหยินหยางถือทางใต้เป็นหยางและถือทางเหนือเป็นหยิน 
(Sun Zongwen,2548, หน้า 42) ส่วนอาคารท่ีมีความส�าคัญ 
รองลงมาจะจัดอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นแนวแกนหลัก 
ตามแนวตะวันออกตะวันตก อาคารทีอ่ยูด้่านซ้ายและด้านขวาต้อง 
มีรูปแบบและขนาดเดียวกันเพื่อให้สองข้างนี้มีความสมดุลกัน 
อาคารที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นสัญลักษณ์ของเส้นขีดข่าน
และเส้นขีดหลีในภาพยันต์แปดทิศ เนื่องจากเส้นขีดข่านอยู่ทาง
ตะวันออกและเส้นขีดหลีอยู่ทางตะวันตก

เ ม่ือผู ้ วิจัยส� ารวจพื้นที่ ส ่ วนที่  2  ของศาลเจ ้ า 
หน่าจาซาไท้จื้อ ก็พบว่า เส้นแนวแกนหลักของศาลเจ้าฯ ไม่ใช่ 
เส้นแนวเหนือใต้ แต่เป็นแนวตะวันออกตะวันตก เหตุปัจจัย 
ที่เส้นแนวแกนหลักท�าเป็นแนวตะวันออกตะวันตกอาจจะ 
เก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศและการอ�านวยความสะดวกการ 
เข้าออกศาลเจ้าฯ แก่บรรดาลูกศิษย์ที่ศรัทธากับนักท่องเที่ยว  
อย่างไรก็ตาม นอกจากทิศทางต่างกับแบบแผนโบราณแล้ว  
การวางผังกลุ่มอาคารในพื้นที่ส่วนที่ 2 ของศาลเจ้าฯ ยังใช ้
แบบสมมาตร ซึ่งกลุ ่มอาคารและสิ่งส�าคัญที่อยู ่บนเส้นแนว
แกนหลัก คือ อิ่งปี้ (ผนังที่ด้านหน้ามีชื่อศาลเจ้าและด้านหลัง 
มีรูปมังกรเก้าตัว) กระถางธูปใหญ่ที่ท�าด้วยโลหะ สระเย็นศิระ 
เพราะพระบริบาล (สระบัว) ศาลาที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้า 
หน่าจาซาไท้จื้อและวิหารหลัก (ภาพที่ 4) 

อาคารและส่ิงอ่ืนๆ ทีอ่ยูด้่านซ้ายของเส้นแนวแกนหลกั  
(ทางใต้ของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) ได้แก่ อิ่งปี้ที่มีภาพมังกร 
สระมังกร หอระฆัง รูปสิงโตตัวผู้ รูปปั้นท้าวธตรฐ รูปปั้นท้าว
วิรุฬหก ศาลาที่ประดิษฐานองค์พระแม่ธรณีและซุ้มประตู
ทางออก เป็นต้น

อาคารและส่ิงอืน่ๆ ทีอ่ยูด้่านขวาของเส้นแนวแกนหลกั  
(ทางเหนือของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) ได้แก่ อิ่งปี้ที่มีภาพเสือ  
สระเสือ หอกลอง รูปสิงโตตัวเมีย รูปปั ้นท้าวกุเวร รูปปั ้น 
ท้าววิรูปักษ์ ศาลาฟ้าดินและซุ้มประตูทางเข้า เป็นต้น

ชาวจีนนิยมวางวิหารหลักอยู่บนเส้นแนวแกนหลัก 
อนัเนือ่งจากได้รบัอทิธิพลจากแนวคดิการยกย่องพืน้ทีส่่วนกลาง
เป็นพื้นที่ที่มีความเกียรติยศอันสูงสุด ซึ่งแนวคิดนี้ได้บันทึกไว ้
ในหนงัสอืหลีส่ือ้ชนุชวิในสมยัจ้านกว๋อ (พ.ศ.67-287) ในหนงัสอื
เล่มนีไ้ด้เขยีนไว้ว่า ราชาในสมยัโบราณมกัจะเลอืกพืน้ทีส่่วนกลาง

ภาพที่ 3 ภาพยันต์แปดทิศอยู่ของฝูซี

ภาพที่ 4 อาคารและสิ่งส�าคัญที่อยู่บนเส้นแนวแกนหลัก
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มาก่อตั้งราชธานี  และเลือกพื้นที่ส่วนกลางของราชธานีมาสร้าง 
พระมหาราชวัง แล้วเลือกพื้นที่ส่วนกลางของวังมาก่อสร้าง
ศาลเจ้า แนวคิดการยกย่องพื้นท่ีส่วนกลางเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์นี้
ได้ส่งอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ดังนั้น การวางอาคารที่ส�าคัญหรือวิหารหลักอยู่บนเส้นแนว 
แกนหลกัจงึช่วยสะท้อนถงึความมเีกยีรตยิศอนัสงูสดุของผูม้ฐีานะ 
หรือผู้มีอ�านาจที่ยิ่งใหญ่ในสังคม

การวางผังแบบสมมาตรท�าให้กลุ่มอาคารของศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จือ้มรีปูแบบของผงัทีค่ล้ายกบับ้านแบบซือ่เหอย่วน 
ในสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ซึ่งบ้านแบบซื่อเหอย่วนมีอาคาร  
4 ด้านล้อมรอบลานโล่ง ในศาสนสถานของศาสนาเต๋าส่วนใหญ่
จะวางผงักลุม่อาคารเป็นบ้านแบบซานเหอย่วน (มอีาคาร 3 ด้าน
ล้อมรอบลานโล่งและมีด้านหนึ่งเป็นประตูทางเข้าและก�าแพง) 
และแบบซือ่เหอย่วน หลกัแนวคดิของศาสนาเต๋าคดิว่า การวางผัง 
ทั้งแบบซานเหอย่วนและแบบซ่ือเหอย่วนท�าให้ผังของศาลเจ้า
กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับธาตุทอง ธาตุไม้  
ธาตุน�้าและธาตุไฟ ส่วนธาตุดินมักจะอยู่ตรงกลาง (ภาพที่ 5) 
เพราะฉะนั้น การวางผังท้ังสองแบบดังกล่าวจึงท�าให้ผังของ 
ศาลเจ้ามีครบท้ัง 5 ธาตุ (Wang Qiaoling,2555, หน้า 302)  
ซึ่ง 5 ธาตุนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลก

 
นอกจากนี ้การจดัวางกลุม่อาคารในพืน้ทีส่่วนที ่2 ของ

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ยงัคล้ายกบัตวัอกัษรจนี 土 ซ่ึงอ่านว่า ถู ่และ
หมายถึง ดิน อาคารที่อยู่บนเส้นขีดแนวนอนข้างบนตามรูปร่าง 
ของตวัอกัษรจนี 土 คอื หอกลอง ศาลาทีป่ระดษิฐานองค์เทพเจ้า 
หน่าจาฯ และ หอระฆัง ส่วนอาคารท่ีอยู่บนเส้นขีดแนวนอน 
ข้างล่างคือศาลาฟ้าดิน กระถางธูปใหญ่และศาลาท่ีประดิษฐาน

องค์พระแม่ธรณี เส้นขีดแนวตั้งจะเป็นเส้นแนวแกนหลัก การ
จัดวางกลุ่มอาคารแบบนี้อาจจะสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว 
ที่ว่า ธาตุดินอยู่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านแบบซานเหอย่วนและ
แบบซื่อเหอย่วน (ภาพที่ 6) 

1.2 การวางผังแบบอิสระ
สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ส่วนที่ 1 และพื้นที่ส่วนที่ 3 ของ 

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อได้ใช้การวางผังแบบอิสระ ส่ิงก่อสร้าง
ในพื้นที่ส่วนที่ 1 คือ โรงเจ ส่วนส่ิงก่อสร้างในพื้นที่ส่วนที่ 3  
มอีาคารทีป่ระดษิฐานองค์เต๋าบ้อหง่วงกงุ ลานอเนกประสงค์ใหม่ 
และลานจอดรถ ซึง่ลานอเนกประสงค์ใหม่อยูต่รงกลาง ด้านซ้ายมอื 
ของลานฯ เป็นอาคารทีป่ระดษิฐานองค์เต๋าบ้อหง่วงกงุ ส่วนด้าน
ขวามือคือลานจอดรถ

1.3 การวางผังตามภาพยันต์แปดทิศ (โป๊ยข่วย) 
ภาพยันต์แปดทศิหรอืโป๊ยข่วยหรอืปากว้า เป็นสญัลกัษณ์ 

ที่ส�าคัญของศาสนาเต๋า ดังน้ัน ศาสนสถานของเต๋าบางแห่งจึง
ออกแบบและจดัวางกลุ่มอาคารในศาลเจ้าตามภาพยนัต์แปดทศิ  
เช่น ศาลเจ้าซานชงิบนภเูขาห่อเฟิงในเมอืงต๋าโจวและศาลเจ้าเต๋า 
ในอ�าเภอเฝิงซขีองมณฑลเสฉวน การวางผังกลุ่มอาคารตามภาพ 
ยันต์แปดทิศสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับจักรวาลและ
แนวคิดที่เก่ียวกับการหม่ันฝึกฝนจิตใจของตนให้เข้าสู่บรมสุข
ของศาสนาเต๋า

จากการส�ารวจต�าแหน่งของอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง
ภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ ผูวิ้จัยคดิว่า ศาลเจ้าแห่งนีอ้าจจะ 
มีการวางผังตามภาพยันต์แปดทิศ ซ่ึงผังที่คล ้ายกับภาพ 
ยันต์แปดทิศประกอบด้วยสระเย็นศิระเพราะพระบริบาล ศาลา
ที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ กระถางธูปใหญ่  

ภาพที่ 6 ตัวอักษรจีน 土 อยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง

ภาพที่ 5 ต�าแหน่งธาตุทอง ธาตุไม้ ธาตุน�า้ ธาตุดินและธาตุไฟ 
ซึ่งทิศทางแต่ละธาตุตรงกับภาพยันต์แปดทิศอยู่ของฝูซี
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ลานอเนกประสงค์เก่า อาคารจ�าหน่ายของท่ีระลึก หอกลอง  
หอระฆัง ศาลาฟ้าดินและศาลาที่ประดิษฐานองค์พระแม่ธรณี 
(ภาพที่ 7) ในสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ สระเย็นศิระเพราะพระบริบาล
ถอืได้ว่าเป็นศนูย์กลางของผงัและเป็นสญัลกัษณ์ของวงกลมทีอ่ยู่ 
ตรงกลางของยันต์แปดทิศ นอกจากนี้ ในสระน�้าแห่งน้ียังม ี
รูปเคารพที่เป็นองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
หน่าจาซาไท้จื้อเป็นองค์เทพเจ้าประธานของศาลเจ้าแห่งนี้

สิง่ก่อสร้างทีอ่ยูท่างทศิตะวนัออก ทางทศิตะวนัตก ทางทศิ 
เหนือและทางทิศใต้ของยันต์แปดทิศคือศาลาท่ีประดิษฐาน 
องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ กระถางธูปใหญ่ ลานอเนกประสงค์
เก่าและอาคารจ�าหน่ายของที่ระลึก 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�า้ ธาตุไฟและ
ธาตุดิน) 

ส�าหรับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทาง 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืและทางตะวนัตกเฉยีงใต้ 
ของยันต์แปดทิศคือหอกลอง หอระฆัง ศาลาฟ้าดินและศาลา 
ทีป่ระดษิฐานองค์พระแม่ธรณ ีอาคารหรอืสิง่ก่อสร้างทัง้แปดแห่ง 
ดงักล่าวและสระเยน็ศริะเพราะพระบรบิาลท�าให้ผงัเลก็นีก้ลายเป็น 
ผังที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมและคล้ายกับภาพยันต์แปดทิศท่ีแฝงอยู่
ในพื้นที่ส่วนกลางของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เนื่องจากศาลเจ้า 
มีพื้นที่น้อย ข้อจ�ากัดนี้อาจจะท�าให้สิ่งก่อสร้างบางแห่งถูก 
จัดอยู ่ในแนวนอนเดียวกันและท�าให้ผังเล็กน้ีไม่เหมือนกับ 
รูปแปดเหลี่ยม สิ่งก ่อสร้างท่ีอยู ่ในแนวนอนเดียวกันเช่น  

หอกลอง หอระฆงัและศาลาทีป่ระดษิฐานองค์เทพเจ้าหน่าจาซา
ไท้จื้อที่อยูหน้าวิหารหลัก 

 
2. ลัทธิปรัชญาและศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการวางผัง

กลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ลัทธิปรัชญาและศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการวางผังกลุ่ม

อาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ืออย่างน้อยมี 3 แนวคิด ได้แก่ 
แนวคิดจากศาสนาเต๋า แนวคิดจากลัทธิขงจื๊อและแนวคิดจาก
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ส่วนรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ศาสนาเต๋ากับการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า
หน่าจาซาไท้จื้อ

2.1.1 ศาสนาเต๋าให้ความส�าคญักบัตวัเลข แนวคดิ
ทีเ่กีย่วกบัตวัเลขนีไ้ด้พฒันามาหลกัแนวคดิจากหนงัสอื
โจวยี ่ซึง่ในหนงัสือเล่มนีไ้ด้ก�าหนดไว้ว่า เลขค่ีเป็นหยาง 
เลขคู่เป็นยิน (Sun Zongwen,2548,หน้า 42) ดังนั้น  
จ�านวนของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในศาลเจ้าหน่าจา 
ซาไท้จ้ือจึงมีทั้งเลขคี่และเลขคู ่ เช่น มีวิหารหลัก 
หนึ่งหลัง ซุ้มประตูสองแห่ง อิ่งปี้สามแห่งและสระน�้า
สามแห่ง (สระเย็นศิระเพราะพระบริบาล สระมังกร
และสระเสือ) เป็นต้น เรื่องที่น่าสนใจที่สุดคือจ�านวน
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�าเนิดหนึ่ง หนึ่ง
ให้ก�าเนิดสอง สองให้ก�าเนิดสาม สามให้ก�าเนิดสิ่ง 
ทั้งหลายทั้งปวง เลขคี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความ 
เกียรตยิศทีส่งูสดุ ดงันัน้  วหิารหลกั สระเยน็ศริะเพราะ
พระบริบาล (สระน�้าที่ใหญ่ที่สุด) ศาลาที่ประดิษฐาน
องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อและกระถางธูปใหญ่จึง 
จัดวางบนเส้นแนวแกนหลัก ซึ่งเป ็นพื้นที่ที่ เป ็น
ศูนย์กลางของศาลเจ้าฯ

2.1.2 การจดัวางต�าแหน่งของส่ิงก่อสร้างบางแห่ง 
นยิมยดึถอืหลกัฮวงจุย้ในศาสนาเต๋า การจดัวางสระมงักร  
อิ่งปี้ที่มีรูปปลากับมังกร สระเสือและอิ่งปี้ที่มีรูปเสือ
กไ็ด้รบัแรงบนัดาลใจจากแนวคดิมงักรเขียวอยูด้่านซ้าย
และเสือขาวอยู่ด้านขวาของศาสนาเต๋า ซ่ึงสระมังกร
และอิ่งปี้ที่มีรูปปลากับมังกรจัดวางอยู่ด้านซ้ายของ

ภาพที่ 7 การวางผังตามภาพยันต์แปดทิศในพื้นที่ส่วนที่ 2
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เส้นแนวแกนหลักของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ส่วนฝั่ง
ตรงกันข้ามคือสระเสือและอิ่งปี้ที่มีรูปเสือ

2.1.3 สถาปัตยกรรมในศาสสถานของเต๋าเน้นการ
ผูกพันกับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2544  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อคัรราชกุมารทีรงปลกูต้นสาละ เม่ือวนัที ่10 กนัยายน 
พ.ศ.2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม 
บรมราชกุมารีทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์และเมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ.2545 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลพีระวรราชาทนิดัดามาตุทรงต้นสาละในศาลเจ้า 
หน่าจาซาไท้จือ้ การปลกูต้นไม้ในศาสนถานสอดคล้อง
กับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทางแห่งธรรมชาติ ซ่ึงเน้น
ความสวยงามแห่งธรรมชาตเิป็นหลกั (Zhang Yuying, 
2543,หน้า 199) เนื่องจากการแสวงหาความสวยงาม
แห่งธรรมชาติเป็นเป้าหมายท่ีสูงสุดของศาสนาเต๋า  
ดงันัน้ การก่อสร้างศาสนสถานของเต๋าจงึให้ความส�าคัญ 
กบัความสมัพนัธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ
เพือ่สร้างความบรสิทุธิใ์ห้แก่ร่างกายและจติใจ  การเป็น 
หนึง่เดยีวกบัธรรมชาต ิ(天人合一) กถ็อืว่าเป็นแนวคิด
ที่ส�าคัญอีกแนวคิดหนึ่งส�าหรับศาสนาเต๋า

2.1.4 ศาสนาเต๋าให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้าง 
บรรยากาศของศาสนสถานให้เหมือนกับโลกของ
เทพยดา ตามการวางผังแบบสมมาตรในสมัยโบราณ 
กลุม่อาคารทีส่�าคญับนเส้นแนวแกนหลกัมกัจะหนัหน้า 
ไปทางเหนอื แต่วหิารหลักของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ 
หันหน้าไปทางตะวันตกที่เป็นทะเล ถ้าเดินขึ้นชั้นที่ 4 
ของวหิารหลกัและมองไปทางทศิทีม่ทีะเล กจ็ะมคีวาม
รู้สึกว่า ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อไม่เพียงแต่มีธรรมชาติ
อนัเงยีบสงบแล้ว ยงัมบีรรยากาศทีเ่หมอืนกบัโลกของ
เทพยดาด้วย นอกจากศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อแล้ว  
ศาสนสถานของเต๋าในเมืองชิงต่าว มณฑลซานตงของ
ประเทศจีนส่วนใหญ่จะให้กลุ่มอาคารหลักหันหน้า
ไปทางตะวันออกที่เป็นทะเล เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่เหมือนกับโลกของเทพยดา นอกจากนี้ การหันหน้า
ไปทางทะเลอาจจะเกี่ยวข้องกับหลักฮวงจุ้ยที่กล่าวว่า  
ด้านหน้าควรมีแม่น�้าไหลผ่านและด้านหลังพิงภูเขา
หรือแนวคิดที่เกี่ยวกับน�้าในบทที่ 66 ของคัมภีร  ์

เต๋าเต๋อจิง ว่า แม่น�า้และทะเลได้สมญาว่า เจ้าแห่งล�าธาร 
ทัง้ปวง ทะเลเป็นเจ้าแห่งล�าธาร การวางผงักลุ่มอาคาร
ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจึงควรหันหน้าไปทางอ่าว
อ่างศิลา

2.1.5 การวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจา 
ซาไท้จื้อถือหลักแนวคิดไท่จี๋เกิดจากอู๋จ๋ี ช้ันที่ 4 ของ
วิหารหลัก คือชั้นที่สูงสุดของศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จ้ือ  
ซึ่งชั้นนี้มีชื่อว่า อู๋จี๋เตี้ยนหรือต�าหนักอู๋จี๋ ค�าว่า อู๋จี๋ 
หมายถึง ความว่าง ไม่มีศูนย์กลาง ไม่มีขอบเขต และ
สรรพสิ่งล้วนเกิดจากความว่าง ส่วนค�าว่า ไท่ แปลว่า 
สูงสุด จี๋ แปลว่า สุดยอด เมื่อรวมกันมีความหมายว่า 
สุดยอดของสูงสุด ตามหลักแนวคิดของลัทธิเต๋า อู๋จี๋  
ก่อเกดิ ไท่จี ๋แล้ว ไท่จี ๋ก่อเกดิ ยนิกบัหยาง ซึง่อูจ๋ีถ๋อืว่าเป็น 
เป้าหมายทีส่งูสดุของเต๋า เพราะฉะน้ัน การวางอูจ๋ีเ๋ตีย้น 
อยูช้ั่นทีสู่งสุดในศาลเจ้าฯ จงึสอดคล้องกับหลักแนวคิด
ที่กล่าวมานี้
2.2 ลัทธิขงจื๊อกับการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า

หน่าจาซาไท้จื้อ
ลัทธิขงจื๊อมีอิทธิพลต่อสังคมจีนอย่างมากตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของลัทธิขงจื้อในการวางผังกลุ่มอาคาร 
ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อดังต่อไปนี้

2.2.1 ลัทธิขงจื๊อสนับสนุนการฟื ้นฟูระบบหลี่ 
(จริยธรรม) ของราชวงศ์โจว (ประมาณ 503 ปีก่อน
พทุธศักราช-พ.ศ.287) ซึง่ระบบจรยิธรรมของราชวงศ์
โจวมีการก�าหนดให้ตั้งศาลบูชาผีบรรพบุรุษอยู่ด้าน 
ซ้ายมอืและให้ศาลบชูาเสิอ้ (พระเสือ้เมอืงหรอืเจ้าดนิ) 
อยู่ด้านขวามือ (左宗右社) แนวคิดการจัดวางศาล 
ดงักล่าวกม็อีทิธพิลต่อการจดัวางศาลาฟ้าดนิและศาลา 
ทีป่ระดษิฐานองค์พระแม่ธรณใีนศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้  
ซึง่ศาลาฟ้าดนิจดัอยูด้่านขวามอืของเส้นแนวแกนหลกั 
แต่เนื่องจากศาลเจ้าฯ แห่งนี้เป็นศาสนสถานของเต๋า 
ศาลบชูาผบีรรพบรุษุจงึเปลีย่นเป็นศาลาทีป่ระดษิฐาน
องค์พระแม่ธรณีตามความต้องการของชาวไทย 
เชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาเต๋า

2.2.2 ลัทธิขงจื๊อยกย่องระบบราชาธิปไตย ให้
ความส�าคัญกับกษัตรย์หรือหวงตี้ว ่าเป็นผู้ที่ได้รับ
โองการจากสวรรค์ให้มาปกครองคนหมู่มากแต่เพียง
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ผู้เดียว (วารุณี หวัง, 2557,หน้า 280) ยู่หวงหรือ 
เงก็เซยีนฮ่องเต้ได้ยกย่องเป็นพระมหากษตัรย์ิบนสรรค์ 
ดังนั้น หอบูชาพระองค์จึงตั้งอยู่ชั้นที่ 3 ของวิหารหลัก
ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ ซ่ึงหอบชูานีก้อ็ยูบ่นเส้นแนว
แกนหลกัเช่นกนั นอกจากนี ้ลทัธขิงจือ๊ยงัสนบัสนนุการ
ก�าหนดบทบาทหน้าท่ี ล�าดับความส�าคัญของบุคคล 
ต่อบุคคล โดยมีความแตกต่างระหว่างผู้อาวุโสกับ 
ผูเ้ยาว์ และความแตกต่างของชนชัน้จากบนลงล่างหรอื
ระบบศกัดนิา สถาปัตยกรรมจงึเป็นเครือ่งมอือย่างหน่ึง
ที่ส�าคัญในการก�าหนดสถานะดังกล่าว (วารุณี หวัง,
2557,หน้า 280) ยูห่วงเป็นกษตัรย์ิและหน่าจาซาไท้จือ้ 
เป็นเจ้าชาย หอบูชาองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจึง 
จดัวางอยูช่ัน้ที ่2 ของวหิารหลัก ซึง่หมายถงึอยูภ่ายใต้
การปกครองของกษัตริย์ 

2.2.3 ลัทธิขงจ๊ือยกย่องการมีระเบียบกฎเกณฑ์ 
ท�าให้การวางผังอาคารเป็นไปในรูปของผังสี่เหล่ียม 
(วารุณี หวัง, 2557,หน้า280) แนวคิดของลัทธิขงจื้อนี ้
ก็ได้ส่งอิทธิพลต่อการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้า 
หน่าจาซาไท้จื้อ ซึ่งในพื้นดินส่วนที่ 2 ของศาลเจ้าฯ มี
ลานโล่งทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัรปูสีเ่หลีย่ม ซึง่อาคารหรอื
สิ่งก่อสร้างที่ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน คือทางตะวันออกคือ 
วหิารหลกั ทางตะวนัตกคอืก�าแพงทีต่ดิกับถนนอ่างศลิา- 
บางแสน ทางเหนอืคอืลานอเนกประสงค์เก่าและทางใต้ 
คืออาคารที่จ�าหน่ายของที่ระลึก
2.3 พุทธนิกายมหายานกับการวางผังกลุ่มอาคารใน

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
หอระฆังและหอกลองเป ็นสัญลักษณ์ด ้านงาน

สถาปัตยกรรมในสมัยโบราณของจีน ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นในสมัย
สามก๊กหรือก่อนสมัยสามก๊ก หลังจากน้ันการจัดวางหอระฆัง
กับหอกลองในวังและเมืองใหญ่ๆ เป็นท่ีนิยมในสังคมจีน ใน 
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้กไ็ด้วางหอระฆงัและหอกลอง  ซึง่รปูแบบ
การวางอาจจะได้รับอิทธิพลจากพุทธนิกายมหายาน

การจัดวางหอกลองอยู่ทางตะวันออกและหอระฆัง
อยู่ทางตะวันตกเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของสถาปัตยกรรมใน
สมัยราชวงศ์ถัง แต่ในวัดพุทธนิกายมหายานมักจะวางหอระฆัง
อยู่ทางตะวันออกและวางหอเก็บคัมภีร์อยู่ทางตะวันตก ต่อมา  
รูปแบบการจัดวางหอระฆังและหอเก็บคัมภีร์ได้ส่งอิทธิพล

ต่อศาลเจ้าของศาสนาเต๋า ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ. 1670-
1822) ศาลเจ้าท่ีเป็นทั้งสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวบ้าน
และศาสนสถานของศาสนาเต๋าส่วนหน่ึงเริ่มมีรูปแบบการวาง
หอระฆังอยู่ทางตะวันออกและวางหอกลองอยู่ทางตะวันตก  
ในสมยัราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1814-1911) รปูแบบการวางหอระฆงั 
และหอกลองนี้ได้แพร่หลายในศาลเจ้าของศาสนาเต๋า เมื่อเข้าสู่ 
สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-2187) วัดพุทธนิกายมหายาน 
ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางหอระฆังและหอเก็บคัมภีร์มาเป็น 
รปูแบบการวางหอระฆงัและหอกลอง ในสมยัราชวงศ์ชงิ (พ.ศ.2187- 
2454) การใช้รูปแบบการวางหอระฆังและหอกลองได้พัฒนา 
มาเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของสถาปัตยกรรมในวัดพุทธนิกาย
มหายาน ศาลเจ้าของศาสนาเต๋าและที่อยู่อาศัยของคนทั่วไป 
(Xin Deyong, 2554, หน้า 20) อนึ่ง การจัดวางรูปปั้นท้าวธตรฐ  
รูปปั้นท้าววิรุฬหก รูปปั้นท้าวท้าวกุเวร รูปปั้นท้าววิรูปักษ์ใน
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อยังได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธนิกาย
มหายานด้วย 

 
อภิปรายผล

ก่อนที่จะอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ควรจะต้องท�าความ
เข้าใจกับความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างลัทธิเต๋าและ
ศาสนาเต๋า ลัทธิเต๋าคือลัทธิที่เกี่ยวกับปรัชญาและผู้ก่อต้ังคือ 
เล่าจื๊อ ส่วนศาสนาเต๋าคือศาสนาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
ประเทศจีนและผู้ก่อตั้งคือจางต้าวหลิง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋าคือ ศาสนาเต๋าได้น�าแนวคิดของลัทธิเต๋า 
มาปรับใช้ และยกย่องให้เล่าจื๊อเป็นองค์เทพเจ้าไท่ชิงเต้า 
เต๋อเทียนจุนและให้จวงจื๊อเป็นองค์เทพเจ้าหนานหวาเจินเหริน  
พูดอย่างง่ายๆ ก็คือศาสนาเต๋าเป็นผู้สืบทอดและพัฒนาแนวคิด
ของลัทธิเต๋าเนื่องจากลัทธิเต๋าค่อยๆ เสื่อมลงไปหลังสมัย 
ราชวงศ์จิ้น แต่ศาสนาเต๋ากลับค่อยๆ เติบโตขึ้นจนเป็นศาสนา 
ที่มีอิทธิพลมากในสังคมจีน ความแตกต่างที่ชัดเจนทั้งลัทธิเต๋า
และศาสนาเต๋าคือ ศาสนาเต๋ามีพิธีกรรมทางศาสนามากมาย
และมีนักบวชที่ต้องถือศีลประจ�าอยู ่ในศาลเจ้า แต่ลัทธิเต๋า 
ไม่มีพิธีกรรมทางศาสนา และไม่มีนักบวช เป็นต้น เพราะฉะนั้น 
ผู้วิจัยจึงคิดว่า การวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของศาสนาเต๋า ซึ่งก็รวมถึงแนวคิดของ
ลัทธิเต๋าที่จัดอยู่ในศาสนาเต๋า
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รูปแบบการวางผังกลุ ่มอาคารในพระมหาราชวังของ
ประเทศจีนในอดีตมักจะใช้การวางผังแบบสมมาตรเนื่องจาก 
ได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อ ศาสนสถานของศาสนาเต๋าได้ใช ้
การวางผงัแบบสมมาตรกเ็พราะว่าศาสนาเต๋าได้รับการสนับสนนุ
จากจกัรพรรดใินหลายสมยั เช่น จกัรพรรดิของราชวงศ์ถงัยกย่อง 
เล่าจื๊อเป็นบรรพบุรุษและพระมหาราชวังมีชื่อเรียกว่ากง ดังนั้น 
ศาสนสถานของเต๋าจงึเรยีกว่ากง (Zhang Yuying, 2543, หน้า198) 
หลังจากได้ใช้ชื่อว่า กง ผังของศาสนสถานของศาสนาเต๋า จึงมี
บางแห่งได้ใช้ผังของพระมหาราชวังและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน 
ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ้ยงัมอีกีชือ่หนึง่ชือ่ว่าเต้า เต๋อ เทยีน หลิง กง  
ซึง่มคี�าว่า “กง” ในชือ่เต็มเช่นกนั การวางผงักลุม่อาคารในศาลเจ้า 
หน่าจาซาไท้จื้อจึงปรากฏร่องรอยทางความคิดว่าได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดของลัทธิขงจื๊อ

ศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศจนีเมือ่ประมาณ 
พทุธศกัราช 608 ในสมยัของพระจกัรพรรดหิมงิตีแ้ห่งราชวงศ์ฮ่ัน 
ตะวันออกพระจักรพรรดิหมิงตี้ทรงจัดส ่งคณะทูตไปสืบ 
พระพุทธศาสนาในรัฐต้าโร่วจือ (อยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศจนี) แล้วได้นมินต์พระภกิษ ุ2 รปูคอืพระกาศยปมาตงัคะ 
และพระธรรมรักษ์รวมท้ังพระคัมภีร์สื้อสือเอ้อจางจิงมาถึง 
นครลัว่หยางพระจกัรพรรดหิมงิตีท้รงให้พระภกิษ ุ๒ รูปนีพ้�านกัอยู่
ในทีท่�าการทางราชการทีช่ื่อว่าหงหลสูือ้ ซ่ึงเท่ากบักระทรวงการ
ต่างประเทศในปัจจุบัน ต่อมา พระองค์ทรงสั่งให้สร้างไป๋หม่าสื้อ  
(วัดม้าขาว) ขึ้นเพื่อให้พระภิกษุ 2 รูปเข้าอยู่ซึ่งชื่อของวัดมี 
ค�าว่าสือ้กไ็ด้มาจากชือ่ของหงหลสูือ้ในฐานะทีเ่ป็นสถานทีท่�าการ
ทางราชการ กลุ่มอาคารในหงหลูสื้อคงจะใช้การวางผังแบบ
สมมาตร ดังนั้นวัดม้าขาวจึงใช้การวางผังแบบสมมาตรในฐานะ
ที่เป็นวัดหลวงหรือวัดแห่งแรกในประเทศจีน หลังจากนั้น วัดที่ 
สร้างขึ้นในประเทศจีนมีการจัดวางสิ่งก่อสร้างและสิ่งท่ีส�าคัญ 
ตามแบบแผนของศาสนาพุทธที่ได้ผสมผสานท้ังวัฒนธรรมจีน
และวัฒนธรรมอินเดียโบราณในผังแบบสมมาตร เช่น เจดีย์  
ท้าวจตุโลกบาล หอระฆังและหอกลอง

สรุป
รูปแบบการวางผังฯ เนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจาก

ศาสนาพทุธ การวางผังกลุ่มอาคารในศาสนสถานของศาสนาเต๋า 
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
ของวหิารหลกัในศาสนาเต๋า อาจได้รบัแรงบนัดาลใจสบืเนือ่งจาก
ศาสนาพทุธ อนึง่วดัพทุธมกีารจดัตัง้ท้าวจตโุลกบาล ส่วนศาลเจ้า 
ของเต๋าจะมีการจัดวางรูปส่ีแม่ทัพ คือ แม่ทัพหม่า แม่ทัพจ้าว 
แม่ทัพเวินและแม่ทัพกวาน (กวนอู) ทั้งสี่องค์จัดวางตามแบบ
ของพุทธนิกายมหายาน

ระบบความเชือ่หลกั 3 แนวคดิ  คอื ลทัธขิงจือ๊ ศาสนาพทุธ 
และศาสนาเต๋าเปรยีบเหมอืนล้อของรถสามล้อทีช่่วยกนัผลักดนั
ให้สงัคมจนีเคล่ือนตัว เกดิพฒันาการมาอย่างต่อเนือ่ง ส่งอทิธพิล
กับรูปแบบการวางผังกลุ่มอาคารในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานจากการผสมผสานของ พลังความเชื่อที่
ช่วยขับเคล่ือนของลัทธิขงจื๊อ ศาสนาพุทธนิกายมหายานและ
ศาสนาเต๋าในอดีต
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บทคัดย่อ
หางเคร่ือง เป็นองค์ประกอบของวงดนตรลีกูทุง่ ทีข่าดไม่ได้ 

ในปัจจุบัน ทั้งดนตรี จังหวะ เครื่องแต่งกายมีสีสันสดใสซึ่งผ่าน
การออกแบบอย่างสวยงามอลังการ และมักประดับประดาด้วย 
ขนนก ลูกปัด เลื่อม ช่วยสะท้อนสีสันของการสร้างสรรค์  
เป็นงานศิลปะการแสดงซ่ึงช่วยกระตุ้นบรรยากาศของการรับรู้  
และความเคลื่อนไหวก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้วิจัยในการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้า บทความฉบับน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์  
(1) เพื่อรวบรวมความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของหางเครื่อง 
ลักษณะที่โดดเด่นของหางเครื่อง การใช้สีสันและเครื่องประดับ 
ในเครื่องแต่งกาย เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานด้วย
เทคนิคสีน�้า (2) เพื่อศึกษาผลงานของศิลปินต่างประเทศ เช่น  
วาสสลิ ีคานดนิสก ี(Wassily Kandinsky) เฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์  
(Helen Frankenthaler) และศิลปินร่วมสมัยไทย เช่น ธงชัย 
รักปทุม, สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ สรรณรงค์ สิงหเสนี 
โดยน�าแนวความคิดมาประยุกต์ และทดลองเทคนิควิธีการ 
ในการสร้างสรรค์งานจติรกรรมสนี�า้ (3) เพือ่ถ่ายทอดบรรยากาศ 
ความสดใส และกระบวนการเคลือ่นไหวของหางเครือ่ง ด้วยเทคนคิ 
จิตรกรรมสีน�า้

การด�าเนนิงานใช้กระบวนการศึกษาเอกสารประกอบกับ
การทดลองเทคนิคจิตรกรรมสีน�า้ โดยมีแนวคิดการโต้ตอบแบบ 
ฉับพลัน (Improvisation) และแนวคิดเรื่องพลังอิสระที่ถูก 
ปลดปล่อยผ่านจติใต้ส�านกึ ประกอบเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
ผ่านสญัลักษณ์ทีไ่ด้จาก เครือ่งแต่งกายหางเครือ่ง บรรยากาศของ
การแสดง สีสัน ความเคลื่อนไหว ที่ประมวลจากวงดนตรีลูกทุ่ง

ผลการศึกษา/สร้างสรรค์ พบว่าลกัษณะเด่นของหางเครือ่ง 
มสีสีนัสดใสและการเคลือ่นไหวทีส่นกุสนาน สามารถถ่ายทอดผ่าน 
เทคนคิการใช้สีน�า้ ซึง่เผยให้เห็น ความสดใส หลากเฉดสี ปฏิกิรยิา
การเคล่ือนไหวของหางเครื่องเป็นเสมือนการโต้ตอบฉับพลัน 
ระหว่างดนตรีกับหางเครื่อง กระดาษกับรอยแปรง มิติที่รับรู้มี
ความลงตัวระหว่างขอบเส้น การแผ่กระจายของหยดสี มิติของ
งานจิตรกรรมกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ยังสะท้อนถึง
พฤตกิรรมมนษุย์ และความทรงจ�าทีง่ดงาม ในวถิชีวีติวฒันธรรม
ของสังคมไทย

ค�ำส�ำคญั : หางเครือ่งสีสันวงดนตรลูีกทุง่, การสร้างสรรค์
จิตรกรรมสีน�้า

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



วิศิษฐ พิมพิมล 83

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�าคัญ
“หางเครือ่ง” เป็นค�าทีใ่ช้เรยีกและเข้าใจกนัในปัจจบุนัว่า

หมายถึง นักเต้นแต่งกายสีสันสดใส และมักประดับด้วยขนนก  
เต้นประกอบจังหวะให้แก่วงดนตรลีกูทุง่ แต่ในอดตีค�าว่า หางเคร่ือง  
ไม่ได้มคีวามหมายหรือเข้าใจกันอย่างปัจจบุนั ค�าเรยีก “หางเครือ่ง”  
มาจากค�าว่า “เขย่าหางเคร่ือง” มีความหมายถึง เครื่องดนตรี
เคาะจังหวะประเภทฉิ่ง ฉาบ กรับ ไม้แต๊ก แทมบูรีน โดยบรรดา
สมาชิกในวงดนตรีลูกทุ่ง เช่น นักร้อง นักแสดงตลกหรือแรงงาน
ในวงซึ่งว่างจากงานอื่นๆ จะออกมาช่วยยืนเคาะจังหวะด้วย
เคร่ืองดนตรีดังกล่าว ประกอบกับการร้องของนักร้องบนเวที
ช่วยให้จังหวะเพลงเด่นมีความไพเราะน่าฟังขึ้น การแต่งกายยัง
ไม่มีสีสันสดใส รวมทั้งไม่มีลีลาการเต้นท่ีเคลื่อนไหวสนุกสนาน
อย่างปัจจุบัน

“เขย่าหางเคร่ือง” ได้พัฒนามาสู่ “หางเครื่อง” ซ่ึง 
มีความหมายและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเหตุผลมาจาก
การแข่งขนัทางธรุกจิของวงดนตรลีกูทุง่ เขย่าหางเครือ่งจงึจ�าเป็น
ต้องถูกพฒันาทัง้รูปแบบ ลีลาการเต้น ตลอดจนชดุเครือ่งแต่งกาย
ให้มีสีสันสดใสขึ้น ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง
ยคุทองของเพลงลกูทุง่ ในช่วง พ.ศ. 2511 ศรนีวล สมบตัเิจรญิ ซึง่ 
ดูแลกิจการวงดนตรีหลังจากการเสียชีวิตของสุรพล สมบัติเจริญ 
ได้จัดให้มีการเต้นรีวิวประกอบละครเพลงขึ้น ใช้ผู้เต้นประมาณ 
10 คน แต่งกายเหมอืนกนัหมด และไม่มกีารถือเครือ่งเคาะจงัหวะ 
ประเภทฉิ่ง ฉาบ กรับ ไม้แต๊ก แทมบูรีน ความหมายของค�าว่า 
หางเครื่อง จึงเปลี่ยนแปรไป จากเครื่องเคาะจังหวะ มาถึงบุคคล 
ที่เต้นประกอบเพลง โดยมีลีลาการเต้นท่ีประยุกต์มาจากการ
แสดงของตะวันตก (กาญจนา สิงห์อุดม. 2555 : 37-38) 

นอกจากนี้รูปแบบของหางเครื่องซึ่งปรากฏกันอยู ่ใน
ปัจจุบันดังที่เราเห็นจนชินตา เกิดมาจากบุคลอีกท่านหน่ึงคือ 
ศกุนตลา พรหมมา ภรรยาของเพลิน พรหมแดน ซ่ึงดูแลการ
จัดการในวงและดูแลหางเครื่อง ได้ปรับปรุงหางเครื่องโดยเพิ่ม 
ผู้เต้นให้มากขึ้น ปรับปรุงลีลาการเต้นให้มีจังหวะสนุกสนาน 
ตามแบบอย่างทีไ่ด้จากการเต้นระบ�าของฝรัง่เศส ฟอลลี ่แบร์แซ  
(Folies Bergeres) และการเต้นโมเดิร์นด๊านซ์ (Modern Dance) 
และมีการปรับปรุงชุดแต่งกายหางเครื่องให้มีความฟู่ฟ่า มีสีสัน
สดใสและมีขนนกจากต่างประเทศประดับตกแต่ง ขนนก นี้เอง 
กลายเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดอย่างหน่ึงของเคร่ืองแต่งกาย 
หางเครื่อง ที่ขาดไม่ได้จนปัจจุบัน

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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หางเครื่องมีการปรับเปล่ียน 
รูปแบบต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาของวงการเพลงลูกทุ่ง และ 
การพฒันาด้านเทคโนโลย ีมีการน�าเทคโนโลยแีสงส ีเสยีงทีท่นัสมยั 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแสดง จนมีรูปแบบหลากหลาย 
ตื่นตาตื่นใจ ตามแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้เมื่อ
พจิารณาถงึสสัีนสดใสจากเคร่ืองแต่งกายหางเคร่ือง สีสันดงักล่าว
ยังมีความเช่ือมโยงกับบริบทอื่นๆ ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของไทย  
เช่น สีสันข้าวของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ�าวัน เครื่องแต่งกาย  
ยานพาหนะ ความเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
รสนิยมการใช้สีของสังคมไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสังคมชนบท
และสังคมระดับชาวบ้าน สีสดเป็นสีซึ่งได้รับความนิยมใน 
สังคมไทยและเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
อย่างยิ่ง

จากสีสันความสดใสของเครื่องแต่งกายหางเครื่อง และ
การเต้นซึ่งในที่นี้หมายถึงความเคล่ือนไหว ประกอบแสงสี
เทคโนโลยี กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ส�าคัญของข้าพเจ้า น�ามาสู่
การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล เทคนิควิธีการของจิตรกรรมสีน�า้ และ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถ่ายทอด “ความเคลื่อนไหว
ของสีสันสดใส” สู่ผลงานจิตรกรรมสีน�า้สร้างสรรค์ในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 7 ภาพ ชุดแต่งกายหางเครื่องสีสันสดใสหลากหลายสีสัน ภาพที่ 8 ภาพ สีสันสดใสในชีวิตประจ�าวันของไทย 

ภาพที่ 3-4 ภาพ หางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่งเพลิน พรหมแดน ในอดีต 

ภาพที่ 5-6 ภาพ หางเครื่องในปัจจุบันและการน�าเทคโนโลยีแสงสี เสียง เข้ามาส่งเสริมให้การแสดงมีความทันสมัยมากขึ้น
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อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปกรรม
นอกจากแรงบนัดาลใจจากสสีนัสดใสและความเคลือ่นไหว 

จากหางเครื่องแล้ว การวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ยังได้รับอิทธิพล
จากผลงานศิลปินต่างประเทศและศิลปินไทยดังน้ีคือ ผลงาน
ของศิลปิน วาสสิลี คานดินสกี (Wassily Kandinsky) และ 
เฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์ (Helen Frankenthaler) โดยศิลปิน 
ทั้งสองนี้มีกระบวนการสร้างสรรค์โดยการโต้ตอบแบบฉับพลัน 
(improvisation) ด้วยการปล่อยจิตใต้ส�านึกภายในให้ท�างาน
อย่างอิสระ และผลงานจิตรกรรมของศลิปินไทยคอื ธงชยั รกัปทมุ,  
สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และสรรณรงค์ สิงหเสนี โดยศึกษาถึง
แนวคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล น�าแนวคิดและวิธีการบางประการมาใช้ในการวิจัย
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่รวบรวมความรูเ้ก่ียวกบัความเป็นมาของหางเครือ่ง  

ลักษณะที่โดดเด่นของหางเครื่อง การใช้สีสันและเครื่องประดับ
ในเครื่องแต่งกาย เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานด้วย
เทคนิคสีน�้า

2. เพื่อศึกษาผลงานของศิลปินต่างประเทศ เช่น วาสสิลี  
คานดินสกี (Wassily Kandinsky) เฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์ 
(Helen Frankenthaler) และศิลปินร่วมสมัยไทย เช่น ธงชัย 
รักปทุม, สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ และ สรรณรงค์ สิงหเสนี โดย
น�าแนวความคิดมาประยุกต์ และทดลองเทคนิควิธีการในการ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน�า้ 

3. เพือ่ถ่ายทอดบรรยากาศความสดใส และกระบวนการ
เคลื่อนไหวของหางเครื่อง ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน�้า

 
แนวคิดในการวิจัยสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด หางเครื่องสีสันวงดนตรี
ลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้า ได้รับแรงบันดาลใจจาก
สีสันสดใสของเครื่องแต่งกายและความเคลื่อนไหวที่สนุกสนาน
ของหางเครือ่งทีเ่ต้นประกอบจงัหวะเพลงลกูทุง่บนเวทกีารแสดง 
ความเคลื่อนไหวผสานกับสีสดจัดจ้าน น�ามาสู่การค้นหาเทคนิค
ทางจติรกรรมโดยใช้สนี�า้ซึง่มคีวามใสบาง สามารถทบัซ้อนให้เกดิ
มิติความรู้สึกที่เคลื่อนไหวและบรรยากาศที่สามารถควบคุมได้

นิยามศัพท์เฉพาะ
หางเครือ่ง หมายถงึ นกัเต้นประกอบจงัหวะ ท่วงท�านอง 

ในการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง มักเต้นเต้นอยู่ด้านหลังนักร้อง 
การแต่งกายด้วยสีสันสดใสซึ่งมีทั้งชุดหรูหรา ระบายแขนฟู่ฟ่อง 
ประดับขนนก มงกุฎ ตกแต่งเครื่องประดับวาววับคล้ายชุดลิเก 
หรือบางครั้งใช้ชุดที่รัดรูป เน้นรูปร่าง รูปทรงของนักเต้น 

สีสันวงดนตรีลูกทุ่ง หมายถึง สีสดใสที่ได้รับรู้จากชุด 
การแสดงหางเครือ่ง หรอืองค์ประกอบบนเวทกีารแสดงวงดนตร ี
ลกูทุง่ สีสนัในด้านนามธรรมจะหมายถงึ ความสขุ ความสนกุสนาน  
เพลดิเพลนิ ความอิม่เอมใจทีค่วบคูก่บัวงดนตรลีกูทุง่ จนกลายเป็น 
เอกลักษณ์

การสร้างสรรค์ หมายถงึ การน�าแรงบนัดาลใจทีไ่ด้รบั ค้นหา 
ข้อมูล วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการท�างาน ผ่านกระบวนการ
ออกแบบ ผสมผสานจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก จนเกิด
เป็นผลงานใหม่ 

จิตรกรรมสีน�้า หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพวาด 2 มิติ โดยใช้สีที่มีตัวท�าละลายน�้า ซ่ึงวาดได้หลายๆ 
ลักษณะเช่น เปียกบนเปียก เปียกบนแห้งและแปรงแห้ง ทัง้นีน้ยิม 
เขยีนให้สีมคีวามโปร่งใสมากกว่าทบึ โดยอาจเขยีนแบบเกลีย่เรียบ  
เขยีนแบบไล่น�า้หนกัส ีการเขียนสีต่อส ีหรอืการเขียนแบบทับซ้อน 
สีส่วนการเชื่อมต่อระหว่างสีเกิดได้ทั้งสองลักษณะคือ การเขียน
เส้นรอบนอกคมชัด (Hard Edge) หรือการเขียนเส้นรอบนอก 
กลมกลนืเข้าหาพืน้หลงั (Soft Edge) วสัดพุืน้รองรบัสนี�า้ท่ีเหมาะสม 
มากที่สุดคือกระดาษ รวมทั้งมีการใช้เทคนิคอื่นๆ ที่สอดรับกับ 
จิตรกรรมสีน�้าเช่นการสร้างรอยแปรง การเช็ด ขูดขีด การหยดส ี
และร่องรอย คราบสีและการไหลทีเ่กดิโดยความบงัเอญิของสีน�า้

จติรกรรมสนี�า้สร้างสรรค์ หมายถงึการน�าเทคนคิวธีิการ
ของการเขยีนสีน�า้มาใช้ โดยผสมผสานความช�านาญในกลวธิขีอง
สีน�้ากับแนวคิดของศิลปิน เพื่อแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน
1. เนื้อหา
 ศึกษาข้อมูลหางเครื่องและองค์ประกอบเกี่ยวเนื่อง

กับเพลงลูกทุ่ง เพ่ือน�ามาเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมสนี�า้ ผสมผสานด้วยจนิตนาการและ
อารมณ์ความรู้สึก
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2. รูปแบบ
 รูปแบบผลงานเป็นผลงานจิตรกรรมสีน�้ากึ่งนามธรรม 

(Semi-Abstract)
3. เทคนิค
 เป็นการสร้างสรรค์เฉพาะจติรกรรมสนี�า้โดยวาดลงบน

กระดาษสีน�้าคุณภาพดี
4. ขนาดของผลงาน
ผลงานสร้างสรรค์บนกระดาษขนาด 56 x 76 ซม. จ�านวน 

9 ชิ้นงาน ขนาด 130 x 240 ซม. จ�านวน 3 ชิ้นงาน และขนาด 
122 x 184 ซม. จ�านวน 3 ชิ้นงาน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1. เก็บข้อมูลโดยวิธีการถ่ายภาพจากการแสดงสด จาก

สถานที่จริง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการแสดงสด ในงานร�าลึก
สายัณห์ สัญญา ปีพ.ศ.2558

2. เก็บรวบรวมข้อมลูหางเครือ่ง องค์ประกอบท่ีเก่ียวเนือ่ง 
กับเพลงลูกทุ ่ง จากเอกสารทางวิชาการ บทความและการ
สัมภาษณ์ 

3. ศึกษารายละเอียดข้อมูล คัดกรอง จัดระเบียบข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์

4. ทดลองท�าแบบร่าง และวิเคราะห์แบบร่าง
5. สร้างสรรค์ผลงาน
6. สรุปอภิปรายและประเมินผล

การด�าเนินการสร้างสรรค์
 การก�าหนดชุดสี
 จากการศึกษาข้อมูล สีสันของเครื่องแต่งกายหางเครื่อง 

ท�าให้พบว่าสสีนัดงักล่าวมลีกัษณะของ สสีด สว่าง ในแบบ Vivid  
Tone ซึ่งแสดงถึงบุคลิกภาพ ความมีชีวิตชีวา จากสีสันที่สดใส
ของชดุแต่งกายหางเครือ่ง และเมือ่วเิคราะห์ลงไปในรายละเอียด
เพิม่เตมิพบว่า การใช้สขีองชดุเครือ่งแต่งกาย ทีใ่ช้โดยทัว่ไปมกีาร
ใช้สีใน 3 ลักษณะคือ 1 ชุดสีสดใสในโทนเดียวกัน 2 ชุดสีสดใส
ต่างกัน 3 ชุดผลงานที่แสดงสีสดใสหลากหลายสีสัน นอกจากนี ้
ยังประดับด้วยเลื่อม ระยิบระยับทั้งสีเงินหรือสีทอง ร่วมกับ 
สีชุดต่างๆ สีสันสดใสจัดว่าเป็นประเด็นท่ีส�าคัญของการวิจัย 
สร้างสรรค์ในคร้ังนี ้ข้าพเจ้าจงึก�าหนดชดุการสร้างสรรค์โดยอาศยั สี  

ภาพที่ 9 ตัวอย่างสีที่พบจากเครื่องแต่งกายนักร้อง และหางเครื่อง 

ภาพที่ 11 ลักษณะที่ 2 การใช้สีสดซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น 
ม่วงและเหลือง เขียวและส้ม เป็นต้น

ภาพที่ 12 ลักษณะที่ 3 การใช้โทนสีสดหลากหลาย

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



หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้า
Hangkruang-The  Colorful Rhythm, with The Creativity in Watercolor Painting.88

เป็นเกณฑ์เบื้องแรก ซึ่งจะแบ่งชุดการสร้างสรรค์ ตามลักษณะ
ของสีทั้ง 3 ประเภทน้ี และค้นคว้ารูปแบบการแสดงออกที่ 
เหมาะสมต่อไป 

การสร้างภาพร่างและก�าหนดกระบวนการสร้างสรรค์
หลงัจากก�าหนดชดุสแีล้ว ส ีข้าพเจ้าเริม่ด�าเนนิการค้นหา 

รปูแบบทีเ่หมาะสม ด้วยการทดลองวธิกีารสร้างภาพร่าง โดยอาศยั 
ภาพเคลื่อนไหวจากภาพการเต้นของหางเครื่อง จากข้อมูลวิดีโอ 
ซึง่ข้าพเจ้าถ่ายมาด้วยตนเองและสือ่อนิเทอร์เนต็ เช่น Youtube 
เป็นต้น การทดลองสร้างภาพร่างในช่วงแรก เกิดปัญหาการ
สร้างให้ภาพมีความรู้สึกเคลื่อนไหวพอสมควร จึงสืบค้นข้อมูล  
การสร้างภาพให้เกดิความรูส้กึเคลือ่นไหวโดยหยิบยมืข้อมูลจาก 
หลักการออกแบบน�ามาประยุกต์ใช้ ท�าให้ทราบว่า การสร้างให้
ภาพรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมีหลักการ ซึ่งน่าจะน�ามาประยุกต์
ใช้กับการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ คือ วิธีการซ�า้รูป การท�าภาพซ้อน 
การใช้เส้นรอบนอกที่เลือน และภาพที่เกิดจากความเคลื่อนไหว
ทางสายตา เช่นภาพลายเส้นซับซ้อน บิดโค้ง กลับไปกลับมา  
ซึ่งจะท�าให้สายตามองตามและเกิดความเคลื่อนไหว 

วธิกีารใช้เส้นรอบนอกทีเ่ลอืน เป็นวธิหีนึง่ในการวาดเส้น
ท่าทาง หรือ (Gesture) การวาดเส้นแบบนี้ สุชาติ เถาทอง ได้ให ้
ความหมายถึง การแสดงกิริยาท่าทาง ความเคลื่อนไหวแสดง
อารมณ์อากปักริยิา (Action Drawing) หรอืการวาดเส้นแบบหวัด  
(Scribble Drawing) ... โดยใช้เส้นเดีย่วทีถ่กูต้อง วาดเส้นท่าทาง 
การวาดจะเคลื่อนจากส่วนรวมทั้งหมดสู่ส่วนย่อย ค่อนข้าง 
ใช้การวาดแบบหยาบๆ หรือแม้แต่ใช้เส้นที่รวดเร็วหวัดๆ ซึ่ง 
การวาดเส้นท่าทางเก่ียวข้องใกล้ชดิกบัวาดเส้นแสดงทรงทีเ่ขยีน
อย่างฉบัพลนั (Quick Contour) การวาดเส้นท่าทางผูว้าดจะต้อง 
ไม่พะวงกบัเหตผุลทางกายวภิาค ปรมิาตรของแสงเงาของรปูทรง 
หรือทฤษฎีอื่นๆ มากเกินไป จะส่งผลให้เส้นที่จะถ่ายทอดขาด 
ชวีติ... ลกัษณะการวาดเส้นแบบนีจ้ะมเีส้นบางส่วนทีช่ดัเจนและ 
เส้นบางส่วนทีเ่ลอืนรางหายไป และการร่างเส้นมคีวามเป็นอสิระ 
เส้นจะเกดิการทบัซ้อนและให้ความรูส้กึเคลือ่นไหว ข้าพเจ้าจงึใช้
การสร้างภาพร่างด้วยวิธีการน้ีและน�าภาพมาจัดองค์ประกอบ
ขึ้นใหม่ด้วยการซ�้า ซ้อนกันและกลับไปกลับมาของภาพลาย
เส้นนั้น ให้เกิดความเหมาะสม พอเหมาะพอดีและรู้สึกได้ถึง
ความเคลื่อนไหว และยังคงรูปทรงของหางเครื่องให้ปรากฏเป็น
เค้าโครงบางส่วน

ภาพที ่13 แสดงกลวิธต่ีางๆ ทีส่ร้างให้ภาพเกิดความรูส้กึเคล่ือนไหว ก. การซ�า้รปู  
ข.การซ้อนรปู ค.เส้นขอบเลือนราง และ ง.ภาพเคล่ือนไหวทางสายตา ด้วยการ 
บิดรูป กลับไปกลับมา 

ภาพที่ 14 การท�าภาพร่างด้วยการวาดเส้นท่าทาง เป็นภาพเบื้องต้น

จากการทดลองสร้างภาพร่าง ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้ง
ประเด็นส�าคญัในเรือ่งของ สี และอทิธพิลจากการสร้างภาพแบบ
โต้ตอบฉบัพลันของศิลปะรปูแบบนามธรรม จงึท�าให้พอจะสรุปถึง 
กระบวนการสร้างผลงานที่แตกต่างกัน โดยอาศัยชุดสี ทั้ง 3 ชุด 
เป็นกรอบส�าคัญ ซึง่การก�าหนดกรอบการท�างานนีจ้ะช่วยให้การ
สร้างสรรค์มทีศิทางชัดเจนมากยิง่ขึน้ กระบวนสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ก�าหนดขึ้น 3 วิธีมีดังนี้
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 1 ภาพความเคลือ่นไหวของสสีันสดใส ในจติรกรรมสนี�้า
ขนาดเล็ก 56x76 ซม. จ�านวน 9 ชิ้นงาน

 2 ภาพความเคลือ่นไหวของสสีันสดใส ในจติรกรรมสนี�้า
ขนาดใหญ่ ขนาด 130 x 240 ซม. จ�านวน 3 ชิ้นงาน

 3 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส ที่เกิดจากภาพ
จิตรกรรมสีน�้าขนาดเล็กก่อรูปเป็นจิตรกรรมสีน�้าขนาด 122 x 
184 ซม. จ�านวน 3 ชิ้นงาน 

การก�าหนดชุดผลงานจึงน�ากระบวนการสร้างสรรค์นี้ 
เป็นหลักในการแยกชุดผลงาน เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจนและ 
ไม่เกิดความสับสน 

การทดสอบเทคนิคจิตรกรรมสีน�้าที่เหมาะสม
 ถึงแม้ว่าจะมีความเข้าใจอยู่แล้วต่อกระบวนการพื้นฐาน

ของจิตรกรรมสีน�้า ซึ่งมีวิธีการเขียนอยู่ 3 วิธี คือ การเขียนเปียก
บนเปียก เปียกบนแห้งและแห้งบนแห้ง แต่การจะสร้างผลงาน
จติรกรรมสนี�า้ให้ได้ผล ในเรือ่งความเคลือ่นไหวแสดงความสดใส
ของสี และความโปร่งใส บางเบา จ�าเป็นต้องค้นหาเทคนิคให้
ชัดเจนเพื่อควบคุมสีให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย จากการทดสอบ
พบว่าการซ้อนทับสีมากเกินไป สร้างให้ภาพเกิดความขุ่นหมอง
ของส ีและการใช้เทคนคิอืน่ๆ เช่น การจดุ การขูด การใช้กาวกนัสี  
สร้างความแข็งกระด้างให้กับภาพ ส่วนเทคนิคซ่ึงเหมาะสมต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ คือการเขียนด้วยรอยแปรงที่เป็น
อิสระ ใช้การควบคุมสีโดยอาศัยจังหวะการไหลซึม แผ่กระจาย
ของสี การหยด หยอด รอยแปรงและการซ้อนทับสีพอสมควร 
โดยต้องระมัดระวังไม่ให้สีแต่ละสี เข้าไปผสมกันจนกลายเป็น
สีท่ีหมองคล�้า การควบคุมสีน้ีจ�าเป็นต้องระมัดระวังอย่างมาก
เพราะคณุสมบตัสินี�า้ทีต้่องการความสดใส บางเบา เป็นสิง่จ�าเป็น 
อย่างยิ่ง 

ภาพที่ 15 การทดสอบเทคนิคจิตรกรรมสีน�้าที่ไม่ประสบผลส�าเร็จ 
สีขุ่นมัวและมีความแข็งกระด้าง

ภาพที่ 16 การทดสอบเทคนิคจิตรกรรมสีน�้าที่เหมาะสม 
สามารถแสดงความสดใสของสีและรอยแปรงอิสระ

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 1
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ภาพที่ 18  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 2

ภาพที่ 19  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 3 
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ผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 20 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No7 ขนาด 56 x 76 ซม. 
ผลงานสร้างสรรค์ ชุดที่ 1 

ภาพที่ 21 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No10 ขนาด 130 x 240 ซม. 
ภาพผลงานชุดที่ 2

ภาพที่ 23 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No12 ขนาด 130 x 240 ซม. 
ภาพผลงานชุดที่ 2

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

ภาพที่ 22 ความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส No5 ขนาด 56 x 76 ซม. 
ผลงานสร้างสรรค์ ชุดที่ 1 

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



หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้า
Hangkruang-The  Colorful Rhythm, with The Creativity in Watercolor Painting.92

ผลการวิเคราะห์
1. การวเิคราะห์ข้อมลู หางเครือ่ง จากการศกึษารวบรวม

ข้อมูลความรู้ อันเกี่ยวเน่ืองกับความเป็นมาของ “หางเครื่อง”  
พบว่า หางเครือ่งมพีฒันาการมาจาก “เขย่าหางเครือ่ง” ซึง่ยงัไม่มี
รูปแบบของเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสดใส และท่าเต้นสนุกสนาน
ดงัปัจจุบัน การพัฒนารูปแบบจาก เขย่าหางเครือ่ง มาสู ่หางเครือ่ง  
เริ่มต้นอย่างชัดเจนในช่วงยุคทองของเพลงลูกทุ่ง ประมาณ  
พ.ศ.2511 เพราะมีการแข่งขันด้านธุรกิจเพลงลูกทุ่งอย่างสูง  
วงดนตรีลกูทุง่ชัน้น�าจงึน�ารปูแบบของเครือ่งแต่งกาย และสสีนัของ 
นักเต้นจากตะวนัตกเข้ามาผสมผสาน กบัเครือ่งแต่งกายแบบเดมิ ซึง่ 
มลีกัษณะพืน้บ้านของไทย ท�าให้หางเครือ่งมลีกัษณะทีโ่ดดเด่นขึน้  
คอืมเีครือ่งแต่งกายทีห่รหูรา ฟูฟ่่า ดเูกนิจรงิ มกีารใช้สสีนัทีส่ดใส 
(Vivid Tone) เพื่อต้องการให้สะดุดตา ดึงดูดความสนใจจาก 
แฟนเพลง มเีคร่ืองประดบัเช่น ลกูปัด เลือ่ม และสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
ชดัเจนซึง่มกัขาดไม่ได้คือ ขนนก รวมทัง้น�าท่าทางการเต้นสมยัใหม่ 
เข้ามาประยุกต์เพื่อให้เกิดความสนุกสาน เร้าใจมากยิ่งขึ้น  
หางเครื่องถึงแม้ว่า จะได้รับแบบอย่างและอิทธิพลจากตะวันตก  
แต่หางเคร่ืองยงัคงมลีกัษณะความเป็นพืน้บ้านของไทยผสมผสาน 
ปะปนอยูด้่วย เพราะเมือ่เปรยีบเทยีบสสีนัสดใสของเครือ่งแต่งกาย 
หางเคร่ือง กบัรสนยิมการใช้สสีนัของสิง่ต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นชีวติประจ�าวนั 
ของสังคมไทยนั้น อาทิ สีของเสื้อผ้า เครื่องใช้ ยานพาหนะ  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น คงมีสีสันที่สดใสใกล้เคียงกัน 

2. การวิเคราะห์อิทธิพลจากผลงานศิลปินต่างประเทศ
และศิลปินไทย 

การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานศิลปินต่างประเทศและ
ศิลปินร่วมสมัยของไทย เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้น�าแบบอย่างหรือ
วิธีการบางประการมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 
ให้บรรลุเป้าหมาย หลังจากการศกึษาวเิคราะห์ท�าให้พบว่า วาสสลิี  
คานดินสกี และเฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์ มีวิธีการสร้างผลงาน 
ในลักษณะใกล้เคียงกันส่วนหนึ่งคือ การน�าภาพความทรงจ�า  
แสดงออกผ่านการโต ้ตอบฉับพลันจากจิตวิญาณภายใน  
(Improvisation) หากแต่มีความแตกต่างในผลงานของ  
คานดนิสก ีมลีกัษณะมุ่งสูแ่บบนามธรรม (Abstract) ส่วน เฮเลน 
แฟรงเคนทาเลอร์ มุ่งไปสู่แนวทาง Abstract Expressionism 
ซ่ึงมีการแสดงออกจากแรงกระตุ้น (Automatic Impulse)  
ร่วมด้วย โดยใช้เทคนิคการเท ราด หยอด หยดสีลงบนผืนผ้าใบ 
ให้สีเกิดการไหล แผ่กระจาย และบางส่วนซ้อนทับกันจนเกิดมิติ
ของน�า้หนกั วิธกีารอสิระของเฮเลน แฟรงเคนทาเลอร์นีใ้ช้ร่วมกบั 
การปาดป้ายฝีแปรงขนาดใหญ่ และการหยอด หยด สลัดสี  
การแผ่กระจาย ไหลซมึของสนี�า้ ส่วนกระบวนการโต้ตอบฉบัพลนั  
(Improvisation) ข้าพเจ้าน�ามาใช้ในบางส่วนของผลงานชุดที่ 1 
และใช้เป็นกลวิธีที่ส�าคัญร่วมกับวิธีการ (Automatic Impulse) 
ในผลงานชุดที่ 2 และ 3 ส่วนการศึกษาวิเคราะห์ผลงานของ
ศิลปินร่วมสมัยของไทย อันประกอบด้วย ธงชัย รักปทุม สมศักดิ์ 
เชาวน์ธาดาพงศ์ และสรรณรงค์ สิงหเสนี พบว่าศิลปินทั้งสาม  
มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีความใกล้เคียงกันคือ 
วิธีการลด สกัด ตัดทอน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบข้างและ 
สิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจ และแปรค่าความงาม ความซึมซาบจาก 
ส่ิงเหล่านั้นไปสู่เส้น สี พ้ืนผิวและร่องรอยฝีแปรง ในรูปแบบ 
กึง่นามธรรมและนามธรรมในบางชิน้งาน กระบวนการนีข้้าพเจ้า 
ได้น�ามาใช้ในการสกัด เค้าโครงสร้างของเนื้อหาหางเครื่องและ 
บรรยากาศของการแสดง ให้เหลือแต่สาระที่ส�าคัญส�าหรับ 
การน�าเสนอในผลงานชุดที่ 1 และชุดที่ 2 นั่นหมายถึงเค้าโครง 
ที่ยังพอมองเห็นถึงรูปร่าง รูปทรงของหางเครื่องบางส่วน และ 
การแสดงภาพความเคล่ือนไหวของสีสดใส ด้วยจังหวะเส้น สี  
การซ�้า ซ้อนกันเป็นต้น ส่วนกระบวนการที่มีความแตกต่างจาก 
ศิลปินทั้งสาม สรรณรงค์ สิงหเสนี มักใช้สีสด (Hue Tone)  
และการกลับค่าสี (Discord) ในการสร้างสรรค์อยู ่เสมอ  
มักปาดป้ายรอยแปรงทับซ้อนกันออกไปทางแนวกว้างมากกว่า 

ภาพที่ 26 ตัวอย่างขนาดของผลงานและการชมผลงาน
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แนวลกึ ซึง่วธิกีารนีส้ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการวจิยัสร้างสรรค์ 
ในครั้งนี้ได้อย่างดี 

3. การวิเคราะห์ผลงาน 
ผลงานชุดท่ี 1 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส  

ในจิตรกรรมสีน�้าขนาดเล็ก 
ผลงานชดุนีไ้ด้สกดัลดทอนรปูร่างรปูทรง ของหางเครือ่งลง  

ด้วยวธิกีารร่างภาพในแบบ Gesture ในขัน้ตอนแรก รปูทรงทีไ่ด้ 
จากการร่างภาพช่วยลดทอนความถูกต้องตามหลักกายวิภาค 
เพ่ิมการแสดงออกด้านอารมณ์ความรูส้กึมากกว่า และมลีกัษณะ
กึง่นามธรรม เค้าโครงทีไ่ด้ถูกน�ามาหลอมรวมกบัภาพจ�าของสสัีน 
เครือ่งแต่งกาย อันประกอบด้วยความพลิว้ไหวของเสือ้ผ้า กระโปรง  
หมวก ขนนก ระบายแขน พู่ เลื่อมระยิบระยับของหางเครื่อง
และบรรยากาศแสงสีสด ของไฟซึ่งสาดส่องไปมาขณะการแสดง
ของวงดนตรีลูกทุ่ง ได้ถูกแปรค่ามาสู่ทัศนธาตุและกลวิธีการ 
ขดีเขยีน ปาดป้าย หยอด หยด สลดั ชดั เลอืนราง ซ�า้หรอืทบัซ้อน
เป็นจังหวะ ของเส้น สี รอยแปรง ตามเฉดสีต่างๆ โดยอาศัยการ
ท�างานของพลงัอสิระ ถงึการตอบโต้ฉบัพลนั (Improvisation) และ 
การแสดงคุณสมบัติที่ส�าคัญของสีน�้า เช่นความสด ความโปร่งใส 
การไหลซึม และแผ่กระจายไปทั่วภาพอย่างต่อเนื่อง 

ผลงานชุดท่ี 2 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส  
ในจิตรกรรมสีน�้าขนาดใหญ่ 

ผลงานชุดนี้น�ากลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในชุดที่ 1  
มาพัฒนาสู่ผลงานขนาดใหญ่คือ 130 x 240 ซม. ขนาดของ 
พื้นกระดาษที่ใหญ่มากกว่าทุกชุดผลงาน ซ่ึงเป็นกระดาษ 
แผ่นเดียว ไม่มีการต่อกระดาษส่งผลต่อความท้าทายในการวาด 
และการตอบโต้จากจิตใต้ส�านึกให้ท�างานได้อย่างอิสระมากกว่า
ผลงานขนาดเล็ก การหยอด หยด สลัดสีและแสดงรอยแปรง 
ด้วยการวาดจากแปรงใหญ่ซึ่งประยุกต์ให้มีด้ามต่อยาวขึ้นยิ่ง
ช่วยสนับสนุนให้การวาดเกิดความอิสระ สนุกสนานสัมพันธ์กับ
ภาพความทรงจ�าการเคลื่อนไหวของสีสันสดใสท่ีสนุกสนานของ
หางเครื่องได้อย่างดี

ผลงานชุดท่ี 3 ภาพความเคลื่อนไหวของสีสันสดใส  
ที่เกิดจากภาพจิตรกรรมสีน�้าขนาดเล็กก่อรูปเป็นจิตรกรรมสีน�้า
ขนาดใหญ่ 

ผลงานชุดนี้เกิดจากการถอดรื้อ (Reconstruction) 
โครงสร้างใหญ่และประกอบขึ้นใหม่ โดยผ่านวิธีการเขียนภาพ
ผลงานชิ้นเล็ก แล้วน�ามาประกอบขึ้นเป็นผลงานชิ้นใหญ่ แต่ละ

ภาพจัดวางโดยอาศัยความรู้สึกและความสัมพันธ์ของเส้น สี
และผลด้านความเคล่ือนไหวเป็นส�าคัญ เป็นการท�าลายภาพจ�า
ในด้านโครงสร้างของเนื้อหา จึงไม่ปรากฏเค้าโครงของภาพหาง
เครื่องให้เห็นแม้แต่น้อย วิธีการน้ีเกิดจากการตอบโต้อย่างฉับ
พลันจากจิตใต้ส�านึก เพื่อให้เกิดพลังอิสระ แต่ยังคงสาระส�าคัญ
ในการน�าเสนอคือความเคล่ือนไหวของสีสันสดใส อันเกิดจาก
ทิศทางของรอยแปรง เส้น สี การหยอด หยดอย่างอิสระ ซึ่งผล
ที่เกิดขึ้นได้แสดงคุณค่า (Expressive Value) ในด้านนามธรรม 
(Abstract) อย่างแท้จริง

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งน้ี มีที่มาจากความสนใจของ 

ข้าพเจ้า ซึง่มต่ีอ “หางเครือ่ง” เพราะนอกจากจะมคีวามสนกุสนาน 
แล้วยังแสดงถึงรสนิยมและวิถีชีวิตในสังคมไทย น�ามาสู่การ
ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์จนได้แนวคิดที่ชัดเจนต่อหางเครื่อง คือ 
ความเคลื่อนไหวและสีสันที่สดใส จากแนวคิดดังกล่าวน�ามาสู่
การค้นคว้า ทดลองเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมสีน�า้ ซึ่ง
มีความท้าทายในด้านเทคนิค ผสมผสานกับกลวิธีบางประการ 
จากอิทธิพลของผลงานศิลปกรรมของศิลปินต่างประเทศและ
ศิลปินร่วมสมัยของไทย จากผลของการวิจัยสร้างสรรค์ พบว่า
เทคนคิสีน�า้ ขนาดของพืน้ทีก่ระดาษขนาดใหญ่และการประยกุต์
วสัดอุุปกรณ์บางอย่างในการเขยีน ช่วยส่งเสรมิให้การสร้างสรรค์ 
โดยอาศัยพลังอิสระ การโต้ตอบแบบฉับพลัน (Improvisation) 
และกระบวนการแสดงออกจากแรงกระตุน้ (Autometic Impule)  
ท�างานได้อย่างด ีสามารถน�าสาระทีส่�าคญัคอื “ความเคลือ่นไหว 
ของสีสนัสดใส” แปรค่าสูง่านจิตรกรรมสนี�า้สร้างสรรค์และปรากฏ 
ชดัเจนในผลงานชดุที ่2 ส่วนกระบวนการถอดรือ้ โครงสร้างของ 
เนื้อหา โดยการแยกส่วนในระหว่างการเขียน ของผลงานชุดที่ 3  
ช่วยให้ผลงานมุง่ไปสูค่ณุค่าเชงินามธรรม และเกดิเอกลกัษณ์เฉพาะ 
ของผลงานอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ ผลในด้านความสดใสของสี การไหลซึม 
การแผ่กระจาย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการวิจัย
สร้างสรรค์ มีส่วนมาจากการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ให้สัมพันธ์
กันซึ่งหมายถึง จ�าเป็นต้องใช้กระดาษส�าหรับเขียนสีน�้าเกรดดี  
มีพื้นผิวหยาบ ความหนาไม่ต�า่กว่า 300 แกรม และสีน�้าเกรดด ี
ซ่ึงต้องมีสีสดใสเข้มข้น ในที่น้ีเลือกใช้สีน�้า Holbein และส ี
ซึ่งสามารถแผ่กระจาย ไหลซึมได้ดี ในที่นี้เลือกใช้ สีน�า้ศิลปากร 



หางเครื่อง : สีสันวงดนตรีลูกทุ่งสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้า
Hangkruang-The  Colorful Rhythm, with The Creativity in Watercolor Painting.94

บรรณานุกรม
กาญจนา สิงห์อุดม. 2555. อัตลักษณ์เลขนศิลป์ลูกทุ่งไทย. วิทยานิพนธ์สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เกสร สิทธิหนิ้ว. 2548. หางเครื่องจังหวะชีวิตบนถนนดนตรีลูกทุ่ง. นิตยสารสารคดี. 21(246) : 42-46.
ก�าจร สุนพงษ์ศรี. 2554. ศิลปะสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีระพันธ์ สมประสงค์. 2524. ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ศูนย์สังคีตศิลป์. 2527. จากเพลงไทยถึงเพลงลูกทุ่ง ความเคล่ือนไหวของเพลงไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: 

ธนาคารกรุงเทพ.
เรณู คฤคราช. 2547. สรุปสาระส�าคัญของศิลปกรรม ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศิลปกรรมร่วมสมัย: เอกสารประกอบการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
เลิศชาย คชยุทธ. 2538. ไทยลูกทุ่ง: ชีวิตและงานเพลงอมตะของเหล่าปรมาจารย์ราชันและราชินีเพลงลูกทุ่ง. กรุงเทพฯ: มติชน.
ศรัณย์ โรจพนัส. 2552. คู่มือการจัดการเรียนรู้ จิตรกรรม 6. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยช่างศิลป.
ศิริพร กรอบทอง. 2547. วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: พันธกิจ.
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2547. ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์.
ศุภยง พันธุมโกมล. 2537. การเชื่อมโยงเนื้อหาของเพลงลูกทุ่งไทย ลูกทุ่งยอดนิยมในช่วง พ.ศ.2498 - พ.ศ.2535. วิทยานิพนธ์สาขา

นิเทศศาสตร์, ภาควิชาการสื่อสารมวลชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาติ เถาทอง. 2536. วาดเส้น. กรุงเทพฯ: โอเอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2532. กึ่งศตวรรษเพลงลุกทุ่งไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
 . 2533. เส้นทางเพลงลูกทุ่งไทย. การประชุมวิชาการและสัมมนา ปี 2533. กรุงเทพฯ. ม.ป.ท.
Philip Cornwel-Smith, John Goss. 2005. Very Thai. Bangkok: Sirivatana Printing Co.,ltd.
Wikipedia (2016, พฤษภาคม 5). [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก : http://en.wikipedia.org/wiki/Folies_Berg%C3%A8re สืบค้น  

5 พฤษภาคม 2559



“รสชาติแห่งบ้านเกิด” สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของอาหารว่างยูนนาน

“Taste of Home”: A Short Documentary Film to Heritage 
of Yunnan Snackcultural

❖ Lin Hongjun ❖



“รสชาติแห่งบ้านเกิด” สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนาน
“Taste of Home”: A Short Documentary Film to Heritage of Yunnan Snackcultural96

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

“รสชาติแห่งบ้านเกิด” สารคดีสั้นเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของอาหารว่างยูนนาน
“Taste of Home”: A Short Documentary Film to Heritage 
of Yunnan Snackcultural
❖ Lin Hongjun1 

❖

❖ ภรดี พันธุภากร2 
❖

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของอาหาร

ว่างยูนนาน 3 ประเภทคือ อาหารว่างประเภทเส้นก๋วยเต๋ียว  
แผ่นแป้ง และเต้าหู้ เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้รับมาสร้างสรรค์เป็น 
ผลงานสารคดสีัน้ทีม่เีนือ้หาส�าคญัมาจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 
ในพืน้ทีเ่ก่ียวกบัภมูหิลงั ประสบการณ์และการสบืทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” 

ผลการศึกษาพบว่า มณฑลยูนนานเป็นแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ท้ังพันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์นานาชนิด
และยังเป็นถ่ินอาศัยของชนกลุ่มน้อยจ�านวน 26 ชนชาติท�าให ้
อาหารยนูนานมรีสชาตทิีโ่ดดเด่นจากการผสมผสานข้ามวฒันธรรม 
ของชนกลุม่น้อย โดยอาหารประเภท “อาหารว่าง” ถอืเป็นอาหาร 
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว
เพราะเป็นอาหารที่หากินได้ง่าย มีขายทั่วไป เหมาะส�าหรับ
การรับประทานในช่วงเวลาเร่งรีบและมีราคาถูก วัตถุดิบที่ใช้ 
ท�าอาหารว่างส่วนใหญ่ ได้แก่ ผักสด เนื้อสัตว์และเครื่องปรุงรส
ตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นท�าให้อาหารว่างยูนนานมีความสดใหม่  
มกีลิน่หอม และมรีสชาตเิปรีย้วเผด็ ซึง่ถอืว่าเป็นอาหารทีมี่ความ
จัดจ้านมากกว่าอาหารจีนในมณฑลอื่นๆ โดยเฉพาะอาหารว่าง 
ในเมืองคุนหมิงและในอ�าเภอเจี้ยนสุ่ย 6 ชนิด ได้แก่ แป้งแผ่น 
กวนตู ้ ก๋วยเตี๋ยวถั่วเหลือง ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ช่วยกองทัพ 
ก๋วยเตี๋ยวหมูลวก ก๋วยเต๋ียวข้ามสะพานและเต้าหู้ย่าง ซ่ึงว่าถือ
เป็นอาหารว่างที่คนในมณฑลยูนนานนิยมรับประทานและเป็น

อาหารว่างที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ 
จากการประเมินผลความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
สารคดสีัน้เรือ่ง “รสชาติแห่งบ้านเกดิ” พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 คน  
เห็นว่า สารคดีเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” มีเนื้อหาและการ 
ใช้เทคนคิในภาพรวม เช่น คุณภาพเสียง มมุกล้อง ฉาก การถ่ายทอด 
ความรู้ของตัวละครและประโยชน์ที่แฝงอยู่ในสารคดีมีความ
เหมาะสมเป็นอย่างมาก ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรูส้กึและ
ประสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัอาหารว่างยนูนานได้อย่างน่าตดิตาม 

ทัง้นีจ้ากการสอบถามความคดิเห็นในกลุม่ผู้บรโิภคทีเ่ป็น 
นกัเรยีนระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลัยทัง้ 50 คน พบว่า สารคด ี
เรื่องนี้สามารถดึงดูดให้กลุ่มทดลองเหล่านี้อยากเข้ามารับชมได้ 
เป็นอย่างด ีสามารถท�าให้ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละเข้าใจประวตัศิาสตร์  
ความเป็นมาและวิธีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของอาหารว่าง
ตามมมุมองของผู้สืบทอดมรดกวฒันธรรมทัง้ 4 คนและตามทศันะ
ทีผู่ว้จิยัต้องการสือ่สารได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ดุ สารคดเีรือ่งนี้
สามารถดึงดูดให้คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจท่ี
เกีย่วข้องได้ตระหนกัถงึคณุค่า คุณประโยชน์ และเหน็ความส�าคญั 
ของสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีม่อียูใ่นอาหารว่างยนูนานให้ยงัคง 
ได้รบัการสบืทอด เกดิสือ่ประชาสมัพนัธ์ และช่วยส่งเสรมิให้เกดิ
การอนุรักษ์สืบไป

ค�ำส�ำคัญ : การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม อาหารว่าง
ยูนนานและสารคดีสั้น



Lin Hongjun และ ภรดี พันธุภากร 97

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, across- 
the-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�า
จากความเร่งรีบของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ กระแส

ความนิยมในการรับประทานอาหารจานด่วนส่งผลกระทบให้
อาหารว่างยูนนานถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมสังคมเมือง สื่อภาพ
สื่อโฆษณาต่างๆ กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ดึงดูดให้คนรุ่นใหม ่
ต้องการเข้าไปลิ้มลองกับรสชาติของอาหารจานด่วน โดย 
สารคดีสั้นถือเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจในการน�า
มาจัดท�าเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารเพราะสารคดีมีจุดเด่น
อยู่ที่การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจริง นอกจากนี้ เทคนิค
การถ่ายท�าสารคดียังสามารถแสดงวัตถุประสงค์และมุมมอง 
ของเรื่องราวตามจริงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถือเป็นสื่อที่มี 
ช่องว่างในการตีความและสร้างจินตนาการให้กับผู้ชมได้น้อย
เพราะทุกอย่างเหมือนจริงและตรงไปตรงมาท�าให้สารคดีสั้น
กลายเป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในฐานะ “ผลงานที่สะท้อน
แนวคดิและสร้างสตปัิญญา” โดยการถ่ายท�าสารคดสีัน้ส่วนใหญ่ 
จะใช้เวลาในการถ่ายทอดเนื้อหาอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาที  
ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบของมนุษย์ รวมถึงยังง่ายต่อ 
การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
อาหารว่างตามสถานที่ต่างๆ

ปัจจุบนั ความส�าคญัและคุณค่าในการสบืทอดมรดกทาง
วฒันธรรมของอาหารว่างยนูนานถกูลบเลอืนด้วยค่านยิมต่างชาติ
และวัฒนธรรมอาหารจานด่วน อีกทั้งจากความเจริญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในมณฑลยูนนาน 
ส่งผลกระทบให้วัยรุ่นในท้องถ่ินละเลยการสืบทอดกรรมวิธีการ
ผลติอาหารว่างแบบโบราณ ตลอดจนผูผ้ลติอาหารว่างยนูนานเอง
กม็องข้ามองค์ประกอบ รสชาติและขัน้ตอนการผลติทีส่�าคญัไปจน 
ท�าให้อาหารว่างยูนนานถูกลดทอนคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม
อาหารลง ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ควรสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมของ
อาหารว่างยูนนานตามแบบโบราณด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
ด้านอตัลกัษณ์ของอาหารว่างยนูนานและกรรมวธิกีารปรงุอาหาร
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ตามแบบโบราณทัง้ 5 อย่าง ได้แก่ ส ีกลิน่ รสชาติ  
ความหมาย และรูปแบบให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านการ
สัมภาษณ์และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอาหาร
จากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และน�าข้อมูลที่ได้รับมาสร้างสรรค์เป็น 
ผลงานในรูปแบบของสื่อสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด: 
เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนาน” อันจะ

น�ามาซ่ึงการดึงดูดให้คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่า คุณประโยชน์ และความส�าคัญ
ของสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีม่อียูใ่นอาหารว่างยนูนานให้ยงัคง
ได้รับการสืบทอด เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารในแต่ละท้องที่สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ค้นหาอตัลกัษณ์ของอาหารว่างยนูนาน 3 ประเภท คอื 

อาหารว่างประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว แผ่นแป้ง และเต้าหู้ที่มีจุดเด่น
ในเรื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบรสชาติแห่งบ้านเกิด 

2. ศึกษาวิธีการและหลักการผลิตสารคดีสั้นที่ถูกต้อง  
อันจะน�ามาซึ่งการสร้างผลงานสารคดีสั้นที่มีประสิทธิภาพ

3. สร ้างสรรค์ผลงานสารคดีสั้นจากการสัมภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญในพืน้ทีเ่กีย่วกบัภมูหิลัง ประสบการณ์และการสบืทอด 
มรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานเร่ือง “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. ขอบเขตด้านพืน้ที ่เป็นการศกึษาอาหารว่างในเขตพืน้ที่ 
เมืองคุนหมิงและเขตพื้นท่ีอ�าเภอเจี้ยนสุ ่ย มณฑลยูนนาน  
ประเทศจีน

3. ขอบเขตด้านการน�าเสนอคือ การผลิตผลงานสารคดสีัน้ 
เรือ่ง “รสชาตแิห่งบ้านเกิด” ท่ีถ่ายทอดความทรงจ�า ความอบอุน่ 
และความรูส้กึต่างๆ จากการเข้าไปศกึษาภมิูหลังและการสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานด้วยการสัมภาษณ ์
ผูเ้ชีย่วชาญในพืน้ทีเ่พือ่น�าเสนอประสบการณ์จากเหตกุารณ์จรงิ
ที่น่าประทับใจและเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
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ภาพที่ 1 แผนการศึกษาเพื่อจัดท�าสารคดีเรื่อง“รสชาติแห่งบ้านเกิด” 
(Lin Hongjun, 2015)

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดท�าสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” (Lin Hongjun, 2015)

วิธีการด�าเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภูมิหลังและการสืบทอด

มรดกทางวัฒนธรรมของอาหารว่างยูนนานที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมากที่สุดจากหนังสือ วารสาร 
และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการผลิตสารคดีสั้น 
ที่ถูกต ้องเพื่อน�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช  ้
สร้างกรอบงาน วางแผนและก�าหนดขอบเขตการ
สร้างสรรค์สารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด”

ขัน้ตอนที ่3 ลงพืน้ทีส่�ารวจภาคสนามเกีย่วกบั 
วัฒนธรรมอาหารว่างยูนนานและการสัมภาษณ ์
ผู้ประกอบการที่ขายอาหารว่างในมณฑลยูนนาน
ทั้งหมด 4 ท่าน แบ่งเป็นในเมืองคุนหมิง 2 ท่าน 
และในอ�าเภอเจี้ยนสุ่ย 2 ท่าน

ขั้นตอนที่ 4 วางแผนแบบร่างสารคดีสั้นและ 
จัดท�าสตอรี่บอร์ด (Story Board) ตามแนวคิดและ 
กรอบการท�างานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล�าดับภาพ 
ที่สามารถถ่ายทอดความทรงจ�า ความอบอุ่น และ
ความรู้สึกต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและ 
การลงพื้นที่ส�ารวจในครั้งนี้

ขั้นตอนท่ี 5 ถ่ายท�าแบบร่างสารคดีสั้นเรื่อง 
“รสชาติแห่งบ้านเกิด”

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิคการถ่ายท�าและความเหมาะสมของเนื้อหา 
ในสารคดีจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย 3 ท่านและ
ผู้เชี่ยวชาญในประเทศจีน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน

ขั้นตอนที่ 7 ปรับแก้ตามค�าแนะน�าและ 
ข้อเสนอแนะของผู ้เช่ียวชาญ และจัดท�าผลงาน 
สารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด”

ขั้นตอนที่ 8 ประเมินคุณค่าผลงานจาก 
ความพึงพอใจของผู ้ที่ ได ้รับชมสารคดีสั้นเรื่อง  
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” รวมทั้งสิ้น 50 ท่าน

ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการด�าเนินการวิจัย
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ผลการวิจัยพบว่า
1. การค้นหาอตัลกัษณ์ของอาหารว่างยนูนาน 3 ประเภท

คอื อาหารว่างประเภทเส้นก๋วยเต๋ียว อาหารว่างประเภทแผ่นแป้ง 
และอาหารว่างประเภทเต้าหู้ที่มีจุดเด่นในเรื่องรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ตามแบบรสชาติแห่งบ้านเกิดพบว่า มณฑลยูนนาน
เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ไม้และ
พนัธุส์ตัว์นานาชนดิและยงัเป็นถิน่อาศยัของชนกลุม่น้อยจ�านวน 
26 ชนชาติท�าให้อาหารยูนนานมีรสชาติที่โดดเด่นจากการ
ผสมผสานข้ามวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย โดยอาหารประเภท 
“อาหารว่าง” ถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งจาก
คนพื้นเมืองและนักท่องเท่ียว เพราะเป็นอาหารที่หากินได้ง่าย 

ตารางที่ 1 วิธีการด�าเนินเรื่อง

ภาพที่ 3 การถ่ายท�าสารคดีสั้นโดยการใช้ขายึดกล้อง DJI รุ่น Osmo
และกล้องวิดีโอ Sony รุ่น HVR-HD1000C (Lin Hongjun, 2016)

มขีายทัว่ไป เหมาะส�าหรบัการรบัประทานในช่วงเวลาเร่งรบีและ 
มรีาคาถกู วตัถดุบิทีใ่ช้ท�าอาหารว่างส่วนใหญ่ ได้แก่ ผกัสด เนือ้สตัว์ 
และเครือ่งปรงุรสตามเอกลักษณ์ท้องถิน่ ท�าให้อาหารว่างยนูนาน
มีความสดใหม่ กล่ินหอม และมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดซึ่งถือว่าเป็น
อาหารที่มีความจัดจ้านมากกว่าอาหารจีนในมณฑลอื่นๆ

2. การศกึษาความรูแ้ละหลักการการท�าสารคดส้ัีนทีถ่กูต้อง 
อนัจะน�ามาซึง่การสร้างผลงานสารคดสีัน้ทีม่ปีระสทิธภิาพ พบว่า  
การสร้างสรรค์ผลงานสารคดีที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ต้อง
คัดสรรและบริหารจัดการขั้นตอนทางเทคนิคและโครงสร้าง
ของข้อมูลให้ดี ผู้จัดท�าสารคดียังต้องตระหนักถึงการรวบรวม
องค์ประกอบเพื่อส่ือความให้ผู้ชมรับรู้ความหมายและตีความ
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสารคดีด้วย โดยการสร้างสรรค ์
ผลงานสารคดสีัน้เรือ่ง “รสชาตแิห่งบ้านเกดิ” ได้วางแผนโครงเร่ือง 
โดยมปีระเดน็หลกัอยูท่ีเ่รือ่งราวการสบืทอดมรดกทางวฒันธรรม
ของอาหารว่างยูนนานที่ไม่เพียงสะท้อนเร่ืองราวความรัก 
ความผูกพนัทีเ่กิดจากการรบัประทานอาหารกบัครอบครวัเท่านัน้ 
แต่ยังแสดงความรู้สึกผูกพันภายในใจท่ีดีงามและการยอมรับ 
ร่วมกันของสังคม
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ภาพที่ 4 บันทึกการท�างานสร้างสรรค์สารคดีสั้นในอ�าเภอเจี้ยนสุ่ย (Lin Hongjun, 2016)

ภาพที่ 5 บันทึกการท�างานฉากตอนวิธีการท�าอาหารว่าง (Lin Hongjun, 2016)
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3. จากการสร้างสรรค์ผลงานสารคดสีัน้จากการสมัภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์เฉิน (Mr.Chen  
Shaokun) หยางหย่ง (Mr.Yang Yong) อาหลง (Mr. Long 
Zhilei) และเกาเล่อ (Mr.Gao Le) เกีย่วกบัภูมหิลงั ประสบการณ์
และการสบืทอดมรดกทางวฒันธรรมของอาหารว่างยนูนานเรือ่ง  
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” พบว่า เนื่องจากมณฑลยูนนานถือเป็น 
มณฑลที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ด้านวัตถุดิบ 
ในการประกอบอาหารท�าให้วธิกีารรบัประทานอาหารและรสชาติ 
ของอาหารแตกต่างกนัไปตามแต่ละเขตพืน้ที ่เช่น ในเขตปกครอง
ตนเองชนชาติไทสิบสองปันนาท่ีอยู่บริเวณทิศใต้ของมณฑล 
ยูนนานมีวิธีการรับประทานอาหารประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้
วัตถุดิบจ�าพวกเส้นสด แต่เขตทิศเหนือของมณฑลยูนนานจะใช้

เส้นแห้งเนื่องจากอยู่สูงจากระดับน�า้ทะเลค่อนข้างมาก เป็นต้น 
จากการศึกษาข้อมลูอาหารว่างยนูนานทีมี่ชือ่เสียงพบว่า สามารถ
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คอื 1) อาหารว่างประเภท
เส้นก๋วยเตี๋ยว ถือเป็นอาหารว่างจานส�าคัญที่นับวันยิ่งทวีคูณ
ความรู้สึกหวงแหนที่เพิ่มขึ้นไปตามอายุของผู้คนในพื้นถิ่น และ
เป็นอาหารจานโปรดที่เม่ือคนยูนนานกลับมายังบ้านเกิดจะต้อง
รับประทานเป็นจานแรก 2) อาหารว่างประเภทแป้งย่าง และ 
3) อาหารว่างประเภทเต้าหู้ อาหารสองประเภทนี้คืออาหาร 
ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และเมื่อได้รับประทานจะต้องท�าให้
นึกถึงความทรงจ�าในวัยเยาว์ที่ได้กินกับครอบครัว เพ่ือน และ
ถือเป็นอาหารที่มีความส�าคัญเป็นอย่างสูง

ภาพที่ 6 บันทึกการท�างานฉากในห้องครัว (Lin Hongjun, 2016)

ภาพที่ 7 บันทึกการท�างานฉากในห้องรับแขก (Lin Hongjun, 2016)
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ภาพที่ 8 โปสเตอร์เชิญชวนเข้าร่วมรับชมสารคดีสั้นเรื่อง 
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” (Lin Hongjun, 2016)

อาหารว่างยูนนานที่มีเอกลักษณ์ตามแบบรสชาติแห่ง
บ้านเกิดที่ผู้วิจัยเลือกถ่ายท�าในครั้งนี้มี 6 ชนิดได้แก่ แป้งแผ่น 
กวนตู ้ ก๋วยเตี๋ยวถั่วเหลือง ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ช่วยกองทัพ 
ก๋วยเต๋ียวหมลูวก ก๋วยเตีย๋วข้ามสะพานและเต้าหูย่้างโดยเหตผุล
ในการเลือกอาหารดังกล่าวมีดังนี้

1) เป็นอาหารว่างทีค่นในมณฑลยนูนานนยิมรบัประทาน 
คนในต่างประเทศให้การยอมรับและเป็นอาหารว่างที่มีรสชาติ
เป็นเอกลกัษณ์ท้องถิน่มากทีส่ดุ ถอืเป็นอาหารทีเ่ป็นหน้าเป็นตา 
ของคนในท้องถิ่นที่เมื่อคนต่างถ่ินที่เดินทางมาเยือนจะต้องลอง
ชิมรสชาติความอร่อยและเรียนรู้วิธีการรับประทานอาหารที่มี
ความพิถีพิถันนี้ให้ได้ หรือแม้แต่กระทั่งคนพื้นถิ่นเองแทบจะ 
เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่เคยทานอาหารว่างนี้

2) เป็นอาหารว่างท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน แม้ว่าอาหารดงักล่าวจะไม่ได้มต้ีนก�าเนดิทีแ่ท้จรงิมาจาก 
ในมณฑลยูนนานแต่เพราะจากการรวมตัวกันของชนกลุ่มน้อย
ในพื้นที่ท�าให้อาหารว่างดังกล่าวพัฒนารสชาติจนมีความเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น

เมือ่ถ่ายท�าสารคดีสัน้เสรจ็แล้ว ผูว้จิยัได้น�าไปประเมินผล 
โดยผู ้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน ซึ่งทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกัน 
ร้อยละ 100 มีค่าเฉลี่ย (x)̄ อยู่ที่ 5.00 ว่า สารคดีสั้นเรื่อง 
“รสชาติแห่งบ้านเกิด” มีการล�าดับภาพที่มีความสอดคล้องกับ
เนื้อเรื่องและตัวละครที่ผู้วิจัยได้เดินทางไปสัมภาษณ์สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน น่าสนใจและน่าติดตาม 
นอกจากนีย้งัเหน็ว่า สารคดเีรือ่ง “รสชาตแิห่งบ้านเกดิ” มเีนือ้หา 
และการใช้เทคนิคในภาพรวม เช่น คุณภาพเสียง มุมกล้อง ฉาก 
การถ่ายทอดความรู ้ของตัวละครและประโยชน์ที่แฝงอยู ่ใน
สารคด ีเป็นต้น มคีวามเหมาะสมเป็นอย่างมาก ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับอาหารว่าง
ยูนนานได้อย่างน่าติดตาม ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็น 
ในกลุม่ผู้บรโิภค พบว่า สารคดเีรือ่งนีส้ามารถดงึดดูให้กลุม่ทดลอง 
เหล่านี้เข้ามารับชมได้เป็นอย่างดี โดยหลังจากท่ีผู ้วิจัยได้ 
ติดประกาศโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมก็ได้รับ 
ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีและหลงัจากทีผู่ส้นใจเข้าร่วมชมสารคดี
แล้วพบว่า สามารถท�าให้พวกเขาเรยีนรูแ้ละเข้าใจประวตัศิาสตร์  
ความเป็นมาและวิธีการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของอาหารว่าง
ตามมุมมองของผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมท้ัง 4 คนและตาม

ทศันะทีผู่ว้จิยัต้องการสือ่สารได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ดุ อนัท�าให้ 
สามารถดึงดูดให้คนรุ่นหลัง นักท่องเที่ยวและเจ้าของธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่า คุณประโยชน์ และความส�าคัญ
ของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู ่ในอาหารว่างยูนนานให ้
ยังคงได้รับการสืบทอด เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิด
การอนุรักษ์สืบไป

ภาพที่ 9 บรรยากาศขณะฉายสารคดี (Lin Hongjun, 2016)
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ภาพที่ 11 ผลงานสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” 1

ภาพที่ 10 การสาธิตวิธีการท�าแป้งแผ่นย่าง (Lin Hongjun, 2016)
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การถ่ายท�าสารคดีส้ันในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ลง 
พื้นที่ศึกษาข้อมูลเนื้อหาในการถ่ายท�าและได้ลงมือ 
ถ่ายท�าจริงในเมืองคุนหมิงและอ�าเภอเจี้ยนสุ ่ย  
ตลอดจนได้เกบ็รวบรวมบรรยากาศการท�าอาหารว่าง  
การขายอาหารว่าง การสัมภาษณ์ผู้สืบทอดมรดก 
วฒันธรรม สภาพแวดล้อมและความรูส้กึต่างๆ ผ่าน 
ภาพถ่ายและภาพวิดีโอเคล่ือนไหว รวมระยะเวลา 
ทั้งสิ้นยาวนานกว่า 1 ปี การแสดงสีหน้า ความรู้สึก  
และบทสัมภาษณ์ของผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรม 
ทั้ง 4 คนท่ีได้ถ่ายท�าในคร้ังน้ี ทั้งหมดล้วนดูเป็น 
ธรรมชาติซึ่งถือเป็นองค์ประกอบฉากส�าคัญที่ท�าให้ 
สารคดีสั้นเรื่องนี้สามารถสะท้อนเนื้อหาได้อย่าง 
สมจรงิ โดยเนือ้หา เรือ่งราว และบทสัมภาษณ์ทัง้หมด
ล้วนเป็นความคดิเหน็ของผูส้บืทอดมรดกวฒันธรรม
ไม่ได้มีการปรุงแต่งเนื้อหาหรือก�าหนดค�าพูดใดๆ  
ให้กับตัวละครทั้ง 4 ท่านเลยซึ่งสามารถท�าให้ 
ผู้ชมได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาของอาหารว่าง 
ยนูนานแบบดัง้เดมิได้ตรงกับความเป็นจรงิในปัจจบุนั  
ชดัเจน หลากหลายและมีแนวคดิทีส่อดแทรกไปด้วย 
ค่านิยมการมองเหตุการณ์ตามแบบสมัยใหม่ของ 
ตัวละครซ่ึงสามารถตอบค�าถามต่างๆ ได้อย่าง 
ตรงตามจดุประสงค์ของการสบืทอดมรดกวัฒนธรรม 
แบบดั้งเดิมด้วยค�าพูดที่เข ้าใจง่ายและมีผลให้ 
คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความส�าคัญของอาหารว่าง 
ยูนนานแบบดั้งเดิม ด้านการถ่ายท�าภาพอาหารว่าง  
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการถ่ายท�าภาพอาหารให้มีสีสัน 
ฉูดฉาดสดใสและลีลาการแสดงขณะรับประทาน 
อาหารว่างของตัวประกอบฉากให้มีท่าทีสดชื่น 
เพื่อดึงดูดให้ผู ้ชมได้เข ้าถึงความรสชาติความ 
เอรด็อร่อยของอาหารว่างจานน้ันๆ ด้านเทคนคิทีใ่ช้ 
ในการถ่ายท�า ดนตรีประกอบฉากและการตัดต่อ  
ผู้วจิยัได้รับความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทมีงานและ 
จากค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญท�าให้ผลงานสารคดี
เรือ่ง “รสชาติแห่งบ้านเกดิ” สามารถถ่ายทอดเนือ้หา 
เรือ่งราวได้อย่างน่าตดิตามและสร้างอรรถรสในการ 
รับชมได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 12 ผลงานสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด” 2

ภาพที่ 13 ซีดีสารคดีสั้นเรื่อง “รสชาติแห่งบ้านเกิด”
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ข้อเสนอแนะ
การใช้ประโยชน์จากผลการวิจยัในครัง้นี ้ก่อให้เกดิความรู้ 

จากการศึกษาในสองด้านส�าคัญ ได้แก่ ด้านที่หน่ึงคือความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรมอาหารว่างแบบดัง้เดมิของมณฑล
ยูนนานและกรรมวิธีการปรุงอาหารท่ีมีเอกลักษณ์ตามแบบ
รสชาติแห่งบ้านเกิด ด้านที่สองคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อาหารว่างแบบดัง้เดมิของมณฑลยนูนานให้ยงัได้รบัการอนรุกัษ์
และมีคุณค่าสืบไป ทั้งนี้ การถ่ายท�าสารคดีเพื่อการอนุรักษ์เรื่อง 
รสชาติแห่งบ้านเกิด สามารถปรับเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอน เพื่อ
ศึกษารายละเอียดในเชิงลึกของอาหารว่างทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
เส้นก๋วยเตีย๋ว แผ่นแป้ง และเต้าหู ้ตลอดจนเพิม่เนือ้หาอกี 1 ตอน 
คือการเปรียบเทียบระหว่างค่านิยมการท�าและการรับประทาน
อาหารของผู้คนในยุคปัจจุบันกับอดีต เพื่อสร้างภาพลักษณ ์
ที่ชัดเจนของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับความแตกต่างของ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ นอกจากน้ี การถ่ายท�าเรื่องราวเก่ียวกับ
ประวตัศิาสตร์วฒันธรรมของอาหารว่างยนูนานในอ�าเภอเจีย้นสุย่ 
และเมืองคุนหมิงยังถือเป็นเน้ือหาท่ีมีความส�าคัญในการดึงดูด 
ให้ผู้ชมตระหนักถึงความส�าคัญของรสชาติแบบบ้านเกิดได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปะกับจิตใต้ส�านึก 

ความเชื่อทางศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อ
ทางศาสนา วิธีการและหลักการส�าคัญในการจัดท�าหนังสือภาพ 
ตลอดจนค้นหาอารมณ์ทางศิลปะที่แฝงอยู่ภายในใจของตนเอง
เพื่อน�ามาใช้เป็นแรงขับเคล่ือนและกระตุ้นแรงบันดาลใจให้มี
ความต้องการอยากบันทึกเรื่องราวดีๆ และความทรงจ�าที่พิเศษ
เหล่านี้ไว้เป็นหนังสือภาพที่มีความหมายแฝงไปด้วยทัศนคติ 
และจิตวิญญาณของผู้วิจัยจากประสบการณ์จริงเม่ือคร้ังท่ีได้มา
ศึกษาต่อในประเทศไทย

ผลการศกึษาพบว่า การสร้างสรรค์หนงัสอืภาพท่ีถ่ายทอด
ความหมายและอารมณ์ ชดุ “พลงัชวีติแห่งการสร้างสรรค์ศลิปะ”  
เป็นหนังสือภาพประกอบท่ีเกิดจากความประทับใจในขณะที ่
ผู้วิจัยได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจัย 
ได้รับประสบการณ์ทางด้านศาสนาท่ีแตกต่างจากประเทศ 
บ้านเกิดอย่างมากมาย ได้รับทราบความศรัทธาเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและความรู้สึกจากประสบการณ์อื่นๆ  

เช่น ทัศนียภาพในอ�าเภอบางแสน ตลาดหนองมน บรรยากาศ 
การเรยีนการสอน วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีกจิกรรม
ฝึกสมาธิและสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
มากมาย อาทิ พระพุทธรูปและวัด เป็นต้น โดยเนื้อหาของ 
หนังสือภาพได้น�าเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับ
ศาสนาพทุธทีเ่กดิจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์จรงิในดนิแดน
แห่งพทุธธรรมทีอ่ดุมไปด้วยสนุทรยีศาสตร์ ความเช่ือ จินตนาการ
และอารมณ์ความรูส้กึของตนเอง โดยหนงัสอืภาพเล่มนีส้ามารถ 
สร้างการรับรู้ทางการมองเห็นอย่างง่าย สร้างประสบการณ ์
ความงามทางด้านศิลปะที่แตกต่าง อุดมไปด้วยอรรถรส ผลักดัน 
ให้ผูอ่้านเกดิอารมณ์ร่วม ตลอดจนสามารถใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างมนุษย์
กับศาสนาและสามารถส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวทางในการศึกษา
เรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้แก่
ผู้อ่านต่อไปได้

ค�ำส�ำคัญ : หนังสือภาพ อารมณ์ทางศิลปะ ภาพวาด
ดิจิตอล ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
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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 impres-
sions 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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บทน�า
โดยธรรมชาตแิล้ว ความเชือ่ถอืเป็นเป้าหมายและกฎเกณฑ์ 

ส�าคัญอย่างหนึ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์ใน
สมยัโบราณนัน้มพีลงัเกีย่วกบัความเชือ่ทีย่ิง่ใหญ่มาก จนความเช่ือ 
ได้กลายเป็นผลลพัธ์ส�าคญัทีแ่สดงวิวฒันาการของมนษุย์ทีไ่ม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ต่อมาระบบความเชื่อที่เกิดจากจิตส�านึกของมนุษย์
ได้พฒันาจนกลายเป็นศาสนาซึง่ถอืเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วทางจติใจ
เพื่อหล่อเลี้ยงให้มนุษย์สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ 
กระทัง่ความเชือ่ทางศาสนาได้พฒันาจนก่อเกดิเป็นอุดมคตสิงูสุด
ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อรูปแบบการประพฤติตน แต่อย่างไรก็ตาม  
จากการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของอารยธรรมท้ังทางด้านวัตถุ 
และจิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่ น้ีกลับส่งผลกระทบให  ้
ความหมายของชวีติมนษุย์ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์
กบัความเชือ่นัน้นบัวนัยิง่เริม่ห่างไกลกนัออกไปทกุท ีจนหลายครัง้ 
ที่ท�าให้ผู้วิจัยคิดว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมเมืองที่ได้รับ
การพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในทุกวันนี้ก�าลังท�าให้มนุษย์ต้อง
เผชิญหน้ากับวิถีแห่งการสูญเสียค่านิยมและจริยธรรมในชีวิต 
โดยชวีติท่ีปราศจากความเช่ือก�าลงักลายเป็นปัญหาใหญ่ในสงัคม

ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงต้องการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงา 
ทีใ่ห้ความส�าคญัในเร่ืองการถ่ายทอดอารมณ์และความหมายแฝง
ในศลิปะด้วยการน�า “ความเชือ่ทางศาสนาพทุธ” และ “ตวัผูวิ้จยั”  
มาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง การสร้างสรรค์ 
หนังสือภาพที่ถ ่ายทอดความหมายและอารมณ์เพื่อแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
ชดุ “พลงัชวีติแห่งการสร้างสรรค์ศลิปะ” ซ่ึงนอกจากจะสามารถ
สร้างความสนุกสนานได้แล้วยังกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้
เพราะหนังสือภาพเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบเรื่องที่สวยงาม 
สีสันสดใส เนื้อหากระชับ ค�าพูดเข้าใจง่ายและมีเสน่ห์อยู่ที ่
การท�าให้ผู้อ่านสามารถมโนทัศน์ความสัมพันธ์ของตนเองกับ 
สิง่แวดล้อมได้อย่างไม่น่าเบ่ือหน่ายและท�าให้จงัหวะชวีติทีเ่ร่งรบี 
ในปัจจุบันสามารถมองเห็นถึงความส�าคัญของความเชื่อทาง
ศาสนา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศกึษาวิธีการและหลกัการส�าคญัในการจดัท�าหนงัสอืภาพ 

และสร้างสรรค์หนังสือภาพที่มีประสิทธิภาพ

2. ศึกษาศิลปะกับจิตใต้ส�านึก ความเชื่อทางศาสนา  
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเชื่อทางศาสนา
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับศาสนาพุทธเพื่อน�าข้อมูล 
ที่ได้รับมาสร้างเป็นนิทานและภาพประกอบเรื่องในหนังสือภาพ

3. ค้นหาอารมณ์ทางศลิปะ วธิกีารแสดงความรูส้กึภายใน
และความหมายแฝงต่างๆ เพือ่สร้างสรรค์เป็นผลงานหนงัสอืภาพ
ทีเ่ป็นเสียงสะท้อนเรือ่งความสัมพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัความเชือ่
ทางศาสนาไปยังผู้อ่านและมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน
ในอนาคตของผู้วิจัย

4. เพือ่รวบรวมประสบการณ์การวาดภาพดจิทิลั (Digital 
painting) ของตนเองไว้เป็นตัวอย่างการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะกับจิตใต้ส�านึก ความเชื่อ
ทางศาสนาและความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัความเชือ่ทางศาสนา 
ตลอดจนศึกษาวิธีการสร้างสรรค์หนังสือภาพและหลักการ 
การออกแบบภาพประกอบเรื่องเพื่อให้ผลงานการสร้างสรรค์
หนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ” สามารถ
สะท้อนเรื่องราวและเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับความส�าคัญ 
ของความเชื่อทางศาสนาไปยังผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

2. ขอบเขตด้านสถานที ่รวบรวมข้อมลู ประสบการณ์ชวีติ 
และความรู้สึกของผู้วิจัยที่ได้รับในอ�าเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี 
และประสบการณ์ไปวัดในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดสุโขทัย 
ประเทศไทย

3. ขอบเขตด้านการออกแบบ รวบรวมประสบการณ์ชวีติ
และความรูส้กึของผูว้จิยัทีม่ต่ีอความเชือ่ทางศาสนาพทุธจากการ
บนัทกึภาพและบนัทกึข้อมลูตวัอกัษรเพือ่น�ามาใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบภาพประกอบดจิทิลั (Digital painting) และจดัท�า
เป็นหนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ”

วิธีการด�าเนินการวิจัย
ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาวธิกีารสร้างสรรค์หนงัสอืภาพ หลกัการ 

การออกแบบภาพประกอบเรือ่งและข้ันตอนการจดัท�าหนงัสอืภาพ
ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัศลิปะกบัจติใต้ส�านกึ  

ความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับความเช่ือ
ทางศาสนา
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ขัน้ตอนที ่3 รวมรวบข้อมลูประสบการณ์ในชีวติของผูว้จิยั  
ศกึษาสภาพชวีติและเปรยีบเทยีบลกัษณะของมนษุย์ทีม่คีวามเชือ่ 
ทางศาสนากับมนุษย์ท่ีไร้ความเช่ือทางศาสนา มุมมองการมอง 
เหตุการณ์จากเรื่องที่สมมุติขึ้น ความอบอุ ่นของมนุษย์กับ
พระพุทธศาสนาและความรู ้สึกระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อ
สะท้อนสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีส�าคัญในปัจจุบันและคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาและวางแผน
แนวทางการสร้างสรรค์หนงัสอืภาพ ประกอบด้วย การเรยีบเรยีง
เนือ้หาโดยสงัเขป การออกแบบเนือ้เร่ืองนทิาน การออกแบบแบบ
ร่างภาพประกอบเรื่อง การก�าหนดการใช้สี ปัจจัยในการจัดท�า
หนังสือภาพ และจัดท�าตัวอย่างหนังสือภาพ

ขั้นตอนท่ี 5 น�าตัวอย่างแบบร่างหนังสือภาพเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะและปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะต่อไป

ขัน้ตอนที ่6 จดัท�าต้นฉบบัหนงัสอืภาพ ออกแบบหน้าปก 
หนังสือภาพ เรียบเรียงการพิมพ์ ตรวจสอบเน้ือหาและน�าส่ง 
โรงพิมพ์เพ่ือจัดท�าเป็นหนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการ
สร้างสรรค์ศิลปะ”

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการด�าเนินการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการศึกษาวิธีการและหลักการส�าคัญในการจัดท�า

หนังสือภาพ พบว่า หนังสือภาพที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) ต้องมี
เนื้อหาความเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้อ่าน 2) ต้องม ี
แก่นของเรื่องหรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 3) ต้องมีรูปแบบ 
ทีช่ดัเจน 4) ลกัษณะการเขียนประโยคต้องเป็นภาษาทีเ่ข้าใจง่าย 
อ่านแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้โดยไม่ต้องน�ามาแปลอกีครัง้  
5) ภาพประกอบที่ใช้ในหนังสือต้องสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง  
มีความสวยงามและน่าสนใจ 6) ขนาดตัวอักษรและขนาดของ
รูปเล่มควรจะให้เหมาะสมกับวัยและตัวอักษรท่ีใช้ควรมีรูปแบบ
ชัดเจน อ่านง่าย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์

2. จากการศึกษาศิลปะกับจิตใต้ส�านึก พบว่า ศิลปะเป็น
กิจกรรมท่ีต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ จุดประสงค์ของ
ศิลปะคือการสร้างสมาธิโดยใช้ความรู้สึกจากการรับรู้ต่อวัตถุใด
วัตถุหนึ่งแสดงออกมาเป็นความรู้สึกทางจิตใจ มีความต้องการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ออกมาด้วยการใช้จิตเป็น 

ตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างชีวิต ศิลปะ และสิ่งต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงจะถูกสะท้อนไปยังสมองผ่านกระบวนการ 
การประมวลผลจากจิตส�านึกและเปลี่ยนรูปแบบของจิตส�านึก
เป็นผลงานศิลปะ หากส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่อยู ่ภายใต้จิตใต้ส�านึก 
ไม่มีผลต่อจิตส�านึก ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาจะ 
ไม่มีคุณค่าใดๆ เลย ดังน้ันเราจึงต้องยอมรับว่าจิตใต้ส�านึก
สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้แต่ไม่ได้หมายความว่าศิลปะ 
เป็นกิจกรรมที่ไม่มีเหตุผลหรือเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ผลงาน
โดยขาดสติ กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นการท�าให้ 
หวัสมองปลอดโปร่งและเป็นกจิกรรมของจติและสมาธ ิโดยจติใจ 
เป็นเพียงตัวเสริมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้น และจากการ
ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด ์ 
(Sigmund Freud) และทฤษฎีจิตส�านึกและจิตใต้ส�านึกของ 
คาร์ล กุสตาฟจุง (Carl Gustav Jung) พบว่า “จิตส�านึกเป็น 
ตัวก�าหนดจิตใต้ส�านึก ซึ่งจิตใต้ส�านึกจะต่อต้านจิตส�านึก”

3. จากการศกึษาเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนาและความ
สมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัความเชือ่พบว่า เมือ่มนษุย์ทีม่คีวามเชือ่ 
จะสามารถสร้างพลังทางจิตวิญญาณที่ดีและมีอิทธิพลต่อชีวิต
อย่างใหญ่หลวงโดยผู้ที่ศรัทธาจะถูกความเชื่อกระตุ้นตนเองให้ 
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความสามารถและจิตใจที่
เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามนุษย์และสามารถท�าให้มนุษย์
รูส้กึได้ถงึความหวงั ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วหรือในประเทศที่ก�าลังพัฒนาท�าให้ผู้คนในสังคม
เกิดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตมากขึ้นและจากความเจริญ
เติบโตอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีได้ท�าให้
ปัจจัยในการด�ารงชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงตามไปด้วย
ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อความเชื่อของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ในสภาพแวดล้อมของสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็น
องค์ความรู้ การสังเกต การคิด การวิเคราะห์ ความสงสัยหรือ
ความอยากรู้อยากเห็น มักเอาชนะต่อความศรัทธาของมนุษย์
ได้อย่างง่ายดาย โดยคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีการศึกษาที่มีกรอบ 
แนวคิดที่ชัดเจน มีการใช้ชีวิตที่เริ่มต้นมาจากการสังเกตจนถึง 
การคิดวเิคราะห์ท�าให้สามารถคลายความสงสัยทีม่ต่ีอทกุสรรพสิง่ 
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตลอดจนสามารถแยกแยะข้อดีและ 
ข้อเสียของความเชื่อต่างๆ ได้จนส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูค้นกบัความเชือ่ค่อยๆ ห่างไกลกนัจนสดุท้ายท�าให้ผูค้นในสงัคม
ขาดความเชื่อในที่สุด
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4. จากการส�ารวจความสมัพันธ์ระหว่างผู้วจัิยกับศาสนาพทุธ 
พบว่า ตอนทีผู่ว้จิยัอาศยัอยูท่ีป่ระเทศจนี ผูว้จัิยไม่ค่อยเข้าใจเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยโดยเฉพาะศาสนาพุทธ มีเพียงความรู ้
ผิวเผินที่ได้รับมาจากคุณย่าในตอนที่ยังเป็นเด็กคือเรื่องศีลธรรม
และความดี ซึ่งผู้วิจัยเข้าใจแต่เพียงว่าการที่คุณย่าให้สวดมนต ์
ภาวนา กินมังสวิรัติและขอพรให้พระคุ้มครองคือหลักธรรม 
ค�าสอนทางศาสนา ส�าหรบัผูว้จิยัแล้ว แม้ว่าความเชือ่ทางศาสนา
จะดูเหมือนว่าไม่ใช่เร่ืองที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันและไม่มีส่วน
ส�าคัญที่ส่งผลต่อจิตส�านึก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังเช่ือว่า 
ศาสนาพุทธสามารถท�าให ้มนุษย์มีจิตใจท่ีดีและสามารถ 
ความคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงามได้ หลังจากที่ผู้วิจัยได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อ
ทางด้านศิลปะที่ประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีใช้ชีวิต 
อยู่ในเมืองพุทธนี้ ผู ้วิจัยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ศาสนาพุทธอย่างมากมายและท�าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจศาสนาพุทธ 
ได้อย่างลกึซึง้มากขึน้ จากการได้สมัผสักบัประสบการณ์ทีผ่่านมา  
ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่าความเช่ือทางศาสนาพุทธท่ีไม่ใช่เพียงแค่การ
รักษาศีล การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักขโมย การไม่โกหกและไม่ดื่ม 
แอลกอฮอล์เท่านั้น ผู้วิจัยยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าโบสถ์  
นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฝึกจิตให้สงบและได้รับการปลูกจิตส�านึก
ที่ดีในห้องเรียนด้วย ในอีกมุมหนึ่งของความเชื่อทางศาสนาก็คือ 
“การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน” โดยการตั้งใจท�าในวันนี้ให้ดีที่สุดจะ
ท�าให้ชวีติมนษุย์ทกุคนประสบกับความส�าเร็จทีย่ิง่ใหญ่ นอกจากนี้  
สิ่งที่ผู้วิจัยยกให้เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนท่ีสอดคล้องกับ
คุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือ “การสร้าง
ความดี” ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาพุทธด้วยการ
ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาข้อมูลผ่านระบบขั้นตอนทางความคิด 
ที่เริ่มต้นจากความสงสัยได้ท�าให้ผู ้วิจัยได้สัมผัส เข้าใจ รับรู ้
ความรู้สกึและยอมรับศาสนาพทุธมากขึน้จนเกดิเป็นแรงบนัดาลใจ 
ในสร้างนิทานและภาพในหนังสือภาพ

5. เมื่อค้นหาอารมณ์ทางศิลปะ วิธีการแสดงความรู้สึก
ภายในและความหมายแฝงต่างๆ เพื่อใช้สร้างสรรค์หนังสือภาพ 
พบว่า ภมูหิลังในการสร้างสรรค์ผลงานมาจาก “ความเช่ือ” ทัง้สิน้  
นับตั้งแต่ลืมตาดูโลกและเติบโตข้ึนมาในประเทศที่กว้างใหญ ่
ไพศาลอย่างประเทศจีน ความศรทัธาในดนิแดนมาตภุมู ิบรรพบรุษุ 
และครอบครัวได้กลายเป็นสิ่งหล่อหลอมให้ผู้วิจัยมีความเชื่อ
และมีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิตอย่างชัดเจน ท้ังน้ีหากมอง 

ในภาพรวมทัง้ทางด้านกายภาพและจติวญิญาณแล้ว การพฒันา 
ความเช่ือของมนุษย์ทุกคนต่างเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางยุคสมัย ในสังคมสมัยใหม่ที่ตึกรามบ้านช่อง 
เทคโนโลยแีละวถิชีวีติของมนษุย์ได้รบัการพฒันาไปอย่างรวดเรว็
ได้ส่งผลให้ชีวิตของมนุษย์ในสังคมเมืองได้รับการยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึน้เช่นกนั และจากการใช้ชวีติในเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วย 
ความกดดันและความเร่งรีบนี้ได้ท�าให้มนุษย์ส่วนใหญ่มองข้าม
เรื่องความเช่ือไปอย่างสิ้นเชิง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับความเชื่อนับวันยิ่งห่างไกลกันออกไปทุกที

การสร้างสรรค์หนงัสอืภาพชดุ “พลงัชวิีตแห่งการสร้างสรรค์
ศิลปะ”

เมื่อผู้วิจัยรับทราบความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้วิจัยกับศาสนาพุทธ อารมณ์ทางศิลปะ วิธีการแสดงความ
รู้สึกภายในและและหลักการในการสร้างสรรค์หนังสือภาพที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว จงึได้ด�าเนนิการสร้างสรรค์เป็นหนงัสือภาพชดุ  
“พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ” โดยมีรายละเอียดและ 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจ�าวัน
ผู้วิจัยได้เดินทางมาศึกษาต่อด้านศิลปะในประเทศไทย

เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้ใช้ชวีติอยูใ่นเมอืงพทุธ 
ผูว้จิยัได้รบัประสบการณ์ทางด้านศาสนาทีแ่ตกต่างจากประเทศ
บ้านเกดิอย่างมากมาย ได้มโีอกาสไปศึกษาดงูานในสถานทีต่่างๆ 
ได้เรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รับทราบความศรัทธา
เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและรับรู ้ความรู ้สึกจาก
ประสบการณ์อืน่ๆ เช่น ทศันยีภาพ บรรยากาศการเรยีนการสอน 
วัฒนธรรมและขนบประเพณี เป็นต้น นอกจากนี้ ประสบการณ ์
อีกอย่างหน่ึงที่เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญในการสร้างสรรค  ์
หนังสือภาพ คือ กิจกรรมฝึกสมาธิ โดยกิจกรรมนี้ได้ท�าให้ผู้วิจัย 
รับทราบว่าศาสนาพุทธแบ่งออกเป็นหน่วยเล็กๆ ที่เกิดจากการ
ท�างานร่วมกนัระหว่างความคดิ การกระท�าและผลแห่งการกระท�า  
แต่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงในความคิดของผู้วิจัย
คือ “การเวียนว่ายตายเกิด” ซึ่งทั้งหมดล้วนท�าให้ผู้วิจัยเกิด 
ความประทับใจมากจนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนและกระตุ้น 
แรงบันดาลใจให้มีความต้องการอยากบันทึกเรื่องราวดีๆ และ
ความทรงจ�าที่พิเศษเหล่านี้ไว้เป็นหนังสือภาพ
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2. แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีทีผู่ว้จิยัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย

ท�าให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ชีวิตท่ีแปลกใหม่มากมายและ 
ในทุกครั้งที่เดินทางกลับประเทศจีน ผู้วิจัยก็มักจะชวนเพื่อนไป 
ทานข้าวและพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์ต่างๆ ในประเทศไทย  
เช่น ความรู้สึกในการเรียนและท�างาน ความมีน�า้ใจของคนไทย
หรือไมตรีจิตที่อบอุ่นในต่างประเทศ เป็นต้น จากความพยายาม
อย่างเคร่งครัดเพื่อศึกษาและสังเกตวิถีชีวิตของตนเองในขณะที่
ได้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยนัน้พบว่า “ตัง้แต่เช้าจรดเยน็ นอกจาก
เวลาทีใ่ช้นอนแล้ว เวลาว่างทีเ่หลอืกค็อืเวลางาน” ซึง่การกระท�า 
เช่นนี้ได้ท�าให้ร่างกายของผู ้วิจัยอ่อนเพลียเพราะได้รับการ 
พักผ่อนไม่เพียงพอและถือเป็นวิถีชีวิตที่น่าเบื่อมาก แต่ในความ
อ่อนล้านี้ บางครั้งก็ได้ท�าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากมาย
และน�ามาปรับแก้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง 

ประเทศไทยถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบไปด้วย 
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ ทุกตารางนิ้ว
บนประเทศไทยล้วนอุดมไปด้วยกล่ินไอทางพระพุทธศาสนา 
ทีเ่ข้มข้นดงัจะเหน็ได้จากวดั โบสถ์ วหิาร เจดย์ีและสถานทีป่ระกอบ
ศาสนกิจจ�านวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศ จากการศึกษา 
ในเอกสารวรรณกรรมเกีย่วกบัความเชือ่ทางศาสนาพทุธของคนไทย 
ในอดีตกับการสังเกตพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนชาวไทย 
ในปัจจุบันพบว่า ความเชื่อทางศาสนาพุทธของคนไทยในยุคนี้ 
มรีปูแบบแตกต่างจากในสมยัก่อนค่อนข้างมากเพราะประชาชน
ในประเทศไม่ได้ให้ความส�าคัญกับศาสนาพุทธเหมือนในอดีตแต่
ยงัมกีารปฏบิติัตนตามศลีธรรมอนัดงีามและตามความเชือ่ดัง้เดมิ
อย่างทีเ่หน็ได้บ่อยคอื การตกับาตรท�าบญุและการสวดมนต์ขอพร
ภาวนาให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีชีวิตที่ปลอดภัย 
ซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยความเชื่อที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณ จากสภาพ

ภาพที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจ�าวัน
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การด�ารงชีวิตในพื้นที่ที่แตกต่างกันนี้ท�าให้ผู้วิจัยเกิดความคิด
สร้างสรรค์ต่างๆ มากมายและกลายเป็นแรงบันดาลใจท่ีได้มา
จากการเรียนรู้และประสบการณ์จริง

3. ขั้นตอนการออกแบบแบบร่าง
3.1 การออกแบบแบบร่างน้ีได้น�าเอาข้อมูลจาก 

การศึกษาและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตจริงมา
พจิารณาประกอบกนัและสร้างแบบร่างโดยใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop เป็นหลักในการออกแบบ

3.5 น�าภาพสีน�า้ทีไ่ด้มาผสมกบัฉากหลงัทีไ่ด้ออกแบบไว้  
เช่น ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการออกแบบภาพดวงดาวไว้แล้วและ 
ตดัภาพดวงดาวต่างๆ มาวางบนลงฉากหลงัทีไ่ด้จากการวาดภาพ
ด้วยสีน�า้ เป็นต้น

3.6 ด�าเนนิการตามขัน้ตอนนีก้บัภาพอืน่ๆ เช่นเดยีวกนั  
โดยเตรียมภาพวาดสีน�้าให้เรียบร้อยแล้วมาแต่งเพิ่มให้ได้ 
ตามสไตล์และมมุมองเดยีวกนั เช่น การก�าหนดสผีวิของตัวละคร 
ในภาพโดยการระบายสีผิวของตัวละครให้ดูบางเพื่อแสดง 
ให้เห็นลักษณะของผิวหนังมนุษย์ตามจริง เติมเงาให้กับสีผิว 
และเติมรายละเอียดต่างๆ บนร่างกาย เติมสีให้กับเสื้อผ้าของ 
ตัวละครให้มีสีที่สอดคล้องกับภาพรวมของภาพ เป็นต้น

ภาพที่ 2 การออกแบบแบบร่างในโปรแกรม Photoshop

ภาพที่ 5 การปรับสีสัน

ภาพที่ 6 การผสมภาพกับฉากหลัง

ภาพที่ 4 การโรยเกลือลงบนกระดาษ

ภาพที่ 3 การแปะส�าลีลงบนกระดาษสีน�า้

3.2 การออกแบบสี ผู ้วิจัยได้น�าสีน�้ามาระบายลง
บนกระดาษสีน�้าแบบเปียกจนได้ลวดลายที่เป็นธรรมชาติและ 
ใช้เทคนิคการกระจายสีน�้าบนกระดาษด้วยการแปะส�าลีลงบน
กระดาษ

 3.3 ผู้วิจัยได้โรยเกลือลงบนกระดาษที่ยังเปียกเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ทางพื้นผิวที่ดีขึ้น 

3.4 น�าภาพส�าเร็จที่ได้ไปสแกนลงในคอมพิวเตอร์
แล้วเปิดในโปรแกรม Photoshop เพื่อด�าเนินการปรับสีสัน 
ให้ดูสวยงามและสอดคล้องกับเรื่องราวในหนังสือภาพ
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3.7 การปรับโทนสีของภาพให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
เพือ่ให้ภาพมคีวามรูส้กึทีด่สูมจรงิ มชีวีติชวีา จากนัน้เตมิตวัอกัษร
เพื่อเล่าเรื่องของภาพนั้นด้วยข้อความสั้นๆ 

3.10 ด�าเนินการออกแบบปกหนังสือภาพ โดยจัดวาง
ชื่อเรื่องและต�าแหน่งภาพให้เหมาะสม

3.8 การปรับภาพทั้งหมดให้มีเนื้อเรื่องที่สอดคล้องกัน 
โดยน�าภาพบรรยากาศท่ีต่อเนื่องกันมาวาดซ�้าลงในอีกภาพเพื่อ
เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดให้ดูสอดคล้อง

3.9 การออกแบบช่ือหนังสือภาพ ผู ้วิจัยได้ตั้งชื่อ
หนังสือภาพเล่านี้ว่า “The stars in my tin box” โดยน�าตัว
อักษรตัวพิพม์มาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ ให้มีความน่าสนใจ
และน่าติดตามยิ่งขึ้น

ผลงานหนงัสอืภาพชดุ “พลงัชวิีตแห่งการสร้างสรรค์ศลิปะ”
ผลงานหนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์

ศิลปะ” มีเนื้อหาเรื่องราวกล่าวถึง มนุษย์ต้องการศาสนาเพ่ือ
เป็นเครื่องยึดเหน่ียวทางใจ ไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่าน ท�าให้อารมณ์
สงบนิง่และมีความคดิเชิงบวก โดยมนษุย์ทีม่ศีาสนาจะมคีวามคดิ 
ที่มุ่งม่ันและมีอุดมการณ์ที่ท�าให้ชีวิตไม่ยุ่งยากวุ่นวายและเม่ือ
ประสบกับความล้มเหลวจะมีความเชื่อมั่น มีสติและไม่ยอมแพ้  
โดยความเชื่อถือเป็นพลังทางจิตที่สามารถท�าให้จิตใจเข้มแข็ง  
กระตุ ้นพลังให้มีแรงเผชิญหน้ากับปัญหาและผ่านพ้นเรื่อง 
เลวร้ายต่างๆ ไปได้ด้วยดี

ภาพที่ 7 การออกแบบแบบร่างหนังสือภาพ

ภาพที่ 11 การออกแบบปกหนังสือภาพ

ภาพที่ 10 การออกแบบชื่อหนังสือภาพใหม่
ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวอักษร

ภาพที่ 8 การปรับโทนสีและเพิ่มตัวอักษร

ภาพที่ 9 การเชื่อมโยงเรื่องราวของแต่ละภาพ

ภาพที่ 12 ตัวอย่างผลงานภาพวาดในหนังสือภาพ (1)
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สรุปผล
จากการศกึษาวธิกีารและหลกัการส�าคญัในการสร้างสรรค์ 

หนงัสือภาพ ศลิปะกบัจติใต้ส�านกึ ความเชือ่ทางศาสนา ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความเช่ือทางศาสนาท�าให้ผู้วิจัย
สามารถสร้างสรรค์หนงัสอืภาพชดุ “พลังชวีติแห่งการสร้างสรรค์
ศิลปะ” ที่บรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์
กับความเชื่อทางศาสนาพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าติดตาม
และท�าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับนิทานจนเกิดเป็น
ความประทับใจและสามารถเกบ็เกีย่วประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องได้

การสร้างสรรค์ภาพประกอบในครั้งนี้ ถูกสร้างขึ้นด้วย 
เทคนิคการวาดภาพสีน�้าแบบดิจิทัล (Digital painting)  
ที่แสดงสไตล์การวาดภาพท่ีมีเอกลักษณ์ของผู้วิจัย ประกอบกับ 
ข้อความอธิบายภาพสั้นๆ เพื่อให้ผู ้อ่านสามารถจินตนาการ 
เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัดจากการตีความเรื่องราว
ความเชื่อทางศาสนาพุทธตามมุมมองของตนเอง หน้าปกของ
หนังสือถูกบรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตด้วยการน�าภาพที่มี
อยู่ในหนังสือภาพนั้นมาด�าเนินเพ่ิมเติมองค์ประกอบของภาพ 
ให้มีรายละเอียดที่กล่าวถึงเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างชัดเจน  
การเย็บเล่มหนังสือถูกจัดท�าข้ึนอย่างพิถีพิถันโดยค�านึงถึงขนาด 
ความหนา น�้าหนัก ความโปร่งแสงของกระดาษ เนื้อกระดาษ
และสีสันของภาพจนได้ออกมาเป็นหนังสือภาพท่ีเต็มไปด้วย

ภาพที่ 13 ตัวอย่างผลงานภาพวาดในหนังสือภาพ (2)

ภาพที่ 14 หนังสือภาพเรื่อง “The stars in my tin box”

สุนทรียศาสตร์ ความเชื่อ จินตนาการและอารมณ์ความรู้สึก 
ของตนเองที่สามารถสร้างการรับรู้ทางการมองเห็นอย่างง่าย 
สร้างประสบการณ์ความงามทางด้านศิลปะที่แตกต่าง อุดม 
ไปด้วยอรรถรสและผลักดันให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม นอกจากนี้  
การสร้างสรรค์หนงัสอืภาพในครัง้นีย้งัท�าให้ผูว้จิยัค้นพบอารมณ์
ทางศิลปะของตนเอง ตลอดจนเทคนิค รูปแบบ และวิธีการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกภายในผ่านผลงานศิลปะ ท�าให ้
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3. การเย็บเล่มหนังสือต้องก�าหนดแนวสันหนังสือและ
เย็บเล่มให้ตรงเป็นแนวเดียวกันซึ่งการเย็บเล่มแบบการเย็บกี่  
(Thread sewing) เหมาะส�าหรับการเย็บหนังสือภาพท่ีมี 
ความหนาเพราะจะท�าให้โครงสร้างหนังสือแข็งแรง ทนทาน 
และสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ การ
เย็บกี่ยังสามารถใช้ร่วมกับการเย็บเล่มแบบสันกาวได้ซ่ึงจะยิ่ง
ท�าให้หนังสือมีความแข็งแรงมากขึ้น กระดาษที่ใช้ท�าปกหนังสือ
ควรเลือกชนิดที่เป็นปกแข็งเพราะจะท�าให้หนังสือสวยงามและ
ยืดอายุการใช้งานได้ดีมากขึ้น

4. การตกแต่งหนังสือ ได้แก่ ปกหนังสือ การเคลือบเงา 
การตัดขอบกระดาษ การกดต�่า การดันนูน การพิมพ์ฟอยล์  
การตัดช่อง เป็นต้น สามารถท�าให้หนังสือภาพมีความสวยงาม
และดึงดูดความสนใจได้

ผลงานหนังสือภาพชุด “พลังชีวิตแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ” 
ไม่หยุดอยู่ที่รูปแบบของความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังท�าให้ได้รับรู้
อุดมการณ์ใหม่ในการถ่ายทอดผลงานที่ลึกลงอีกระดับ สามารถ
สร้างมูลค่าทางศิลปะให้กับหนังสือภาพเพิ่มขึ้น สามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์การเรยีนรู้ ขัน้ตอนการสร้างสรรค์หนงัสอืภาพและ
เทคนิคการวาดภาพดิจิทัล (Digital painting) ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ได้เรียนรู้ในเชิงลึก รวมถึงสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต ์
ใช้เพื่อเป็นแนวทางการท�างานให้เกิดผลงานที่มีเอกลักษณ์ 
ตามสไตล์ของตนเองและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนสามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีแสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างมนุษย์กับศาสนาและ 
ส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
และจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้อ่านต่อไป

แม้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้จะประสบปัญหา
เรือ่งการก�าหนดสไตล์การวาดภาพทัง้หมดให้มรีปูแบบและสสีนัที่
ต่อเนือ่งกนั แต่จากการทดลองวาดภาพและปรบัสอีย่างต่อเนือ่งนี้ 
ท�าให้ผู้วิจัยสามารถแก้ไขปัญหาและรับทราบวิธีการท�างานและ
การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบมากขึ้นจนสามารถได้ออกมา
เป็นผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. ในขั้นตอนก่อนการจัดพิมพ์และการจัดพิมพ์ ได้แก่ 

การเตรียมไฟล์ภาพก่อนการพมิพ์ การปรบัแต่งไฟล์ภาพ การแสดง 
ผลของภาพ การเลือกสีหมึกพิมพ์ ภาพพิมพ์ส�าเร็จ การเข้าเล่ม 
และการเรียงหน้า เป็นต้น ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส�าคัญมาก
เพราะมีผลต่อคุณภาพของผลงานท้ังหมด ดังน้ัน ต้องก�าหนด 
รูปแบบให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นและสามารถใช้รูปแบบเทคนิค 
การพิมพ์อื่นๆ ที่หลากหลายได้ เช่น การพิมพ์ผิวนูน (Relief 
printing) การพิมพ์พ้ืนเรยีบ (Plano graphic Printing) การพิมพ์
ผวิร่องลกึ (Intaglio Printing) การพมิพ์ซลิค์สกรนี (Silkscreen) 
และการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing)

2. ภาพประกอบในหนังสือภาพจ�าเป็นต้องได้รับการ 
พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ท่ีมีคุณภาพสูงเพราะส่งผลโดยตรงต่อ 
ภาพลักษณ์และการดึงดูดความสนใจโดยรวมของหนังสือภาพ  
แต่อย่างไรก็ตาม ราคาของหนังสือภาพก็ไม่ควรมีราคาเกินจาก 
ราคาตลาด ดงันัน้ การพิมพ์และการควบคมุต้นทนุของหนงัสอืภาพ 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่จะต้องค�านึงเป็นอย่างมาก
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธสัญลักษณ์

ในประเทศจีนเพื่อค้นหาพุทธสัญลักษณ์ท่ีมีรูปแบบเฉพาะของประเทศจีนและสามารถน�า 
พุทธสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งได้อย่าง
สวยงาม มีเอกลักษณ์และมีความทันสมัย

ผลการศึกษาพบว่า งานพุทธศิลป์จีนส่วนใหญ่นิยมใช้รูปร่างและสัญลักษณ์ที่สื่อ
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาทางพระพุทธศาสนามาใช้ส่ือถึงหลักธรรมค�าสอน
ของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งให้แสดงออกมาได้อย่างเข้าใจง่ายและเป็นการน้อมน�าให้วิถีชีวิตของ
พทุธศาสนกิชนจนีได้ใกล้ชดิแนบแน่นกบัวถิปีระพฤตปิฏบิตัติามหลกัศาสนาด้วย จากการศกึษา
ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในประเทศจีนท�าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบพุทธสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทน 
ในการถ่ายทอดค�าสอนทางศาสนาทีม่รีปูแบบเป็นเอกลกัษณ์ในประเทศจนี คือ ภาพพระพทุธเจ้า 
ภาพมทุรา ภาพดอกบวั ดอกป่าวเซียนฮัว สญัลกัษณ์สวสัดกิะ “卍” แปดสญัลกัษณ์มงคล (ปาจีเ๋สยีง)  
สิงห์ ช้าง นกยูงและต้นโพธิ์ ทั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยน�าพุทธสัญลักษณ์ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมา
ด�าเนนิการรวมกลุม่ภาพและผสมผสานเข้ากบัการออกแบบผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัเจีย้นชวนท�าให้
ได้แบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 37 แบบร่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 พระพุทธศาสนา
กับธรรมชาติ กลุ่มที่ 2 พระพุทธเจ้า ฉัน และสิ่งมีชีวิต และกลุ่มที่ 3 พุทธปรัชญา ทั้งนี้ จากการ
ประเมนิผลงานการออกแบบแบบร่างเบือ้งต้นจากผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 คน พบว่า การออกแบบ
แบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ที ่1 แบบร่างที ่3 เสยีงจากธรรมชาต ิแบบร่างที ่5 สายน�า้แห่งธรรม และ 
การออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3 แบบร่างที่ 11 ตระหนักรู้ แบบร่างที่ 13 วัฏะสงสาร 
และแบบร่างท่ี 15 ฐานบัว เป็นแบบร่างที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของพุทธสัญลักษณ์ของ
ประเทศจีนได้ดีท่ีสุด เมื่อน�าแบบร่างไปจัดท�าต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักและส�ารวจความ 
พงึพอใจของผูบ้รโิภคและเจ้าของธรุกจิ พบว่า ทัง้หมดมคีวามพงึพอใจทีส่่งผลให้เกดิการตดัสินใจ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x)̄ อยู่ที่ 4.80-4.66 โดย
เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งจากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนสามารถ 
ตอบสนองรสนยิมและใช้งานได้อย่างตรงตามความต้องการของผู้บรโิภค รวมถงึสามารถสร้างการ 
ยอมรับได้อย่างกว้างขวาง อันสามารถน�าไปสู่ประโยชน์เพื่อการใช้สอยและการประดับตกแต่ง

ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ พุทธสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
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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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บทน�า
นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง พระพุทธศาสนาเป็นหน่ึงใน

ศาสนาที่ได้รับการศรัทธาสูงสุดในประเทศจีน ในสมัยนี้ถือได้ว่า
พระพุทธศาสนาคือผลรวมแห่งการบูรณาการรากฐานของการ
ด�ารงชีพ ความเช่ือและวัฒนธรรมในสังคมเข้าด้วยกัน สะท้อน 
ให้เห็นวิถีชีวิตที่อยู่รอดพร้อมกับความเจริญงอกงามในการรับรู้
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สุนทรียศาสตร์ พร้อมกับการ 
สร้างสรรค์งานศลิปะทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นจติรกรรม ปฏมิากรรม  
สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม เป็นต้น ซึง่ถอืเป็นสือ่ส�าคญัในการ
สร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศในยุคนั้น จนต่อมากลายเป็น 
พทุธสญัลกัษณ์ทีม่คีณุค่า มจีดุเด่น และแสดงจติวญิญาณอนัเป็น
สิ่งเชิดหน้าชูตา สร้างเกียรติภูมิ สร้างศักดิ์ศรีให้แก่คนในชาติ  
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจีน
ที่ไม่อาจแทนที่ได้ด้วยส่ิงใด หรือกล่าวได้ว่าเป็นผลงานศิลปะ
ที่จะเสกสรรให้มีความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็น
สื่ออัศจรรย์ท่ีจะเนรมิตให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้และซาบซึ้ง 
ในค�าสอนที่แฝงในพุทธปรัชญาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

นบัตัง้แต่ยคุสาธารณรฐัประชาชนจนี (พ.ศ. 2492) รฐับาล
ได้ออกกฎหมายบีบบังคับพระสงฆ์ให้ลาสิกขา ยึดวัดเป็นสถาน
ที่ราชการ ห้ามประกอบศาสนกิจ และห้ามเผยแพร่หลักธรรม
ค�าสอนต่างๆ เพราะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขัดแย้งกับ
หลักการปกครองของลัทธิคอมมิวนิสต์ ท�าให้ศาสนาพุทธเกือบ
สูญสิ้นไปจากประเทศจีน แต่ในปี พ.ศ.2519 รัฐบาลจีนชุดใหม่
ได้ให้เสรภีาพในการนบัถอืศาสนามากขึน้ท�าให้ปัจจบุนัมผีูน้บัถอื
ศาสนาพุทธควบคู่ไปลัทธิเต๋าและขงจื้อกว่า 30% (https://
th.wikipedia.org, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2016)  
แม้ว่าจะมีผู ้นับถือศาสนาพุทธมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง 
ศาสนาพุทธยังไม่ได้รับการเผยแผ่อย่างแพร่หลายเพราะมีวิถี
ที่ไม่เชื่อมโยงกับบริบทส�าหรับการด�ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์  
ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อสืบทอดและสร้างค่านิยมทาง
ด้านการนับถือศาสนาพุทธให้กับประชาชนชาวจีนท่ัวไป ผู้วิจัย
จึงต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่ง
จากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน โดยตระหนักถึงการท�าให้
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตปัจจุบัน และมีความทันสมัย อันจะน�ามาซ่ึงประโยชน์ 
เพื่อการใช้สอยและการประดับตกแต่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาและพทุธสญัลักษณ์ 

ในประเทศจีน ตลอดจนตัวอย่างการน�าพุทธสัญลักษณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. ค้นหาพทุธสญัลกัษณ์ทีม่รีปูแบบเฉพาะของประเทศจีน  
อันจะมีส่วนช่วยให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนาของประเทศจีนที่โดดเด่น

3. ออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่ง 
ที่มีแรงบันดาลใจมาจากพุทธสัญลักษณ์ใน ประเทศจีนได้อย่าง
สวยงาม มีเอกลักษณ์และมีความทันสมัย

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลทาง

พระพทุธศาสนาและพทุธสญัลกัษณ์ในประเทศจนี รวมถงึแนวคดิ 
กระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิคและองค์ประกอบศิลป์ในการ
ออกแบบผลติภณัฑ์และผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกั ตลอดจนตวัอย่าง
การน�าพุทธสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. ขอบเขตด้านการออกแบบ เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ไม้แกะสลักเพื่อประดับตกแต่งที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน
และสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

และพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีน เพื่อค้นหาความหมาย 
แนวคิด และองค์ประกอบทางศิลปะ จากหนังสือ วารสาร และ
อินเทอร์เน็ต 

2. ศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบัการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภณัฑ์ 
ไม้แกะสลกั และตัวอย่างการน�าพทุธสญัลักษณ์ไปประยกุต์ใช้บน
ผลิตภัณฑ์จากหนังสือ วารสารและอินเทอร์เน็ต

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เพื่อใช้เป็นปัจจัย 
ส�าคัญและเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 
เพื่อประดับตกแต่งด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

4. ออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเพื่อประดับ
ตกแต่ง

5. ประเมินผลงานการออกแบบแบบร่างเบื้องต้นจาก 
ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 คน
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6. ปรับแก้ผลงานตามค�าแนะน�าของผู ้เช่ียวชาญและ
คัดเลือกผลงานที่เหมาะสมที่สุดมาด�าเนินการจัดท�าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก

7. ประเมินผลงานต้นแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ไม้แกะสลัก ด้วยการส�ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคจ�านวน  
30 คนและเจ้าของธุรกิจจ�านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

8. สรุปผลการด�าเนินการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า
1. พระพุทธศาสนาอยู ่คู ่กับแผ่นดินจีนมาโดยตลอด  

มีการสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย ท้ังท่ีเป็นวัดหลวงและ 
วดัราษฎร์ โดยบางช่วงทีพ่ระจกัรพรรดสินบัสนนุพระพทุธศาสนา
ก็เจริญขึ้นสลับกับลัทธิอื่นๆ ซึ่งจากความเชื่อ ความศรัทธาและ
หลักค�าสอนทางศาสนาที่กล่าวถึงสภาวะธรรมชาติที่แสดงความ 
เป็นจรงิในชีวติมนษุย์ การพฒันาสตปัิญญาเพ่ือน�าไปสูก่ารหลุดพ้น 
จากความทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดและการมุ่งสู่พระนิพพาน 
ถือเป็นปรัชญาอันประเสริฐท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงของพระพุทธเจ้า
และเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนจีนผู้เลื่อมใสและมีจิตยินดีใน
ปรัชญาได้สร้างสรรค์ผลงาน “พุทธศิลป์” ข้ึนเพื่อมุ่งมั่นเผยแผ่
แนวคิด พิธีกรรม และจริยวัตรด้วยผลงานศิลปกรรม เพราะ
นอกจากจะสามารถสื่อถึงหลักธรรมที่ลึกซ้ึงออกมาให้เข้าใจได้
อย่างง่ายแล้ว ยงัเป็นการน้อมน�าให้วถิชีวีติของพทุธศาสนกิชนจนี 
ได้ใกล้ชิดแนบแน่นกับวิถีประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาด้วย  
ปัจจุบนั พระพุทธศาสนาในประเทศจีนได้มกีารฟ้ืนฟลูทัธิมหายาน 
ขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ค�าสอน และหลักธรรม 
ความเชื่อที่แตกต่างจากนิกายเถรวาท หรือความเชื่อเรื่อง 
พระโพธิสัตว์ แต่โดยเน้ือแท้แล้วทั้งสองนิกายมีจุดมุ ่งหมาย
เดียวกัน คือ แสวงหาการหลุดพ้น นอกจากน้ี รัฐบาลจีนยัง
ให้การสนับสนุนจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนและสภา 
การศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนขึ้นในกรุงปักกิ่งเพื่อ
เป็นศนูย์กลางการตดิต่อเผยแผ่พระพทุธศาสนากบัประเทศต่างๆ 
ทั่วโลกและชาวจีนส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับ 
ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า

พุทธสัญลักษณ์ ถือเป็นสีสันทางภาษาของมนุษย์ที่
ถ่ายทอดเรือ่งราวทางวฒันธรรมของศาสนาทีม่ปีระโยชน์ต่อการ
ออกแบบร่วมสมยัเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย 1) ภาพสญัลกัษณ์ 
คือตัวแทนในการบอกเล่าและการขยายความท่ีสะท้อนให้เห็น

สิ่งที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลที่มองไม่เห็น โดยพุทธสัญลักษณ์คือ
การน�าของที่มีในธรรมชาติมาแสดงด้วยรูปภาพและมีข้อจ�ากัด  
การปลอกเปลือกส่ิงที่มีอยู ่ด ้วยการท�าตามแนวคิดและสื่อ 
ความหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดการผลิตความคิดใหม่  
2) การสื่อความหมาย ความหมายของสัญลักษณ์ที่ปรากฏบน
งานพทุธศลิป์คล้ายคลงึกบัทฤษฎกีารรบัรูท้ีอ่าศยัสญัลกัษณ์เพือ่
แสดงทศิทางทีแ่น่นอนและแนวคดิทีเ่ป็นนามธรรมในทางศาสนา 
โดยภาพทีแ่สดงความรูสึ้กเหล่านีไ้ม่มรีปูร่างทางทฤษฎีทีแ่น่นอน
ให้ศกึษา แต่สามารถแทนการแสดงออกทางความคดิได้ด้วยภาพ
ทีม่ชีีวติชีวา โดยงานพทุธศิลป์ใช้รปูร่างเพือ่แสดงความหมายและ
แนวคิดที่เป็นนามธรรมจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักและเข้าใจ
กันได้อย่างแพร่หลายโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวก�าหนดทิศทาง  
ซึ่งสามารถแสดงความหมายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผล
ให้ภาพนัน้กลายเป็นตวัแทนทีม่คีวามสามารถในการส่งต่อข้อมลู
และมีความหมายสัญลักษณ์ต่อไป

ทั้งน้ี จากการศึกษาตัวอย่างการน�าพุทธสัญลักษณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่า วิวัฒนาการของ
พุทธสัญลักษณ์ถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกับความเจริญทางสังคม
ท�าให้งานพทุธศลิป์ในปัจจบุนัไม่ใช่แค่ผลงานทีแ่สดงความงดงาม 
ทางด้านศาสนาเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการชืน่ชมความงามของธรรมชาต ิ
และถ่ายทอดหลักธรรมค�าสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น Tong Na ได้น�าภาพพระพุทธเจ้ามาใช้ออกแบบ

ภาพที่ 1 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Tong Na
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ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดความเป็น “อิสระ” ตามแบบ
พระพทุธศาสนานกิายเซนซึง่เป็นนกิายทีไ่ด้รับความนิยมสงูสดุใน
ประเทศจีน ผลงานการออกแบบนี้แสดงให้เห็นวิธีการปฏิบัติตน 
เพื่อการผ่อนคลาย ปล่อยวาง และสร้างบรรยากาศความสงบ 
ทางกายและใจเมื่อได้อยู่กับคนครอบครัว 

2. จากการศึกษาข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
จีนท�าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอด
ค�าสอนทางศาสนาหรือเรียกว่า “พุทธสัญลักษณ์” ท่ีมีรูปแบบ
เป็นเอกลักษณ์ในประเทศจีน ดังนี้

2.1 ภาพพระพทุธเจ้า โดยเฉพาะภาพพระศรศีากยมนุี
พุทธเจ้าที่มีสีหน้าที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้งและเงียบสงบ

2.2 ภาพมทุรา (Mudras) หมายถึง ท่าทางพระหตัถ์ของ
พระพุทธจ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันและมีความหมายแสดงถึง 
ค�าสอนทางศาสนาที่แฝงด้วยภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ โดยภาพ 
มุทราที่โดดเด่นมีทั้งหมด 5 ท่า คือ ท่าปฐมเทศนาหรือปาง
แสดงธรรมจักร ท่าประทานอภัย ท่าประทานพร ท่าสมาธิและ
ท่ามารวิชัย

2.3 ภาพดอกบัว คัมภีร์และพระพุทธรูปของนักบวช
นิกายเซนมีที่มาจากการน�าสัญลักษณ์หรือภาพดอกบัวมา 
ผสมผสานร่วมกับอิริยาบถต่างๆ ของพระพุทธเจ้า อาทิ  
ภาพประทับนั่ง ภาพประทับยืน เป็นต้น เพื่อเป็นตัวแทน 
แห่งร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ ์
ต้องประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

2.4 ดอกป่าวเซียนฮัว มีความหมายแสดงความเป็น
สิริมงคลและเป็นผลงานการออกแบบภาพประดับท่ีส�าคัญ โดย
มีหลักพื้นฐานในการออกแบบมาจากภาพดอกบัวแต่เพิ่มเติม 
ที่การเช่ือมต่อลายเส้นให้มีสมมาตรท้ังสี่ด ้านจนกลายเป็น 
กลุ่มภาพกลีบดอกบัวที่มีความงดงามนุ่มนวล ถือเป็นภาพที่มี
โครงสร้างและองค์ประกอบที่สวยงามและได้รับการชื่นชมอย่าง
มากในหมู่ประชาชน

2.5 สัญลักษณ์สวัสดิกะ “卍” หมายถึง “ความสุข” 
“กฎระเบียบ” และ “ความโชคดีปกติสุข” 

2.6 แปดสัญลักษณ์มงคล (ปาจ๋ีเสียง) หรือท่ีเรียกว่า 
“อษัฏมงคล” (อษัฏ แปลว่า 8) ได้แก่ กงล้อ (ธรรมจักร) หอยสังข์  
(ซันคา) ร่ม (ฉัตร) ธงชัย ดอกบัว (ปัทเม) แจกันโภคทรัพย์  
(คาลาชา) ปลาทองคู่และเงื่อนอนันตภาคย์หรือเง่ือนมงคล คือ 
มงคลแปดประการแห่งพระพุทธศาสนา โดยคนจีนเชื่อกันว่า 

สัญลักษณ์ทั้งแปดนี้คือทรัพย์ประจ�ากายของพระพุทธเจ้า 
ประกอบด้วย ดวงตา หู จมูก คอ หัวใจ ร่างกาย ความรู้สึกและ 
ค�าพูด นิยมน�ามาใช้วาดประกอบกันจนเป็นลวดลายที่งดงาม
ส�าหรบัประดบับนสถาปัตยกรรมจนี เช่น อาคาร วดั วิหาร อาราม 
เครื่องเรือน เครื่องใช้และลวดลายผ้าของพระสงฆ์

2.7 สิงห์ คือร่างหนึ่งของเทพเจ้าปรากฏเป็นลักษณะ
ของกริฟฟิน (Griffin หมายถึง สัตว์ในเทพนิยาย มีร่างกาย 
เป็นครึ่งนกอินทรี ครึ่งสิงโต) และกิเลน หมายถึง การปกป้อง
จากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

2.8 ช้าง หมายถึง สัญลักษณ์ของเทพเจ้าที่คอย
ปกป้องดูแลและมีความเป็นสิริมงคล นอกจากน้ีช้างยังถือเป็น
ตัวแทนแห่งความเป็นดีที่คนใกล้ตายสามารถใช้ขอพรและ
สามารถใช้เป็นแสงสว่างน�าพาผู้ตายไปสู่ภพภูมิใหม่ได้ด้วย

2.9 นกยงู ความหมายทีแ่ท้จรงิในทางพระพทุธศาสนา 
ของนกยูง หมายถึง เรื่องราววุ่นวายสับสน ซึ่งที่จริงคือเรื่องราว
ที่มีบทบาทต่างกันในแต่ละกลุ่มชนและวิถีชีวิต เปรียบเสมือน
เมื่อคนโง่หรือคนขี้ขลาดต้องเผชิญกับปัญหาก็ไม่สามารถหา
ทางออกได้ แม้ขนาดจะรกัษาตนเองกย็งัไม่สามารถท�าได้ สดุท้าย
ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความวุ ่นวายและความเขลาของตนเอง  
แต่พระพุทธเจ้าสามารถน�าเอาเรื่องไม่ดีมาใช้เป็นหนทางแก้ไข
เพื่อหาทางออกของปัญหาได้

2.10  ต้นโพธิ์ คือ “ต้นไม้แห่งความมงคล” และใน
ประเทศจีนรัฐบาลก็ยังรักษาต้นโพธิ์เป็นอย่างดีในฐานะ “สมบัติ
ของชาติ”

3. เมื่อผู ้วิจัยน�าพุทธสัญลักษณ์ที่ได้จากการศึกษามา
ด�าเนินการร่วมกลุ่มภาพและผสมผสานเข้ากับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ไม้แกะสลักเพือ่คดิค้นให้ได้มาซึง่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมยัทีม่ี
พทุธสญัลกัษณ์ในประเทศจนีท�าให้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการออกแบบ
แบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 37 แบบร่าง แบ่งออกเป็นกลุ่มไว้ดังนี้ 
กลุ่มที ่1 พระพทุธศาสนากบัธรรมชาต ิกลุ่มที ่2 พระพทุธเจ้า ฉนั  
และสิ่งมีชีวิต และกลุ่มที่ 3 พุทธปรัชญา ทั้งนี้ จากการประเมิน 
ผลงานการออกแบบแบบร่างเบือ้งต้นจากผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 คน  
พบว่า การออกแบบแบบร่างผลติภณัฑ์กลุ่มที ่1 พระพทุธศาสนา 
กับธรรมชาติ แบบร่างที่ 3 เสียงจากธรรมชาติ แบบร่างที่ 5  
สายน�า้แห่งธรรม และการออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3  
พทุธปรชัญา แบบร่างท่ี 11 ตระหนกัรู ้แบบร่างที ่13 วฏัะสงสาร  
และแบบร่างที ่15 ฐานบวั เป็นแบบร่างทีผู่เ้ชีย่วชาญทัง้ 5 คน เหน็ว่า 
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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�าแบบร่าง
ไปด�าเนินการแกะสลักด้วยเทคนิคการแกะสลักไม้เจี้ยนชวน
เนื่องจากลวดลายแกะสลักไม้เจี้ยนชวนมีความงดงาม ใช้ความ
ละเอยีดอ่อนสงู ประณตี สามารถแกะสลกัเป็นชัน้ด้วยลวดลายที่
ซบัซ้อนแสดงให้เห็นพ้ืนทีใ่นระดับทีช่ดัเจนรวมถงึเป็นงานสามมติิ
ทีพ่ถิพีถินัและมชีวิีตชวีาจนได้เป็นผลงานผลติภัณฑ์แกะสลัก ดังนี้

1. เสียงจากธรรมชาติ

ภาพที่ 5 แบบร่างเสียงจากธรรมชาติ

 ภาพที่ 7 แบบร่างสายน�้าแห่งธรรม

 ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์สายน�้าแห่งธรรม

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์เสียงจากธรรมชาติ

เป็นการออกแบบที่มีแรงบันดาลใจมาจากใบบัวและ
ดอกบัวที่มีรูปร่างตามจริงที่ เป็นการออกแบบที่มีลวดลาย 
ไม่ซับซ้อนแต่สามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิตประวันและท�าให้
มนุษย์รู้สึกว่าธรรมชาติได้มีอยู่รอบๆ ตัวเรา

2. สายน�า้แห่งธรรม 
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เป็นการออกแบบภาพประดับฝาผนังที่มีแรงบันดาลใจ 
มาจากการผสมผสานภาพใบหน้าของพระพุทธเจ้ากับภาพ
ดอกบัวด้วยการใช้ลวดลายเมฆมงคลท่ีเป็นลายเอกลักษณ ์
ตามแบบจีนมาเป็นลายเชื่อมเพื่อให้ภาพดูกลมกลืนสอดคล้อง
และเป็นภาพที่แสดงความรู้สึกที่เงียบสงบ

3. ตระหนักรู้ 

มแีนวคดิมาจากพทุธประวติัเรือ่งการตรสัรูข้องพระศากยมนุ ี
ใต้ต้นโพธิ ์ในภาพจะใช้ฉากหลงัเป็นรปูต้นโพธิ ์กลางภาพใช้ดอกบวั 
เป็นตัวแทนแห่งการเกิดใหม่ของพระพุทธเจ้า ด้านล่างของภาพ
เป็นภาพมุทราก�าลังจับดอกบัวในท่าประทานพร ผลิตภัณฑ์
ออกแบบเป็นภาพประดับฝาผนัง

4. วัฏะสงสาร 

ภาพที่ 9 แบบร่างตระหนักรู้

ภาพที่ 11 แบบร่างวัฏะสงสาร

 ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์ตระหนักรู้

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์วัฏะสงสาร
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เป็นการผสมผสานการออกแบบของสัญลักษณ์สวัสติกะ
เข้ากบัภาพดอกบวั ใจกลางภาพอยูใ่นลกัษณะการหมนุคล้ายกับ 
สัญลักษณ์สวัสติกะ 卍 ด้านข้างเป็นลายเส้นกระจายตัวออกไป 
ด้านนอกแสดงถึงฉัพพรรณรัศมีท่ีพวยพุ่งแสงแห่งธรรมไปสู่
พุทธศาสนิกชน

5. ฐานบัว

เป็นการออกแบบท่ีมีภาพต้นแบบการออกแบบมาจาก
ลกัษณะของกระถางธปูทีอ่ยูใ่นวดั โดยปกติแล้วกระถางธปูทัว่ไป
จะมลีกัษณะค่อนข้างใหญ่ หนกัและต้องใช้สถานทีท่ีค่่อนข้างใหญ่
ในการจดัวาง แต่การออกแบบกระถางธูปนีจ้ะมลีกัษณะทีเ่ลก็ลง
เพื่อให้เหมาะส�าหรับใช้ในครัวเรือนและยังสามารถใช้เป็นของ 
ตั้งโชว์เพื่อประดับตกแต่งในบ้านได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักท้ัง 5 ชิ้น ไม่เพียงเป็นผลิตภัณฑ ์
ที่สามารถใช้ประดับตกแต่งบ้านได้แล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้งานได้จริงและมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน  
กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์เสียงจากธรรมชาติสามารถใช้เป็นแก้วน�้า 
ผลติภณัฑ์วฏัะสงสารใช้เป็นนาฬิกาแขวนผนงั และผลติภัณฑ์ฐาน
บัวใช้เป็นกระถางธูป ทั้งนี้ เมื่อน�าต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 

ทัง้ 5 ชิน้ ไปด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจของผู้บรโิภคจ�านวน 
30 คนและเจ้าของธุรกิจจ�านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน พบว่า  
ผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจมีความพึงพอใจที่ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักในระดับมากถึงมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย (x)̄ อยู่ที่ 4.80-4.66

การออกแบบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค�านึงถึงการ
ท�าให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน และมีความทันสมัย โดยผู้วิจัยได้
เลอืกกรรมวิธกีารผลิตด้วยการแกะสลกัด้วยเทคนคิการแกะสลกั
ไม้เจี้ยนชวน ในขั้นตอนการแกะสลักไม้ถือว่ามีความยากในการ
ผลติมากเพราะลวดลายทีผู่ว้จิยัออกแบบไว้ค่อนข้างละเอยีดและ
มีความลึกของลวดลายที่ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคนิค
ฝีมือและความช�านาญของช่างแกะสลักท�าให้ผลงานแกะสลัก
ทั้งหมดสามารถผลิตได้ตรงตามแบบทุกประการ ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิง่ว่า การออกแบบผลติภณัฑ์ไม้แกะสลกัเพือ่ประดบัตกแต่ง
จากพุทธสัญลักษณ์ในประเทศจีนครั้งนี้ จะสามารถตอบสนอง
ด้านการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างตรงตามความต้องการอัน
จะน�าไปสูป่ระโยชน์เพือ่การใช้สอยและการประดบัตกแต่งต่อไป

 ภาพที่ 13 แบบร่างฐานบัว

ภาพที่ 14 ผลิตภัณฑ์ฐานบัว
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บทคัดย่อ
ช่างเขยีนไทยโบราณมรีะเบยีบและวธิใีนการถ่ายทอดผล

งานสร้างสรรค์อย่างมแีบบแผน จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์
ทีส่ามารถอ้างถงึกระบวนการหรอืข้ันตอนการท�างานสร้างสรรค์
นัน่คอื สมดุภาพร่างซึง่เป็นสมดุข่อยอายรุาวต้นกรงุรตันโกสนิทร์
หลายฉบับ 

สมุดสเกตช์ นับเป็นหน่ึงในกระบวนการสร้างสรรค ์
ที่ขาดมิได้ เนื่องจากในการสร้างสรรค์งานศิลปะมีความจ�าเป็น
ต้องมีภาพร่างเพื่อช่วยให้ช่างเขียนสามารถท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้น�าเสนอวิถีแห่งการสร้างสรรค์ของช่างเขียน
ไทยโบราณในเรื่องของกระบวนการเตรียมภาพร่างก่อนการ
สร้างสรรค์งานจริง เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบัน
ตระหนักถึงความส�าคัญของภาพร่างต้นแบบซ่ึงเป็นวิถีของ 
ผู้สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนง

ค�ำส�ำคัญ: ภาพร่าง, สมุดไทย

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

1 ดร., อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
2 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ศลิปินไทยโบราณถูกเรยีกขานในนามของ “ช่าง” โดยมาก 

รูจ้กักนัในนามของ “ช่างเขยีน” ซึง่เป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานศลิปะ
โดยปราศจากนาม เพราะช่างเขียนโบราณโดยมากท�างานภายใต้
พืน้ทีข่องศาสนาและพระมหากษตัรย์ิ จึงเป็นการยากทีจ่ะอธบิาย
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเช่นระเบยีบวธิใีนปัจจบุนั จงึจ�าเป็น
ต้องใช้หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งที่สามารถอธิบาย 
วิถีการปฏิบัติงานของช่างเขียนไทยได้น่ันคือ “สมุดไทยหมวด
ต�าราภาพสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์”

สมดุไทยท�าขึน้จากกระดาษข่อย หรอืกระดาษสาหลกัฐาน 
ที่พบและมีอายุเก่าที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาพบว่า ใช้เนื่องในงาน
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น สมุดภาพไตรภูมิ สมุดพระมาลัย 
การใช้กระดาษข่อยยังคงสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ์ 
ดังปรากฏสมุดไทยท่ีแสดงภาพร่างลายเส้นสัตว์หิมพานต ์
ในกระบวนพิธีพระเมรุเจ้านายซ่ึงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 
เป็นต้น

กระดาษที่ใช้ในการท�าสมุดไทยมีขนาดที่แตกต่างกัน  
มีการเข้าเล่มที่ต่างจากหนังสือฝรั่ง เป็นหนังสือท่ีใช้กระดาษ
ยาวติดต่อกันเป็นแผ่นเดียว แล้วใช้วิธีการพับกลับไปมาเป็น 
หน้าหนังสือ ต�าราการท�าสมุดไทยได้เรียบเรียงขนาดท่ีได้รับ 
ความนิยมในการท�าสมุดไทยไว้ ว่า

 “...ขนาดของสมดุไทยถอืเป็นมาตรฐาน มอียู ่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
สมดุไตรภมู ิแบบที ่2 กว้าง กว้าง 28 เซนตเิมตร ยาว 51 เซนตเิมตร”  
(ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2553 หน้า 3) 

ส�าหรับสมุดไทยที่ช่างเขียนใช้เป็นสมบัติส่วนบุคคลนั้น 
ไม่ถกูจดัเข้าในขนาดมาตรฐาน แต่สมุดไทยจ�านวนไม่น้อยทีพ่บว่า 
สมุดไทยเล่มนั้นไม่ใช่ต�าราภาพ หากแต่เป็นสมุดบันทึกภาพร่าง
ลายเส้นอย่างเช่นที่ศิลปินปัจจุบันเรียกว่า “สมุดสเกตช์” 

ความส�าคญัของสมดุสเกตช์นัน้มคีณุค่าในฐานะประจกัษ์
หลกัฐานของช่างเขยีน แต่ความหมายทีแ่ฝงลกึอยูภ่ายในสมุดนัน้
คอื การเขยีนภาพร่าง ทัง้ท่ีเป็นภาพร่างต้นแบบ และทีเ่ป็นภาพร่าง 
อย่างตามความพอใจของช่างซึ่งอาจหมายถึงการฝึกฝน และ 
การแต่งเติมจินตนาการของเขาคนนั้นก็ได้

การเขยีนภาพร่างเป็นกระบวนการหนึง่ในงานสร้างสรรค์ 
สาระส�าคัญของการเขียนภาพร่างคือการแสดงออก เพราะงาน
ทศันศิลป์จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องน�าจนิตนาการ ความรู้สึกนกึคิด 
ถ่ายทอดออกมาบนกระดาษเป็นภาพร่างท่ีสามารถพัฒนาแบบ
ได้จนถงึทีส่ดุของความส�าเรจ็ในการสร้างสรรค์ ซึง่กรรมวธิเีช่นนี้ 
เป็นหลักสากลและมีหลักฐานมาช้านาน

บทความนี้ต้องการน�าเสนอหลักฐานที่สะท้อนระเบียบ 
วิธีการท�างานของช่างเขียนไทยโบราณ (วิถีชีวิตการสร้างสรรค์
ของช่าง) ซ่ึงยังคงปฏิบัติเช่นเดียวกันมาจนถึงวันนี้นั่นคือ การ
ร่างภาพ หรอืภาพต้นแบบซึง่จะมส่ีวนช่วยให้การสร้างสรรค์งาน
ศลิปะทีต้่องการแสดงออกประกอบนัน้เป็นไปด้วยความประณตี 
มีพลัง และกลั่นกรองจนเกิดความงามในที่สุด

วัตถุประสงค์
บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ 

ของช่างเขยีนไทยโบราณ เพือ่เข้าถงึความส�าคัญของกระบวนการ
สร้างสรรค์งานศิลปะไทยโบราณ และน�าเสนอบทบาทของ 
ภาพร่างที่ส่งผลต่อการเข้าถึงความงามของศิลปะไทย

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “สมุดสเกตช์ของช่างเขียนไทยโบราณ” 

จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลในเรื่องของความรู้ทางด้านองค์ประกอบ
ศิลปะ คุณค่าในงานศิลปะไทยและความเป็นมาของการใช้
กระดาษข่อย หรือสมุดไทย

ชลูด นิม่เสมอ (2544) กล่าวถงึพฒันาการของการร่างภาพ 
สู่ผลงานสร้างสรรค์จริงไว้ในหนังสือ “องค์ประกอบของศิลปะ” 
กล่าวถึงประเด็นปัญหาของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไว้อย่าง 
น่าสนใจว่า จนิตนาการอาจเป็นจดุเริม่ต้นทีไ่ม่ต่อเนือ่งและสามารถ 
เติบโตได้ ดังความตอนหน่ึงว่า “...จินตนาการอาจเริ่มต้นอย่าง
เลือนราง ไม่ต่อเนื่องมันจะแสดงตัวได้ก็ต่อเมื่อมีรูปทรงเข้าไป
รองรับตั้งแต่แรก มันจะค่อยๆ เติบโตขึ้นด้วยการร่าง การพัฒนา
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ไปพร้อมกับรูปทรงพอถึงขั้นสมบูรณ์งานศิลปะก็ส�าเร็จ” (ชลูด 
นิ่มเสมอ, 2544 หน้า 273) ไม่เพียงเรื่องของภาพร่างที่สะท้อน
และพัฒนาจินตนาการได้เท่านั้นที่ ชลูด นิ่มเสมอ กล่าวไว้  
แต่ปัญหาในเร่ืองของการแสดงออกของภาพยังเป็นปัญหาหรือ
เป็นประเด็นการค้นคว้าท่ีส�าคัญ เพราะการแสดงออกของภาพ
เป็นภาษาอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี

เฟ้ือ หริพิทกัษ์ (2553) กล่าวถงึคณุค่าศลิปะและศลิปะไทย  
ไว้ในบทความ “ศิลปะและศิลปะไทย” มีใจความส�าคัญว่า  
ศิลปะไทยต้องอาศัยคุณค่าส�าคัญคือ การสร้างสรรค์และความ
ช�านาญอนัส่งผลต่อความสะเทอืนอารมณ์ซ่ึงมคีวามละเอยีดอ่อน 
ต้องอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณา ดังความตอนหน่ึงว่า  
“...ศลิปะไทย..เป็นศลิปะเนรมติหรอืทีน่ยิมเรียกว่าศิลปะสร้างสรรค์  
นอกจากมีพลังแล้วยังต้องมีความช�านาญ ความสามารถและ
ความรอบรู้...” และ “...งานศลิปะบางชิน้ทีส่�าคญัแม้เขยีนไม่เสรจ็  
แต่ดูแล้วยังให้ความรู้สึกไหว เคลื่อนได้” (เฟื้อ หริพิทักษ์, 2553 
หน้า 295) 

ความพิเศษของภาพไทยที่สามารถสะท้อนความรู้สึกได้ 
กระทั่งตอบเจตนารมณ์ของภาพที่ต้องการจะสื่อสารได้ ล้วน 
มาจากความสามารถของช่างท่ีสร้างสรรค์ภาพขึ้นจนเกิดที่สุด
ของความงาม และนั่นย่อมมีท่ีมาจากความช�านาญในการวาด
โดยพัฒนามาจากการร่างภาพในที่สุด 

การเข้าถงึความงามของศลิปะจงึเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างยิง่ 
ทัง้ทีเ่กดิขึน้กบัผูส้ร้างสรรค์โดยตรงและการสือ่สารต่อมายงัผูช้ม
ที่ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบของศิลปะด้วยเช่นกัน 
จึงมีการศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของช่างเขียนไทย
โบราณบางท่านที่ยังพอทราบชื่อและประวัติผลงาน อย่างเช่น 
ทีก่ลุม่หนงัสือตวัเขียนและจารกึ ส�านกัหอสมดุแห่งชาตนิอกจาก
ให้ความส�าคัญกับอายุกระดาษที่มีมากกว่า 100 ปีแล้ว ยังน�า 
ไปสู่การศึกษาแนวคิดของผู้สร้างว่ามีความเป็นไทยปนตะวันตก 
ดังความตอนหนึ่งว่า “...ภาพที่ปรากฏในสมุดไทยทั้งสองเล่มนี้ 
เป็นภาพร่างลายเส้นที่เขียนด้วยเส้นหมึกและเส้นดินสอด�าเป็น
ส่วนใหญ่ และส่วนมากมีการลงเส้นดินสอด�าร่างไว้ก่อนและ 
ใช้เส้นหมึกด�าเขียนทับรอยเส้นดินสออีกที...” (ส�านักหอสมุด 
แห่งชาติ, 2559 หน้า 10) แนวคิดที่ได้จากการอ่านภาพร่างโดย 
จ�าแนกเส้นไทยและตะวันตกท่ีเน้นเรื่องความชัดลึกอย่างภาพ
สามมิติก็ดี หรือเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพก็ดีล้วนแสดง
ความก้าวหน้าของช่างเขียนไทยที่ปรากฏในภาพร่างด้วยเช่นกัน

หลักฐานภาพร่างที่ส�าคัญในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองอกีชิน้หนึง่ คือ สมดุภาพร่างของพระเทวาภินมิมติ (ฉาย  
เทียมศิลป์ไชย) ซึ่งเขียนภาพลายเส้นดินสอเกี่ยวกับเทพ มนุษย์ 
ยักษ์ ลิง ซ่ึงเป็นภาพตัวอย่างที่ใช้ในการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากเขียนภาพร่างลายเส้นแล้ว 
ยังเขียนก�ากับชื่อตัวละครและบอกลักษณะเครื่องทรงไว้ด้วย  
สมุดภาพร่างที่พระเทวาภินิมมิตเขียนขึ้นนั้นท�าให้เข้าใจบริบท
ทางสังคมได้ประการหนึ่งด้วยว่า การรับรู ้ทางด้านศิลปะ 
อย่างเช่นจติรกรรมไทยว่าได้มกีารปรบัเปลีย่นในเรือ่งการน�าเร่ือง
ของหลักการวิภาค (Anatomy) อย่างศิลปะตะวันตกมาใช้ก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว 

พระเทวาภนิมิมติ (ฉาย เทยีมศลิป์ไชย) รบับทบาทส�าคญั
คือเป็นอาจารย์สอน ในมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอุเทนถวาย (เทวาภินิมมิต, 2545  
หน้า 93) ได้เขียนต�าราลายไทยขึ้น และพิมพ์จ�าหน่ายคือ “สมุด
ต�าราลายไทย” ซึ่งเป็นเอกสารส�าคัญที่เผยให้ทราบถึงแม่แบบ 
ทางด้านความช�านาญซึง่ช่างเขยีนไทยสบืสานมาโดยตลอด ซึง่เป็น 
ฝีมือของพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลป์ชัย) ความตอนหนึ่ง 
ที่อารักษ์ สังหิตกุล กล่าวถึงความส�าคัญของเอกสารเล่มนี้  
ความว่า “...หนังสือสมุดต�าราลายไทยนี้ พระเทวาภินิมมิต (ฉาย  
เทยีมศลิป์ชัย) ได้ค้นคว้าจากแบบลวดลายไทยของช่างสมยัโบราณ 
ประกอบกับความทรงจ�าของตนเอง...ซึ่งทรงคุณค่าหายาก...” 
(ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2546 หน้า ค�าน�า) 

มรดกทางศลิปวฒันธรรมทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่คอื กระดาษ  
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ากระดาษที่ช่างเขียนใช้เขียน
เป็นส่วนมากเป็นกระดาษทีท่�าขึน้จากเส้นใยธรรมชาต ิจนต่อมา 
ใช้กระดาษทีเ่ป็นกระดาษเพือ่งานพมิพ์ในโรงพมิพ์ซ่ึงช�ารดุเสียหาย 
ได้ง่ายกว่า แต่กระดาษไทยอย่างกระดาษข่อย หรือกระดาษสา 
กลบัมอีายกุารใช้งานท่ียาวนานกว่าตามการเกบ็รกัษาซึง่มอีายไุม่
ต�า่กว่า 100 ปี กระดาษจงึเป็นสิง่ทีม่าคูก่นักบัช่างเขียนไทยโบราณ  
หลักฐานส�าคัญของงานเขียนของช่างไทยนอกจากบนจิตรกรรม
ฝาผนงั บานหน้าต่าง บานแผละ หรอืบนระนาบอืน่ๆ แล้ว สมดุไทย 
ซึ่งท�ามาจากกระดาษข่อยยังรับบทบาทส�าคัญในการเป็นสมุด
ภาพร่าง หรือสมุดสเกตช์ของช่างในความเข้าในปัจจุบัน

ความเป็นมาของกระบวนการท�ากระดาษข่อยมหีลกัฐาน 
ของการตีพิมพ์เผยแพร่ค่อนข้างจ�ากัด โดยมากอ้างอิงจาก
ปาฐกถาเร่ืองการท�ากระดาษข่อย ซ่ึงพระยากสิกรบัญชาเป็น 
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ผูเ้รยีบเรยีง โดยมสีาระว่า “การท�ากระดาษข่อย เป็นอตุสาหกรรม
ของชาติไทยส่วนหน่ึง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มีการ 
ท�ากระดาษข่อยกันแล้ว และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ์นี้  
ทีก่รุงเทพมหานครมหีมูบ้่านท�ากระดาษอยูบ่รเิวณคลองบางซ่อน 
คลองบ้านกระดาษ และคลองบางโพงขวาง (พระยากสกิรบญัชา, 
2477 หน้า 7-10 อ้างใน ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2553 หน้า 4)  
เอกสารนี้เป ็นการน�าเสนอในด้านความส�าคัญของการท�า 
กระดาษข่อยที่เกิดข้ึนจากภูมิปัญญาของไทยสืบทอดมาต้ังแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นการแสดงบทบาทในฐานะของการให้
ความรู้และการสืบทอดทักษะประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น

อริศร์ เทียนประเสริฐและคณะ จัดท�าหนังสือคู่มือการ 
อนรุกัษ์ศลิปกรรม : จติรกรรมบนผ้าใบและงานกระดาษ อธบิาย 
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบักระดาษว่า “กระดาษ หมายถงึ วัตถแุผ่นบางๆ  
โดยท�ามาจากใยเปลือกไม้ ฟาง เศษผ้า และอาจมีส่วนผสม
อย่างอื่นเพื่อช่วยให้คุณสมบัติของกระดาษดีข้ึน” (อริศร์  
เทียนประเสริฐ, 2554 หน้า 163) หนังสือคู่มือการอนุรักษ์
ฉบับนี้เรียบเรียงจากแหล่งความรู้หลากหลาย แสดงภาพของ
ประวัติศาสตร์การท�ากระดาษด้วยเส้นใยจากธรรมชาติด้วย
กระบวนการที่ไม่ผ่านเครื่องจักร เช่นข้ันตอนการผลิตกระดาษ
ของญี่ปุ ่นโบราณ ขั้นตอนการผลิตกระดาษแบบดั้งเดิมของ 
ชาวยโุรป เพือ่น�ามาศกึษาคณุสมบัตขิองกระดาษ โดยให้ความเหน็ 
ไว้ว่า “คุณสมบัติของกระดาษขึ้นอยู่กับเส้นใยพืช ซึ่งจะถูก 
ท�าให้แตกแยกออกจากกัน ก่อนจะถูกน�าไปสร้างข้ึนใหม่เป็น 
แผ่นกระดาษ” (อริศร์ เทียนประเสริฐ, 2554 หน้า 178) 

ส�านกัหอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม
ได้จดัท�าหนงัสอืเรือ่ง การท�าสมดุไทยและการเตรยีมใบลาน โดย 
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ เป็นผู้เรียบเรียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 
น�าเสนอความส�าคญั และกระบวนการท�ากระดาษข่อยตามวิธกีาร 
ดั้งเดิมตามภูมิปัญญาของไทย ว่า

“บรรพบุรุษของไทยเรานั้น มีลักษณะเด่นที่ส�าคัญ
อีกประการหนึ่งคือ มีภูมิปัญญาสร้างสรรค์อย่างสูง นอกจาก 
จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้พ้นภัยจากศัตรูแล้วก็ยังสร้างสรรค์
ความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปวัฒนธรรมไว้มาก ไม่ว่าจะเป็น 
การช่างหัตถศิลป์ สถาปัตยศิลป์ พุทธศิลป์ หรือแม้ในด้าน
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีบรรพบรุษุของไทยกไ็ด้สร้างเอกลกัษณ์
ของชาตขิึน้ไว้ให้ปรากฏ และสบืทอดเป็นมรดกถงึอนชุนของชาติ
จนทุกวันนี้” (ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 2553 หน้า 1) 

แนวคิดที่ได้จากการศึกษาหนังสือ “การท�าสมุดไทย
และการเตรียมใบลาน” นอกจากจะได้ทราบถึงองค์ความรู้จาก
ภูมิปัญญาคนไทยดั้งเดิมด้านกระบวนการผลิตกระดาษข่อย
ที่มีความส�าคัญต่อการใช้เป็นเครื่องมือแสดงความเป็นอารยะ
ผ่านการสื่อสารตัวอักษรและการวาดภาพที่รวบรวมความรู้ทาง 
ด้านต่างๆ ทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้ ยังท�าให้ผู้วิจัยตระหนักถึง 
การสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวที่มีอยู ่อย่างจ�ากัดให้ได ้รับ 
การสนับสนุนเพื่อส่งต่อความองค์ความรู ้จากรุ ่นสู ่รุ ่น ซึ่ง 
กระดาษข่อยนั้นไม่เป็นเพียงกระดาษที่ใช้ในการส่ือสารท�านั้น 
ยังพบว่ากระดาษข่อยเป็นวัสดุที่ใช้ในงานศิลปะไทยประเภทอ่ืน
อีกด้วย 

การศึกษาเรื่องสมุดสเกตช์ของช่างเขียนไทยโบราณจึง
ศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้กระดาษของช่างเขียนไทย  
สู่หน้าที่การใช้ที่ช่างจะสามารถใช้เป็นสมุดต�าราเพื่อส่งต่อยัง
อนุชนรุ่นหลังและยังเป็นสมุดบันทึกผลงานส่วนบุคคลที่นับว่า
เป็นการแสดงกระบวนวธิทีีช่่างเขยีนฝึกปฏบิตัเิป็นแบบอย่างท่ีดี 
ต่อการศึกษาปัจจุบัน

ระเบียบวิธีวิจัย
บทความน้ีมีระเบียบวิธีวิจัยคือ ศึกษาเอกสารชั้นรอง

เกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะที่มีผู้ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ
การแสดงออกทางศิลปะ แล้วจึงเก็บข้อมูลทางด้านเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับสมุดไทยต่างๆ เพื่อท�าการศึกษาเอกสารชั้นต้น 
ที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับภาพร่างต้นแบบของ 
ช่างเขียนไทย น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในประเด็นที่แสดง 
ความส�าคญัของภาพร่าง และการใช้สมดุไทยเพือ่งานสร้างสรรค์ 
อภิปรายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าเสนอ

การวิเคราะห์ข้อมูล
กระดาษเป็นวัสดุที่มีความส�าคัญต่อการใช้ร่างภาพของ 

ช่างเขยีนและช่างศลิปกรรมแขนงอืน่ๆ กระดาษทีม่มีาแต่โบราณ 
ของไทยมหีลายประเภท แต่กระดาษทีม่คีณุสมบตัใินการเขียนภาพ 
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นที่รู ้จักคือ กระดาษข่อย 
กระดาษข่อยมีคุณสมบัติพิเศษที่เส้นใยของกระดาษมีความ
เหนียวเน่ืองจากใช้เปลือกของต้นข่อย ทุบจนเป็นเยื่อละเอียด
ประสานกนัเป็นแผ่นโดยไม่ต้องใช้เคมใีดๆ เป็นตวัประสาน คนไทย 
นิยมใช้เป็นกระดาษเพ่ือการเขียนท�าเป็นกระดาษเปล่าเรียกว่า  
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กระดาษเพลา และท�าสมุดไทย ทั้งที่เป็นสมุดไทยด�า และ 
สมุดไทยขาว ใช้ทั้งในเรื่องของการเขียนอักษรและเขียนภาพ  
แม้กระทัง่ใช้ในการเขยีนภาพร่างต้นแบบ การร่างภาพอย่างทีเ่รยีก 
ทบัศพัท์ภาษาองักฤษว่า การสเกต็ช์ ทัง้นีก้ารใช้สมดุไทยมลีกัษณะ 
ท่ีแตกต่างจากการใช้สมุดจากต่างประเทศ (สมุดฝรั่ง) คือ 
การเปิดสมุดในลักษณะแนวนอน (ภาพที่ 1) ในขณะที่สมุดฝรั่ง
ใช้ในลักษณะแนวตั้ง

สมุดไทยซึ่งท�าขึ้นจากกระดาษข่อยส่งผลต่อการผลิต 
สมดุไทยด�าและไทยขาว เน่ืองจากคณุภาพของเปลอืกข่อยทีใ่ช้ใน
การผลิตกระดาษมีสีที่แตกต่างกัน หากกระดาษที่ท�าขึ้นมีสีหม่น 
ค่อนข้างไปทางเข้ม ช่างท�ากระดาษจะผสมผงถ่านและท�าสมดุนัน้ 
ให้กลายเป็นสดี�าทัง้เล่ม เรยีกสมดุนีว่้า สมดุไทยด�า ช่างเขียนภาพ 
จะใช้สมดุไทยด�านีเ้ขยีนเฉพาะลายเส้นเป็นหลกั ดงัปรากฏสมดุไทย 
ภาพต่างๆ (ภาพที่ 2) ส�าหรับกระดาษข่อยที่มีคุณภาพดี เนื้อสี 
ขาวนวลจะกลายเป็นสมุดไทยขาวซึ่งใช้ในโอกาสที่หลากหลาย
กว่าทัง้งานเขยีนอกัษร วาดภาพและระบายส ี(ภาพที ่3) ในหนงัสอื 
วิชาอาชีพชาวสยามสะท้อนภาพชีวิตของชาวสยามในการท�า
กระดาษทีค่่อนข้างยากล�าบาก การได้มาซึง่กระดาษและสมดุไทย 
มีความซับซ้อนเมื่อต้องการสมุดที่มีจ�านวนพับมากๆ จะต้องต่อ
กระดาษ “...กระดาษข่อยเมื่อเขาจะท�าให้เป็นสมุดไทยทุกอย่าง 
เขาก็เอากระดาษที่ท�าเป็นแผ่นแล้วนั้นมาตัดออก กะกว้าง 5 นิ้ว
หรือ 6 นิ้ว ตามแต่จะท�าให้กว้างเท่าใดเมื่อแผ่นเดียวไม่พอก็เอา
มาติดต่อกันเข้าหลายๆ แผ่นกว่าจะพอ จึงพับจีบให้เท่ากว้างที ่
กะไว้นั้นจนลอดแผ่น...” (กรมศิลปากร, 2551 หน้า 28) 

ภาพที่ 1 สมุดข่อยขนาด 7 พับ ผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 3 สมุดไทยขาวแสดงภาพเขียนสีตอนมารวิชัย
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 10, ไตรภูมิ.

ภาพที่ 2 สมุดไทยด�า
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที 195, สัตว์ป่าหิมพานต์.
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การใช้สมดุไทยต่างๆ พบหลกัฐานว่า สมดุไทยทีใ่ช้ส�าหรับ
การวาดภาพนั้นจะใช้ท้ังแนวตั้งและแนวนอน เขียนเป็นภาพ 
ต่อเนื่อง เช่น ภาพในสมุดไทยด�าวาดภาพสัตว์หิมพานต์ในคราว
ออกพระเมรุในสมัยรัชกาลท่ี 3 ช่างเขียนวาดภาพแนวต้ังของ
สมุดมีลักษณะการเปิดสมุดแบบเดียวกับสมุดฝรั่ง ในขณะที่ 
ภาพเขียนเรื่องไตรภูมิยังคงวาดภาพในลักษณะเช่นเดียวกับการ
เขียนอักษรหรือที่เรียกว่า เขียนทีละพับ 

ตัวอย่างกระดาษและการท�าสมุดไทยตลอดจนการน�า
ไปใช้ของช่าง แสดงถึงวัสดุของช่างเขียนท่ีจะสามารถเลือกใช ้
สมุดตามคุณภาพของกระดาษ ส�าหรับสมุดไทยที่มีการใช้งาน
เฉพาะบุคคล หรือเป็นสมุดสเกตช์ของช่าง จะมีความพิเศษ 
ท่ีเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะระบุช่ือหรือไม่ 
โดยมีเนื้อหามีความหลากหลาย อย่างเช่นสมุดไทยขาวของ 
ช่างเขียนโบราณนามว่า ขรัวอินโข่ง (ภาพท่ี 4) เป็นส่ิงสะท้อน
ความก้าวหน้าทางด้านพฤติกรรมของผู้สร้างสรรค์ กล่าวคือ 
ในช่วงเวลาที่ขรัว อินโข่ง มีชีวิตน้ันวิทยาการจากชาติตะวันตก
เข้ามาสู่สยามอย่างมาก ความเป็นช่างท่ีมีความช�านาญในด้าน
งานเขียนได้พัฒนาผลงานจากภาพแบบสองมิติไปสู่ภาพท่ีแสดง
ความเป็นสามมิติ จากหลักฐานท่ีเป็นภาพร่างลายเส้นดินสอ
และเขียนทับด้วยหมึกด�าเป็นเครื่องยืนยันวิถีแห่งช่างเขียนที่ 
จะต้องร่างภาพอยู่เสมอ

สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ซึง่เป็นวธิกีารทีเ่กดิขึน้มาช้านานจนถึง
ปัจจุบัน องค์ประกอบของศิลปะที่ส�าคัญประกอบด้วย 2 ส่วน  
คอื รปูทรง และเนือ้หา การร่างภาพเป็นกระบวนการส�าคญัทีอ่ยู่
ภายใต้องค์ประกอบด้านรูปทรงเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทาง
ทศันะธาตเุพือ่เชือ่มโยงกบัเนือ้หาจนเกดิความสัมพนัธ์ท่ีสามารถ
ตีความและเป็นการสื่อสารที่เป็นผลส�าเร็จ 

กระบวนการสร้างสรรค์ทีอ่าจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการ
ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จต่างๆ ของงานศิลปะแขนงต่างๆ คือ
การร่างภาพ หรือภาพร่างต้นแบบ ตลอดจนการฝึกฝนผ่านการ
ขดีเขยีนทีเ่รียกว่าการสเกต็ช์อย่างทีเ่ข้าใจในสมยันี ้ชลูด นิม่เสมอ 
เขียนหนังสือเร่ืององค์ประกอบของศิลปะไว้ มีส่วนที่แสดงท้ัง
ประเด็นปัญหาและทางออกของการสร้างสรรค์ อาท ิในประเดน็ 
ของการน�าพลังทางด้านการจนิตนาการมาสู่งานสร้างสรรค์ได้นัน้ 
จ�าเป็นต้องมรีปูทรง ร่างภาพจนเกดิพฒันาการสู่ความส�าเรจ็ในการ 
แสดงออก ซึ่งประเด็นนี้ สอดคล้องกับผลงานของช่างเขียนไทย
ที่มีการแสดงออกในลักษณะของความประณีต เล่าเรื่องอย่างมี
จนิตนาการโดยมแีบบแผนตามต�าแหน่งทีไ่ด้ร่างไว้ โดยอาศยัภาพ
ร่างเป็นเบื้องหลัง ภาพร่างจึงเป็นการจัดระเบียบทางความคิด 
ให้เกิดความงาม 

ความส�าคญัของการร่างภาพเป็นกระบวนการทีอ่ยูภ่ายใต้ 
การเรียนรู้และพัฒนารูปร่าง รูปทรงจนเกิดความงามอย่างที่ 
ผูส้ร้างสรรค์พอใจ เมือ่เกดิความช�านาญแล้วการวาดภาพสดหรอื
การวาดอย่างฉบัพลนัจะเกดิผลส�าเรจ็อนัเป็นผลมาจากการฝึกฝน
ด้วยการร่างภาพลงสมุดอย่างเช่นที่ขรัวอินโข่งแสดงไว้ ส�าหรับ
ต�าราภาพที่แสดงรูปแบบของลายไทยเพื่อใช้เป็นการศึกษานั้น 
เป็นข้อทีแ่ตกต่างจากเอกสารทีก่ล่าวถงึความส�าคัญของภาพร่าง  
แต่ความแตกต่างน้ีกลับช่วยสนับสนุนแนวความคิดเร่ืองการน�า
ภาพร่างจากช่างเขียนโบราณต่างๆ มาสู่การผลิตต�าราใช้ในการ 
ฝึกปรอืและความช�านาญ เพราะการผกูลายจนช�านาญจะสามารถ 
น�าไปสู่การสร้างสรรค์ในพื้นที่ที่ต้องการการเขียนซ�้าแตกต่าง 
จากภาพร่างอื่นๆ ที่เป็นการร่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
เขียนซึ่งอาจเป็นจุดส�าคัญในองค์ประกอบของภาพ

ผลงานภาพเขยีนไทยบางชิน้ ซึง่ปรากฏหลกัฐานเป็นเพยีง
ภาพร่างที่เขียนไม่เสร็จกลับสะท้อนอารมณ์ได้อย่างเช่นที่ เฟื้อ  
หรพิทิกัษ์กล่าวถงึในบทความชือ่ศลิปะและศลิปะไทย อนัเป็นผล
มาจากความคิดที่ว่า งานเขียนของช่างไทยโบราณประกอบด้วย 
การสร้างสรรค์และความช�านาญ ซึง่สอดคล้องกบัทีช่ลดู นิม่เสมอ

ภาพที่ 4 สมุดไทยขาวแสดงภาพร่างของขรัวอินโข่ง
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 17, ต�าราร่างรูปภาพว่าด้วย
รปูภาพมนษุย์ รูปภาพยกัษ์ และลวดลายต่างๆ ของอาจารย์อนิโข่ง วดัราชบรูณะ.

ดังนั้นข้อมูลในการศึกษาน้ีจึงอาศัยหลักฐานทางด้าน
เอกสารโบราณและผลงานสร้างสรรค์ อาทิ จิตรกรรมในสมุด
ไทยขาว จิตรกรรมฝาผนัง ยังต้องอาศัยหลักการและแนวคิด 
ที่ส ่งผลต่อการแสดงออกของช่างในเรื่องของกระบวนการ
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ภาพที่ 6 ต�าราภาพแม่ซื้อ ภาพที่ 7 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 102, ต�าราแม่ซื้อ.

เข้าใจว่าพลังของการสร้างสรรค์หรือจินตนาการนั้นมาจากการ
พัฒนาของภาพร่างจนเข้าสู่ความช�านาญในที่สุด

   
ผลการวิจัยและอภิปรายผล

สมุดสเกตช์เป็นหลักฐานส�าคัญที่แสดงกระบวนการ
สร้างสรรค์ของศิลปินเอาไว้ ภาพร่างบางภาพร่างเป็นเบ้ืองหลัง
ของผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ท้ังน้ี
เพราะภาพร่างเป็นต้นก�าเนดิของผลงานสร้างสรรค์ ภาพร่างเป็น 
วธีิการอย่างหนึง่ของการเริม่ต้นสร้างสรรค์ ไม่ว่าการสร้างสรรค์น้ัน 
จะเป็นงานประเภทใด การร่างภาพเป็นสิ่งส�าคัญท่ีพิสูจน์ด้วย
ความส�าเร็จทางทัศนศิลป์มาแล้ว เช่นภาพร่างที่ปรากฏเป็น 
ผลงานจริงอย่างภาพจากต�าราแม่ซื้อจัดอยู่หมวดเวชศาสตร์ 
เก็บรักษา ณ หอสมุดแห่งชาติ ซ่ึงเป็นภาพเขียนสีบนสมุดข่อย 
ไม่ปรากฏค�าบรรยาย เม่ือสืบค้นจึงพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพ
เดียวกันกับที่ปรากฏภายในผนังด้านต่างๆ ของศาลาแม่ซ้ือ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ภาพที่ 5) ซึ่งศาลานี้เป็นที่จารึก

ภาพที่ 8 ต�าราภาพแม่ซื้อ ภาพที่ 9 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 102, ต�าราแม่ซื้อ.

ภาพที่ 5 ศาลาแม่ซื้อ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ต�ารายาทีใ่ช้กบัเด็กแรกเกดิทัง้สิน้ เมือ่แสดงภาพเปรยีบเทยีบภาพ
จะพบลักษณะที่มีส่วนคล้าย และความแตกต่างในรายละเอียด 
บางส่วนซึง่เป็นกระบวนการพฒันาแบบหรอืการบรูณะทีเ่กดิขึน้
ในช่วงเวลาต่างกัน (ภาพที่ 6- ภาพที่ 13) 



นฤมล ศิลปชัยศรี และ สุชา ศิลปชัยศรี 139

ภาพที่ 10 ต�าราภาพแม่ซื้อ

ภาพที่ 12 ต�าราภาพแม่ซื้อ

ภาพที่ 11 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 102, ต�าราแม่ซื้อ.

ภาพที่ 13 จิตรกรรมฝาผนังศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 102, ต�าราแม่ซื้อ.

การเขียนภาพร่างเพื่อใช้ในการเขียนตกแต่งอาคาร เป็น 
กระบวนการท�างานของช่างท่ีจะต้องอาศัยต้นแบบเพ่ือช่วยให้ 
การท�างานนัน้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ตลอดจนเป็นการจดัสรร 
ชิ้นงานเพื่อให้ช่างซึ่งคาดว่ามีจ�านวนมากสามารถเขียนภาพตาม
พื้นที่ที่ได้ก�าหนดไว้ได้อย่างเป็นระเบียบและควบคุมระยะเวลา
ได้ดี 

ความแตกต่างของภาพร่างและผลงานจริงอาจเกิดขึ้นได้
จากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งจากนายช่างคนเดิม หรือนายช่าง
คนใหม่ที่สามารถเติมแต่งตามความเหมาะสมจนเกิดความงาม 
ตามยุคสมัย ดังเช่น ภาพช้างถือพระขรรค์ จากต�าราแม่ซื้อ  
(ภาพท่ี 14) และภาพช้างถอืพระขรรค์จากศาลาแม่ซือ้ (ภาพที ่15) 
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จากภาพตัวอย่างท่ีใช้ในการเปรียบเทียบภาพเขียน 
ที่มาจากสมุดไทย และภาพเขียนที่มาจากงานประดับอาคาร 
(ศาลาแม่ซือ้) พบว่าต�าราภาพแม่ซือ้เป็นต�าราภาพทีม่เีอกลกัษณ์
ของภาพเขียนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีรายละเอียดที่ 
อ่อนช้อยคมชัดจัดได้ว่าเป็นภาพต้นแบบเพื่องานประดับอาคาร 
ที่ดีอย่างหนึ่ง จากการพิจารณาภาพต้นแบบและผลงานจริง
ปรากฏว่ามีความแตกต่างสันนิษฐานว่าเป็นช่างคนละคนเขียน 
ดังเช่นภาพช้างถือพระขรรค์จากต�าราแม่ซื้อแสดงกายวิภาคที่
มีความเป็น 2 มิติ มีส่วนของเศียรที่เห็นเพียงด้านข้างแตกต่าง
จากภาพที่ปรากฏในศาลาแม่ซ้ือแสดงกายวิภาคท่ีต่างออกไป  
มมีมุมองทีแ่สดงความเป็นมติทิีแ่สดงความลึกกว่า มกีารเพิม่เตมิ 
ลวดลายกระหนกเพื่อให้เกิดความสมดุลเท่ากันท้ังสองด้าน 
ของภาพ 

ลักษณะของภาพเขียนไทยที่มีมิติแบบอย่าง 2 มิติ 
ล้วนปรากฏในจติรกรรมสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์ แม้ว่าจะมกีาร
เรียนรู้การเขียนภาพอย่างตะวันตกแล้วก็ตาม แต่กายวิภาคยัง
คงมีลักษณะที่คล้ายคลึงเดิมมากกว่า อาทิ ภาพร่างลายเส้นของ 

ภาพที่ 16 ภาพยักษ์ ลิง ฝีมือขรัวอินโข่ง
ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 17, ต�าราร่างรูปภาพว่าด้วย
รปูภาพมนษุย์ รปูภาพยกัษ์ และลวดลายต่างๆ ของอาจารย์อินโข่ง วดัราชบรูณะ.

ภาพที่ 14 ช้างถือพระขรรค์ จากต�าราแม่ซื้อ ภาพที่ 15 ช้างถือพระขรรค์จากศาลาแม่ซื้อวัดพระเชตุพนฯ

ขรัวอินโข่ง ที่ยังคงลักษณะความเป็นจิตรกรรมไทยด้ังเดิมไว้  
(ภาพที ่16) แต่หากต้องการวาดภาพชาวต่างประเทศจะมลัีกษณะ 
ทางใบหน้าและกายวิภาคที่แสดงความลึกอย่าง 3 มิติมากกว่า
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นอกจากนี้ยังพบภาพลายเส้นในสมุดไทยด�าแสดงภาพ
เทพในไสยศาสตร์เป็นตัวอย่างส�าคัญในด้านการแสดงออกทาง
ศิลปะและการเรียนรู้ของช่างเขียน คือภาพรามาวตารที่แสดง
หน้าเป็นชาวต่างชาติโดยมีกายวิภาคอย่างงานจิตรกรรมไทย 
(ภาพที่ 17) 

ข ้อสังเกตประการหน่ึงในภาพของขรัวอินโข ่ง ซ่ึง 
ส�านักหอสมุดแห่งชาติ กลุ ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได ้
เปรยีบเทยีบลายเส้นกบัภาพจติรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถ 
วัดบวรนิเวศวิหาร ว่ามีความคล้ายคลึงกันผลงานของบุคคล 
คนเดียวกันนั้นสามารถศึกษาได้ถึงพัฒนาการ หรือร่องรอยของ
การพัฒนาในงานสร้างสรรค์ได้ ดังเช่นภาพม้าของขรัวอินโข่ง 
ที่แสดงความเคลื่อนไหวรุนแรงในภาพร่าง (ภาพที่ 18) แต่กลับ

มีลักษณะการแสดงออกอย่างสงบนิ่ง ส�ารวมในภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง (ภาพที่ 19) ซ่ึงขรัวอินโข่งเป็นช่างเขียนที่แสดงความ
เป็นไทยสมัยที่เริ่มรับวิทยาการจากตะวันตก และต่อมาภาพร่าง
ในจิตรกรรมไทยมีความก้าวหน้าขึ้นอีก คือมีหลักของกายวิภาค
อย่างแท้จริงเพิ่มเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ที่แสดงถึงความสามารถในการลดทอนเพื่อความพอเหมาะ 
ของเนื้อหาอันเป็นองค์ประกอบของศิลปะด้วยเช่นกัน

พัฒนาการของภาพเขียนไทยอาจเริ่มต้นจากการเขียน
ลายเส้นอย่างง่าย มาสูก่ารเขยีนภาพอย่างยากขึน้ ประกอบกบัการ 
ขยายความรู้ของช่างจากการสังเกตตัวอย่างภาพเขียนจาก 
ชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ช่างเขียน
แสดงข้อสังเกตเหล่านั้นด้วยการแสดงออกความแตกต่าง 
ผ่านใบหน้าผสมกับกายวิภาคที่แสดงความลึกในตัวภาพอย่าง 
ชาวต่างประเทศ อันเป็นการใช้องค์ประกอบของศิลปะในด้าน 
รูปทรงและเนื้อหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ต่อมาในสมยัรชักาลที ่6-7 ภาพเขยีนทีแ่สดงความแตกต่าง 
จากโบราณเริ่มชัดเจนอย่างมาก ดังเช่นภาพร่างตัวละครในเรื่อง 
รามเกียรติ์ของพระเทวาภินิมมิต ที่แสดงแบบตัวอย่างศักด์ิ 
ของยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์ (ภาพที่ 20) จะเห็นว่ามีโครงสร้าง
ที่แตกต่างจากจิตรกรรมของขรัวอินโข่งที่แม้ว่าจะมีการใช้แสดง
เงา มติ ิลกึตืน้มาแล้วกแ็ต่ แต่โครงสร้างทีเ่ป็นแบบอย่างตะวนัตก 
แสดงเด่นชัดในช่วงศิลปะก่อนเปลีย่นแปลงการปกครองแล้ว โดย
ยังคงอากัปกิริยาที่เป็นแบบอย่างของไทยไว้

ภาพที่ 18 ลายเส้นม้าของขรัวอินโข่ง
ที่มา: หอสมุดแห่งชาติ, หมวดต�าราภาพ เลขที่ 18, ต�าราร่างรูปภาพว่าด้วย
รปูภาพมนษุย์ รูปภาพยกัษ์ และลวดลายต่างๆ ของอาจารย์อนิโข่ง วดัราชบรูณะ.

ภาพที่ 19 จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ที่มา: กรมศิลปากร. (2551) , หน้า 24.

ภาพที่ 17 ภาพรามาวตารใบหน้าฝรั่ง
ทีม่า : หอสมดุแห่งชาต,ิ หมวดต�าราภาพ เลขที ่33, พระสมทุรปูพระไสยสาตร.



สมุดสเกตช์ของช่างเขียนไทยโบราณ
Sketch book of the old thai traditional painter.142

สรุป
การสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอาจ 

เริ่มต้นสร้างสรรค์ด้วยความประทับใจ ด้วยความรู้สึกที่มีต่อ
เนื้อหาบางอย่าง แล้วจึงบรรจุสิ่งท่ีต้องการสร้างสรรค์ลงใน 
รูปทรงให้สอดคล้องกับเน้ือหา เพื่อสื่อสารต่อตนเองและผู้อื่น 
ในขณะท่ีระเบียบวิธีวิจัยมีจุดเริ่มต้นจากการตั้งประเด็นค�าถาม 
รวบรวมวรรณกรรม ข้อมูล เพื่อน�ามาวิเคราะห์และหาค�าตอบ
จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้ คือ กระบวนการที่จะ
ประกอบขึ้นด้วยระเบียบวิธีการสร้างสรรค์ และการวิจัยอันเป็น
ขั้นตอนที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

ภาพร่างเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งอยู่ในขอบเขตของการ
คิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการถ่ายทอดผ่านภาพร่าง 
ที่จะพัฒนาไปสู่ที่สุดของความงามได้ ภาพร่างจึงช่วยให้ช่าง
สามารถเขียนเพิ่มหรือลดทอนองค์ประกอบทางทัศนะธาตุได้ 
ตลอดจนกลายเป็นต้นแบบท่ีแสดงถึงองค์ความรู้ของยุคสมัย  
ดังเช่น ต�าราภาพเขียนไทย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ได้ศึกษา ภาพ 
บางภาพไม่สมบูรณ์แต่กลับมีพลังให้ผู้ชมรับรู้

ภาพร่างจึงมิใช่เป็นเพียงภาพต้นคิด หรือแนวทางในการ
พัฒนาแบบของช่างเขียนไทยโบราณเท่านั้นหากแต่เป็นภาพ 
ที่ท�าให้ทราบถึงแนวทางของการพัฒนางานของผู้ที่ศึกษาศิลปะ 
หรือเป็นนักปฏิบัติศิลปะได้อย่างหนึ่งว่า ความคิด จินตนาการ 
จะสามารถพัฒนาเป็นรูปร่างได้เมื่อลงมือปฏิบัติ และการ 
ร่างภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ การร่างภาพจะ 
ก่อเกิดความ ก้าวหน้าทั้งทางตรงและอ้อม ต้องอาศัยระยะเวลา
ของการเติบโต เพราะระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติจะหมายถึง
การเดินทางสู่ความสมบูรณ์ของการสร้างสรรค์ด้วย.

ภาพที่ 20 ภาพร่างต้นแบบของพระเทวาภินิมมิต
ที่มา: เทวาภินิมมิต, พระ. (2545) , 100-101.
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บทคัดย่อ
การออกแบบการบริการดิจิทัลได้ผสมผสานศาสตร์ 

การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ประกอบด้วย การออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ 
โครงสร้างข้อมลู ประสบการณ์ผูใ้ช้และกลยทุธ์ทางเนือ้หา ซ่ึงหาก
คุณชื่นชอบการท�างานท่ีเป็นระบบจะพบว่า ศาสตร์การเรียนรู ้
เหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อการท�างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบและเกินความคาดหมายของผู้ใช้บริการ หรือ
บางครั้งอาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้คือการท�าให้เว็บไซต์กลายเป็น 
แนวคิดหลักของการพัฒนาดิจิทัล ตลอดจนสามารถมองได้ว่า 
การบริการสามารถใช้ช่องทางอื่นๆ มาเผยแพร่สิ่งต่างๆ ซึ่ง 
หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล

ในแง่ของการบริการดจิทิลั การแบ่งเส้นระหว่างการบรกิาร 
ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการรอบๆ ตัวเราน้ันท�าได้ยากมาก 
โดยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออาจจะเป็น 
ช่องทางการส่งมอบบรกิารและผลติภณัฑ์ทีด่ ีแต่เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัสิง่ของกายภาพบนโลกนีจ้ะเหน็ได้ชัดว่าการบริการดจิทิลัเป็น
สิ่งที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น การสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพ่ือ
ประสานการท�างานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์และการบริการ
ถือเป็นความท้าทายที่มีนัยส�าคัญและอาจได้รับผลตอบแทนที่
มหาศาล

ค�ำส�ำคัญ : การออกแบบบริการ การออกแบบบริการ
ดิจิทัล ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

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

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ความเป็นมาและความส�าคัญ
ในศตวรรษที ่21 คอืยคุทีข้่อมลูสารสนเทศถกูแพร่กระจาย 

ไปอย่างท่ัวถึงและท�าให้มนุษย์สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ได้จากช่องทางที่หลากหลายและง่ายยิ่งข้ึน ซึ่งจากรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันทั่วไปท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเร่งรีบน้ีได้
ท�าให้พิพิธภัณฑ์กลายเป็นสถานที่ที่มนุษย์ไม่มีความจ�าเป็นต้อง
พึ่งพาความรู้จากที่นั่นมากเช่นเดิม โดยในยุคที่เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ได้ท�าให้มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลย 
การเข้าชมพิพิธภณัฑ์และหากต้องการความรูท้ีม่อียูใ่นพพิิธภณัฑ์
ก็จะเลือกใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลที่อ�านวยความสะดวกสบายต่อ
ตนเองมากขึน้โดยเฉพาะการศกึษาผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ อกีทัง้ 
ในหลายๆ พิพิธภัณฑ์ยังมีข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถพัฒนารูปแบบ
การจัดการของตนเองให้ดีมากขึ้นได้ แม้ว่าการด�าเนินงานของ
พพิธิภณัฑ์แบบด้ังเดมิจะท�าให้พพิธิภณัฑ์มพีลงัดงึดดูความสนใจ 
จากประชาชนทัว่ไปได้น้อยลง แต่ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบการศกึษา 
หรือนวัตกรรมสมัยใหม่ใดๆ ก็ตามต่างก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่
ความส�าคัญของพิพิธภัณฑ์ได้เลย โดยวิธีการส�าคัญที่จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของมนุษย์และสร้างมูลค่าทางสังคมให้กับ
พิพิธภัณฑ์ได้ดั่งเดิมก็คือการท่ีพิพิธภัณฑ์ไม่หยุดที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริการของตนเอง 

การศกึษาเพือ่พฒันารูปแบบพพิธิภณัฑ์และการน�าระบบ 
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นเครื่องมือท่ีได้รับ
ความนิยมแพร่หลายและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาบทบาทของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถ
สร้างประสบการณ์การเข้าชมท่ีดีให้แก่ผู้ชมได้ และมีแนวโน้ม 
ในอนาคตว่า “การบริการดจิทิลั” จะสามารถรวมรวบสถิตผิูเ้ข้าชม  
คณุภาพการเข้าชม รปูแบบการจัดแสดงผลงาน ข้อมลูสาธารณะ
และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างมหาศาล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศกึษาประสบการณ์ระหว่างผูใ้ช้งานกบัพพิธิภณัฑ์และ

ปัจจัยภายนอกของการออกแบบการบริการเพื่อน�ามาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์และวิธีการออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction Design)

2. ออกแบบระบบให้บริการดิจิทัลส�าหรับพิพิธภัณฑ์
3. น�าเสนอการออกแบบระบบให้บรกิารดจิทิลัทีส่มบรูณ์

ของพพิธิภณัฑ์ด้วยการออกแบบแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื

วิธีการวิจัย
การศกึษาครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพโดยก�าหนดกลุม่

เป้าหมายบนพื้นฐานตามปัจเจกบุคคลและด�าเนินการสัมภาษณ์ 
ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจที่ท�าให้อยากเข้าใช้บริการใน
พิพิธภัณฑ์

กรอบแนวคิดและขอบเขตในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2 ขอบเขตการวิจัย

กลุม่เป้าหมายหลกัทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของการศึกษานีคื้อ 
“ผูเ้ข้าชมพพิธิภัณฑ์” เพราะเป็นกลุม่ผูใ้ช้งานพพิธิภณัฑ์โดยตรง 
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานประกอบด้วย ผู้ใช้งานเดิมและผู้ใช้งานที่อาจจะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหน่ึงคือ ผู้ประกอบ
การพิพิธภัณฑ์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้น�าเสนอระบบบริการดิจิทัล
ในพิพิธภัณฑ์เท่าน้ัน แต่ยังถือเป็นผู้ใช้งานพิพิธภัณฑ์รายส�าคัญ
อีกคนหนึ่ง
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การวิจัยพบว่า
พพิธิภณัฑ์ท�าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนผู้น�าเสนอบรกิาร โดยการ 

บรกิารนีม้คีวามหมายครอบคลมุ 3 ขัน้ตอนคือ ความคาดหวงัก่อน
การให้บรกิาร ประสบการณ์จากการให้บรกิารและการประเมนิผล 
หลังการได้รับบริการซ่ึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้ง 3 ส่วน 
ล้วนสอดคล้องกบัจิตวทิยาการรบัรูข้องผูใ้ช้งาน ดงันัน้ “ผูเ้ข้าชม 
พิพิธภัณฑ์” และการปฏิสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์จ�าเป็นต้อง
พิจารณาอย่างเป็นระบบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัพพิธิภณัฑ์สามารถแบ่งได้ 
เป็นสามขั้นตอนคือ “สาเหตุก่อนการไปพิพิธภัณฑ์ “ความรู้สึก 
หลงัการเข้าชมพิพิธภณัฑ์” และ “ผลลพัธ์ของการเข้าชมพิพธิภณัฑ์”  
โดยสามขัน้ตอนนีต่้างมคีวามเกีย่วข้องกบัการออกแบบระบบการ 
ให้บรกิารในพิพิธภณัฑ์และการออกแบบการปฏสิมัพนัธ์ทีเ่ช่ือมโยง 
สามสิ่งนี้ออกมาเป็น “เหตุการณ์” ซึ่งเป็นขอบเขตการวิจัยของ
ผู้วิจัยในครั้งนี้

Jesse James Garrett คือหนึ่งในผู ้ก ่อตั้งบริษัท  
Adaptive Path ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�าปรึกษาด้านประสบการณ์
ของผูใ้ช้งานทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ได้อธบิายโครงสร้างความหมาย
องค์ประกอบของประสบการณ์ผู้ใช้ไว้ 5 ระดับชั้น คือ

1. ระดบัการแสดงผล (Surface) หมายถงึ ชดุหน้าเวบ็ไซต์
ที่มองเห็นได้ในระดับแรก ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษร

2. ระดับการกายวิภาค (Skeleton) หมายถึง ต�าแหน่ง
และการจดัวางโครงสร้างบนหน้าเวบ็ไซต์ เช่น ปุม่กด การควบคมุ 
รูปภาพ ตัวอักษร

3. ระดับโครงสร้าง (Structure) หมายถึง รูปแบบของ
การก�าหนดระดับกรอบขอบเขตท่ีมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ทั้งนี้ กรอบขอบเขตก็คือโครงสร้างที่แสดงผลนั่นเอง

4. ระดับขอบเขต (Scope) หมายถึง รูปแบบกลุ่มข้อมูล 
ทีม่ฟัีงก์ชันเหมาะสมและมคีวามเป็นไปได้ในการใช้งานบนเว็บไซต์  
ซึง่ความพเิศษและโครงสร้างทีด่จีะสามารถท�าให้ก�าหนดขอบเขต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ระดับกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง พื้นฐานขอบเขต
ของเว็บไซต์ ซ่ึงไม่เพียงแต่ท�าให้ผู้ประกอบการบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ยังสามารถท�าให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์จากการเข้าชม
เว็บไซต์ได้สูงสุดด้วย

การแบ่งองค์ประกอบของประสบการณ์ของผู้ใช้ตาม 
รปูแบบดงักล่าวมปีระโยชน์ต่อการช่วยวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กีย่วข้อง 
กบัประสบการณ์ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างมาก แต่แท้จรงิแล้วการแบ่ง
องค์ประกอบของประสบการณ์ของผู้ใช้ในปัจจุบันยังไม่มีความ
ชัดเจนเท่าที่ควร นอกจากองค์ประกอบข้างต้นแล้วยังมีปัจจัย
เพิ่มเติมอีก 2 ประการที่มีผลกระทบต่อการเกิดประสบการณ์
ของผูใ้ช้งานคอืเนือ้หาและเทคนคิ การออกแบบการบรกิารดจิทัิล
ในพิพิธภัณฑ์จะต้องใช้ทีมงานจ�านวนไม่น้อยในการท�างาน ซึ่ง
จ�าเป็นต้องมีการท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและผู้เช่ียวชาญ
ทัง้หมดจ�าเป็นต้องบรูณาการองค์ประกอบทัง้ห้าเข้ากนัอย่างเป็น
ระบบ โดยต้องพิจารณาปัจจัยทั้งห้าให้ครอบคลุมถึงจะสามารถ
สร้างประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ได้ส�าเร็จ

หากพูดถึงแหล่งทุนทรัพย์ในการสร้างพิพิธภัณฑ์จะ 
แบ่งออกได้เป็น 2 แหล่งคือเงินทุนจากองค์กรเอกชนและ 
เงนิทนุจากรฐับาล แต่ไม่ว่าจะเป็นเงนิทนุจากแหล่งใดก็ตามหาก
มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะท�าให้พิพิธภัณฑ์ได้รับการพัฒนา 
ไปในทางที่ดีด้วย ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มีพลังดึงดูด 
ความสนใจของประชาชนทัว่ไปได้น้อยลงโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุน่ 
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในการพัฒนา ดังนี้

ภาพที่ 3 ความหมายขององค์ประกอบของประสบการณ์ของผู้ใช้
(ทีม่า : http://jesusgilhernandez.com/2013/03/29/the-elements-of- 
user-experience)
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1) ข้อจ�ากัดด้านการจัดการและแนวความคิดในการ
ด�าเนินงานของผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ นับเป็นสิ่งส�าคัญมากในการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์เพราะหากผู้ท่ีรับผิดชอบมีความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารน้อยและไม่เหน็ความส�าคญัในการพฒันาให้เหมาะสมกบั
ยคุสมยัมากพอหรอืถนดัแต่การใช้กลยทุธ์การบรกิารแบบดัง้เดมิ
ก็จะท�าให้การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เป็นไปได้อย่างยากล�าบาก

2) ข้อจ�ากดัทางด้านทนุทรพัย์ ถือเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่ผีลต่อ 
การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไปจนถึงการตกแต่ง การจัดแสดงผลงาน 
ความแปลกใหม่ของผลงาน วิธีการจัดการ รวมถึงการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนส�าคัญของพิพิธภัณฑ์

3) ขนาดพื้นท่ีของพิพิธภัณฑ์และผลงานท่ีใช้จัดแสดง 
ทั้งนี้พื้นที่ที่เล็กเกินไปหรือมีผลงานท่ีดึงดูดความสนใจของ 
ผู้เข้าชมได้ไม่มากพอก็เท่ากับเป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนาของ
พิพิธภัณฑ์เช่นกัน

4) การจัดแสดงในรูปแบบท่ีจ�าเจ ตามปกติแล้ว ถ้าผู้ท่ี 
เข้ามาเยีย่มชมในพพิิธภณัฑ์ส่วนใหญ่มโีอกาสได้กลับมาใช้บรกิาร
เป็นครั้งที่สองก็มักจะมีการเปรียบเทียบการบริหารจัดการและ
การเปลี่ยนแปลงไปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งหากพิพิธภัณฑ์ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีก็ยากท่ีจะดึงดูดผู้เข้าชมให้กลับเข้ามา
ใช้บริการได้อีกครั้ง

5) มุมมองของประชาชนที่มีต ่อพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบัน 
พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งความรู ้ส�าหรับนักเรียนและ
นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานท่ีให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนด้วย แต่ในมมุมองของประชาชนทัว่ไปยงัคงเข้าใจว่า 
พิพิธภัณฑ์คือสถานท่ีจัดแสดงผลงานท่ีล้าสมัยและใช้ประโยชน ์
ได้น้อย ดังนั้นหน้าท่ีส�าคัญในตอนน้ีก็คือการค้นหาวิธีการ 
ในการเร่งกระจายข้อมูลและเชิญชวนให้ประชาชนได้ทดลอง 
เข้ามาเที่ยวชมและท�าความรู้จักกับบทบาทใหม่ของพิพิธภัณฑ์
เพื่อเปลี่ยนความคิดเก่าที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ให้หมดไป

จากความสามารถของพพิธิภณัฑ์ทีเ่น้น “ให้ความรู”้ และ 
“บริการ” จึงสะท้อนให้เห็นว่า บทบาทที่ชัดเจนของพิพิธภัณฑ ์
มแีพลตฟอร์มทีเ่ป็นวัฒนธรรมสาธารณะ และจากความต้องการ
ทางด้านวฒันธรรมในชวิีตทีเ่พิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ กอปรกบัการผลกัดนั 
นโยบายการเปิดให้บรกิารพพิธิภณัฑ์ฟรที�าให้ “การบรกิารดจิทิลั”  
กลายเป็นแนวทางการผลักดันส�าคัญท่ีจะท�าให้พิพิธภัณฑ์มี
บทบาทสาธารณะมากขึ้น 

ปัจจุบัน การประยุกต์ใช้การบริการดิจิทัลเพื่อพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยวิธีการหลักๆ ดังนี้

1. การเรียกดู (หรือสอบถาม) ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 
(Digital Browser)

การบรกิารเรยีกด ู(หรอืสอบถาม) ข้อมลูด้วยระบบดิจทิลั 
โดยหลักแล้วจะเน้นให้ความส�าคัญไปที่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์
และระบบการน�าทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงถือเป็นการบริการดิจิทัล
ในพิพิธภัณฑ์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์คือ 
เคร่ืองมือสื่อสารที่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์และ
ระบบการน�าทางอิเล็กทรอนิกส์คือเครื่องมือท่ีให้ค�าแนะน�าและ 
ช่วยเหลอืแก่ผูเ้ข้าชมในด้านการน�าเสนอเส้นทางเยีย่มชม อุปกรณ์ 
และการบรกิารต่างๆ ในพพิธิภณัฑ์ผ่านวธิกีารแสดงผลทางหน้าจอ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เข้าถึงข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์และระบบการน�าทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถ
เข้าใจข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลา
เปิดปิดของพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงผลงาน เส้นทางการเยี่ยมชม
และวธิกีารเข้าชม เป็นต้น อนัจะท�าให้ผูเ้ข้าชมมเีป้าหมายในการ 
เยี่ยมชม ค้นพบจิตวิญญาณของตนที่มีต ่อพิพิธภัณฑ์และ 
มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพของผู้เข้าชม นอกจากนี้  
เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ควรอัปเดตใหม่เป็นประจ�าเพื่อให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับผลงานที่จัดแสดงในตอนนี้ กิจกรรม และประกาศอื่นๆ 
อันจะสามารถอ�านวยความสะดวกให้ผู ้เข้าชมเตรียมการให้ 
เหมาะสมกบัช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้ ปัจจบุนั เวบ็ไซต์และระบบการ 
น�าทางอิเล็กทรอนิกส์ในพิพิธภัณฑ์จ�านวนมากต่างก็ให้บริการ
เรียกดู (หรือสอบถาม) ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล 

2. การจัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัล
การจัดแสดงผลงานนับเป็นหน้าที่หลักพื้นฐานของ

พิพิธภัณฑ์อย่างหนึ่งและยังเป็นหัวใจหลักของงานบริการ
พิพิธภัณฑ์ด้วย ปัจจุบันกิจการพิพิธภัณฑ์ได้น�าการบริการ 
จัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บนเว็บไซต์และ
ในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนการจัดแสดงผลงาน 
ในรูปแบบ 3 มิติ จากการมีส่วนช่วยของเทคโนโลยีและรูปแบบ
การให้บริการการจัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัลที่มีเทคนิค
แตกต่างกันได้ท�าให้การบริการจัดแสดงผลงานด้วยระบบดิจิทัล
ในพิพิธภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การจัดแสดงด้วย
หน้าจอสมัผสั การจดัแสดงด้วยรปูแบบฉากจ�าลอง การจดัแสดง
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ด้วยระบบเสียงแบบในโรงภาพยนตร์ การจัดแสดงผ่านระบบ 
การปฏสิมัพนัธ์กบัมนษุย์ เป็นต้น ซึง่พพิธิภณัฑ์ส่วนใหญ่ได้เลอืก
ใช้วิธีการแสดงผลงานในรูปแบบท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสม
กับวัตถุและสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุ

3. การอธิบายข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้มีการน�าระบบการบริการ

อธบิายข้อมลูด้วยระบบดจิทิลัมาประยกุต์ใช้เป็นจ�านวนมาก โดย
ให้บริการผ่านระบบเสียงเป็นหลักและมีรูปแบบที่หลากหลาย  
เช่น ห้องจดัแสดงทีม่กีารส่ังงานโดยการตัง้เวลาให้โฆษณาพพิธิภณัฑ์  
ระบบฉายแสงเลเซอร์และระบบสัมผัสแบบไร้สาย เป็นต้น  
การน�าระบบน�าทางพิพิธภัณฑ์ด้วยเสียงมาประยุกต์ใช้งานนั้น 
ท�าให้ผูเ้ข้าชมไม่ต้องรอเจ้าหน้าทีม่าเป็นผูอ้ธบิายข้อมลูกส็ามารถ 
สัง่การเครือ่งน�าทางด้วยนิว้ตนเองเพ่ือให้อธบิายข้อมลูในส่วนนัน้ 
ได้ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ทางการแสดงผลที่ดีและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลสาธารณะเท่านั้น ยังสามารถ
ประหยัดทรัพยากรมนุษย์ วัตถุและรับประกันคุณภาพของ 
การบริการได้อีกด้วย

4. การประชาสัมพันธ์ด้วยระบบดิจิทัล
ปัจจุบันเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์, Enterprise Portal, 

Social Forum, Weibo Mobile หรือช่องทางข้อมูลการ 
ออกอากาศอื่นๆ ต่างโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงาน
และข้อมูลกิจกรรมอยู่เรื่อยๆ ผ่านนิตยสารออนไลน์จนกระตุ้น
จกัษปุระสาทของผูรั้บชมบ่อยครัง้ท�าให้เกดิผูส้นใจเข้ามาเย่ียมชม
ในพิพิธภัณฑ์มากขึ้น นอกจากนี้ จากการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ของระบบอินเทอร์เน็ตท�าให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สามารถสะท้อน
ข้อมลูผลลพัธ์จากการเยีย่มชมหรอืการวเิคราะห์กิจกรรมท่ีจดัขึน้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีประโยชน์ต่อการสรุปประสบการณ์
ของผู ้เข้าชมให้กับพิพิธภัณฑ์เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการ 
ปรับแก้การด�าเนินงานและยกระดับคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น
ในอนาคตได้

5. การบรกิารด้านประสบการณ์ด้วยระบบดจิทิลั (Digital 
Experience) 

การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในพพิธิภณัฑ์
ไม่เพยีงแต่สามารถท�าให้ผูเ้ข้าชมได้รบัความรูเ้ท่านัน้ ยงัเป็นการ
สร้างประสบการณ์แบบปฏสิมัพนัธ์ทีด่ใีห้กบัผูช้มด้วย ทัง้นีข้้อมลู
ที่น�าเสนอบนเว็บไซต์จะสามารถท�าให้ผู้ชมค้นหาข้อมูลที่ตนเอง
สนใจและมีเป้าหมายในการรับชมที่ชัดเจน ส่วนการปฏิสัมพันธ ์

ระหว่างมนษุย์และคอมพวิเตอร์ (Human Computer Interaction:  
HCI) จะท�าให้เกดิการผลกัดนัทางความคดิจนกลายเป็นกระบวน
การเรยีนการสอนทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา และการจ�าลองเหตกุารณ์
ที่มาจากประสบการณ์จะสามารถกระตุ้นความสนใจและท�าให้
ผู้ชมมีการรับรู้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง ทั้งนี้การออกแบบการบริการด้าน
ประสบการณ์ด้วยระบบดิจิทัลเหล่านี้จะสามารถผลักดันความ
สามารถของวัยรุ ่น กระตุ ้นจิตวิญญาณของผู้ชม เพิ่มการม ี
ส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ชีวิตทางสังคมและมีบทบาท 
ในการเสรมิสร้างความรบัผิดชอบต่อสังคมในเชงิบวกถอืเป็นการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเรียนรู้ในสังคมและผลักดันให้เกิด 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

6. การบริการด้วยระบบดิจิทัลร่วมกัน (Digital shared 
service)

พิพิธภัณฑ์คือองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรที่เก็บรักษา
ความส�าเร็จของอารยธรรมมนุษย ์ ท่ีมีร ่วมกันและนี่ก็คือ 
หลักการพื้นฐานส�าคัญที่ท�าให้พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรีและ
หน่ึงในฟังก์ชันการท�างานพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์ก็คือหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และแหล่งวัฒนธรรมที่สะสมรวบรวมไว้ใน
พิพิธภัณฑ์จ�าเป็นต้องเปิดกว้างเป็นสาธารณะ ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ แม้ว่าจะท�าให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในพิพิธภัณฑ์ได้ง่ายมากข้ึนแต่ปัญหาท่ีพนักงาน
ในพิพิธภัณฑ์ต้องเผชิญคือจะท�าอย่างไรเพื่อปกป้องและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีร่วมกันเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดและจะน�าวิธีการบริการด้วยระบบดิจิทัลที่มีร่วมกันมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร ปัจจุบันการน�าประโยชน์จากเทคโนโลยี
มาใช้บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกันการดาวน์โหลด
ทีผ่ดิกฎหมายและน�าไปใช้ประโยชน์ทางธรุกจิจากการทรพัยากร
โบราณวัตถุที่จัดท�าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นคืองานส�าคัญที่ 
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ต้องเข้าไปศึกษา

การจัดแสดงผลงานภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยการเพิ่ม
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้เข้าชมและหลอมรวมให้ผู ้เข้าชมกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานต้องเริ่มการออกแบบมาจาก 
มุมมองของผู้เข้าชมที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ผ่านความหลากหลายของ
ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และวิธีการฮิวริสติก (Heuristic Method) 
เพราะจะท�าให้ผู้เข้าชมเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกในการเผยแพร่วฒันธรรมและการจดัแสดงโบราณวตัถุ 
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ที่เฉพาะเจาะจงหรืออาจเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็ได้ 
การออกแบบระบบบริการท้ังหมดของพิพิธภัณฑ์ท่ีแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพิพิธภัณฑ์ล้วนต้องผ่านประสบการณ์
ที่สมบูรณ์ของกระบวนการทางเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังสิ้นเพราะ 
การพัฒนาของระบบอนิเทอร์เนต็ได้ท�าให้การปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์และพิพิธภัณฑ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น ตลอดจนท�าให้ผู้คน 
มีวิธีการสัมผัสถึงประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น

การออกแบบการบริการ (Service Design) คือ วิธีการ
วางแผนและบริหารจดัการการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างหนึง่ 
ทีม่คีวามสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัมนษุย์ โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวัตถุ เป็นต้น โดยกิจกรรม
การออกแบบนี้จะสามารถยกระดับประสบการณ์การใช้งาน
และคุณภาพการบริการให้สูงขึ้น จุดมุ่งหมายส�าคัญของการ
ออกแบบการบริการทีใ่ช้กันอย่างแพร่หลายในภาคอตุสาหกรรม
คือการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่าย สร้างความพึงพอใจ 
วางใจและเป็นการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การออกแบบ
การบริการมีทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม เช่น กระบวนการ

สร้างประสบการณ์ผู้ใช้อาจอยู่ในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า
หรือแม้กระทั่งขณะก�าลังเดินทางอยู ่บนถนนก็ได้ซึ่งทั้งหมด
ล้วนมีบทบาทส�าคัญในการถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
และวตัถุ นอกจากนี ้การออกแบบการบรกิารยงัเป็นการหลอมรวม 
ระหว่างมนุษย์กับการสื่อสาร สภาพแวดล้อม พฤติกรรมและ
วัตถุให้กลายเป็นหน่ึงเดียวกันและมุ่งเน้นที่การพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องของแนวคิดมนุษย์ 

กระบวนการด้านประสบการณ์ของผู้เข้าชม (Visitors  
experience the process) ผูเ้ข้าชมพพิธิภณัฑ์ถอืเป็นกลุม่สงัคม 
ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมาก แต่
เน่ืองจากข้อจ�ากัดของพื้นที่และการเดินทางท�าให้จ�าเป็นต้องใช้
การติดต่อส่ือสารที่ทันสมัยมาขยายขอบเขตการให้บริการ เช่น  
ระบบเครือข่าย เอกสารวรรณกรรม หรือแม้กระทั่งการแนะน�า
ชักจูงจากเพื่อน เป็นต้น เพราะการสื่อสารด้วยวิธีเหล่าน้ีจะ
สามารถท�าให้ผู้เข้าชมเข้าใจพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการดึงดูด
ให้ประชาชนท่ัวไปอยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย ทั้งน้ี เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการด้านประสบการณ์ของผู้ใช้งานและ

ภาพที่ 4 แพลตฟอร์มการบริการดิจิทัล (ที่มา :Liu Enpeng, 2016)
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ความต้องการของผู้เข้าชมจ�าเป็นต้องแบ่งประเภทของผู้เข้าชม 
ให้เหมาะสมด้วย อาทิ การแบ่งประเภทตามกลุม่ผูเ้ข้าชมออนไลน์ 
ได้แก่ ผู้ที่เคยมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ท่ีก�าลังเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
และผูท้ีจ่ะมาเข้าชมพพิธิภณัฑ์ในอนาคต การแบ่งกลุม่ตามอาชพี 
และระดับการศึกษาได้แก่ ผู ้เข้าชมมืออาชีพ ผู้เข้าชมทั่วไป 
และผู้เข้าชมที่ต้องการค�าแนะน�า การแบ่งกลุ่มตามอายุ ได้แก่ 
ผู ้ชมวัยสูงอายุ ผู ้ชมวัยกลางคนและผู้ชมวัยเด็ก นอกจากนี้  
หากแบ่งกลุ่มตามสถานะของผู้เข้าชมยังสามารถแบ่งออกเป็น  
ผู้เข้าชมระดับ VIP ผู ้เข้าชมชาวต่างชาติ ผู ้เข้าชมคนพิการ 
ที่ต้องการการดูแล เป็นต้น 

การออกแบบระบบการบรกิารดิจทิลัในพพิธิภณัฑ์มไีว้เพ่ือ 
อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน แต่การออกแบบระบบที่ดี
ก็ต้องประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้ใช้งานท่ีดีด้วย นอกจากน้ีการ
บริการดิจิทัลต้องเป็นชุดระบบการให้บริการที่สมบูรณ์เท่านั้น 
ถงึจะสามารถเข้าถงึบทบาทของการบรกิารได้อย่างครบถ้วน ทัง้นี้
เพราะระบบการบริการดจิทิลัเป็นกระบวนการทีม่กีารเคลือ่นไหว

อยู่ตลอดเวลา (Dynamic Process) ท�าให้ผู ้ให้บริการต้อง 
ท�าตามกระบวนการทางธรุกจิและต้องด�าเนนิการปรบัปรงุเนือ้หา
อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับความต้องการที่เกี่ยวกับการให้บริการของ
ผู้ให้บริการซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เน้นความต้องการของ
พืน้ทีโ่ดยรอบและความสมดุลของทัง้สองฝ่ายจะท�าให้เกดิระบบ
บริการแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

ส�าหรบัผูใ้ช้งานแล้ว ระบบการบรกิารดจิทิลัในพพิธิภณัฑ์
ต้องมปีระโยชน์ มคีณุค่าและสามารถวดัผลได้ ซึง่การด�าเนนิงาน 
ในพพิธิภณัฑ์และการถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารควรท�าให้เป็นทีย่อมรบั 
ต่อประชาชนและควรมีการตีความท่ีเหมาะสมหรือกล่าวได้ว่า
พิพิธภัณฑ์หรือพนักงานของพิพิธภัณฑ์ถือว่าเป็น “ผู้ใช้งาน” 
ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เหมือนสุภาษิตโบราณว่า “ตบมือ
ข้างเดียวไม่ดัง” ซึ่งคือเหตุผลเดียวกันเพื่อให้สาธารณชนได้
เพลดิเพลนิกบัการให้บรกิารดจิทิลัของพพิธิภณัฑ์ ส่วนผูใ้ห้บรกิาร
พพิธิภัณฑ์กไ็ด้รบัผลประโยชน์จากระบบการบรกิารในพิพธิภณัฑ์

ภาพที่ 5 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของ Peter Moville (ที่มา : www.baidu.com)
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ภาพที่ 6 โครงสร้างแอปพลิเคชันส�าหรับพิพิธภัณฑ์

สรุปผล
พพิธิภณัฑ์ คอื สถานศกึษาสาธารณะทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุคน 

สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิชาเฉพาะต่างๆ ได้อย่างมากมาย 
รวมถึงยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างความบันเทิงได้  
แต่เนื่องจากข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานและการบริการท่ีไม่ดีพอ 
อาจท�าให้ผู้เข้าใช้บรกิารได้รบัประสบการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ และ 
ประสบการณ์ท่ีเลวร้ายดังกล่าวนี้ อาจะท�าให้พวกเขาเหล่านั้น
ไม่อยากเข้าใช้บริการในพิพิธภัณฑ์อีก ดังนั้นออกแบบระบบ
บริการดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์ตามมุมมองทางจิตวิทยาความคิด 
ของประชาชนจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ประชาชน
และเป็น “อ�านาจละมุน (Soft Power)” ท่ีท�าให้ประชาชน 
หลงรักในพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง และจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า  
การออกแบบการบริการดิจิทัลสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้ใช้งาน สร้างรูปแบบการสื่อสารที่ดีและ
ท�าให้พิพิธภัณฑ์สามารถให้บริการที่เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน
มากขึ้น

ปัจจุบัน การด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ก�าลังประสบกับ
ปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งสาเหตุหลักประการหนึ่งคือ นอกจาก
ข้อจ�ากัดด้านการท�างานของพิพิธภัณฑ์แล้ว การออกแบบ
การบริการยังมีผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์การเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ของผู้ชมด้วย ดังนั้น ผู้สนใจศึกษาด้านการด�าเนินงาน 
ของพพิธิภัณฑ์จ�าเป็นต้องศึกษาลักษณะการบรหิารงานแบบเฉพาะ 
ของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นควบคู่ไปกับระบบการบริการที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ได้ข้อก�าหนดใหม่อันจะท�าให้
พิพิธภัณฑ์สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

การเชื่อมโยงผลของระบบให้บริการดิจิทัลไม่เพียงแต่ 
เป็นระบบการให้บริการประชาชนแล้ว ยังเป็นการให้บริการกับ
ตวัพพิิธภัณฑ์เองด้วย ดังน้ัน ควรมกีารประสานงานของหน่วยงาน 
ต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมเพือ่ให้ระบบสามารถท�างานเป็นการ
บริการดิจิทัลได้สมบูรณ์

การออกแบบการบริการและการประยุกต์ใช้กับกลุ่ม 
เป ้าหมายที่ ไม ่ เหมือนกันย ่อมมีความแตกต่างกันไปตาม 
พื้นหลังทางวัฒนธรรม ประเพณี ระดับการศึกษาและการรับรู้ 
องค์ประกอบจากภายนอก ซึง่การท�าความเข้าใจและการส�ารวจ 
ความต้องการด้านการบริการของวัตถุเป้าหมายและปัจจัย 
ภายนอกที่ส ่งผลซ่ึงกันจะสามารถเปิดตัววิธีการออกแบบ 
การบริการได้อย่างราบรื่นและส่งผลโดยตรงต่อผู้เข้าชม โดย 
การออกแบบการบริการดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จะ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้เข้าชมซ่ึงเป็นหัวใจ
ส�าคัญของการท�างานทั้งหมดและสามารถเพิ่มความสนใจให้กับ
ผู้เข้าชมได้เป็นอย่างสูง

ทัง้นี ้ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการออกแบบโครงสร้างแอปพลเิคชนั 
การบริการดิจิทัลส�าหรับพิพิธภัณฑ์ไว้ดังนี้
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บทคัดย่อ
งานวจัิย กาสรศลิป์ประตมิากรรมตกแต่ง หมูบ้่านอนรุกัษ์

ควายไทย ต�าบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์
ในการถ่ายถอดผลงานศิลปะเซรามิก แนวสื่อผสม ถ่ายทอด 
ผลงานเนื้อหา เร่ืองราวของวิถีชีวิตชนบทของชาวนากับควาย 
ของหมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย ความผกูพนัระหว่างวถิชีวีติชาวนา
และควายไทยผสมผสานกับความน่ารักในรูปแบบสมัยใหม่ 
ภมูปัิญญาของบรรพบุรุษไทย อนรุกัษ์วถีิชวีติชนบทกบัควายไทย  
และเป็นเอกลักษณ์จุดสนใจของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ผลงานศลิปะชดุนี ้เป็นรปูแบบของงานประติมากรรม ท�าจาก 
วัสดุเซรามิก ใช้เน้ือดินสโตนแวร์ผสมทรายและขี้เถ้าแกลบ  
ใช้สีเซรามิก อย่างเช่นสีสเตน และสีใต้เคลือบ ตกแต่งผลงาน
ด้วยการขูดลาย เผาที่อุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส และใช้วัสด ุ
จากธรรมชาติในการตกแต่งช้ินงาน เพื่อสื่อเรื่องราวของวิถีชีวิต
ชนบทอีกด้วย

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.

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
วิถีชีวิตคนไทยเป็นสังคมเกษตร ด�ารงชีวิตการท�านาเป็น

อาชพี ใช้แรงงานคนในครอบครวัและแรงงานสตัว์ การด�ารงชวีติ 
ต้องพ่ึงพาธรรมชาต ิอยูร่่วมกันและพึง่พาอาศยักัน เพือ่ให้สามารถ 
ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง วัฒนธรรมทางสังคมของคนไทย 
มีลักษณะเป็นสังคมท่ีมีน�้าใจเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน  
การท�างานในไร่นามีวัฒนธรรมการละเล่น การร้องร�าท�าเพลง
เพื่อผ่อนคลาย และสร้างความสัมพันธ์ต่อกันภายในชุมชน  
จนเป็นการละเล่นเพลงพื้นบ้านท่ีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
ในท้องถิน่และในประเทศ การท�านาในประเทศไทยมปัีจจยัหลกั 
2 ประการ 1.สภาพพื้นที่ และภูมิอากาศ 2.สภาพน�า้  เนื่องจาก
ปัจจุบันวิถีการด�าเนินชีวิตต้องอาศัยเงินมากขึ้นจึงต้องท�าไร่นา
โดยรับจ้าง ผู้คนบางส่วนท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม วิถีชีวิต
คนชนบทจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม (สมจิตร 
โยธะคง, 2555 : 8-9) 

แต่เมื่อสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จนเกิดปัญหาทางวัฒนธรรม ท้ังน้ีเพราะสังคมไทยเป็น
สงัคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่อยูใ่นชนบททีม่กีารท�านา 
และการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก การผลิตแต่เดิมก็เป็นแต่เพียง
ให้พอมีพอกิน ไม่ได้ผลิตอย่างใหญ่โตเพ่ือส่งออกไปค้าขายกับ 
ต่างประเทศ จงึไม่มคีวามจ�าเป็นในการพฒันาทางด้านเทคโนโลยี 
แต่สังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังผลิต เพื่อส่งออกผลิตผลทางการ
เกษตร ซึง่แต่เดมิผลติเพือ่เลีย้งตวัเอง ด้วยเทคโนโลยแีบบดัง้เดมิ  
ก็เปล่ียนมาเป็นการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการ 
ลงทุน การใช้ที่ดินเพ่ือการขยายตัวทางอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรมน�าทรัพยากรของประเทศมาผลิตสินค้ามากมาย 
ท�าให้เกิดย่านอุตสาหกรรม และย่านพาณิชยกรรมขึ้นตาม 
เมืองต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เหล่านี้ล้วนมีผล  
ท�าให้ชนบทมีการเปล่ียนแปลง มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
เกษตร โดยเฉพาะการท�านา เพื่อใช้แทนควาย สัตว์ที่อยู่คู่กับ 
ผืนนามาแต่อดีต (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2534 : 122-123) 

ควายไทยจัดเป็นควายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดา
ควายเลี้ยงแถบเอเชีย ควายเลี้ยงมีสองประเภทคือ ควายแม่น�้า 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นควายพันธุ์ อินเดีย จัดเป็นควายพันธุ์นม และ 
ควายปลกั ซึง่รวมควายไทยและควายงานในประเทศ ในเอเชยี เช่น  
ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี เมยีนมา เขมร ควายไทยมเีลีย้งกนัในทกุภาค 
ของประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ควายซึง่เป็นสตัว์ทีอ่ยูคู่ก่บัสงัคมไทย ตัง้แต่ครัง้บรรพบรุษุมคีวาม
สัมพันธ์กับคนไทย คนไทยใช้ควายในการท�าเกษตรกรรม เช่น  
ท�านา ท�าไร่ และอกีทัง้ยงัใช่ในการศกึสงคราม เพราะมคีวามเชือ่ง  
และอ่อนโยน ควายเป็นสตัว์ทีม่ปีระโยชน์ ทัง้พละก�าลังทีแ่ขง็แกร่ง  
และมูลของควายยังเอามาท�าปุ๋ยได้ด้วย ผู้คนในชนบทจึงนิยม 
เล้ียงไว้ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เดิมทีมนุษย์ได้เรียนรู้และ 
เห็นประโยชน์ของฝูงควายป่า จึงได้เรียนรู้วิธีการน�าควายป่า 
มาใช้แรงงาน จนมีการน�ามาเป็นสัตว์เลี้ยง ประกอบกับควายที่ม ี
นสัิยเชือ่งไม่ดรุ้าย เล้ียงง่าย อดทน แขง็แรงไม่ค่อยมโีรคภัยไข้เจบ็ 
เชือ่ฟังค�าสัง่ของมนษุย์ และมนิีสยัชอบน�า้ จงึสอดคล้องลงตวักบั 
การใช้แรงงานในการท�านาข้าว ชาวนาจงึมอบหน้าทีสั่ตว์ใช้แรงงาน 
เพื่อการเกษตร และท�านาให้แก่ควายนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เมื่อการ
ท�านา ท�าเกษตร ได้แปรเปลี่ยนเป็นการน�าเครื่องจักรที่ทันสมัย 
มาใช้ในงานเกษตรมากยิ่งขึ้น ผู ้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจ
เครื่องจักร เพราะช่วยผ่อนแรง เพียงเพราะความเร็วและ 
ความสะดวก ควายจากทีเ่คยเดนิอยูต่ามท้องไร่ท้องนา กลบักลาย 
เป็นสัตว์ที่ถูกคนมองข้าม จนในปัจจุบันนั้นไม่ปรากฏอยู่ในการ 
ท�าเกษตรกรรมของชาวนาอกีเลย จงึเริม่มคีวามวติกกนัว่า ควาย
อาจจะหมดไปจากสังคมไทยเพราะสาเหตุของการลดจ�านวน
ควายอย่างรวดเรว็ ปัญหาทัง้หลายนีไ้ม่เพิง่เกดิขึน้กบัวถิชีวีติของ
ควาย ปัญหาเกิดขึ้นทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นจุดก�าเนิด 
ของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เห็น 
ความส�าคัญของควายและเห็นวิถีชีวิตชนบทของคนไทยที่มี 
ความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันแบบเครือญาติ เอาใจใส่ดูแลเกื้อกูลกัน 
เป็นความสัมพนัธ์ทีห่าได้ยากในปัจจุบนัทีไ่ม่อยากให้เลือนหายไป  
และเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังได้พบเห็นวิถีชีวิตชนบทของ 
คนไทย และเพื่อให้ผู้คนเล็งเห็นถึงความส�าคัญของควาย เพราะ 
ในอดตีเมอืงสพุรรณบุรถีอืเป็นจังหวดัของเกษตรกร ผู้คนท�าอาชพี 
ท�านา ท�าไร่ เป็นส่วนใหญ่จึงมีความผูกพันกับสัตว์ชนิดนี้มาก  
และไม่อยากทอดทิ้งให้สัตว์ชนิดน้ีได้สูญพันธุ์และลืมไปจาก
สังคมไทย

จากปัญหาดังกล่าว ยุคที่เทคโนโลยีเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มนุษย์มีความต้องการผลิตข้าวเพื่อเป็นอุตสาหกรรมจึง
หันมาใช้เครื่องจักรกลแทนควายมากขึ้น ท�าให้จ�านวนควายลด
ลงอย่างน่าใจหาย จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะพัฒนา
และสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตกแต่ง ชุดกาสรศิลป์  
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ที่แสดงถึงวิถีชีวิตชนบทและควายไทยในรูปแบบสมัยใหม่ 
ภมูปัิญญาของบรรพบรุษุไทยทีส่ะท้อนให้เหน็ได้จากกลุม่หมูบ้่าน
ชาวนาไทยแบบเรียบง่าย การท�านาโดยไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัย 
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชนบทกับควายไทย และเป็นเอกลักษณ์ 
จุดสนใจของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดแสดง 
วถิชีวีติของผูค้นในชนบท ชาวนา และเกษตรกรรม หมูบ้่านอนรุกัษ์
ควายไทยต้ังอยู่ใน อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ 
จดัตัง้ขึน้เพ่ือสะท้อนให้เหน็ภาพชวีติชาวนาในชนบทดัง้เดมิ ภาพ
การท�านาทีไ่ม่ใช้เคร่ืองจกัรทนัสมัย ภมูปัิญญาของบรรพบรุษุไทย 
ทีส่ะท้อนให้เห็นได้จากกลุม่หมูบ้่านชาวนาไทยแบบเรยีบง่ายของ 
ผูค้นในชนบทกบัควายไทย และหันมาช่วยอนรุกัษ์ควาย ให้คงอยู่ 
คู่สังคมไทยมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชนบทกับควาย

ไทย โดยการน�าวสัดทุีเ่ป็นธรรมชาตมิาผสมผสานกบัแนวคดิสมยั
ใหม่และสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเซรามิค

2. เพื่อน�าเสนอคุณค่าวิถีชีวิตของควายไทย และความ
สัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับการแสดงออกถึงความ
อบอุ่นน่ารักในวิถีชีวิตชนบทด้วยรูปแบบศิลปะร่วมสมัย

3. เพื่อสร้างงานประติมากรรมดินเผา ชุดวิถีชีวิตชนบท
ของควาย และควายไทยในรปูแบบสมยัใหม่ ของหมูบ้่านอนรุกัษ์
ควายไทย อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

“กาสรศิลป์” ประติมากรรมตกแต่งหมู่บ้านอนุรักษ ์
ควายไทย ค้นคว้าการด�าเนินวิถีชีวิตผู้คนในชนบท ความเป็นอยู่
ของผูค้นสมยัก่อนในหมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย อ�าเภอศรปีระจนัต์ 
จงัหวดัสุพรรณบรีุ อริยิาบถต่างๆ ของชาวนา และควายไทย น�ามา 
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชิน้งานประตมิากรรมตกแต่ง และ
ศกึษางานประตมิากรรมร่วมสมยัมาผสมผสานร่วมกบัผลงาน เพือ่ 
ให้ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับผลงาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
กาสรศลิป์ หมายถงึ ชือ่ ผลงานศลิปะประตมิากรรมดนิเผา  

ที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการประดับตกแต่งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 
อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิธีชีวิตชนบท หมายถึง รูปแบบการด�าเนินชีวิตของ 
คนในสังคมไทยที่อยู่นอกเมือง หมู่บ้านที่ห่างไกล มีความเป็นอยู่
ที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท�าการกสิกรรมเพื่อพอกิน
พออยู่ คงไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ภาพที่ 1 – 3 ผลงานประติมากรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หมายถึง พื้นท่ีอยู่ในบริเวณ
ภาคกลางของอ�าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีคงไว้ซึง่การ
ด�าเนินวิถีชีวิตในสมัยก่อน และรักษาประเพณี วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ดู

การด�าเนินวิจัยสร้างสรรค์
การด�าเนนิการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะชดุ “กาสรศิลป์” : 

ประตมิากรรมตกแต่ง หมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย อ�าเภอศรปีระจนัต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แบ่งวิธีการด�าเนินงานดังนี้

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. ศกึษาข้อมลูการงานประตมิากรรมตกแต่ง การออกแบบ  
การติดตัง้ การตกแต่งด้วยเทคนคิต่างๆ ส�ารวจพ้ืนทีภ่ายในบรเิวณ 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และกรอกแบบ 
สอบถาม ผู้บริหาร นักท่องเที่ยว 

4. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อน�ามาหาข้อสรุป
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงาน

5. ออกแบบร่างภาพตามแนวความคิด และทดลองขึน้งาน  
3 มิติ

6. ด�าเนินการสร้างสรรค์รูปแบบช้ืนงานประติมากรรม 
ดินเผา 

7. วิเคราะห์ผลงานและสรุปข้อมูลเพื่อถ่ายทอดผลงาน

ผลงานศิลปะชุด “กาสรศิลป์” : ประติมากรรมตกแต่ง 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ถ่ายทอดผลงานเนื้อหา เรื่องราวของวิถีชีวิตชนบทของชาวนา 
กบัควาย ของหมูบ้่านอนรุกัษ์ควายไทย ความผกูพนัระหว่างวิถีชีวติ 
ชาวนาและควายไทยผสมผสานกบัความน่ารกัในรปูแบบสมยัใหม่  
ภมิูปัญญาของบรรพบรุษุไทย อนรุกัษ์วถิชีวีติชนบทกบัควายไทย  
จึงใช้เทคนิคของเซรามิกมาใช่ในการสร้างสรรค์ เป็นผลงาน
ประติมากรรม และหยิบเอาวัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งผลงาน

ในการออกแบบผลงานประติมากร มุ่งประยุกต์ผลงาน 
ประติมากรรม ประเพณีนิยมผสมผสานเรื่องราวที่ใกล้ตัว  
โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาติ และทางด้าน 
รปูแบบการสร้างสรรค์ผลงาน การตดัทอนรปูทรงให้มกีารแสดงออก  
และมคีวามรูส้กึสมัพนัธ์ร่วมกับผลงาน สือ่ออกมาในรปูแบบต่างๆ 
โดยมุง่เน้นแสดงแสดงออกทางรปูทรงและวสัดมุากกว่า เรือ่งราว 
การออกแบบและคิดค้นตามความคิดเห็นด้วยแรงบนัดาลใจส่วนตวั  
รูปทรงใหม่แนวความคิดแปลกใหม่ และแสดงออกอย่างอิสระ  
ไม่ผกูพนักบัแนวความคดิใดแนวความคดิหนึง่ โดยเฉพาะประยกุต์ 
ให้เข้ากับสังคมเมืองยุคใหม่ ด้วยวัสดุ รูปทรง ตลอดจนพื้นผิว 
ของวัสดุ เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ดูได้คล้อยตามมากกว่าเนื้อหาเอง  
วัสดุที่น�ามาสร้างสรรค์ ได้แก่ ปูน ผ้า ไม้ น�ามาสร้าง บางครั้ง 
จะเรียกว่า ประติมากรรมสื่อผสม
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ออกแบบร่างภาพ โดยในเบือ้งต้นท�าการออกแบบร่างภาพ  
เพื่อค้นหารูปแบบที่สามารถเป็นไปได้และการสร้างรูปแบบ 
ทีเ่หมาะสม โดยใช้กระดาษในการร่างแบบเพ่ือทีจ่ะท�าให้สามารถ
เห็นมุมมองโดยรวมของการออกแบบ ผลงานประติมากรรม 
ถูกออกแบบโดยการน�ารูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบเนื่องจาก
จะสร้างผลงานให้ดูมีความร่วมสมัย การน�าควายมาลดทอน 

ให้มีความน่ารัก อ่อนน้อม ผ่อนคลาย และน�าเอกลักษณ์ 
ของควายอย่างเช่น เขาควายมาเป็นจุดเด่นในการสร้างสรรค์  
โดยด้านในตวัช้ินงานจะออกแบบเป็นเรือ่งราวของวถิชีีวติชนบท 
ในบางชิ้นได้น�านกเอี้ยงมาประกอบภายในชิ้นงาน ท�าให้ชิ้นงาน
มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 4 – 11 ภาพร่างสเกตช์ผลงานส�าหรับเป็นต้นแบบ

ภาพที่ 12 – 15 ภาพร่าง และ ต้นแบบ

กระบวนการท�างานทางเซรามิก
แบบร่าง Sketch

แบบ Model 3 มิติ
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ภาพที่ 16 – 17 ภาพต้นแบบด้วยการตัดโฟมและพอกด้วยดินเหนียว ภาพที่ 30 – 31 ผลงานที่น�าออกจากพิมพ์

ภาพที่ 18-21 การสร้างพิมพ์ปูนปลาสเตอร์

ภาพที่ 22 – 25 การผสมดิน

ภาพที่ 26-29 การน�าดินเข้าอัดในพิมพ์

ภาพที่ 32 – 34 ตกแต่งชิ้นงาน

ภาพที่ 37 – 38 การเผาดิบอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 35 -36 การน�าสีสเตนทาลงชิ้นงาน
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ภาพที่ 39 – 42 ตกแต่งลายละเอียดการเขียนสีใต้เคลือบ
เผาเคลือบอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส

ผลงานชดุท่ี 1 ช่ือชดุควายบ้านนา สือ่เรือ่งราวพืน้ทีอ่าศยั
ของผู้คนในชนบท โดนใช้ลักษณะของรูปทรงกลม มาออกแบบ 
ให้มีความน่ารัก ดูอ่อนโยน และมีความสมัยใหม่ ตกแต่งด้วย
การปั้นนูนต�่า การขูดลาย และการใช้สีสเตนมีการใช้วัสดุจริง
เสริมบางส่วน

ผลงานชุดที่ 2 ชื่อชุดควายบ้านดาว สื่อเรื่องราวของ
ครอบครัวของควาย ความน่ารักของแม่ควาย และลูกควาย  
ความอ่อนโยน การใช้รูปทรงกลม มาตัดทอน และตกแต่งด้วย
การขูดลาย ลวดลายสื่อถึงชนบทในยามค�า่คืนมีหมู่ดาวมากมาย 
มีความอุดมสมบูรณ์ ตกแต่งด้วยการปั้นนูนต�่า การขูดลาย  
และการใช้สีสเตนมีการใช้วัสดุจริงเสริมบางส่วน

ภาพที่ 43 ภาพผลงานส�าเร็จ ชุดที่ 1 ภาพที่ 44 ภาพผลงานส�าเร็จ ชุดที่ 2

วิเคราะห์ผลงาน
ผลงานประติมากรรมตกแต่ง กาสรศิลป์ หมู่บ้านอนุรักษ์

ควายไทย ต�าบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แนวคิดจาก 
เรือ่งราวของวถิชีีวติชนบทของชาวนากบัควายไทย โดยสร้างสรรค์ 
ด้วยรูปทรงของเรขาคณิต ในบางจุด และน�าจุดเด่นของลักษณะ
ควายมาตดัทอนรปูทรง คลีค่ลาย ให้มคีวามเรยีบง่าย น่ารกั และ
ร่วมสมยั ตกแต่งช้ินงานด้วยการขดูลายนนูต�า่ และเพ้นท์สีเซรามกิ  
เล่าเรื่องราว ที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตชนบท สีสันที่ใช้ในผลงาน 
ประติมากรรม คือสีน�้าตาล เหลือง เป็นส่วนใหญ่ เพื่อสร้าง 
บรรยากาศความเป็นชนบท วถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนในสมยัก่อน  
และมีสีด�าบางจุดท�าให้ชิ้นงานมีความลึก และมีมิติมากยิ่งขึ้น

สรุปการวิจัย
ผลงานการวิจัยชุด กาสรศิลป์ประติมากรรมตกแต่ง 

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต�าบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นงานประตมิากรรมทีไ่ด้แนวคดิ แรงบนัดาลใจ จากการศกึษา
ภาคสนาม ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต�าบลศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี น�าเสนอเร่ืองราวประวัติความเป็นมา และ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบท วิถีชีวิตชาวนากับควายไทย  
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สรรค์สร้างให้แก่คนรุ่นใหม่

ผลงานจากแนวคิด และแรงบันดาลใจผ่านกระบวนการ
ทางเซรามิกสร้างสรรค์เป็นชุด 2 ชุด ได้แก่ชุดที่ 1 ชื่อชุดควาย
บ้านนา และชดุที ่2 ชือ่ชดุควายบ้านดาว ซึง่มรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนั  
ในรูปแบบงานประติมากรรมตกแต่ง เพื่อน�าเสนอให้ผู้สนใจ 
ได้มีส่วนร่วมกับผลงาน และสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม ทั้งยัง
สร้างบรรยากาศให้กับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และสร้างความ
ประทับใจได้ต่อไป



รัตนชาติ ผิวงาม 163

บรรณานุกรม
กิตติ กุบแก้ว. (2553). ภูมิปัญญาการคัดเลือกควายไทย. กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์.
โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2533). สารานุกรมไทยส�าหรับ 

เยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 16. กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน.
จนิตนา อินทรมงคล,ทศพร ศรศีกัดิ,์ กติต ิกบุแก้ว, สพุจน์ ศรสีร้อย. (2553). การฝึกคนและฝึกควายไถนา ชดุ ภูมปัิญญาไทยเกีย่วกบัควาย.  

กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์.
 . (2548). ควายไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน., กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์.
จรัญ จันทลักขณา. (2520). สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน เล่มที่ 3. กรุงเทพฯ: หอรัษฏากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง.
นิดดา หงษ์วิวัฒน์. (2554). เครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คติ. 
บ้านควาย (2545, มีนาคม 1). หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย. [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก : http://www.suphan.biz/Villagebuffalo.htm
สมจิต โยธะคง และคณะ (2554). “เกษตรกรรมกับสังคมไทย” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสังคมไทยกับการส่งเสริมการเกษตร หน่วยที่ 1  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์: นนทบุรี
เอ็ททสึโซะ คาโต. (2553). หลักการท�าเคลือบเซรามิก. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.





หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรม
Sufficiency Economy to Creative Sculpture

❖ รุจน์ ถวัลย์อรรณพ ❖



หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรม
Sufficiency Economy to Creative Sculpture166

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรม
Sufficiency Economy to Creative Sculpture
❖ รุจน์ ถวัลย์อรรณพ1 ❖

บทคัดย่อ
บทความวชิาการฉบบันี ้ได้แรงบนัดาลใจจากการศกึษา พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. วิเคราะห์และสังเคราะห์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเชื่อมโยงกับแนวความคิดและวิธีการทางศิลปะ 2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ความรู ้ที่ได้ประยุกต์มาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง, 3.เพื่อสื่อสารกับผู้ชื่นชมผลงานศิลปะ ได้เข้าใจแนวคิดการท�าเกษตรตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพยีง ผ่านการวเิคราะห์กระบวนการทรงงานของในหลวงรชักาลที ่9 ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  น�าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมสื่อสาระหลัก

ผลการศึกษาพบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อหาประกอบด้วยพระราชกรณียกิจ
หลัก 9 กลุ่ม เนื้อหา เรื่องราว และความหมายทั้งหมด ถูกน�ามาถ่ายทอดผ่านลวดลาย สัญลักษณ์ 
ตัวเลขไทย ทั้ง 9 ตัว เพื่อบอกเล่าคุณูปการที่ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงวางรากฐานการจัดการปัญหา 
ทรพัยากรของประเทศไทย  ซึง่แสดงถงึพระปรชีาสามารถและความห่วงใยต่อพสกนกิรของพระองค์  
สื่อสาระดังกล่าว  ถูกประกอบสร้างเป็นงานประติมากรรมเพื่อสะท้อนแนวคิดและดึงดูดผู้สนใจ 
ได้หวลระลึกถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจที่พระองค์ทรงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมไทย

เศรษฐกิจพอเพียง
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการท�างานที่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด 

เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ที่สุดด้วยความตั้งใจ วิริยอุตสาหะโดยแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม 
ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และด�ารงตนอย่างพอเพียง 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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บทน�า
ในหลวงรัชกาลที่ 9  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดียิ่ง 

ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ทรงมีน้�าพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วย 
ทศพิศราชธรรม ทรงพระราชทานทานความรัก ความเมตตาทั้ง 
ความรู้สรรพวิชาในการด�ารงชีพแก่ประชาชนของพระองค์ ด้วย
การประกอบพระราชกรณีกิจเป็นแบบอย่างด้วยความตั้งใจที่
จะให้ประชาชนได้น�าไปยึดถือปฏิบัติ เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ
อย่างพอเพียง เป็นสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ทรงค้นคว้าและวิจัยในหลายสิ่งที่พระองค์คิดว่าเป็นประโยชน์ 
แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศน่ันคือการท�าเกษตรกรรม 
เม่ือพระองคท์รงคน้ควา้วจิยัและทดลองจนไดผ้ลสมัฤทธิท์ีด่แีล้ว
ก็ทรงตั้งเป็นโครงการในพระราชด�าริหลากหลายโครงการรวม
สี่พันกว่าโครงการ โดยครอบคลุมทุกด้าน ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาค 
ของประเทศไทยโดยมิได้แบบแยกเชื้อชาติ ศาสนา แล้วทรง
พระราชทานแก่ประชาชนได้น�าไปใช้ปฏิบัติและน่ีเป็นที่มา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2560) (กาญจ์นภา, 
2559) ทีพ่ระองคไ์ดท้รงสรา้งสรรคด์ว้ยความวริยิอตุสาหะทุม่เท 
พระวรกายอย่างมากเพ่ือประชาชนของพระองค์ นอกจากการ
ค้นคว้าวิจัยพัฒนาแล้วพระองค์ยังทรงไม่หยุดน่ิงในการท่ีจะน�า 
ความรู้ที่ได้มาพระราชทานแก่ประชาชนด้วยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งเอง เพราะทรงตระหนกัดวีา่การท�าการเกษตรนัน้ตอ้ง
ใช้ความวิริยอุตสาหะอย่างมาก พระองค์จึงทรงเปรียบเสมือน
ร่มโพธ์ิทองที่คอยปกปักษ์ และคอยดูแลประชาชนชาวไทย 
ทั้งชาติ ดั่งพ่อคอยดูแลลูก (มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, 2560) 

จากเหตุดังกล่าวมาแล้วข้าพเจ้าจึงมีความศรัทธาต่อ
ในหลวงรัชกาลที ่9  และเหน็ความส�าคญัในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงของพระองค์ จงึได้น้อมน�าเอาแนวความคดิ และหลกัการ 
ของพระองค์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมด้วยหน้าที่
ของผู้ท�างานศิลปะ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งข้าพเจ้า 
ได ้ศึกษาแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของในหลวง 
รัชกาลที่ 9  แล้ว และได้สืบค้นข้อมูลจากโครงการฯ หลากหลาย 
โครงการฯ จากเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตรวบรวมมาวิเคราะห์ ซึง่ได้ 
ประจกัษ์ถงึพระอจัฉริยะภาพของพระองค์ท่านเพราะทกุโครงการฯ  
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหา  
และพัฒนาการท�าการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งข้าพเจ้าได้
ท�าการวเิคราะห์หลกัการจากโครงการ ซึง่สามารถพบว่าสามารถ 
จดัล�าดบัโดยแบ่งเป็น 9 กลุม่ ซึง่ม ี6 กลุม่ทีส่�าคญั และอกี 3 กลุ่ม 

ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะพื้นที่แต่ละภูมิภาค 
1. การบริหารจัดการน�า้
2. การปรับปรุงคุณภาพดิน
3. การท�าฝนเทียม
4. การท�าปุ๋ยชีวภาพ
5. การท�าบัญชีครัวเรือน
6. การร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์
7. การท�าเกษตรแบบผสมผสาน
8. การท�านาแบบขั้นบันได
9. การท�าปศุสัตว์แบบพึ่งพา
ทั้ง 9 ขั้นตอนน้ีเป็นวิธีการในการท�าการเกษตรตาม

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน จากที่
ได้กล่าวมาแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรม 
ดังนั้นข้าพเจ้าต้องอาศัยหลักอีก 3 ประการ เพื่อที่จะสร้างสรรค์
ให้เกิดเป็นประติมากรรม ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็น
ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1. จินตนาการ  
2. ความคิดสร้างสรรค์ 3. การประยกุต์จนิตนาการเป็นจดุก�าเนดิ
ของการสร้างสรรค์คอืสิง่ทีต่ัง้ขึน้ในใจถงึรปูแบบและลักษณะทีจ่ะ
เกดิขึน้ต่อไปความคดิสร้างสรรค์คอืคดิเพิม่เตมิจากสิง่ทีม่อียูโ่ดย
ต่อยอดจากสิง่นัน้ ยกตวัอย่างเช่น เก้าอีท้ีเ่ราเหน็จ�าเป็นไหมทีต้่อง
มสีีข่าจะมแีค่ขาเดยีว สามขา หรอืเป็นร้อยขาก็ได้ทัง้จนิตนาการ
กบัความคดิสร้างสรรค์เป็นทีม่าว่าจะท�าประตมิากรรมรปูแบบใด  
แต่ยงัไม่มรีปูธรรมของรปูทรงต้องอาศัยการประยกุต์สร้างให้เกดิ 
เป็นรูปทรงที่มีความหมายสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็นตรงกับ
เนื้อหาจากสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. วเิคราะห์และสังเคราะห์หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อเชื่อมโยงกับแนวความคิดและวิธีการทางศิลปะ
2. เพือ่สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมทีม่เีนือ้หาสอดคล้อง 

กบัองค์ความรูท้ีไ่ด้ประยกุต์มาจากหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
3. เพื่อส่ือสารกับผู้ช่ืนชมผลงานศิลปะ ได้เข้าใจแนวคิด

การท�าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ความสมัพนัธ์ระหว่างการวเิคราะห์เนือ้หาของหลกัปรชัญา 

เศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน ๙ ขั้นตอน ท�าการวิเคราะห์ และ
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ออกแบบเนื้อหาให้เป็นรูปทรงผสมเข้ากับตัวอักษรเลขไทย  
เป็นผลงานประติมากรรมที่เป็น อัตลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสาน
กับการสร้างสุนทรียภาพทางรูปทรงในแนวทางประติมากรรม
ลอยตัวด้วยวิธีการปั้นปูนสดรวมถึงการปั้นหล่อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสร้างสรรค์
1. เข้าใจถึงกระบวนการ และวิธีคิดในการสร้างสรรค์  

งานประติมากรรมเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้วิจัย และน�าไปสู่การรับรู้ทางด้านสุนทรียศาสตร์

2. สร้างผลงานประตมิากรรมทีม่รีปูแบบเฉพาะตนโดยการ 
น�าเอาตัวอักษรเลขไทยมาใส่ไว้ในส่วนรายละเอียดของชิ้นงาน
ที่สะท้อนแนวความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ 
ติดตั้ง และจัดแสดงในสถานที่ที่ได้ก�าหนด

3. ผู้ชมงานได้เห็นถึงความงามของโครงสร้างรูปทรงใน
รปูแบบประติมากรรมลอยตวั และยงัได้รูต้วัถงึอกัษรเลขไทยทีม่ี
คณุค่า และเอกลกัษณ์ส�าคญั ของชนชาตไิทยมาตัง้แต่สมยัสโุขทยั
มาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ในการพิมพ์เอกสารทางราชการอยู่

ขอบเขตของการสร้างสรรค์
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาส�าคัญที่ปรากฏในผลงาน 

ประติมากรรมชุดนี้ ผู ้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอผลงาน
ประติมากรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักการด�าเนินวิถีชีวิตด้านการเกษตร
อย่างพอเพียง เป็นสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งม ี
ข้อมลูจ�านวนมาก เมือ่ได้ข้อมลูข้าพเจ้าท�าการวเิคราะห์ข้อมลูจาก 
โครงการต่างๆ ของพระองค์แล้วสรุปได้จ�านวน 9 ขั้นตอน ทั้งนี้
ผู้วิจัยน�าเอาอักษรตัวเลขไทยมาออกแบบรูปทรงใหม่ให้สัมพันธ์
กับเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอน

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ วิธีการ และวัสดุผลงาน
ประติมากรรมชุดน้ีเป ็นผลงานการสร ้างสรรค ์ด ้วยการ
ประกอบกันระหว่างรูปทรงที่มีเนื้อหา กับรูปทรงที่เป็นการ 
ผสมกันกับอักษรตัวเลขไทยโดยการปั้นด้วยปูนต�า การแกะสลัก 
บนแผ่นไม้สัก และมีโครงสร้างหลักครอบคลุมโดยน�าเอารูปทรง 
มาจาก ต้นไม้ใหญ่ สถาปัตยกรรมทางพทุธศาสนา ด้วยการเชือ่ม 
โครงสร้างเหล็กแล้วปั้นทับด้วยปูนต�าผสมกับการแกะสลักบน
แผ่นไม้สัก 

นิยามศัพท์เฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ วิถีการด�ารงชีวิตซึ่งสามารถปรับ

ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเกษตรเท่าน้ัน โดย
หลักการปฏิบัติคือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด 

แนวความคิดและการท�าภาพร่าง
จากแนวความคดิในการวจัิยเชิงสร้างสรรค์ “หลักปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การสร้างสรรค์ประติมากรรม” (Sufficiency 
Economy to Creative Sculpture) ท�าให้ได้ศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบั  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙  โดยการ 
วิเคราะห์หลักการจากโครงการฯ ได้น�าเอาเนื้อหาหลักการที่ได ้
รวบรวม วเิคราะห์ และกล่ันกรองจนได้จ�านวน 9 ขัน้ตอนมาใส่ลง 
ในอักษรตัวเลขไทยตามจ�านวน 9 ตัวเลขเมื่อได้แนวความคิด 
ในการสร้างสรรค์แล้ว ก็ด�าเนินการออกแบบผลงานด้วยการท�า 
ภาพร่างตามกรอบแนวคิด เพื่อหารูปที่ตอบสนองแนวความคิด  
โดยการน�าเอารูปทรงจากต้นไม้ใหญ่ ส ่วนประกอบของ
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา รอยจารึกพุทธบาท มาสร้าง
เป็นรูปทรงหลักที่มีความงามในทาง 3 มิติ

เพือ่ตอบสนองแนวความคิดและเพือ่ให้เกิดความสัมพนัธ์
กับเนื้อหาตามขั้นตอนที่ได้วิเคราะห์มาเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มาผสมกับอักษรตัวเลขไทยตั้งแต่ขั้นตอนที ่
1 จนถึง 9 โดยแยกเนื้อหาตามขั้นตอนเป็นดังนี้

1. การบรหิารจดัการน�า้ เนือ่งจากน�า้เป็นปัจจยัแรกทีส่�าคญั 
ต่อการท�าการเกษตรจึงได้น�าตวัอกัษรเลข ๑ ไทย มาออกแบบเพือ่
ใส่ความหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้า ซึ่งได้น�ารูปแบบ 
ของกังหันน�า้ชยัพฒันามาออกแบบให้สัมพนัธ์กบัอกัษรตวัเลข ๑

ภาพที่ 1 .การบริหารจัดการน�้า
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2. การปรับปรุงคุณภาพดิน คุณภาพของดินเป็นปัจจัย
ที่ต่อมาจากการบริหารจัดการน�้า ผู้วิจัยได้น�าเอาเน้ือหาจาก
โครงการแกล้งดินในจังหวัดนราธิวาส การแกล้ง คือ การท�าให ้
ดินเปรี้ยวจัดแล้วตากดินท่ีเปรี้ยวจัดท่ีมีความเป็นกรดสูงให้แห้ง
จากนั้น เติมปูนขาวที่มีความเป็นด่างลงไปในดินแล้วใส่น�้าให้
ท่วมดนิปล่อยให้แห้งอีกเติมน�า้อกีท�าซ�า้จนดนิเกดิความเป็นกลาง  
โดยได้น�าเอาเนื้อหามาใส่ลงในอักษรตัวเลข ๒ ที่ออกแบบ 
ตัวเลข ๒ เป็นรูปหัวใจที่มีส่วนหัวแยกเป็นสองทางเปรียบกับ
ความเป็นกรดเป็นด่างเม่ือท�าให้เกิดความเป็นกลางน�าสู่ดินก็จะ
ใช้ท�าการเพาะปลูกได้

ภาพที่ 2. การปรับปรุงคุณภาพดิน

ภาพที่ 3. การท�าฝนเทียม

ภาพที่ 5. การท�าบัญชีครัวเรือน

ภาพที่ 4. การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ

3. การท�าฝนเทยีม ผูว้จิยัได้น�าเนือ้หาของการท�าฝนเทียม
มาใส่ในอักษรตัวเลข ๓ เพราะว่าประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบ
ร้อนชืน้ ม ี3 ฤดกูาล คอื ร้อน 4 เดอืน, ฝน 4 เดอืน, หนาว 4 เดอืน  
สรุปคือใน 1 ปี มีฝนเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้นนอกนั้นเป็นแล้งอีก 

8 เดือน ดังนั้นในหลวงทรงเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคนี้ ท่านม ี
พระราชด�ารัส ในการที่จะช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งนี้ด้วยการ
หาแนวทางและวิธกีารสร้างให้เกดิฝนนอกฤดกูาลขึน้โดยการท�า  
3 ขั้นตอน คือ เลี้ยงให้อ้วน ก่อกวน จู่โจม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
หยบิยกข้ันตอนและกระบวนการนีม้าใส่ลงในอกัษรตัวเลข ๓ ด้วย
การออกแบบตัวเลข ๓ เป็นลักษณะเหมือนก้อนเมฆ

4.การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้วิจัยได้น�าเอาผลของการท�า 
ปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งนอกจากจะใช้เป็นธาตุอาหารของ พืช แล้ว
ผลที่ได้ต่อมาก็คือพลังงานในรูปของก๊าซชีวภาพ โดยออกแบบ 
ตัวอักษรเลข ๔ ให้มีลักษณะของเปลวเพลิง

5. การท�าบัญชีครัวเรือน การด�ารงชีวิตจะเกิดความ 
พอเพียงไม่ได้เลยหากปราศจากการควบคุมการใช้จ่ายภายใน 
ครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง จากพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยผู้วิจัย
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ได้ออกแบบตัวอักษรเลข ๕ ให้มีลักษณะคล้ายการก�าลังหยอด
กระปุกออมสิน

6. การมพีระราชด�ารสั ให้ช่วยเหลอืในการน�าขายผลผลติ
ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีอ�านาจต่อรองกับพ่อค้า โดย
การพระราชทานค�าแนะน�าในเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดตั้งสหกรณ์
การเกษตรขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�าการออกแบบตัวอักษรเลข ๖ 
ให้เหมือนกับลักษณะของรวมศูนย์กลาง นี่คือ 6 ขั้นตอนหลัก 
ในการท�าเกษตรตามหลักของทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 6. การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร

ภาพที่ 7. การท�าไร่นาสวนผสม

ภาพที่ 8. การท�านาขั้นบันได

ในการไถนาส่วนกลางตวัเลข ๗ ทีเ่ป็นสองหยกักเ็ปรยีบเสมอืนดนิ
ที่ถูกคราดไถมีลักษณะม้วนขึ้นข้างบนเสมอ 

7. การท�าไร่นาสวนผสม การท�าไร่นาสวนผสมนัน้เกษตรกร 
ย่อมรู้ดีว่าการท�าไร่นาสวนผสมผู้ท�าจะต้องใช้ความพากเพียร 
และต้องท�าการเกษตร ตลอดท้ังปีโดยการปลูกพืชหมุนเวียน 
เพื่อให้มีผลผลิตมาจ�าหน่าย เพื่อมีรายได้ตลอดทั้งปี ผู้วิจัยจึง 
น�าเอาตวัอกัษรเลข ๗ มาออกแบบให้มีลกัษณะเหมอืนคราดท่ีใช้

8. การท�านาขัน้บนัได การท�านาขัน้บนัไดเป็นแนวคิดของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาการเกษตรที่ อยู่บนพื้นท่ีสูง
บรเิวณเนนิเขาซึง่เป็นพืน้ทีท่ีท่�าการเกษตรยากเนือ่งจากกกัเก็บน�า้ 
ไม่ได้ พระองค์จึงคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ ผู้วิจัยได้หยิบยก 
หลักการนี้มาบรรจุในขั้นตอนที่ 8

ภาพที่ 9. การท�าปศุสัตว์แบบพึ่งพา

9. การท�าปศุสัตว์โดยพึ่งพาการเกษตร เป็นหลักการ
สุดท้ายที่ผู้วิจัยได้น�าเอาหลักการนี้มาบรรจุในอักษรเลข ๙ ด้วย
การออกแบบส่วนโคนของหางเลข ๙ ให้มีลักษณะคล้ายงาช้าง
ซึ่งเป็นอวัยวะส�าคัญของช้างและช้างก็จัดเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
ของชนชาติไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างเผือกถือได้ว่า
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เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของกษัตริย์ไทยเช่นกันจึงนับได้ว่าตัวอักษร
เลข ๙ นีม้คีวามเชือ่มโยงกับหลักการของ 9 ขัน้ตอน ซึง่ได้สรปุไว้  
ในเนือ้หาทัง้ 9 ขัน้ตอนโดยแทรกความหมายไว้ในอกัษรตวัเลขนี ้
ผูว้จิยัได้น�าแนวคดินีม้าถ่ายทอดรายละเอยีดลงในการสร้างสรรค์
งานประติมากรรม 

โครงสร้างหลักที่ได้น�าเอารูปทรงของหยดน�้า (พระเสโท)  
ต้นไม้ใหญ่ และมีส่วนประกอบจากงานสถาปัตยกรรมทาง 
พุทธศาสนา คือ รอยจารึกพุทธบาท มาเป็นโครงสร้างร่วมสร้าง
งานประติมากรรมในชุดนี้

ภาพที่ 10-11 งานชิ้นที่ 1 ภาพที่ 15-16 งานชิ้นที่ 3

ภาพที่ 13-14 งานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 12 รายละเอียดการออกแบบอักษรตัวเลขที่มีเนื้อหาตามขั้นตอน
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1. ขั้นตอนการออกแบบ 
1.1 การท�าภาพร่าง (Sketch Design)

 เมือ่ได้แนวความคดิในการสร้างสรรค์แล้ว กด็�าเนนิการ 
ออกแบบผลงานด้วยการท�าภาพร่างตามกรอบแนวคดิ เพือ่หารปู
ที่ตอบสนองแนวความคิด โดยการน�าเอารูปทรงจากต้นไม้ใหญ่  
ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธ รอยจารึก 
พุทธบาท มาสร้างเป็นรูปทรงหลักที่มีความงามในทาง 3 มิติ

เพ่ือตอบสนองแนวความคดิและเพือ่ให้เกิดความสัมพนัธ์ 
กบัเนือ้หาตามขัน้ตอนทีไ่ด้วเิคราะห์มาเกีย่วกับหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียงที่มาผสมกับอักษรตัวเลขไทยตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง 9

1.2 การท�าแบบจ�าลอง (Model)
เมื่อท�าภาพร่างได้หลากหลายรูปแบบจากน้ันเลือก

ชิ้นที่มีโครงสร้างที่ดีที่สุดจ�านวน 4 ชิ้นมาท�าการปั้นแบบล�าลอง 
3 มิติขนาดเล็ก เพื่อให้เห็นได้ในทุกด้าน และเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการขยาย

2. การสร้างชิ้นงานจริง
เมื่อได้แบบจ�าลองเรียบร้อยแล้ว ก็น�าแบบจ�าลองท่ีได้

จ�านวน 4 ชิ้น ไปขยายตามขนาดที่ก�าหนดโดยชิ้นที่ 1 มีขนาด
ความสูงเท่ากับ 135 เซนติเมตร ชิ้นที่ 2 มีขนาดความสูงเท่ากับ 
162 เซนติเมตร ชิ้นที่ 3 มีขนาดความสูงเท่ากับ 216 เซนติเมตร 
ชิ้นที่ 4 มีขนาดความสูงเท่ากับ 72 เซนติเมตร

เนือ่งจากชิน้งานมขีนาดใหญ่ และมนี�า้หนกัมากจงึจ�าเป็น
ที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยการเหล็กกล่องขนาด 1.5 นิ้ว  
มาเช่ือมเป็นแกนใหญ่ก่อนจากน้ันเช่ือมเหล็กเส้นกลมขนาด  
2-3 เซนติเมตร เชื่อมติดกับแกนโครงสร้าง ยัดภายในด้วยโฟม
กรุด้วยลวดตาข่าย

เมือ่กระบวนการส่วนของโครงสร้างเสรจ็ต้องใช้ปนูซเีมนต์  
ท�าการพอกยึดให้สนิทและแข็งแรงเนื่องจากปูนซีเมนต์นั้นมี
คณุสมบติัทีม่คีวามแขง็กว่าปนูต�า (ในระยะสัน้) แต่คุณสมบตัขิอง 
ปนูต�าคอืเมือ่ป้ันชิน้งานเสร็จปล่อยทิง้ไว้เมือ่ปนูต�ายิง่โดนอากาศ
ก็ยิ่งแข็งเพิ่มขึ้น

การปั้นด้วยปูนต�าน้ันมีวิธีการท่ีแตกต่างจากการปั้นด้วย
ปูนซีเมนต์เพราะปูนซีเมนต์ไม่สามารถท่ีจะปั้นลายระเอียดได้ดี 
เท่ากับปูนต�า ปูนต�าแบบโบราณนั้นมีหลากหลายสูตร เช่น  
สูตรปูนผสมน�้ามันตั้งอิ้ว สูตรปูนผสมกับน�้าตาลโตนด หรือ 
สตูรปนูผสมกบัน�า้อ้อย ซึง่ทัง้ 3 สูตรนีก้ม็คุีณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั 
ปูนน�้ามันใช้ปั้นได้ง่ายกว่าปูนน�า้ตาลหรือน�า้อ้อย ปูนต�าสามารถ
ใช้มือท�าการนวดคลึงแล้วปั้นขึ้นรูปได้เลยจากนั้นจึงใช้เกรียงจิก 
บากลวดลายตามลักษณะความอ่อนช้อยของศิลปะไทย 

เนือ่งจากผลงานประตมิากรรมชุดนีไ้ด้อ้างองิถงึหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพยีง ของในหลวงรชักาลที ่9  ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึมคีวาม 
ตัง้ใจจรงิทีจ่ะสร้างสรรค์ประติมากรรมชดุนี ้ให้สามารถสือ่สารถงึ  
แนวความคิดน้ีไปสู่ผู้สนใจให้กว้างขวางทั้งผู้ที่มีความรู้ทางด้าน 
ศลิปะ หรอืกลุม่ชนทีเ่ป็นเกษตรกรให้ได้เข้าถงึวธิคีดิและกระบวนการ 
ในการสร้างสรรค์ผลผลติความงามทางด้านประตมิากรรม อกีท้ัง 
ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมรากเหง้าของคนไทย
ที่ได้สร้างสรรค์มาจากมหาราชของกรุงสุโขทัยอีกพระองค์หนึ่ง 
ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสมควรที่จะต้องทรงไว้ซึ่งคุณค่าดังกล่าว 
ทั้งสองนี้ด้วยสีทอง

การติดตั้งผลงาน
ในการตดิตัง้ได้เลือกบรเิวณลานทางด้านทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ 

ของอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีเพราะ
มีบริเวณที่กว้างขวางพื้นที่มีความสวยงาม ด้วยมีลักษณะเป็น
สามแยกสามารถติดตั้งงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักได้เหมาะสม
ด้านหลังของลานติดตั้งประติมากรรม เป็นด้านหลังของอาคาร
ประติมากรรม เป็นอาคารที่ดูเรียบง่ายลักษณะเหมือนกล่อง
ส่ีเหล่ียมซ้อนกันในแนวระนาบ ซึ่งจะส่งผลท�าให้ประติมากรรม
ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น และขนาดพื้นที่เพียงพอกับปริมาณของชิ้นงาน

การวิเคราะห์รูปทรง
รูปทรงของประติมากรรมชุดนี้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
- โครงสร้างหลักของรปูทรงเกดิจากรปูทรงของต้นไม้ใหญ่ 

ผสมผสานกับรูปทรงของส่วนประกอบ

ภาพ 17-18 งานชิ้นที่ 4
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 สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาของไทยรวมถึงรอย
จารกึพระพุทธบาทเพราะต้นไม้ใหญ่เป็นเรือ่งของการเกษตรเป็น
รูปทรงที่ท�าให้เกิดความรู้สึกร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหา
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปทรงของส่วนประกอบ
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาของไทยท�าให้เกิดความรูถึ้งคณุค่า
ของศิลปะ วัฒนธรรมไทย เช่น เสาย่อมุมเป็นโครงสร้างหลัก 
ในการค�า้จนุ ตวัอาคารสถาปัตยกรรม ช่อฟ้า - ใบระกา หน้าบรรณ  
ส่วนรอยจารึกพระพุทธบาทนั้นมีความหมายถึงเรื่องการเจริญ
รอยตามปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นวิธีการอธิบาย
เนื้อความด้วยสัญลักษณ์ซึ่งอยู่ภายในรอยฯ โดยรูปทรงดังกล่าว
ได้น�ามาประกอบกันเป็นโครงสร้างหลักของประติมากรรมชุดนี้
เพื่อสร้างให้เกิดมิติและสัมพันธ์กับความงาม

- ส่วนรายละเอียดประกอบเน้ือหาหลักการ ขั้นตอน
เศรษฐกจิพอเพยีง ทีอ่อกแบบให้สมัพนัธ์กบัอกัษรตวัเลขไทยรวม 
9 ขั้นตอน 9 ตัวเลข ทั้งนี้เป็นการสื่อสารตามแบบการอธิบาย 
เนื้อความในรูปแบบของจิตรกรรมของไทยที่ใช้สัญลักษณ์มา
อธิบายเนือ้โดยมกีารก�าหนดขอบเขตของเนือ้หาเป็นตอนๆ ท�าให้
ภาพสื่อสารได้เข้าใจมากขึ้น

การวิเคราะห์ เส้น
ลักษณะของเส้นท่ีใช้ในงานประติมากรรมชุดน้ีเป็น 

เส้นโค้งมีขอบหนามีความหมายถึงความโอนอ่อนการปรับตัว 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีประกอบกันเป็นเถาเลื้อย เส้นตรง 
มีหยักปลายแหลมมีความหายถึงปัญญาที่มีความแหลมคม

การวิเคราะห์ สี
ประติมากรรมชุดน้ีได้อ้างอิงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความ 
ตั้งใจจริงที่จะสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดนี้ ให้สามารถสื่อสาร 
ถึงแนวความคิดนี้ไปสู ่ผู ้สนใจให้กว้างขวางท้ังผู ้ ท่ีมีความรู ้ 
ทางด้านศิลปะ หรือกลุ่มชนที่เป็นเกษตรกรให้ได้เข้าถึงวิธีคิด 
และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลผลิตความงามทางด้าน 
ประติมากรรม อีกทั้ง ให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรม 
รากเหง้าของคนไทยท่ีได้สร้างสรรค์มาจากมหาราชในยุค 
รัตนโกสินทร์อีกพระองค์หน่ึงด้วยเหตุนี้ข ้าพเจ้าจึงสมควร 
ที่จะต้องทรงไว้ซึ่งคุณค่าดังกล่าวทั้งสองนี้ด้วยสีทอง

สรุป 
การศกึษารวบรวมข้อมลูอย่างมรีะบบน�าข้อมลูทีไ่ด้ประยกุต์ 

เชื่อมโยงกับหลัก 4 ประการ
1. จินตนาการ (Images) ความคิดฝันที่ยังไม่เป็นความ

จริงในปัจจุบัน
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ความคิดที่พัฒนา 

ต่อมาจากประสบการณ์ในอดีต
3. การประยุกต์ (Applied) ความคิดที่พลิกแพลงกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน
4. ทักษะ (Skill) ความช�านาญเฉพาะด้าน
การสร้างสรรค์งานประติมากรรมโครงการ หลักปรัชญา

เศรษฐกจิ สูก่ารสร้างสรรค์ประตมิากรรม (Sufficiency Economy  
to Creative Sculpture) ได้แสดงให้เห็นถงึกระบวนการค้นคว้า
เรียนรู้อย่างมีระบบด้วยความสนใจ รักและศรัทธา สิ่งเหล่านี้
เป็นต้นก�าเนิดของแรงบันดาลใจ เมื่อน�ามารวมหลักอีก 4 อย่าง
ในการสร้างสรรค์ โครงการนีเ้กดิจากความศรัทธาในการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนกลายเป็นแรงบันดาลใจมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในแนวทางประติมากรรม
ที่มีการผสมผสานรูปทรงแบบไทยประเพณีกับรูปทรงไทยร่วม
สมัยโดยการส่ือความหมายของประติมากรรมในรูปแบบของ
จิตรกรรมฝาผนังคือการใช้รูปแบบอักษรตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
เพื่อสื่อถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการท�าการเกษตรเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถ
น�าข้อมูลที่ได้ศึกษาในการท�างานครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมต่อไปได้ โดยผลจากการท�างาน
ในครั้งนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ การวางแผนและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกีย่วกบัการท�างานให้แก่ตวัข้าพเจ้า รวมถงึ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในแนวทางและรูปแบบนี้ไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังได้
ผลงานประตมิากรรมตดิตัง้บรเิวณด้านหลงัอาคารประตมิากรรม 
ท�าให้เกิดความสวยงาม และบรรยากาศที่เหมาะสมการศึกษา
ศิลปะให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
อีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวจิยัเล่มนีจ้งึมุง่เน้นไปในการศกึษาเกีย่วกบัการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะ

ของศิลปิน เทคนิคการสร้างต้นแบบเสมือนจริง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรม
กับจิตรกรรมและกระบวนการการออกแบบเหรียญท้ังงานด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม
ขนาดใหญ่รวมไปถึงงานศิลปะขนาดเล็กของราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยรัชกาลที่ 9  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 
มิถุนายน 2489 นับต้ังแต่พระองค์ทรงเสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศไทย
ในตลอดรัชสมัยพระองค์ก็ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก ่
ปวงชนชาวไทย พระองค์เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครอง 
ราชยสมบัติได้ 70 ปี พสกนิกรต่างอยู่ในอาการท่ีโศกเศร้าไปทั่วโลก และต่างพากันชื่นชม 
ในพระบารมีอันหาท่ีสุดไม่ได้ ในส่วนของศิลปินก็ต่างรวมใจกันถ่ายทอดเรื่องราวและการ
แสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเชิดชูในพระเกียรติและเทิดทูนในพระบารมีฯ ส่วนประชาชน
ทัว่ไปกไ็ด้มกีารรวบรวมสะสมพระบรมฉายาลกัษณ์และศิลปวตัถุในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลฯ

ดัง้นัน้ผลงานการวจัิยฉบบันีจ้งึมุง่เน้นศกึษาไปทีก่ระบวนการการสร้างสรรค์เหรยีญกษาปณ์ 
ในรชักาลที ่9 ในรปูแบบของการรวบรวมข้อมลูเทคนคิในการผลติ วธิกีารและกระบวนการการ
สร้างสรรค์ผลงานของศลิปินผูท้ีเ่ขยีนภาพเสมอืนจรงิจากเหรยีญกษาปณ์ด้วยเทคนคิวธิกีารต่างๆ 
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ การออกแบบและเทคนิค
การสร้างสรรค์ในขัน้ตอนต่างๆ ตามช่วงเวลาของการสร้างสรรค์ผลงานอนัจะสะท้อนให้เหน็ถงึ 
คุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงการน้อมส�านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของพระองค์ท่าน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมผลงานในแต่ละช่วง
ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพเสมือนจริงเพื่อถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์และได้รวบรวม
ผลงานการสร้างสรรค์เพื่ออภิปรายผลตามกระบวนการในรูปแบบของงานวิชาการ

ค�ำส�ำคัญ : การสร้างสรรค์ภาพเสมือนจริง เทคนิค เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 9

1 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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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�า
Numismatic Society คือ กลุ่มนักอนุรักษ์หรือผู้ที่รัก 

ในการสะสมเหรยีญกษาปณ์นัน้ ซึง่ได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย 
ในปัจจบุนั นอกจากนียั้งมศีาสตร์วชิาการด้านกษาปณ์วทิยาและ 
นักวิชาการด้านโบราณคดีในมหาวิทยาลัยช้ันน�าในต่างประเทศ 
อาทิเช่น มหาวิทยาลัย Columbia, Bryn Mawr College,  
HarvardUniversity,รวมไปถึงมหาวิทยาลัย École Pratique  
des Hautes Études,Sorbonne, Paris การสะสมเหรยีญกษาปณ์ 
นอกจากผู้ที่สะสมนั้นจะมีใจรักในความงามในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในเชิงวัตถุแล้วยังถือได้ว่าเป็นการรักษามรดกทาง
วฒันธรรมซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและ
ยงัเป็นววิฒันาการทางสังคมของการศึกษาในประเทศทีเ่กีย่วข้อง 
เนื่องจากอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2513 มีไว้ 
เพื่อป้องกันสิ่งประดิษฐ์และมรดกทางวัฒนธรรม (Carmen 
Arnold-Biucchi, 2546, หน้า74)

งานวิจัยเล่มนี้จึงมุ่งเน้นไปในการศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน เทคนิคการสร้าง
ต้นแบบเสมือนจริง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประติมากรรม
กับจิตรกรรม และกระบวนการการออกแบบเหรียญทั้งงาน 
ด้านประตมิากรรม สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่รวมไปถงึงานศลิปะ
ขนาดเล็กของราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 รวมไปถึง
กระบวนการการออกแบบ การผลิตเหรียญกษาปณ์ของส�านัก
กษาปณ์ในปัจจุบัน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลด้านเทคนิควิธีการต่างๆ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของโรงกษาปณ์รังสิตเพื่อให้ได้ชุด
องค์ความรู้เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในกระบวนการการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินผู้ที่เขียนภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์
ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปะ ขั้นตอนการออกแบบ เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ
และรูปแบบต่างๆ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในการอนุรักษ์
มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการน้อม
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน 
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คณะผู้วิจัยจึงได้รวบรวมผลงานในแต่ละช่วงในการสร้างสรรค์
ภาพเสมือนจริงเพื่อถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์และได้
รวบรวมผลงานเพื่อน�ามาสรุปและอภิปรายผลตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานและการจดัภาพ 

องค์ประกอบศลิป์ ตามหลกัการทศันศลิป์ ด้วยเทคนคิการวาดภาพ 
เสมือนจริง

2. เพื่อรวบรวมชิ้นงานและรูปแบบผลงานจากศิลปะการ 
สร้างสรรค์ภาพนูนต�่าเสมือนจริงบนผ้าใบ (Canvas) จากการ
ทดลองของศิลปินด้วยเทคนิคกระบวนการและวิธีการต่างๆ  
ในแต่และช่วงการผลิตผลงาน

3. เพือ่เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และเพิม่มลูค่า
ให้กับงานศิลปะให้เป็นรู้จักและยอมรับในสังคม และนานาชาติ 

ขอบเขตของงานวิจัย
1.ศึกษาหลักการการออกแบบและการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ตามหลักทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานออกแบบ
แม่พิมพ์ภาพนูนต�่า

2.ศึกษาผลงานการออกแบบเหรียญกษาปณ์ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 9 จากกลุ่มตัวอย่าง จากเอกสารต�ารา หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ในประเทศ 

3.ศึกษาแนวทางและรวบรวมผลงานการสร้างสรรค์งาน
ศลิปะและการสร้างภาพเสมอืนจรงิจากในรชัสมยัของรชักาลท่ี 9  
จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค์ผลงาน

วิธีด�าเนินการวิจัย
มีล�าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.1 การผลติแม่พมิพ์ต้นแบบและการหล่อเหรียญกษาปณ์
1.2 ศิลปะนูนต�่า
1.3 ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
1.4 เทคนคิการสร้างสรรค์ผลงานและวธิกีารการเพิม่

มูลค่าแก่งานศิลปะ

2. การศึกษารวบรวมข้อมูลผลงานกลุ่มตัวอย่าง
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานและการจัดภาพ

องค์ประกอบศิลป์ ตามหลักการทัศนศิลป์ ด้วยเทคนิคการวาด
ภาพเสมือนจริง

2. การบันทึกรวบรวมช้ินงานและรูปแบบผลงานศิลปะ
การสร้างสรรค์ภาพนูนต�่าเสมือนจริงบนผ้าใบ (Canvas) จาก
การทดลองของศิลปินด้วยเทคนิคกระบวนการและวิธีการต่างๆ  
ของแต่และช่วงการผลิตผลงานในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9  
ในรูปแบบผลงานทางวิชาการ

3. ได้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และเพิม่มลูค่าให้กบั
งานศิลปะให้เป็นรู้จักและยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลาย

วรรณกรรมและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1. เหรียญกษาปณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เหรียญกษาปณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 – ปัจจุบัน) ได้ผลิตออกมาใช้ใน
ระบบเศรษฐกิจนั้นถือเป็นยุคแห่งการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทั้ง 
กรรมวิธีการผลิตส่วนผสมของวัสดุ ลวดลายบนเหรียญรูปแบบ
สากล มาตรฐานสากล สะดวกต่อการใช้สอย และยากต่อการ
ปลอมแปลง ซ่ึงในรัชสมัยที่มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ออกใช้
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เหรียญกษาปณ์รุ ่นแรกผลิตขึ้นเมื่อ  
พ.ศ. 2493 มเีหรยีญชนดิราคา 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 
และ 5 สตางค์ ลวดลายด้านหน้าเป็นพระบรมรปูบระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้านหลังเป็นตราอาร์ม ซึ่งเป็น 
ตราแผ่นดินที่เคยใช้เป็นลวดลายของเหรียญกษาปณ์ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ส่วนเหรยีญชนดิ 
ราคา 1 สตางค์ ไม่มีการผลิตขึ้นใหม่ยังคงใช้เหรียญที่ผลิต 
ในรัชกาลที่ 8 เรื่อยมา เนื่องจากเป็นเหรียญที่มีมูลค่าต�่าและ 
มกีารหมนุเวยีนในระบบไม่มากนกั ใน พ.ศ. 2500 มกีารผลิตเหรยีญ 
ชนิดราคา 1 บาท ตราบรมรูป-ตราอาร์มเหรียญรุ่นน้ีแม้มีส่วน
ผสมทองแดงถงึร้อยละ 64 และมโีลหะเงนิผสมเพยีงร้อยละ 3 แต่
คนส่วนใหญ่มัดเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า “เหรียญกษาปณ์เงิน” จาก
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นั้นใน พ.ศ. 2505 มีเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาทรูปแบบ 
เดียวกันออกใช้หมุนเวียนอีกหนึ่งรุ่น ท�าด้วยโลหะทองแดงผสม
นิกเกิล เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิท�าให้ระดบัราคาสนิค้าหรอืบรกิารในระยะเวลานัน้ 
สงูข้ึนเรือ่ยๆ อย่างต่อเนือ่งท�าให้ธนบตัรชนดิราคาห้าบาทซึง่เป็น 
ธนบัตรราคาต�่าสุดที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจขณะน้ัน มี
การใช้ได้อย่างคล่องตัวเมื่อปริมาณความต้องการในการใช้งาน
เพิม่มากขึน้กว่าปกติ อายกุารใช้งานของธนบัตรชนดิราคาห้าบาท 
ทีห่มนุเวยีนใช้อยูใ่นมอืประชาชนจงึสัน้กว่าธนบตัรชนดิราคาอืน่  
ท�าให้ทางราชการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และท�าลาย
ธนบัตรสูง ซึ่งเมื่อเทียบกับเหรียญกษาปณ์แล้วค่าใช้จ่ายในการ 
ผลติเหรยีญกษาปณ์ต�า่กว่ามาก อีกทัง้มอีายกุารใช้งานทีย่าวนาน
กว่ารัฐบาลจงึได้ผลติเหรยีญกษาปณ์ราคา 5 บาท ออกใช้หมนุเวยีน 
ในระบบเศรษฐกิจแทนธนบัตรเดิม ใน พ.ศ. 2515 การผลิต
เหรยีญกษาปณ์หมนุเวยีนทีผ่่านมามกีารพฒันาเป็นล�าดบัแต่เป็น 

การปรบัเปลีย่นเป็นบางส่วนและบางชนดิราคาเท่านัน้ จนกระทัง่ 
ใน พ.ศ. 2529 รัฐบาลได้เริ่มปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
เหรยีญกษาปณ์หมนุเวยีนครัง้ใหญ่ทกุชนดิราคาทัง้ส่วนผสมขนาด  
และรปูแบบรวมทัง้ก�าหนดให้ผลติเหรยีญกษาปณ์หมนุเวยีนชนดิ
ราคา 1 สตางค์ และ 10 บาทขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดปัจจุบันจึงมี 8 ชนิดราคา
ได้แก่ เหรยีญราคา 10 บาท 5 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์  
10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ซึ่งจัดท�าได้ครบทุกชนิด
ราคาใน พ.ศ. 2531 ในส่วนของขนาดเหรยีญได้ก�าหนดให้มคีวาม
แตกต่างกนั โดยมขีนาดใหญ่เลก็ลดหลัน่กนัตามราคาหน้าเหรยีญ
ประมาณ 2 มิลลิเมตรเพื่อความสะดวกในการใช้สอย ส�าหรับ
ส่วนผสมได้ปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัราคาหน้าเหรยีญเพือ่ลด
ปัญหาต้นทนุการผลติ อีกท้ังยงัเป็นไปตามหลกัสากลในการผลติ
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ก�าหนดให้ใช้โลหะที่มีมูลค่าไม่เกิน 
ร้อยละ 40 ของราคาหน้าเหรียญ

ภาพที่ 1 แสดงล�าดับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในรัชกาลที่ 9 ที่เป็นที่นิยมของนักสะสม
ที่มา : ( https://pantip.com/topic/32445184, ค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)
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1.1 การออกแบบลวดลายเหรียญกษาปณ์ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญยังได้รับการปรับรูปแบบ
ให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและเป็นระบบมากข้ึนโดยด้านหน้า 
ของเหรียญทุกชนิดราคาเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 เพื่อ 
สือ่ความหมายถึงสถาบนัพระมหากษัตรย์ิส่วนด้านหลงัมลีวดลาย
เป็นวัดส�าคัญๆ จากทุกภูมิภาคเพื่อสื่อความหมายถึงสถาบัน
ศาสนา และมข้ีอความว่า “ประเทศไทย” เพือ่สือ่ความหมายของ
สถาบันชาติ ซึ่งเหรียญในรูปแบบใหม่นี้ได้ผลิตออกใช้หมุนเวียน
เป็นประจ�าทุกปีจนถึงปัจจุบันโดยเปลี่ยนเลข พ.ศ. บนเหรียญ
ตามปีที่ผลิตและได้มีการผลิตเหรียญ 2 บาทขึ้นในปีพ.ศ. 2539 
เพื่อเป็นที่เหรียญหมุนเวียน เนื่องจากเหรียญชนิดราคา 1 บาท 
และ 5 บาท มีค่าห่างกันมาก และไม่มีเหรียญใดมาคั่นกลาง  
ในขณะที่ ส่วนต่างของเหรียญอ่ืนๆ มีเพียงสองเท่า เช่น จาก  
25 สตางค์ เป็น 50 สตางค์ และเป็น 1 บาท และจาก 5 บาท  
เป็น 10 บาท ซึ่งอนุกรมของเหรียญและธนบัตร ปกติจะมีค่า
เพิ่มขึ้น เป็น 2 เท่าไปเรื่อยๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
มปีระสทิธิภาพ และคุม้กบัต้นทนุในการผลติ ปัจจบุนัเหรยีญชนดิ
ราคา 1 บาท มอีตัราการใช้งานสงู ท�าให้ช�ารดุเรว็กว่าชนดิราคาอืน่  
การน�าเหรียญชนิดราคา 2 บาท เข้ามาหมุนเวียนใช้ในระบบ
เศรษฐกิจ คาดว่าจะสามารถลดอัตราการใช้เหรียญชนิดราคา 
1 บาท ลงได้ประมาณ ร้อยละ 30 ในช่วงแรกยังไม่เป็นที่นิยม
ในประเทศ เพราะช่วงแรกผลิตเหรียญออกมาเป็นสีเงิน ท�าให้มี
ลักษณะคล้ายกับเหรียญบาท สร้างความสับสนให้กับประชาชน 
แต่ที่ได้รับการนิยมจริงๆ คือปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2552 ได้ม ี
การผลิตเหรียญ 2 บาทออกมาใช้เป็นสีทอง ปัจจุบันเมื่อผลิต
เหรียญกษาปณ์รุ่นใหม่ออกมาหมุนเวียนในระบบครบทุกราคา
ได้ระยะหนึ่งแล้ว รัฐบาลได้ประกาศถอนคืนเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนรุ่นเก่ากลับคืนคลังท้ังหมด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
30 มกราคม 2538 เป็นต้นมา ทั้งน้ีเพื่อให้มีเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนอยู่ในระบบเพียงชุดเดียว และแก้ปัญหาความสับสน 
ในการใช้เหรียญผิดราคา (วิวัฒนาการเงินตราไทย, 2545)

เหรยีญในปัจจบุนัจะมอียูส่องด้าน ซึง่สือ่ถงึชาต ิศาสน์ 
กษัตริย์ คือ ด้านหน้าคือรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ส่วนด้านหลัง
จะเป็นรปูวดัทีม่คีวามส�าคัญต่างๆ ของทกุภูมภิาคในประเทศไทย 
ดังนี้

เหรียญ 10 บาท ด้านหลังเป็นรูป พระปรางค์ วัดอรุณ
ราชวราราม

เหรยีญ 5 บาท ด้านหลังเป็นรปู พระอุโบสถ วัดเบญจมบพติร 
ดุสิตวนาราม

เหรยีญ 2 บาท ด้านหลงัเป็นรปู พระบรมบรรพต วัดสระเกศ 
ราชวรมหาวิหาร

เหรียญ 1 บาท ด้านหลังเป็นรูป พระศรีรัตนเจดีย์  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เหรยีญ 50 สตางค์ ด้านหลังเป็นรปู พระเจดย์ี วดัพระธาต ุ
ดอยสุเทพ

เหรียญ 25 สตางค์ ด้านหลังเป็นรูป พระบรมธาตุเจดีย์ 
วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

1.2. กระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ 2
กระบวนการผลติเหรยีญกษาปณ์ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

ส�าคัญ ประกอบด้วย การท�าแม่แบบ การผลิตดวงตรา การผลิต
เหรียญตัวเปล่า การตีตรา คือ

1.2.1. การท�าแม่แบบเริ่มจากการออกแบบ
ลวดลายด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ โดย 
ค�านึงถึงความถูกต้อง สวยงาม ละเอียด ประณีต และ
สัมพันธ์กับกระบวนการผลิต โดยรูปแบบที่เกี่ยวข้อง
กับพระมหากษัตริย์พระบรมมวงศานุวงศ์ จะต้อง 
น�าเข้าคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
และเหรียญที่ระลึก เมื่อแบบผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว จึงน�าข้ึนทูลเกล้าฯ เพ่ือ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และเมื่อได้รับ
พระบรมราชานุญาตแล้ว ช่างปั ้นจะปั้นแบบด้วย 
ดินน�้ามันขนาด 5 - 8 เท่าของเหรียญจริงและต้องปั้น
เป็นประตมิากรรมนนูต�า่ทีส่งูไม่เกนิของของแท่นรองที่  
9 มิลลิเมตร จากนั้นจึงน�าไปหล่อปูนปาสเตอร์และ
ตกแต่งให้คมชดั 2 - 3 ครัง้ จนได้แบบทีม่ลีวดลายสมบรูณ์  
คมชดั ก่อนน�าไปหล่อพมิพ์ยางซลิโิคน และหล่ออพีอ็คซี ่
ตามล�าดับแบบอีพ็อคซี่ที่ได้เรียกว่า "แม่แบบ"   

1.2.2. การผลติดวงตราเป็นตราส�าหรบัดอกประทับ 
ลวดลายลงบนเหรียญตัวเปล่าเพื่อท�าเหรียญกษาปณ์  
การผลติดวงตราแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนคอื การท�าแม่ตรา 



แดน อุตรพงษ์  และ ธีระชัย สุขสวัสดิ์ 183

น�าแม่แบบอพีอ็คซีไ่ปเข้าเคร่ืองย่อลายเพือ่ย่อลวดลาย 
ลงบนแท่งเหลก็ทีม่ขีนาดเท่าเหรียญทีจ่ะผลติ แท่งเหล็ก 
ที่ได้เรียกว่า "แม่ย่อลาย" หรือ "แม่ลายข้ึน" จากน้ัน 
น�าแม่ย่อลายไปตบแต่งลวดลาย กลงึ ชบุแขง็ และถอน  
(อดัด้วยแรงกดสงู) ลวดลายลงบนแท่งเหลก็ทรงแหลม  
(หุ่นแหลม) ได้ "แม่ลายลง" ซึ่งจะน�าไปตบแต่ง กลึง  
ชบุแขง็ และถอนท�า "แม่ตรา" การท�าดวงตราน�าแม่ตรา 
ที่ได้ไปถอนท�าดวงตรา ด้วยวิธีการและเครื่องจักร 
เดียวกับการถอนท�าแม่ลายลงและแม่ตรา จากนั้น 
น�าดวงตราไปกลึงให้ได้ขนาดท่ีจะใส่ประกอบกับ 
เครื่องตีตรา ชุบแข็งขัดผิวหน้าและชุบเคลือบผิวหน้า 
ด้วยโครเมียมแข็ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของดวงตรา  
โดยเฉลีย่ดวงตรา 1 คู ่สามารถใช้ตตีราเหรยีญกษาปณ์ 
ได้ประมาณ 100,000 - 250,000 เหรียญ ทั้งนี้ขึ้นกับ 
ประเภทของโลหะและขนาดของเหรยีญตวัเปล่า กรณี 
ดวงตราเหรียญขัดเงาจะเพิ่มขั้นตอน ท�าให้ส่วนที่เป็น 
ลวดลายด้านโดยวิธีการพ่นทรายตัดกับพื้นผิวที่เป็น 
มันเงา

  
1.3. การผลิตเหรียญตัวเปล่า
เหรียญตัวเปล่า เป็นเหรียญที่มีลักษณะกลมแบน ไม่มี

ลวดลายบนเหรยีญทัง้สองด้าน ผลติจากโลหะ โดยส่วนผสมต่างๆ 
ขึ้นกับชนิดเหรียญที่ผลิต และมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้

1.3.1. หลอมโลหะส่วนผสมตามความต้องการ
และเทหล่อลงบนพิมพ์เป็นแท่ง 

1.3.2. น�าแท่งโลหะมารดีลดความหนาจนได้แผ่น
โลหะที่มีความหนาตามที่ก�าหนด

1.3.3.น�าแผ่นโลหะมาตัดตวั ให้ได้เหรยีญตวัเปล่า
ทีม่ขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ความหนาและน�า้หนกัตาม
ที่ก�าหนด 

1.3.4. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนส่วนใหญ่มี
ขอบเหรียญ เพื่อช่วยให้การตีตราดีข้ึนใช้แรงกดน้อย 
ลวดลายคมชัด นอกจากนี้ ขอบเหรียญยังช่วยป้องกัน
ลวดลายสึกหรอขณะใช้งาน ท�าให้เหรียญมีอายุการ 
ใช้งานนานข้ึน โดยข้ันตอนน้ีขอบเหรียญจะถูกกล่อม
ให้เรียบมนและยกให้สงูด้วยการให้เหรยีญตวัเปล่าผ่าน
อุปกรณ์ที่ท�าเป็นร่องพิเศษ

1.4 อบอ่อน น�าเหรียญตัวเปล่ามาอบที่อุณหภูมิ
ประมาณ 650 - 750 องศาเซลเซยีส (อณุหภมูทิีใ่ช้อบขึน้กับขนาด 
และชนิดโลหะของเหรียญตัวเปล่า) เพื่อให้เนื้อโลหะอ่อนตัว

1.5 ล้างท�าความสะอาดและอบให้แห้งล้างเหรียญ 
ตัวเปล่าด้วยสารเคมี เพื่อขจัดคราบน�้ามัน คราบเขม่า และ 
สิง่สกปรกบนพืน้เหรยีญแล้วอบให้แห้งกรณเีหรยีญตวัเปล่าขดัเงา 
จะเพิ่มขั้นตอนการขัดพื้นผิวเหรียญให้เป็นเงาคล้ายกระจก

1.6 การตตีราเหรยีญส�าเรจ็เป็นการถ่ายทอดลวดลาย
จากดวงตราลงบนเหรียญตัวเปล่า หลังจากไดด้วงตราแล้วน�ามา 
ประกอบเข้าเครือ่งตตีรา แล้วผ่านเหรยีญตวัเปล่าเข้าเครือ่งตด้ีวย 
แรงกดขนาดต่างๆ ขึน้กบัประเภทเหรยีญทีผ่ลติ น�าเหรยีญส�าเรจ็ 
ที่ได้มาคัดเลือกตัวดีตัวเสีย และนับบรรจุตัวดีใส่ถุง ส�าหรับ
เหรียญที่ระลึกมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเหรียญกษาปณ์ 
ยกเว้นเหรียญบางประเภท ที่หลังจากตีตราแล้วจะต้องน�าไป
ผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติมอีก เช่น พ่นทราย รมด�า ขัดแต่ง
ด้วยมือ ชุบทอง และเคลือบแลกเกอร์ เป็นต้น ( http://www.
royalthaimint.net, ค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ) 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์, 
รายการกบนอกกะลาออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์เทคนิคและภาพรวมในการทดลอง 

และออกแบบสร้างสรรค์โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ธรีชยั สขุสวัสดิ์ 
ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานจากต้นแบบศิลปะนูนต�่าและ
เทคนิคการสร้างต้นแบบเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจบัุนได้สรปุข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ดังนี้
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2. Production
2.1 การก�าหนดสัดส่วนและต�าแหน่งของภาพด้วยการ

สร้าง (Figure Ground Relationship) เหรยีญกษาปณ์ในสัดส่วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้ตัวภาพมีความโดดเด่น 

2.ก�าหนดโครงสร้างภาพ ร่างแบบ และ ลงสี โดยการ
สร้างเรื่องราว (Story) พื้นภาพให้สมจริงมีองค์ประกอบใน
บรรยากาศทีส่อดคล้องเช่นเดยีวกบัการบอกช่วงเวลาหรอืยคุของ 
ตัวเหรียญกษาปณ์

2.3 การใส่รายละเอียดความเสมือนจริงปรับเปลี่ยนแต่ง
แก้ไขภาพให้สวยงาม เนื่องจากการผลิตเหรียญกษาปณ์นั้นม ี
ขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนมากซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาด 
บางประการเกี่ยวกับรายละเอียดของช้ินงานในการสร้างงานใน 
ขั้นตอนนี้จึงต้องมีการออกแบบให้สวยงามหรือแก้ไขภาพให ้
มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

3. Post-Production
3.1 เกบ็รายละเอยีดและแก้ไขผลงานในส่วนทีบ่กพร่อง 
3.2 ใส่รายละเอยีดปลกีย่อยเพือ่ให้เกดิความสมบรณ์ู

ในงาน
3.3 ประเมินผลงานและภาพรวมของกระบวนการ

การท�างานในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผลงานในล�าดับต่อไป

 

1. Pre-production
1.1 การเลอืกต้นเเบบเหรยีญกษาปณ์ และการถ่ายภาพ 

ต้นแบบเพ่ือให้ได้ภาพของเหรียญกษาปณ์ท่ีมีความสมบรูณ์มี
ปริมาตรที่เหมาะสมถ่ายทอดแสงและเงาวัตถุได้เป็นอย่างดี

1.2 การก�าหนดทิศทางของแสงและเงาวัตถุคือการ
ถ่ายภาพเหรียญกษาปณ์ต้นเเบบในมุมบนเพื่อให้ได้มุมมองภาพ
ที่ปริมาตร รายละเอียดที่ชัดเจนและครบองค์ประกอบศิลป์

1.3 มติภิาพและภาพรวมของเหรยีญกษาปณ์ต้องน�ามา 
สร้างเป็นต้นแบบและพัฒนาไปเป็นแบบร่างได้

ภาพที่ 3 แสดงแผนผังของขั้นตอนการท�างาน
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์

ภาพที่ 4 แสดงการวางแผนการด�าเนินงานในช่วง Pre-Production

ภาพที่ 5 แสดงแผนผังของขั้นตอนการท�างานในช่วง Production
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สรุปประเด็นปัญหาในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพเสมือนจริงจากเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลที่ 9 ปี ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ดังจะสังเกตเห็นได้จากผลงานใน
ล�าดับภาพที่ 7-11 ว่าในช่วงต้นของการออกแบบสร้างสรรค ์
ผลงานนั้นมุ่งเน้นไปในเรื่องการให้ความส�าคัญกับตัวภาพการให้ 
รายละเอียดภาพค่อนข้างน้อยและไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่อง
ราวภาพและบรรยากาศโดยรวม อันที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลงาน 

ภาพที่ 6 แสดงแผนผังของขั้นตอนการท�างาน ในช่วง Post Production

ภาพที่ 8 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 40 cm. x 40 cm.

ภาพที่ 10 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 40 cm. x 40 cm.

ภาพที่ 9 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 12 ผลงานจิตรกรรมชุดต่อเนื่องเทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด 70 cm. x 70 cm.
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มีความสมบรูณ์แบบในทุกมิติมากยิ่งขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ ์
และประเภทของสี หรือยี่ห้อของสีอะครีลิคที่ใช้คุณภาพไม่ดี  
จึงส่งผลให้ภาพที่ได้ก็ไม่สมจริงตามเป้าประสงค์ จึงได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการการวางแผนในการสร้างสรรค์ผลงานใส่ใจ
และให้รายละเอยีดกบัผลงานสร้างเรือ่งราวพืน้ภาพให้สอดคล้อง
กับเรื่องราวของหรียญกษาปณ์ และจัดองค์ประกอบศิลป ์
ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดข้ึนเป็นชุดองค์ความรู้ การ
สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสืบไป

การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การออกแบบสร้างสรรค์เหรยีญกษาปณ์นัน้ถอืเป็นว่าเป็น

ขัน้ตอนทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการพัฒนาการและววิฒันาการในการ
ผลติเหรยีญกษาปณ์เพราะสญัลกัษณ์ต่างๆ บนเหรยีญกษาปณ์นัน้ 
ล้วนแล้วแต่มีที่มา หากสังเกตก็จะพบว่าบนเหรียญนั้น จะมี 
ความส�าคัญอยู่ ๓ ประการ คือ ชาติ จะมีค�าว่าประเทศไทย  
ศาสนา จะเป็นศาสนสถาน เช่น รูปวัดวาอารามของทุกภูมิภาค 
ในประเทศ และพระมหากษัตริย์ คือพระบรมฉายาลักษณ์ของ 
พระมหากษัตริย์ไทยความส�าคญัของ ๓ สถาบัน ชาต ิศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์นี้ ทุกองค์ประกอบล้วนเป็นสัญลักษณ์ของ 
ความเป็นไทยคือเกียรติยศความภาคภูมิใจของคนในชาติ  
ซึ่งจะต้องใช้ความประณีต ระมัดระวัง ละเอียด และพิถีพิถัน  
จึงจะผลิตออกมาได้อย่าง สวยงาม สมบรูณ์ ครบถ้วนตามหลัก 
องค์ประกอบศิลป์และการสื่อความหมาย เหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน (Circulated coins) นอกจากจะมีมูลค่าในการ 
แลกเปล่ียนสินค้าในชีวิตประจ�าวันแล้ว แต่เหนือส่ิงอื่นใด 
พระบรมรูปของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ที่ประทับบนหน้าเหรียญกษาปณ์น้ัน มีความส�าคัญยิ่งท�าให ้
เราคนไทยตระหนักและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และการที่
ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของพระองค์

ในอนาคตเหรียญกษาปณ์นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
รูปแบบเหรียญให้เป็นไปตามรัชสมัยอย่างแน่นอน ซ่ึงต้องม ี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 อย่างเป็นทางการ  
มีการออกแบบและเห็นชอบจากคณะกรรมการและการถึง 
จะมีการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่ได้ ส่วนระบบการใช้เงินตรา 
ในอนาคตยังคงมีการใช้เหรียญกษาปณ์ในการแลกเปลี่ยนสินค้า 

เป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่และยังคงมีการใช้อยู่อย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัย
หลายๆ อย่าง เพือ่ง่ายต่อการใช้จ่ายในชวิีตประจ�าวัน ทัง้นีใ้นฐานะ 
ที่เราเป็นคนไทยจึงควรให้ความส�าคัญ ศึกษาและสืบทอดความ
เป็นไทย ส่งต่อไปสู่อนุชนรุ่นหลัง อนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไป
กับการเวลา

พัฒนาการทางด้านการออกแบบและเหรียญกษาปณ์ไทย
ในอนาคต

เมือ่สิน้รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล 
อดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามินทราธริาช  
บรมนาถบพติร รชักาลที ่9 และจะต้องมพีระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ใหม่ 
สืบราชบัลลังก์ในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปและ
ตราประทับบนเหรียญให้เป็นไปตามรัชสมัย คุณชาตินันท์  
จิวาลักษณ์ นายช่างศิลปกรรมช�านาญงาน และคุณศุภกร  
หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ประจ�าพิพิธภัณฑ์ได้ให้ข้อมูลว่าในขณะนี ้
ได้มีการด�าเนินการในการการออกแบบเหรียญกษาปณ์ใหม่แล้ว
แต่ยังไม่มีการผลิตเกิดขึ้น เนื่องจากต้องรอให้มีพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการ และ
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบต้นแบบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกจากน้ันจึงน�าขึ้น
ทูลเกล้าฯ เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และ 
เมื่อได ้รับพระบรมราชานุญาตแล ้ว จึงจะสามารถผลิต 
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนแบบใหม่ออกมาใช้ได้ ในด้านของ 
การออกแบบ รูปร่าง ลักษณะ รูปแบบเหรียญ และวัตถุดิบ 
ในการผลิตก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามมูลค่าของวัตถุดิบ 
ตามปัจจัยและต้นทุนในการผลิต เช่น วัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน  
บางเหรียญก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบชนิดใหม่ให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น ตวัอย่างในกรณช่ีวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบที่เป็นนิกเกิล เพราะในภาวะสงครามโลหะมีราคาสูงข้ึน 
และหายากในขณะนั้นได้มีการเปล่ียนเอาดีบุกมาทดแทน 
ในการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบ
และผลิตจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในล�าดับแรก คือจะต้อง
ออกแบบให้สวยงามและรัดกุมยังต้องดูสภาวการณ์ในขณะนั้น
ด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือออกแบบในลักษณะใด 
ได้บ้าง หรือหากยังคงใช้ต้นแบบเหรียญกษาปณ์ชนิดเดิมก็อาจ
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จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวัตถุดิบ เช่นเดียวกับเหรียญห้าบาท 
เหรียญสองบาท และเหรียญสิบบาท ซ่ึงมีได้การเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบ เปลี่ยนแปลงสีสันแต่ยังคงรูปลักษณ์และลักษณะคงเดิม 
(วรวิทย์ สงวนพันธ์, 2559)

ในอนาคตเหรียญกษาปณ์ของประเทศไทยก็ยังคงมี 
วิวัฒนาการและเทคนิคในกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
ยังมีความต้องการในการใช้เหรียญกษาปณ์เพื่อใช้ในการ 
แลกเปลีย่นต่อไป เพราะเหรยีญกษาปณ์มคีวามส�าคัญมากในการ 
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันเพื่อใช้ในการทอนเงินรวมถึงในระบบ
บัญชีธนาคารด้วย แต่ในทางกลับกันมีแนวโน้มที่จะผลิตเหรียญ
เพิ่มมากขึ้น และมีมูลค่าสูงขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู ่กับความจ�าเป็น 
และการใช้งานที่คุ้มค่าเพราะเหรียญเมื่อเทียบกับธนบัตรแล้ว 
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าและมีต้นทุนในการผลิตต�่ากว่า  
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงกษาปณ์และธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะ 
มกีารประชมุและลงมตเิหน็ชอบ ถงึการเปลีย่นแปลงในการผลติ 
เหรียญกษาปณ์ในอนาคต และในอนาคตอาจจะมีการผลิต
เหรยีญทีม่มีลูค่ามากกว่าสบิบาทข้ึน แต่จะออกมาในลกัษณะของ

เหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึตามวาระพเิศษต่างๆ (Commemorative 
coins) เช่น เหรียญกษาปณ์ที่ผลิตออกใช้ในวโรกาสและโอกาส 
ทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนัคอื ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์ หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศ ในส่วนของ
เหรยีญกษาปณ์ทีใ่ช้ในการหมนุเวยีน (Circulated coins) ในระบบ 
เงินตราของประเทศไทยน้ัน เป็นเหรียญที่ผลิตเพื่อน�าออกมา 
ใช้ในระบบเศรษฐกิจซึ่งต้องด�าเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้มีปริมาณเพียงพอส�าหรับความต้องการใช้ในตลาดการค้า 
โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและลวดลายไปตามยุคสมัย  
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ผลิตในปัจจุบันมี 9 ชนิดราคา คือ  
1 สตางค์ 5 สตางค์ 10 สตางค์ 25 สตางค์ 25 สตางค์ 1 บาท  
2 บาท 5 บาท และ 10 บาท แต่ที่ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจ�าวัน 
มีเพียง 5 ชนิดราคาคือ ตั้งแต่ชนิดราคา 25 สตางค์ ถึงชนิด 
ราคา 10 บาท ส่วนเหรียญชนิดราคา 1 สตางค์ 5 สตางค์ และ  
10 สตางค์ ไม่ได้น�าออกใช้โดยทั่วไป แต่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในระบบ
บัญชีเท่านั้น (ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ศุภกร หงษ์ทอง,2559)
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บทคัดย่อ
การวิจัยเร่ือง เข้าใจเราเจ้าสองขาสำาหรับกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 

โดยในครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุนัขและ
การนำาเสนอเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีมีต่อพฤติกรรมสุนัขได้อย่าง
ถูกต้องและลดปัญหาการเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของสุนัข
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษา การทำาแบบสอบถามและ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางที่นำาไปใช้ในการออกแบบ

ผลการวิจัยพฤติกรรมสุนัขท่ีได้จากการสำารวจแบบสอบถาม 
จำานวน 150 ชุด และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรรม
สุนัข 3 ท่าน ซ่ึงสามารถสรุปพฤติกรรมสุนัขสามารถแบ่งออก
ได้เป็น

1. พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย โดยมี 5 ระดับได้แก่
 ระดบัที ่0 หมายถงึอารมณป์กต ิซึง่เปน็การทกัทายหรอื

ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อเช็กความปลอดภัย 
 ระดับท่ี 1 หมายถึงอาการสงสัย ซ่ึงเป็นการทำาเคร่ืองหมาย 

ตามสถานที่ และการขุดฝังสิ่งของ
 ระดับที่ 2 หมายถึงอาการสนใจ ต่อสิ่งผิดปกติ เกิดขึ้น

จากการหวงอาณาเขต
 ระดับที่ 3 หมายถึงอาการดีใจ เป็นอาการของสุนัขที่มี 

ชี้ชวนเรียกร้องให้เจ้าของมาสนใจ
 ระดบัที ่4 อาการคลุม้คลัง่ เปน็การทีส่นุขัมคีวามตืน่เต้น 

เป็นอย่างมาก
2. พฤติกรรมสุนัขเครียดโดยมี 5 ระดับได้แก่
 ระดบัที ่0 หมายถงึอารมณป์กต ิซึง่เปน็การทกัทายหรอื

ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อเช็กความปลอดภัย 
 ระดับที่ 1 หมายถึงอาการเรียกร้อง ซึ่งเป็นการแสดง

ความเรียกร้องความสนใจของสุนัข
 ระดบัที ่2 หมายถงึอาการวติกกังวล แสดงวา่มบีางอยา่ง 

ผิดปกติไม่น่าไว้ว่างใจและห้ามเข้ามายุ่ง

 ระดับที่ 3 หมายถึงอาการเครียด สุนัขมีอาการเครียด
มาก ทำาให้เกิดวิตกกังวล อึดอัดไม่สบายใจ

 ระดับที่ 4 หมายถึงอาการโกรธ เกิดเพราะมีอันตราย 
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้ทำาให้สุนัขไม่ไว้ใจที่สุด

ในส่วนของสื่อที่เหมาะสมในการนำาเสนอข้อมูล คือ การ
เผยแพรข่อ้มลูตามส่ือโซเชยีลมเีดยี โดยการสรา้งแฟนเพจเฟซบุก๊  
“เข้าใจเราเจ้าสองขา” เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูล 
พฤติกรรมการแสดงออกของสุนัข เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างกว้างขวาง มีการนำาเสนอเป็นภาพกราฟิก เพื่อสร้าง
ความจดจำา ความเข้าใจได้เป็นอย่างดีโดยมีแผนการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่อเนื่อง ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 นำาข้อมูลเผยแพร่บนส่ือโซเชียลมีเดีย 
ช่องทางเฟซบุ๊ก โดยการสร้างแฟนเพจ เข้าใจเราเจ้าสองขา เพื่อ 
เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัข

ขัน้ตอนที ่2 การกระตุน้แฟนเพจ ใหเ้ขา้ถงึกลุม่เปา้หมาย 
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธ์ุ เพื่อทำาความรู้จักสุนัข 
สายพันธุ์ต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 3 การกระตุ้น โดยใช้ คาแรกเตอร์ดีไซน์ ใน
เอกลักษณต์า่งๆ เปน็ข้อความสัน้ๆ ในกจิกรรมตา่งๆ ทีสุ่นขัทำาเพือ่ 
เป็นการเคลื่อนไหวให้เกิดการพบเห็นเพจมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 วิดีโอเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข 3 ตัว ที่จะ
ทยอยลงทีละเรื่องเพื่อสร้างความต่อเนื่องและน่าติดตาม 

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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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. 
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ที่มาและความส�าคัญ
สุนัขกำาเนิดบนโลกมายาวนานโดยเป็นสุนัขป่ามาก่อนมี

ถิน่อาศยัอยูแ่ถวขัว้โลกเหนอืและตอ่มาไดม้คีนเริม่นำาสนุขัมาเลีย้ง 
เมื่อประมาณ 2, 000 ปีท่ีแล้วเช่ือกันว่าสุนัขตัวแรกน้ันเกิดขึ้น 
เมื่อ 100 ล้านปีก่อนและได้มีการอพยพข้ามถิ่นฐานไปตาม 
ทวปีต่างๆ ทำาใหเ้กดิสายพนัธุส์นุขัแพรห่ลาย หลากหลายสายพนัธุ ์
แตล่ะพืน้ทีม่คีวามเช่ือเกีย่วกบัสนุขั เชน่ ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่สุนัข
มคีวามซ่ือสัตยแ์ละนำาความเจรญิมาให้ สว่นชาวอยีปิต์มีความเชือ่ 
ว่าสุนัขสามารถส่งวิญญานได้และเป็นเทพของชาวอียิปต์ สุนัข
สายพนัธุแ์รกทีเ่รยีกไดว่้าเปน็ตน้ตระกลูของสนุขัคอื “สนุขัทอง” 
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและออกลูกเป็นตัวส่วนลำาตัวมีขน
ปกคลุมมีเขี้ยว 2 คู่ เท้ามี 5 เล็บ เท้าหลังมี 4 นิ้ว ไม่สามารถ 
ซ่อนเล็บได้ อวัยวะเพศของสุนัขตัวผู้มีกระดูกภายใน 1 ช้ิน 
เน่ืองจากสุนัขเป็นสัตว์กินเน้ือและเป็นสุนัขล่าเหยื่อ สุนัขนั้นมี
ความสามารถพเิศษตา่งๆ เชน่ การดมกลิน่ กลา้มเนือ้ท่ีแขง็แรงและ 
ยงัมคีวามรวดเรว็พรอ้มกบัสญัชาตญาณในการทำางานเปน็กลุม่ๆ 
ไดม้ปีระสทิธภิาพมาก แลว้มนษุยไ์ดใ้หค้วามสมัพนัธก์บัสตัว์อยา่ง
สุนัขมาก โดยเเต่ก่อนได้เริ่มจากการล่าเพื่ออาหารและได้มีการ
พัฒนานำาสุนัขมาเลี้ยง ดูแลจนสนิทใกล้ชิดกับมนุษย์เสมือนเป็น
เพือ่นทีเ่เสนดขีองมนษุย ์ไดม้งีานวจิยัของมหาวทิยาลยัสตัวบาล
แห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง
สุนัขกับเจ้าของซึ่งลึกซึ้งเกินกว่าคำาว่าเพื่อน โดยมีลักษณะความ
สัมพันธใ์กลช้ิดเหมอืนกบัทารกกบัพ่อและเเม่ (Rachael, 2556) 
หรืออาจเรียกได้ว่าสุนัขคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยทีเดียว  
ดังนั้นความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสุนัขจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
และนา่ศกึษาเปน็อยา่งยิง่วา่เหตใุดมนษุยจ์งึผกูพนัใกลช้ดิกบัสนุขั
มากกวา่สตัวเ์ลีย้งชนดิอืน่ (Joeadmin, 2008) สนุขัมหีลากหลาย
สายพนัธุ ์ซึง่เเตล่ะสายพนัธุก็์จะมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ซ่ึง
ลกัษณะโดยรวมของสุนขัทัว่ไปสามารถแบง่ออกไดด้งันี ้สุนขักฬีา,  
สนุขัเทอรเ์รยีร,์ สนุขัตุก๊ตา, สนุขัทำางาน, สนุขัอเนกประสงค ์และ 
ได้มีสโมสรสุนัขอังกฤษได้ขึ้นทะเบียนสุนัขไว้กว่า 210 สายพันธุ์
และสมาพันธ์ุสุนัขสากลซึ่งมีชาติต่างๆ เป็นสมาชิกประมาณ  
70 ประเทศได้ขึ้นทะเบียนสุนัขไว้กว่า 400 สายพันธุ์

ในปจัจบัุนสนุขัไดม้คีวามนยิมแพรห่ลายไปทัว่โลกเพราะ
ไม่ว่าสถานท่ีเลี้ยงแห่งน้ันจะมีบริเวณไม่มากนักหรือเป็นสถานที่  
ทีม่บีริเวณกวา้ง กส็ามารถนำาสนุขัมาเลีย้งไดถ้า้เจา้ของรูศ้กัยภาพ
ของผูเ้ลีย้งเองวา่ควรจะเลีย้งสนุขัสายพนัธุไ์หนและเลีย้งเพือ่อะไร  

เพราะผู้เล้ียงส่วนใหญ่มีความผูกพันกับสุนัขที่เลี้ยงเป็นอย่าง
มากจนถือวาสุนัขเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยให้มีส่วนร่วมกับ 
กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว ในบางครั้งผู้เลี้ยงอาจนึกไม่ถึงว่า
ความผูกพันระหว่างผู้เลี้ยงกับสุนัขนั้นก่อให้เกิดประโยชน์
ระหว่างกัน (Joeadmin, 2008) และสุนัขก็ยังมีหลากหลาย 
สายพันธ์ุท่ีเป็นท่ีนิยมไปในประเทศไทยสายพันธ์ุสุนัขท่ีมีความนิยม  
10 อันดับ ดังนี้ ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever),  
โกลเดน้รทีรฟีเวอร ์(Golden Retriever), ไซบเีรยีนฮสักี ้(Siberian  
Husky), บูลด็อก (Bulldog), ป๊ัก (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  
มีประสบการณ์ใหม่และพบเพื่อนใหม่ ถ้าผู้เล้ียงคิดจะเล้ียง 
ควรมีเวลาดูแลสุนัขอย่างเพียงพอ (Janice Neumann, 2012) 

จากการสืบค้นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุนขัตามสถานบรกิาร
สุนัขต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มคนทำางานและ
นักศึกษา ที่มีความสนใจและมีปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมสุนัข  
แบง่ตามกลุม่ชว่ง Generation คอืกลุม่ Generation y มช่ีวง พ.ศ.  
2518-2536 จากกลุ่มผู้ใชบ้รกิารสุนัขทีม่คีวามสนใจในพฤตกิรรม
การส่ือสารของสุนัขที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข 
(ณัฐเจน กิติวรพศ์และปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์, 2556) ได้พูดถึง
พฤติกรรมสุนัข ที่เราเห็นสุนัขแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพราะ
ต้องการส่ือสารกับผู้เล้ียงเพื่อบอกความต้องการของการส่ือสาร
ของสุนัข การสื่อสารของสุนัขมีดังนี้ การสื่อสารด้วยท่าทาง  
การสื่อสารด้วยการสัมผัส การสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วย
เคมี การสื่อสารต่างๆ นั้นเป็นการแสดงออกเพื่อทำาให้

ผู้เลี้ยงรับรู้ถึงพฤติกรรม ความต้องการของสุนัขได้
สำาหรบัผูเ้ลีย้งทีย่งัขาดความเขา้ใจพฤตกิรรมการสือ่สารของสนุขั 
อาจทำาใหเ้กดิความเขา้ใจทีผ่ดิตา่งๆ อาจเกิดปญัหาไดไ้มว่่าจะเปน็ 
การกัดผู้เลี้ยง เช่น การแสดงความก้าวร้าวกับผู้เลี้ยง จนทำาให้
เกิดการนำาสุนัขไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆ จนเกิดปัญหาต่างๆ  
ตามมา ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของสุนัขจึงสำาคัญ
กบัผูเ้ลีย้งเปน็อยา่งมาก ผู้เล้ียงควรเข้าใจในภาษาพฤตกิรรมสุนขั 
เพื่อความเข้าใจ อวัยวะต่างๆ ของสุนัข เช่น หู ตา จมูก ปาก  
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จะบ่งบอกถึงอาการในหลายลักษณะดังน้ันการสื่อสารของ
สุนัขสำาหรับผู้เลี้ยงสุนัขต้องมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรม
การสื่อสารของสุนัขในพฤติกรรมต่างๆ ทั้ง การเห่า หอน ร้อง 
ปัสสาวะ กระโจนใส่ ว่ิงวน ฯลฯ สำาหรับผู้เลี้ยงท่ียังขาดความ
เข้าใจพฤติกรรมสุนัขอาจเกิดปัญหาได้ดังนั้น ผู้เลี้ยงควรเข้าใจ
พฤติกรรมการสื่อสารของสุนัขเพื่อท่ีจะลดการเกิดพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสมของสุนัข การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำาคัญดังน้ันจึงต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมสุนัขเพ่ือเป็นข้อมูลสำาหรับการออกแบบ 

และการพัฒนาสื่อให้ความรู้สำาหรับผู้เลี้ยงสุนัข
2. ศึกษารูปแบบการรับรู้ของกลุ่มผู้เลี้ยงหน้าใหม่สำาหรับ

เจเนอเรชั่นวายเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสื่อให้ความรู้
สำาหรับผู้เลี้ยงสุนัข

3. ออกแบบและพัฒนาส่ือให้ความรู้สำาหรับผู้เล้ียงสุนัข
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับในการวิจัย
1. เป็นสื่อให้ความรู้เรื่อง “เข้าใจเราเจ้าสองขา” นำาเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัข
2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข  

ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงหน้าใหม่สำาหรับเจเนอเรชั่นวาย

ขอบเขตในการวิจัย
1. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะสุนัขแต่ละสายพันธ์ุ 

 2. สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกของ
สุนัข 

ภาพที่ 1 ภาพกระบวนการด�าเนินงานวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายๆ  

แหล่งหนังสือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำาหรับนำาข้อมูลเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับข้อมูลท่ีผู้วิจัยต้องการนำามาเพื่อใช้
ประกอบในการออกแบบสื่อให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการ
ดำาเนนิงานวจิยั โดยการนำาขอ้มลูทัง้หมด มาวิเคราะหท์ัง้รปูภาพ 
เนือ้หา ทฤษฎี เทคนคิต่างๆ พฤติกรรมกลุม่เปา้หมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัพฤตกิรรมการแสดงออกของสนุขั ไดแ้ก ่การสือ่สารดว้ยทา่ทาง 
การส่ือสารด้วยเสียง การสื่อสารด้วยการสัมผัสการสื่อสารด้วย
เคมี พฤตกิรรมการแสดงออกของสนุขันัน้วา่ สนุขัตอ้งการสือ่สาร
ความหมายอะไรกับเรา และการแก้ไขพฤติกรรมสุนัขท่ีผิดๆ  
เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจผิดต่อพฤติกรรมที่สุนัขแสดงออก เพื่อ
ทีจ่ะไดน้ำาขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใช้ในการออกแบบสือ่ โดยไดท้ำาการศกึษา
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคน gen y 
(อาย ุ22 ป ี- 40 ป ี) และ รปูแบบสือ่ทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย
เพือ่เปน็แนวทางในการดำาเนนิงานวจิยัจะมกีารเกบ็ขอ้มลู 2 สว่น

1. การเกบ็ขอ้มลูเชงิสมัภาษณก์บัผูเ้ช่ียวชาญเกีย่วกบัด้าน
พฤติกรรมสุนัข 3 ท่าน

2. ทำาแบบสอบถามจำานวน 150 ชุดต่อกลุ่มคน gen Y  
เป็นบุคคลทั่วไป ตามสถานที่ต่างๆ 

จากน้ันได้นำาข้อมูลท่ีศึกษารวบรวมนำามาใช้ในการออกแบบ 
ดังนี้

1. สื่อให้ความรู้ ชุดความเป็นมาของสุนัข จำานวน 10 
สายพันธ์ุ ได้แก่ สุนัขไทยหลังอาน สุนัขปั๊ก สุนัขเซนต์เบอร์นาร์ด  
สนุขัปอมเมอเรเนยีน สนัุขไซบเีรยีน ฮสัก้ี สนุขัโกลเดน้ รีทรฟีเวอร ์
สุนัขชิสุ สุนัขชิวาวา สุนัขบีเกิ้ล สุนัขบูลเทอร์เรีย 

2. ส่ือให้ความรู ้ชดุพฤตกิรรมการส่ือสารของสุนขั จำานวน 
3 เรื่อง ได้แก่ 

2.1 วิดีโอทีเซอร์พฤติกรรมสุนัขเพื่อเป็นการช้ีนำาให้
เกิดความสนใจในตัวสื่อตัวต่อไป

2.2 วิดีโอพฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย เพื่อแสดงให้ 
เห็นถึงพฤติกรรมสุนัขท่ีต้องการส่ือสารกับเราและ 
พร้อมรับมือพฤติกรรมสุนัขได้อย่างถูกต้อง

2.3 วิดีโอพฤติกรรมสุนัขเครียด เพื่อแสดงให้เห็นถึง
พฤตกิรรมสุนขัท่ีตอ้งการส่ือสารกบัเราและพรอ้ม
รับมือพฤติกรรมสุนัขได้อย่างถูกต้อง

3. กราฟกิสุนขัหลากหลายสายพนัธ์ทุำากจิกรรมตา่งๆ เพือ่
เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนพบเห็นเพจและเพจมีการเคลื่อนไหว

ผลการวิจัย
ในส่วนของเน้ือหาของส่ือให้ความรู้เรื่อง “เข้าใจเรา 

เจ้าสองขา” สำาหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจากการรวบรวมข้อมูล
ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านพฤติกรรมสุนัขได้ให้คำาแนะนำาเร่ืองพฤติกรรมสุนัขพ้ืนฐาน 
ท่ีผู้เล้ียงหน้าใหม่ควรรู้ไว้ในการเล้ียงสุนัข เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และลดปญัหาพฤตกิรรมสนุขั โดยผูว้จัิยไดท้ำาการแบ่งพฤตกิรรม 
ออกเป็น 2 กลุ่มพฤติกรรมดังนี้ 

1. พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย
2. พฤติกรรมสุนัขเครียด
โดยทั้งสองกลุ่มพฤติกรรมแบ่งตามระดับความรุนแรงท่ี

มากขึ้นโดยมีเนื้อหาข้อมูลและมีพฤติกรรมดังนี้
1. พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 0 หมายถึงอารมณ์ปกติ ซึ่งเป็นการทักทายหรือ

ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อตรวจเช็กความปลอดภัย 
โดยจะมพีฤตกิรรมการแสดงออกคอื เหา่สัน้, เหยยีดตวั, หางตก,  
จ้องมอง, จมูกดม วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้
สามารถทำาได้โดยการ ตักเตือน, บีบปากสุนัขภาพที่ 2 ภาพขั้นตอนกระบวนการเผยแพร่ข้อมูล
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ระดบัที ่1 หมายถงึอาการสงสยั ซึง่เปน็การทำาเครือ่งหมาย 
ตามสถานที่ และการขุดฝังสิ่งของโดยจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกคอื การปสัสาวะ, ขีดขว่น, ฝงั วธิจีดัการรบัมอืพฤตกิรรม 
สุนัขในระดับนี้สามารถทำาได้โดยการ จำากัดพื้นท่ีของสุนัข,  
สร้างอุปสรรคในการเข้าพื้นที่นั้นๆ ของสุนัข, ตักเตือน

ระดบัที ่2 หมายถงึอาการสนใจ ต่อสิง่ผิดปกติ เกิดขึน้จาก
การหวงอาณาเขตโดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคอื ปสัสาวะ, 
เหา่ หรอืจะเปน็การเรยีกรอ้งดว้ยการแสดงความรกัวา่มีความสขุ 
มากๆ โดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคือ เห่า, เลีย, แทะมือ, 
โก่งก้น วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับน้ีสามารถทำาได้
โดยการให้อาหารจากมือ, ตักเตือน

ระดับที่ 3 หมายถึงอาการดีใจ เป็นอาการของสุนัขที่ม ี
ชี้ชวนเรียกร้องให้เจ้าของมาสนใจโดยจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกคอื เหา่ตดิตอ่กนัเปน็ชดุๆ, จอ้งมองเจ้าของ, นอนหงาย,  
ทำาหน้าตาออดอ้อน วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้
สามารถทำาได้โดยการ ตักเตือน, เมินเฉย, หากิจกรรมให้สุนัขทำา
เพื่อเป็นการผ่อนคลายความรู้สึก

ระดับที ่4 อากการคลุม้คลัง่ เปน็การทีส่นุขัมคีวามตืน่เตน้ 
เป็นอย่างมาก โดยจะมีพฤติกรรมการแสดงออกคืออยู่ไม่นิ่ง 
ไมใ่หจ้บัตวัและมกีารเคลือ่นวิง่วน, กระโดด, กลิง้, หางแกวง่สดุแรง  
วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้สามารถทำาได้โดยการ
ออกกำาลังกาย, ทำาให้สุนัขสงบสติ, เมินเฉย

ในส่วนของเนื้อหา พฤติกรรมสุนัขเครียด ประกอบด้วย 
5 ระดับดังนี้

ระดับที่ 0 หมายถึงอารมณ์ปกติ ซึ่งเป็นการทักทายหรือ
ประมวลผลกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเพื่อตรวจเช็กความปลอดภัย 
โดยจะมพีฤตกิรรมการแสดงออกคอื เหา่สัน้, เหยยีดตวั, หางตก,  
จ้องมอง, จมูกดม วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับนี้
สามารถทำาได้โดยการ เตือน, บีบปากสุนัข

ระดบัที ่1 หมายถงึอาการเรยีกรอ้ง ซ่ึงเปน็การแสดงความ
เรยีกรอ้งความสนใจของสนุขัทีอ่าจอยูต่วัเดยีวโดยจะมพีฤตกิรรม
การแสดงออกคอื การเหา่, คราง, หอน วธิจีดัการรบัมอืพฤตกิรรม
สนุขัในระดบันีส้ามารถทำาไดโ้ดยการ เตอืนดว้ยเสยีงแข็ง, เมนิเฉย
ต่อสุนัข, หยิบหนังคอและยกขึ้นเขย่าเล็กน้อยพร้อมดุ

ระดับที่ 2 หมายถึงอาการวิตกกังวล แสดงว่ามีบางอย่าง
ผิดปกติ ไม่น่าไว้วางใจและห้ามเข้ามายุ่ง โดยจะมีพฤติกรรม 
การแสดงออกคือ เห่าเป็นโทนเสียงคำาราม, หางตั้ง, หูชัน, งับ  

หรือ วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัขในระดับน้ีสามารถทำาได้ 
โดยการจับนอนตะแคงแล้วกดคอพร้อมดุ รอให้สุนัขสงบ,  
การออกกำาลังกาย, หากิจกรรมให้สุนัข

ระดบัที ่3 หมายถงึอาการเครยีด สุนัขมอีาการเครียดมาก  
ทำาให้เกิดวิตกกังวล อึดอัดไม่สบายใจโดยจะมีพฤติกรรมการ 
แสดงออกคือเหงื่อออกอุ้งเท้า, ยืนยกขาหน้า, กะพริบตาถี่ 
บางคร้ังเลียจมูกตัวเองด้วย วิธีจัดการรับมือพฤติกรรมสุนัข 
ในระดับนี้สามารถทำาได้โดยการ เตือน, ดุ, ออกกำาลังกาย

ระดับที่ 4 หมายถึงอาการโกรธ เกิดเพราะมีอันตราย
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้สุนัขไม่ไว้ใจที่สุดโดยจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกคือ เห่าติดต่อกัน, หูตั้ง, ท่าเตรียมพร้อม, ชูหาง 
หรือเป็นการซึมเศร้าของสุนัขท่ีเครียดจัดจนขี้หวาดกลัว โดย 
จะมีพฤติกรรมการแสดงออกคือ เกร็งลำาตัว, หูหลบไปข้างหลัง, 
หางลู่ก้น วธิจีดัการรบัมอืพฤติกรรมสุนขัในระดบันีส้ามารถทำาได้
โดยการ ดุ, เมินเฉย, ห้ามวิ่งหนี, ห้ามจ้องตา, อย่าถืออาวุธ,  
อย่างส่งเสียงดัง, หากิจกรรมในสุนัขทำา

จากการสรุปพฤตกิรรมของสุนขัออกเปน็ 2 กลุ่มพฤตกิรรม  
ผู้วจิยัไดน้ำาขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการออกแบบเนือ้หาสำาหรับสือ่
ใหค้วามรูเ้รือ่ง “เขา้ใจเราเจา้สองขา” สำาหรบักลุม่เจเนอเรชัน่วาย

ตารางพฤติกรรมสุนัข

ระดับ พฤติกรรมสุนัขผ่อนคลาย พฤติกรรมสุนัขเครียด

0 อารมณ์ปกต ิซึง่เป็นการทกัทาย 
หรือประมวลผลกับสิ่งที่อยู ่
รอบๆ ตัวเพื่อตรวจเช็กความ
ปลอดภัย

อารมณ์ปกติ ซึ่งเป็นการทักทาย 
หรอืประมวลผลกับสิง่ทีอ่ยูร่อบๆ 
ตัวเพื่อตรวจเช็กความปลอดภัย

1 อาการสงสัย ซึ่งเป็นการทำา
เครื่องหมายตามสถานที่ และ
การขุดฝังสิ่งของ

อาการเรียกร้อง ซึง่เป็นการแสดง 
ความเรียกร้องความสนใจ

2 อาการสนใจ ต่อสิ่งผิดปกติ 
เกิดขึ้นจากการหวงอาณาเขต

อาการวิตกกังวล แสดงว ่ามี 
บางอย่างผิดปกติ ไม่น่าไว้วางใจ
และห้ามเข้ามายุ่ง

3 อาการดใีจ เป็นอาการของสนัุข 
ที่มีชี้ชวนเรียกร้องให้เจ้าของ
มาสนใจ

อาการเครียด สนัุขมอีาการเครยีด 
มาก ทำาให้เกิดวิตกกังวล อึดอัด
ไม่สบายใจ

4 คลุม้คลัง่ เป็นการทีส่นุขัมคีวาม 
ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

อาการโกรธ เกดิเพราะมอีนัตราย 
เกิดขึ้นในบริเวณใกล้สุนัขไม่ไว้ใจ
ที่สุด
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ในส่วนของรูปแบบส่ือให้ความรู้เร่ือง “เข้าใจเราเจ้าสองขา”  
สำาหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความสนใจต่อรูปแบบการนำาเสนอ 
ในรูปแบบของสื่อวิดีโอที่เป็นการนำาเสนอเนื้อหา ในรูปแบบ 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงและมีการนำา เสนอด้วยความ 
หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน สื่อวิดีโอได้เข้ามามีบทบาทกับ 
สื่อในชีวิตประจำาวันของคนไทย และยังมีข้อดีในการช่วยสร้าง 
ความเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วโดยเหมาะสม 
กับการนำาเสนอเนื้อหาการให้ความรู้ที่สอดแทรกความบันเทิง  
เพือ่การสรา้งความเขา้ใจทีด่อีกีดว้ย (วรากรณ ์สามโกเศส, 2015) 
ได้กล่าวถึงโดยส่วนของเนื้อหามีความเหมาะสมการนำาเสนอ 
ในรูปแบบ Motion graphic ซึ่งเหมาะที่เป็นการนำาเสนอ
เนื้อหาที่มีความกระชับโดยการนำาเสนอรูปภาพการเคลื่อนไหว 
ที่หลากหลายและเสียงพากษ์ประกอบสร้างความเข้าใจ ซึ่ง 
เหมาะกับเรื่องราวที่มีเน้ือหามาก เข้าใจยาก โดยการนำาเสนอ
ในรูปแบบที่มีความสุขสนุกสนาน สอดแทรกความเข้าใจ ทำาให ้
ผูร้บัชมเกดิความเขา้ใจไดง้า่ยและรวดเรว็ (ประภาดา อมรรตันก์ลุ,  
2555) 

ในสว่นของเวลาของสือ่วดิโีอ ใหค้วามรูค้วรมเีวลาไม่นาน
มาก ประมาณ 5 - 15 นาท ีหรอืจะเปน็การตดัตอนสัน้ๆ หลายๆ ตอน
เพ่ือทำาใหเ้กิดจดุสนใจในแตล่ะตอนและยงัสามารถบอกตอ่ไดง้า่ย
มากขึ้นส่วนการนำาเสนอนั้นผู้วิจัยเห็นความเหมาะสมในการ 
เผยแพร่วิดีโอสื่อ เข้าใจเราเจ้าสองขา ในช่องทางโซเชียลมีเดีย 
ทีม่กีารนำาเสนอขอ้มลูทีห่ลากหลายและกวา้งขวางเหมาะกบัการ 
กระจายเผยแพร่ข้อมูลและโซเชียลมีเดียยังเป็นส่ือท่ีช่วยปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคม ในการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกสบายมากขึ้นและการ
เข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ง่ายสามารถตอบสนองความต้องการ 
ได้ทันที มีช่องทางการนำาเสนอผ่านโซเชียลมีเดีย มีช่องทาง 
เหมาะสมในการเผยแพร่ข้องมูลสื่อให้ความรู้ คือ facebook 
เป็นช่องทางที่มีความนิยมมากท่ีสุดท่ีได้รับความนิยมจากการ 
ทีส่ามารถใชเ้ปน็ชอ่งทางเพือ่ตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนัหรอืรว่มทำา
กจิกรรมอ่ืนๆ กนัได ้และเหมาะกบัการนำาเสนอ รปูภาพ บทความ 
ข้อความ วิดีโอ ในการเผยแพร่กระจายข้อมูลต่างๆ โดยใช้  
facebook เปน็ตวักลางในการกระจายขอ้มลูใหถ้งึกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับชม ในส่วนของอุปกรณ์ที่เหมาะสม (ธัญสุดา เภนิตวงศ์, 
2555) โทรศพัทเ์คลือ่นทีม่คีวามนยิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายเพราะ 
ความทนัสมยัในปัจจบุนัทีเ่พิม่ความสะดวกสบายให้ผูค้น โทรศพัท ์

คือส่ิงท่ีทุกคนมีติดตัวและใช้เข้าติดต่อส่ือสารกันได้ สามารถรับ
ชมส่ือผา่นชอ่งทางตา่งๆ แบบสะดวก รวดเรว็ไดใ้นโทรศพัท ์และ 
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
รับชมส่ือ เข้าใจเราเจ้าสองขาจากการสังเคราะห์ผู้วิจัยได้นำามา
พัฒนาในการออกแบบสื่อให้ความรู้ดังนี้ 1) สื่อให้ความรู้ประวัติ
สุนัข 10 สายพันธ์ุ 2) ส่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข  
2 เรื่อง และจากแบบสอบถามและศึกษาข้อมูลกลยุทธ์ในการ 
ใชโ้ปรโมตเพจ เขา้ใจเราเจา้สองขา การนำาเสนอดว้ยกระบวนการ
เปิดเพจให้ความรู้ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ประกอบด้วย 

ด้านการออกแบบสื่อคอนเทนต์์ที่มีความสอดคล้อง
และมีประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย โดนการสร้างชุดภาพและ 
วิดีโอให้ความรู้ โดนเน้นเน้ือหาที่กระชับและเข้าใจได้ง่ายโดย
ทำาการสอดแทรคความบันเทิงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ในโพส 
ของเพจมากขึ้น (ณัฐพล ใยไพโรจน์: 2015) เนื้อหาในการ 
ทำากิจกรรมประชาสัมพันธ์มีความสำาคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ของกลุ่มเปา้หมายไดโ้ดยตรง ซึง่สามารถส่ือสารเนือ้หาตา่งๆ ด้วย
รูปแบบที่น่าสนใจ เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิค viral 
marketing ทีส่ามารถหวงัผลในการกระจายขอ้มลูของเพจไปได ้
ในวงกว้าง โดยการสร้างกระเเสกับเร่ืองใหม่ๆ บอกเล่าให้เกิด 
ความรู้สึกที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจ ควรใส่ใจ
ในเนื้อหาที่จะนำาเสนอ โดยเน้นในการสร้างความรู้สึกไปใน
ทางบวกสร้างประโยชน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย 
เกดิการบอกตอ่ขอ้มลูขา่วสารของเพจวา่ตอ้งการจะสือ่อะไรและ
กระจายออกไปออย่างรวดเร็ว โดยเน้นการสร้างให้เกิดการรับรู้ 
และความจดจำาในตัวจตนของเพจ โดยมีเนื้อหาสาระในการ 
เผยแพรภ่ายในเพจไดแ้ก ่1) เรือ่งราวความรูเ้กีย่วกบัสายพนัธุสุ์นขั 
แตล่ะสายพันธุ,์ 2) การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับพฤตกิรรมการแสดงออก 
ของสนุขั, 3) เกรด็ความรู้เกีย่วกับการดูแลสุนขัและขอ้มลูขา่วสาร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข ในส่วนของเนื้อหาในการเผยแพร่นั้น
เน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เเสดงออกของสุนัขให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและวิธีรับมือกับ
สุนัขได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
สุนัข และจากแบบสอบถามและศึกษาข้อมูลในส่วนของกลยุทธ์

ดา้นกลยทุธท่ี์ใชใ้นการใชโ้ปรโมตเพจ เขา้ใจเราเจา้สองขา  
การนำาเสนอด้วยกระบวนการเปิดเพจให้ความรู้ ผ่านทาง 
โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ประกอบด้วย ด้านการออกแบบสื่อ 
คอนเทนต์ที่มีความสอดคล้องและมีประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 
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โดนการสร้างชดุภาพและวดิโีอใหค้วามรู้ โดนเนน้เนือ้หาทีก่ระชับ
และเข้าใจได้ง่ายโดยทำาการสอดแทรกความบันเทิงเพื่อให้เกิด
ความนา่สนใจ ในโพสของเพจมากขึน้ ( ณฐัพล ใยไพโรจน:์ 2015) 
เนื้อหาในการทำากิจกรรมประชาสัมพันธ์มีความสำาคัญเกี่ยวกับ 
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งสามารถสื่อสาร
เนื้อหาต่างๆ ด้วยรูปแบบท่ีน่าสนใจ เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิก
โดยใชเ้ทคนคิ viral marketing ทีส่ามารถหวงัผลในการกระจาย 
ขอ้มลูของเพจไปได้ในวงกวา้ง โดยการสรา้งกระเเสกับเรือ่งใหม่ๆ   
บอกเลา่ใหเ้กดิความรูส้กึทีโ่ดนใจกลุม่เปา้หมายใหเ้กดิความสนใจ 
ควรใส่ใจในเนื้อหาที่จะนำาเสนอ โดยเน้นในการสร้างความรู้สึก 
ไปในทางบวกสร้างประโยชน์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย 

เกดิการบอกตอ่ขอ้มลูขา่วสารของเพจวา่ตอ้งการจะสือ่อะไรและ
กระจายออกไปออย่างรวดเร็ว โดยเน้นการสร้างให้เกิดการรับรู้ 
และความจดจำาในตัวจตนของเพจ โดยมีเนื้อหาสาระในการ 
เผยแพรภ่ายในเพจ ไดแ้ก ่1 เรือ่งราวความรูเ้กีย่วกบัสายพนัธุส์นุขั 
แต่ละสายพนัธุ,์ 2 การใหค้วามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมการแสดงออก
ของสนุขั, 3 เกรด็ความรูเ้กีย่วกับการดแูลสนุขัและขอ้มลูขา่วสาร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุนัข ในส่วนของเนื้อหาในการเผยแพร่นั้น 
เน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การเเสดงออกของสุนัขให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและวิธีรับมือ
กับสุนัขได้อย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของสุนัข

แผนเนื้อหาเพจเข้าใจเราเจ้าสองขา

กระบวนการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำาเนินงาน

Hi 
ขั้นตอนที่ 1

เพือ่การให้กลุม่เป้าหมายได้มกีารรับรูถ้งึเพจ เข้าใจเราเจ้าสองขา  
และได้เข้ามามส่ีวนร่วมกบัเพจเพือ่รบัข่าวสารให้ความรูเ้กีย่วกบั 
สุนัข

ทำาคอนเทนต์ แสดงตัวตนเพจให้ชัดเจนว่าเป็นเพจให้ความรู้ โดยการ 
โพสภาพ แสดงความเป็นเพจให้ความรู้และกระจายข่าวสารตามกลุ่ม
เพจที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุนัข

WE 
ขั้นตอนที่ 2

เพือ่ให้ความบนัเทงิสนกุสนาน เพิม่ความน่าสนใจของเพจ กระตุน้ 
เพจให้มคีวามเคลือ่นไหวและการเข้าถึงการพบเหน็เพจในวงกว้าง 
มากยิ่งขึ้น

เผยแพร่ข้อมลูโดยการทำาคอนเทนต์ภาพสือ่ความรูส้กึ เป็นภาพกจิกรรม
ต่างๆ ถกูแสดงด้วยบรบิทของสุนขัในการทำากจิกรรม สือ่สารในรูปแบบ
ภาพ

เพื่อให้ความบันเทิงสนุกสนาน ที่น่าสนใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้น 
ให้เพจมีความเคลื่อนไหว

เผยแพร่ข้อมูลโดยการทำาคอนเทนต์ภาพเคล่ือนไหวส่ือความรู้สึก (gif) 
สื่อความรู้สึก เป็นภาพกิจกรรมต่างๆ ถูกแสดงด้วยบริบทของสุนัข 
ในการทำากิจกรรมต่างๆ สื่อสารด้วยรูปแบบ ภาพเคลื่อนไหว

See u 
ขั้นตอนที่ 3

เพือ่ให้ความรูแ้ละเป็นการสร้างการมส่ีวนร่วมและการปฏสิมัพนัธ์ 
กับลูกเพจ

เผยแพร่ข้อมูลโดยการทำาคอนเทนต์อัลบัมภาพแนะนำาสุนัขที่อยู่อาศัย
ตามสถานที่ต่างๆ

Story me 
ขั้นตอนที่ 4 
เนื้อหารอง

เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง

เผยแพร่ข้อมูลโดยการทำาคอนเทนต์อัลบั้มภาพ เป็นสื่อความรู้ เกี่ยวกับ 
สุนัขในแต่ละสายพันธุ์ รวมเรื่องราวข้อมูลเก่ียวกับสายพันธุ ์ต่างๆ 
แต่ละสายพันธุ์ ประกอบด้วย ความเป็นมาของสายพันธุ์, ลักษณะ 
สายพันธุ์, ลักษณะนิสัย

Action dog 
ขั้นตอนที่ 5 
เนื้อหาหลัก

สร้างความแปลกใหม่ในข้อมูล เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงและ 
ถูกต้อง

เผยแพร่ข้อมลูโดยการทำาคอนเทนต์วดิโีอ เป็นสือ่ให้ความรู ้รวมเร่ืองราว
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของสุนัขเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

Help 
ขั้นตอนที่ 6

เพือ่เป็นกจิกรรมให้ร่วมสนกุกบักลุม่เป้าหมายเพ่ือสร้างแรงจงูใจ
ให้เกิดความสนใจในเพจ

เผยแพร่ข้อมลูโดยการทำาคอนเทนต์วดิโีอความช่วยเหลอืประชาสมัพนัธ์
และเป็นกิจกรรมเรื่องราวขอความช่วยเหลือสุนัขตามสถานที่ต่างๆ

Gift 
ขั้นตอนที่ 7

เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์ลูกเพจ เผยแพร่ข้อมูลโดยการทำาคอนเทนต์กิจกรรม คือให้คนมากดไลท์และ
แชร์เพื่อคัดเลือกแจกรางวัล

Friend ขั้น
ตอนที่ 8

เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวและเพิ่มความน่าสนใจในเพจ เผยแพร่ข้อมลูโดยทำาการแชร์คอนเทนต์ภาพ, วิดีโอเก่ียวกับความน่ารกั 
ของสุนัขต่างๆ 
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ขั้นตอนที่ 1 HI คือทำาการแสดงตัวตนเพจให้ชัดเจนว่า
เปน็เพจใหค้วามรู ้โดยการโพสตภ์าพ แสดงความเปน็เพจให้ความ
รู้และกระจายข่าวสารตามกลุ่มเพจท่ีมีความสนใจเก่ียวกับเรือ่งของ
สุนัข เพื่อเป็นการให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการรับรู้ถึงเพจเข้าใจเรา
เจ้าสองขา และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเพจเพื่อรับข่าวสารให้
ความรู้เกี่ยวกับสุนัข 

ขัน้ตอนที ่2 See U คอืภาพสือ่ความรู้สกึ เปน็ภาพกจิกรรม
ต่างๆ ถูกแสดงด้วยบริบทของสุนัขในการทำากิจกรรม สื่อสาร 
ในรูปแบบภาพ เพื่อให้ความบันเทิงสนุกสนาน เพิ่มความน่า
สนใจของเพจ กระตุ้นเพจให้มีความเคลื่อนไหวและการเข้าถึง
การพบเห็นเพจในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนท่ี 3 we คืออัลบ้ัมภาพแนะนำาสุนัขท่ีอยู่อาศัย
ตามสถานทีต่า่งๆ เพือ่ให้ความรูแ้ละเปน็การสรา้งการมสีว่นรว่ม
และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม

ขั้นตอนที่ 4 story me คืออัลบั้มภาพ เป็นสื่อความรู้  
เก่ียวกับสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ รวมเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับ 

สายพันธ์ุต่างๆ แต่ละสายพันธ์ุ ประกอบด้วย ความเป็นมา
ของสายพันธุ์, ลักษณะสายพันธุ์, ลักษณะนิสัย เพื่อเป็นการให้ 
ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจใหก้ลุ่มเปา้หมายไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร
ได้อย่างทั่วถึง

ภาพที่ 3 ภาพเพจเข้าใจเราเจ้าสองขาและเนื้อหา

ภาพที่ 4 ภาพคอนเทนต์สุนัขท�ากิจกรรมต่างๆ 

ภาพที่ 5 ภาพอัลบั้มภาพสุนัขที่อยู่อาศัยตามสถานที่ต่างๆ 
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ขัน้ตอนท่ี 5 Action me คอืวดิโีอ เปน็สือ่ใหค้วามรู ้รวม
เรือ่งราวเก่ียวกับพฤตกิรรมการสือ่สารของสนุขัเพือ่ความเขา้ใจที่
ถกูตอ้ง เพ่ือสรา้งความแปลกใหมใ่นข้อมลู เพือ่เปน็การใหค้วามรู้ 

และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวถึง 
และถูกต้อง

ภาพที่ 6 ภาพอัลบั้มคอนเทนต์ความเป็นมาของสายพันธุ์สุนัขแต่ละสายพันธุ์



การออกแบบสื่อให้ความรู้เรื่อง เข้าใจเราเจ้าสองขา ส�าหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Designing of Learning Media on “Understand me” For Y Generation 200

ภาพที่ 7 สตอรี่บอร์ดวิดีโอพฤติกรรมการแสดงออกของสุนัข

ขั้นตอนที่ 6 Help คือวิดีโอและภาพ เกี่ยวกับการ
ประชาสมัพนัธแ์ละกจิกรรมเรือ่งราวขอความชว่ยเหลอืสนุขัตาม

ภาพที่ 8 ชุดอัลบั้มเนื้อหาภาพสุนัขตามสถานที่ต่างๆ

สถานทีต่่างๆ เพ่ือเป็นกจิกรรมให้รว่มสนกุกบักลุม่เปา้หมายเพือ่
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในเพจ



ธนรัฐ ฌานจิตกุศล 201

ขั้นตอนที่ 7 Help คือกิจกรรม คือให้คนมากดไลท์และ
แชร์ในคอนเทนต์ของเพจเพื่อคัดเลือกแจกรางวัล

ภาพที่ 9 เนื้อหาที่เป็นกิจกรรมให้เกิดการแบ่งปัน

ภาพที่ 10 เป็นการแบ่งปันเรื่องราวความน่ารักของสุนัขในลักษณะต่างๆ 

ขัน้ตอนที ่8 Friend คอืขอ้มลูโดยทำาการแชรค์อนเทนต์ 
ภาพ, วิดีโอเก่ียวกับความน่ารักของสุนัขต่างๆ เพ่ือสร้างความ
เคล่ือนไหวและเพิ่มความน่าสนใจในเพจ เพื่อสร้างความ
เคลื่อนไหวและเพิ่มความน่าสนใจในเพจ
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สรุป
กระบวนการทำางานวิจัยเรื่องเข้าใจเราเจ้าสองขาสำาหรับ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในครั้งนี้ได้ เปิดพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง 
คนที่รักสุนัขและผู้สนใจ ได้เข้าถึงข้อมูล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงที่เรา
อาจจะมองข้ามไป

สื่อสาระในงานชิ้นนี้เป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการแสดงออกของสุนัขเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ช่วยลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มมิติสัมพันธ์
ระหว่าง คนกับสุนัข โดยการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคม (Social 
Media) ช่วยเพิ่มช่องทางเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำาหรับ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายได้กว้างขึ้น ทั้งมิติของความรู้และหลักที่ควร
ปฏิบัติสำาหรับการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง
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❖

❖ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง2 ❖

1 นิสิตปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของภาพจติรกรรมฝาผนงั

ถ�า้หนิโม่เกา เมอืงตนุหวง สาธารณรฐัประชาชนจนีและวิเคราะห์ข้อมลูด้านรปูแบบ ลวดลายและ 
เทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบลวดลายใหม่จากการผสมผสาน 
อัตลักษณ์ของภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกากับความร่วมสมัย โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษา
ได้เป็น 2 ขั้นตอนหลักคือ

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของถ�า้หนิโม่เกาซ่ึงจากการวเิคราะห์ข้อมูล 
สามารถสรุปผลได้ว่า ถ�้าหินโม่เกาคือศูนย์รวมศิลปะจิตรกรรมฝาผนังที่มีรายละเอียดทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นอย่างสูง โดยจุดเด่นของภาพศิลปะในถ�้าหินโม่เกาส่วนใหญ่
จะแสดงให้เห็นถึงความเช่ือทางพระพุทธศาสนาและความพิถีพิถันต้ังใจวาดภาพจิตรกรรม 
ฝาผนงัไว้เป็นพุทธบชูาแก่คนรุ่นหลงัด้วยการเลอืกใช้วสัดแุละเทคนคิในการวาดภาพท่ีผสมผสาน
ระหว่างเทคนิคแบบจีนและแบบตะวันตกที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย โดยเน้ือหา 
ของภาพวาดได้แสดงให้เห็นถึงความเงียบสงบ ความลึกลับ ความยากล�าบาก ความอดทน  
ความรอบคอบ การเสียสละและความมีเสน่ห์ที่น่าค้นหา

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบลวดลายใหม่ท่ีผสมผสานระหว่างรูปแบบ ลวดลายและ
เทคนิคงานจิตรกรรมฝาผนังในถ�้าหินโม่เกากับการออกแบบร่วมสมัยและน�าลวดลายไปใช้กับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้จากการประเมินความเหมาะสมของลวดลาย
และความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่า ลวดลายใหม่มีการใช้เทคนิคที่สะท้อนอัตลักษณ์รูปแบบ 
ลวดลายและสีสันตามภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกาได้เป็นอย่างดีและเม่ือออกแบบเป็น
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและของใช้ในชีวิตประจ�าวันพบว่ามีความ
เหมาะสมกับบริบทในสังคมยุคปัจจุบันเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบให้กับผู้สนใจศึกษาต่อไป ผู้วิจัยยังได้จัดท�าลวดลายทั้งหมดเป็น “คู่มือลวดลายจาก
จิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน”

ค�ำส�ำคัญ : ถ�้ำหินโม่เกำเมืองตุนหวง, กำรออกแบบลวดลำย, อัตลักษณ์
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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�าคัญ
ความเชือ่เป็นธรรมชาติและวฒันธรรมอย่างหนึง่ของมนษุย์ 

จากพื้นฐานความเชื่อของมนุษย์ในสมัยโบราณล้วนมีมูลเหตุ 
มาจากความเจริญทางด้านวิชาการน้อยและวิถีชีวิตที่พึ่งพา
อาศัยธรรมชาติ จนต่อมากลายเป็นบ่อเกิดของศาสนาและ 
พิธีกรรม เหตุเพราะศาสนามีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของ 
มนุษย์เป็นอย่างมากจึงท�าให้ศาสนาพยายามสร้างความศกัดิส์ทิธ์ิ 
เพื่อผูกติดความศรัทธาน้ีด้วยต�านานและเรื่องเล่าไว้อย่าง 
หลากหลาย โครงสร้างส�าคัญในการถ่ายทอดศาสนาในสมยัอดตี 
เป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบการศึกษาตามแบบจารีต
โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนน�าหลักธรรมค�าสอนไปเผยแพร ่ 
แต่เพราะพุทธปรัชญาเป็นเรื่องเข้าใจยากท�าให้การเผยแพร่
ค�าสอนในสมัยโบราณส่วนใหญ่เป็นการสร้างผลงานทางด้าน
ศิลปวิทยาการผ่านสื่ออักษรและภาพวาดที่สร้างความเข้าใจ 
ให้แก่สงัคมมนษุย์ได้ดมีากกว่าการใช้วาจา โดยส่วนมากจะสือ่สาร
ออกมาในรูปแบบบันทึกเรื่องราวต่างๆ ทางศาสนาและค�าสอน
ซึ่งงานศิลปะเหล่าน้ีจะปรากฏตามก�าแพง เพดาน และเสาของ
สถานที่ส�าคัญ อาทิ วัด ถ�้าโบสถ์ และวิหาร เป็นต้น หรือเรียกว่า  
จิตรกรรมฝาผนัง

ถ�้าหินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นถ�้าหินเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่และเป็นตัวแทน
ศลิปะการแกะสลกัถ�า้หนิของจนีทีเ่ลือ่งชือ่ ภายในถ�า้หนิประกอบ
ไปด้วยอุโมงค์พันพระแห่งตะวันตก-ออก ถ�้าหินสลักอันซีอี๋หลิน
และถ�้าโพรงใต้น�้า เป็นต้น ทั้งหมดคืออัญมณีแห่งศาสนศิลป ์
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นศูนย์รวมมรดกทางศิลปะและแนวคิด
วิถีพุทธที่หลากหลาย เป็นแหล่งบูรณาการความรู้ของลัทธิเต๋า
และขงจื้อที่สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์และศิลปะขั้นสูงจากการ
ตกผลึกทางภูมิปัญญาของจิตรกรจีนโบราณ โดยถ�้าหินโม่เกา
เปรียบเสมือนห้องแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังท่ีโดดเด่น 
จนได้รบัขนานนามจากทัว่โลกว่าเป็น “ห้องสมดุบนผนงั” ทีแ่สดง 
ศิลปะทางศาสนาแตกต่างไปจากที่อื่นๆ กล่าวคือภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่ถ�้าหินโม่เกาจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมความเช่ือ
และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับเทพยาดาท่ีก่อให้เกิด 
จินตนาการราวกับว่าสวรรค์และโลกเป็นเอกภพเดียวกัน 
จิตรกรรมฝาผนังในถ�้าหินโม่เกาถือเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มี
เอกลักษณ์และความวิจิตรตระการตาสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
อันดีงามของชนชาติ มีคุณค่าทางศิลปะและมีประโยชน์ต่อการ

ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จนต่อ
มาได้รับเกียรติจัดเข้าสู่ท�าเนียบ “สารานุกรมศิลปะจีนโบราณ”

ปัจจุบัน ความเปล่ียนแปลงทางแนวคิด สังคม วิถีชีวิต 
และรสนิยมท�าให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังกลายเป็นแค่ศิลปะ
โบราณที่ควรค่าแก่การศึกษาแต่ไม่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวันได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์แห่ง
พระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันล�้าค ่าของ
จิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เก่าให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�าวนัและยงัคงอยูก่บัคนรุน่หลังต่อไป ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจ
ในการศึกษางานจติรกรรมฝาผนงัท่ีถ�า้หนิโม่เกาด้วยการวเิคราะห์
รปูแบบ ลวดลาย และเทคนคิต่างๆ ทีแ่สดงออกผ่านงานศลิปะท่ี
ปรากฏ โดยผลการวิจัยที่ได้นั้น นอกจากจะเป็นข้อมูลที่สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณค่าของสัญลักษณ์ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
สุนทรยีศาสตร์และเทคนคิในการสร้างสรรค์งานจติรกรรมฝาผนัง
แล้ว ยงัสามารถใช้ไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การออกแบบ
ลวดลายใหม่และการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลาย
ของจติรกรรมฝาผนงัทีถ่�า้หนิโม่เกาได้อย่างมคีณุค่าและเหมาะสม 
กับยุคสมัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและงานจิตรกรรม

ฝาผนังของถ�้าหินโม่เกา โดยอาศัยหลักฐานจากข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 
ศิลปะและประวัติศาสตร์

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบ ลวดลายและเทคนิคงาน
จิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ในถ�้าหินโม่เกา ตลอดจนแนวทาง
การสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ที่มีความร่วมสมัย

3. สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบลวดลายทีเ่กดิจากการ
ผสมผสานภาพจิตรกรรมฝาผนงัถ�า้หนิโม่เกาเข้ากบัการออกแบบ
ร่วมสมัยและน�าลวดลายไปประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาประวตัศิาสตร์ความเป็นมา

ของถ�า้หนิโม่เกาและตวัอย่างผลงานการออกแบบศลิปะร่วมสมยั
จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�า้หินโม่เกา
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2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ถ�้าหินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑล
กานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. ขอบเขตด้านการออกแบบแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
3.1 การออกแบบลวดลายใหม่จากการผสมผสานภาพ

จิตรกรรมฝาผนังถ�า้หินโม่เกากับการออกแบบร่วมสมัย
3.2 การออกแบบ “คู ่มือลวดลายจากจิตรกรรม 

ฝาผนังถ�้าหินโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”

3.3 การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลาย
จิตรกรรมฝาผนังถ�า้หินโม่เกา โดยทดลองออกแบบจาก 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

3.3.1 กลุ่มที่ 1 เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ
3.3.2 กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
3.3.3 กลุ่มที่ 3 ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ขั้นตอนการศึกษาและการออกแบบผลงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนศึกษาค้นคว้าข้อมูล
1.1 ศึกษาภาคเอกสารข้อมูลทั่วไปของถ�้าหินโม่เกา 

ววิฒันาการการก่อสร้างถ�า้หนิโม่เกาในสมยัราชวงศ์ต่างๆ รปูแบบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�า้หินโม่เกาในแต่ละยุคสมัย ประเภทของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�า้หินโม่เกา การแบ่งหมวดหมู่ลวดลาย
งานจิตรกรรมฝาผนังในถ�้าหินโม่เกาและตัวอย่างผลงานการ
ออกแบบศิลปะร่วมสมัยจากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกา
จากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร
1.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลลวดลายจิตรกรรมฝาผนังถ�้า

โม่เกา โดยลวดลายทั้งหมดประกอบด้วยภาพพระพุทธเจ้า ภาพ
ในคัมภีร์พระสูตร ภาพเรื่องเล่าชนเผ่า ภาพผู้ท�านุบ�ารุงศาสนา 

ภาพลวดลายประดับตกแต่ง ภาพนิทาน ภาพวาดพุทธประวัติ
และภาพวาดธรรมชาติ ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์การออกแบบศิลปะ
ตามแบบจีนโบราณที่สะท้อนให้เห็นความชาญฉลาดของจิตรกร
ในสมัยโบราณ การตกผลึกทางความคิด สีสันทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ศาสนา ตลอดจนบทบาท
และรูปแบบวิวัฒนาการทางศิลปะที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละยคุสมยั ตวัอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนงัในถ�า้หนิหมายเลข 
249, 305 และ 61 เป็นต้น

1.2.2 วเิคราะห์เทคนคิการวาดภาพจติรกรรมฝาผนงั
ในแต่ละยุคสมัย ประกอบด้วย 1. เทคนิคแบบจีนมีเทคนิคการ
วาดภาพใบหน้าแบบจนีทีเ่น้นสแีดงเพือ่แสดงความรูส้กึมชีีวติชีวา 
และเป็นสามมิติ 2. เทคนิคตะวันตก มีที่มาจากภาพนูนสูงและ
ภาพนนูต�า่ของอนิเดยีโบราณ ส่วนใหญ่เน้นแสง เงา และการย้อม 
เป็นหลักที่ให้ความรู้สึกเน้นเรื่องราวที่เกิดขึ้น

1.2.3 วเิคราะห์การน�าภาพจติรกรรมฝาผนงัถ�า้หินโม่เกา 
ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบร่วมสมัย พบว่า การผสมผสาน 
ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังกับยุคสมัยสามารถท�าให้เกิด
ลวดลายใหม่ที่ไม่เพียงแต่แสดงลักษณะตามแบบชนชาติจีน
โบราณท่ีโดดเด่นยังสามารถปรับให้เข้ากับแนวโน้มของยุคสมัย
ได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 1 การใช้กลองของชนเผ่าจ้วง 

 ภาพที่ 2 ผลงานภาพการผสมผสานยุคสมัย
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1.3 สรุปข้อมูลจากการศึกษาและสร้างเครื่องมือในการ
ค้นหาลวดลายทีม่อีตัลกัษณ์ตามจติรกรรมฝาผนงัในถ�า้หนิโม่เกา 
ทีโ่ดดเด่นด้วยแบบสอบถามเพือ่สอบถามผูเ้ช่ียวชาญในประเทศจนี 
จ�านวน 3 ท่าน

1.4 สรุปแนวทางการออกแบบตามค�าตอบและข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบ
2.1 การออกแบบแบบร่างลวดลายใหม่จากจิตรกรรม 

ฝาผนังถ�้าหินโม่เกาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกลวดลาย
ที่เหมาะสมและสามารถแสดงอัตลักษณ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในถ�้าหินโม่เกาที่ดีที่สุด

2.2 เก็บข้อมลูภาคสนามครัง้ที ่1 ด้วยการน�าเสนอผลงาน 
การออกแบบแบบร่างต่อผู้เชีย่วชาญในประเทศจนีจ�านวน 3 ท่าน

2.3 สรุป คัดเลือกและปรับแก้ลวดลายตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท�าต้นแบบผลิตภัณฑ์จากภาพจิตรกรรม 
ฝาผนังถ�้าหินโม่เกา

2.4 เก็บข้อมูลภาคสนามครั้งที่ 2 ด้วยการส�ารวจความ
พึงพอใจของผู้บริโภคและความเหมาะสมของลวดลายที่ใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�า้หินโม่เกา

สรุปผลการศึกษา
1. สรุปผลงานการออกแบบแบบร่าง
จากการศึกษาภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกาที่

แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยท�าให้ได้หลักการส�าคัญที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อออกแบบลวดลาย 2 ประการคือ 1. การวิเคราะห์
ข้อมูลเน้ือหาภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกาเพื่อหาแนวทาง
และแนวคิดที่ซ่อนอยู ่ในภาพและน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบลวดลายที่มีเน้ือหาทางวัฒนธรรมและการผสมผสาน
ความร่วมสมัย อันจะน�ามาซึ่งผลงานการออกแบบลวดลายที่มี
คณุค่าทางจติวญิญาณ 2. การวเิคราะห์ลายเส้น เทคนคิและองค์
ประกอบทางความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้เกิดเป็น
ความคดิสร้างสรรค์ การจบัคูช่ดุส ีโครงสร้างภาพและการแสดงผล 
ให้มีความร่วมสมัย โดยสามารถออกแบบได้ดังนี้

ภาพที่ 3 การออกแบบอุปกรณ์อาหาร
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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�้าผึ้ง
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ตารางที่ 4 แบบร่างลายดอกสายน�า้ผึ้ง
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ตารางที่ 5 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกสายน�้าผึ้ง

1.2.1 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกสายน�้าผึ้ง
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1.3 แบบร่างลายดอกไม้

ตารางที่ 6 แบบร่างลายดอกไม้
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ตารางที่ 7 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกไม้

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการออกแบบแบบร่างลวดลายใหม่โดย
การน�าองค์ประกอบลวดลายทีส่�าคญัมาด�าเนินการรวมกลุม่ภาพ 
การผสมผสาน การกระจายและการเน้นลวดลายทีจ่ดุศนูย์กลาง 
ตลอดจนการน�าจุดเด่นของสีสันในแต่ละลวดลายมาใช้ จนได้ 
มาซึ่งลวดลายใหม่ที่มีอัตลักษณ์ตามแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในถ�้าหินโม่เกาเพื่อน�าไปใช้บนผลิตภัณฑ์

1.3.1 แบบร่างการรวมกลุ่มภาพลายดอกไม้

2. สรปุผลงานการออกแบบลวดลายจากภาพจติรกรรม
ฝาผนังถ�้าหินโม่เกา

จากผลสรุปความพงึพอใจ การประเมินผลงานการออกแบบ 
แบบร่างและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ
เป็นลวดลายใหม่ที่มีอัตลักษณ์ตามแบบภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
ในถ�้าหินโม่เกาเพื่อน�าไปใช้บนผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
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ตารางที่ 8 ลวดลายใหม่ที่มีอัตลักษณ์ตามแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�า้หินโม่เกา
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3. ตัวอย่างผลงานการออกแบบลวดลาย

4. ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ลวดลายจากลวดลายภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกา

ภาพที่ 4 การออกแบบลวดลาย 1

ภาพที่ 6 การออกแบบลวดลาย 3

ภาพที่ 8 การออกแบบลวดลาย 5

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ

ภาพที่ 5 การออกแบบลวดลาย 2

ภาพที่ 7 การออกแบบลวดลาย 4

ภาพที่ 9 การออกแบบลวดลาย 6
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ภาพที่ 12 ตัวอย่างผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน



การออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกา
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อภิปรายผล
จากการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�้าหินโม่เก่า

สามารถวเิคราะห์ได้ว่า รปูแบบลวดลายของภาพจติรกรรมฝาผนงั 
ที่วาดอยู่ในถ�้าหินน้ันมีการเปล่ียนแปลงไปตามประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
โดยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละ
ยุคสมัยได้น�ามาซึ่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวัสดุและเทคนิค
ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยการพัฒนาถ�้าหินโม่เกาใน
ยคุแรกสดุเกิดจากเผยแพร่ศลิปะทางศาสนาของประเทศอนิเดยี
มาในประเทศแถบตะวันออก และค่อยๆ มีการเผยแพร่ไปยัง
ประเทศในแถบอื่นลดลงและสิ้นสุดการเผยแพร่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แสดงให้เห็นว่าศิลปะเนื่องในพระพุทธศาสนา 
ทีเ่กิดขึน้มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นไปตามรปูแบบจนีมากขึน้ นอกจากนี้ 
จากการผสมผสานข้ามขนบธรรมเนยีมกบันานาประเทศใกล้เคยีง
ท�าให้ภาพจติรกรรมฝาผนงัในถ�า้หนิโม่เกากลายเป็นส่วนหนึง่ของ
ระบบการออกแบบลวดลายประดบัตกแต่งทีแ่สดงการผสมผสาน
สไตล์ทางศิลปะตะวันตก ศิลปะอินเดีย ศิลปะกรีกและศิลปะจีน
เข้าด้วยกันท�าให้ลวดลายในถ�้าหินโม่เกาได้กลายเป็นต้นแบบ 
ของศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ของเมืองตุนหวง
และประเทศจีนจนถือเป็นมรดกทางศิลปะที่แสดงจิตวิญญาณ
ของชนชาติได้อย่างโดดเด่น สะท้อนให้เห็นความคิด จิตใจ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาความรู้ของคนในเมืองตุนหวง ดังนั้น
การน�าอัตลักษณ์ของภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ�้าหินโม่เก่าที่เป็น
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในอดีตมาผสมผสานกับความ
ร่วมสมยัในปัจจบุนัจะท�าให้ได้ผลงานการออกแบบลวดลายใหม่
ที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของสังคมในปัจจุบันและ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเมืองตุนหวงได้ เม่ือ
ผู้วิจัยน�าลวดลายบนภาพจิตรกรรมฝาผนังในอดีตไปด�าเนินการ
ออกแบบแบบร่างและสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญพบ
ว่า การผสมผสานลวดลายต้นแบบและสีสันที่ปรากฏบนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในถ�้าหินโม่เกาจะสามารถท�าให้ลวดลายใหม่
ที่ได้มีอัตลักษณ์ของถ�้าหินโม่เกามากท่ีสุดและการน�าลายเด่ียว
ที่ออกแบบมาผสมผสานร่วมกันเป็นกลุ่มภาพจะท�าให้เกิดเป็น
ลวดลายใหม่ท่ีมีความสวยงามและมีความร่วมสมัย ท้ังน้ีในการ
ออกแบบต้นแบบลวดลายจ�าเป็นต้องค�านงึถงึการน�าไปประยกุต์
ใช้บนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมด้วย ดังนั้นเมื่อได้ต้นแบบลวดลาย
แล้วผู ้วิจัยจึงได้น�าไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกับผลิตภัณฑ์  

3 กลุ่มคือ เครื่องแต่งกายเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
และของใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยจากการส�ารวจความพึงพอใจ
ของผูบ้รโิภคทีมี่ต่อการน�าลวดลายใหม่ทีอ่อกแบบตามอตัลกัษณ์
ของถ�้าหินโม่เกาไปประยุกต์ใช้บนผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภค 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก โดยหากมีการน�ามาวางขายใน
ตลาด ผู้บริโภคก็ยินดีที่จะซื้อไปเป็นของฝากและของที่ระลึก 
ทั้งนี้ การน�าลวดลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนังตามแบบโบราณ
มาผสมผสานกับความร่วมสมัยเพื่อออกแบบเป็นลวดลายใหม่
ที่อุดมด้วยคุณค่าวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาตามศาสตร์
ตุนหวงและน�าไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเป็น 
สินค้าเชิงพาณิชย์ที่มีความสามารถทางการแข่งขันและมีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดเป็นการส่ือสารข้อมูล 
ภาพลักษณ์ของถ�้าหินโม่เก่าท่ีชัดเจนและเป็นเสมือนเครื่องมือที่ 
ช่วยให้เกดิการอนรุกัษ์และสบืทอดวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา 
ที่ดีงามสืบต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
1. ผลงานการออกแบบลวดลายและการออกแบบผลติภณัฑ์ 

จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหินโม่เกาเป็นเพียงตัวอย่างการ
ออกแบบ ซึ่งยังสามารถน�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ ลวดลาย สีสัน
และการผสมผสานเทคนิคการออกแบบร่วมสมัยใหม่ได้อีก
มากมาย ทั้งยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
ได้อกีหลากหลายขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ผลิตและผู้บรโิภค
ตามแนวโน้มความต้องการของตลาด

2. การน�าลวดลายใหม่จากภาพจิตรกรรมฝาผนังถ�้าหิน
โม่เกาไปพัฒนาต่อยอดกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค�านึงถึง
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและแสดงความหมาย
ถึงความเป็นสิริมงคลเพราะลวดลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง
มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา

3. ในการน�ารูปแบบแนวคิดการสร้างสรรค์จากภาพ
จติรกรรมฝาผนงัถ�า้หนิโม่เกาไปประยกุต์ใช้กบัสถานทีห่รอืแหล่ง 
ท่องเที่ยวอื่นๆ จะต้องมีการปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถานที่นั้นเป็นส�าคัญ หากไม่มีการศึกษาในเชิงลึก
ที่เพียงพออาจท�าให้การออกแบบดังกล่าวไม่เชื่อมโยงกับบริบท
ของสถานที่นั้นๆ ได้
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บทคัดย่อ
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัความสขุและคน้หาองคป์ระกอบของ

ภาวะอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อความสุขของผู้วิจัยเพื่อใช้สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะภาพวาด
และนำาเสนอผลงานภาพวาดด้วยการจัดนิทรรศการท่ีผสมผสานศิลปะจัดวาง โดยการศึกษา
นี้มุ่งเน้นที่การคิดค้นวิธีการนำาเสนอใหม่ๆ ในรูปแบบสามมิติเพื่อแปรสภาพการรับรู้ให้สมจริง
และสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม

ผลการศึกษาพบว่า ความสุข (Happiness) เป็นความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน 
ของจิตใจและสิ่งรอบข้างหลายๆ เหตุผลเชื่อมโยงต่อกันจนเกิดเป็นอารมณ์ที่ผ่อนคลายและ
ความรู้สึกสบายกายสบายใจ ท้ังน้ี จากการวิเคราะห์ความสุขของผู้วิจัย พบว่า สามารถ 
แยกวิเคราะห์ปัจจัยที่มาได้เป็น 2 ประเด็นคือ 1) ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อความความสุข 
ของผู้วิจัย ได้แก่ ครอบครัว คนรัก เพื่อน ครูนักเรียน และการทำางาน 2) ปัจจัยรอง ได้แก่ 
ชีวิต จิตสำานึก ความสนใจ เป็นต้น ทั้งนี้ การค้นหาความรู้สึกของตนเองและการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิดทั้งหมดเป็นการบูรณาการข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้วิจัยได้สัมผัสกับความรู้สึกทาง
อารมณ์และก่อเกิดขึ้นมาเป็นความสุขใน 2 สถานที่ คือในประเทศจีนและประเทศไทย ดังนั้น  
เนื้อหาผลงานจึงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้วิจัยกับสภาพแวดล้อม 
ธรรมชาตริอบๆ ตนเอง ประกอบดว้ยภาพผลงานทัง้สิน้ 18 ภาพ เมือ่ผู้วจิยันำาผลงานภาพวาดศิลปะ 
บนวิถีแห่งความสุขของตนเองที่เกิดจากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์จริงในชีวิต 
ของผู้วิจัยและนำาเสนอด้วยการผสมผสานเทคนิคศิลปะจัดวางได้ทำาให้การสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะในครั้งนี้มีความน่าใจ แปลกใหม่ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงาน พื้นที่  
และผู้ชมให้เป็นองค์รวมได้อย่างสมดุล ตลอดจนสามารถนำาความสุขที่ค้นพบไปใช้เป็น 
แนวทางในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง กระตุ้นให้เกิด 
การยกระดับคุณภาพชีวิตและนำาไปสู่การพัฒนารูปแบบความสุขบนพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป

คำ�สำ�คัญ : ความสุข ศิลปะจัดวาง การวาดภาพประกอบ
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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 three- 
dimensional 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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บทนำา
ความปรารถนาสูงสุดท่ีมนุษย์ทุกคนถวิลหาให้ได้มา 

ครอบครองอยู่ตลอดเวลาคงหลีกหนีไม่พ้นความรู้สึกที่เรียกว่า 
“ความสุข” ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนมาจากความพึงพอใจ  
ความปีติยินดีและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตของมนุษย์ ดังคำากล่าว 
ของอรสิโตเตลิ (Aristotle) นกัปราชญช์าวกรกีวา่ “ความสขุ คอื  
ความหมายและวัตถุประสงค์ของชีวิต เป็นจุดมุ่งหมายและ 
จุดจบทั้งมวลของการดำารงอยู่ของมนุษย์” 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ 
เกิดข้ึนโดยฝีมือมนุษย์ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ทั้งนี้จากการที่สังคมและประเทศชาติต้องประสบกับ
ปัญหารวมถึงความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกที่นับวันยิ่งทวี 
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์
กับธรรมชาติและมนุษย์กับสังคม ดังจะเห็นได้จากการสื่อสาร 
ขนบธรรมเนียม ภัยพิบัติและสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น ทำาให้
มนษุยใ์นปจัจบุนัลว้นมคีวามตงึเครยีดและเกดิความกดดนัอยา่ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้วิถีการดำารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป 
จนเป็นสาเหตุให้เกิดการบั่นทอนความมั่นคงและความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวและสังคมโดยตรง อาทิ เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง 
ความหวาดระแวง ความไมเ่ช่ือใจ และความเกลยีดชงั เปน็ตน้ ดงันัน้  
เพือ่แสวงหาสิง่ทีท่ำาใหส้ามารถผอ่นคลายภาวะอารมณห์รอืความ
รู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ตลอดจน 
เพ่ือการค้นพบและรับรู้ความสุขจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างสรรค์ 
ผลงานภาพวาดศิลปะบนวิถีแห่งความสุขของตนเองที่เกิด
จากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์จริงในชีวิตของ 
ผู้วิจัยและนำาเสนอด้วยการผสมผสานเทคนิคศิลปะจัดวาง  
(Installation art)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสุข การสร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปะและการผสมผสานระหวา่งอารมณก์บัการสรา้งสรรคศ์ลิปะ
ตามทศันะของนกัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งและนำามาใชเ้ปน็ขอ้มลูในการ
จัดทำาผลงานศิลปะบนวิถีแห่งความสุขของตนเอง

2. คน้หาองคป์ระกอบของภาวะอารมณท์ีม่ผีลกระทบต่อ
ความสุขของผู้วิจัยด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุข
กับครอบครัวและความสุขกับสภาพแวดล้อมทางสังคม

3. สรา้งสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดจากการสังเกตการณ์
และการบนัทกึเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้จรงิในชวิีตประจำาวนัของผูวิ้จยั 
และนำาเสนอผลงานภาพวาดดว้ยการจดันทิรรศการทีผ่สมผสาน
ศิลปะจัดวาง โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดค้นวิธีการนำาเสนอใหม่ๆ 
ในรูปแบบสามมิติเพื่อแปรสภาพการรับรู้ให้สมจริงและสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความสุขที่มีปัจจัยมาจาก

ครอบครัวและสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้วิจัย โดยประยุกต์
ใชแ้นวคดิจากทฤษฎคีวามสขุตามทศันะของนกัทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง
และตามมุมมองของผู้วิจัย ด้วยวิธีการดังนี้

1.1 การสังเกตการณ์
- สงัเกตการเปลีย่นแปลงทางความคดิของผูว้จิยั

เพื่อรับรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
-  สังเกตการเปล่ียนแปลงทางความรูสึ้กของผู้วจิยั 

เม่ือต้องแยกจากกันกับคนในครอบครัว เพื่อน และ 
คนรักที่อยู่ในประเทศจีน

- สังเกตเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเมื่อผู้วิจัยมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผู้วิจัยกับ
คนในครอบครัว เพื่อน คนแปลกหน้า พืช สัตว์ สิ่งของ 
สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

- สังเกตพฤติกรรมของคนและส่ิงของต่างๆ ที่ 
เกิดข้ึนรอบตัวผู้วิจัยท้ังหมด ได้แก่ การรับประทานอาหาร  
กิจกรรมการท่องเที่ยว การนอน ความฝัน และเรื่อง
วุ่นวายต่างๆ เป็นต้น
1.2  การบันทึกเหตุการณ์

- การบันทึกด้วยภาพถ่าย
- การบันทึกด้วยการวาดภาพประกอบฉาก
 เหตุการณ์
- การบันทึกด้วยการจดบันทึกในชีวิตประจำาวัน
- การบันทึกด้วยการแต่งบทกวี
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2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี บันทึกเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำาวัน 
ของผูว้จิยัทีเ่กดิขึน้ในเมอืงยูซ่ ี(Yuxi) และเมอืงคนุหมงิ (Kunming)  
มณฑลยูนนาน ประเทศจีนและที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย  
ในช่วงชีวิตระหว่างปี ค.ศ.1990 จนถึงปัจจุบัน

3. ขอบเขตด้านการสรา้งสรรคผ์ลงาน เปน็ผลงานภาพวาด 
ที่เกิดจากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์จริงในชีวิต
ของผู้วิจัยและนำาเสนอด้วยการผสมผสานเทคนิคศิลปะจัดวาง 
(Installation art)

วิธีการดำาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุข การ

สรา้งสรรคศ์ลิปะ การผสมผสานระหวา่งอารมณก์บัการสรา้งสรรค์ 
ศิลปะจากหนังสือ วารสารการศึกษาและอินเทอร์เน็ต ตลอดจน 
การศึกษาเกี่ยวกับความสุขของผู้วิจัยตามมุมมองของผู้วิจัย

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาปจัจัยของภาวะอารมณ์ที่มีผลกระทบ
ตอ่ความสขุของผูว้จัิยจากการสงัเกตการณแ์ละบนัทกึเหตกุารณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับครอบครัวและความสุขกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม

ขั้นตอนที่ 3 ดำาเนินการออกแบบแบบร่างเป็นภาพชุด 
(Series) ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการค้นพบความสุขท่ีแท้จริง
ในชีวิตของผู้วิจัย

ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิผลงานเบือ้งต้นจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
และดำาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 5 จัดทำาต้นแบบผลงานชุด “การสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะบนวิถีแห่งความสุขของตนเอง”

ขั้นตอนที่ 6 นำาเสนอผลงานด้วยการผสมผสานศิลปะ
จัดวาง 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการดำาเนินการวิจัย

ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษา พบว่า ความสุขของมนุษย์สามารถ 

ปรับเปล่ียนได้และมนุษย์สามารถใช้ความพยายามเพ่ือปรับเปล่ียน 
ระดบัความสขุของตนเองได้เชน่กนั คำาว่าความสขุในภาษาองักฤษ 
คือคำาว่า “Happiness” หรือ “well-being” ซึ่งหมายถึง  
การเนน้ทีค่วามสขุของอารมณใ์นตอนแรกเริม่ซึง่ตอ่มากลายเปน็
สภาพจิตใจและร่างกายที่มีการทำางานอย่างสอดคล้องกัน แต่ 
ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกับมารต์นิท่ีใชค้ำาวา่ “flourish” 

มาเติมเต็มความหมายของความสุข โดย “ความรู้สึกประทับใจ”  
เปรียบเสมือนเป็นดอกไม้ในหัวใจที่กำาลังเบ่งบานอย่างสวยงาม  
สามารถเติมเต็มความรู้สึกที่เรียบง่ายในประสบการณ์ชีวิต 
สามารถมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รวมถึงสัมผัสได้และทำาให้เกิด
เปน็กลุ่มคำาวา่ “ความสุขอยา่งตอ่เนือ่ง” ทัง้นี ้จากโครงสรา้งของ 
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
สิง่ของตา่งๆ ทีจ่บัต้องได ้ซึง่มนษุยต้์องการและปรารถนาอยากได ้
มาครอบครอง

1.2 ความสุขทางใจ หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการ
ใช้จิตวิญญาณเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการสัมผัส
อยา่งละเอยีด ความสขุทางใจเปน็ความรูสึ้กของอารมณท์ีเ่กิดขึน้ 
ภายในจิตใจและส่งผลให้เกิดเป็นความสงบ สบายใจ และ 
ความสุข

1.3 ความสุขทางสงัคม หมายถงึ ความเปน็อยู่ทางสงัคม 
ที่ดี รวมถึงสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเติมเต็มความรัก 
การแต่งงานและครอบครัวที่สมบูรณ์ เป็นต้น 

1.4 ความสุขทางการเมือง ส่วนใหญ่หมายถึง อารยะ
ธรรมทางการเมืองที่มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  
เท่าเทียมและมีความยุติธรรม

จาการศึกษาความสุขของตนเองพบว่า ภาพรวมแห่ง 
ความสุขของผู้วิจัยส่วนใหญ่เกิดข้ึนมาจากการดำาเนินชีวิตประจำาวัน 
ทั่วไป ในชีวิตที่ผ่านมาผู้วิจัยไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “เวลา”  
มบีทบาท มอีทิธพิลและมขีอ้จำากดัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเจรญิเตบิโต
ของตนเองในปัจจุบัน โดยเวลาได้กลายเป็นเครื่องมือท่ีค่อยๆ 
หล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงจิตสำานึกท่ีเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทำาให้ 
ผู้วิจัยได้เก็บเก่ียวประสบการณ์และเรียนรู้เร่ืองราวในชีวิตท่ีผ่านมา 
พร้อมๆ กับการได้รับการบรรจงเล้ียงดูให้เด็กน้อยค่อยๆ เจริญเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงในกระบวนการการเจริญเติบโตน้ี การพัฒนา 
ดา้นความรูไ้มว่า่จะมาจากการปลกูฝงัของครอบครวัไปจนกระท่ัง
ความรูท้ีไ่ดรั้บมาจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคมลว้นเปน็ส่ิงสำาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อความคิดของมนุษย์และมีบทบาทต่อชีวิตของ 
ผู้วิจัยไม่น้อย
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จากคำากล่าวที่ว่า “การมีความสุขไม่ใช่เรื่องง่าย” ทำาให ้
ผู้วิจัยมีมุมมองท่ีเห็นต่างออกไปบางส่วนกล่าวคือ จากประสบการณ์ 
ที่ผ่านมาผู้วิจัยเห็นว่าการที่เรายังมีชีวิตอยู่ บางครั้งก็ไม่จำาเป็นที่
จะตอ้งเขา้ใจวา่ความสขุคอือะไร แตก่ม็บีางคนทีไ่มต่อ้งพยายาม
ทำาอะไรเลยกม็คีวามสขุได ้ดงันัน้ ผูว้จิยัคดิวา่การมคีวามสขุไมใ่ช่ 
เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องท่ียากเพราะกุญแจดอกสำาคัญที่จะ 
พาไปหาความสขุคอืความคดิของคนๆ นัน้ ในชวิีตประจำาวนัทัว่ไป  
ความคิดคือเรื่องง่ายๆ เรื่องหน่ึงท่ีมีกระบวนการก่อตัวมาจาก
จติใตส้ำานกึ สามารถแบง่ไดเ้ปน็ 2 แบบ คอืการมจีติสำานกึและการ
ไม่มีจิตสำานึก ในชีวิตของผู้วิจัย เรื่องที่เกิดมาจากความไม่ต้ังใจ 
มกัทำาใหเ้ราเกดิความคดิแบบการไม่มจีติสำานกึอนัจะนำาไปสูก่าร
เกดิอารมณแ์ละทำาให้ผูวิ้จยัเกดิความรูส้กึบางอยา่ง เชน่ โศกเศรา้  
สนุกสนาน หรือบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่เกิดข้ึนน้ัน 
เรียกว่าอะไร เป็นต้น ในส่วนความคิดที่เกิดจากการมีจิตสำานึก 
อนัจะนำาไปสูก่ารพจิารณาทีถ่ีถ่ว้นถงึความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะนี ้
คืออะไร ซึ่งสมองจะสั่งการให้เริ่มวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
ในขณะที่วิเคราะห์เหตุการณ์นั้น ผู้วิจัยจะไม่สนใจว่าเรื่องนั้น 
ถกูหรอืผดิ ได้รบัการยอมรบัจากสงัคมหรอืไมแ่ละสายตาทีค่นอืน่ 
มองจะเป็นอย่างไร เพราะผู้วิจัยจะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจ
และความคิดเห็นที่มีต่อเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากน้ี  
ในกระบวนการพิจารณานี้ยังสามารถทำาให้ผู้วิจัยได้เก็บเกี่ยว 
ประสบการณ์ทางความคิดใหม่ๆ ได้  เช่น แนวคิดใหม่   
พฤติกรรมใหม่ และความรู้สึกใหม่ เป็นต้น ซึ่งประสบการณ์ 
ที่ได้รับก็มีท้ังทางที่ดีและไม่ดีประกอบกัน เพราะว่าทุกสรรพส่ิง 
บนโลกล้วนมีสองด้านเสมอดังน้ันเราสามารถท่ีจะทำาให้  
ความคิดที่มีอยู่กระจายไปรอบๆ ความคิดของตนเองได้เพื่อ 
ค้นหาแรงบันดาลใจที่ตนเองสนใจ

2. จากการสำารวจในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการดำารง
ชีวิตประจำาวัน ประสบการณ์ที่ผ่านมา การนึกถึงเรื่องราวต่างๆ  
ในอดีต เป็นต้น ทำาให้ผู้วิจัยค้นพบว่า องค์ประกอบของภาวะ
อารมณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความสุขของผู้วิจัย ประกอบด้วย  
4 องค์ประกอบสำาคัญ ได้แก่ ครอบครัว คนรัก โลกของฉัน  
และเพื่อน

2.1 ครอบครวั ประเทศจนีมนีโยบายบงัคบัใหป้ระชาชน 
ในประเทศสามารถมีบุตรได้เพียงหน่ึงคนเท่าน้ันหรือเรียกว่า 
นโยบาย “ลูกคนเดียว” ซึ่งภายใต้สภาพแวดล้อมสังคมและ
นโยบายข้อกำาหนดของรัฐบาลในครั้งนี้ทำาให้ผู้วิจัยไม่เคยได้รับรู ้

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์แบบพ่ีน้องหรือความสัมพันธ์ 
กับเครือญาติที่มีอายุในรุ่นราวคราวเดียวกัน ส่งผลให้ผู้วิจัย 
มอีารมณค์วามผกูพนักบัครอบครวัและญาตพิีน่อ้งคอ่นขา้งนอ้ย 
อีกทั้งยังทำาให้ความสามารถด้านการพัฒนาความรู้สึกที่เกี่ยวกับ
การให้ความสำาคัญและการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวเกิดขึ้น
อย่างเชื่องช้า แต่หลังจากที่ผู้วิจัยได้เดินทางจากบ้านเกิดเข้ามา
ศึกษาตอ่ในประเทศไทย การดำาเนนิชวีติประจำาวนัทัว่ไปไดท้ำาให้
ความรูส้กึของผูว้จิยัเกดิการปะทะกับเรือ่งราวความแตกตา่งทาง
ด้านวัฒนธรรมหลายครั้งซึ่งบ่อยคร้ังที่ทำาให้ได้รับความรู้สึกแห่ง
ความโหยหา คิดถึงและอยากกลับไปหาครอบครัว

2.2 คนรัก การรับรู้ความรู้สึกเม่ือคนสองคนได้เจริญเติบโต 
ไปพร้อมๆ กันและได้ใช้ชีวิตร่วมกันโดยตระหนักถึงรูปแบบชีวิต
ของคำาว่า “เรา” มาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตทำาให้ผู้วิจัย
ต้องใช้หัวใจเข้าไปดูแลความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นกับเขา มีคนเคย
กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ต้องใช้ชีวิตในแบบของตนเอง” ทำาให้ผู้วิจัย

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการสร้างสรรค์ศิลปะที่มาจากชีวิตของผู้วิจัย 
(Pan Siying, 2016)
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ได้เข้าใจตัวเองว่า คำานี้จริงๆ แล้วหมายถึงมนุษย์ต้องดำาเนินชีวิต
ด้วยการใส่ใจสิ่งรอบกายและใช้หัวใจดูแลตนเองเพื่อให้ตนเอง
ได้พบความสุขที่ปรารถนาและสร้างความกระชุ่มกระชวยให้แก่
หัวใจด้วยการเพิ่มความสุขให้กับตนเองอย่างสมดลและต่อเนื่อง

2.3 โลกของฉนั ความสบัสนและความกระวนกระวาย
ร้อนใจในขณะที่คิดว่าตนเองกำาลัง “สนใจ” สามารถทำาให้ 
ผูว้จิยัไดร้บัรูค้วามหมายทีแ่ทจ้ริงของการมชีวีติอยูต่อ่ไปไดเ้พียง
น้อยนิดเท่านั้น มีคนหลายคนที่มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตเคยอธิบาย
ให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าตนเองควรใช้ชีวิตอย่างไร แต่เม่ือคร้ังที่ผู้วิจัย
ได้ทำาตามคำาแนะนำาของเขาแล้วกลับพบว่ามันยังห่างไกลกับ
ความรู้สึกภายในใจที่ตนเองมีอีกมากมาย แต่เม่ือผู้วิจัยทำาตาม
สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากคำาบอกเล่าและคำาแนะนำาของคนอื่นๆ 
ได้ทำาให้ผู้วิจัยได้รับรู้คำาตอบของตนเองที่เกิดขึ้นจากความคิด
อิสระและความหมายของชีวิตที่สามารถทำาให้ตนเองเดินทาง 
ไปตามเปา้หมายทีค่าดหวงัเพือ่ค้นหาแรงบนัดาลใจและเก็บเกีย่ว
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

2.4 เพือ่น “ทำาไมตอ้งมเีพือ่น” เปน็คำาถามทีเ่กดิขึน้ในใจ 
หลายต่อหลายครั้ง ซ่ึงคำาตอบท่ีพอจะสามารถอนุมานได้คือ 
อาจเป็นเพราะความหวาดกลัวต่อความโดดเดี่ยว แต่ทว่า 
ในมุมมองกลับกันบางครั้งผู้วิจัยก็รู้สึกว่าเพื่อนไม่ใช่เครื่องมือ
ที่จะสามารถทำาลายความเดียวดายที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม 
การค้นหาเพื่อให้ค้นพบคนท่ีตนเองถูกใจและไม่มีกำาแพงทาง
ความรู้สึกใดๆ มาขวางกั้นจนก่อให้เกิดเป็นความหวาดระแวง

ในความสัมพันธ์ที่มีให้แก่กันจะทำาให้ผู้วิจัยสามารถเปิดใจพูดคุย 
กับเพื่อนได้อย่างสนิทใจ เข้าใจแนวคิดของกันและกัน และมี
มิตรภาพไมตรีที่ดีเชื่อมโยงต่อกันอย่างสนิทแนบแน่น ซึ่งหากได้
ค้นพบเพือ่นสนทิทีเ่ชือ่ใจไดท้กุเรือ่งจะสามารถทำาใหผู้้วจิยัไดพ้บ
กับความสุขครั้งยิ่งใหญ่

การสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะภาพวาดจากเหตกุารณท่ี์เกดิข้ึน
จริงในชีวิตประจำาวันของผู้วิจัย

ในชวีติประจำาวนัทัว่ไป สิง่ทีไ่ดพ้บและรูส้กึถือเปน็ขัน้ตอน 
ที่เป็นตัวประทุความรู้สึกแห่งความสุขให้ปรากฏขึ้น โดยวิถีชีวิต 
และธรรมชาติจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ มากมาย 
ให้กับมนุษย์ ซ่ึงแรงบันดาลใจและการรับรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ต่างมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตนเอง ทั้งน้ีเพื่อเป็นข้อมูล 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและส่ิงที่ได้สัมผัสตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมาด้วยการจดบันทึกชีวิตประจำาวัน

จากการรวบรวมข้อมลูทา่มกลางการดำาเนนิชวิีตตามปกติ
และการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างปกติสุขทั่วไปจะเห็นได้ว่า การ
ค้นหาความรู้สึกของตนเองและการเปล่ียนแปลงทางความคิด
ทั้งหมดเป็นการบูรณาการข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้วิจัยได้สัมผัส
กับความรู้สึกทางอารมณ์และก่อเกิดข้ึนมาเป็นความสุข ดังนั้น 
เน้ือหาแบบร่างจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวผู้วิจัยกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบๆ ตนเอง ดังนี้

ภาพที่ 2 การออกแบบแบบร่างเบื้องต้น
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การนำาเสนอผลงานภาพวาดด้วยการจัดนิทรรศการ
ที่ผสมผสานศิลปะจัดวาง

ศิลปะจัดวาง (Installation art) คือแนวทางการ
สร้างสรรค์ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดทำาผลงานในครั้งนี้ 
โดยผู้วิจัยได้จัดทำาศิลปะจัดวาง ไว้ดังนี้

การจัดแสดงผลงานภาพวาดด้วยการผสมผสานเทคนิค
ของศิลปะจัดวางจะทำาให้สามารถถ่ายทอดและแสดงความรู้สึก
ของผูส้ร้างสรรคอ์อกมาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในการจดัแสดงนี ้ 
ผู้วิจัยได้ใช้ไหมพรมมาถักเป็นผมเปียของตัวละครในภาพ 
ประกอบด้วยวสัดสุำาคญัคอื เฟรมภาพวาดสนี้ำามนั (Oil painting 
frames) ไหมผมสดีำา สแีดงและสเีขียว ซึง่ใหผ้ลทางการมองเหน็
เปน็ภาพสามมติทิีส่มจรงิ โดยจำาลองลกัษณะการจดัแสดงผลงาน
เหมอืนบา้นของผูวิ้จยั อนัจะทำาใหผู้ร้บัชมมีความรูส้กึแปลกใหม่
และเปน็สว่นหนึง่กบัการจดัแสดงผลงาน รปูแบบการสรา้งสรรค์

ภาพที่ 3 ผลงานภาพวาดสำาเร็จ 1
ภาพที่ 4 ผลงานภาพสำาเร็จ

ภาพที่ 5 ผลงานศิลปะจัดวาง (Installation art)

ศิลปะแบบจัดวางเป็นการผสมผสานศิลปะแบบสองมิติและ 
สามมิติเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซ่ึงสามารถทำาให้มนุษย์เข้าใจ 
ความหมายและคำาอธิบายความสุขของตนเองได้อย่างชัดเจน
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ผู้วิจัยคิดว่าการใช้รูปแบบทางศิลปะมาแสดงแนวคิด
สร้างสรรค์และความรู้สึกในชีวิตตนเอง ตามการรับรู้และ 
ความเขา้ใจของตนมาสรา้งสรรคเ์ปน็ผลงานในครัง้นี ้เปน็ผลงาน 
การสร้างสรรคท์ีม่าจากความคดิและความรูส้กึทีม่าจากตวัผู้วจิยั
แตเ่พราะทกุคนมคีวามเข้าใจตอ่ผลงานและแนวคดิทีม่ตีอ่ผลงาน 
ศิลปะแตกต่างกันดังน้ันเน้ือหาของผลงานจึงไม่จำากัดแนวความคิด 
ของผูช้ม โดยผูช้มสามารถใช้ทัศนคติและประสบการณข์องตนเอง 
มาทำาความเข้าใจผลงานได้เพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจและความ
รู้สึกของตน

สรุปผล
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

บนวถิแีหง่ความสุขของตนเอง” เป็นภาพวาดเรือ่งราวทีส่อดคลอ้ง 
กับภูมิหลังในวัยเยาว์และช่วงชีวิตในปัจจุบันของผู้วิจัยอันแสดง
ให้เห็นถึงความต่อเนื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้น โดย
ผูว้จิยัไดท้ำาการรวบรวมและวเิคราะหผ์ลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ 
สภาพแวดล้อมในการดำาเนินชีวิต ณ ขณะนั้นส่งอิทธิพลโดยตรง
ต่อการเจริญเติบโตทางร่างการและการพัฒนาทางด้านจิตใจ 
เป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นรูปแบบของทัศนคติและมีผลต่อการ 
รบัรูท้างอารมณค์วามรูส้กึทีเ่กดิข้ึนกบัตนเอง โดยสภาพแวดลอ้ม
ในการดำาเนินชีวิตที่ส่งอิทธิพลโดยตรงต่ออารมณ์ของผู้วิจัย
ประกอบด้วยสถานท่ีสำาคัญ 2 แห่ง คือบ้านเกิดของผู้วิจัยและ
บางแสนสถานที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

เมื่อผู้วิจัยนำาผลงานภาพวาดศิลปะบนวิถีแห่งความสุข
ของตนเองที่เกิดจากการสังเกตการณ์และการบันทึกเหตุการณ์

ภาพที่ 6 ผลงานศิลปะจัดวาง (Installation art)

จริงในชีวิตของผู้วิจัยและนำาเสนอด้วยการผสมผสานเทคนิค
ศิลปะจัดวาง (Installation art) ได้ทำาให้การสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปะในคร้ังนีม้คีวามนา่สนใจ แปลกใหม ่สามารถสรา้งปฏิสัมพนัธ ์
ระหว่างผลงาน พื้นที่ และผู้ชมให้เป็นองค์รวมได้อย่างสมดุล 
ตลอดจนสามารถนำาความสุขท่ีค้นพบไปใช้เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
กระตุ้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและนำาไปสู่การพัฒนา
รปูแบบความสขุบนพืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนัไดอ้ยา่ง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป

ในการดำารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีวัฒนธรรมหลายๆ ด้าน
แตกต่างจากประเทศบ้านเกิดอย่างในประเทศไทยนี้นำามาซึ่ง
เหตุการณ์ภาวะ Culture Shock และทำาให้ผู้วิจัยค้นพบความ
ต้องการทางใจอีกหลายอย่าง รวมถึงทำาให้ผู้วิจัยรับรู้ความรู้สึก
อย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “การเลือกชีวิตด้วยตนเอง” 
สำาหรบัผูว้จิยัแลว้ ไมว่า่จะเปน็ดา้นวฒันธรรม คน หรอืภมูอิากาศ
ของประเทศไทยทัง้หมดลว้นทำาใหผู้ว้จิยัไดร้บัรูถ้งึความนา่สนใจ
ที่แปลกใหม่ เช่น ความอบอุ่นที่คนไทยมอบให้ทำาให้ผู้วิจัยรู้สึก
ตื้นตัน รสชาติของวัฒนธรรมที่เข้มข้นได้ดึงดูดให้ผู้วิจัยหลงใหล
อย่างถอนตัวไม่ขึ้น อากาศท่ีร้อนอบอ้าวทำาให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ว่า
อะไรคือความสงบที่แท้จริง เป็นต้น ผู้วิจัยรู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็น 
กระบวนการท่ีสามารถทำาให้ผูว้จิยัเปลีย่นแปลงและทำาความรูจ้กั
กับตนเองได้มากข้ึน ทำาให้ได้รู้จักกับความสุขรูปแบบใหม่และ
ทำาใหช้วีติของตนเองมจีดุมุง่หมายทีช่ดัเจน ซึง่ทัง้หมดนีส้ามารถ
สรุปได้ว่าการใช้ชีวิต ณ ที่แห่งน้ีทำาให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ชีวิตท่ีเป็น
ธรรมชาติอย่างแท้จริง



การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนวิถีแห่งความสุข
THE CREATIVE ART ON THE PATH OF HAPPINESS232

เอกสารอ้างอิง
Cassirer, E (1985). An essay on man. Translate by Gan Yang. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House. P.212-214.
Central Compilation and Translation Bureau. (1956). Marx & Engels collected works. Volume 1. Beijing: People’s 

Publishing House
He Ping. (1999). ทฤษฎีความสุขเชิงอัตวิสัย. Journal of Chongqing Normal University Edition of Social Sciences. Vol.4. 

Chongqing: Chongqing Normal University. P.73-81
John Rawls. (2009). A Theory of Justice. Translate by He Huaihong and He Baogang and Liao Shenbai. Beijing: China 

Social Sciences Press.
Lu Simian. (2009). A History of the Three Kingdoms. Honggong: The commercial Press.
Martin E.P. Seligman. (2012). Flourish. Translate by Zhao Yukun. Hangzhou: Zhejiang People’s Publishing House. P.118
Shi Dayuan. (2010). การรับรู้ 8 ประการ (The Eight Consciousnesses). Beijing: Religion and Culture Publishing House.
Tian Han. (2006). ปัจจัยทางอารมณ์ในงานศิลปะ. Journal of Shenyang University: Natural Science. Vol.18 (3). Shenyang: 

Shenyang University.
Wang Fang and Chen Fuguo. (2005). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุขเชิงอัตวิสัย. Chinese Journal of Behavioral Medicine 

and Brain Science. Vol.14 (6). Jining: Chinese Journal of Behavioral Medicine and Brain Science. P.575-576
Wang Lili and Zhang Qiang and Zhang Hongsi. (2012). ผลกระทบของอารมณ์กับการสร้างสรรค์ภาพวาด. Art Education 

Journal. ประจำาเดือนพฤษภาคม. Beijing: China culture media group Co., Ltd.
Wen Ting and Zhan Qinchuan. (2007). ภาพประกอบทัศนศิลป์. Movie Review Journal. Guiyang: Movie Review Publishing 

House. P.85-86
Xu Hongwei. (2015). การแสดงออกและการประยกุต์ใช้แนวคิดศลิปะรปูธรรมและนามธรรมในการออกแบบศิลปะ. Education Journal.  

Vol.10. Chongqing: Chongqing VIP Information Co. Ltd. 
Yoko Ono. (2016, กรกฎาคม 27). กรุณาอย่าหยุดฉันให้กลายเป็นตัวฉันเอง. [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก http://sanwen8.cn/p/ 

19dOBfN.html.  
Yu Liting. (2016, มิถุนายน 7). จิตวิทยาเชิงบวก-ความสุข: ความสุขของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย. เอกสารประกอบการสอนวิชา

จิตวิทยาประยุกต์. [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก http://wenku.baidu.com.  



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

❖ พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์  ❖



พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์
The Development of Contemporary Ceramic Arts in Thailand : The Creativity.234

พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์
The Development of Contemporary Ceramic Arts in Thailand : The Creativity.
❖ พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์ 1 ❖
❖ ภรดี พันธุภากร2 และ เสริมศักดิ์ นาคบัว3 ❖

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สาขาวิชาออกแบบเซรามิกซ์  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ศกึษาพัฒนาการและรวบรวมข้อมลูผลงานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา 
ร่วมสมัยในประเทศไทยในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2486 ถึง 
พ.ศ. 2555 โดยศกึษาประเด็นด้านกระบวนแบบและด้านเนือ้หา  
วิธีด�าเนินการวิจัยเริ่มจากเก็บข้อมูลทางเอกสารโดยการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ 
ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างศิลปิน จ�านวน 15 คน 
ตัวอย่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา จ�านวน 101 ชิ้น น�ามา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาใน 4 มาตรฐาน 
ได้แก่ เนือ้หา กระบวนแบบ ทศันธาตทุางศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา 
และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา น�าข้อมูลมาแจกแจง 
หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมวเิคราะห์ 
ทางสถิติ ผู้วิจัยน�าผลสรุปมาสร้างทฤษฎีความสัมพันธ์ลักษณะ
ที่ส�าคัญของศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย 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�าคัญของปัญหา
เคร่ืองป้ันดนิเผามคีวามสมัพนัธ์กบัวถิขีองมนษุย์มาช้านาน  

เป็นหลักฐานทางโบราณคดีท่ีช้ีให้เห็นถึงลักษณะการด�ารงอยู่ 
ของมนุษย์ในสังคมแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมา และเป็นภาพสะท้อน 
ให้เห็นถึงความเจริญและพัฒนาการของมนุษย์ตามล�าดับ  
ดังบทความที่ สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ (2548: 57) กล่าวไว้ว่า 
เครื่องปั้นดินเผาแต่ละชิ้นเปรียบเสมือนเครื่องบันทึกเหตุการณ์
ส�าคัญท่ีเกิดข้ึน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัยนั้นมีผลทางด้าน 
รปูธรรมของเครือ่งป้ันดนิเผาเป็นอย่างยิง่ ซึง่สอดคล้องกบั กติมิา  
อมรทัต (2530: 45) กล่าวไว้ว่า ตามประวัติศาสตร์นั้นถ้วยชาม
เป็นศิลปะแรกในบรรดาศิลปะยุคแรกของมนุษย์ ภาชนะดิน 
สมัยแรกนั้นเริ่มท�าจากดินเหนียวหยาบที่ขุดข้ึนมาจากพ้ืนดิน  
ปั้นด้วยมือแล้วตากให้แห้ง ขั้นตอนนี้เกิดก่อนที่มนุษย์จะรู้จัก 
การอ่านเขียน ก่อนหน้าที่จะมีวรรณกรรมและศาสนา มนุษย์มี
ศิลปะชิ้นนี้แล้วและภาชนะที่ท�าขึ้นสามารถท�าให้เราสะเทือน
อารมณ์ได้ด้วยรูปร่างที่แสดงออกเป็นศิลปะบริสุทธิ์ 

ในอดตีทีผ่่านมา ไทยได้รบัอทิธพิลทางศลิปะจากต่างแดน  
เช่น ศิลปวัฒนธรรมอินเดีย จีน และเขมร ผสมผสานเข้ากับ
วฒันธรรมเฉพาะของไทย พฒันาจนส่งผลให้กลายเป็นศลิปะไทย 
ประเพณอีย่างทีเ่ราคุน้เคยกันจนทกุวนันี ้ส่วนการเริม่ต้นของศลิปะ 
สมยัใหม่ในประเทศไทยนัน้ วโิชค มกุดามณ ี(2548, 19) กล่าวไว้ว่า 
เริ่มต้นจากกระแสของอารยธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 
เป็นต้นมา เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่งานศิลปะสมัยใหม่ได้เข้ามา
มีบทบาทในสังคมไทย อิทธิพลท่ีมีต่อศิลปะไทยในขณะนั้นคือ  
รปูแบบทีน่�าเสนอความเหมอืนจริง เช่น ขรวัอนิโข่งเขยีนภาพด้วย
การใช้หลักทัศนียวิทยา (Perspective) การว่าจ้างชาวต่างชาต ิ
ให้เขยีนภาพทีส่วยงามถกูต้องตามหลกัวชิา (Academic) ประดบั
พระราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) เหตุการณ์ส�าคัญจากจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 วัดและวังที่เคยเป็นศูนย์กลาง 
การสร้างสรรค์และพัฒนาทุกด้านได้เปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาลที ่
มาจากพลเรือน แวดวงศลิปะมกีารเปลีย่นแปลงเช่นกนั การศกึษา 
ศิลปะของไทยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพาะช่าง ในปี พ.ศ.2456 
และการเปิดสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษาท่ีคณะจิตรกรรม 
และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2486 เริ่ม
มีการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2496  

โดยการรเิริม่ของศาสตราจารย์ศิลป์ พรีะศรี เพือ่ต้องการผลกัดนั 
ให้วงการศิลปกรรมของไทยและศิลปะสมัยใหม่ของไทยเป็น 
ที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

นอกจากศิลปะแขนงอื่นแล้วงานเครื่องปั้นดินเผามีการ 
เปล่ียนแปลงที่ส�าคัญจากเดิมที่ เริ่มต้นจากงานหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผามุ่งเน้นทางประโยชน์ใช้สอยเป็นส�าคัญพัฒนา 
สู่งานศิลปะ จากบทความดังต่อไปนี้ที่ผู้วิจัยสันนิษฐานได้ว่าอาจ 
เริม่มกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่กีย่วข้องทางด้านเครือ่งป้ันดนิเผา 
ร่วมสมยัขึน้ในประเทศไทย ควบคู่ไปกบัการศึกษาศิลปะสมยัใหม่
แขนงอืน่ และในบทความใช้ค�าว่าเซรามกิ (Ceramic) ซึง่เป็นการ
ใช้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษแทนค�าว่า ดินเผา หรือเครื่องปั้นดินเผา
ในภาษาไทย “วนันีพ้วกนาย...ออกแบบแจกนัเซรามิก...เสรจ็แล้ว 
ส่งเลย” ค�าพูดประโยคนี้เป็นค�าส่ังของท่านศาสตราจารย์ศิลป์  
พรีะศร ีให้พวกเราท�างานในวชิาองค์ประกอบศลิป์ (จักร ศิรพิานชิ,  
2526: 59)

เม่ือมาถึงช่วงปลายของศาสตราจารย์ศิลป์ จักรพันธุ์ 
วิลาสินีกุล (2547: 459) กล่าวไว้ว่าเป็นยุคที่มีลูกศิษย์ลูกหาของ
ท่านทยอยเดินทางข้ามทวีป เพ่ือไปศึกษาเรียนรู้ดูงานศิลปะที ่
ต่างประเทศ อันเป็นแหล่งก�าเนิดของศิลปะ เช่น ในยุโรปและ
อเมริกามากข้ึน ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบกระท�าตาม 
ทัง้มกีารรบัอทิธิพลด้านรปูแบบของศลิปะสมยัใหม่ เหล่านัน้มาใช้
พฒันาคล่ีคลายการสร้างงานศิลปะสมยัใหม่ในเมอืงไทย ซึง่รวมถึง 
งานเครื่องปั้นดินเผาด้วยเช่นกันที่มีการน�าวัตถุดิบทั้งเนื้อดิน  
น�้าเคลือบ และวิธีการเผา มาจากต่างประเทศเพื่อมาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีนอกเหนือไปจากงานหัตถกรรมแบบ
ประเพณดีัง้เดมิ และเริม่แพร่ขยายน�าไปทดลองท�าตามเป็นระยะ 

สถาบนัการศกึษาเริม่มกีารจดัการเรยีนการสอนทางศลิปะ 
เคร่ืองปั้นดินเผาควบคู่ไปกับการสอนทางศิลปะแขนงอื่น ซึ่ง 
มีการขยายตัวของจ�านวนสถานศึกษาและเนื้อหาสาระของวิชา 
ที่เกี่ยวข้อง กระทั่งในปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ม ี
การจัดการแสดงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเป็นครั้งแรกและ 
จัดต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่สาม จึงพัฒนายกระดับข้ึนเป็นการ 
จัดแสดงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่แรก ในปี  
พ.ศ. 2529 จัดให้มกีารประกวดแบ่งตามประเภท เครือ่งป้ันดินเผา
ที่มีคุณค่าทางศิลปะ (Ceramic art), เคร่ืองปั้นดินเผาที่มีการ
ออกแบบอย่างสวยงามและแสดงออกทางฝีมือการป้ัน ประดษิฐ์ 
และเคลือบ (Ceramic handicraft) และเคร่ืองปั้นดินเผา
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อุตสาหกรรมที่มีคุณค่าทางการออกแบบ (Ceramic industry)  
จากการแบ่งประเภทท�าให้ทราบได้ว่าภาพรวมของเครือ่งป้ันดนิเผา 
ในประเทศไทยสมัยนั้นแบ่งได้เป็นท้ังผลงานศิลปะ ผลงาน
หัตถกรรม และผลงานอุตสาหกรรม มีสถาบันการศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอนทางด้านเคร่ืองปั ้นดินเผา โรงงาน
เครื่องปั้นดินเผา ศิลปิน และช่างปั้นอิสระร่วมแสดงผลงาน
มากมาย 

จดุนีเ้องถอืได้ว่าศลิปะเครือ่งป้ันดินเผาร่วมสมยัเริม่ได้รับ 
การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ มีทิศทางและความม่ันคงขึ้นเป็น
อย่างมากในประเทศไทย แต่เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องควรมีการ
รวบรวมข้อมูล เป็นฐานข้อมูลส�าหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
หรอืสร้างองค์ความรูเ้ฉพาะทางด้านศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา ซึง่มี 
ทั้งเอกลักษณ์ เทคนิควิธีการ ความงามเฉพาะทางท่ีแตกต่าง
จากผลงานศิลปะแขนงอื่นท่ัวไป จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงมีความ
ต้องการรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์์เพื่อให้ทราบถึง
พัฒนาการที่ส�าคัญทางด้านเนื้อหาแนวความคิดการสร้างสรรค์ 
กระบวนแบบ ทศันธาตทุางศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา เทคนคิเฉพาะ
ของเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย และน�าข้อมูล 
ทีไ่ด้มาสงัเคราะห์ด้วยการสร้างทฤษฎทีางการวจิยัเชงิสร้างสรรค์
เฉพาะตน และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบตนเอง ซึ่งผลสัมฤทธิ์ท�าให้เกิด 
องค์ความรูเ้ฉพาะทางจากการวจิยัเชงิสร้างสรรค์และเป็นแนวทาง 
การพัฒนาต่อผู้สนใจงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาพัฒนาการและรวบรวมข้อมูลผลงานศิลปะ

เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัในประเทศไทยในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 
2486 ถึง พ.ศ. 2555 โดยมีประเด็นดังนี้

1.1 ด้านกระบวนแบบ (Artistic Expression Style) 
ได้แก่ กระบวนแบบในการสร้างสรรค์ ทัศนธาตุ เทคนิควิธีการ
ในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลต่อพัฒนาการที่ส�าคัญของงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา

1.2 ด้านเนื้อหา (Content) ได้แก่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่าง
เนือ้หาแนวความคดิและงานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาในแต่ละช่วง
เวลา

  

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์น�ามาสร้างทฤษฎีการสร้างสรรค ์
เฉพาะตนจากข้อมลูทัง้ด้านกระบวนแบบในการสร้างสรรค์ เนือ้หา  
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทางด้าน
เครื่องปั้นดินเผาในแต่ละช่วงเวลา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผลงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่ิงที่ผูกพันอยู่กับคนไทย

มายาวนาน มีการใช้เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านเป็นงานที่ต้อง 
ใช้ฝีมือในการท�าผสมผสานกับภูมิปัญญาที่มีของผู้คนในท้องถิ่น 
ผูกพันกับชีวิตประจ�าวัน คติความเชื่อของคนในชุมชน นอกจาก
ท�าขึน้เพ่ือใช้สอยภายในครวัเรอืนแล้ว ยงัมคีณุค่าและความส�าคญั 
ด้านศิลปกรรม ดงับทความที ่พริยิะ ไกรฤกษ์ (2533: 4) กล่าวไว้ว่า  
งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผายังเป็นงานทัศนศิลป์ เนื่องจาก 
เป็นงานศิลปกรรมทีม่นษุย์เป็นผูส้ร้างขึน้ ประดษิฐ์ขึน้โดยมนษุย์ 
เป็นงานศิลปกรรมทีเ่กดิขึน้ประกอบด้วย ความคิด มอื ประสบการณ์  
ความเชีย่วชาญของช่าง และความเชือ่ของมนษุย์เป็นสาเหตสุ�าคญั  
ก่อให้เกิดงานหัตถกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกัน
สืบต่อมา ซ่ึงงานเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยน้ันเริ่มต้นจาก
งานหตัถกรรมทีต้่องการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกัแล้ว 
จงึค่อยพฒันาสูง่านศิลปะเครือ่งป้ันดนิเผา นอกจากนีย้งัมศีลิปิน 
และนักวิชาการ ได้กล่าวถึงความงามและลักษณะเฉพาะของ
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

อทิธพิล ตัง้โฉลก (2547: 137) กล่าวไว้ว่า เครือ่งป้ันดนิเผา
มีลักษณะเฉพาะทางวัสดุและเทคนิคที่ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
เฉพาะไม่เหมือนผลงานประติมากรรมซ่ึงเป็นผลงาน 3 มิติ 
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะประการส�าคัญ คือ โดย 
รากฐานทีเ่ป็นมาแต่ด้ังเดมิเครือ่งป้ันดนิเผาเป็น “ศิลปะประยกุต์”  
ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นภาชนะที่มีประโยชน์ใช้สอย และเมื่อ
ถูกพัฒนามาจนกลายเป็น “วิจิตรศิลป์” ลักษณะเฉพาะของ
ศิลปกรรมประเภทนี้จึงมิใช่เป็นเพียงประติมากรรมที่ใช้เทคนิค 
เครื่องปั้นดินเผา แต่เป็นผลงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหัตถกรรม
และประติมากรรม ผลงานบางช้ินยังอาจเป็นภาชนะท่ีมี
ประโยชน์ใช้สอย เช่น แจกัน จาน ชาม หรือบางชิ้นอาจจะ 
ไม่ใช่ภาชนะอะไรเลยเหมือนกับประติมากรรมก็ได้

วศนิบรุ ีสภุานชิวรภาชน์ (2545: 120) กล่าวไว้ว่า ส�าหรบั 
งานเครื่องปั้นดินเผา วัตถุดิบ คือ ตัวแทนของอารมณ์ เราต้อง 
พจิารณาเลอืกทุกสิง่ เพือ่ให้ตรงกบัทีเ่ราต้องการส่ือและแสดงออก  
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สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อรูปแบบ ภาพรวม และอารมณ์ของงาน 
วตัถดุบิและเทคนคิจงึเป็นตวัน�าเสนอเรือ่งราวและความรูส้กึของ
งาน ไม่ใช่เป็นแค่เพยีงเป็นตวัถ่ายทอด แม้ในปัจจบุนัดนิถกูน�ามา
ใช้แพร่หลายมากขึ้นในวงการศิลปะ แต่ยังแบ่งแยกประเภทของ
งานดินเผาไว้ชัดเจน คือ เครื่องปั้นดินเผาของศิลปิน (Artist ce-
ramic) คอื งานดนิเผาทีถ่กูท�าจากศลิปินแขนงอืน่ มาท�างานรวม
กับช่างปั้นดินเผา เช่น ปิกัสโซ (Picasso) กับ เซซาน (Susanne) 
และ ชูอัน มิโร (Georges Rami Miro) และ อองรี มาตีส (Henry 
Matisse) เป็นต้น และ ศลิปินเครือ่งป้ันดนิเผา (Ceramic artist) 
คอื คนทีใ่ช้ดนิเป็นสือ่หลกัในการสร้างงานศลิปะเช่น ลซู ีล ี(Lucie 
Rie) หรอื ฮาน คูเปอร์ (Hans Coper) ในเอเชยีทศันคตทิีม่ต่ีองาน
ดินเผาถือว่าเป็นของล�า้ค่า เป็นศิลปะชั้นสูง สมัยหนึ่งมีค�ากล่าว
ในประเทศจนีว่า งานดนิเผานัน้ “งามดจุหยกแต่ล�า้ค่ากว่า” หรอื
เรียก พอร์ซเลน (Porcelain) ว่า “ทองค�าขาว” 

สาธร ชลชาติภิญโญ (2547: 146) กล่าวไว้ว่า คุณค่า 
ความงามทางเคร่ืองป้ันดนิเผามเีกณฑ์สากลในการพจิารณาเหมอืน 
ศิลปะแขนงอื่นๆ มีการแบ่งประเภทของผลงานเป็นหมวดหมู่  
เช่น ผลงานที่เน้นประโยชน์ใช้สอย (For use) ผลงานที่มุ่งเน้น 
ด้านความรู้สึกหรือประทับใจ (For expression) หรือผลงาน 
เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ประจ�าชาติ (Traditional) มีความงาม
หรือคุณค่าอันเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
ความงามจากดิน (Clay), ความงามจากเคลือบและการตกแต่ง 
(Glaze and decoration), ความงามจากการเผา (Firing),  
ความงามจากรูปทรง (Form), ความงามจากลกัษณะผวิ (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) กล่าวไว้ว่า เครือ่งป้ันดนิเผาของ
จีนนั้นภาชนะเปรียบได้กับหยก หรือเงิน ส่วนเครื่องปั้นดินเผา
ตะวันตกนั้น เช่น มาจอลิกา (Majolica ware) ของอิตาลีมีความ
พยายามอย่างเตม็ทีใ่นการสร้างสรรค์ให้เหมอืนงานจิตรกรรม แต่
ในเครือ่งป้ันดนิเผาญีปุ่น่คณุสมบตัขิองวสัด ุเช่น ส ีผวิสมัผสั หรอื
ความแข็งของดินเหนียว สิ่งปนเปื้อนในเนื้อสี ความเหนียวและ
การหลอมตัวของเคลือบได้รับการได้รับการส่งเสริมให้แสดงตัว
เองออกมา การเปิดโอกาสให้วัสดุได้ “แสดงออก” ซึ่งช่างปั้นมัก
จะปล่อยให้ชิ้นงานมีรูปทรงท่ีเรียบง่าย นอกจากน้ีเตาเผามีการ

แสดงออกเช่นกนั เตาเผาจะถกูมองว่าเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะท�าให้ดนิ
แขง็ตวัและหลอมละลายเคลือบ ผลทีเ่กิดจากเตาเผาเช่น รปูทรง
ทีบ่ดิเบีย้ว รอยไหม้ และรอยชีเ้ถ้าทีไ่ม่สม�า่เสมอเป็นส่ิงทีน่�ามาใช้
อย่างจงใจ อีกนัยหนึ่งคือ เตาเผาเป็นสื่อที่ส�าคัญในกระบวนการ
ตกแต่งชิน้งาน และงานเครือ่งป้ันดนิเผาญีปุ่น่ช่างป้ันทีเ่ช่ียวชาญ
ในการท�าให้ “เตาเผาสื่อออกมาได้” จะประสบผลส�าเร็จได้เมื่อ
ผ่านการลองผิดลองถกูครัง้แล้วครัง้เล่า ซ่ึงช่างป้ันทีด่จีะรูถ้งึความ
แตกต่างระหว่างช้ินงานที่สวยงามจาก “ลวดลาย” ของข้ีเถ้าท่ี
เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจกับงานที่เผานานเกินไป ผลจากความบังเอิญ
ดังกล่าวไม่ได้มาจากการปล่อยให้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากผ่าน 
การฝึกฝนอย่างหนัก

จากบทความทัง้หมดทีก่ล่าวมา วธิกีารสร้างสรรค์งานศลิปะ 
เครื่องปั ้นดินเผาในงานวิจัยนี้หมายถึง เทคนิคเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผาประกอบด้วย วัตถุดิบ การขึ้นรูป การตกแต่ง 
และการเผา ที่มีความสอดคล้องกับกระบวนแบบและเนื้อหา 
แนวความคิดของศิลปิน ดังนี้

1. ดิน เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา ซ่ึงลักษณะของดินมีทั้งผิวหยาบ ผิวละเอียด 
และสีอ่อน สีเข้ม ซึ่งส่งผลต่อวิธีการขึ้นรูป พื้นผิว และสี

2. เคลือบ ประกอบด้วย หิน แร่ธาตุ เป็นส่วนผสม 
เข้าด้วยกัน การเคลือบช่วยเพิ่มความแกร่งและความคงทนต่อ 
สภาพแวดล้อม วธิกีารหนึง่ในการตกแต่งชิน้งาน สสีนัของเคลอืบ 
เป็นส่วนส�าคัญที่สร้างความงามให้แตกต่างจากสีอื่นทั่วไป 
นอกจากนี้การเคลือบยังสามารถสร้างพื้นผิวให้กับผลงานได้ทั้ง
เงางาม หยาบด้าน ส่งผลต่อการรบัรูด้้านความงามจากลักษณะผวิ  
และความรู้สึกเมื่อได้สัมผัส 

3. การเผา เพื่อการตกแต่งและยังช่วยเพิ่มความแกร่ง 
ให้กับผลงาน ส่งผลต่อน�้าหนักและความพรุนตัว กระบวนการ
ทางความร้อนช่วยเปลี่ยนแปลงสถานะของเนื้อดิน น�า้เคลือบให้
เป็นไปตามทีผู้่สร้างสรรค์ต้องการ บางครัง้กระบวนการดงักล่าวนี ้
อาจไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้ และนอกจากนี้เตาเผา
แต่ละประเภทต่างให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

4. กรรมวิธีในการสร้างสรรค์เฉพาะตน ประกอบด้วย  
การตกแต่ง และการขึน้รปู ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตน ดงันัน้จงึเป็น 
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการสร้างสรรค์ และ
สะท้อนแง่คิดที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน
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ที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ด้านคุณค่าความงาม
ทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผามีเกณฑ์สากลในการพิจารณาเหมือน
ศลิปะแขนงอืน่ แต่สิง่ทีแ่ตกต่าง คอื วธิกีารเฉพาะทางด้านศลิปะ
เครื่องปั้นดินเผา ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
จ�าแนกใหม่เพื่อวัดระดับคุณค่าของผลงานในแต่ละด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานที ่1 เนือ้หา มาตรฐานที ่2 กระบวนแบบ มาตรฐานที ่3  
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และมาตรฐานที่ 4 เทคนิค
เฉพาะทางเคร่ืองปั้นดินเผา ในแต่ละมาตรฐานมีหัวข้อย่อย 
จ�านวน 6 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นฐานความคิด การสร้างสรรค์
ผลงาน และสามารถวเิคราะห์งานศลิปะเคร่ืองป้ันดนิเผาร่วมสมยั
ในประเทศไทยได้ตามวัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีวิจัย
ศกึษางานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัในประเทศไทย 

ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2555 โดยแบ่งออกเป็น
1. การศึกษาด้านรูปธรรม (Objective) ของงานศิลปะ

เครื่องปั้นดินเผาเป็นการศึกษาทางด้านรูปแบบ การเก็บข้อมูล 
วเิคราะห์ โดยมีมาตรฐานในการศกึษา คือ ด้านเนือ้หา (Content) 
และการวจิารณ์ผลงาน, ด้านกระบวนแบบ (Artistic Expression 
Style) ของผลงาน, ด้านทัศนธาตุทางศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผา 
(Element of Ceramic Art) ประกอบด้วย การแสดงออกของ
รปูทรง ลกัษณะทางธรรมชาตขิองเนือ้ดนิ สสีนัและลกัษณะพเิศษ
ของน�้าเคลือบ ลักษณะการตกแต่ง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก 
การเผา และการรับรู ้ทางผิวสัมผัส และด้านเทคนิควิธีการ 
ทางเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic Technique) ประกอบด้วย 
การขึ้นรูป เนื้อดิน น�้าเคลือบ การตกแต่ง การเผา น�้าหนักและ
ความพรุนตัว

2. การศกึษาด้านนามธรรม (Subjective) ของงานศลิปะ
เครื่องปั้นดินเผา เป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมรอบผลงาน 
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา คือ คุณค่าทางด้านเนื้อหาที่สะท้อน 
อยู่ในรูปแบบงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา เป็นเนื้อหาที่บ่งบอก
เรื่องราวหรือสื่อความหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิด
ของแต่ละช่วงเวลา รวมถึงรายละเอียด เช่น ด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะ และสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับด้านรูปธรรม

3. แหล่งข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
เอกสาร การรวบรวมเอกสาร ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการศึกษา โดย
แยกตามแหล่งท่ีมา ได้แก่ วารสารและนิตยสาร, วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท เอก, เอกสารประกอบการบรรยาย, สูจิบัตร
ประกอบนิทรรศการ บทความทางวิชาการภาษาไทย และ 
ต่างประเทศ และข้อมูลด้านภาคสนาม โดยแยกตามแหล่งที่มา 
ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และศิลปินผู้สร้างสรรค์, 
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม, ศึกษาข้อมูลผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์

4. การวิเคราะห์ข้อมูล จากการน�าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษามาผสานกับแนวความคิดเพื่อสร้างทฤษฎีเฉพาะตน 
สามารถแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ที่ส�าคัญ ดังนี้

4.1 ความหมายและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
ได้แก่ เนื้อหาที่มาแรงบันดาลใจ

4.2 ความงามของผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่  กระบวนแบบ  
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา 

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์เรื่อง พัฒนาการศิลปะ

เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัในประเทศไทย : รปูแบบการสร้างสรรค์ 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ น�าเสนอ 
ผลการศึกษาในรปูแบบของการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive 
Analysis) ประกอบภาพผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย 
ตามล�าดับเวลา ดังนี้

1. ช่วงเวลา พ.ศ. 2486 ถงึ พ.ศ. 2524 การเปล่ียนแปลงจาก 
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสู่เส้นทางศิลปะร่วมสมัย โดยจาก 
การมองย้อนหลัง ศิลปะในประเทศไทยช่วงเวลาน้ันเป็นศิลปะ 
แบบประเพณีท่ีท�ามาต่อเนื่องกันอย่างยาวนาน แต่ครั้นเมื่อมี
เหตกุารณ์ส�าคญับางประการมาเปลีย่นสภาวะเดมิแห่งวฒันธรรม
ขึ้นแก่เมืองไทย ซึ่งรับวัฒนธรรมตะวันตกมาหลายประการ 
โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู ่หัว 
ประเทศไทยได้น�าเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศ
หลายประการ เช่น การสร้างทางรถไฟ โรงพยาบาล โรงเรียน 
ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการน�าเอาคุณสมบัติพิเศษทางศิลปะ
ของตะวันตกเข้ามาด้วยทั้งงานประติมากรรมและจิตรกรรม 
ตามแบบเหมือนจริง ศิลปินและสถาปนิกชาวต่างประเทศได้ถูก
น�าเข้ามาท�างาน และน่ีเองเป็นส่ิงเกิดการเคล่ือนไหวทางการ
สร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย (วิโชค มุกดามณี. 
2541: 81)
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1.1 การก่อตัง้สถาบนัการศกึษาทางศลิปะในประเทศไทย  
สถาบันที่ให้การศึกษาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ “โรงเรียนศิลป”  
(Art school) มากที่สุดแห่งแรก ได ้แก ่ สโมสรช่างใน 
สามัคยาจารยสมาคม กระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้น 
เป็นโรงเรียนเพาะช่าง ในปี พ.ศ. 2456 โดยมีเป้าหมายในการ
ผลิตบุคลากรส�าหรับผลิตงานศิลปหัตถกรรม สอนวิชาทางช่าง  
คือ วาดเขียน ปั้น แกะสลัก เครื่องถม กลึง จักสาน และ
ช่างไม้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 
พระราชทานนามให้ว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” แม้ว่าจะมิได้มี 
เป้าหมายเพื่อผลิตช่างศิลปะ (Artist) โดยตรง แต่บุคลากร 
ที่ถูกผลิตออกไปมีส่วนส�าคัญในการเผยแพร่ศิลปะแก่สังคม 
อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งมาเป็นศิษย์รุ ่นแรกของโรงเรียน
ศิลปากรต่อไป (พิพัฒน์ พงศ์ระพีพร. 2536: 15)

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci)  
ชาวอติาเลยีน ซึง่เดนิทางมารบัราชการในประเทศไทย ได้ร่วมกบั 
คุณพระสาโรชรัชตมินมานก์ (สาโรช สุขยางค์) ท่านทั้งสอง 
ได้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ใช้พื้นที่
วังกลางและวังตะวันออก หน้าพระบรมมหาราชวังเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนแห่งนี้ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนศิลปากร” กระท่ัง
พระยาอนมุานราชธนร่วมกบัศาสตราจารย์ศลิป์ พฒันาหลกัสูตร
จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันที่  
12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 จัดตั้ง คณะจิตรกรรมและประติมากรรม
ขึ้นเป็นคณะวิชาแรก หลังจากนั้นเป็นต้นมา ศาสตราจารย์ศิลป์
เป็นผู้มีบทบาทที่ส�าคัญต่อการพัฒนาศิลปะแบบตะวันตกใน
ประเทศไทย อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า
จากเดิมแบบไทยประเพณีที่เคยเป็นมาในอดีต สู่ศิลปะสมัยใหม่
จนถึงปัจจุบัน

1.2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2489 
ศิลปะไทยสมัยใหม่ได้มีโอกาสไปเผยแพร่ในต่างประเทศ  
โดยไปจัดแสดงท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน มี
ศาสตราจารย์ศิลป์ได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้อธิบายให้แขกที่มาเข้าชม
ทราบถึงความประณีตละเอียดอ่อนของศิลปะไทยด้วยตนเอง  
อนัเป็นผลให้ได้รบัความส�าเรจ็อย่างสงู เมือ่กลบัมายงัประเทศไทย
แล้วศาสตราจารย์ศิลป์ ได้จัดให้มีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
ในปี พ.ศ. 2492 งานที่น�ามาแสดงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
จิตรกรรม ประติมากรรม ประยุกต์ศิลป์ และมัณฑนศิลป์ ในงาน

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ มีการพิจารณาตัดสินผลงานที่น�ามา
จัดแสดง และส�าหรับงานนี้ผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ชนะในแต่ละ
ประเภทได้รบัรางวัลเหรยีญทอง เหรยีญเงนิ และเหรยีญทองแดง 
(กมล คงทอง. 2537: 115)

1.3 งานศิลปะเครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัในประเทศไทย  
ในปี พ.ศ. 2504 งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 พบว่า
มีผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน�้ามัน ช่ือภาพ “สโมสรเครื่องปั้น” 
(Gossiping pottery) ของปราณี ตันติสุข (ภาพที่ 1) เป็น 
ภาพแจกันเครื่องปั้นดินเผาจ�านวนหลายชิ้นที่มีรูปทรงแปลกตา
แตกต่างจากเครือ่งป้ันดนิเผาทีพ่บเหน็ทัว่ไปในช่วงเวลาทีผ่่านมา 
ในอดีต ซ่ึงมักเป็นรูปทรงภาชนะที่มีประโยชน์ใช้สอย เช่น 
แจกัน ชาม กระถางดินเผา เป็นต้น ผู้วิจัยสันนิษฐานเป็น 
สองแนวทาง คือ แนวทางแรก ภาพเขียนดังกล่าวมาจากรูปทรง
แจกันเครื่องปั้นดินเผาในจินตนาการของศิลปินเองที่ต้องการ
เปลีย่นแปลงรปูทรงแบบดัง้เดมิทีพ่บเหน็ทัว่ไปให้มคีวามน่าสนใจ 
ยิ่งขึ้น และน�ามาจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะในลักษณะ 
งานจิตรกรรมให้สวยงาม หรือแนวทางที่สอง ศิลปินเป็นผู้น�า 
ผลงานแจกันเครื่องปั ้นดินเผาที่สร้างขึ้นมาจริงมาเป็นแบบ 
ในการเขยีนภาพด้วยกลวธิทีางจติรกรรมคล้ายกบัการเขยีนภาพ
หุ่นนิ่ง (Still life) 

ภาพที่ 1 : สโมสรเครื่องปั้น (Gossiping pottery) 
สีน�้ามัน ผลงานของปราณี ตันติสุข

(ที่มา : ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย, 2511, หน้า 67)
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ไม่ว่าผลงานเป็นแนวทางใดจากภาพผลงานจิตรกรรม
ดังกล่าวนี้ ผู ้วิจัยสันนิษฐานว่าช่วงเวลานี้เองเป็นจุดเริ่มต้น 
ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาศิลปะร่วมสมัยขึ้น 
ในประเทศไทย นอกเหนือจากการสร้างผลงานเครื่องปั้นดินเผา
ในลักษณะทางหัตถกรรมเพียงอย่างเดียว ดังบทความของ 
จักร ศิริพานิช กล่าวไว้เก่ียวกับบรรยากาศในการเรียนกับ
ศาสตราจารย์ศิลป์ ขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู่ที่คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2503 

“วันนี้พวกนาย...ออกแบบแจกันเซรามิก...เสร็จแล้ว 
ส่งเลย” ค�าพูดประโยคนี้เป็นค�าสั่งของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี ให้พวกเราท�างานในวิชาองค์ประกอบศิลป์ ตอนนั้น 
เราเรียนกันอยู่ชั้นปี 1 หากนับเวลาย้อนหลังกลับไปก็ประมาณ 
23 ปีมาแล้ว เซรามิก หมายถึงอะไรพวกเราที่อยู่ฟังค�าสั่งได้แต่
มองหน้ากันเลิกลั่ก เพียงแต่เห็นนัยน์ตากันก็รู้แล้วว่าภูมิปัญญา
ของแต่ละคนนัน้ตดิลบ ส่วนแจกนันัน้คงจะไม่ใช่ปัญหา แต่ใครล่ะ
ที่จะกล้าถามท่าน ถัดจากน้ันต่อมาอีกไม่ก่ีวันท่านอาจารย์ศิลป์
กไ็ด้น�าผลงานมาวิจารณ์ให้พวกเราได้ฟังกันว่า ในงานดไีซน์นัน้จะ
ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสามประการ คือ Beauty, Harmony, 
Function (จักร ศิริพานิช, 2526: 59) 

ในระยะเริ่มแรกที่เริ่มมีผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ปรากฏนั้น ผู ้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผลงานจากการเรียน 
การสอนในมหาวทิยาลยัศลิปากร ทีส่อดแทรกควบคูก่บัการเรียน
การสอนศลิปะแขนงอืน่ ดงัมผีลงานศลิปะเครือ่งป้ันดินเผาปรากฏ
ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตคิรัง้ที ่13 ในปี พ.ศ. 2505 ซึง่เป็น
ภาพถ่ายครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)  

และสมเดจ็พระบรมราชชนน ีเสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดนทิรรศการ 
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 13 เป็นครั้งแรก โดยมี
ศาสตราจารย์ศิลป์ น�าชมและถวายค�าอธิบาย (ภาพที่ 2) แต่
เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักฐานที่เป็นเอกสารประกอบการแสดง
นิทรรศการมีผลงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาจ�านวนหลายชิ้น  
ผู ้ วิจัยสามารถระบุผู ้สร ้างสรรค์ได้มีเพียงผลงานของชลูด  
นิ่มเสมอ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม
และประติมากรรม ในปี พ.ศ. 2497 และเป็นอาจารย์ที่ 
คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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 “เครือ่งเคลอืบ” (Ceramic) ของชลดู น่ิมเสมอ  
(ภาพท่ี 3) ไม่ทราบขนาด เป็นแจกันทรงสูง ขึ้นรูปด้วยวิธีการ
ขดด้วยมือแบบอิสระ (Free hand) ทิ้งร่องรอยการกดของนิ้วที่
ใช้ในการขึ้นรูปสม�่าเสมอทั่วทั้งใบ ตกแต่งด้วยการเขียนลายรูป 
ผู้หญิงไทยเปลือยอก ท่าทางและอิริยาบถที่มีลักษณะนุ่มนวล  
ลายเส้นโค้งสอดคล้องตามรูปทรงของแจกัน เคลือบด้วย 
น�้าเคลือบอุณหภูมิต�่า ซ่ึงสันนิษฐานจากการให้สัมภาษณ์ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว (สัมภาษณ์, 27 
มิถุนายน 2556) สามารถสรุปได้ดังนี้

“เห็น อาจารย์ชลูด น�าดินแดงท้องถิ่นมาปั้นเป็นผลงาน
แล้วเคลือบด้วยน�้าเคลือบที่ส่ังน�าเข้ามาจากประเทศอิตาลี แล้ว
น�ามาเผาด้วยเตาเผาขนาดเล็ก (Up draft kiln) ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” (ขณะน้ัน ศ.เสริมศักดิ์ นาคบัว เป็นนักศึกษาคณะ
จติรกรรมและประติมากรรม ชัน้ปีที ่2) และจากการให้สมัภาษณ์
ของ ประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2556) 
สามารถสรุปได้ดังนี้

“เริ่มรู ้จักงานเครื่องปั ้นดินเผาที่โรงเรียนศิลปศึกษา  
เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปัจจุบัน คือวิทยาลัยช่างศิลป)  
มอีาจารย์ประยรู อลุชุาฎะ เป็นอาจารย์ใหญ่ (พ.ศ. 2497-2499)  
มกีารก่อเตาเผาโดยศกึษาจากหนงัสอืแล้วเผาแบบไม่มกีารเคลือบ  
(อณุหภมูปิระมาณ 800-900 °c) ใช้ฟืนจากต้นมะขามสนามหลวง 
เป็นเชื้อเพลิงในการเผา ภายหลังอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ  
ได้น�าน�้าเคลือบมาจากราชบุรี แต่ก็ยังเผาเคลือบไม่ส�าเร็จเพราะ

ภาพที่ 2 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) 
เสด็จทรงเสด็จเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

(ทีม่า :6 ทศวรรษศลิปกรรมร่วมสมยัในประเทศไทย 2486-2546., 2548, หน้า 16)
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เตาเผาไม่สามารถเผาท่ีอุณหภูมิสูงได้” และ “ต่อมาได้เข้า 
ศึกษาต่อที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขณะนั้นอาจารย์ชลูด น่ิมเสมอ จบการศึกษามาจาก
ประเทศอติาล ีได้ชกัชวนให้มาท�างานเครือ่งป้ันดนิเผาโดยซือ้ดนิ 
และน�้าเคลือบมาจากอิตาลี ทดลองปั้นขึ้นรูปแบบขดง่ายๆ  
มีการก่อเตาเผา (Up draft kiln) บริเวณด้านข้างโรงหล่อ  
เผาชิ้นงานจนเคลือบสุกตัวเนื่องจากเป็นเคลือบไฟต�่ามีสีสัน 
สดใสสวยงาม ต่อมาภายหลังจากนั้นจึงหยุดไป” (ประดิษฐ์  
ศรวีชัิยนนัท์ จบการศกึษาอนปุรญิญาจากมหาวทิยาลยัศลิปากร 
ในปี พ.ศ. 2499) 

สมัยใหม่ของ เสริมศักดิ์ นาคบัว และนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ไม่ปรากฏสถานที่แสดงงาน) ผลงาน
ทั้งหมดท�าจากเนื้อดินสโตนแวร์ (Stoneware) มีการขึ้นรูป
หลายวิธีทั้งการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน แบบดินแผ่น แบบอิสระ 
และการใช้แม่พิมพ์ ผลงานมุ่งเน้นแสดงออกด้านความงาม 
และอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงแบบประติมากรรม พื้นผิว 
พื้นที่ว่าง มากกว่าด้านประโยชน์ใช้สอย และมีการใช้วัสดุอ่ืน 
เช่น โลหะ มาประกอบเข้ากับงาน มีการเคลือบผิวด้วยเคลือบ
หินฟันม้า (Feldsparthic glaze) ลักษณะผิวมันวาว และเผา
ที่อุณหภูมิสูง 

ปี พ.ศ. 2520 มีการแสดงงานศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผา
ชนิดเคลือบขี้เถ้าไฟสูงของ มานิตย์ ภู่อารีย์ ที่เอเอ็มแกลเลอรี่  
กรุงเทพฯ ซ่ึงต่อมามานิตย์ ภู่อารีย์ ได้มีการแสดงผลงานอีก 
หลายครั้งในหลายปีต่อมา เช่น ในปี พ.ศ. 2523 มีการแสดง 
ศิลปะเครือ่งป้ันดนิเผาทีศู่นย์การค้าสยาม กรงุเทพฯ ปี พ.ศ. 2525  
มกีารแสดงศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาชนดิเคลอืบยางไฟต�า่ ทีห่อศลิป์
มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ และในปี พ.ศ. 2526 รบัเชญิร่วม
แสดงศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา ทีเ่มอืงมลิาโน ประเทศอติาล ีเป็นต้น 
ซึ่งพบหลักฐานที่เป็นเอกสารแต่ไม่ปรากฏภาพถ่ายผลงาน 

ปี พ.ศ. 2523 มกีารแสดงงานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาของ 
สมทรง ซมิาภรณ์ (ไม่ปรากฏสถานทีแ่สดงงาน) ผลงานมทีัง้ท�าจาก 
เนื้อดินสโตนแวร์และเนื้อดินท้องถิ่น มีการขึ้นรูปหลากหลายวิธี  
น�าเสนอเน้ือหาเรื่องราวสะท้อนสังคมที่มีผลกระทบต่อความ 
เป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส�าหรับ
ผลงานที่ท�าจากเน้ือดินสโตนแวร์มีการเคลือบผิวด้วยเคลือบ 
ผิวมัน เผาท่ีอุณหภูมิสูง ส่วนผลงานที่ท�าจากเน้ือดินท้องถิ่นจะ
ไม่มีการเคลือบ และเผาที่อุณหภูมิต�า่

กล่าวโดยสรุป ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย เริ่มจาก
สอดแทรกในการเรียนการสอนควบคู่กับศิลปะแขนงอื่น ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศาสตราจารย์ศิลป์ และลูกศิษย์  
มกีลุ่มคนทีส่นใจท�างานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาแต่ยงัอยูใ่นวงแคบ
และไม่แพร่หลาย

2. ช่วงเวลา พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2534 ก้าวแรกของงาน
ศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยั โดยภาพรวมมเีหตกุารณ์ทีส่�าคญั
การเริ่มจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผา และ
พฒันาข้ึนเป็นการแสดงศิลปะเครือ่งป้ันดินเผาแห่งชาต ิแห่งชาติ 
ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 มีดังนี้ 

ภาพที่ 3 : เครื่องเคลือบ (Ceramic) ผลงานของชลูด นิ่มเสมอ 
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 13

(ที่มา : ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย, 2511, หน้า 70)

ส่วนการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาทั้งจาก
สถาบันการศึกษาและส่วนบุคคลอื่นทั่วไป เท่าที่ผู้วิจัยพบและ
มีเอกสาร ได้แก่ ปี พ.ศ. 2514 มีการแสดงงานเครื่องปั้นดินเผา
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2.1 จุดเริ่มต้นการแสดงงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ร่วมสมัยในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน-12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2524 ณ หอศลิป์ มหาวทิยาลยัศิลปากรร่วมกบัมลูนธิญิีปุ่น่ 
แห่งประเทศไทย ได้น�าผลงานเคร่ืองปั ้นดินเผาของ แกร็ด 
คแนปเปอร์ (Gerd Knapper) ศิลปินชาวเยอรมัน ซึ่งมีชื่อเสียง 
อยูใ่นประเทศญีปุ่น่มาจดัแสดง ซ่ึงได้รบัความสนใจจากประชาชน 
เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความส�าคัญในการ 
ส่งเสริมงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาจึงได้ขอความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาทีม่กีารสอนวชิาเครือ่งป้ันดนิเผา โรงงาน ศลิปิน  
และช่างป้ันของไทยทีม่กีารท�างานทางเครือ่งป้ันดนิเผา รวมตวักนั 
จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาข้ึนครั้งแรกระหว่าง 
วนัที ่16 สงิหาคม-7 กันยายน พ.ศ. 2525 ณ หอศลิป์ มหาวทิยาลยั 
ศลิปากร ประเภทของงานทีจ่ดัแสดงประกอบด้วย เครือ่งป้ันดนิเผา 
ที่มีคุณค่าทางศิลปะ (Ceramic Art) เครื่องปั้นดินเผาที่มีการ 
ออกแบบอย่างสวยงามและแสดงออกทางฝีมือการป้ัน ประดษิฐ์  
และเคลอืบ (Ceramic Handicraft) และผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผา 
ทีม่คีณุค่าทางการออกแบบ (Ceramic Industry) ต่อมาได้มกีาร
จดังานตดิต่อกนัอกีสองครัง้ คอื การแสดงศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา
ครัง้ที ่2 ในปี พ.ศ. 2526 การแสดงศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาคร้ังที ่3  
ในปี พ.ศ. 2527 และมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดให้มีการตัดสิน 
ผลงานดีเด่นและมอบประกาศเกียรติบัตรขึ้นเป็นครั้งแรก 

2.2 การจัดการแสดงงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผา 
แห่งชาต ิจากการจดันทิรรศการการแสดงศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา 
ทั้งสามครั้งท่ีผ่านมานั้น มีประชาชนให้ความสนใจมากมาย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นควรพัฒนาการแสดงศิลปะ
เครื่องปั ้นดินเผาขึ้นเป็นการแสดงระดับชาติ จึงได้น�าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2528  
เห็นชอบกับโครงการแสดงศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาแห่งชาติ 
จุดเริ่มต้นนี้เองเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการพัฒนางานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทยชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
จากการให้สัมภาษณ์ของ ประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ (สัมภาษณ์, 12 
เมษายน 2556) ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดงานตั้งแต่ต้น สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

“การจดันทิรรศการแสดงผลงานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา 
แห่งชาติ เริ่มต้นร่วมกับอาจารย์เสริมศักดิ์ นาคบัว น�าผลงาน
เครือ่งป้ันดนิเผาฝีพระหตัถ์ในสมเดจ็พระเทพพระรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มาจัดแสดงเผยแพร่ ต่อมาอาจารย์จักร  

ศิริพานิช คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ (ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ.2526-
2530) ร่วมผลักดันให้เป็นงานระดับชาติ”  

ปี พ.ศ. 2529 มหาวทิยาลยัศลิปากรจงึได้จดัการแสดง
งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 
5-14 ธันวาคม พ.ศ. 2529 โดยมีรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน 
เหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล มีการ
แบ่งประเภทของงานที่จัดแสดงและจัดให้มีการประกวดเป็น 
สามประเภท คือ ศิลปกรรม (Ceramic art) หตัถกรรม (Ceramic  
handicraft) และอุตสาหกรรม (Ceramic industry) และ 
ในปี พ.ศ. 2530 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 และในปี พ.ศ. 2531 นิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญ

ปี พ.ศ. 2533 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มีการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ 
คือ ล�าดับแรก การแยกประเภทของงานให้มากขึ้นจากเดิม 
เป็น 4 ประเภท คือ เคร่ืองปั ้นดินเผาประเภทศิลปกรรม, 
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแบบตกแต่งโดยมีเคลือบ, 
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมแบบตกแต่งโดยไม่มีเคลือบ 
และเครื่องปั้นดินเผาประเภทอุตสาหกรรม และล�าดับที่สอง  
การเปลี่ยนแปลงช่ือประเภทของรางวัลจากรางวัลเหรียญทอง 
รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง เปลี่ยนเป็นรางวัล
ผลงานยอดเยี่ยม และรางวัลผลงานดีเด่นแทน

ปี พ.ศ. 2534 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครือ่งป้ันดนิเผาแห่งชาต ิครัง้ที ่5 ทางสภามหาวทิยาลยัศลิปากร 
ได้มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาเครื่องเคลือบดินเผา) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

กล่าวโดยสรุปแล้ว การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ร่วมสมัยในประเทศไทยเริ่มจากความร่วมมือของหน่วยงาน
สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแสดง
นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาติดต่อกันสามครั้ง ระหว่างปี  
พ.ศ. 2525-2527 จนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเป็นการจัดแสดง
ในระดับชาติในปี พ.ศ. 2529 เพื่อคัดเลือกผลงานศิลปะ
เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัทีม่คีณุค่า และมีคณุภาพจากการแข่งขนั 
สร้างสรรค์ของศิลปินในหลายแนวทาง เพื่อน�าออกมาแสดง



พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์ ภรดี พันธุภากร และ เสริมศักดิ์ นาคบัว 243

ให้ประชาชนชม พร้อมท้ังเป็นการยกระดับผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยของไทยให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ

2.3 กลุ่มตัวอย่างศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2525 ถงึ พ.ศ. 2534  
ถอืเป็นช่วงเวลาเริม่ต้นของการสร้างสรรค์ศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา
ร่วมสมัยในประเทศไทย ซึ่งเริ่มมีศิลปินให้ความสนใจน�าเสนอ
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง แม้ผลงานบางชิ้นอาจเป็นผลงานที่ 
ไม่โดดเด่นหรือมีเทคนิคที่ซับซ้อนเป็นเพียงขั้นพื้นฐาน แต่ทว่า 
ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินในช่วง 
เวลาต่อมา ผูว้จัิยได้ท�าการส�ารวจจ�านวนศิลปินทีส่ร้างสรรค์ผลงาน 
เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัและได้รบัรางวลัในการแสดงงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ประเภทศิลปกรรม ในช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2525 ถงึ พ.ศ. 2534 พบว่ามศิีลปินทีส่่งผลงานได้รบัรางวลั 
จ�านวน 16 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินที่ส่งผลงานได้รับรางวัล 
จ�านวน 2 คน ได้แก่ วนัโชค กฤษฎามหาสกลุ และ เวนชิ สวุรรณโมลี  
อกีส่วนหนึง่คอื ศลิปินทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัยอมรบั จ�านวน 2 คน  
ได้แก่ ประดิษฐ์ ศรีวิชัยนันท์ และ เสริมศักดิ์ นาคบัว ซึ่ง 
มีคุณสมบัติเด่นชัดในแต่ละประเภทของการแสดงออกตรงตาม
เกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก�าหนด เพ่ือท�าการวิเคราะห์เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
แทนศิลปินในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด

3. ช่วงเวลา พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544 การเปลี่ยนแปลง
กับคลื่นกระแสใหม่ โดยภาพรวมมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญ ของการ 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผาแห่งชาติ  
ตั้งแต่ครั้งที่ 6 ถึงครั้งที่ 10 มีดังนี้ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ การแสดงผลงาน
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และ
มีการจัดมาแสดงติดต่อกันต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปีอีก 5 ครั้ง 
อย่างไรก็ตามหลังจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 ในปี พ.ศ.2535 ได้เว้นไป 
หนึ่งปีก่อนที่จะมีการจัดอีกในครั้งท่ี 7 และจัดแสดงทุกสองป ี
จนกระทั่งปัจจุบัน 

ป ี พ.ศ. 2535 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มีศิลปินเครื่องปั้นดินเผา 
ชาวออสเตรเลยี 6 คน เข้าร่วมแสดงในนทิรรศการครัง้นีด้้วย โดย 
ได้รับความร่วมมอืจากสถานทตูออสเตรเลยี และในปี พ.ศ. 2537 
นทิรรศการแสดงผลงานศิลปะเครือ่งป้ันดนิเผาแห่งชาต ิคร้ังที ่7  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ส�านักข่าวสารอเมริกัน ได้จัด
นิทรรศการศิลปะจากเครื่องปั้นดินเผาและแก้วพร้อมกันด้วย

ปี พ.ศ. 2539 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มีการประกวดแบ่งผลงาน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ศิลปกรรม, หัตถกรรมมีการเคลือบ, 
หัตถกรรมไม่มีการเคลือบ และอุตสาหกรรม แต่ละประเภท 
แบ่งออกเป็นรางวลัผลงานยอดเยีย่มและรางวัลดเีด่น นอกจากนี้ 
ยงัมศีลิปินแห่งชาตชิาวญีปุ่น่ น�าผลงานเครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยั 
มาร่วมแสดง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2541 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 มีการเปลี่ยนแปลงที่จัดแสดง 
ผลงานจากเดิม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
กรงุเทพฯ มาจดัแสดงทีม่หาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงั 
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. 2543 
นทิรรศการแสดงผลงานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาแห่งชาต ิครัง้ท่ี 10  
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ กล่าวโดยสรุปแล้ว ช่วงเวลา 
ที่ผ่านมาในนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั ้นดินเผา 
แห่งชาติหลายครั้ง มีการน�าผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของ
ศิลปินชาวต่างชาตินานาประเทศมาจัดนิทรรศการหลายครั้ง 
ก่อให้เกิดการรับรู้และยอมรับงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

3.2 กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544  
เป็นช่วงเวลาท่ีมศีลิปินทางด้านเครือ่งป้ันดนิเผาทัง้ทีไ่ด้รับอทิธพิล 
จากรุ่นก่อนและเริ่มเผยแพร่ผลงาน และศิลปินแขนงอื่นที่สนใจ
งานด้านเครือ่งป้ันดนิเผาได้สร้างสรรค์ผลงานมากขึน้ โดยเฉพาะ
ผ่านทางการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ที่ได้ด�าเนินงานผ่านมาแล้วถึงครั้งที่ 5 ปัจจัยดังกล่าว
ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินในช่วง
ต่อมา ผู้วิจัยได้ท�าการส�ารวจจ�านวนศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน
เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัและได้รบัรางวลัในการแสดงงานศลิปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ประเภทศิลปกรรม ในช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2535 ถงึ พ.ศ. 2544 พบว่ามศิีลปินทีส่่งผลงานได้รบัรางวลั 
จ�านวน 22 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินที่ส่งผลงานได้รับรางวัล 
จ�านวน 3 คน ได้แก่ วโิชค มกุดามณ,ี ภรด ีพนัธภุากร และ วรวฒัน์  
จันทรดี อีกส่วนหนึ่งคือศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักยอมรับ  
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จ�านวน 2 คน ได้แก่ สมรักษ์ ปันติบุญ และสุโรจนา เศรษฐบุตร 
ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นชัดในแต่ละประเภทของการแสดงออกตรง 
ตามเกณฑ์ทีผู่ว้จิยัก�าหนด เพือ่ท�าการวเิคราะห์เป็นกลุม่ตวัอย่าง
แทนศิลปินในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด

4. ช่วงเวลา พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 พัฒนาเพื่อมุ่งสู่
อนาคต โดยภาพรวมมีเหตุการณ์ที่ส�าคัญของการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ตั้งแต่ครั้งที่ 11 ถึง
ครั้งที่ 16 มีดังนี้ 

4.1 ปี พ.ศ. 2545 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 
เครื่องป ั ้นดินเผาแห ่งชาติ  ครั้ งที่  11 มีการเพิ่มรางวัล
ประกาศนียบัตรพิเศษขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในครั้งน้ี
จ�านวน 4 รางวัล นอกเหนือจากรางวัลผลงานยอดเยี่ยมและ
รางวลัผลงานดเีด่น และในปี พ.ศ. 2547 นทิรรศการแสดงผลงาน 
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญ และในปี พ.ศ. 2549 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ 
เครือ่งป้ันดนิเผาแห่งชาต ิครัง้ที ่13 มกีารเชญิศลิปินเคร่ืองป้ันดนิเผา 
ร่วมสมัยจากนานาชาติ เช่น จากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ 
ไต้หวัน จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เข้าร่วม
แสดงผลงาน 

ปี พ.ศ. 2551 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครือ่งป้ันดนิเผาแห่งชาต ิครัง้ที ่14 ยงัคงมกีารรกัษาประเภทงาน 
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาท่ีส่งเข้าประกวดเป็น 3 ประเภทดังเดิม 

แต่ได้แบ่งประเภทของงานหัตถกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน  
คอื กลุม่งานหัตถกรรมประเพณเีพือ่ให้ความส�าคญัในการสืบสาน 
ภมูปัิญญาไทย และกลุม่งานหตัถกรรมร่วมสมยัเพ่ือการแสดงออก 
ทั้งรูปแบบและแนวคิดอย่างสากล และมีการเชิญมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีแห่งชาติโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ น�าศิลปิน
ชาวเกาหลีจ�านวน 8 คน มาร่วมแสดงผลงาน

ปี พ.ศ. 2553 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ  
คอื ปรบัปรงุการแบ่งประเภทงานประกวดและแสดงเครือ่งป้ันดนิเผา 
แห่งชาตเิป็น 4 ประเภท ได้แก่ ศลิปกรรม, หตัถศลิป์, การออกแบบ 
และงานต้นแบบส�าหรับผลิตในระบบอุตสาหกรรม และ 
ผู้ประกอบการเครือ่งป้ันดินเผาทีม่นีวตักรรมและการออกแบบดี 
ยอดเยี่ยม ซึ่งในส่วนรายละเอียดของประเภทศิลปกรรมนั้น
ยังคงเดิม ส�าคัญที่สุดในคร้ังนี้ มีการยกย่องให้เป็นศิลปิน
เครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ คือ ศิลปินที่รับรางวัลยอดเยี่ยม 
ในประเภทเดยีวกนัรวม 3 ครัง้ หรอืรบัรางวลัยอดเยีย่มในประเภท 
เดียวกันรวม 2 คร้ัง และได้รับรางวัลดีเด่นประเภทเดียวกับ
รางวัลยอดเยี่ยมอีก 2 ครั้ง ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมอบ 
เหรียญทองค�าและประกาศนียบัตรยกย่องให้เป ็นศิลปิน
เครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณในประเภทที่ได้รับรางวัล การยกย่อง
ให้นับตั้งแต่การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ภาพที่ 4 : แผนภูมิค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างด้านเนื้อหา และกระบวนแบบ



พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์ ภรดี พันธุภากร และ เสริมศักดิ์ นาคบัว 245

ปี พ.ศ. 2555 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ คร้ังท่ี 16 มีการกลับมาใช้การแบ่ง
ประเภทงานประกวดและแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ เป็น  
3 ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรม, หัตถกรรมประเพณี, หัตถกรรม 
ร่วมสมัย และอุตสาหกรรม

4.2 กลุ่มตัวอย่างศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยช่วงเวลาปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 
เป็นช่วงเวลาของความหลากหลายตามกระแสโลกปัจจบัุนทีเ่ป็น
สากลที่ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน 
และผลผลิตจากการศึกษาทางด้านเครื่องปั้นดินเผาในระดับ
อดุมศกึษาจากสถาบนัการศกึษาต่างๆ ส่งผลให้มศิีลปินท้ังรุน่ใหม่
และผลงานทีม่หีลากหลายเทคนิคทางด้านศลิปะเครือ่งป้ันดินเผา
ร่วมสมยั ผูว้จิยัได้ท�าการส�ารวจจ�านวนศลิปินทีส่ร้างสรรค์ผลงาน
เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัและได้รบัรางวลัในการแสดงงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ประเภทศิลปกรรม ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2545 ถงึ พ.ศ. 2555 พบว่ามศิีลปินทีส่่งผลงานได้รบัรางวลั 
จ�านวน 29 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปินที่ส่งผลงานได้รับรางวัล 
จ�านวน 3 คน ได้แก่ รัช รัชนีกร, สยุมพร กาษรสุวรรณ และ 
ศรีบรรณา ไชยสิทธิ์ อีกส่วนหนึ่งคือ ศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ยอมรับ จ�านวน 3 คน ได้แก่ ดุษฎี รักมณี, วิภู ศรีวิลาศ และ 
วศินบุรี สุภานิชวรภาชน์ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นชัดในแต่ละประเภท
ของการแสดงออกตรงตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก�าหนด เพื่อท�าการ
วเิคราะห์เป็นกลุม่ตวัอย่างแทนศลิปินในช่วงเวลาดงักล่าวทัง้หมด

สรุปผลการวิจัย
การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัผลงานศลิปะเครือ่งป้ันดินเผา 

ช่วงเวลา พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2555 จากการคัดเลือกศิลปิน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ�านวน 15 คน ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์
ตัวอย่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจ�านวน 101 ชิ้น  
โดยใช้แบบวิเคราะห์ผลงานเพื่อวัดระดับคุณค่าของผลงาน 
ในแต่ละมาตรฐาน 4 ด้าน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้

1. ด้านเนื้อหา (ภาพที่ 4)
1.1 ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534 

ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม  
ความประทับใจ ค่าเฉลี่ย 4.20 มาก และล�าดับต่อมาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.69 ปานกลาง

1.2 ช่วงเวลาที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2544 
ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม  
ความประทับใจ ค่าเฉลี่ย 4.22 มาก และล�าดับต่อมาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 2.44 ปานกลาง

1.3 ช่วงเวลาที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555  
ศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรัก ความงาม 
ความประทับใจ ค่าเฉลี่ย 3.62 มาก และล�าดับต่อมาเกี่ยวกับ 
วิถีชีวิตของคนในสังคม ค่าเฉลี่ย 2.97 ปานกลาง 

2. ด้านกระบวนแบบ (ภาพที่ 4)
2.1 ช่วงเวลาที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534 ศิลปิน 

สร้างสรรค์ผลงานด้านกระบวนแบบประโยชน์ใช้สอย ค่าเฉลี่ย 

ภาพที่ 5 : แผนภูมิค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนธาตุ และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา



พัฒนาการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทย : รูปแบบการสร้างสรรค์
The Development of Contemporary Ceramic Arts in Thailand : The Creativity.246

3.89 มาก และล�าดับต่อมากระบวนแบบลดทอนรูปทรงและ 
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 2.87 ปานกลาง 

2.2 ช่วงเวลาท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2544  
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนแบบลดทอนรูปทรงและ 
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 4.03 มาก และล�าดับต่อมากระบวนแบบ
จินตนาการ ความฝันเหนือจริง ค่าเฉลี่ย 2.73 ปานกลาง

2.3 ช่วงเวลาท่ี 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555  
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้านกระบวนแบบลดทอนรูปทรงและ
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 3.80 มาก และล�าดับต่อมากระบวนแบบ
ด้านจินตนาการ ความฝันเหนือจริง ค่าเฉลี่ย 3.27 ปานกลาง

3. ด้านทศันธาตทุางศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผา และด้านเทคนคิ 
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา (ภาพที่ 5)

3.1 ช่วงเวลาท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2534 
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวข้องกับทัศนธาตุทางศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาลักษณะของการตกแต่ง ค่าเฉลี่ย 4.22 มาก  
และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาการตกแต่ง ค่าเฉล่ีย  
4.18 มาก และล�าดับต่อมาเกี่ยวกับสีสันและลักษณะพิเศษของ
น�้าเคลือบ และน�้าเคลือบ ค่าเฉลี่ย 3.94 มาก

3.2 ช่วงเวลาท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2544 
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวข้องกับทัศนธาตุทางศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาด้านการแสดงออกของรูปทรง และเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาการขึ้นรูป ค่าเฉลี่ย 4.26 มาก และ
ล�าดับต่อมาเกี่ยวกับสีสันและลักษณะพิเศษของน�้าเคลือบ และ
น�้าเคลือบ ค่าเฉลี่ย 3.78 มาก

3.3 ช่วงเวลาท่ี 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555 
ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวข้องกับทัศนธาตุทางศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผาด้านการแสดงออกของรูปทรง และเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาการขึ้นรูป ค่าเฉลี่ย 4.84 มาก และ
ล�าดับต่อมาเกี่ยวกับลักษณะของการตกแต่ง และการตกแต่ง  
ค่าเฉลี่ย 3.54 มาก

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปผลได้ว่า การ
สร ้างสรรค ์ผลงานศิลปะเครื่องป ั ้นดินเผามีพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงตามแต่ละช่วงเวลา อันเน่ืองจากปัจจัยหลายด้าน 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกัน มีดังนี้ 

ด้านเนื้อหา ช่วงเวลาที่ 1 และช่วงเวลาที่ 2 ศิลปินมีการ 
สร้างสรรค์ผลงานที่มีเน้ือหาใกล้เคียงกัน คือ เก่ียวข้องกับ

ความรัก ความงาม ความประทับใจ และธรรมชาติ และ 
สภาพแวดล้อม ค่าเฉล่ียในระดับมาก เน่ืองจากเป็นช่วงแรก 
ที่งานเครื่องปั ้นดินเผาที่มีพื้นฐานมาจากงานหัตถกรรมเริ่ม
พัฒนาขึ้นเป็นงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งศิลปินใช้เนื้อหา 
การสร้างสรรค์เริ่มจากความรัก ความงาม ความประทับใจ 
ในความสวยงามของธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป  
และศิลปินประทับใจจึงน�ามาเป็นเนื้อหาหลักในการสร้างสรรค์ 
ก่อนที่ค่าเฉล่ียลดลงในช่วงเวลาที่ 3 ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิต 
ของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคน ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีการศึกษา การติดต่อ
สื่อสารกับต่างประเทศ เป็นต้น ที่เป็นทางเลือกให้ศิลปินน�ามา
เป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นกว่าเดิม

ด้านกระบวนแบบ เริ่มต้นงานเครื่องปั้นดินเผามีพื้นฐาน
มาจากงานหัตถกรรม ซ่ึงพื้นฐานมาจากภาชนะที่มีประโยชน์
ใช้สอย เช่น แจกัน จาน ชาม ดังนั้นกระบวนแบบช่วงเวลาที่ 1 
มีผลงานลักษณะประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด ต่อมาช่วงเวลาที่ 2 
และช่วงเวลาที ่3 จงึมกีารเปลีย่นแปลงเป็นกระบวนแบบลดทอน
รูปทรงและรายละเอียด ที่มีความหลากหลายและตอบสนองต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินมากขึ้น

ด้านทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา สอดคล้องกับพื้นฐานเดิมของงาน
เครื่องปั้นดินเผาที่มาจากงานหัตถกรรม ดังนั้นช่วงเวลาท่ี 1 
ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา ที่ส�าคัญคือ ความสวยงามจากสีสันของเคลือบ 
และวิธีการตกแต่ง ต่อมาช่วงเวลาที่ 2 และช่วงเวลาที่ 3 จึงมี
การเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงออกของรูปทรงซึ่งสามารถแสดง
ความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปิน และสอดคล้องกับเนื้อหาได้ง่าย
และหลากหลาย

การอภิปรายผล
1. ทฤษฎีความคิดเฉพาะตน จากการศึกษาศิลปะ

เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยจากข้อมูลสู่การสร้างทฤษฎี ผลการ
วิเคราะห์สามารถแบ่งรูปแบบงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาได้  
4 กลุม่ (ภาพที ่6) ผูว้จิยัพบว่าม ี3 กลุม่ ทีม่ลีกัษณะเป็นความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะทีแ่ตกต่างกนั คอื กระบวนแบบ แต่ยงัคงมคีวาม
สมัพนัธ์เชือ่มโยงระหว่างเนือ้หา ทศันธาตแุละเทคนคิเฉพาะทาง
เครื่องปั้นดินเผา โดยระหว่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและ
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กระบวนแบบ ผู้วิจัยพบว่ากระบวนแบบที่ส�าคัญและมีความ 
เชื่อมโยงกัน มีดังนี้

1.1 ผลงานเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 1 มุ่งเน้นการ
แสดงออกกระบวนแบบประโยชน์ใช้สอย ส่วนใหญ่เน้ือหา
เกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ทัศนธาตุทางศิลปะ
เครือ่งป้ันดนิเผาและเทคนคิเฉพาะทางเครือ่งป้ันดนิเผาส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับลักษณะการตกแต่ง สีสันและลักษณะพิเศษของ 
น�้าเคลือบ กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่มีกระบวนแบบนี้มีจ�านวน 4 คน 
(ภาพที ่7) ได้แก่ วนัโชค กฤษฎามหาสกลุ, ประดษิฐ์ ศรวีชัิยนนัท์, 
เสริมศักดิ์ นาคบัว และสมรักษ์ ปันติบุญ

1.2 ผลงานเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 2 มุ่งเน้นการ
แสดงออกกระบวนแบบจนิตนาการความฝันเหนอืจรงิ ส่วนใหญ่ 
เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ทัศนธาตุทางศิลปะ
เครือ่งป้ันดนิเผาและเทคนคิเฉพาะทางเครือ่งป้ันดนิเผาส่วนใหญ่ 
เกี่ยวกับการแสดงออกทางรูปทรง กลุ ่มตัวอย่างศิลปินที่มี
กระบวนแบบนีม้จี�านวน 2 คน (ภาพที ่7) ได้แก่ ศรบีรรณา ไชยสทิธิ์  
และวิภู ศรีวิลาศ

1.3 ผลงานเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มที่ 3 มุ่งเน้นการ
แสดงออกกระบวนแบบสัญลักษณ์ ส่วนใหญ่เนื้อหาเกี่ยวกับ 
แรงศรทัธาความเชือ่ส่วนตวั บางส่วนเกีย่วกับความรกั ความงาม 
ความประทับใจ ทศันธาตทุางศลิปะเคร่ืองป้ันดนิเผาและเทคนคิ
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เก่ียวกับการแสดงออกของ

รูปทรง กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่มีกระบวนแบบน้ีมีจ�านวน 2 คน 
(ภาพที่ 7) ได้แก่ เวนิช สุวรรณโมลี และวศินบุรี สุภานิชวรภาชน์

1.4 ผลงานเครื่องปั ้นดินเผา กลุ ่มที่ 4 ส่วนใหญ ่
มุ ่ ง เน ้นการแสดงออกกระบวนแบบลดทอนรูปทรงและ 
รายละเอียด มีความหลากหลายของเนื้อหา ส่วนใหญ่เนื้อหา 
เกี่ยวกับความรัก ความงาม ความประทับใจ บางส่วนเกี่ยวกับ 
แรงศรทัธาความเชือ่ส่วนตัว วถิชีวีติของคนในสงัคม ธรรมชาตแิละ
สภาพแวดล้อม ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและเทคนิค
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแสดงออก 
ทางรูปทรงและการขึ้นรูปเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างศิลปินที่มี
กระบวนแบบนี้มีจ�านวน 7 คน (ภาพที่ 7) ได้แก่ วิโชค มุกดามณี,  
ภรด ีพนัธภุากร, วรวฒัน์ จนัทรด,ี สโุรจนา เศรษฐบุตร, รชั รชันกีร,  
สยุมพร กาษรสุวรรณ และดุษฏี รักมณี

ส่ิงส�าคญัทีพ่บได้ในงานศลิปะเครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัใน 
ประเทศไทยเป็นเนือ้หาการสร้างสรรค์ ผลงานส่วนใหญ่เกีย่วกบั 
ความรัก ความงาม ความประทับใจในเชิงบวก ความสวยงาม  
และเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สภาพแวดล้อมมากกว่าด้านอื่น  
ส่วนทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิควิธีการ
เฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็นลักษณะการตกแต่ง 
ซ่ึงมาจากพ้ืนฐานเดิมของเคร่ืองปั้นดินเผาแบบหัตถกรรมท่ีมี
ทักษะความช�านาญ ประณีต ซึ่งส่งต่อถึงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ร่วมสมัยปัจจุบัน

ภาพที่ 6 : ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนแบบ เนื้อหา ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคเฉพาะทางเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วม
สมัยในประเทศไทยของผู้วิจัย
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์
1. ปัญหาและข้อเสนอแนะ การพัฒนาผลงานศิลปะ

เครื่องปั ้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศไทยท่ีมีมาตั้งแต่อดีต 
จนกระทั่งปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 ป ัจจัยภายนอก การเผยแพร่ผลงานศิลปะ
เครื่องป ั ้นดินเผานอกจากสถาบันการศึกษา และศิลปิน 
ผู ้สร ้างสรรค์จัดขึ้นเองแล้ว ยังมีเวทีการจัดแสดงผลงาน 
ทางด้านศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผาในระดับชาติท่ีมีการจัดอย่าง
สม�่าเสมอมีเพียงเวทีเดียว คือ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติ ปัจจุบันจัดแสดงทุก 2 ปี และขาดการประชาสัมพันธ์
ทีด่จีากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ส่งผลให้รูจ้กัในวงแคบไม่แพร่หลาย

แนวทางการพฒันา ควรจดัการประชาสมัพนัธ์มากขึน้  
และจัดให้มีเวทีการเผยแพร่ผลงานระดับชาติเพิ่มมากขึ้น หรือ
พัฒนาต่อยอดไปสู่การจัดงานระดับภูมิภาคอาเซียน หรือระดับ
นานาชาติ

1.2 ปัจจยัภายใน ผูท้ีส่นใจในการสร้างสรรค์อยูใ่นวงแคบ  
ส่วนใหญ่ไม่มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจาก 
ไม่สามารถด�ารงชีพได้ในสถานะศิลปิน และกลุ่มคนผู้ที่สะสม 
หรือผู้ช่ืนชอบศิลปะเครื่องปั้นดินเผาไม่แพร่หลายเหมือนการ

สะสมงานศลิปะแขนงอืน่ เป็นปัจจยัส่งผลให้ศลิปินขาดแรงจงูใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพฒันา ส่งเสริมเผยแพร่งานเคร่ืองป้ันดนิเผา 
ให้เป็นที่รู ้จักแก่ศิลปินแขนงอื่น เพ่ือใช้เครื่องปั้นดินเผาเป็น
เทคนิคหรือส่ือที่ใช้ในการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับ จิตรกรรม 
ประติมากรรม เป็นต้น ซึ่งอาจได้ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
ที่มีความน่าสนใจ ช่วยเผยแพร่ให้รับรู้ในวงกว้าง และช่วย
กระตุ้นให้ผู้ที่สะสมงานศิลปะอ่ืนหันมาสนใจสะสมงานศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผามากยิ่งขึ้น

2. แนวทางการน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ การน�าทฤษฎี
ทางการวิจัยที่ได้สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
เฉพาะตน ส�าหรับผู ้ที่สนใจสามารถวิเคราะห์ผลงานตนเอง 
ตามแบบประเมินมาตรฐาน 4 ด้าน ประกอบด้วยเนื้อหา  
กระบวนแบบ ทัศนธาตุทางศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิค
เฉพาะทางเคร่ืองปั้นดินเผา สามารถน�าไปพัฒนาสร้างสรรค์ 
ผลงานตามแนวทางทฤษฎี และพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางใหม่
เฉพาะของตนเอง 

ภาพที่ 7 : กลุ่มตัวอย่างผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยในประเทศ ตามทฤษฎีของผู้วิจัย
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ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต
The Dynamic Interaction in Family Ties.
❖ ภัคเนตร พุทธิโภคิน1 ❖

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 
ความรัก ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว 3) เพื่อแสดง 
ให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว อันเกิดจาก
ความรักความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจากสายใย
ที่มาจากสายเลือดเดียวกัน 4) เพื่อให้ผลงานท่ีสร้างสรรค์จาก
การวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน 
ให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวท่ีขาด
พ่อหรือแม่

“ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต”  
ใช้เทคนิคการ จุด ซึ่งเป็นทัศนธาตุเริ่มต้นเล็กๆ มารวมกัน เพื่อ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรกั ความอบอุน่ของสถาบนัครอบครวัและ
การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว อันเกิดจากความรัก
ความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจากสายใยที่มาจาก
สายเลอืดเดยีวกนั โดยผลงานทีส่รา้งสรรคจ์ากการวจิยันีส้ามารถ
เปน็ตวัอยา่งของสถาบนัครอบครวัในปจัจบุนั ใหต้ระหนกัถงึการ
มีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่ขาดพ่อหรือแม่ 

ผลของการวิจัยฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึง ความรัก ความผูกพัน  
ความอบอุ่นอันเกิดจากบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก และ
แสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากความรัก ความผูกพันของบุคคล 
ในครอบครัวน่ันคือ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในครอบครัว 
เชิงพลวัติ โดยหวังว่าจะส่งผลต่อผู้ชมผลงานให้ตระหนักถึง 
ความใกล้ชิดของสถาบันครอบครัว จากการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ของบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าบนผลงานสร้างสรรค์ และ
วิจัยฉบับนี้

1 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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บทนำา
ชีวิตทุกชีวิตที่เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ 

ย่อมต้องการการดูแลเอาใจใส่จากความรัก ความอบอุ่น และ 
การปกป้องดูแล เพื่อให้เจริญเติบโตไปสู่อนาคตที่สวยงาม

การแสดงความรูส้กึถงึความผกูพนัระหวา่งแมก่บัลกู รู้สึก
ได้จากสายตาขณะที่จ้องมองลูก น้ำาเสียง และคำาพูดที่ใช้กับลูก 
การลูบไล้สัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกายลูกรวมทั้งการทุ่มเทเวลา 
กำาลังกายกำาลังใจให้ลูกซึ่งถึงแม้ว่าพ่อแม่บางคนจะไม่แสดงออก
อย่างชัดเจนต่อสายตาผู้อื่น แต่สำาหรับลูกแล้วจะสัมผัสได้ถึง 
สายใยสัมพันธ์ที่เขาได้รับ อันจะส่งผลถึงการสนองตอบด้วย 
การแสดงอาการคลอเคลีย อยากให้แม่อุ้มโอบกอด ป้อนอาหาร 
ให้ในตอนที่เขายังช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ รวมทั้งการขอคำาปรึกษา 
แนะนำาเมื่อมีปัญหาทางใจเมื่อเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่น การ
แสดงออกของแมใ่นระยะเริม่ตน้ชีวติของลกูสง่ผลถึงการอยูร่อด
ทางกายของลูก เนื่องจากลูกมนุษย์พึ่งพาตัวเองในเรื่องอาหาร 
ไม่ได้เลยต้องนอนแบเบาะคอยให้ แม่อุ้มประคับประคองขึ้นมา 
ป้อนอาหารให้จนถึงปากเป็นเวลานานหลายเดือนจึงจะสามารถ
หยิบจับอาหารใส่ปากได้เอง ส่วนด้านการอยู่รอดทางจิตใจ
อารมณ์นั้น ลูกมนุษย์ต้องการการอุ้มประคับประคองจาก 
ผู้ใกล้ชิดด้วยการปลอบโยนให้กำาลังใจให้มีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ เชน่ การอยู่คนเดียวเมื่อแม่ต้องไปทำาธุระไปจนถึงเรื่อง 
ยากข้ึนตามลำาดบั เชน่ เดนิไปโรงเรยีนเอง เลอืกเรยีนมหาวทิยาลัย 
หรือสายวิชาชีพด้วยตนเอง เป็นต้น ดังนั้น ความผูกพันในอีก 
มิติหนึ่งจึงเป็นปฏิกิริยาสะท้อนระหว่างการแสดงออกของลูก 
ตอบสนองต่อการที่พ่อแม่แสดงความห่วงหาอาทร รักใคร่ หวังดี
ตอ่ลกูดว้ย เปน็เสมอืนสามเหลีย่มทีเ่ปน็พลวัต (มีความเคล่ือนไหว
สะท้อนกลับไปมาตลอดเวลา) ระหว่างพ่อกับแม่ แม่กับพ่อ  
พ่อกับลูก ลูกกับพ่อ แม่กับลูก และลูกกับแม่ โดยมีฐานของ
สามเหลี่ยมเป็นความผูกพันระหว่างพ่อ แม่ ถ้าพ่อกับแม่มี  
ความสัมพันธ์รักใคร่ ปรองดองแน่นแฟ้น ก็จะส่งผลถึงส่วนยอด 
ของสามเหลีย่ม คอืลกู ใหม้ัน่คงเตบิโตเปน็พลเมอืงดขีองชาตสิบืไป 
ปัจจัยหรือสิ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ความผูกพันในครอบครัว
เป็นไปด้วยดี ดังเช่น ครอบครัวของข้าพเจ้าที่ประกอบด้วย ยาย 
แม่และน้า ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้าตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวันน้ี ข้าพเจ้าจึง
ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ศิลปะของข้าพเจ้าแสดงถึง
สถาบันครอบครัว และสะท้อนความผูกพันอันแสนอบอุ่นของ
บุคคลภายในครอบครัวของข้าพเจ้าเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่นของสถาบัน

ครอบครัวและการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว อันเกิด
จากความรักความอบอุ่นที่มีให้กันในครอบครัวอันเกิดมาจาก
สายใยที่มาจากสายเลือดเดียวกัน โดยผลงานที่สร้างสรรค์จาก
การวิจัยนี้สามารถเป็นตัวอย่างของสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน 
ให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์

กรอบแนวความคิด
ความผูกพันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ในแต่ละครอบครัวต้อง

เริม่ตัง้แตภ่ายในตัวของบคุคลแตล่ะคน คอื พอ่ แม ่ทีม่คีวามพร้อม 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการมีลูก และมีประสบการณ์หรือภูมิหลัง
มาจากครอบครวัทีม่คีวามรกัใครผ่กูพนักนัด ีบคุคลในครอบครวั
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กำาลังใจ ตลอดจนหน่วยงานและสังคม 
ให้ความสำาคัญและความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ ให้มีการ
แสดงออกด้วยความรักใคร่ ต่อลูกอย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้จะ 
ร่วมกันเป็นพลังเสริมส่งให้ลูกซ่ึงจะโตขึ้นเป็นพ่อและแม่ที่ดี 
ในวันข้างหน้า 

ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ความผูกพันในครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์ เชิงพลวัต  

ผสมผสานกับจิตนาการและอารมณ์ความรู้สึก เพื่อให้การ
สร้างสรรค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  จึงมี วิธีการ 
ดำาเนินงานตามขั้นตอนดังนี้

1.การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผลงานสร้างสรรค์
3.การขั้นตอนการสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบ
4.การดำาเนินการสร้างสรรค์
5.การวิเคราะห์ผลงานและการดำาเนินการแก้ไข
6.การปรับปรุงแก้ไขผลงานสร้างสรรค์
7.การสรุปอภิปรายและประเมินผลงาน

วิเคราะห์รูปแบบ
ข้อมูลจากภาพถ่ายของการทำากิจกรรมของคนใน 

ครอบครัวที่มีการปฏิสัมพันธ์เชิงพลวัต โดยสังเกตจากกิจกรรม
ที่ทำาเป็นประจำาของทุกๆ คน เพื่อกำาหนดสีในการสร้างสรรค์ 
เพราะการสร้างสรรค์นั้นอาศัยข้อมูลจินตนาการและอารมณ์
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ความรู้สึกประกอบกันโดยใช้เทคนิคการจุด กำาหนดจำานวนชิ้น
จากช่วงเวลาของกิจกรรม

ช่วงเช้า ผลงานจำานวน 3 ชิ้น 
ช่วงกลางวัน ผลงานจำานวน 3 ชิ้น
ช่วงเย็น ผลงานจำานวน 3 ชิ้น

ตัวอย่างชิ้นงาน
ผลงานชุดที่ 1 ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ช่วยกัน ขนาด  

50x60 cm.
ภาพความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับยายที่ช่วยกันซักผ้า 

ความผูกพันที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนโต แม่และยายคือผู้ดูแลเอาใจ
ใส่ทุกๆ คน เสมือนกับการซักผ้า การซัก การขจัดคราบสกปรก
ก็เหมือนกับการอบรมสั่งสอนสิ่งท่ีผิดสิ่งท่ีไม่ดีว่าไม่ควรทำาและ
ช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไป ดังเช่นการขจัดคราบสกปรกคราบ
ของความไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายออกไปจากคนในครอบครัว นั่นเอง

ผลงานชุดที่ 2 ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ร่วมวง ขนาด  
50x60 cm.

ภาพความสัมพันธ์ของการรับประทานอาหารร่วมกัน
ทั้งครอบครัว แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทุกคนท่ีใส่ใจกัน 
ด้วยการตักอาหารให้กันและกัน อันแสดงให้เห็นถึงความรัก 
ความห่วงใย ความเสียสละที่เห็นได้บนโต๊ะอาหาร

ผลงานชุดท่ี 3 ช้ินท่ี 1 ช่ือผลงาน เฝ้ามอง ขนาด  
50x60 cm.

ภาพความสัมพันธ์ระหว่างยายกับน้าท่ีกำาลังนั่งดูทีวี 
เสมือนกับการเฝ้ามองเฝ้าดูการดำาเนินชีวิตและความเป็นไป 
ของคนในบ้าน รอบๆ ตัวยายและน้าล้อมไปด้วยผ้าห่ม ที่มาจาก
ความรักของคนในครอบครัวที่กำาลังเฝ้ามองความสุขของยาย 
กับน้าในการดูทีวีเช่นกัน 

สรุปการวิจัย
ผลของการวจิยั “ความผกูพนัในครอบครวัทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ 

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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ให้ตระหนักถึงการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวท่ีขาด
พ่อหรือแม่ แสดงให้เห็นถึง ความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่น
อันเกิดจากบุคคลในครอบครัวอันเป็นท่ีรัก และแสดงให้เห็นถึง
ผลทีเ่กดิจากความรกั ความผกูพนัของบคุคลในครอบครวันัน่คอื  
การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในครอบครัวเชิงพลวัติ โดย
หวังว่าจะส่งผลต่อผู้ชมผลงานให้ตระหนักถึงความใกล้ชิดของ
สถาบันครอบครัว จากการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของบุคคล 
ในครอบครัวของข้าพเจ้าบนผลงานสร้างสรรค์ และวิจัยฉบับนี้
อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำาหรับผู้ที่สนใจและทำาการวิจัย
เรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทคัดย่อ
ประเพณทีีส่บืทอดมาแต่โบราณ มมีากมายหลายลกัษณะ

ตามแต่ละท้องถิ่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  
เชื่อมโยงความเชื่อ ความศรัทธา และความผูกพัน ของผู้คนที่มี
ต่อพระพุทธศาสนา ก่อเกดิประเพณอัีนดงีาม สบืทอดกันมาอย่าง 
ต่อเน่ือง แสดงรากเหง้าความเป็นมา เม่ือยคุสมยัเปลีย่นตามกระแส 
สงัคมนยิมอนัอย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อการพฒันาวฒันธรรมประเพณ ี
เร่ิมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระแสโลก การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ คลี่คลาย 
ไปตามยุคสมัยนั้นๆ ท�าให้ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างถูก
สงัคมใหม่ เข้ามาเปลีย่นแปลง ด้วยอทิธพิลค่านยิม การรบัสิง่ใหม่ๆ  
การท�าตามความเคยชิน โดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ท�าให้ 
ความเชือ่แบบเก่าๆ กลบัค่อยๆ จางหาย คณุค่าทีแ่ท้จรงิถกูบดิเบอืน 
และลดทอนคุณค่าลงเรื่อยๆ ท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงข้อมูล
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
ด้านวฒันธรรมประเพณกีารละเล่นผตีาโขน ด้านการเปลีย่นแปลง
ที่ส่งผลในระบบความเชื่อ อีกประการ ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจ  
จากการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน  
ได ้สัมผัสเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละปี น�าข ้อมูลผ ่าน
กระบวนการคดิวเิคราะห์ ออกแบบผลงานประตมิากรรมตกแต่ง  
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ติดตั้งในบริเวณวัดโพนชัย 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทดลองด้วย 
เทคนคิแนวทางสือ่ประสม (Mixed Media) ในรูปแบบก่ึงนามธรรม 
น�าเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความศรัทธาของ
วญิญาณผบีรรพบรุษุ และอทิธพิลต่างๆ ทีม่ส่ีวนเข้ามามีบทบาท
การเปล่ียนแปลงในแต่ละยุคสมัย ด้วยวัสดุ เครื่องปั้นดินเผา  
ไม้ โลหะ และผ้า ขึ้นรูปแบบอิสระ จ�านวน 2 ชุด ในหนึ่งชุดมี 
1-2 ชิ้น ขนาดส�าเร็จ 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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ที่มาและความส�าคัญ
ประเพณทีีส่บืทอดมาแต่โบราณ มมีากมายหลายลกัษณะ

ตามแต่ละท้องถิ่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  
เชือ่มโยงความเชือ่ ความศรทัธา และความผกูพนั ของผูค้นทีม่ต่ีอ 
พระพุทธศาสนา ก่อเกิดประเพณีอันดีงาม สืบทอดกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงถึงรากเหง้าความเป็นมา เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ตาม
กระแสสงัคมนยิมอนัอย่างรวดเรว็ ส่งผลต่อการพัฒนาวฒันธรรม
ประเพณเีริม่ปรบัเปลีย่นให้เข้ากบักระแสโลก การอนรุกัษ์สืบสาน
วัฒนธรรมด้ังเดิมให้คงอยู่ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ คลี่คลาย
ไปตามยุคสมัยนั้นๆ ท�าให้ประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่าง 
ถกูสงัคมใหม่ เข้ามาเปลีย่นแปลง ด้วยอทิธพิลค่านยิม สิง่แวดล้อม 
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ีการรบัสิง่ใหม่ๆ การท�าตาม 
ความเคยชนิ โดยไม่รู้ความหมายทีแ่ท้จริง ท�าให้ความเชือ่แบบเก่าๆ  
กลับค่อยๆ จางหาย คุณค่าท่ีแท้จริงถูกบิดเบือนและลดทอน
คุณลงเรื่อยๆ 

จังหวัดเลย มีพรมแดนติดกับประเทศลาว รกรากดั้งเดิม 
สืบเชื้อสายจากลาว ลัทธิประเพณี ขนบธรรมเนียม จึง 
เหมอืนกบัชาวหลวงพระบางทกุประการ แสดงให้เหน็ถงึการรกัษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีมีมา
ตัง้แต่อดตีอยา่งชดัเจน ชาวด่านซ้ายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทุธ 
และมีความเช่ือและศรัทธาในเร่ืองภูตผีวิญญาณอ�านาจลึกลับ 
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก มีความเชื่อ ศรัทธาในองค์พระธาตุ 
ศรสองรัก จงึท�าให้เกดิประเพณเีฉพาะถ่ิน ทีร่วมเอาประเพณไีหว้
เจ้าเมอืงวงัเดอืนสี ่ประเพณไีหว้เจ้าเมอืงกลางเดอืนห้า ประเพณี 
นมสัการองค์พระธาตศุรสีองรกัเดอืนหก และประเพณไีหว้หอน้อย  
หอหลวงเดือนเจ็ด ตามท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าชาวด่านซ้ายม ี
ความเชื่อความศรัทธาในประเพณีตามที่กล่าวมาข้างต้น โดย 
ทัง้ 4 ฮตีนี ้ท�าให้ชาวด่านซ้ายไม่อาจปฏบิตัติามฮตี 12 ของชาวอสีาน
ได้ครบทั้งหมด หากขาดฮีตในเดือนท่ีไม่ได้ประกอบประเพณี 
จะน�าฮีตที่ขาดมาปรับผสมผสานรวมกันเป็นประเพณีเดียว  
เรียกว่า “ประเพณีบุญหลวง” 

จากการศึกษาข้อมูล ในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
ด้านวฒันธรรมประเพณกีารละเล่นผตีาโขน ด้านการเปลีย่นแปลง
ทีส่่งผลในระบบความเช่ือ ความส�าคญัการละเล่นในอดตีบางอย่าง 
ถูกบิดเบือนและขาดหายไปตามกาลเวลา อีกประการ ผู้วิจัย 
ได้รับแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวงานประเพณีบุญหลวง
การละเล่นผีตาโขน ได้สัมผัสเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ละปี  

น�าข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และน�ารูปแบบ
ผลงานเก่ามาคลีคลายต่อยอด ออกแบบผลงานประติมากรรม
ตกแต่ง แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ตดิตัง้ในบรเิวณวดัโพนชยั  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บ และจัดนิทรรศการ 
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียม ผู้วิจัย
ได้น�าแนวคิดเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาวิญญาณผีบรรพบุรุษ 
อิทธิพลการพัฒนาเปล่ียนแปลงของประเพณีแต่ละยุคสมัย 
ศึกษาทดลองด้วยเทคนิคสื่อประสม (Mixed Media) ในรูปแบบ 
กึง่นามธรรม เลอืกใช้วสัดถุ่ายทอดสือ่ความหมาย ได้แก่ เครือ่งป้ัน 
ดนิเผา (ดนิพ้ืนบ้านด่านซ้าย) ไม้ โลหะ และเศษผ้า ข้ึนรปูแบบอสิระ  
ให้สอดคล้อง สัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสถานที่ ติดตั้งในบริเวณ 
วัดโพนชัย ผลงานการออกแบบประติมากรรมนี้ จะช่วยสร้าง 
บรบิทและภาพลกัษณ์ใหม่ให้กบัพืน้ทีดั่งกล่าว และการปฏสิมัพันธ์ 
ระหว่างผลงานกับผู้ชมให้เกิดเป็นความทรงจ�าแก่นักท่องเท่ียว
และผู้พบเห็น ส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศาสนาและประเพณี ช่วย
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับอ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ
ประเทศไทยในทางอ้อม 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา อ�าเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน มีสาระ 
ความส�าคัญ เรื่องความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ และ 
อิทธิพลที่ส่งผลถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อทดลองสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ด้วย
เทคนิคสื่อประสม (Mixed Media) การใช้วัสดุสื่อความหมาย
ให้ตรงตามแนวคิด

3. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมตกแต่ง
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานที่ ผู้ชมมีส่วนร่วมกับผลงาน 
เพื่อสร้างความทรงจ�า และส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศาสนาและ
ประเพณีด้วยรูปแบบของผลงานประติมากรรมแนวใหม่

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผลงานการออกแบบประตมิากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเทีย่ว 

ทางวัฒนธรรม ชุดนี้ ได้ก�าหนดแนวคิดจากการศึกษาข้อมูลทาง 
เอกสาร ประวัติความเป็นมาของอ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
และงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ผนวกกับข้อมูล 
ภาคสนาม จากการสอบถาม น�าทัง้สองส่วนมาวเิคราะห์ ออกแบบ 



“ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
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ผลงานประตมิากรรม น�าเสนอถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความเชือ่ 
ความศรัทธาของวญิญาณผบีรรพบรุษุ และอทิธพิลต่างๆ ทีม่ส่ีวน
เข้ามามีบทบาทการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย ผู้วิจัยเลือกใช้
วัสดุสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคแนวทางสื่อประสม (Mixed 
Media) ให้เชื่อมโยงตามที่วิเคราะห์ไว้

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ด้านพื้นที่ และขอบเขตการออกแบบ ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่  
ข้อมูลประวัติความเป็นมา ความเชื่อของประเพณีการละเล่น
ผีตาโขน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บทบาทความส�าคัญของ
ประเพณีการละเล่นผีตาโขน ด้านพื้นท่ี ได้ลงส�ารวจพิพิธภัณฑ์ 
ผตีาโขน ตัง้อยูภ่ายในวดัโพนชยั อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย และ
ในส่วนของการออกแบบผลงานประติมากรรมตกแต่ง จากการ 
ทดลองใช้เทคนิคผสมผสานลักษณะแนวงานสื่อประสม (Mixed 
Media) เครื่องปั้นดินเผา ไม้ โลหะ และเศษผ้า ขึ้นรูปแบบ
อิสระ จ�านวน 2 ชุด ในหนึ่งชุดมี 1-2 ชิ้น ขนาดส�าเร็จ 160-180 
เซนติเมตร

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการศกึษาถงึความเป็นมา อ�าเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย การละเล่นประเพณีผีตาโขน และการเก็บข้อมูลจาก

การส�ารวจพื้นที่ สอบถาม และสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลทัง้หมด น�ามาวเิคราะห์ใช้หาประเดน็ส�าคญั และเป็น 
ข้อก�าหนดแนวคดิในการออกแบบประตมิากรรมตกแต่ง เพือ่สร้าง 
ภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ จากน้ันผู้วิจัยด�าเนินการสร้าง 
ผลงานประตมิากรรมตกแต่ง สูก่ารทดลองขึน้รปู แบบผสมผสาน 
ลักษณะแนวงานส่ือประสม (Mixed Media) ด้วยเครือ่งป้ันดนิเผา  
ไม้ โลหะ และผ้า ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักของผลงานท่ี 
คาดการณ์ไว้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการด�าเนินงานดั้งนี้

1. ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของ อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย      

2. ศกึษาเอกสารออกแบบประติมากรรม การจัดวางองค์
ประกอบ ด้านการติดตั้ง การใช้วัสดุและเทคนิค  

3. ส�ารวจพื้นที่อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่เกี่ยวข้อง 
และสถานที่ติดตั้งผลงาน ภายในวัดโพนชัย อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย

4. เก็บข้อมูลผู้สัมภาษณ์ พระครู (เจ้าอาวาทวัดโพนชัย) 
ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น และชาวบ้าน 

5. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการออกแบบร่างผลงาน 2 และ 3 มิต ิ

6. ทดลองการขึ้นรูปงาน ด้วยวัสดุ เครื่องปั ้นดินเผา  
(ดินพื้นบ้านด่านซ้าย) ไม้ โลหะ และผ้า   

7. สรุปข้อมูลและน�าเสนอผลงาน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของอ�าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย และประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน
2. ได้ผลงานการออกแบบประตมิากรรมตกแต่ง ทีส่ามารถ 

แสดงถึงความเชื่อมโยง ความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ  
และรูปแบบความเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของประเพณี  
จากผลวิเคราะห์ทางข้อมูลเอกสาร และข้อมูลการสอบถาม

3. ได้ผลงานประติมากรรมตกแต่งท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานที่ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างคุณค่า
ของแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมท้องถิน่ ผูช้มและนักท่องเทีย่ว 
สามารถมส่ีวนร่วมกบัผลงานได้ เป็นการช่วยส่งเสรมิการท�านบุ�ารงุ 
ศาสนาและประเพณีด้วยรูปแบบของผลงานประติมากรรมที่
แตกต่างจากเดิม 

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผีตาโขน หมายถึง การละเล่นส่วนหน่ึงในประเพณี 

บุญหลวง อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. การออกแบบประติมากรรม หมายถึง การใช้หลักการ

ออกแบบ สร้างผลงานประติมากรรม ให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
ความงามที่มีคุณค่า

3. ศลิปะกึง่นามธรรม หมายถงึ การสร้างรปูทรงทีถ่กูตดัทอน  
ดูเรียบง่าย น่าสนใจ แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่

4. ความเชือ่ หมายถงึ การนบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละผบีรรพบรุษุ  
ของชาวด่านซ้าย ทีส่อดประสานกบัคตคิวามเชือ่ทางพทุธศาสนา 
กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

5. การเปลีย่นแปลง หมายถึง อทิธพิลต่างๆ ทีม่ส่ีวนเข้ามาม ี
บทบาทการเปลีย่นแปลงในแต่ละยคุสมยัของประเพณีบญุหลวง
การละเล่นผีตาโขน

การด�าเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบงานประติมากรรม
การสร้างสรรค์ผลงานงานประติมากรรมตกแต่ง แหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากประเพณีการละเล่นผีตาโขน  
ผู้วิจัยต้องการถ่ายทอดรูปแบบผลงาน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสบการณ์ของตนเอง  
เพือ่สือ่ให้เหน็ถงึมมุมองรปูแบบ ความเชือ่ ความศรทัธา วญิญาณ
ผีบรรพบุรุษ ความส�าคัญของประเพณีท่ีรวมงานบุญส�าคัญ  

จดัเป็นงานบุญใหญ่ประเพณกีารละเล่นจงึเปรียบเสมือน และเป็น 
ตวัเชือ่มประสานระหว่างงานบญุพระเวสและบญุบัง้ไฟ เข้าด้วยกัน 
อย่างสมบูรณ์และอิทธิพลที่ท�าให้รูปแบบประเพณีบุญหลวงการ
ละเล่นผีตาโขนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

จากการวิเคราะห์ความส�าคัญของประเพณีการละเล่น 
ผีตาโขน ผู้วิจัยเลือกวัสดุเพ่ือสื่อความหมาย ด้วยเทคนิคศิลปะ 
สือ่ประสม (Mixed Media) มรูีปแบบก่ึงนามธรรม แต่ยงัคงเค้าโครง
ลักษณะเด่นของผีตาโขนไว้อยู่ โดยออกแบบให้ผลงานเกิดความ
สัมพันธ์และสอดคล้องระหว่างผลงานกับสถานที่ รูปแบบงาน 
ประตมิากรรม ใช้เทคนคิประสมประสานวสัดุ จากไม้ เหลก็ และ
เศษผ้า โครงสร้างจะเน้น Space ให้โล่งเพื่อสื่อถึงความว่างเปล่า 
ลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นให้เชื่อมโยงกับรูปทรงภายในของส่วน 
องค์ประกอบย่อยของส่วนต่างๆ 

ผู้วิจัยต้องการสะท้อนเรื่องราวผ่านวัสดุที่น�ามาใช้ เพื่อ
แฝงนัยยะความเช่ือในส่ิงที่ส่ิงที่มองไม่เห็น เช่ือในปรากฏการณ์ 
ความเชื่อความศรัทธา ถูกผสมผสานกับคติพุทธศาสนาได ้
อย่างกลมกลนื เหล่านีแ้สดงให้เหน็ถงึ รากเหง้า ทางความเช่ือของ
ชาวด่านซ้ายทีแ่สดงถงึพลงัดลบนัดาลทางจติใจ โดยใช้พธิกีรรมนี ้
เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ โดยหวังให้ผู้ชมผลงานเกิดความรู้สึก 
นึกคิดมีส่วนร่วมกับงาน และสร้างบริบทภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ
สถานที่นั้น 

ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วจิยัได้ท�าการศกึษาและวเิคราะห์ 

จากข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและสถานทีจ่รงิ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ 
ออกแบบงานประตมิากรรม ตกแต่งแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องการน�าเสนอ 
โดยการใช้ความคดิการสร้างสรรค์ทีเ่ป็นทนุเดมิของตนเอง น�ามา
ปรับประยุกต์ออกแบบ ตามขั้นตอนดั้งนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้น น�าข้อมูลมาวิเคราะห์

2. ส�ารวจพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล คือวัดโพนชัย
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย บันทึกและรวบรวมข้อมูลด้วย 
จากถ่ายภาพ และการสอบถาม ตามจุดประสงค์หลักที่ตั้งไว้

3. วเิคราะห์ข้อมูลและหาความสมัพนัธ์หลกัองค์ประกอบ
ให้เกิดความสัมพันธ์ในมิติความงามทางศิลปะรูปแบบเทคนิค 
และวิธีการ
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3.1 การสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยเลือกวัสดุ ท่ีเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ ดินพ้ืนบ้าน ไม้ และโลหะ เหตุผล 
ที่ใช้วัสดุประเภทนี้ สามารถตอบสนองและสะท้อนคุณค่า 
ความหมายของตัววัสดุได้เป็นอย่างดี 

เนื้อดินพื้นบ้าน ต�าบลด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย ได้ใช้ทดลองวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีของ 
ผูว้จิยัเอง โดยน�ามาอ้างองิการสร้างสรรค์ชิน้งานชดุนีด้้วย จากการ 
ทดลองเนื้อดินมีคุณสมบัติเหนียวเนื้อละเอียดปนหยาบมีทราย 
เล็กน้อย ข้ึนรูปได ้ดี โดยมีส ่วนผสมของเน้ือดินพื้นบ้าน  
ดนิสโตนแวร์ (Stoneware clays) และทราย (Silica) ทีเ่หมาะสม 
เมื่อน�ามาเผาจะมีลักษณะของสีน�้าตาลส้ม สามารถเผาที่ 
อุณหภูมิสูงได้ ถึง 1,100-1,250 c การหดตัวน้อย

ไม้ มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ สามารถน�ามาใช้ในทาง
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
แกะสลัก น�าไปใช้เป็นวัสดุผสมหรือน�าไปสร้างสรรค์ตามรูปทรง
จินตนาการ ดังนั้น จากความหลากหลายทางคุณสมบัติดังกล่าว 

เหลก็ (Steel) หรือ เหลก็กล้า (สญัลกัษณ์ทางเคม ี: Fe)  
วสัดอุยูใ่นจ�าพวกวสัดทุีม่นษุย์สงัเคราะห์ขึน้ เอือ้ต่อการใช้ประโยชน์  
และการด�ารงชีพของมนุษย์ต่อภาคอุตสาหกรรม และในงาน
สร้างสรรค์ ส่วนใหญ่จะพบในงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ที่ใช้ 
การเชื่อม หรือหล่อ ในการขึ้นโครงสร้าง

ผ้า (เศษผ้า) คือ สิ่งที่ได้จากการน�าวัสดุธรรมชาติหรือ
วสัดทุีส่งัเคราะห์ขึน้มาสานหรือทอจนเป็นเนือ้เดยีวกนั ประโยชน์
ของผ้าคือการน�ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ในด้านอื่นๆ เช่น  
การตกแต่งสถานทีเ่ศษผ้าเป็นวสัดทุีห่าง่ายเป็นการน�าวสัดเุหลอื
ใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่

4. ขัน้ตอนการออกแบบร่าง 2 มติ ิและ 3 มติ ิการออกแบบ 
ร่างภาพ หรอืสเกตซ์ จะช่วยท�าให้รปูแบบงานส่ือสารออกมาในทาง 
ความคิดและสามารถสร้างสัดส่วนให้ผลงานมีความชัดเจนขึ้น  
ในส่วนของการสร้างแบบจ�าลอง 3 มติ ิจากคอมพวิเตอร์สามารถ 
มองเห็นได้ทั่วถึง เช่น เช็กขนาดและความเหมาะสมของรูปทรง  
ความเหมาะสมกับสภาพแสดล้อมสถานที่ที่ติดตั้งผลงาน  
ความสมบรูณ์ขององค์ประกอบในมมุมองเอกภาพ รอบด้านของ
ผลงานประติมากรรมและข้อจ�ากัดของวัสดุที่ใช้กับผลงานจริง

5. เมือ่ท�าแบบจ�าลองจากแบบร่างเสรจ็สมบรูณ์และน�ามา 
ขยายทดลองการขึน้รปู ด้วยเครือ่งป้ันดนิเผา ไม้ เหลก็ จนประกอบ 
เป็นชิน้งานจรงิ ให้สอดคล้องกบัประเดน็หลกัทีค่าดการณ์ไว้ ขึน้รปู 
ผลงานประตมิากรรมในแนวทางส่ือประสม (Mixed Media) จ�านวน  
2 ชุด ในหนึง่ชุดม ี1-2 ช้ิน ขนาดผลงานส�าเรจ็ 160-180 เซนตเิมตร

การสร้างผลงานแบบร่าง (Sketch) 2 มิติ
ผูส้ร้างสรรค์ได้น�าข้อมลูข้างต้นมาวเิคราะห์ และผสมผสาน 

แนวคิดโดยใช้รูปทรงลักษณะเด่นของหน้ากากผีตาโขน เพื่อ
ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบบนภาพร่าง 2 มิติ และพัฒนาเป็น
โมเดลต้นแบบขนาดเล็ก ท�าการคลี่คลาย ปรับปรุง แก้ไข ตาม 
ค�าชีแ้นะ และค้นหารปูแบบทีส่ามารถแสดงออกถงึ ความเชือ่มโยง  
ความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ และการเปลี่ยนแปลง

1.1 แบบร่าง (Sketch) 2 มิติ ช่วงที ่1 เป็นขัน้ตอนค้นหา 
รปูแบบความงามทางรปูร่างรูปทรง จากลกัษณะเด่นของผีตาโขน 
น�ารูปทรงที่เรียบง่าย สร้างเป็นผลงานกึ่งนามธรรม ใช้รูปแบบ 
รูปทรงทางธรรมชาติ เชื่อมโยงกับวัสดุที่เลือกใช้ มาลดทอน  
และเพิ่มรายละเอียดให้เกิดเป็นความงามทางสุนทรียะ

ภาพที่ 2 ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่1 ชุดที่ 1

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 4

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 2

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 5

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 3

ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 1 ชุดที่ 6
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1.2 แบบร่าง (Sketch) 2 มติ ิช่วงที ่2 ผูว้จิัยได้น�าความ
ส�าคัญและจุดมุ่งหมายของประเพณีการละเล่นผีตาโขน หรือ
ประเพณีบุญหลวงรูปแบบในอดีตมาใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ 

1. จากการเรีย่ไรตามความศรทัธา เพือ่เชือ่มโยงระหว่าง 
การนับถือผีบรรพบุรุษและการท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา

2. ความสนกุสนานจากการหยอกล้อของบรรดาผตีาโขน 
น้อยใหญ่

3. รูปแบบการละเล่นผีตาโขนอดีตที่ถูกบิดเบือน เมื่อ 
เสร็จกิจกรรมการละเล่นผีตาโขน ต้องน�าชุดเครื่องแต่งกาย
ผีตาโขนใหญ่และเล็กท้ังหมด ท้ิงลงแม่น�้าหมัน ไม่ให้เก็บไว้  
เพือ่เป็นการทิง้ความทกุข์ยาก เป็นการสะเดาะเคราะห์บ้านเมอืง  
ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ในปัจจุบันไม่ได้ท้ิงท้ังหมด มีการเก็บ
หน้ากากไว้เพื่อใช้ประดับตกแต่ง

ดังนั้น ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาการออกแบบร่าง 2 มิติ 
จ�านวน 2 ชุดคือ 

1. ผีตาโขนเล็ก โดยออกแบบโครงสร้าง 3 ส่วน ส่วนหัว
เป็นลกัษณะเด่นของหน้ากากผตีาโขน ส่วนกลางล�าตวัเป็นรปูทรง
วงกลมเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางส่ือถึงความเคลื่อนไม่หยุดน่ึง และ 
ไว้วางภาชนะคล้ายอ่างหรือน�้าเต้าเจาะรูไว้ส�าหรับหยอดเหรียญ  
เป็นกศุโลบายหนึง่เพ่ือให้คนมส่ีวนร่วมในการท�าบญุร่วมกบัผ ีและ 
น�าเงนิส่วนนีใ้ช้ท�านบุ�ารงุศาสนาต่อไป ล�าตวัล่างเป็นฐานมลีกัษณะ 
เป็นท่อน เว้นพื้นที่ตรงกลางแสดงถึงความโล่ง 

2. ผีตาโขนใหญ่ 2 ตัว ตัวผู้กับตัวเมีย มีโครงสร้างหลัก
ขนาดใหญ่ 2 ชิ้น น�ามาประกอบเป็นรูปทรง ส่วนแกนกลางเป็น
แท่งยาวขึ้นจนถึงส่วนหัวผีตาโขน แกนกลางประกอบด้วยวงล้อ 
(สามารถหมนุได้) มีขนาดเลก็ใหญ่ จ�านวน 4-5 ชัน้ ตามพ้ืนท่ีของ
โครงสร้างภายใน ตัวผู้มีกระดิ่ง (หมากกะแหล่ง) วงล้อจะหมุน
ท�าให้เกิดเสียงกระทบ วงล้อนี้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือ
ชาวบ้านมีส่วนร่วม น�าผ้าทีเ่ตรยีมไว้ ผูกตดิกับวงล้อ ประกอบเป็น 
ผตีาโขนทีส่มบูรณ์ สะท้อนถงึรปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลง ผูส้ร้างสรรค์ 
ได้น�าความส�าคญัในการอธษิฐานความเชือ่ความศรทัธาผบีรรพบรุษุ  
เมื่อเสร็จกิจกรรมประเพณีจะน�าผ้าที่ผูกไว้ น�าไปทิ้งลงแม่น�้า
หมันด้วย 

การสร้างผลงานแบบร่าง (ต้นแบบ 3 มิติ) 
เป็นขัน้ตอนการน�าแบบร่าง 3 มติ ิทีเ่หมาะสม ทดลองข้ึนรปู 

เพื่อใช้เป็นต้นแบบของชิ้นงานจริง ผู้วิจัยข้ึนรูปด้วยดินพื้นบ้าน  
การเลอืกใช้วสัด ุเพือ่ค้นหารรปูทรงทีเ่หมาะสม สามารถเชก็และ 
เกบ็รายละเอยีด จนได้รปูแบบของผลงานทีต่รงตามวตัถปุระสงค์ 

ภาพที่ 3 ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 2 ผีตาโขนเล็ก ชุดที่ 1

ภาพที่ 5 ภาพร่างต้นแบบ 3 มิติ ช่วงที่ 1

ภาพที่ 4 ภาพร่างต้นแบบ 2 มิติ ช่วงที่ 2 ผีตาโขนใหญ่ ชุดที่ 2
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ภาพรวมแบบร่าง (ต้นแบบ 3 มติ ิช่วงที ่2) ชดุน้ี ออกแบบ
จากคติความเชื่อเรื่องวิญญาณผีบรรพบุรุษ ความเชื่อในอ�านาจ 
ปาฏิหาริย์ ว่าสามารถดลบันดาลตามสิ่งที่ต้องการได้ ปรับผสาน
สอดคล้องกับหลักธรรมศาสนาพุทธอย่างกลมกลืน อันเป็น 
พื้นฐานวิถีชีวิตของกลุ ่มชนสังคมวัฒนธรรมไท-ลาว หรือ 
ของชาวอีสาน ผีตาโขนมีความสัมพันธ์กับโขน ปู่เยอ ย่าเยอ  
จากลาว ข้อมูลการสอบถามเจ้าพ่อกวน ได้เน้นย�้าความชัดเจน 
ในค�าตอบว่า ผตีาโขนนีไ้ด้น�าแบบอย่างมาจาก “หลวงพระบาง” 
สรุปได้ว่าประเพณีผีตาโขนด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความสัมพันธ์
อันแนบแน่นกับสัญลักษณ์บรรพชน ผู้วิจัยจึงต้องการออกแบบ
ให้เป็นรปูลกัษณะกึง่เหมอืนจรงิ ถอดแบบจากรปูร่างรปูทรงของ 
ผีตาโขนใหญ่และผีตาโขนเล็ก ท่ีคนท่ัวไปคุ้นตา สามารถรับรู้ 
และเข้าใจได้ 

ผลงานชุดนี้ ผู้วิจัยได้น�ามาสร้างผลงานจริง โดยถูกเลือก
จากเครื่องมือแบบประเมินแบบร่าง (Idea Sketch) "ผีตาโขน"  
การออกแบบประตมิากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซ่ึงผู้ให้ข้อในการมูลอ้างอิง ได้แก่  
เจ้าอาวาส เจ้าพ่อกวน และปราชญ์ท้องถิน่ ให้ความคดิเหน็ตรงกนั 
ว่า รูปแบบมีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับเน้ือหา โดย 
การใช้รูปร่างรูปทรง ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และลักษณะที่แฝงนัยยะ
ในผลงาน คนทั่วไปสามารถเข้าใจ เข้าถึงได้ง่าย

สถานที่ติดตั้งผลงาน 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสถานที่จริง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
ออกแบบงานประตมิากรรม ตกแต่งแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม  
อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย ซึง่เป็นรปูแบบท่ีต้องการน�าเสนอการ
ใช้ความคดิการสร้างสรรค์ทีเ่ป็นทนุเดมิของตนเอง น�าเสนอความ
สมัพนัธ์ทีเ่หมาะสมกันระหว่างผลงานประตมิากรรมประยุกต์กบั
สถานที่ ในการศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมีบริบทของสถานที่เข้ามา 
เกีย่วข้อง เพ่ือเป็นตวัก�าหนดในการท�าหน้าทีด้่านประโยชน์ใช้สอย  
หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจและเงื่อนไขของความงาม  
ให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ จงึต้องใช้หลักในการออกแบบ ผลงาน 
ชุดนี้มุ ่งเน้นให้คนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลงาน โดยแฝงนัยยะ  
แทนค่าความรู้สึกความเชื่อ ความศรัทธาวิญญาณผีบรรพบุรุษ 
ด้วยรูปทรง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจหลัก คือ “ผีตาโขน” การน�า
ลกัษณะของผตีาโขนเลก็ และผตีาโขนใหญ่ ตดัทอน คลีค่ลาย จาก 
ลักษณะจริง สู่ผลงานประติมากรรม ดั้งนั้นผลงานชุดนี้ จึงต้อง
ค�านึงถึงความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความสัมพันธ์กับ
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่

ส�ารวจพ้ืนที ่วดัโพนชยัอ�าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย บนัทกึ
และรวบรวมข้อมลูด้วยจากถ่ายภาพ และการสอบถาม เพือ่น�ามา 
ใช้เป็นแหล่งข้อมลู ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกดิสนุทรยีะภาพ  
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลงานมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
สถานที่

ภาพที่ 6 ภาพร่างต้นแบบ 3 มิติ ช่วงที่ 2 ชุดรวม

ภาพที่ 7 ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลการประเมินแบบร่างผลงาน 
โดยเจ้าพ่อกวน,ปราชญ์ท้องถิ่น
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ลักษณะทางกายภาพของวัดโพนชัย อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย  

วดัโพนชยั เป็นวดัส�าคญัคูบ้่านคูเ่มอืงของด่านซ้าย สร้างขึน้ 
พร้อมพระธาตุศรีสองรัก  อายุราว 453 ปี โดยพระเถระของ 
กรุงศรีอโยธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต ท�าสัตยาบัน เพื่อสร้าง
พระธาตุศรีสองรักขึ้น จึงท�าให้วัดนี้มีพระธาตุศรีสองรักจ�าลอง  
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร 1 องค์ ขนาดกว้าง 3.75 เมตร 
สูง 15 เมตร บริเวณที่ตั้งวัด มีลักษณะเป็นเนิน จากเรื่องเล่าว่า 
ดินเนินเป็นมูลขุย ของพญานาค มีรูศูนย์กลางลงไปท่ีท่าวังเวิน 
เรยีกว่า รพูญานาค ทางวัดจงึได้ท�ารัว้กัน้ล้อมรอบให้นกัท่องเทีย่ว 
ได้เข้าชม วัดโพนชัยจึงเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ คือศูนย์รวมจิตใจ 
ของชาวอ�าเภอด่านซ้าย ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวัน

ส�าคัญต่างๆ เช่น งานสมโภชพระพทุธบาทจ�าลอง งานออกพรรษา  
งานเข้าพรรษา และใช้อุปสมบทพระเนื่องจากเจ้าอาวาสเป็น
เจ้าคณะอ�าเภอ และประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวด่านซ้าย คือ 
การท�าบุญมหาชาติในเดือน 7 (กรกฎาคม) หรือที่เรียกว่า  
“งานบญุหลวง” ซ่ึงภายในวดัยงัมพีพิธิภัณฑ์ท้องถิน่เมอืงด่านซ้าย 
เป็นสถานที่เก็บรวมรวมเรื่องราวของอ�าเภอด่านซ้าย มีข้อมูล
ความเป็นมาของ ประเพณีและวัฒนธรรม สร้างจากกุฏิหลังเดิม 
ของท่านเจ้าอาวาส พัฒนาดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างขึ้นปี 
พ.ศ.2478 ด้วยไม้ทั้งหลังตามแบบสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น 
ภายในมีห้องจัดแสดงแบ่งเป็น ห้องผีตาโขน ห้องสื่อวีดิทัศน์  
ฉายภาพเรื่องราวของเมืองด่านซ้าย และส่วนท�ากิจกรรม ท�า
หน้ากากผตีาโขน ซึง่จะมกีารสาธติให้ผูส้นใจทุกวนัเสาร์ - อาทิตย์ 

ภาพที่ 9 ภาพถ่ายการลงส�ารวจพื้นที่ติดตั้งผลงาน ในบริเวณวัดโพนชัย
ถ่ายวันที่ : 24 ตุลาคม 2559

ภาพที่ 8 ภาพถ่ายการสอบถามข้อมูลจาก เจ้าอาวาส วัดโพนชัย และเจ้าพ่อกวน (ผู้น�าสื่อกลางบรรพบุรุษ)
ถ่ายวันที่ : 24 ตุลาคม 2559

ภาพที่ 10 ภาพแสดง บริเวณโดยรอบภายในวัดโพนชัย
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ประมวลการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 
เนื้อหา หยิบยกความเชื่อเรื่องผี ในการขอการบริจาค  

การท�าบุญท�าทาน แสดงให้เห็นแง่มุมการนับถือผีบรรพบุรุษ 
และการท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา

รูปทรง ใช้รูปทรงของผีตาโขนจริง ในลักษณะตัดทอน 
คลี่คลายรูปทรงโครงสร้าง เป็นสัดส่วนตามวัสดุที่จ�าแนกไว้ 

- ส่วนหัว สร้างจากเครื่องปั้นดินเผา มีลักษณะเด่นของ
หน้ากากผีตาโขน แสดงสีหน้า รอยยิ้มของความสุข  
อิ่มเอมใจ

- ส่วนกลางล�าตวัเป็นรปูทรงวงกลม สร้างจากไม้ ออกแบบ 
ให้พื้นว่างตรงกลางส�าหรับใส่กล่องบริจาคทรงกลมไว้
หยอดเงนิ เป็นกศุโลบาย ให้คนมส่ีวนร่วมในการท�าบญุ 
การบริจาคร่วมกับผี เพื่อน�าเงินส่วนน้ีใช้ท�านุบ�ารุง
ศาสนาต่อไป

- ส่วนล�าตวัท่อนล่างท่ีเป็นฐาน สร้างจากเครือ่งป้ันดนิเผา 
แสดงรูปทรงของท่อนขา เจาะพื้นที่ตรงกลางส่ือถึง
ความโล่ง สิ่งลี้ลับ

การจัดองค์ประกอบ
การจดัองค์ประกอบในผลงานนัน้แบบกึง่เหมอืนจรงิ และ

ค�านงึถงึการแสดงคณุค่าของวสัดุทีเ่ลอืกใช้สร้างสรรค์แต่ละส่วน 
สื่อความหมาย

1. ส ีก�าหนดให้รูส้กึถึงความเก่า ลกึลบั ความเป็นรากเหง้า 
กลิ่นอายของธรรมชาติ 

2. เส้น ที่ปรากฏในงานเป็นเส้นรอบนอกของผลงาน
ประติมากรรม

3. พื้นผิว มีลักษณะเป็นพื้นผิวที่เกินจากร่องรอยการขูด
ตกแต่งในเครื่องปั้นดินเผา ให้เกิดเป็นเส้นสานไขว้ไปมา แสดง
ความรูสึ้กถงึร่องรอย ความเข้มแขง็ หนกัแน่น มัน่คง และน่ากลวั

ภาพแสดง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายปัจจุบัน

ภาพี่ 11 ผลงานส�าเร็จ ชุดที่ 1 ผีตาโขน “ท�านุบ�ารุงศาสนา”
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4. สัญลักษณ์ ที่ปรากฏในผลงาน แสดงความหมายดังนี้
4.1 หน้ากากผตีาโขน แทนค่าความจงรกัภกัด ีการเฝ้า

คอยคุ้มครองดูแล พุทธศาสนา
4.2 รูปทรงวงกลม แทนค่า (จักร) ความสมบูรณ์แบบ 

ของพระธรรม ตวักลางเชือ่มประสาน อย่างกลมกลนื การเปลีย่นแปลง 
ไม่คงที่

4.3 อวยัวะเพศ แทนค่า ความอดุมสมบรูณ์ การหยอกล้อ  
แสดงความจงรักภักดีต่อวิญญาณผีบรรพชน

ประมวลการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2
เนือ้หา หยบิยกความเชือ่ในอ�านาจลกึลบัเหนอืธรรมชาติ 

เพื่อเชื่อมโยงระหว่างการนับถือผีบรรพบุรุษ ผีบรรพชน ของ 
ผเีจ้านาย แฝงนยัยะความเชือ่ในสิง่ทีม่องไม่เหน็ เช่ือในปรากฏการณ์  
ความเชื่อความศรัทธา ที่ผสมผสานกับคติพุทธศาสนาได้อย่าง
กลมกลนื ยดึเหนีย่วจติใจ ชาวบ้านเมอืงด่านซ้าย ทีเ่ชือ่ว่าสามารถ
ดลบันดาลให้ได้ตามสิ่งที่ขอ ในการสะเดาะเคราะห์ ขจัดปัดเป่า
สิ่งโชคร้าย ฯลฯ

รูปทรง ใช้รูปทรงของตัดทอน คลี่คลายมาจากผีตาโขน
ใหญ่ ซึ่งมีขนาดเท่าจริง มีโครงสร้าง ผู้หญิงและผู้ชาย แสดงถึง
ความเป็นใหญ่มีพลังอ�านาจ ความเป็นเจ้าที่ เจ้าถิ่น

- ส่วนหัว สร้างจากเครื่องปั้นดินเผา เป็นลักษณะเด่น
หน้ากากผีตาโขน แสดงสีหน้า ของความเอื้ออาทร 
ห่วงใย

- ส่วนกลางล�าตัว สร้างจากเหล็กดัด ออกแบบส่วนขึ้น
โครงเหลก็เป็นชัน้ๆ วงล้อในแต่ละช้ัน (สามารถหมนุได้)  
มีขนาดเล็กใหญ่ ตามพื้นที่ของโครงสร้าง เชื่อมโยงกับ
คติความได้อย่างกลมกลืน ยึดเหนี่ยวจิตใจ

- ส่วนแกนแขน สร้างจากไม้ เป็นโครงสร้างทีแ่สดงรปูทรง 
ของผีตาโขนใหญ่

การจัดองค์ประกอบ
การจดัองค์ประกอบในผลงานนัน้แบบกึง่เหมอืนจรงิ และ

ค�านงึถงึการแสดงคณุค่าของวสัดุทีเ่ลอืกใช้สร้างสรรค์แต่ละส่วน 
สื่อความหมาย

1. ส ีก�าหนดให้รูส้กึถึงความเก่า ลกึลบั ความเป็นรากเหง้า 
กลิ่นอายของธรรมชาติ 

2. เส้น ที่ปรากฏในงานเป็นเส้นรอบนอกของผลงาน
ประติมากรรม 

- เส้นรอบนอกของล�าตวัผู้หญงิ มลัีกษณะโค้ง ให้ความ 
รู้สึกถึงความอ่อนโยน สุภาพ แสดงสัญลักษณ์ของ 
ผู้ดูแล

- เส้นรอบนอกของล�าตวัผูช้าย มลีกัษณะตัง้ตรง ให้ความ
รู้สึกถึงความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น ผู้แสดง
สัญลักษณ์ขอคุ้มครอง

3. พืน้ผิว มลีกัษณะเป็นพืน้ผิวบนใบหน้าทีเ่กนิจากร่องรอย 
การขดูตกแต่งส่วนงานเครือ่งป้ันดนิเผา แสดงความรูส้กึถงึร่องรอย  
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

ประตมิากรรม คือ วดัโพนชัย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย ซึง่เป็น 
สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวัน
เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ผีตาโขน เป็นสถานที่บันทึกเรื่องราว
และสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของอ�าเภอด่านซ้าย ต�านาน 
ผีตาโขนได้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถ 
เข้าเยีย่มชมได้ทกุช่วงเวลา ซึง่ในการศกึษานัน้จ�าเป็นต้องมบีรบิท
ของสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และค�านึงถึงความสอดคล้องและ

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



“ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
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ความสัมพันธ์กันกับลักษณะทางกายภาพของสถานที่ แนวคิด
ในการตกแต่งสถานทีด้่วย เพือ่ประโยชน์ด้านจติใจเป็นหลกั หรอื
ผลงานอาจสร้างบริบทใหม่ให้กับพื้นที่ ปรับปรุงแก้ไขให้สถานที่
มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์
กับสถานที่ติดตั้งผลงาน

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์
กบัสถานทีต่ดิตัง้ผลงาน ภายในสถานทีบ่รเิวณวดัโพนชยั มคีวาม
เก่าแก่ เอกลักษณ์เฉพาะแบบศิลปะล้านช้างกับหลวงพระบาง  
เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีในเทศกาลบุญหลวง เม่ือพิจารณา
สถานที่แล้ว พบว่าบริเวณโดยรอบมีความโล่ง และเงียบสงบ 
ท�าให้รู ้สึกถึงถึงความขลังความเช่ือความศรัทธาถึงสิ่งเร้นลับ  
ผู้วิจัยจึงน�าความรู้สึกที่เป็นนามธรรมนั้น มาออกแบบผลงาน
ประติมากรรมประยุกต์ ผสมผสานวัสดุ ด้วยแนวคิดหลักเรื่อง 
ความเชือ่ ความศรัทธาวญิญาณผบีรรพบรุษุ และการเปลีย่นแปลง
ประเพณีบุญหลวงแต่ละยุคสมัย มาออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อสื่อ
ความหมายให้สอดคล้อง สัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสถานที่ 
ช่วยสร้างบริบทใหม่ให้กับสถานท่ี ต�าแหน่งการติดตั้งผลงาน
อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโบสถ์ อยู่ใกล้ลานกิจกรรมการแสดง 
ผีตาโขน ร้านขายของที่ระลึก และทางเชื่อมไปยังพิพิธภัณฑ์เป็น
จุดที่นักท่องเที่ยวผู้รับชมต้องผ่าน จะได้มีส่วนร่วมสัมผัสและ
ชื่นชมผลงานอย่างใกล้ชิด รูปทรงและวัสดุที่เลือกใช้สร้างสรรค ์
ผลงานประตมิากรรมมคีวามสอดคล้องกับพืน้ที ่สามารถท�าหน้าที่ 
ช่วยส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และความแปลกใหม่ ได้อย่าง
กลมกลืนและลงตัว

สรุปการวิจัย
ผลงานศิลปะ “ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม 

ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ชุดนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของอ�าเภอด่านซ้าย  
จงัหวดัเลย และประเพณบีญุหลวงการละเล่นผตีาโขน เป็นผลงาน 
ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลประวัติ ความเป็นมา อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ที่มีสาระ 
ความส�าคัญ ในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาผีบรรพบุรุษ และ
อิทธิพลที่ส่งผลถึงรูปแบบความเปลี่ยนแปลง 

ผลงานการสร้างสรรค์เกิดจากกระบวนการในการออกแบบ  
โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลและแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้จากแนวคิดการเช่ือมโยงประเพณี ความเช่ือความศรัทธา 
ผีบรรพบุรุษ รูปแบบการเปล่ียนแปลง สร้างสรรค์ผ่านผลงาน
ประตมิากรรม ด้วยเทคนคิส่ือประสม (Mixed Media) ซึง่สามารถ 
ทีจ่ะน�ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานได้ การทดลองเลอืก
ใช้วัสดทุีส่ื่อความหมายให้สอดคล้อง และสมัพนัธ์ระหว่างผลงาน
กบัสถานที ่ซึง่ผูว้จิยัตดิตัง้ผลงานภายในบรเิวณวดัโพนชยั เพือ่ให้ 
ผลงานประติมากรรมช่วยสร้างบริบทและภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ
พื้นที่ดังกล่าว และเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับผู้ชม 
ให้เกิดเป็นความทรงจ�าแก่นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็น ส่งเสริม
การท�านุบ�ารุงศาสนาและประเพณี ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้กับอ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และประเทศไทยในทางอ้อม 

ข้อเสนอแนะจากการสร้างสรรค์ 
ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมที่ได้ อาจกล่าวได้ว่า

เป็นผลงานทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่เกดิจากการผสมผสานวสัด ุ
จนเกิดเป็นรูปทรง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีผีตาโขน 
แสดงออกถึงการเช่ือมโยงประเพณี ความศรัทธาในความเชื่อ
ผีบรรพบุรุษ แสดงออกตามจิตนาการ ในรูปแบบกึ่งนามธรรม  
ซึง่ก่อนทีจ่ะสร้างผลงาน ได้ผ่านกระบวนการคิด การใช้เครือ่งมอื
สร้างสรรค์ทดลองและแก้ไขปรบัปรงุ พฒันาจนกว่าจะได้ผลงาน
ที่พอใจ ผลงานศิลปะ “ผีตาโขน” การออกแบบประติมากรรม 
ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ในครั้งนี้ท�าให้ผู้สร้างสรรค์มีความเข้าใจในเทคนิค
และวิธีการสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการเลือกใช้ทดลองผสมผสานวัสดุ 
ที่ช่วยสร้างให้องค์ประกอบของผลงานมีความรู้สึกน่าสนใจและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ภาพที่ 13 ภาพผลงานส�าเร็จ จ�าลองแสดงการติดตั้งผลงานบริเวณ
ลานด้านหน้าพระอุโบสถ
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บทคัดย่อ
งานวจิยั การเปรยีบเทยีบวฒันธรรมชนเผา่อาขา่ของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนี

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
วัฒนธรรมทางด้านความเช่ือและเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและ 
ชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน 
และความแตกตา่งทางวัฒนธรรมของชนเผา่อาข่าและชนเผา่ฮาหน ีขอบเขตพืน้ท่ีในการวจิยั 
คือ หมู่บ้านป่ากล้วยอำาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยและหมู่บ้านเจี๋ยหยิน 
(甲寅Jiǎ yín) อำาเภอหงเหอ เขตปกครองตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือประชากร ชนเผ่าอาข่า ในหมู่บ้านป่ากล้วย
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย จำานวน 20 คน และ ชนเผ่า ฮาหนี  
ในหมู่บ้านเจ๋ียหยิน อำาเภอหงเหอ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จำานวน 20 คน

ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า วัฒนธรรมด้านการแต่งกายชนเผ่าฮาหนีในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เสื้อผ้าที่นำามาสวมใส่ ได้จากการทอขึ้นใช้เอง และนำามาประดับ
ด้วยเครื่องโลหะเงิน สีท่ีใช้เน้นสีดำา ซ่ึงมีความเชื่อว่าสีดำาเป็นสีแห่งชีวิต เป็นสีมงคล  
ส่วนการแต่งกายชนเผ่าอาข่าของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามกลุ่มของอาข่า  
คือ แบบ “อู่โล้วอาข่า” แบบ “โลมีอาข่า” และ แบบ “ผาหมีอาข่า” ซึ่งการแต่งกาย 
ของชนเผ่าอาข่าท้ัง 3 แบบ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เส้ือผ้าที่นำามาสวมใส่ ได้จาก
การทอขึ้นใช้เอง และนำามาประดับด้วยเครื่องโลหะ ซึ่งการแต่งกายของทั้งสองชนเผ่า  
จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก ความเช่ือในเรื่องการแต่งกาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีของ 
เสือ้ผา้ หรอืเครือ่งประดบัเครือ่งแตง่กาย กม็ลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึง่จากประวตัศิาสตร์
ของชนเผ่าอาข่าในประเทศไทย ก็คือชนเผ่าฮาหนีของจีนที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทย ดังนัน้วฒันธรรมตา่งๆ จงึเปน็วฒันธรรมรา่มกนั อาจมคีวามแตกตา่งกนัเลก็นอ้ย  
ซึ่งเกิดจากลักษณะของภูมิประเทศที่ต่างกัน แหล่งวัตถุดิบในการนำามาใช้จึงมีความ 
แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ : วัฒนธรรม, ชนเผ่าอาข่า, ชนเผ่าฮาหนี, ความเชื่อ, เครื่องแต่งกาย
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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, Thai-
land 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�า
อาขา่ (Akha) เปน็ชนเผา่แขนงหนึง่ของชนเผา่ธเิบต-พมา่ 

มีภาษาพูดมาจากแขนงชาวโล-โล ภาษาลาหู่ (มูเซอ) และลีซอ  
ไมม่ตีวัอกัษรใช ้อาขา่ สามารถแยกศพัทไ์ดด้งันี ้อา แปลวา่ ช้ืน ขา่  
แปลว่า ไกล ความหมายของคำาว่าอาข่า คือ ห่างไกลความชื้น  
ชื่ออาข่านี้มาจากความเชื่อที่ว่า ถ้าอยู่ใกล้แม่นำ้าจะเกิดโรคภัย 
ไข้เจ็บมาก และจากตำานานของอาข่าที่เล่าสู่รุ่นหลังมากล่าวว่า 
กาลครั้งหนึ่งอาข่าได้เสียชีวิตไปมาก เนื่องจากอยู่ใกล้แม่นำ้า ซึ่ง 
อาขา่เรยีกโรคนีว้า่ “มีห้”ิ โรคนีอ้าจตรงกบัโรคอหวิาตกโรค หรอื
ไข้มาลาเรียอย่างใดอย่างหนึ่ง (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา,2550) 

อภิชาต ภัทรธรรม (2550:5) ได้กล่าวว่า อาข่าหรืออีก้อ  
มิได้มีพื้นเพเดิมอยู่ในประเทศไทยมาก่อน แต่ได้อพยพเข้าสู่
ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ อาข่ามีถิ่นเดิมอาศัยอยู่ตามบริเวณ
พื้นที่เขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ 
ของจีนในเขตมณฑลยูนนาน ในแคว้นสิบสองปันนา แล้วอพยพ 
เข้าไปอยู่ในประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ตามภูเขาในแคว้นพงสาลี ประเทศลาว และตอนเหนือสุดของ 
ประเทศไทย ไดแ้ก่เชียงราย เชียงใหม ่ลำาพนู แพร ่ตาก กำาแพงเพชร  
สำาหรับประเทศเมียนมาในเขตเชียงตุงของรัฐฉาน มีประชากร
ชาวอาข่าจำานวนมากเป็นที่ 2 ของพลเมืองทั้งหมด เรียกว่า เขิน
ก้อ ส่วนมากอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัฐฉาน สำาหรับชาวเขาเผ่าอาข่าในประเทศไทย อพยพมา
จากแควนัเชียงตงุของประเทศเมยีนมา บางส่วนมาจากลาว และ 
บางพวกก็อพยพมาจากแควันสิบสองปันนาในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ขอ้มลูการสำารวจเมือ่ป ีพ.ศ.2545 ชาวเขาเผา่อีกอ้ 
หรอือาขา่ในประเทศไทย มรีาว 68,653 คน คิดเปน็รอ้ยละ 7.43 
ของประชากรชาวเขาในประเทศไทย (ศูนย์ประสานงานองค์กร
เอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา, 2550) จากการศึกษาและสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สูงอายุชาวเขาเผ่าอาข่าในโครงการพัฒนาดอยตุง 
เกี่ยวกับการอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย สรุปได้ว่า

1. กลุ่มแรกเรียกว่า “อุโล้อักข่า” อพยพเข้ามาในประเทศไทย  
อพยพมาจากชายแดนประเทศเมียนมา เข้ามาเมื่อประมาณ 
ปี พ.ศ.2435 ส่วนหน่ึงอพยพมาจากประเทศเมียนมาเพราะ 
เกดิปญัหาการปกครอง สว่นหนึง่อพยพหนภัียคอมมวินสิตม์าจาก
ตอนใตข้องสาธารณรฐัประชาชนจนีและลาว โดยไดม้าตัง้ถ่ินฐาน
ที่อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อีก้อกลุ่มนี้เรียกว่า “อีก้อไทย"
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2. กลุ่มท่ีสอง อพยพเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ 
70 ปีมานี้ ได้แก่ อีก้อ “อุโล้อักข่า” หรือ “อีก้อเมียนมา”  
อพยพเข้ามาที่โครงการพัฒนาดอยตุง เริ่มต้น ที่หมูบ้านผาหมี 
อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากนั้นได้อพยพเข้ามาเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะที่โครงการพัฒนาดอยตุง มีชาวเขาเผ่าอาข่ามากถึง  
27 หมู่บ้าน ลักษณะเด่น คือ ผู้หญิงใส่หมวกชนิดหัวกลมส้ันๆ 
(บางคนเรียกว่า อีก้อหัวโตหรืออีก้อหัวเรดาร์) แต่อีก้อไทยหรือ 
อุโล้อักข่า ผู้หญิงใส่หมวกยาวประดับขนไก่ และขนนกนำามา
ย้อมสี

3. กลุ่มที่สามเรียกว่า “อายออักข่า” อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทย อพยพเข้ามาประมาณ 70 ปี ที่ผ่านมา อาศัยอยู่ที ่
อำาเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย อีก้อกลุ่มน้ีทัง้ชายและหญงิไมช่อบ 
แต่งชุดประจำาเผ่า แต่มักใส่เสื้อผ้าเช่นเดียวกับคนไทยพื้นเมือง 
บางครั้งถ้าดูลักษณะทั่วๆ ไปแล้วจะไม่ทราบว่าเป็นอาข่า

ภาพที่ 1 แผนที่อพยพที่อยู่ของชนเผ่าอาข่า
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่) 

ภาพที่ 2 แผนที่ของชนเผ่าอาข่าในประเทศไทย
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่) 
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จากความสำาคัญดังกล่าว นับตั้งแต่ท่ีมีการอพยพ ของ 
ชนเผ่าอาข่า เข้ามาอยู่ในประเทศไทย วัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชนเผ่าอาข่าที่ถือว่ามีต้นกำาเนิดมาจาก ชนกลุ่มน้อย ฮาหนี  
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า แม้ว่าชนเผ่าอาข่า
จะมีภูมิลำาเนาหรือถิ่นฐานเดิมท่ีเดียวกันก็ตาม แต่เม่ืออพยพ
ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่น ซึ่งต่างกันด้วยสภาพแวดล้อมและ
ภูมิประเทศ จึงทำาให้ชาวเผ่าอาข่าที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทยมีความเหมือนและความ 
แตกต่างกัน ผู้ วิจัยในฐานะเป็นชาวฮาหนีของสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน กำาลังศึกษาอยู่ท่ีสาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็น 
ภาษาท่ีสองในประเทศไทย ยังไม่พบงานด้านเร่ืองการเปรียบเทียบ 
วัฒนธรรมด้านความเช่ือและเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า
ของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จึงสนใจศึกษาวิจัยวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและ
วฒันธรรมชนเผา่ฮาหนขีองสาธารณรฐัประชาชนจนี ในขอบเขต
ของการศึกษาวัฒนธรรมด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย เพื่อ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนเผ่าท้ังสองประเทศ ซ่ึงจะทำาให้
เข้าใจวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้งสอง และการเปลี่ยนแปลงของ
ชวีติความเปน็อยู่ของชนเผา่ท้ังสองจากอดีตถงึปัจจบุนั ซึง่จะเปน็
แนวทางในการรักษาวฒันธรรมของชนเผา่ทัง้สองประเทศตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมทางด้านความเช่ือและเคร่ืองแต่งกาย 

ของชนเผ่าอาข่าหมู่บ้านป่ากล้วยของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนี 
หมู่บ้านเจี๋ยหยิน (甲寅Jiǎ yín) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าหมู่บ้านป่ากล้วยของ
ประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนีหมู่บ้านเจี๋ยหยิน (甲寅Jiǎ yín) 
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ค�าถามหลักในการวิจัย
1. วัฒนธรรมทางด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกายของ 

ชนเผ่าอาข่า ในประเทศไทยและวัฒนธรรมทางด้านความเชื่อ 
และเครือ่งแตง่กายของชนเผ่าฮาหน ีในสาธารณรฐัประชาชนจนี 
แสดงออกถึงความเชื่อที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

2. ความแตกต่างของวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าของ
ประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมภูมิศาสตร์และปัจจัยอ่ืนๆ 
อย่างไร

ภาพที่ 3 แผนที่จีนและแผนที่ขนเผ่าฮาหนีในมณฑลยูนนาน
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่) 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาวัฒนธรรมทางด้านความเช่ือ 

และการแต่งกายของชนเผ่าอาข่าในประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนี 
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนี้

1. ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัย
 หมู่บ้านป่ากล้วย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทย
 หมู่บ้านเจี๋ยหยิน (甲寅Jiǎ yín) อำาเภอหงเหอ เขต

ปกครองตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ชนเผ่า อาข่า ในหมู่บ้านป่ากล้วย อำาเภอ 

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และ ชนเผ่า ฮาหนี  
ในหมู่บ้านเจี๋ยหยิน อำาเภอหงเหอ เขตปกครองตนเองหงเหอ 
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 กลุม่ตัวอยา่ง กลุม่ตวัอยา่งสำาหรบังานวจิยันี ้เปน็บคุคล 
ที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้สูงอายู 50 ปีขึ้นไป
และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

- ชนเผ่า อาข่า ในหมู่บ้านป่ากล้วย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย จำานวน 20 คน

- ชนเผ่า ฮาหนี ในหมู่บ้านเจี๋ยหยินอำา เภอหงเหอ  
เขตปกครองตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน จำานวน 20 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูล

ภาคสนาม โดยดำาเนินการตามลำาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัประวติัความเป็นมา วถิชีวีติ  

และวัฒนธรรมของชนเผ่า อาข่า ในอำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ประเทศไทย 

2. ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัประวติัความเป็นมา วถิชีวีติ  
และวัฒนธรรมของชนเผ่า ฮาหนี ใน อำาเภอหงเหอ เขตปกครอง
ตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. สร้างเครือ่งมอืวจิยัด้วยการตัง้คำาถามสำาหรบัสมัภาษณ์
จำานวน 20 ข้อ โดยครอบคลมุคำาถามหลกัในการทำาวจิยัทัง้ 2 ข้อ
และให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

4. ปรับแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ 
และนำาไปเก็บข้อมลูภาคสนามกบักลุม่ตวัอย่างของชนเผ่า อาข่า  

ในอำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทยและ 
กลุ่มตัวอย่าง ของชนเผ่า ฮาหนี ใน อำาเภอหงเหอ เขตปกครอง
ตนเองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

5. วเิคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ในด้านความเชือ่ของ
ชนเผ่าอาข่า และชนเผ่าฮาหนี 

6. วเิคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ในด้านเครือ่งแต่งกาย 
ของชนเผ่าอาข่า และชนเผ่าฮาหนี

7. นำาเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวัฒนธรรมด้านความเช่ือและการแต่งกาย

ของชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าฮาหนี ผู้วิจัยได้นำาผลการวิเคราะห์
ด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกายด้านเครื่องแต่งกายทั้งสอง 
ชนเผ่า มาเปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างของ 
ทั้งสองชนเผ่า ดังนี้

1. การเปรียบเทียบด้านเครื่องแต่งกาย
 ในการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความ 

แตกต่างวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าฮาหนี ด้าน 
เครือ่งแต่งกาย ผูว้จิยัได้แบ่งการเปรยีบเทยีบออกเป็น 2 ข้อได้แก่
การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกาย 
ของผู้ชาย และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
การแต่งกายของผู้หญิง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
การแต่งกายของผู้ชาย

1.1.1 การแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่าในไทย 
ชาวอาข่าในประเทศไทยมีลักษณะการแต่งกาย  

ที่แตกต่างกันออกไปเป็น 3 แบบ คือ แบบ “อู่โล้วอาข่า” แบบ 
“โลมีอาข่า” และ แบบ “ผาหมีอาข่า” 

การแต่งกายของผู ้ชายเผ่าอาข่าแบบ อู ่โล้วอาข่า  
จะสวมเส้ือแขนยาวตกแต่งด้วยผ้าหลากสี และปักลวดลาย 
คล้ายของผู ้หญิง แต่ตัวเสื้อจะสั้นกว่า ส่วนกางเกงคล้าย 
กางเกงสะดอ แต่เป็นผ้าฝ้าย ย้อมครามหมวกทำาเป็นผ้าหนา 
แล้วม้วนปลายสองด้านเข้าหากันแล้วเย็บติด นำาผ้าฝ้ายย้อมพัน
อีกที ตกแต่งด้วยพู่สีแดง

การแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่าแบบ โลมีอาข่า เสื้อ 
มลีายปักประดบัชายเส้ือโดยรอบและรอบตะเขบ็ข้างทัง้ซ้ายขวา  
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หรือบางที่ไม่มีปักชายเปลี่ยนเป็นปักประดับอย่างงดงามที ่
สาบหน้า

การแต่งกายของผู ้ชายเผ่าอาข่าแบบ ผาหมีอาข่า  
เสื้อผู ้ชายตัวยาวกว่าอาข่ากลุ ่มอื่นเย็บด้วยแถบผ้ากุ ๊นขาว 
เรียงซ้อนกัน อาจติดกระดุมหน้าหรืออ้อมไปติดกระดุมข้างซ้าย  
มกัประดับสาบหน้าด้วยเหรยีญเงนิ หรอืสร้อยเงินร้อยลกูกระพรวน  
กางเกงก็คล้ายกับกลุ่มอื่น

1.1.2 การแต่งกายของผู้ชายเผ่าฮาหนใีนสาธารณรฐั
ประชาชนจีน

การแต่งกายของผูช้ายเผ่าฮาหน ีจะสวมเสือ้ผ่าอก และ 
กางเกงขายาว ใช้ผ้าสดีำา หรอืสขีาวโพกหวั โดยจะมเีครือ่งประดบัเงนิ 
ทำาเป็นกระดุมของเส้ือ และสวมกำาไลเงิน โดยเสื้อผ้าท่ีสวมใส่ 
จะใช้สดีำาเป็นส่วนใหญ่ จะไม่ใช้หลายสเีหมอืนผูห้ญงิ และเส้ือผ้า
ทีใ่ส่เข้าร่วมพธิกีรรมต่างๆ ผูช้ายเผ่าฮาหนจีะต้องสวมเสือ้ผ้าใหม่
เข้าร่วมพิธี

1.1.3 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกาย
ของผู้ชาย

ความเหมอืนและความแตกต่างการแต่งกายของผูช้ายเผ่า 
อาข่าในไทยกบัเผ่าฮาหนใีนสาธารณรฐัประชาชนจีนเปรยีบเทยีบ 
ได้ดังตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชนเผ่า รูปแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับกาย เครื่องประดับเสื้อผ้า

อาข่า 3 แบบ แขนยาว ขายาว หมวกผ้า กำาไรเงิน ตกแต่งเหมือนผู้หญิง

ฮาหนี 1 แบบ แขนยาว ขายาว ผ้าโพก กำาไรเงิน กระดุมเงิน เรียบง่าย

ภาพที่ 4 รูปการแต่งกายของผู้ชายเผ่าอาข่า
ที่มา: ออนไลน์.

ภาพที่ 5 รูปการแต่งกายของผู้ชายเผ่าฮาหนี
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัยถ่ายภาพเอง)

1.2 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
การแต่งกายของผู้หญิง 

1.2.1 การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าในไทย 
ชาวอาข่าในประเทศไทยมีลักษณะการแต่งกาย  

ที่แตกต่างกันออกไปเป็น 3 แบบ คือ แบบ “อู่โล้วอาข่า” แบบ 
“โลมีอาข่า” และ แบบ “ผาหมีอาข่า” 

การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าแบบ อู่โล้วอาข่า  
นุง่กระโปรงอดักลบีสดีำา หรอืนำา้เงนิอมดำา สนบัแข้งสนีำา้เงนิอมดำา  
ปักผ้าแถบสี เข็มขัด ผ้าปักหอยเบี้ย เสื้อคอกลมผ่าหน้าแขนยาว 
ปลายแขนกุ๊นผ้าแถบหลากสีจากข้อศอกถึงข้อมือสาบเสื้อกุ๊น 
ด้วยสีแดง ด้านหลังเสื้อปักลายเรขาคณิตในกรอบเส้นตรง 
หลายเส้นประมาณครึ่งล่างด้านข้างผ่าจากชายขึ้นไป 1 คืบทั้ง  
2 ด้าน หมวกผ้าเป็นรูปกรวยควำ่า ยอดกรวยจะป้านประดับ 
เม็ดเงินกลมผ่าซีกขนาดต่างๆ กันตามแนวนอนสลับกับกระดุม
เม็ดเล็กๆ แถบผ้าสีจากหน้าผากข้ึนไปกับยอดหมวกมีพู่ห้อย 
จากยอดหมวกลงมาหลายพู ่ลกูปัดร้อยเป็นเส้นหลากสหีลายเส้น
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ห้อยลงมาตามขอบหมวก หน้าผาก จอนหู ประดับห้อยเหรียญ
เงินเก่า สายรัดคางดำาด้วยลูกปัดร้อยเป็นเส้นหลายเส้นหลากสี 
ห่วงเงินรอบคอ แผ่นเงินกลมปิดหน้าอก

การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าแบบ โลมีอาข่า สวม 
กระโปรงอัดกลีบสีดำา หรือนำ้าเงินเข้ม ใส่สนับแข้งสีนำ้าเงิน  
เสือ้คอกลม แขนยาวผ่าหน้าสดีำาหรอืนำา้เงนิเข้ม ยาวพอประมาณ
ผ่าข้าง 2 ข้าง ด้านหลังเสื้อปักลายโปร่ง แขนเสื้อกุ๊น แถบสีต่างๆ 
จากข้อมือจนถึงใต้รักแร้ เข็มขัดผ้าประดับด้วยหอยเบ้ียหงาย 
ลูกเดือยป่า หมวกเป็นผ้าปักเม็ดเงินผ่าซีกเป็นแถวเรียงจาก 
หน้าผากข้ึนไปหาท้ายทอยและด้านข้าง ด้านหลงัหมวกใช้กล่องเงนิ 
แบบแบนรูปสีเหลี่ยมคางหมูหันทางด้านเล็กขึ้นบน ตกแต่งด้าน
ข้างด้วยพวงมาลัยผ้าสีแดงพ่วงลูกปัดหลากสี ด้านข้างเหนือห ู
ขึ้นไปแขวนลูกเงินกลมโปร่งข้างละหลายๆ ลูก ห้อยเหรียญเงิน 
โบราณตามจอนผมลงไป มีสายรัดคางทำาจากลูกปัดหลากสี 
ประดับด้วยห่วงเงินที่บริเวณหน้าอก คอ และลูกเดือยตามแบบ
ของอาข่า

การแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าแบบ ผาหมีอาข่า ใส่
กระโปรงอัดกลีบสีนำ้าเงินหรือดำา เส้ือสีดำาหรือนำ้าเงิน คอกลม 
ผ่าหน้า แขนยาวกุ๊นผ้าสีต่างๆ จากข้อมือถึงใต้รักแร้ สนับแข้ง
สีดำาหรือนำ้าเงิน ปักลายเหมือนกับลายปักเสื้อด้านหลัง บริเวณ
หน้าอกตกแต่งด้วยแผ่นเงินเล็กบ้างใหญ่บ้าง หมวกผ้าประดับ
ด้วยเม็ดเงินกลมผ่าซีกรอบศีรษะ แนวหูประดับเงินเหรียญเก่า 
มีสายรัดคางเป็นเงิน และลูกปัดหลากสี

1.2.2 การแต่งกายของผูห้ญงิเผ่าฮาหนใีนสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน

ผูห้ญงิของชนเผ่าฮาหน ีเป็นคนทีร่กัสวยรกังาม ให้ความ 
สำาคญักบัรปูทีปั่กอยูก่บัเสือ้ผ้า ในการตัดเยบ็เสือ้ผ้า จะตัง้ใจในการ 
ออกแบบและประณีตในการปักเย็บรูป โดยใช้ด้ายจำานวน 5 สี  
ในการปักลวดลายของรปูทีจ่ะปักในเส้ือผ้า ได้แก่ สแีดง สเีหลอืง 
สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง ซึ่งส่วนใหญ่จะปักเป็นรูปดอกไม้และ 
รูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับจะมีความสำาคัญในการแต่งกายของ
ชนเผ่าฮาหนี โดยส่วนใหญ่ทำาขึ้นมาจากโลหะเงิน เช่น ต่างหูเงิน  
กำาไลเงิน สร้อยคอเงิน และเครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้า 
ส่วนใหญ่ทำาจากโลหะเงินทั้งสิ้น 

รูปแบบการแต่งกายของผู้หญิงฮาหนี จะแบ่งช่วง 
ของการแต่งกายตามอายุ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง รูปแบบ สี และ
เครือ่งประดบัต่างๆ และทีเ่หน็ได้ชดัทีส่ดุคอื เครือ่งประดบัศรีษะ 
ในชีวิตจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงวัยเด็ก ช่วงวัยสาวถึง
แต่งงาน และช่วงวัยหลังคลอดลูก

ช่วงวัยเด็ก เสื้อผ้าจะแต่งแบบเรียบง่าย ลักษณะร่าเริง 
น่ารัก สีสดใส ลวดลายส่วนใหญ่จะอยู่ที่เครื่องประดับศีรษะ 

ช่วงวยัสาวถงึแต่งงาน ช่วงนีจ้ะเป็นการแต่งตวัของผู้หญงิ 
เผ่าฮาหนทีีแ่ต่งตวัสวยงามทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบัศีรษะ
และเครื่องแต่งกายจะถูกตกแต่งด้วยเครื่องเงินประดับมากที่สุด 
เสื้อผ้านอกจากสีดำาเป็นสีหลักแล้ว ยังมีเสื้อผ้าที่ทำาจากหลากสี  
เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง ทำาให้ดูแล้วมีความ
สดใสเปรียบเหมือนดอกไม้ที่กำาลังเบ่งบาน ซึ่งช่วงวัยสาวถึง
วัยแต่งงานนี้จะเป็นช่วงที่มีความโดดเด่นที่สุดในชีวิตจากการ 
แต่งกาย

ช่วงวัยหลังคลอดลูก ช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของการ
แต่งกาย การแต่งตวัจะเป็นไปอย่างเรยีบง่าย เครือ่งประดบัศีรษะ
และเครื่องประดับเสื้อผ้าจะไม่ค่อยมี สีของเสื้อผ้า ก็จะเป็นสีดำา
และสีกรมท่า ไม่ค่อยมีสีสันภาพที่ 6 รูปการแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่า

ที่มา: ออนไลน์.
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1.2.3 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกาย
ของผู้หญิง

ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกายของ 
ผู้หญิงเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปรียบเทียบดังนี้

เปลอืกหอยเบีย้มากเป็นพิเศษ เนือ่งจากชาวอาข่ามี ความเชือ่ว่า 
เปลือกหอยเบี้ยจะเป็นเสมือนเครื่องรางช่วยคุ้มครองป้องกัน  
ช่วยขจัดปัดเป่าอันตราย นำาพาแต่สิ่ง ที่ดีๆ มาให้กับผู้สวมใส่ 

ตารางที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างการแต่งกายของผู้หญิงเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ชนเผ่า รูปแบบ เสื้อ กระโปรง เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับกาย เครื่องประดับเสื้อผ้า

อาข่า
3 แบบ 

ตามกลุ่ม
เน้นสีดำา

อัดกลีบสี
ดำา,นำ้าเงิน

หมวกผ้า
กำาไล สร้อย ทำาจาก

โลหะเงิน+หลากหลาย
ตกแต่งเครื่องประดับ

ฮาหนี
1 แบบ 

3 ช่วงอายุ
เน้นสีดำา สลับ

สีสดใส
เน้นสีดำา 

สลับสีสดใส
ผ้าโพก

กำาไร สร้อย ทำาจาก
โลหะเงิน

ปักรูปธรรมชาติ 
สีสดใส

ภาพที่ 7 รูปการแต่งกายของผู้หญิงเผ่าฮาหนี
ที่มา: ออนไลน์ และ ภาพถ่าย. (ผู้วิจัยถ่ายภาพเอง) 

2. การเปรียบเทียบความเชื่อด้านเครื่องแต่งกาย
ในการศึกษาการเปรียบเทียบความเหมือนและความ 

แตกต่างวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าฮาหนี ด้านความเช่ือ 
ของเครื่องแต่งกาย ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบความเช่ือด้านเครื่อง 
แต่งกายของทั้งสองชนเผ่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 ความเชื่อด้านเครื่องแต่งกายของชนเผ่าอาข่า
2.1.1 ด้านเครื่องประดับ
หญิงชาวอาข่านิยมสร้างความสวยงามแพรวพราวให้

เครื่องแต่งกายเพิ่มเติมด้วยการ ปักเหรียญเงิน ลูกปัดหลากสี 
เปลือกหอยเบี้ยประดับลงบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำาเผ่า
แทบทกุชิน้ โดยเฉพาะส่วนทีเ่ป็นเขม็ขดัมกัพบว่ามกีารปักประดบั

2.1.2 ด้านการปักลวดลาย
ลักษณะของลวดลายส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากจินตนาการ

อนัเพรศิแพร้วของบรรพบุรษุในการนำาเอาลักษณะของธรรมชาติ
ที่ปรากฏอยู่รอบตัว เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้ สัตว์แมลง ก้อนหิน  
เป็นต้น นำามาสร้างสรรค์เป็นลวดลายงานปัก ผสมผสานไปกับ 
ลวดลายทีม่าจากข้าวของเคร่ืองใช้ เครือ่งดนตรใีนวถีิ ชวีติประจำาวนั 
และในประเพณีของชนเผ่าอาข่าจนกลายเป็นลวดลายงานปัก 
ที่หลากหลาย เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าปักชนเผ่าอาข่า
ที่สะท้อนถึงตัวตนของชนเผ่าอาข่าที่ชัดเจน งานปักของชนเผ่า
อาข่าใช้สีสันสดใสสวยงาม ลวดลายปักบ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีการปักลวดลายดังนี้
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The Cultural Comparison on The Beliefs and Local Costumes Between Akha Hill Tribe in Thailand and Hani Hill Tribe in

2.1.2.1 ลายอาลูละโอ หรือลายลิ้นผีเสื้อ ตามชื่อเรียก
ของชาวอาข่า ในสมยัโบราณนัน้เสือ้ของชาวเผ่าอาข่าจะปรากฏ
ลายอาลูละโอ หรือลายลิ้นผีเสื้อแทบทุกผืน ที่มาของลวดลาย
เกิดจากบรรพบุรุษของชนเผ่าอาข่าจินตนาการมาจากการเห็น
ผีเสื้อออกหาอาหารในธรรมชาติมีส่วนท่ียื่นออกมาในการดูด 
นำ้าหวานจากดอกไม้ จึงนำามาประยุกต์เป็นลวดลายบนผืนผ้า  
พบลวดลายนี้ได้ในผ้าของชาวอาข่าแทบทุกผืน โดยเฉพาะเส้ือ
ของผู้หญิงชาวอาข่า

2.1.2.2 ลายดอกแสงอาทติย์ (ชิมจิาด)ุ ชิมจิาด ุเป็นภาษา 
ชนเผ่าอาข่า เป็นช่ือที่ชาวอาข่าหมายถึงดอกไม้ชนิดหน่ึงมักขึ้น
ในป่าบริเวณที่ชาว อาข่าอาศัยอยู่ลักษณะมีสีแดง หรือสีแดงส้ม 
มเีกสรดอกทีย่าวเป็นรศัมอีอกมาเป็นดอกกลมคล้ายพระอาทติย์ 
ด้วยการทีช่นเผ่าอาข่าเป็นชนเผ่า ทีอ่าศยัอยูท่่ามกลางธรรมชาติ
จึงนำาเอาลักษณะของธรรมชาติท่ีปรากฏอยู ่รอบตัว ดังเช่น
ลักษณะของดอกไม้ ชนิดน้ีท่ีชาวอาข่าเรียกว่า ชิมิจาดุ หรือ 
ดอกแสงอาทิตย์นำามาสร้างสรรค์เป็นลวดลายงานปักบนผืนผ้า 
ลายชิมิจาดุ หรือดอกแสงอาทิตย์เป็นลายโบราณท่ีใช้สืบทอด 
ต่อเนื่องมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ชาวอาข่ามี 
ความเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ดอกแสงอาทิตย์ เป็นดอกไม้มงคล 
จะนำาแต่โชคลาภความสุขความเจริญมาให้แก่ผู ้เป็นเจ้าของ 
ชนเผ่าอาข่า จึงมักปลูกต้นไม้นี้ไว้ ที่บ้านด้วย

2.1.2.3 ลายก้อนหิน ลายก้อนหนิ เป็นลวดลายโบราณ 
ทีส่บืทอดต่อกนัมาตัง้แต่ครัง้สมยับรรพบรุษุจนถงึปัจจบุนั ลกัษณะ 
ของลวดลาย เป็นลายสามเหลีย่มเรยีงต่อกนั ทีม่าของลวดลายนัน้ 
มาจากวิถีชีวิตในสมัยโบราณของชาวเขาเผ่าอาข่าที่นับถือ  
ศาสนาครสิต์ซึง่มกันยิมวางก้อนหนิรปูร่างคล้ายสามเหลีย่มล้อม
เป็นวงกลมเล็กๆ ไว้ที่บริเวณท้ายสวนหรือไร่นาของตน ส่วน
ตรงกลางของวงล้อมก้อนหินจะเว้นที่ว่างไว้เพื่อวางไม้กางเขน 
ลกัษณะเป็นความเชือ่ทีม่มีาแต่ โบราณทีช่าวอาข่าเชือ่ว่า ก้อนหนิ 
และไม้กางเขนนี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้ปลอดภัย 
ผลผลติ ในท้องไร่ท้องนากม็แีต่ความอดุมสมบรูณ์ หญงิชาวอาข่า 
จึงจินตนาการรูปลักษณะของก้อนหินนั้นมาสร้างสรรค์ปักเป็น
ลวดลายบนผนืผ้าจนเป็นเอกลกัษณ์บนผนืผ้าปักของชนเผ่าอาข่า

2.2 ความเชื่อด้านเครื่องแต่งกายของชนเผ่าฮาหนี
โดยความเชื่อของชนเผ่าฮาหนีเชื่อว่า ธรรมชาติจะมี  

ดาวและพระจันทร์ ภูเขา แม่นำ้า ต้นไม้ ดอกไม้ และชนเผ่าฮาหน ี
เป็นคนเชื่อมั่นในธรรมชาติ และเขาอยากให้สิ่งเหล่าน้ีอยู่ใน 

เคร่ืองแต่งกายหมด ซ่ึงชนเผ่าฮาหนีเช่ือว่าเม่ือธรรมชาติเหล่านี้
อยู่ในเครื่องแต่งกายหมดแล้วชีวิตของเขาจะได้อยู่แบบสมบูรณ์

2.3 ความเหมือนและความแตกต่างความเช่ือด้าน
เครื่องแต่งกาย

ความเหมือนและความแตกต ่างความเชื่อด ้าน
เครื่องแต่งกายของเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปรียบเทียบดังนี้

ตารางที ่3 ความเหมอืนและความแตกตา่งความเชือ่ดา้น
เครื่องแต่งกายของเผ่าอาข่าในไทยกับเผ่าฮาหนีในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ชนเผ่า เครื่องประดับ ลวดลาย ความเชื่อ

อาข่า โลหะเงิน 
เปลือกหอยเบี้ย

จากจิตนาการ
ธรรมชาติ

เป็นเครื่องราง
ป้องกัน

ฮาหนี โลหะเงิน ขนนก
ธรรมชาติ

ธรรมชาติทำาให้
ชีวิตสมบูรณ์

อภิปรายผล
จากผลการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบวฒันธรรมดา้นการ 

แต่งกายชนเผ่าฮาหนีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประเด็น 
ที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้ 

เส้ือผ้าที่นำามาสวมใส่ ของทั้งสองชนเผ่าจะเกิดจากการ
ทอขึน้ใชเ้อง และนำามาประดบัดว้ยเครือ่งโลหะเงนิ เปน็ส่วนใหญ ่ 
เน้นสีดำา โดยมีความเช่ือว่า สีดำาเป็นสีแห่งชีวิต เป็นสีมงคล  
ส่วนวัฒนธรรมด้านการแต่งกายชนเผ่าอาข่าของประเทศไทย  
มีลักษณะการแต่งกายแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 1) แบบ  
“อู่โล้วอาข่า” 2) แบบ “โลมีอาข่า” และ 3) แบบ “ผาหมีอาข่า” 
ซึง่การแตง่กายของชนเผ่าอาขา่ทัง้ 3 แบบ ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 
มากนกั เส้ือผ้าทีน่ำามาสวมใส่ เกดิจากการทอขึน้ใชเ้อง และนำามา 
ประดับด้วยเครื่องโลหะ ซึ่งการแต่งกายของทั้งสองชนเผ่า จะมี 
ลักษณะที่คล้ายกันมากกว่าต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสีของ 
เส้ือผ้า เครื่องประดับหรือลวดลายของเส้ือผ้า ล้วนมีลักษณะ 
ทีค่ลา้ยคลงึกนั สว่นความแตกตา่งกนัเลก็นอ้ยพบวา่ แหลง่วสัดทุี่
นำามาใช้ประกอบเช่น ขนนก คุณภาพของเงินโลหะเก่าที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ กับเงินโลหะใหม่ในประเทศไทย สำาหรับ
การตีความสัญลักษณ์ พบว่ามีการให้ความหมายใหม่เพ่ิมจาก 
ความเชื่อดั้งเดิม นอกจากนี้ยังพบว่าเรื่องวัฒนธรรมอาหาร 
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หลายอยา่งคล้ายกนั แตม่บีางอยา่งไมม่ใีนกลุม่ฮาหน ีแตป่จัจบุนั
พบวา่มใีนกลุ่มอาขา่ ซ่ึงจากประวัติศาสตร์ของชนเผา่อาข่าในไทย 
มบีรรพชนอพยพมาจากจนี บางกลุม่อพยพจากจนีผา่นทางพมา่
เข้าไทย บางกลุ่มอพยพจากจีนผ่านเข้าทางลาวต่างๆ ช่วงเวลา 
แม้แต่ละกลุ่มจะมาต่างช่วงเวลากัน แต่สามารถพบลักษณะทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งลักษณะทางวัฒนธรรมดังกล่าว สอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้ง 2 หมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบวัฒนธรรมด้าน 

เครื่องแต่งกายและความเชื่อ ของชนเผ่าอาข่าในประเทศไทย 
และชนเผ่าฮาหนีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของทั้งสองชนเผ่า ในคราวต่อไป  
ควรจะศึกษาวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่นอาหาร  
การปรบัตวัของอาขา่รุน่ใหมใ่นประเทศไทย และการปรบัตวัของ
ฮาหนีในปัจจุบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อ 
จะได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ทีย่งัทรงคณุคา่และความงดงามของทัง้สองกลุม่ใหส้บืทอดตอ่ไป 



282 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมชนเผ่าอาข่าของประเทศไทยและชนเผ่าฮาหนีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านความเชื่อและเครื่องแต่งกาย
The Cultural Comparison on The Beliefs and Local Costumes Between Akha Hill Tribe in Thailand and Hani Hill Tribe in

บรรณานุกรม
กัลยา ติงศภัทย์. (2550) ความหมายและบทบาทของ “ไก” ในโลกทัศน์ของชาวอ่าข่า. วิทยานิพนธ์ ศศ.ต. กรุงเทพฯ: คณะวิจัย 

สายมนุษยศาสตร์โครงการ HCMR จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตร ภูมิศักดิ์. (2519) ความเป็นมาของคำาสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
จำาลอง อินทะวงษ์. (2548) สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในประเทศไทย. เชียงใหม่ : สมาคม 

“ชาวเขาเผ่าต่างๆ ชนเผ่าอาข่า หรือ อีก้อ” (2560, มกราคม 16) [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก : http://www.sawadee.co.th/
thailand/hilltribes/akha.html 

บญุรอด ชลารักษ์. (2552) วถิชีวีติความเปน็มาและสภาพการดำารงชวีติของชนกลุม่นอ้ยในจงัหวดักาญจนบรุ.ี วทิยานพินธ ์ศศ.ม. กาญจนบรุ:ี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก : http://www.sacict.com/ckfinder/userfiles/files/n8.pdf

ปนัดดา บุณยสาระนัย. (2547) อาข่า หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.

เมชฌ สอดสอ่งกฤษ. (2560, มกราคม 16) “ภาษาศาสตรแ์ละวฒันธรรมจนี” [เวบ็ไซต]์. สืบค้นไดจ้าก: https://metchs.blogspot.com/ 
2011/11/18.html  

อภิชาต ภัทรธรรม. (2550) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาข่า. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำากัด

เอกสารจีน
刘顺才,赵德文 (2007)《第五届国际哈尼/阿卡文化学术讨论会论文集》云南民族出版社

白永芳 (2005)《哈尼族女性传统服饰及其符号象征》.硕士研究生学位论文：中央民族大学.

外川智大 (2015)《哈尼族妇女人类学研究的中外差异》.硕士研究生学位论文：云南大学.

李 阳 (2011)《哈尼族服饰纹样视觉语言研究》.硕士研究生学位论文：昆明理工大学. 

红河县人民政府地方志办公室 (2010)《红河县年鉴》德宏民族出版社

杨六金,龙庆华 (2013)《国际哈尼、阿卡社会文化研究》云南人民出版社

罗开云 (2003)《中国少数民族革命史》. 中国社会科学出版社.

张江华 (2003)《中国少数民族现状与发展调查研究丛书》.堆龙德庆县藏族卷. 民族出版社.

哈尼族简史民编写组 (2008)《哈尼族简史》民族出版社

程志方,李安泰 (2000)《云南民族服饰》云南人民出版社

戴庆夏 (2003)《现代语言学理论与中国少数民族语言学研究》(2003/1) 民族出版社.



บุปผชาติ : ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล
HEZBOLLAH : MIXED MEDIA ART FROM RECYCLED PAPER

❖ กนกวรรณ แก่นจักร ❖



บุปผชาติ : ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล
HEZBOLLAH : MIXED MEDIA ART FROM RECYCLED PAPER284

บุปผชาติ : ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล
HEZBOLLAH : MIXED MEDIA ART FROM RECYCLED PAPER
❖ กนกวรรณ แก่นจักร1 ❖
❖ ภรดี พันธุภากร2 ❖
❖ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ3 ❖

บทคัดย่อ
การวิจยัเร่ือง บุปผชาติ : ศลิปะสือ่ผสมจากกระดาษรไีซเคิล  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ทดลองเทคนคิกระบวนการในการท�ากระดาษ 
จากวสัดเุหลอืใช้ และสร้างสรรค์ผลงานศลิปะสือ่ผสมจากกระดาษ 
รีไซเคิล เพื่อแสดงออกถึงความงามในบุปผชาติในแต่ละฤดูกาล  
มแีนวคดิในความงามของบปุผชาต ิพฤกษา พรรณพชืนานาชนดิ 
โดยใช้วิธีการการซ�้าของรูปร่างและขนาดเพื่อสร้างมิติ เน้นการ 
ใช้สเีพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างรูปทรงให้มคีวามเป็นอนัหนึง่
อันเดียวกัน สะท้อนจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
สือ่ผสมจากกระดาษรไีซเคลิ จ�านวน 3 ชดุ ชดุละ 3 ชิน้ รวม 9 ชิน้  
คอื ชดุผลงานฤดกูาล แนวความคดิเก่ียวกบับปุผชาตใินช่วงฤดรู้อน  
ฤดูหนาว ฤดูฝน ผลงานใช้โทนสีตามฤดูกาล และยังคงลักษณะ
ของดอกไม้ชนดินัน้ ชุดผลงานจนิตนาการ แนวความคดิเกีย่วกับ 
บุปผชาติ พฤกษานานาพรรณ ใช้โทนสีตามฤดูกาล เน้นการ 
ผสมผสานบปุผชาตใินฤดูต่างๆ และพรรณพฤกษาให้สอดคล้องกบั 
จินตนาการ ชุดผลงานอลังการ แนวความคิดเก่ียวกับบุปผชาต ิ
ให้ดหูรูหรา เน้นการเชือ่มรปูร่างรูปทรงระหว่างสสีนัในช่วงฤดตู่างๆ  
ผลงานทั้ง 3 ชุดนี้ได้สะท้อนคุณค่าความงาม สีสันของบุปผชาต ิ
ในช่วงฤดกูาลต่างๆ เป็นผลงานศิลปะสือ่ผสมจากกระดาษรไีซเคลิ  
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�า
ปัจจุบันปัญหาของการใช้กระดาษของมนุษย์มีมากขึ้น  

มกีารใช้กระดาษเป็นจ�านวนมหาศาลและใช้มากเกนิความจ�าเป็น  
โดยเฉพาะในส�านักงานที่มีขนาดใหญ่ ผู้ผลิตกระดาษต้องเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและคิดค้นวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพของ
กระดาษให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดตามไปด้วย 
เมื่อกระดาษได้เข้ามามีความส�าคัญกับมนุษย์ ในทางตรงกันข้าม
วัตถุดิบก็เริ่มขาดแคลน มนุษย์ต้องตัดต้นไม้มากข้ึน จึงมีการ
รณรงค์การใช้กระดาษอย่างประหยัด หรือมีการน�ากระดาษที่
ใช้แล้วกลับมาใช้อีกเพื่อประโยชน์สูงสุด และลดปริมาณการใช้
กระดาษให้น้อยลง ส�าหรับประวติัการใช้กระดาษในประเทศไทย 
ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่วัสดุที่มีลักษณะอย่างกระดาษนั้น
เรยีกว่า สมดุไทย มทีัง้สมดุไทยขาวและสมดุไทยด�าโดยทีผ่ลติจาก 
เยือ่ไม้ทบุละเอยีด ต้มจนเป่ือย ใส่แป้งเพือ่ให้เนือ้กระดาษเหนยีว 
น�าไปกรองในกระบะเลก็ๆ ทิง้ไว้จนแห้ง แล้วลอกออกมาเป็นแผ่น  
พบัทบไปมาตลอดความยาว ได้เป็นเล่มสมดุ เรยีกว่า สมดุไทยขาว  
หากต้องการ สมดุไทยด�า  จะผสมผงถ่านในข้ันตอนการผลติ ทาง
ภาคเหนือของไทย มีการผลิตกระดาษด้วยวิธีการคล้ายคลึงกัน 
เรยีกว่า กระดาษสา เมือ่น�ามาท�าเป็นสมดุใช้เขียน เรยีกว่า ป๊ับสา  
(แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 
2559.) ค�าว่ากระดาษไม่ใช่ค�าไทย แต่สันนิษฐานว่าแปลงมาจาก 
ค�าว่า Cartas ในภาษาโปรตุเกส ด้วยเข้าใจว่าโปรตุเกสเป็น 
ผู้น�ากระดาษแบบฝรั่งเข้ามาในสมัยอยุธยา ค�าว่ากระดาษจึงใช้
ตดิปากกนัมาตัง้แต่สมยันัน้ (ก�าธร สถริกุล,2515:277) ชาวอยีปิต์
โบราณได้น�าต้นปาปิรัส Papyrus ภาษากรีกหมายถึงต้นกกน�้า
ชนดิหนึง่ มาใช้เป็นวสัดใุนการเขียนหนงัสือเป็นเวลากว่า 5,000 ปี 
มาแล้ว จึงท�าให้เข้าใจได้ว่าค�าว่า Paper เป็นค�าที่มีรากศัพท ์
มาจากค�าว่า Papyrus ด้วยเช่นกัน

จากการศึกษาค้นคว้าท�าให้มีความเข้าใจปัญหาของการ
ใช้กระดาษ และวิธีการท�ากระดาษของมนุษย์ที่มากขึ้น จึงมี
แนวคดิในการน�ากระดาษเหลอืใช้กลบัมาท�าเป็นกระดาษอกีครัง้  
เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษ A4 และกระดาษลูกฟูก โดย 
น�ามาร่วมสร้างสรรค์เป็นผลงานศลิปะภายใต้แนวความคดิเก่ียวกบั 
บุปผชาติ ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล บุปผชาติในที่นี ้
หมายถึงดอกไม้  บุปผชาติกับมนุษย์มีความเก่ียวเน่ืองกันมา 
โดยตลอด ส�าหรบัคนไทยบปุผชาตมิอีทิธพิลต่อความเป็นอยูม่าก  

ทัง้ด้านศาสนา พธิกีารต่างๆ เพือ่การสกัการะบชูาสิง่ทีต่นเคารพ  
รวมทั้งการน�าดอกไม้มาประดับตกแต่งภายในบ้าน สร้าง
บรรยากาศทีน่่าอยู ่สบายใจ ความสดช่ืน และความประทบัใจต่อ 
ผู้มาเยอืน รวมทัง้มกีารน�าบปุผชาติไปผสานกบัวรรณกรรมต่างๆ 
จนขาดเสียมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการชมพฤกษา การเปรียบเปรย 
ตัวละครเอกด้วยช่ือดอกไม้ที่น่าทะนุถนอม ประเทศไทยที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อันเหมาะในการ 
เพาะปลูก ส่งผลให้มีพันธุ์บุปผชาติต่างๆ มากมายหลากหลาย
สายพันธุ์ พันธุ์บุปผชาติที่เปรียบเสมือนวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไทย (แหล่งท่ีมา : http://jitpra.blogspot.com เข้าถึง 
เมือ่ 25 ตลุาคม 2559.) ดอกไม้ในแต่ละช่วงฤดจูะมสีสีนัสวยงาม
ต่างกนัออกไป ดอกไม้ในฤดรู้อนจะมสีสีนัฉดูฉาด ดอกไม้ในฤดฝูน 
จะมีสีสันสดใส และดอกไม้ในฤดูหนาวจะมีสีสันอ่อนหวาน 
ดอกไม้ทัง้ 3 ฤด ูให้อารมณ์ความรูสึ้กและสีสนัทีแ่ตกต่าง ซ่ึงท�าให้ 
เกดิแนวคิดในการน�ารปูแบบดอกไม้ในแต่ละช่วงฤด ูมาสร้างสรรค์ 
เป็นผลงานศิลปะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมจากกระดาษ

รีไซเคิล โดยน�าเทคนิคที่ได้จากการท�า (ผลิต) กระดาษจากวัสดุ 
(กระดาษ) เหลือใช้ มาร่วมสร้างสรรค์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการท�ากระดาษจากวัสดุ
กระดาษเหลือใช้ให้เกิดเป็นรูปทรงอันหนึ่งอันเดียวกัน 

กรอบแนวคิด
เป็นการน�ากระดาษทีท่�า (ผลติ) ขึน้ใหม่จากวสัด ุ(กระดาษ)  

เหลือใช้มาสร้างสรรค์ เป็นผลงานศิลปะส่ือผสม สะท้อน
จินตนาการและแนวคิดในการใช้ รูปร่าง รูปทรง สี ขนาด และ
การซ�้าของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืชนานาชนิด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการท�ากระดาษจาก

วัสดุเหลือใช้
2. ได้ผลงานศิลปะส่ือผสมจากกระดาษรีไซเคิล สะท้อน

จินตนาการในรูปแบบเฉพาะบุคคล 
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ขอบเขตของการวิจัย
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสือ่ผสมจากกระดาษรไีซเคลิ 

มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยการน�ากระดาษที่ท�า

ขึ้นเองจากวัสดุกระดาษเหลือใช้ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ 
กระดาษลูกฟูก และกระดาษ A4 มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อ
ผสมภายใต้แนวคิดความงามของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืช
นานาชนิด ให้เกิดผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะบุคคล

2. รูปแบบ 
การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะสือ่ผสม 3 มติ ิโดยใช้กระดาษ

ที่ผลิตขึ้นเองเป็นโครงสร้างหลักของการสร้างสรรค์ สะท้อน
แนวคิดความงามของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืชนานาชนิด 
ผสมผสานกบัจนิตนาการเก่ียวกับการน�ารปูร่าง ลกัษณะ ส ีการซ�า้  
รวมทัง้เทคนคิทีไ่ด้จากการท�ากระดาษมาเชือ่มให้เกดิความสมดลุ
ในตัวผลงาน ด้วยความอ่อนช้อยของกระดาษ รูปทรงและสีสัน
จากผลงานที่เกิดจากจินตนาการ 

3. เทคนิค 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม โดยน�าเทคนิคซ่ึง

ได้จากกระดาษที่ท�า (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�าจาก

ใยเปลือกไม้ ฟาง หญ้า เศษผ้า และอาจมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อ
ให้กระดาษดีขึ้น

รีไซเคิล (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช ้
ประเภทต่างๆ หรือวัสดุที่ก�าลังจะเป็นขยะโดยน�าไปผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ เช่น การหลอม เป็นต้น เพื่อให้เป็น 
วัสดุใหม่แล้วน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ซ่ึงวัสดุนั้นอาจ 
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิลมีความหมาย

ต่างจากรียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การน�ากลับมาใช้ใหม่โดย 
ไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆ 

กระดาษรีไซเคิล (Recycle paper) หมายถึง กระดาษ
ทีท่�าข้ึนจากวสัด ุ(กระดาษ) เหลอืใช้โดยทีน่�าไปผ่านกระบวนการ
ปั่นแล้วท�าเป็นแผ่นกระดาษขึ้นใหม่ และน�ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้อีกครั้ง

จนิตนาการ หมายถงึ ความคิดและประสบการณ์ส่วนบคุคล
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) หมายถึง ผลงาน

ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทาง
ด้านทัศนศิลป์หลายๆ แขนงผสมผสานท�าให้เกิดผลงานที่อยู่ใน
ชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึง
อารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อ
ผสมสามารถหาได้จากวสัดธุรรมชาต ิเช่น วสัดจุากพชื สตัว์ และ
แร่ วัสดุสังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น 

บุปผชาต ิหมายถึง ดอกไม้ พวงดอกไม้
พรรณพฤกษา หมายถงึ ต้นไม้ ใบไม้ พรรณพชื พรรณไม้ 

การด�าเนินงานวิจัย 
การสร้างสรรค์ครั้งนี้มีการด�าเนินงาน 2 ลักษณะคือ
1. การท�า (ผลิต) กระดาษจากวัสดุ (กระดาษ) เหลือใช้  

ได้ทดลองท�าโดยมีกระบวนการตามล�าดับ
กระบวนการท�ากระดาษรไีซเคลิ เริม่จากการแยกประเภท

ของกระดาษ ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษ A4 กระดาษ
ลูกฟูก น�ากระดาษแต่ละชนิดมาฉีกแล้วท�าการแช่น�้าทิ้งไว้ 2 วัน 
จากนัน้น�ากระดาษทีชุ่ม่น�า้มาป่ันให้ละเอยีด แล้วเทใส่อ่างส�าหรบั
ร่อนเยื่อกระดาษ น�าบล็อคไม้ขนาด A3 ที่เตรียมไว้ทาด้วย 
แล็กเกอร์ (เพื่อป้องกันการพองของไม้) ขึงด้วยตาข่ายพลาสติก
มาช้อนเยื่อกระดาษขึ้นท�าให้น�้าหยดจากบล็อคไม้จนหมดเหลือ
แต่เย่ือกระดาษ (ความหนาบางของกระดาษควรมีภาชนะตวง) 
วิธีการช้อนเยื่อกระดาษควรใช้มือตีเยื่อกระดาษที่อยู่ในอ่าง
กระจายให้ทั่ว เพื่อไม่ให้กระดาษเกาะกลุ่มกัน ถ้าต้องการท�า
พื้นผิวให้ท�าขณะท่ีเยื่อกระดาษยังเปียกอยู่ สามารถใช้มือกด 
หรือหยิบกระดาษออก ฉีดน�้า หรือน�าวัสดุมากดทับ เช่น ฝาขวด  
หลอดน�้า ตาข่ายพลาสติก เพื่อให้เกิดลวดลาย อาจน�าวัสดุ  
เช่น เชือก เศษกระดาษ มาใส่ในเยื่อกระดาษ เพื่อให้เกิดพื้นผิว
และลวดลายทีแ่ปลกตา จากนัน้น�าบล็อคไม้ไปตากแดดหรอืผ่ึงลม 
ในที่ร่มจนแห้งสนิท
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จากนั้นน�ากระดาษท่ีแห้งสนิทมาย้อมสี สีท่ีใช้ในการ
สร้างสรรค์คือสีผสมอาหาร น�าสีผสมกับน�้าเปล่าในภาชนะที่ใช้
เพื่อการย้อม (ขณะย้อมสีควรสวมถุงมือ) ถ้าต้องการสีเข้มควร
ใส่น�้าเปล่าเพียงเล็กน้อย ถ้าต้องการสีอ่อนควรใส่น�้าในปริมาณ

มากขึ้น ความเข้มและความอ่อนของสีขึ้นอยู่กับปริมาณของน�้า
ที่น�ามาผสม น�ากระดาษที่ตากแห้งสนิทมาท�าการย้อมสีโดยการ
วักน�้าสีใส่กระดาษจนทั่ว แล้วน�าไปผึ่งตากในที่ร่ม หลังกระดาษ
แห้งแล้วใช้มือแกะกระดาษออกจากบล็อคไม้

ภาพที่ 1 ภาพขั้นตอนการท�ากระดาษ

ภาพที่ 2 ภาพขั้นตอนการย้อมสี

ภาพที่ 3 กระดาษ A4 สีขาว  ภาพที่ 4 กระดาษลูกฟูก ภาพที่ 5 กระดาษหนังสือพิมพ์ 

กระดาษรีไซเคิลที่ได้จากการย้อมสีผสมอาหาร
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ภาพที่ 6 ภาพหนังสือพิมพ์แบบไม่ปั่น

ภาพที่ 9 กระดาษ A4 สีแดงเข้ม

ภาพที่ 12 กระดาษ A4 สีชมพูอมม่วงเข้ม

ภาพที่ 18 กระดาษ A4 สีน�า้เงิน

ภาพที่ 15 กระดาษหนังสือพิมพ์สีม่วงอ่อน

ภาพที่ 7 กระดาษ A4 แบบไม่ปั่น

ภาพที่ 10 กระดาษ A4 สีแดงสตอเบอร์รี่

ภาพที่ 13 กระดาษ A4 สีชมพูนม

ภาพที่ 19กระดาษ A4 สีฟ้า

ภาพที่ 16 กระดาษ A4 สีม่วงแกมน�้าเงินอ่อน

ภาพที่ 8 กระดาษหนังสือพิมพ์กับกระดาษ A4 

ภาพที่ 11 กระดาษ A4 สีชมพูเข้ม 

ภาพที่ 14 กระดาษ A4 สีม่วงอมชมพูอ่อน

ภาพที่ 20 กระดาษ A4 สีฟ้าอ่อน

ภาพที่ 17 กระดาษ A4 สีม่วงแกมน�้าเงิน
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ภาพที่ 21 กระดาษ A4 สีส้มอมแดง

ภาพที่ 24 กระดาษ A4 สีเหลืองมะนาวเข้ม

ภาพที่ 27 กระดาษ A4 สีเขียวมะนาวผสมเหลือง

ภาพที่ 30 กระดาษหนังสือพิมพ์สีเขียวเข้ม

ภาพที่ 33 กระดาษ A4 สีน�า้ตาล

ภาพที่ 22 กระดาษ A4 สีส้มอมเหลือง 

ภาพที่ 25 กระดาษ A4 สีเหลือง

ภาพที่ 28 กระดาษ A4 สีเขียวอ่อน

ภาพที่ 31 กระดาษ A4 สีเขียวขี้ม้า

ภาพที่ 34 กระดาษ A4 สีน�้าตาลอมเหลือง

ภาพที่ 23 กระดาษ A4 สีส้มโอลด์โรส

ภาพที่ 26 กระดาษ A4 สีเหลืองอ่อน

ภาพที่ 29 กระดาษ A4 สีเขียวเข้ม

ภาพที่ 32 กระดาษ A4 สีน�้าตาลเข้ม

 ภาพที่ 35 กระดาษ A4 สีน�้าตาลอ่อน
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ภาพที่ 36 การปั้น ภาพที่ 37 การเย็บและการสาน ภาพที่ 38 การสาน

การทดลองเทคนิค

ภาพที่ 39 การหยิกกระดาษเป็นวงกลม

ภาพที่ 42 การใช้นิ้วมือกด

ภาพที่ 45 การหยิกกระดาษ 

ภาพที่ 48 การฉีดน�้าแรง

ภาพที่ 40 การใส่วัสดุเชือก

ภาพที่ 43 การใช้นิ้วมือกดและพู่กันหยดสี

ภาพที่ 46 การใช้แปรงสีฟัน

ภาพที่ 49 การหยดน�้า

ภาพที่ 41 การพับซ้อน 

ภาพที่ 44 การกดด้วยตาข่าย

ภาพที่ 47 การฉีดน�้าละเอียด

ภาพที่ 50 การสะบัดน�้า
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ผลงานชุดที่ 1 ชื่อชุดผลงานฤดูกาล จ�านวนผลงาน 3 ชิ้น
แนวความคิด
น�าเสนอแนวความคิดเก่ียวกับบุปผชาต ิ

ในช่วงฤดรู้อน ฤดูหนาว ฤดฝูน ในรปูแบบงานศิลปะ 
สื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิลท่ีท�าขึ้นเอง ผลงาน
ศิลปะในชุดนี้จะใช้โทนสีตามฤดูกาลโดยใช้เทคนิค
การท�ากระดาษ ได้แก่ การปั้น การเย็บ การพับ 
การฉีก การตัด การม้วน การขึ้นรูป การย้อมสี  
เพื่อสร้างรายละเอียดโดยใช้การซ�้าของรูปทรง
และเน้นการใช้สีเพื่อท�าให้เกิดมิติ สร้างสรรค์โดย
ใช้ดอกไม้เป็นส่วนในการแสดงออกผ่านรูปทรง
วงกลมทีใ่ช้เป็นโครงสร้างหลักของผลงาน แต่ละชิน้
จะสะท้อนความงามของดอกไม้ในช่วงฤดูกาลต่างๆ 

ภาพที่ 58 ภาพร่างผลงานชุดที่ 1 ฤดูกาล

ภาพที่ 51 การหยดสี สีชมพูนม ภาพที่ 52 การฉีดด้วยกระบอกฉีดน�้า (ฟ๊อกกี้) ภาพที่ 53 การสะบัดน�้า

ภาพที่ 54 การหยดสี สีแดงสตอเบอร์รี่ ภาพที่ 55 การหยดสี สีเหลือง

ภาพที่ 57 การหยดสี 3 สี

ภาพที่ 56 การหยดสี สีม่วงอ่อน
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ผลงานชดุที ่2 ชือ่ชุดผลงานจนิตนาการ จ�านวนผลงาน 3 ชิน้ 
แนวความคิด
น�าเสนอแนวความคดิเก่ียวกบับปุผชาต ิพฤกษานานาพรรณ  

ในรูปแบบงานศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิลท่ีท�าข้ึนเอง  
ผลงานศิลปะชุดนี้เป็นการใช้โทนสีโทนร้อน สีโทนเย็น และ 
การผสมผสานความแตกต่างระหว่างสีคู่ตรงข้าม โดยใช้เทคนิค
การท�ากระดาษ ได้แก่ การปั้น การเย็บ การพับ การฉีก การตัด 
การม้วน การขึน้รปู การย้อมสี เพือ่สร้างรายละเอยีดโดยใช้การซ�า้
ของรูปทรงและเน้นการผสมผสานบุปผชาติและพฤกษาบวกกับ
จินตนาการ สร้างรูปแบบบุปผชาติขึ้นใหม่ให้มีความแปลกและ
น่าสนใจสร้างสรรค์โดยใช้รูปทรงอิสระผสมผสานด้วยบุปผชาติ

ภาพที่ 59 ภาพประกอบผลงาน

ภาพที่ 60 ผลงานชุดที่ 1 ฤดูกาล

ภาพที่ 61 ภาพร่างผลงานชุดที่ 2 จินตนาการ

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานจริง

ภาพร่าง

และพฤกษานานาชนิด ผลงานในแต่ละช้ินสะท้อนจินตนาการ
การผสมผสานของบุปผชาติและพฤกษา
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ภาพที่ 62 ภาพประกอบผลงาน

ภาพที่ 63 ผลงานชุดที่ 2 จินตนาการ

ผลงานจริง

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน
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ผลงานชุดที่ 3 ชื่อชุดผลงานอลังการ จ�านวนผลงาน 3 ชิ้น 
แนวความคิด
ผู ้วิจัยน�าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับบุปผชาติในช่วง 

ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ในรูปแบบงานศิลปะสื่อผสมจาก
กระดาษรีไซเคิลที่ท�าขึ้นเอง ผลงานศิลปะในชุดน้ีจะใช้โทนสี
ตามฤดูกาลโดยคลี่คลายรูปร่างของบุปผชาติแต่ละชนิดท�าให้
เกิดรูปทรงใหม่ ใช้เทคนิคการท�ากระดาษ เช่น การปั้น การเย็บ
กระดาษ การพับ การฉีก การตัด การม้วน การขึ้นรูป การย้อมสี  

ภาพที่ 64 ภาพร่างผลงานชุดที่ 3 อลังการ ภาพที่ 65 ภาพประกอบผลงาน

ภาพที่ 66 ผลงานชุดที่ 3 อลังการ 

ภาพร่าง

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ผลงานจริง

เพื่อสร้างรายละเอียดโดยใช้การซ�้าของรูปทรงและเน้นการใช้สี
เพื่อท�าให้เกิดมิติ ผลงานในแต่ละชิ้นจะสะท้อนความงามของ
ดอกไม้ในช่วงฤดูกาลต่างๆ 
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การออกแบบเรขศิลป์ เพื่อการรณรงค์ 
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❖ ปุญญิศา จันทร์โสดา1 ❖

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
ปากเป็นประตูด่านสำาคัญสู่สุขภาพท่ีดี ซ่ึงการสร้างรากฐานตั้งแต่แรกเริ่มย่อมส่งผลดี

อย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพฟันในวัยเด็กที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพฟัน 
ในอนาคต ซึ่งเรขศิลป์บนสื่อรณรงค์นอกจากจะทำาหน้าที่ให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารแล้วยังต้อง
ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสื่อและดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคุณแม่ยุคใหม่ 
ที่มีอายุ 25-34 ปี มีลูกอยู่ในวัยแรกเกิดถึง 6 ปี สื่อที่ใช้ศึกษาเป็นสื่อดิจิทัล ในการศึกษาครั้งนี ้
มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการกำาหนดแนวทางสื่อในการรณรงค์ เรื่องการป้องกันฟันผุใน
เด็กปฐมวัยสำารับคุณแม่ยุคใหม่ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ เพ่ือการรณรงค์  
เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ 3) เพื่อออกแบบเรขศิลป์ เพื่อการ
รณรงค ์เรือ่งการปอ้งกนัฟนัผใุนเด็กปฐมวยัสำาหรบัคณุแมย่คุใหม ่ใหม้รีปูแบบทีถ่กูตอ้งเหมาะสม 
โดยมขีัน้ตอนดงันี ้1) ศกึษาขอ้มลูจากสือ่ตา่งๆ และผลสำารวจจากกลุ่มเปา้หมาย 2) ใชเ้ครือ่งมอื 
ดำาเนินการวิจัยในการเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 
แต่ละสาขา ได้แก่ สาขาทันตกรรม, สาขาการออกแบบ, สาขาการสื่อสารและการโฆษณา  
3) สรุปแนวทางสื่อและกลยุทธ์สำาหรับใช้ในการรณรงค์ 4) ออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์  
เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ 5) ประเมินผลด้านเนื้อหาจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นทนัตกรรม และประเมนิผลความพงึพอใจดา้นการออกแบบ จากกลุม่เปา้หมาย

ผลการวิจัยพบว่า การกำาหนดแนวทางการใช้สื่อนั้นสามารถแบ่งเป็นสื่อหลักคือ 
สื่อโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook Line Instragram และสื่อสนับสนุนได้แก่ สิ่งพิมพ์  
ประกอบด้วย ป้ายประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ โปสเตอร์ ใบปลิว และของที่ระลึก
ในการจดักจิกรรมสร้างแรงจงูใจ โดยมรีปูแบบเนือ้หาพจิารณาจากทศันคตใินการเปดิรบัขา่วสาร
สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย คือประโยชน์ ความคุ้นเคย และความน่ากลัว ประกอบกับช่วงเวลา
และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายด้วย สำาหรับแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ 
ทีส่ามารถสือ่สารกบักลุม่คณุแมย่คุใหมไ่ดเ้หมาะสมนัน้ วเิคราะห์จากองคป์ระกอบทางเรขศลิป ์
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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บทน�า
ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดสุขภาพร่างกายจัดว่าเป็นสิ่งสำาคัญ

มาเปน็อนัดบัหนึง่ การปลกูฝงัเรือ่งการรกัษาสขุภาพตัง้แตแ่รกเริม่ 
ก็เช่นกัน ปากถือได้ว่าเป็นประตูสู่สุขภาพ และเป็นประการด่านสำาคัญ 
ของการมีสุขภาพที่ดีมีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม เนือ่งจากปญัหาสขุภาพชอ่งปากนัน้สง่ผลตอ่ระบบอืน่ๆ  
ของร่างกาย ดังนั้นการดูแลช่องปากจึงเป็นวิธีท่ีจะทำาให้เรามี
สุขภาพปากและฟันที่แข็งแรง ควรให้ความสำาคัญในการดูแล
ตั้งแต่แรกเริ่มและคงสภาพท่ีดีไว้ ท้ังน้ีการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคย่อมส่งผลดีกว่าการรักษา ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความ
เจบ็ปวดทกุข์ทรมาน และทำาใหไ้มต่อ้งเสียเวลาหรอืยุง่ยากในการ
รกัษา สามารถประหยดัเงนิในการรกัษาฟนัในแตล่ะครัง้ ทีส่ำาคญั
คือทำาให้ไม่ต้องสูญเสียฟันโดยไม่จำาเป็นอีกด้วย 

ภาวะโรคฟันผุในเด็กเล็กเป็นปัญหาทันตสาธารณสุข 
ทีส่ำาคญัของประเทศไทย จากการสำารวจสภาวะสขุภาพชอ่งปาก 
โดยสำานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่าในแต่ละช่วงวัย
ต่างก็มีปัญหาทางด้านทันตสุขภาพแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ 
ชว่งอาย ุเดก็แรกเกดิ - 3 ป ีเดก็จะเริม่มฟีนัน้ำานมเมือ่อาย ุ6 เดือน 
มีปัญหาฟันผุ ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และผุมากขึ้นตามวัย โดยเด็ก 
อายุ 3 ปี มีฟันผุแล้วถึงร้อยละ 51.7 เฉลี่ย 2.7 ซี่ / คน และ 
สว่นใหญไ่มไ่ดรั้บการรกัษา โรคฟนัผใุนวยัเดก็ สง่ผลกระทบต่อการ
เจรญิเติบโตและพฒันาการ มกีารศกึษาพบวา่ การมฟีนัผุหลายซี่ 
ในปากมีความสัมพันธ์กับภาวะแคระแกร็นของเด็ก การสูญเสีย
ฟันน้ำานมไปก่อนกำาหนดทำาให้เด็กรับประทานอาหารลำาบาก 
เคีย้วไมส่ะดวก และเดก็ทีม่ฟีนัน้ำานมผมุากจะมแีนวโนม้วา่ฟันแท้
จะผุมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยการ 
พึ่งพิงผู้อื่น โดยเฉพาะจากผู้ปกครอง ซึ่งพฤติกรรมการเลี้ยงดูจะ 
ถูกส่งผ่านทัศนคติ ความรู้และทักษะต่างๆ จากผู้ปกครองสู่เด็ก  
และปลูกฝังจนเป็นนิสัยของเด็กต่อไป (ยาวี เมฆขำา, เยาวภา  
ติอัชสุวรรณ, สุรเดช ประดิษฐบาฑุกา, 2557) อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันพบว่าผู้ปกครองยังมีทัศนคติเกี่ยวกับความรู้เรื่องฟัน
น้ำานมผใุนบตุรหลานทีไ่มถ่กูตอ้ง โดยมกัคดิวา่การทีฟ่นัน้ำานมผนุัน้ 
เป็นเรื่องปกติที่พบในเด็กเล็ก เนื่องจากวันหนึ่งฟันน้ำานมจะต้อง 
หลุดไปเพื่อให้ฟันแท้เกิดมาทดแทน และเด็กยังไม่สามารถ
ทำาความสะอาดดว้ยตนเองได ้(จนัทนา อึง้ชศูกัดิ ์อา้งใน พรรณราย  
ทัพนันตกุล, 2556) ผู้ปกครองจึงมีส่วนสำาคัญในการดูแลและ
ปอ้งกนัสขุภาพฟนัของเดก็ โดยเฉพาะกลุม่คณุแมท่ีม่ลีกูแบเบาะ  

หรือคุณแม่ที่ มีลูกอยู่ในช่วงปฐมวัย คือช่วงอายุ ระหว่าง  
วัยแรกเกิด - 6 ปี เป็นกลุ่มที่มีส่วนดูแลลูกส่วนใหญ่ และเป็น 
กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญในการโฆษณาให้กับกลุ่มแม่ และเด็ก 
ประกอบกบัในทกุๆ ป ีพบวา่มเีดก็เกดิใหมป่ระมาณ 872,000 คน 
ต่อปี ซึ่งหมายถึงว่าจะมีจำานวนคุณแม่เพิ่มขึ้นด้วย โดยส่วนใหญ่
คุณแม่กลุ่มนี้จะมีอายุประมาณ 25-34 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23 
ของจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด (indigo international, 
2012 อ้างใน วรรษมน พิทักษ์มงคล, 2555) 

ในยคุสมยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะ  
"ดิจิทัลเทคโนโลยี" แต่เดิมเราอาจจะมีความเชื่อที่ว่าแหล่งข้อมูล
สำาคัญสำาหรับหญิงตั้งครรค์หรือคุณแม่ที่มีลูกเล็ก คือ หนังสือ, 
นิตยสารประเภทแม่ๆ ลูกๆ หรือรายการโทรทัศน์สำาหรับแม่ 
และเด็ก, คณุหมอหรอืโบรชวัรแ์ผน่พบัตามโรงพยาบาล, กจิกรรม 
เวิร์กช็อป รวมไปถึงงานแฟร์สำาหรับคุณแม่คุณลูก เป็นต้น 
(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีท่ี 33, 2556 ) แต่ในปัจจุบัน 
ส่ือดิจิทัลถือเป็นส่ือที่สำาคัญสำาหรับคุณแม่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีความ 
น่าสนใจมากกว่าสื่อออฟไลน์ เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่
นิตยสาร โดย 80% ของผู้หญิงเอเชียมีปริมาณการใช้งาน
อนิเทอรเ์นต็เพิม่มากขึน้ ดทูวีนีอ้ยลง สำาหรบัในประเทศไทย 88%  
ของผู้หญิงไทยหลังเป็นคุณแม่ จะมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต
ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 45% ดูทีวีน้อยลง 57% อ่านนิตยสารน้อยลง 
และ 54% อ่านหนังสือพิมพ์น้อยลง เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้
คุณแม่สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตและสามารถติดต่อส่ือสาร
กับคุณแม่ท่านอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถ
ค้นหาข่าวสารข้อมูล คำาปรึกษา และช้อปปิ้งในโลกอินเทอร์เน็ต
ได้สะดวกขึ้นด้วย (ณัฐพร จันทร์โชคพงษ์ กล่าวใน คุณแม่สมัยนี ้
คือคุณแม่ยุคดิจิทัล, 2557) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า โลกของเรา
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้ว คุณแม่ส่วนมากใช้เวลา
ท่องอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแทบทุกช่วงเวลาของแต่ละวัน หาก
มีการสื่อสารหรือเพิ่มโอกาสและช่องทางของสื่อในการเข้าถึง 
ผูบ้รโิภค ดว้ยความรวดเรว็ และเปน็สว่นตวัมากขึน้ จะชว่ยให้กลุม่
เปา้หมายสามารถรบัข้อมลูความรูไ้ด้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ 
เพื่อสร้างสรรค์เน้ือหาและวิธีการของสื่อให้ชัดเจนและเหมาะ
สมสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่ โดยการ
ศึกษาส่ือต่างๆ ที่สร้างจากการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัลนี้ จะสามารถพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของส่ือให้มี
ความเฉพาะเจาะจง ส่งตรงถึงผู้บริโภครายบุคคล อย่างไรก็ตาม 
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ถ้าสื่อนั้นสามารถสร้างความเพลิดเพลินและความสะดวกสบาย
มากข้ึนเท่าใด สื่อก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

จากความเป็นมา และความสำาคัญของปัญหาในการรณรงค์  
เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ ซ่ึง 
โรคฟันผุในวัยปฐมวัยเป็นช่วงวัยท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคฟันผุสูง  
อีกท้ังเป็นวัยเด็กจะเร่ิมมีฟันน้ำานม และเป็นวัยท่ีเริ่มมีการเจริญ
เตบิโตในหลายๆ ดา้น จงึต้องอาศยัผูป้กครองในการดแูลเอาใจใส่ 
สุขภาพช่องปากและฟัน โดยเฉพาะคุณแม่ยุคใหม่ที่เปิดกว้าง 
ในการรับแง่คิดหรือมุมมองใหม่ๆ ที่มีผลต่อการดูแลลูกน้อย 
พร้อมทั้งมีพฤติกรรมเปิดรับเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์  
อนัเปน็กลุม่เปา้หมาย ตามทีไ่ดก้ลา่วมานัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ที่จะศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์เพื่อการรณรงค์ เรื่อง
การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ ให้น่าสนใจ
และเหมาะสม อยา่งไรกต็ามการศึกษางานวจิยันีม้คีวามเปน็ไปได ้
ทีจ่ะสามารถเปน็แนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว และก่อเกดิ
ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกำาหนดแนวทางสื่อในการรณรงค์ เรื่อง

การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย สำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบเรขศิลป์ เพ่ือการรณรงค์  

เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ 
3. เพือ่ออกแบบเรขศลิป ์เพือ่การรณรงค ์เรือ่งการปอ้งกนั

ฟันผุในเด็กปฐมวัยสำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ ให้มีรูปแบบที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ขอบเขตของงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการทำาวิจัยในคร้ังน้ี คือกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่  

ที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีลูกน้อยอยู่ในวัยปฐมวัย คือช่วงอายุ  
ระหว่าง วัยแรกเกิด - 6 ปี พร้อมทั้งเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่แสวงหา
ความรูเ้พือ่ลูกนอ้ย ผ่านสือ่ออนไลน ์โดยสือ่ทีใ่ชใ้นการศกึษาเปน็
สื่อดิจิทัล

กรอบแนวคิดของการวิจัย
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ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย

ผลการวิจัยและสรุปผลการวิเคราะห์
จากการศึกษาพบว่าในการกำาหนดแนวทางสื่อในการ

รณรงค์ เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยครั้งน้ีวิเคราะห์ 
ไดว้า่ สว่นประสมของการสรา้งสรรค ์(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 
ท่ีผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ส่ือจากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม 
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การเปดิรับส่ือโดยกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็คณุแมย่คุใหม ่และขอ้ความ
ในการโฆษณา (Advertising message) เป็นเนื้อหา (Content)  
ที่เหมาะสมกับกลุ่ม Gen Y โดยกลยุทธ์ในการเผยแพร่และ 
กระจายส่ือ จะต้องทำาให้คนพูดถึง หรือทำาให้เกิดการบอกต่อ 
(Word of Mouth) เนื้อหาและภาพประกอบนต้องสะท้อนถึง
ความเข้าใจของปัญหาหรือประเด็นน้ันๆ มีความกระชับ และ
สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเน่ืองจากพฤติกรรมของคุณแม ่
ยุคใหม่ Gen Y มักไม่ชอบอ่านเนื้อหาที่ยาว ชอบความรวดเร็ว 
ความอดทนต่ำา เปน็ตน้ รวมทัง้การสรา้งแรงจงูใจให้กลุม่เปา้หมาย 
อยากติดตาม และสนใจในการรับรู้ ให้มีผลโน้มน้าวให้สังคมไทย 
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ โดยส่วนนี้ 
จะมีการประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ไปด้วยกัน โดยการประยุกต์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อกิจกรรมออนไลน์เป็นสื่อสนับสนุน โดยมีแนวทางในการ
ผลิตสื่อดังนี้

1. การผลิตสื่อลักษณะให้ความรู้รณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ  
สิ่งสำาคัญที่จะแก้ไขปัญหาคือการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ
ประเด็นที่จะทำาการรณรงค์ให้เกิดขึ้น เพราะเม่ือกลุ่มเป้าหมาย
ที่เราต้องการจะสื่อสารเกิดความไม่เข้าใจหรือมีความเข้าใจ 
ที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการจะรณรงค์ เช่น การรณรงค์เก่ียวกับ
การปรบัเปลีย่นทศันคตคิณุแมใ่นการดแูลสขุภาพฟนัของลกูทีผิ่ด 
ให้มทีศันคตทิีถู่กตอ้ง และใหค้วามรู้การดูแลฟนัทีถู่กตอ้ง รวมถึง 
ขั้นตอนวิธีการต่างๆ โดยจัดทำาเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์บน 
สื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้สามารกระจายข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 
และกว้างขวางมากขึ้น ประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร โดย 
รปูแบบเนือ้หาวเิคราะหจ์าก แบบสอบถามเกีย่วกบัทัศนคตใินการ 
เปิดรับเนื้อหาที่ทำาให้มีความสนใจรับข่าวสารสุขภาพมากที่สุด 
ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ (Benefit) ที่ได้รับจากการดูแล
ป้องกันฟันผุของบุตร เช่น การที่ฟันไม่ผุยังช่วยให้พัฒนาการ 
ด้านอื่นของลูกดีข้ึนได้ด้วย ซึ่งมีคะแนนอยู่ในลำาดับแรก และ 
ในลำาดับที่ 2 คือ ความคุ้นเคย (Familiarity) การพบเห็นบ่อยๆ 
จะเริ่มเกิดความรู้สึกคุ้นเคยจนมีทัศนคติต่อส่ิงน้ันดีข้ึนเนื่องจาก
ปรบัตวัหรอืเคยชนิ จนมองวา่เปน็เรือ่งปกต ิแมว้า่สิง่นัน้อาจเปน็ 
อนัตรายตอ่สขุภาพเชน่ การละเลยตอ่การตรวจสขุภาพชอ่งปาก 
ของบุตร โดยพาบุตรไปพบทันตแพทย์เป็นประจำา และการ
ควบคุมได้ (Controllability) ความประมาทท่ีคิดว่าตนเอง
สามารถควบคุมได้ จึงไม่ใส่ใจ เช่น การแปรงฟันที่ถูกต้อง ส่วน

ในลำาดับที่ 3 คือ ความน่ากลัว (Dread) ต่อความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการเกิดโรคฟันผุของบุตร เช่น หากมีฟันผุเรื่อรังอาจเกิดการ
ติดเชื้อรุนแรง 

2. การผลิตส่ือลักษณะของการประชาสัมพันธ์ การกระจาย 
ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างส่ือโซเชียลมีเดียให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยสามารถเข้ามาติดตามและรับรู้ข่าวสารในการรณรงค์จาก
ชอ่งทางใดบา้ง ประกอบกบัสือ่ประเภทออฟไลน ์หรอืสือ่สิง่พมิพ์
ประเภทใบปลิว โปสเตอร์ต่างๆ ในการกระจายข่าวสารร่วมกับ 
ส่ือออนไลน์ เช่น โปสเตอร์โฆษณาส่งเสริมในเรื่องของการ 
กระจายข่าวสารต่างๆ โปสเตอร์กิจกรรม กด Like กด share 
ร่วมสนุกต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายสนใจคลิก 
และติดตามข่าวสารจากช่องทางที่เราได้วางกลยุทธ์ไว้

3. การเข้าถึง (Reach) ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
สื่อได้ตลอดเวลา ง่ายสะดวกในการรับข้อมูลที่ต้องการรณรงค์ 
ซ่ึงส่ือโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่มีลักษณะของการเข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถบันทกึขอ้ความหรอืรปูภาพไว้ได ้ประกอบกบัจากผลการ
สอบถามกลุ่มเปา้หมายพบวา่คุณแมย่คุใหมส่่วนใหญมี่ความนยิม
บริโภคสื่อโซเชียลมีเดียเฉลี่ยแล้วอยู่ในลำาดับต้นๆ 

4. ความถ่ีเฉลี่ย (Frequency) ในการบริโภคสื่อ โดย 
การเผยแพรส่ือ่ใหก้ลุม่เปา้หมายสามารถเหน็สือ่โฆษณาอยา่งต่ำา
เปน็จำานวน 5 ครัง้ตอ่สปัดาห ์เพือ่ใหก้ลุ่มเปา้หมายเกดิการจดจำา

5. การวางรปูแบบทีต่อ่เนือ่ง (Continuity patterns) คอื  
การวางรูปแบบของการจัดตารางสื่อให้มีความต่อเนื่องและเป็น
ระยะเวลานาน 1 เดือนเบื้องต้นในระยะแรก เพื่อประเมินว่า
กลยทุธน์ีไ้ดผ้ลหรอืไม ่โดยช่วงเวลาในการเผยแพรส่ื่อในแตล่ะครัง้  
อยู่ในช่วงเวลา 12.01 น. - 15.00 น. , 18.01 น. - 21.00 น. และ 
15.01 น. - 18.00 น. ตามลำาดับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำารวจแล้ว 
ว่ากลุ่มเป้าหมายเปิดรับข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สุด

6. ผลสมัฤทธิ ์(Impact) คอื มเีปา้หมายใหก้ลุม่เปา้หมาย
ไดจ้ดจำาขอ้มลูขา่วสารทีร่ณรงค์ และเกดิการปรบัเปลีย่นทศันคต ิ
ที่ผิดให้ถูกต้องและเรียนรู้วิธีการดูแล ป้องกันสุขภาพฟันของลูก 
สามารถนำาไปปฏิบัติตามได้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน โดยจะส่งผลให้ปัญหาฟันผุในเด็กปฐมวัยลดน้อยลง 

ในส่วนของการประยุกต์ใช้ส่ือสำาหรับใช้ในงานรณรงค์  
ผู้วิจัยได้เลือกใช้ส่ือออนไลน์สำาหรับเป็นช่องทางหลักในการส่ือสาร 
รณงค์เรื่องการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย สำาหรับคุณแม่ยุคใหม่ 
โดยมีกลุ่มทันตสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่เป็น 
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เจ้าภาพหลักในการรณรงค์ในคร้ังน้ี พบว่ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
เป็นกลุ่มงานหนึ่งภายในจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสาธารณสุข จึงมี 
งบประมาณจำากัดในการสร้างสื่อรณรงค์ เนื่องจากหน่วยงานรัฐ 
มักมีการกระจายงบประมาณในการส่งเสริมงานด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย  
จึงต้องสร้างสื่อที่แม้จะมีงบประมาณไม่มากนัก แต่ก็สามารถ
ดำาเนนิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุ ดังน้ัน 

ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ลักษณะของส่ือและการวางแผนส่ือที่จะนำามา
ใช้รณรงค์ ประกอบกับการสำารวจพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปออกมา
เป็นแนวทางดังนี้

แนวทางการใช้สื่อรณรงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับใน
การรณรงค์การปอ้งกนัฟนัผุในเดก็ปฐมวยั สำาหรบัคุณแมย่คุใหม่

แผนงาน กิจกรรมที่ใช้รณรงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เปิดตัวกิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์สื่อ
โดยการจัดกิจกรรม

• กระจายข่าวสารท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็น 
การกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ ตาม
เว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ เช่น เว็บแม่และเด็ก 
เพจคนดังที่เป็นคุณแม่ และสถานที่ต่างๆ ที่ รวมทั้ง 
กระจายข่าวสารไปยังกลุม่งานทนัตสาธารณสขุ จงัหวดั
บุรีรัมย์ ให้ช่วยเผยแพร่ไปตามโรงพยาบาล หรือศูนย์
ทันตกรรมต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมายอยู่

กลุ ่มเป้าหมายรับทราบว่ามีการรณรงค์เรื่อง 
การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย และสื่อรณรงค์
ถูกกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

• เริม่โปรโมตเพจกจิกรรมผ่านสือ่ออนไลน์ใน facebook 
 fan page ไลน์ และอินสตราแกรมให้กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมสนุก โดยให้คุณแม่ร่วมอวดรูปถ่ายฟันสวยคู่กับ
ลูกน้อย ภายใต้หัวข้อ “ลูกฟันดีคุณแม่จัดให้” พร้อม
แชร์โพสต์และหน้าเพจ เพื่อสร้างกิจกรรมกระจาย
ข่าวสารสื่อและช่องทางสื่อสารอื่นในการรณรงค์  
และตดิ Hatch tag เพือ่ทำาการเชือ่มโยงไปยงัหน้าเพจ  
พร้อมกับแจกของรางวัล

กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงจูงใจที่ได้มีส่วนร่วมใน
กจิกรรม และได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่กบัการรณรงค์ 
พร้อมทั้งส่ือรณรงค์ได้รับการประชาสัมพันธ ์
ให้เป็นที่รู้จัก และเกิดการติดตาม

กระจายข่าวสาร 
ความรู้ต่างๆ ที่ต้องการ
จะสื่อสารหรือรณรงค์
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

• เริ่มเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลในการณรงค์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเริม่โพสต์ตามเวลาทีไ่ด้วางกลยทุธ์ไว้ ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับสื่อมากที่สุด

กลุ่มเป้าหมายได้รบัข่าวสารทีต้่องการจะรณรงค์

• จัดกิจกรรมร่วมสนุกร่วมกับคุณแม่ยุคใหม่ โดยการ
ตอบคำาถามเรื่องการดูแลสุขภาพฟันลูกน้อยของ
คุณแม่มือใหม่ในแบบฉบับของคุณ คืออะไร พร้อม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแจกของรางวัลในการ
รณรงค์การป้องกันฟันผุ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ 
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายเริ่มมีการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ี
ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องฟันของลูกน้อย และให้
ความสนใจมากขึ้น

ติดตามและประเมินผล • จัดกิจกรรมเพื่อติดตามและประเมินผล โดยการ 
ตอบคำาถามความพึงพอใจการรณรงค์ในครั้งน้ีและ
แจกรางวัล

ผลการตอบรับการรณรงค์เพื่อใช้ในการพัฒนา
ต่อไป
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การศกึษาแนวทางการออกแบบเรขศลิปเ์พือ่การรณรงค์
เรือ่งการปอ้งกนัฟันผใุนเดก็ปฐมวยั สำาหรบัคณุแมย่คุใหม ่ภายใต ้
สารที่ต้องการสื่อ “ลูกฟันดีคุณแม่จัดให้” และบุคลิกภาพ 
แบบ Clean and Fresh: ดูสะอาดและสดชื่น/ Fashionable, 
Feminine: ทันสมัย, ดูเป็นผู้หญิงอ่อนหวาน ละมุนละไม/  
Amiable: น่ารักใคร่ มากที่สุด สามารถสรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบในการออกแบบเรขศิลป์ แนวทางองค์ประกอบศิลป์ (คะแนนความคิดเห็นมากที่สุด 2 อันดับ)

ชุดสี (Colour) ที่เหมาะสม 
(Shigenobu Kobayashi, 1990)

ตัวอักษรที่เหมาะสม 
(อารยะศรีกัลยาณบุตร, 2550)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ : ตัวพิมพ์แบบเซนส์ เซอริส Sans-Serif Typefaces และ  
ตัวพิมพ์แบบโมเดิร์น Modern 
ตัวอักษรภาษาไทย : ตัวพิมพ์แบบไม่มีหัวหรือตัวปาด และตัวพิมพ์แบบมีหัว

สัญลักษณ์สิ่งมีชีวิต (Mascot) ที่เหมาะสม 
(ปุณยาพร ภัทรสุมันต์, 2555)

ประเภทของมาสคอต : มาสคอตลักษณะรูปวัตถุสิ่งของ และมาสคอตลักษณะ 
รูปนามธรรม 
รูปแบบสไตล์มาสคอต : มาสคอตรูปแบบวาดเส้น (Free Hand Drawing) และ  
มาสคอตรูปแบบเว็กเตอร์ (Vector)

ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่เหมาะสม 
(อารยะ ศรีกัลยาณบุตร, 2541)

Logo เป็นตวัอกัษรเพยีงตวัเดียว ซึง่จะไม่มกีารใช้องค์ประกอบทางการออกแบบอ่ืน 
และ Symbol เป็นตัวอักษรมาผสมกับภาพจนเป็นรูปร่างรวมกัน

ภาพประกอบ (illustration) ที่เหมาะสม 
(โกสุม สายใจ, 2544)

การสร้างภาพประกอบด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ และการสร้างภาพประกอบด้วยการ
วาดรูปภาพที่จะใช้ประกอบด้วยมือ

กลยุทธ์ในการออกแบบโฆษณา (Advertising) 
ที่เหมาะสม จากทฤษฎีของ Mario Pricken 
ในปี 2002 (อ้างใน สถาพร หาญพานิช, 2546)

โฆษณาลักษณะการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย (Metaphor and Analogy), 
โฆษณาลกัษณะความขดัแย้งและภาพลวงตา (Paradoxes and Optical llusions), 
โฆษณาลักษณะการสร้างเกมให้ผู้ดูมีส่วนร่วม (Come and Play), โฆษณาลักษณะ
การเล่าเรื่อง (Telling Stories) และโฆษณาลักษณะ การมองออกจากกรอบพื้นที่
โฆษณา (Break out of the Frame)

จากการสรปุผลแนวทางการออกแบบขา้งตน้ ผูว้จิยัพบวา่ 
นอกจากการใช้องค์ประกอบเรขศิลป์เพ่ือความสวยงามแล้ว จำาเป็น 
ต้องมีกลยุทธ์ในการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดีย โดยประกอบด้วย

1. สไตล์การออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันนั้น
จำาเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัย Content หรือเนื้อหาท่ีกลุ่ม 
เป้าหมายสนใจและเป็นประโยชน์ ซ่ึงเน้ือหานับว่าสำาคัญ 
ไม่น้อยกว่าการสร้างภาพให้น่าสนใจ ทั้งสองสิ่งจะต้องควบคู่

กันไป โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 
ทั้งนี้เนื้อหาจะต้องโดนใจ สั้นกระชับ สามารถเข้าใจได้ง่าย มีมุก
หรือการสรา้งอารมณข์นัให้กบัผูร้บัสาร อาจจะตอ้งอาศยักระแส  
เพื่อให้เกิดการแชร์ ด้วยวิธีการตลาดแบบแพร่ระบาด (Viral 
Marketing) หรือเป็นการบอกต่อในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และ
พื้นที่ในการใช้สื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ประเภทนี้นั้น จึง

ควรย้ำาหรอืสรา้งความชัดเจนเกีย่วกบัแนวทางการออกแบบหรอื
การใช้สื่อรณรงค์หรือโฆษณาทุกชิ้น เพื่อสร้างความจดจำา ให้กับ 
กลุม่เปา้หมาย ทีส่ำาคญัจะตอ้งไมซ้่ำา ไมห่นา้เบือ่ เกิดความนา่สนใจ  
สามารถโพสต์ได้ทุกวัน และประเด็นหลักในการสร้าง content 
แนวตัง้คำาถาม เพือ่ใหค้ดิแลว้ใหค้ำาตอบ เพือ่เกดิการบอกตอ่แบบ 
BUZZ หรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 
Marketing) 
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2. สไตลก์ารออกแบบของชำารว่ยท่ีใช้ในการรว่มกิจกรรม 
สำาหรับรณรงค์การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยสำาหรับคุณแม่ 
ยคุใหม ่Gen Y อาย ุ25-34 ป ีควรมคีวามนา่สนใจและเปน็ประโยชน ์ 
กลุ่มเป้าหมายสามารถนำาไปใช้สอยอื่นๆ ไม่เพียงความสวยงาม
เท่านั้น ควรแฝงไปด้วยแก่นสาร หรือสารที่ต้องการสื่อ สามารถ
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ มี Concept ของกิจกรรมนั้นเพื่อ
เป็นการโปรโมต กระจายข่าวสาร สร้างความจดจำา

3. การสร้างกิจกรรมให้น่าสนใจ เป็นการกระตุ้นให้ผู้รับสาร 
อยากรับสารและกระจายสารหรือสื่อโฆษณาน้ันๆ ซ่ึงสิ่งสำาคัญ
ในเรื่องการออกแบบในยุคนี้นั้น ไม่มีข้อจำากัดที่แน่นอน แต่ 
เน้นไปที่ลักษณะของรูปแบบที่นำาไปใช้เป็นสำาคัญ โดยเฉพาะ
การใชจ้งัหวะ และชว่งเวลาในการเผยแพรผ่ลงานออกแบบ หรอื
เนื้อหา (content) ไปยังสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ 
ที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ จำาเป็นต้องสอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน เป็นต้น

จากกลยุทธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เน้ือหาท่ีจะนำาเสนอนั้น 
มีส่วนสำาคัญในการดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในการรณรงค์ 
เกี่ยวกับสุขภาพนั้นจำาเป็นต้องอาศัยเน้ือหาท่ีถูกต้อง ชัดเจน 
และเป็นประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ด้วย  
ดังนั้นเนื้อหาหลักส่วนใหญ่ที่ใช้ประกอบการออกแบบในครั้งนี้  
โดยอ้างอิงจากการสอบถามกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรม  
ผูว้จิยัพบวา่ ข้อมลูทางทนัตกรรมทีเ่หมาะสมสำาหรบัใชเ้ปน็เนือ้หา 
ในการรณรงค์ ได้แก่ (1) ความสำาคัญของฟันน้ำานม (2) โรคฟันผุ 

ลักษณะอาการ สาเหตุ วิธีการป้องกันและการรักษา (3) วิธีการ
ดแูลความสะอาดในชอ่งปากของแตล่ะวยัทีถ่กูต้อง (4) การพาเดก็ 
ไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำาเสมอ (5) การเลือกผลิตภัณฑ์และ 
อุปกรณ์ในการทำาความสะอาดช่องปากเด็ก (5) การปลูกฝังวินัย 
ในการรกัษาความสะอาดช่องปาก (6) การเลือกรบัประทานอาหาร 
ทีเ่หมาะสม (7) แจง้ให้ทราบถงึขอ้เสยีของการมสีขุภาพชอ่งปาก
ทีไ่มด่ ี(8) ชว่งอายฟุนัซีต่า่งๆ และเนือ้หาทีป่ระชาสัมพนัธจ์ะตอ้ง
มุง่ปรับทศันคตขิองผูป้กครอง โดยใหผู้ป้กครองรูส้กึไดว้า่การดแูล
สุขภาพฟันของลูกน้อย ไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นสิ่งจำาเป็นต้องทำา 
ทัง้น้ีควรมเีนือ้หาทีส่ามารถทำาใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนถงึขอ้เสยีของ
การมสีขุภาพชอ่งปากทีไ่มด่ขีองเดก็นัน้ สง่ผลตอ่สขุภาพทัง้ระบบ
โดยรวมของตวัเดก็ เชน่ เดก็ฟนัผ ุปวดฟนั ทำาใหท้านอาหารไดน้อ้ย  
ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน เด็กงอแงเนื่องจากทรมานจาก
อาการปวดต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเรื่องของพฤติกรรม
การดแูลกเ็ปน็ส่ิงทีเ่ปน็ปญัหาดา้นทศันคตทิีพ่บไดบ้อ่ยๆ เปน็ตน้

สรุปแนวคิดและผลงานการออกแบบ
จากผลการวิจัย ได้นำาแนวทางที่ได้ไปใช้ในการออกแบบ

เรขศิลป์เพ่ือการรณรงค์เรื่องการป้องกันฟันผุ สำาหรับคุณแม่
ยุคใหม่ ภายใต้สารที่ต้องการสื่อ “ลูกฟันดีคุณแม่จัดให้” และ
บุคลิกภาพแบบ Clean and Fresh: ดูสะอาดและสดชื่น/  
Fashionable, Feminine: ทันสมัย, ดูเป็นผู้หญิงอ่อนหวาน 
ละมุนละไม/Amiable: น่ารักใคร่ มากที่สุด

ภาพที่ 1 ภาพส�าหรับเผยแพร่บนสื่อดิจิทัล
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ภาพที่ 2 ภาพส�าหรับเผยแพร่บนสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม มาสคอส
ตราสัญลักษณ์ และชองช�าร่วยประกอบกิจกรรมรณรงค์
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บทคัดย่อ
การวจิยัเร่ือง ผลงานจติรกรรมสือ่ผสมชดุ ปลา : สญัลกัษณ ์

แห่งตัวตน และการเดินทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล
ของปลา ความหมาย ความเชื่อท่ีแสดงออกในรูปแบบของ
สญัลกัษณต์า่งๆ รวมถงึทดลองสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะในรปูแบบ
จติรกรรมเทคนคิสือ่ผสมเพือ่สะทอ้นถงึแนวความคดิ จนิตนาการ 
ประสบการณ์ของชีวิตท่ีเปรียบเสมือนกับการเดินทาง โดย 
ใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ และบอกเล่าเร่ืองราว จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล มาสู่งานสร้างสรรค์ศิลปะ จำานวน 5 ชิ้น ผลงาน
ชิ้นที่ 1 ผิวเผือก ผลงานช้ินน้ีสะท้อนให้เห็นความงดงามและ 
แตกต่างในด้านของรูปทรงและสีสัน การจัดวางองค์ประกอบ 
ของภาพ โดยแสดงออกถงึลกัษณะของปลาเผอืก ทีเ่ปรยีบเทยีบ
กบัตัวตนและคณุคา่ของศลิปะ ผลงานชิน้ที ่2 เผชิญหนา้ ผลงาน
ชิ้นนี้ใช้ปลามาเป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงความรู้สึกที่ต้องต่อสู้กับ
อุปสรรค์ปัญหาเพ่ือแสวงหาความสำาเร็จ ผ่านรูปทรงและสีสัน 
ที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว เข้มแข็งและกล้าหาญ ผลงาน 
ชิ้นที่ 3 พละกำาลัง ผลงานช้ินน้ีสะท้อนถึงความแข็งแรงอดทน 
โดยใชวั้สดทุีม่คีวามหนาและแขง็ จดัวางองคป์ระกอบของรปูทรง
และสีสันแสดงออกถึงพละพลัง ที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหา  
ผลงานชิ้นที่ 4 ปกป้อง แสดงออกถึงการปกป้องดูแลคนที่เรารัก 
ให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ โดยการตัดทอนรูปทรง และจัดวาง
องค์ประกอบรวมถึงสีสันที่สดใสสะท้อนถึงความงดงาม ผลงาน
ชิ้นที่ 5 ผ่านพ้น ผลงานช้ินน้ีบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางผ่าน
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 และความสำาคัญ
มนุษย์กับศิลปะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง กับชีวิตมนุษย์  
เราจงึใหค้วามสำาคญัเปน็พเิศษ รวมถงึใสใ่จในคณุค่า และความงาม 
ของปัจจัยต่างๆ ศิลปะมีอิทธิพล กับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ 
ดังนั้นการเข้าถึงงานศิลปะ หรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น
ทำาใหม้นษุยม์คีวามสขุ มรีสนยิมทีด่แีละรูจ้กัคณุคา่ของความงาม
ในสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยทั้งหมดนั้นมีรากฐานอยู่ในตัวตน จิตใจ 
โดยมีพ้ืนฐานจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ประสบการณ์ต่างๆ 
ที่พบเจอ รวมถึงธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ศิลปะจึงมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์และการดำารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน มนุษย์สร้างงานศิลปะ
เพื่อตอบสนองทางด้านอารมณ์ ความสุข รสนิยม ที่เห็นได้ชัดคือ  
ผลงานจติรกรรม จติรกรรมเปน็ศลิปะ ทีเ่กา่แกด่ัง้เดมิของมนษุย ์
เริม่ตัง้แตก่ารขดีเขยีนบนผนงัถ้ำา บนรา่งกาย บนภาชนะเครือ่งใช ้ 
หรือผิวหน้าของวัตถุอื่นๆ ทำาให้เกิดเรื่องราว และความงาม 
ตามความนึกคิดจินตนาการ สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์  
การดำารงชวีติ และเปน็การบนัทกึเรือ่งราวตา่งๆ ในอดตี เรือ่งราว
ของธรรมชาตริอบตวั ความเชือ่ความศรทัธา และยงัแสดงออกถงึ 
ความเจริญทางสังคมได้อย่างดี ซ่ึงผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างสรรค์ 
ผลงานศิลปะที่จะสะท้อน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านพบมา 
ในชวีติ ซึง่เปรยีบเทยีบไดก้บัการเดนิทาง การเดนิทางในชวีติของ 
แต่ละคนอาจมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไป ซึ่งจุดเริ่มต้น 
ของการเดินทางนั้นทุกๆ ก้าวล้วนมีเรื่องราว ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการค้นหาความหมายของ 
การใชช้วีติทีม่ทีัง้อปุสรรค ปัญหา ความสขุ ความทกุข์ ถอืวา่เปน็ 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีคุณค่า และยังเป็นแรงบันดาลให้
ถา่ยทอด และสร้างสรรคเ์ปน็ผลงานตา่งๆ วรรณกรรม ดนตร ีนยิาย  
หรือผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ โดยผ่านรูปทรงต่างๆ รูปทรง 
เรขาคณิต รูปทรงของคน สัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำา เช่น  
“ปลา” เป็นต้น ปลากับมนุษย์เรามีความผูกพันมานานตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ใช้ปลาเป็นอาหาร เป็นสัตว์เล้ียง  
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ มาโดยตลอด 
จึงทำาให้เกิดเป็นประเพณีความเชื่อวัฒนธรรม และถ่ายทอดมา
ในตำานานเร่ืองเลา่ จนิตนาการ อดุมคต ิเปน็แรงบนัดาลใจในการ 
สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในหลายๆ ด้านหลายสาขาด้วยกัน 
รวมถึงใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ เปรียบเทียบ ความคิดความรู้สึก
ของตัวศิลปินเองโดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวหรือรูปทรงลักษณะ
ของตัวปลาทั้งในผลงานประติมากรรม และผลงานจิตรกรรม 

ผู้วิจัยเองตระหนักถึงความสำาคัญ ความงดงามและ
ธรรมชาติของปลา เนื่องจากความผูกพันความใกล้ชิด เอาใจใส่
ด้วยความชอบส่วนตัว และความสนใจในธรรมชาติของปลาเป็น
เวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่สามารถนำามาใช้
แทนสัญลักษณ์ และแสดงออกถึงความเป็นตัวตน โดยถ่ายทอด
ผ่านผลงานศิลปะ ที่แฝงไปด้วยแนวความคิด จินตนาการ และ
ปรัชญา อีกท้ังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ตรงตาม 
แนวความคิดและมมุมองเปรยีบเทียบลกัษณะของปลาในมมุมอง
ของศิลปะผ่านรูปทรง สรีระ และแสดงให้เห็นถึงความงดงาม 
ของงานสร้างสรรค์ที่เป็นแนวทางของตัวเอง และเกิดเป็น 
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สื่อ สัญลักษณ์ ความหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับปลาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน
2. เพ่ือศึกษาผลงานศิลปะและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน
3. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบจิตรกรรม 

สื่อผสมโดยใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์สะท้อนเรื่องราวการเดินทาง

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
เปน็การศึกษารปูแบบของสญัลักษณ ์ความเช่ือ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัปลา ธรรมชาตขิองปลาและลักษณะของงานจติรกรรม ทดลอง 
ใช้วัสดุแผ่นหนัง ปรับเปลี่ยนและพัฒนา ให้เหมาะกับผลงาน 
ผสมผสานระหว่างแผ่นหนังกับผลงานในรูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัย  
เป็นสัญลักษณ์ ตัวแทนของชีวิต ในแง่มุมต่างๆ ที่พบเจอในการ
เดินทาง รวมถึงสอดแทรกปรัชญา และจินตนาการผ่านรูปทรง
ของปลาที่แสดงออกถึงอารมณ์ ตัวตน และบอกเล่าเรื่องราวบน
ตัวปลา สะท้อนความคิด ผ่านผลงานในรูปแบบของงานศิลปะ

ขอบเขตของงานวิจัย
การวจัิยและการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะรว่มสมยัเทคนคิ

ส่ือผสม ชดุ ปลา สญัลักษณแ์หง่ตวัตนและการเดนิทาง มขีอบเขต
ในการวิจัยดังนี้

เนื้อหา (Content)
เนื้อหาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวและรูปแบบของปลา

ในความเชื่อ สัญลักษณ์แห่งตัวตนและการเดินทาง ที่ผสมผสาน
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จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ แนวความคิดและความรู้สึกที่
แสดงออกผา่นรปูทรงปลาบอกเลา่เรือ่งทีพ่บผา่น และสอดแทรก
แง่คิดปรัชญาผ่านตัวปลา ถ่ายทอดลงบนผลงานศิลปะร่วมสมัย
ด้วยเทคนิคสื่อผสม 

รูปแบบ (Form)     
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบ

จิตรกรรมสื่อผสม โดยการบันทึกเร่ืองราวและแสดงออกตาม 
แนวความคิด จินตนาการ ผ่านรูปทรง ท่วงท่าลีลา สรีระรูปทรง
ความเคลื่อนไหวที่งดงามของปลา โดยใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์
ตวัแทนของการเดนิทาง การเวยีนวา่ย และผา่นเวลาผา่นสถานที่ 
ต่างๆ สร้างสรรค์และแสดงถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 

เทคนิค (Technique)
เป็นการเขียนบอกเล่าเรื่องราวด้วยปากกาลูกลื่นและ

ปากกาเมจิก ที่มีสีสันต่างๆ ลงบนแผ่นหนังคละสี ที่ตัดแต่งเป็น
ชิ้นเท่าๆ กันปะติดซ้อนกันเป็นช้ัน เพิ่มมิติด้วยพื้นผิวท่ีมีระดับ 
สูงต่ำา และจัดวางองค์ประกอบ 

ขั้นตอนการดำาเนินการ
ศึกษาข้อมูล ศึกษารายละเอียด รูปแบบ ลักษณะวิธีการ 

หรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
สื่อผสมชุดปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทาง 

ดำาเนินการวิจัยตามเป้าหมาย ศึกษาเรียบเรียงข้อมูล
เกี่ยวกับ สื่อสัญลักษณ์ ความเชื่อความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับปลา 
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

สรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ จดัทำาแบบรา่งจากแนวความคิด 
จนได้แบบที่ต้องการ และเลือกวัสดุที่ เหมาะสมจัดวาง 
องค์ประกอบสีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

สร้างสรรค์ผลงานจริง วิเคราะห์ผลงานท่ีผ่านมาใน 
แต่ละช้ิน โดยแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อบกพร่องให้ดีขึ้น ทั้งด้าน 
รูปแบบและเทคนิค เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิด และ 
เพื่อพัฒนาต่อยอดในงานชิ้นต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ
จติรกรรมสือ่ผสม หมายถงึ จติรกรรมสมยัใหมท่ีแ่สดงออก 

ทางอารมณ ์และบรรยากาศ เปน็การแสดงออกทีเ่ปน็อสิระ พน้จาก
กฎเกณฑ์ของภาพเขียนแบบประเพณีโดยทั่วไป ในด้านเทคนิค
เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่มีสื่อมากกว่าสองสื่อ หรือศิลปะมากกว่า

สองแขนงมารวมกัน และนำามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเดียว  
โดยนยิมใชส้ือ่ทีแ่ตกตา่งกนั นำาจดุเดน่ของแตล่ะสือ่มาใช้รว่มกนั

สัญลักษณ์แห่งตัวตนและการเดินทาง หมายถึง ส่ิงที่ 
ใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน 
ซ่ึงใช้ในการส่ือความหมาย แนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปใน 
ทางเดียวกนั อาจเปน็ รปูธรรม หรอืนามธรรม เพือ่แสดงออกแทน 
ความหมายการเดินทาง การผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ 
ของมนุษย์

ผลการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ
จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปลาและ 

ผลงานศิลปะ จากความสนใจ ศึกษาและเลี้ยงดูปลามาเป็น 
เวลานาน จึงเกิดเป็นความผูกพันและตระหนักถึงความงดงาม  
ในธรรมชาตขิองปลา ซึง่ถอืวา่เปน็ประสบการณส์ว่นตวัทีส่ามารถ 
นำามาถ่ายทอด และเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงออกทางอารมณ์ 
ทางความรู้สึก โดยใช้ปลาเป็นตัวแทนความคิด อุดมคติ หรือ 
ความเช่ือความศรัทธา การเปรียบเทียบลักษณะของปลา ผสมผสาน 
กับจินตนาการของผู้วิจัย แสดงออกผ่านมุมมองทางศิลปะ 
โดยใช้รูปทรง สรีระของปลาได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับ
แนวความคิด เป็นผลงานสร้างสรรค์ในเชิงสัญลักษณ์ ในรูปแบบ 
ของศลิปะรว่มสมยัดว้ยเทคนคิสือ่ผสม โดยศกึษาข้อมลูทางดา้น
จติรกรรมสือ่ผสม และนำาองคค์วามรูน้ัน้มาประยกุตใ์ช ้เพือ่ใหเ้กดิ
เป็นผลงานทางด้านศิลปะที่มีรูปแบบ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
โดยเนน้ใหม้จีดุเดน่ ความนา่สนใจในผลงาน ดว้ยวสัดทุีแ่ปลกใหม ่
สสีนั และพืน้ผวิทีม่ลัีกษณะทีแ่ตกตา่งกนัไป โดยนำาเสนอเรือ่งราว 
เกี่ยวกับแนวความคิดและแรงบันดาลใจของผู้วิจัย แสดงออก 
ผ่านท่วงท่าลีลา สรีระของตัวปลาโดยใช้ปลาเป็นตัวแทนของ 
การเดินทาง การเวียนว่าย ผ่านเวลาและสถานที่ต่างๆ ตามแนว
ความคิดและตรงตามวัตถุประสงค์

ในส่วนของแนวความคิดที่ได้จากวัสดุนั้น ได้มีการศึกษา
ข้อมูล และทดลองคัดเลือกวัสดุ เพ่ือนำามาสร้างสรรค์ผลงาน  
โดยได้แนวความคิดเกี่ยวกับกระเป๋าหนังมือสองที่ว่ากระเป๋า
แตล่ะใบลว้นมทีีม่าทีแ่ตกตา่งกนั รวมถงึเจา้ของกระเปา๋ใบนัน้ดว้ย  
อาจต่างชนชาติ ต่างภาษาเป็นต้นซึ่งตรงกับแนวความคิด ท่ีว่า 
ดว้ยเรือ่งของการเดนิทาง โดยกระเป๋าแตล่ะใบนัน้มทีีม่า มเีร่ืองราว  
ที่แตกต่างกัน และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยรูปทรง 
ขนาด ระยะเวลาในการใช้งาน ที่ส่งผลต่อรูปทรง ผิวหนังของ 
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ตัวมันเอง ซึ่งสามารถบอกเล่า แสดงออกถึงความน่าสนใจ  
ในความเป็นมาของกระเป๋าใบนั้น และส่งผลให้ชิ้นงานมีจุดเด่น 
และเพิ่มเติมความน่าสนใจให้กับพื้นผิว อีกทั้งมีความหมายตาม
แนวความคิด โดยผสมผสานแนวความคิดทั้งสองสิ่งรวมเข้า 
ด้วยกัน เป็นผลงานใหม่ที่สามารถแสดงออกและสะท้อนถึง 
ความเป็นตัวตนของผู้วิจัยได้อย่างชัดเจน

ผลงานชิน้ที ่1. ชือ่ผลงาน ผวิเผอืก เทคนคิสือ่ผสม ขนาด 
200 x 122 cm

แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
จากความสนใจ และศึกษาข้อมูลเก่ียวกับโรคผิวเผือก  

ผู้ที่เป็นโรคนี้จะแสดงลักษณะ เผือก คือมีสีผิวท่ีขาว ผมขาว  
ตาสีขาวม่านตาสีเทาและโปร่งแสง ซึ่งอาการดังกล่าวนี้สามารถ
เกิดขึ้นได้กับทั้งคนและสัตว์ ในส่วนของแนวความคิดนั้น ผู้วิจัย
สัมผัสได้ถึงความงาม ความโดดเด่น และแตกต่างในรูปทรงและ
สีสัน ซึ่งทำาให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสะท้อนมุมมองของ
อาการดังกล่าว โดยแสดงออกถึงความงามและคุณค่าที่แตกต่าง
จากปลาทั่วไป ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนังสีอ่อน ที่มีพื้นผิว
และระดับสูงต่ำาแตกต่างกัน ผ่านรูปทรงสรีระของปลา เชื่อมโยง
ดว้ยสสีนัสดใสทีแ่สดงออกถึงความงดงาม ความบรสุิทธิไ์รเ้ดยีงสา 
ตรงตามแนวความคดิ รวมถงึสอดแทรกเรือ่งราวการเดนิทางและ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเจอ

ภาพที่ 1 กระเป๋าหนังที่เลือกมาใช้กับงาน โดยตัดแต่งเป็นชิ้นเล็กๆ
 ภาพที่ 2. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1 ผิวเผือก

 ภาพที่ 3. ผลงานชิ้นที่ 1 ผิวเผือก 
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ผลงานชิ้นท่ี 2. ชื่อผลงาน เผชิญหน้า เทคนิคสื่อผสม 
ขนาด 225 x 130 cm 

แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ 
จากความผูกพันความรักที่มีต่อปลา จึงใช้ปลามาเป็น

สัญลักษณ์แทนตัวตน แสดงออกถึงชีวิต ประสบการณ์ ผ่าน
สัญลักษณ์ต่างๆ ในรูปแบบของผู้ล่าโดยบอกเล่าเรื่องราวของ 
ห่วงโซอาหาร ทีม่ทีัง้ผูล้า่และผูท้ีถู่กลา่ เปรยีบเหมอืนกับชวีติทีต่อ้ง 
ผ่านกับอุปสรรค์ ปัญหามากมาย ต้องต่อสู้ ฝ่าฟันเพื่อแสวงหา
ความสำาเร็จ ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนังสีเข้ม โทนร้อนสีสัน
ที่ชัดเจนแสดงออกถึงพลัง ความกล้าหาญ ดุร้าย แสดงออกผ่าน
รูปทรงปลาที่กำาลังเคล่ือนไหว ด้ินรนต่อสู้กับกระแสน้ำา และ 
อุปสรรคต่างๆ ในรูปแบบที่เชื่อมโยงและตรงตามแนวความคิด 

ผลงานชิ้นที่ 3. ช่ือผลงาน พละกำาลัง เทคนิคส่ือผสม 
ขนาด 180 x 120 cm 

แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
ปลาที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวตน รูปลักษณ์ภายนอกของ 

ผูว้จิยัเอง เปน็แรงบนัดาลใจในสร้างสรรคผ์ลงาน และแสดงออกถึง 
รปูทรงของปลาทีม่คีวามแขง็แรง หนงัหนา ดดัุน มเีกราะปอ้งกนั 
เพื่อท่ีจะซ้อนความอ่อนไหว และปิดบังความอ่อนแอในจิตใจ 
ของตน โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในรูปแบบ 
ของผู้วิจัย ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนังที่มีสีสันในโทนเย็น 
และการปะติดหมดุโลหะทีแ่สดงออกถงึความเขม้แขง็สขุมุ รวมถงึ
การวาดลายเสน้ลงบนแผ่นหนงัทีส่อดคลอ้งตรงตามแนวความคิด

ภาพที่ 4. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 6. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 3 

ภาพที่ 5. ผลงานชิ้นที่ 2 เผชิญหน้า

 ภาพที่ 7. ผลงานชิ้นที่ 3 พละกำาลัง 
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ผลงานชิน้ที ่4. ชือ่ผลงาน ปกปอ้ง เทคนคิสือ่ผสม ขนาด 
180 x 120 cm

แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
ปลาทีเ่ลีย้งไวด้เูลน่เพือ่ความเพลดิเพลิน ทีม่คีวามสวยงาม 

น่ารัก อ่อนโยน บอบบางเป็นมิตร และดูไม่มีพิษภัย แต่ในขณะ
เดียวกันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปกป้อง ดูแลลูกน้อยท่ีตนรัก ก็จะ 
แสดงออกถึงพลัง ความดุดัน จริงจังและเข้มแข็ง ซ่ึงผู้วิจัย 
ไดน้ำารูปแบบเหลา่นีเ้ปน็สญัลกัษณท์ีแ่ทนตวัตน ภายในจติใจของ
ผูว้จิยัเอง ความรกั ทีม่ตีอ่คนในครอบครวั ดว้ยเทคนคิการปะตดิ 
แผน่หนงัสสีม้แดง สโีทนรอ้นทีส่ะทอ้นถึงความรนุแรง ความดดุนั
ทรงพลังที่จะปกป้องให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ซ่ึงสามารถ 
เชื่อมโยงได้ตรงตามแนวความคิด และเป็นแรงบันดาลใจใน
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ 

ผลงานชิน้ที ่5. ชือ่ผลงาน ผา่นพน้ เทคนคิสือ่ผสม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 cm 

แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์
ชวีติคนเราล้วนผ่านเรือ่งราวตา่งๆ มากมาย ทกุข ์และสขุ  

ส่ิงน้ีเปรียบได้กับประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า ประสบการณ์ท่ีจะใช้สอน  
เปน็บทเรยีน และแกไ้ขปญัหาตา่งๆ รวมถงึบอกเลา่สง่ตอ่ จากรุน่ 
สู่รุ่น แสดงออกถึงประสบการณ์จากการเดินทาง แสดงออก
ผ่านรูปทรง อัตลักษณ์ของปลาแซลมอนที่ว่ายน้ำาจากถ่ินกำาเนิด 
เติบโตและใช้ชีวิตสู่ท้องทะเลกว้างไกล เก็บเกี่ยวประสบการณ์ 
จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต จนเดินทางกลับสู่ถิ่นที่กำาเนิด 
เพื่อสืบสานและดำารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ และบอกเล่าเรื่องราวให้กับ
คนรุ่นหลังได้ดำาเนินรอยตาม ด้วยเทคนิคการปะติดแผ่นหนัง  
การจดัวางองค์ประกอบของภาพและรปูทรงของปลาทีแ่สดงออก
ถงึพลังความแนว่แนม่ัน่คง สีสันทีส่ดใสชดัเจน สะทอ้นถงึรปูลกัษณ ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา เตม็ไปดว้ยประสบการณข์องชวีติ  
รวมถึงสะท้อนถึงแนวความคิดและจินตนาการได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 8. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4

ภาพที่ 10. ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5 ภาพที่ 11. ผลงานชิ้นที่ 5 ผ่านพ้น

ภาพที่ 9. ผลงานชิ้นที่ 4 ปกป้อง
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สรุปผลการวิจัย 
  การทำาวิจัยเรื่อง ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดปลา : 

สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ในเรือ่งของการแสดงออกถึงตัวตน และการเดนิทางในเชิงปรชัญา
โดยใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ ตัวแทน ตรงตามแนวความคิด ข้อมูล
และจินตนาการของผู้วิจัย ในส่วนของรูปแบบการสร้างสรรค์ 
ผลงาน ผลการดำาเนนิงานคอ่นข้างสมบรูณ ์การสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ในแต่ละชิ้นมีการพัฒนา มีการทดลองและแก้ปัญหาการทดลอง
ใช้สื่อและวัสดุต่างๆ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ การเลือกใช้คู่สี 
ในการทำางาน การปรับเปลี่ยน และเรียบเรียงความคิดให้เป็น
ขั้นตอน ส่งผลให้เกิดผลงานท่ีมีสีสัน และพื้นผิวท่ีแสดงออกถึง
อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ในส่วนของการจัดวาง 
องค์ประกอบ ได้พัฒนารูปแบบโดยมีการตัดทอนรูปทรง และ
รายละเอียด ซึ่งทำาให้ผลงานแต่ละชิ้นมีความโดดเด่นและ 
ความงาม ผลงานทั้งหมด 5 ชิ้น มีการพัฒนาต้ังแต่ชิ้นแรก 
จนถึงชิ้นสุดท้าย ได้แสดงออกถึงความรู้สึก ความรัก ความทุกข ์
ความสุข ประสบการณ์ที่ผ่านพ้นได้สอดคล้องตรงตามแนว 
ความคิด และจินตนาการได้อย่างลงตัว รวมถึงได้รับประโยชน์
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยตามท่ีคาดไว้ มีการพัฒนา แก้ไข 
ทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นประสบการณ์ องค์ความรู้  
และชัดเจนในทิศทางของการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาต่อ
ไปในอนาคต 

เอกสารอ้างอิง
เกษม ก้อนทอง. (2549). ศิลปะสื่อประสม. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.                                                               
จุลภัสสร พนมวัณ ณ อยุธยา. (2559, สิงหาคม 15). ดูจิตรกรรมฝาผนังอย่างไรให้เข้าใจ. (2559, สิงหาคม 15) [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก 

http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0028.pdf                                                                                      
ชวลิต วิทยานนท์. (2544). ปลานำ้าจืดไทย. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.  
โรจน์รวี ชัยรัตน์. (2559, สิงหาคม 15) ชีวะวิทยาทั่วไป: ปลาการจำาแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์. (E-learning). [เว็บไซต์]. สืบค้นได้จาก 

http://www.ipecp.ac.th/ipecp/cgi-binn/BP1/Program/chapter2/p6.html
สกนธ์ ภู่งามดี. (2544). จิตรกรรม สร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: วาดศิลป์.        



จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญ
CREATION OF PAINTINGS : THE SUFFERING OF EXTINCTION

❖ รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์  ❖



จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญ
CREATION OF PAINTINGS : THE SUFFERING OF EXTINCTION318

จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ : ทุกทุกข์การดับสูญ
CREATION OF PAINTINGS : THE SUFFERING OF EXTINCTION
❖ รัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์1 ❖
❖ ปิติวรรธน์ สมไทย2 ❖
❖ ภรดี พันธุภากร3 ❖

บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยชุด จิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์: ทุกทุกข์การ 

ดับสูญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นสัจธรรมแห่งโลก 
และน�ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรม 2 มิติ 
เทคนิคสีน�้ามันบนผ้าใบ ด้วยแนวงานศิลปะแฟนตาซี (Fantasy 
Art) ที่แสดงออกถึงการรับรู้ถึงการมีอยู่ของความทุกข์ อันมีเหต ุ
จากการดบัไป และต้องดบัไปของสิง่อนัเป็นทีร่กั เป็นภาวะของการ 
ท�าความเข้าใจในความจรงิแห่งโลก นัน่คอืสจัธรรม จากการศกึษา 
วิเคราะห์ข้อมูลจึงน�ามาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จ�านวน  
6 ชิ้น ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกของผลงานเป็นไปในแนวทางของ
ความเพ้อฝัน ด้วยการสร้างโลกแห่งจินตนาการท่ีตอบสนอง
แนวคิด แรงบันดาลใจที่มาจากศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม  
พุทธประวัติ ความรู้สึกขณะวิปัสสนาสมาธิ การเจริญภาวนา  
การฟังธรรม รวมถงึเหตกุารณ์ต่างๆ ทีผู้่วจัิยประสบจากสิง่รอบตวั  
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บุคคลอันเป็นท่ีรัก ผลงานชิ้นท่ี 1 ชื่อ 
“ตะกอน 1” เป็นภาวะของการท�าความเข้าใจถึงกฎธรรมชาติ  
ผลงานชิน้ที ่2 ชือ่ “ตะกอน 2” เป็นการพจิารณาถงึการจากไปคือ
เรื่องธรรมดาของโลก ผลงานชิ้นที่ 3-5 ชือ่ “ตะกอน 3 ตะกอน 4 
และ ตะกอน 5” เป็นการระลกึถงึความตาย (มรณสต)ิ ในเรือ่งราว 
แห่งการจากไปของบุคคลอันเป็นท่ีรัก ผลงานชิ้นท่ี 6 ช่ือ 
“ตะกอน 6” เป็นการระลึกถึงความตาย (มรณสติ) เพื่อเตือน
ตนเองอยู่เสมอ ถึงความตายที่เป็นสิ่งใกล้ตัว สรุปผลงานทั้งหมด 
เป็นดัง่การเดนิทางของความคดิ การท�าความเข้าใจในความทกุข์ 
และกฎแห่งธรรมชาติ ในรายละเอียดที่ลงลึกแตกต่างกันไป  
เป็นล�าดับข้ันตามระยะเวลาของการท�าความเข้าใจ และยังเป็น
ธรรมะบ�าบดั และศลิปะบ�าบดัในเวลาเดยีวกนั เพือ่เตรยีมพร้อม
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�า
มนุษย์โลกนั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนา ปรารถนา 

ซึง่ความสขุสบายแบบโลก หรอื โลกยีสขุ และปฏเิสธซึง่ความทกุข์  
มนษุย์จงึท�าทกุวถิทีางเพือ่ตอบสนองแรงปรารถนานัน้ มุง่แสวงหา 
ทรัพย์สมบตั ิเกยีรตยิศ ชือ่เสยีง การสรรเสรญิ และอกีหลายหลาก  
แม้มนุษย์จะรักความสุขและปรารถนาความสุขมากเท่าไร  
ความสุขนั้นหาได้รักตนไม่ สักวันก็ต้องจากตนไป ความทุกข์ แม้
มนุษย์นั้นจะเกลียดความทุกข์มากเพียงใด พยายามผลักไสไล่ส่ง
ความทุกข์เท่าไร แต่ทุกข์ก็จะกลับมาหาตนเสมอ ยิ่งพยายามหนี 
ความทกุข์ยิง่เข้ามาพัวพนั ยิง่เกลยีดอะไรก็ยิง่เจอสิง่นัน้ ยิง่รกัอะไร  
ก็มักจะสูญเสียสิ่งนั้น ความรักและการปรารถนาซ่ึงความสุขจะ
ไม่ก่อปัญหาแก่มนษุย์หากมนัถาวร แต่ความจรงิมอียูว่่า ความสขุ 
ความทกุข์ และทกุสรรพสิง่บนโลกใบนี ้ล้วนแล้วแต่ไม่เทีย่งทัง้นัน้ 

การพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักเป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งที่ 
ไม่รักเป็นทุกข์ เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีสอนให้เห็นถึง
สจัธรรม ความจริงของชวีติ ว่ามนษุย์เกดิมามทีกุข์ คอืการเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไม่รัก  
ปรารถนาสิง่ใดสิง่นัน้ย่อมเป็นทกุข์ ทกุข์เพราะ “ใจ” หรอื “จติ” 
ที่เต็มไปด้วยความปรารถนา ปรารถนาให้เป็นอย่างน้ัน อย่างนี้ 
ไม่ปรารถนา ให้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ความเป็นจริงอาจเป็นไป
ไม่ได้ ทุกสิ่งย่อมมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป นี่คือสัจธรรมเช่นกัน  
ฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์ท้ังปวงอยู่ท่ีใจ หากใจรู้จัก พอ ก็ไม่ทุกข์  
หากใจรู้จักปล่อยวาง ก็ไม่ทุกข์ 

ทุกๆ การครอบครอง มีค่าเท่ากับการขาดอิสรภาพใน
ทรรศนะของมนุษย์ ทุกครั้งท่ีมนุษย์ครอบครองสิ่งใดส่ิงหนึ่ง  
มกัภมูใิจว่าตนเองเป็นเจ้าของสิง่นัน้แล้ว หารูไ้ม่ว่าทนัททีีย่อมรบั
สิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของตน ของๆ ตน มนุษย์ก็ตกเป็นทาสของ 
สิง่นัน้เรียบร้อยแล้ว เมือ่มนษุย์ยึดตดิกบัสิง่ต่างๆ ใจจะมคีวามห่วง  
มกีงัวล ว่าสิง่อนัเป็นทีร่กัของตนนัน้ จะอยูกั่บตนได้นานสกัแค่ไหน  
หรอืจะจากไปเมือ่ไร เหน็หรือไม่ว่า มนษุย์ได้ครอบครองสิง่นัน้จรงิ  
หรือ มนุษย์ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่าน้ัน “ท่ีใดมีรักท่ีน่ันมีทุกข์” 
จึงเป็นสัจธรรมสากลที่ถูกต้องที่สุด หากพิจารณา สังเกตอย่าง
ละเมยีดละไมแล้ว จะเห็นว่า ความรกันัน้มสีขุและทกุข์ปะปนกนั 
โดยตลอด โดยวันเวลาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของความทุกข ์
เสยีมากกว่าความสขุ จรงิอยูท่ีค่วามรกัเป็นสิง่หอมหวาน แต่เป็น 
ความหอมหวานของเนื้อทุเรียนซึ่งมีเปลือกแสนขรุขระและ
แหลมคม “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีโศก มีภัย ที่ใดไร้รักไร้โศก ที่นั่น 

พ้นโศกพ้นภัย” รักแล้วยากที่จะปฏิเสธซึ่งความทุกข์ หากมี
ความโศกเศร้า หมายความว่ามคีวามยดึตดิ ความรกัมคีวามทกุข์
เป็นของคู่เสมอ ฉะน้ันความสุขซึ่งเกิดจากความรัก แท้จริงคือ 
ความทกุข์ทีร่ออยูเ่บือ้งหน้า รอวันเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือจะแสดงตวั  
ดังเช่น คนที่มีความสุข ที่แท้คือมีเจ้าความทุกข์ที่ก�าลังรออยู ่
นั่นเอง 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศึกษาหลักค�าสอนของพระพทุธศาสนา การถ่ายทอด  

แนวคิด รปูแบบ เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ และน�ามาซึง่แรงบนัดาลใจ 
ใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

2. เพือ่สะท้อนจนิตภาพ ทีไ่ด้จากการปฏิบตัธิรรมตามหลกั 
พทุธศาสนาในระดบัของผูว้จิยั แสดงถงึการเหน็ในทกุข์ การต้ังอยู ่
ของความทุกข์ คุณค่าของแก่นแท้ในสัจธรรม ตระหนักในความ 
ไม่เที่ยงของสรรพส่ิง เกิด-ดับเป็นธรรมดา อันน�าไปสู ่การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะผู้วิจัย ท�าให้ผู ้ชม 
งานศิลปะใกล้ชิดกับพุทธศาสนาและความดีมากขึ้น

เพื่อน�าเสนอผลงานจิตรกรรม ในเรื่องราวของความทุกข์ 
ที่เกิดจากการจากไป โดยมีหลักธรรม ค�าสอนทางพุทธศาสนา 
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและน�าทาง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรมชดุนี ้ผูว้จิยัมกีรอบแนวคดิ  

การศึกษาในเรือ่งราวของ “ความทกุข์” ในส่วนความทกุข์ทีเ่กดิจาก  
การจากไป สญูไป สลายไป รวมถงึความปรารถนาในสิง่ทีจ่ากไป  
แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นแล้วของทุกข์ และทุกข์ก�าลังตั้งอยู่ 
ดังนั้นผลงานศิลปะจึงเป็นเรื่องของการถ่ายทอดทัศนะในการ
มองเห็นความทุกข์อย่างเป็นสัจธรรม การรับมือแก้ไขปัญหา 
เพื่ออยู่ร่วมกับความทุกข์อย่างเข้าใจ และมีสติ ในระดับการ 
เข้าถึงของผู้วิจัย

ขอบเขตการสร้างสรรค์
การวจัิยและสร้างสรรค์ผลงานศลิปนพินธ์ทกุทกุข์การดบั

สูญมีขอบเขตการสร้างสรรค์ดังนี้
(เนื้อหา Content) 
เนือ้หาทัง้หมดมุง่เน้นไปทีเ่รือ่งราวของความทกุข์ การต้ังอยู่ 

ของความทุกข์ รับรู้ถึงการมีอยู่ของทุกข์ ที่เกิดจากการดับไป 
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สูญไป สลายไป ทุกสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นผลงานของ
ผู้วิจัยจึงเป็นเพียงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับทุกทุก (ข์)  
สถานการณ์เท่านั้น หากจิตหรือใจ สามารถเข้าถึงความจริง 
สัจธรรมจนละวางได้ ความสุขจะบังเกิดขึ้นได้เพียงเปลี่ยนแปลง
มุมมองความคิดเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดผ่านการวิเคราะห์ พิจารณา 
บ�าบัด ขัดเกลาด้วยพุทธศาสนา และศิลปะ จากการปฏิบัติจริง 
จากนั้นจึงถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เป็นผลงานศิลปะ

(รูปแบบ Form) 
สร้างสรรค์ในรูปแบบจติรกรรมสนี�า้มนับนผ้าใบเป็นส�าคญั  

ในแนวงานศลิปะอศัจรรย์ (Fantastic Art) มกีารใช้รูปทรงของคน 
ในอิริยาบถต่างๆ คล้ายกับการค้นหาบางสิ่ง หรือกระท�าบางสิ่ง 
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต

วิธีด�าเนินงานวิจัย
1. ศึกษา ข้อมูล หนังสือ และสื่อเผยแพร่ต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา
2. น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พิจารณา จากประสบการณ์

ส่วนตัว และกรณีศึกษาต่างๆ 
3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
4. จัดท�าแบบร่างความคิดจนลงตัว และเลือกผลงานที่

เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
5. สร้างสรรค์ผลงานจริง
6. ประเมินผลงานสร้างสรรค์ หาข้อบกพร่อง และพัฒนา

ให้ดีขึ้นในงานชิ้นต่อไป

แนวความคิดเกี่ยวกับความทุกข์
นักคิด และนักวิชาการทั้งในตะวันตก และตะวันออก

จ�านวนมากมักจะหยิบยื่นข้อหาให้แก่พระพุทธศาสนามา 
โดยตลอดว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา “ทุกข์นิยม” หรือ  
“นยิมความทกุข์” ด้วยเหตผุลของการจดัล�าดบัความส�าคญั และ
จัดวางต�าแหน่งของความทุกข์น�าหน้าความสุข ในหลายบริบท  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความจริงท่ีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และ 
ถอืได้ว่าเป็นชดุความคดิหลกัในพระพทุธศาสนา คอื หลกัอรยิสจัส่ี  
ที่เน้นความทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และวิธีการ 
ในการดับทุกข์ จากแง่มุมดังกล่าวได้ท�าให้เกิดค�าถามตามมาว่า  
แท้จริงแล้ว พระพุทธศาสนาให้คุณค่า และใส่ใจความทุกข์
มากกว่าความสุขจริงหรือ 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริง 4 ประการดังที่พระองค ์
ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย 
นโิรธ มรรค เพราะเรารูแ้จ้งอรยิสัจ 4 ประการนีต้ามความเป็นจรงิ  
ชาวโลกจึงเรียกเราว่า “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในขณะ
เดยีวกนั พระพทุธเจ้าตรสัไว้ในพรหมชาลสตูรว่า “ภกิษทุัง้หลาย 
ทั้งในกาลก่อนและบัดนี้ เราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์
เท่านัน้” สรปุ พระองค์สอนแค่สองเรือ่งเท่านัน้ คอื ความทกุข์กบั
ความสขุ เพยีงแต่ว่าความสขุทีพ่ระองค์ทรงเน้นมากคอื นพิพาน 
เป็นสุขอย่างยิ่ง เพราะเป็น สุขแท้ ไม่แปรเปลี่ยนตามกาละ และ
เทศะ อีกทั้ง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และตัวแปรต่างๆ นิพพาน 
การเข้าใจธรรมชาติของ กฎไตรลักษณ์ คือ สรรพสิ่งไม่เที่ยง 
คงทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้ และไม่สามารถบังคับ หรือ
กะเกณฑ์ให้เป็นไปตามปรารถนาและความต้องการของเรา ท�าให้
เราตระหนักรู้และวางท่าทีในเชิงบวกต่อ โลกธรรม คือ มีลาภ  
ไร้ลาภ มียศ ไร้ยศ มีสุข ทุกข์ เสียงสรรเสริญ และนินทา นั้นล้วน 
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปตามตัวแปรแห่งเหตุปัจจัย

ผลการวิจัยเกี่ยวกับทุกข์ เพื่อเชื่อมโยงกับผลงาน
แนวคดิและรปูแบบหลัก เริม่ต้นด้วยแนวคดิหลกัทัง้หมด 

มีที่มาจากเรื่องราวของความทุกข์ ความทุกข์จากการจากไป 
ของสิ่งอันเป็นที่รัก ความตาย ความพลัดพราก ความปรารถนา 
ความคาดหวัง เป็นการเกิดขึ้นของทุกข์ และทุกข์ก�าลังตั้งอยู่  
โดยใช้วิธีการมองเห็นความทุกข์นี้จากแนวคิดทางพุทธศาสนา
มองอย่างเป็นสัจธรรม ซ่ึงเป็นการรบัมอื แก้ไข บรรเทา บ�าบดั เพ่ือ 
อยูร่่วมกบัความทกุข์อย่างเข้าใจบนพืน้ฐานของสต ิเมือ่ความตาย
มาเยือนจะมีผลกระทบเสมอ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง พึงรับมือ 
อยูร่่วมกับความตายเบือ้งหน้าด้วยจติใจทีเ่ข้มแขง็ และเข้าใจโลก 
อย่างเป็นสัจธรรม ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้บอกเล่าเรื่องราวการรับมือ
ความความตาย รูปแบบและความรู้สึกหลักของผลงานทั้งหมด 
ให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายของพิธีกรรมบางอย่าง ความเชื่อ เทพ 
อภนิหิาร ซึง่เร่ืองราวบางช่วงบางตอนในพทุธศาสนา มกัมเีร่ืองเล่า 
ของ อิทธิปาฏิหาริย์ ส่ิงเร้นลับอยู่ เช่น เมืองสวรรค์ เมืองนรก  
เมืองบาดาล พญานาค เทพ อสูร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังพิสูจน์
ไม่ได้ด้วยหลกัการทางวทิยาศาสตร์ว่ามอียูจ่รงิ แต่เนือ้หาเหล่านี้
ล้วนแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของความดี ความชั่ว การเห็นใจต่อ
เพื่อนมนุษย์ และจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการดับทุกข์ ที่สอดแทรก
อยู่ในเรื่องเล่า เช่นเดียวกับผลงานวิจัยชุดนี้ ที่มีทั้งความรู้สึก  
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เรื่องราวต่างๆ ที่ทับซ้อนกันอยู ่ ถึงสิ่งที่พิสูจน์ได้และไม่ได้  
แต่หัวใจของเนื้อหามาจากข้อเท็จจริงท่ีเป็นสามัญลักษณะ เป็น
สัจจะ นั่นก็คือความตาย ทั้งความตายในความหมายที่จากกัน 
ในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ (การจากเป็น) และความตายที ่
ตายจากด้วยการหมดลมหายใจ (การจากตาย) ซึ่งความตายนั้น
สามารถสัมผัส รับรู้ได้ด้วยทางกายสัมผัสและใจสัมผัส เป็นได้ทั้ง  
2 ภาวะในเวลาเดยีวกนั สามารถเกดิได้กบัทกุบคุคล ทัง้บคุคลที ่1,  
2 และ 3 เกิดขึ้นทางกาย มีผลกระทบทางใจ ความตายยังเป็น 
ทั้งสิ่งที่พิสูจน์ได้ และพิสูจน์ไม่ได้ในเวลาเดียวกันอีก ว่ากันว่า
ความตายนั้นเป็นจุดสิ้นสุดของการเกิด แต่การเกิดคือจุดเริ่มต้น
แห่งการตาย แต่เมื่อตายแล้วบุคคลเหล่านั้นไปไหน กับชีวิตหลัง 
ความตาย ซึ่งยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ มีเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆ 
กันมาเท่านั้น ฉันใดก็ฉันน้ันผลงานวิจัยชุดน้ี จึงมีรูปแบบ และ
กลิ่นอายของความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนผสมของ ความตาย และ
ความเชื่อในทุกๆ ชิ้นงาน

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยชุดนี้มีผลงานรวมกันทั้งหมด 6 ชิ้น มีแนว

ความคิดย่อย รูปแบบ องค์ประกอบ และบทวิจารณ์ดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานชื่อ ตะกอน 1
แนวความคิด
ผูว้จัิยสร้างสรรค์ขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างอาณาจักร

ภายในจิต เป็นตัวแทนของความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่จากไป และ
ต้องจากไป จติใจทีก่ระเพือ่มไหว เตม็ไปด้วยบทสนทนาแห่งความ
ไม่จีรัง สัจธรรม และความจริงต่างแง่มุม 

รูปแบบและองค์ประกอบ
ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวละคร 2 ตัว คือ ตัวผู้วิจัยหรือผู้ชายและ

ตัวแทนจากธรรมชาติ ศีรษะผู้ชายที่มีลักษณะอาการของความ
ครุ่นคิดค�านึง ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกโศกเศร้าร่วมด้วย 
ส่วนตัวแทนจากธรรมชาติ ผู้วิจัยเลือกใช้ผิวกายสีแดง ผสานกับ 
ภาษากายทีต้่องการสือ่สารบางส่ิงต่อผู้ชายเบือ้งหน้า ผู้วจิยัเลอืกใช้ 
บรรยากาศในสโีทนเยน็เป็นส่วนใหญ่ การเคลือ่นไหวภายในภาพ
เป็นไปอย่างเชือ่งช้า มสีายลมแผ่วเบา ผวิน�า้ทีต้่องลมกระเพือ่มไหว 
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 
ในความจรงิของโลกใบนี ้ใบไม้เพยีง 1 ใบร่วงหล่นลงพืน้ก็สามารถ 
เห็นสัจธรรมจนเกิดปัญญาได้ ด้วยแนวคิดนี้จึงแสดงออกมา
ในรูปแบบของการที่ธรรมชาติก�าลังบอกเล่าความจริงข้อนี้คือ
สัจธรรม ผู้วิจัยจึงได้สร้างสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ 
ภายในมือถือส่ิงของที่เป็นปริศนาธรรมอยู ่ ซ่ึงสามารถอ่าน 
ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ในบทที่ 3 หัวข้อสัญลักษณ์
และการตีความ เพื่อความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องที่ว่าธรรมะ
อยู่รอบตัวเรา เปรียบได้ดังธรรมชาติก�าลังส่ือสารกับมนุษย์ 
อยู่นั่นเอง ในขณะเดียวกันก่อนที่จะเกิดความเข้าใจในสัจธรรม 
ได้ต้องรู้จักเรียนรู้จากความทุกข์ด้วย ผู้วิจัยจึงสร้างตัวละคร 
ผู้ชายท่ีเป็นตัวแทนของผู้วิจัย มีลักษณะอาการของความทุกข์ 
ความโศกเศร้าพร้อมๆ กับอาการท่ีครุ่นคิดพิจารณาบางสิ่งอยู่ 
บวกกับดอกบัวสัญลักษณ์แห่งปัญญา เสมือนเป็นการพิจารณา
ธรรมร่วมด้วย ช่วงเวลาภายในภาพนี้เป็นเหตุการณ์ในห้วงเวลา
ของความทุกข์ เป็นภาวะของการเกิดขึ้นแห่งปัญญา ก่อนการ
เข้าใจในสัจธรรมเพียงแต่เป็นการรับรู้เท่านั้น

ภาพที่ 1 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 1 (ตะกอน 1) 
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ผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานชื่อ ตะกอน 2
แนวความคิด
ผู้วิจัยสร้างสรรค์ข้ึนด้วยวัตถุประสงค์เรื่องราวแห่งการ

สนทนาจากธรรมชาติสู่มนุษย์ ถึงความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่จากไป
และก�าลังจะจากไปภายในอาณาจักรของจิต การท�าความเข้าใจ
กบัความไม่จีรงัของทกุสิง่ ความจรงิดัง่สจัธรรม เป็นภาวะเริม่แรก
ของการกระเพื่อมไหวแห่งปัญญา 

รูปแบบและองค์ประกอบ
ผู้วิจัยเลือกใช้องค์ประกอบของตัวละครผู้ชายที่นอนอยู่

บนผวิน�า้ โอบกอดดอกบวัสญัลกัษณ์ของปัญญา สายตามองไปยงั 
ดอกบวัสขีาวทีง่อกจากศรีษะตัวเอง ใบหน้าครุน่คิด พจิารณา และ 
โศกเศร้า ในขณะเดียวกันก็มีตัวแทนธรรมชาติท่ีอยู่เบื้องหลัง
ก�าลังมุ่งหน้าเข้ามายังตัวชาย พร้อมสิ่งของในมือท่ีบ่งบอกถึง 
การพิจารณาในความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่ง อยู่ในบรรยากาศของ 
ความมหศัจรรย์ ผวิน�า้สะท้อนสิง่ทีอ่ยูด้่านบนและความเคลือ่นไหว 
ภายในภาพเป็นไปอย่างเชื่องช้า

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลงานตะกอน 2 ยังคงอยู่ในแนวทางของความคิดเดิม

เป็นภาวะก่อนการอบุตัขิึน้แห่งปัญญา ฉะนัน้ผลงานชิน้นีจ้งึมกีาร
ปรับเปลี่ยนเพียงองค์ประกอบภายในภาพเท่าน้ัน สืบเนื่องจาก 
ผลงานตะกอน 1 ยังมีหลายจุดที่สามารถพัฒนาต่อได้ โดยผู้วิจัย
มคีวามคดิเหน็ว่า ควรมกีารแทรกสใีกล้เคยีงเพิม่เข้าไปในภาพอกี  
เพื่อเพิ่มอรรถรสของบรรยากาศภาพ ขอบวัตถุยังมีความคมชัด 
มากเกนิไปในส่วนของระยะหน้าและระยะกลาง ควรศกึษาข้อมลู 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ภายในภาพก่อนจะน�ามาเขียนให้

มากกว่านี้ เนื่องจากในหลายวัตถุยังคงมีความแข็งกระด้างอยู่ 
จนกลายมาเป็นแนวทางพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 2 คือ ผู้วิจัยได้ม ี
การเปลีย่นต�าแหน่งของตวัผูช้ายให้มาอยูใ่นระยะหน้า ด้วยอริยิาบถ 
ของการนอน คล้ายอาการตาย โอบกอดดอกบัว สายตามอง
ดอกบวัทีง่อกจากศรีษะ เพือ่ให้สมัพนัธ์และสอดคล้องกบัแนวคดิ
มากขึ้น ในส่วนของตัวแทนธรรมชาติก็เช่นกัน ผู้วิจัยเลือกวาง
ต�าแหน่งในระยะกลางและหลัง มีอาการคล้ายการมุ่งเข้าหา 
ผู้ชาย เพื่อแสดงถึงการที่ธรรมชาติเข้ามาสัจธรรมได้ชัดเจนข้ึน  
มกีารใช้สีทีจ่ดัขึน้ เพิม่การแทรกสีใกล้เคยีง เพิม่ทแีปรง บวกกับการ
ใช้เนื้อสีที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างอรรถรสของบรรยากาศ ลดความแข็ง 
ของวัตถุด้วยการเบลอขอบ รวมถึงเพิ่มความเบลอในระยะหลัง 
และเบลอภาพสะท้อนในน�้าจากวัตถุด้านบน เพื่อให้รู ้สึกถึง 
การเคลื่อนไหวของผิวน�้ามากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นการวิเคราะห ์
และพัฒนาจากผลงานชิ้นที่ 1 สู่ผลงานชิ้นที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 1 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 1” 
ขนาด 160 x 130 ซม.

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
ผูว้จัิยสร้างสรรค์ขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างอาณาจักร

แห่งจติ บทสนทนาของโลกภายใน มเีร่ืองราวของความรกั บคุคล
อันเป็นที่รัก ที่ต้องพบกับความพลัดพราก การจากไปที่แน่นอน 
เป็นภาวะแห่งการพิจารณาถึงสัจธรรม กฎแห่งธรรมชาติเพื่อ 
การเกิดขึ้นของปัญญา 

รูปแบบและองค์ประกอบ
ภายในภาพมตีวัละคร 3 ตวั คอืผูช้ายแทนตวัผู้วิจยั ผู้หญงิ 

ตัวแทนของบุคคลอันเป็นที่รัก และตัวแทนจากธรรมชาติ ผู้ชาย
ทีน่อนอยูบ่นผวิน�า้ โอบกอดดอกบวัสญัลกัษณ์ของปัญญา สายตา
มองไปยังดอกบัวสีขาวที่งอกจากศีรษะตัวเอง มีใบหน้าโศกเศร้า 
ครุน่คดิ พิจารณาถงึความรกัทีจ่ากไปเบ้ืองหลัง ซึง่คือผูห้ญงิอยูใ่น 
ระยะถดัไป เสมอืนเร่ืองราวในอดตี ส่วนในระยะหลงัเป็นตวัแทน
แห่งธรรมชาติที่เฝ้าคอยบอกถึงความเป็นสัจธรรมอยู ่ห่างๆ 
ดอกบัวเบ่งบานรับการอุบัติขึ้นของปัญญา ในขณะเดียวกัน 
กลีบดอกไม้ก็ร่วงหล่น คอยตอกย�้าถึงความไม่จีรัง

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์จากผลงานช้ินท่ี 2 มีความคิดเห็นดังนี้  

จากการใช้สีที่มีความจัดจ้านมากข้ึนบวกกับทีแปรงท่ีมีความ 
คมชดั และการใช้เนือ้ส ีท�าให้ผลงานยงัคงมคีวามแขง็กระด้างอยู่  
สงัเกตได้จากเส้นผมผูช้าย พืน้น�า้ กลบีดอกไม้ในระยะหน้า บวกกบั 
ลักษณะของตัวแทนธรรมชาติที่มีความแข็งเช่นกัน เห็นได้จาก
ส่วนของแขนทีมี่ความตรงจนเกนิไปคล้ายหุน่กระบอก งวงทีข่าด 
ความอ่อนช้อยของวตัถไุม่เป็นธรรมชาต ิจากข้อมลูข้างต้นส่งผล 
ต่อบรรยากาศภาพและภาพรวมของภาพ ควรทีจ่ะเพิม่สใีกล้เคยีง 
ให้มีความละเอียดยิ่งข้ึน ลดทีแปรงที่มีความแรงลง เพิ่ม 
รายละเอียดของวัตถุต่างๆ และระวังในการใช้สีตรงข้ามด้วย  
จากข้อมูลการวิเคราะห์ท้ังหมดจึงมาเป็นแนวทางการต่อยอด
และพัฒนาในผลงานชิ้นที่ 3 คือ มีการเพิ่มตัวละครผู้หญิงเข้าไป 
เพือ่สร้างเนือ้เร่ืองในกับแนวคดิซึง่เป็นตัวแทนของบคุคลที ่3 และ
บุคคลอันเป็นที่รัก เป็นการแสดงความชัดเจนของความรู้สึกถึง
การจากไปของบุคคลอันเป็นท่ีรักมากขึ้น โดยผู้หญิงมีลักษณะ
ท่าทางของความอาลัยอาวรณ์ ในมือถือใบไม้ร่วง สายตามองที่
ใบไม้ ส่วนตวัละครผูช้ายยงัคงไว้แบบเดมิ เปลีย่นเพยีงการหนัหวั 
และเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น ภาพรวมของภาพมีการปรับโทนสี 
ให้มีความอ่อนลง ลดความแรงของบรรยากาศภาพและผิวน�้า 

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
ผูว้จัิยสร้างสรรค์ขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างอาณาจักร

แห่งจติ บทสนทนาของโลกภายใน มเีร่ืองราวของความรกั บคุคล
อันเป็นที่รัก ที่ต้องพบกับความพลัดพราก การจากไปที่แน่นอน 
เป็นภาวะแห่งการพจิารณาถงึสจัธรรม กฎแห่งธรรมชาตเิพือ่การ
เกิดขึ้นของปัญญา 
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รูปแบบและองค์ประกอบ
ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวละคร 3 ตัว เช่นเดิม โดยศีรษะผู้หญิงที่

มใีบหน้าโศกเศรา้และครุน่คิด สายตาทีว่่างเปล่า ไมจ่บัจอ้งสิ่งใด 
คล้ายอาการเหม่อ จดจ่ออยู่กับตัวเอง รอบข้างจึงเป็นเรื่องราว 
ที่อยู่ภายในห้วงความคิดค�านึง ถึงข้อความจากธรรมชาติคล้าย
การบอกครั้งสุดท้าย และเพ่ือตอกย�้าถึงความจริงแท้ของการ 
จากไป ผู้วิจัยจึงวางต�าแหน่งและภาษากายของตัวแทนจาก
ธรรมชาติ คล้ายการบอกลาและสั่งเสียกับผู้หญิงเบื้องหลัง ด้วย
ระยะหน้าทีมี่ความเข้มของน�า้หนกัคอืเงาของร่มไม้ เป็นด่ังความ
ร่มเย็นของปัญญา ผิวน�้าและผิวกายของตัวละครมีความระยิบ
ระยบัเมือ่ต้องแสง ผสานกบัแสงทีร่อดจากต้นไม้และกลบีดอกไม้
ในระยะต่างๆ ผวิน�า้ทีส่ะท้อนภายเบือ้งบนเป็นการเพิม่มติใิห้กบั
ผลงานและตอกย�้าแนวความคิดการสร้างสรรค์งานนี้

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
หลังจากเสร็จส้ินผลงานชิ้นท่ี 3 ก็เข้าสู่การวิเคราะห์ 

ชิ้นงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลงานชิ้นต่อไป คือ จากผลงาน
ชิ้นที่ 3 โดยภาพรวมมีการควบคุมเร่ืองของบรรยากาศ ระยะ  
รายละเอยีดต่างๆ ได้ดขีึน้ แต่ส่วนขององค์ประกอบในระยะหลงั
ยังมีการแก้ปัญหาพื้นที่ว่างไม่ดีพอ สังเกตได้จากดอกบัวใหญ่ใน
ระยะหลงั ควรแก้ไขกลบีดอกทีแ่หลมและคมเกินไป รวมถงึขนาด 
และในส่วนของแขนผู้ชายที่ตรงจนเกินไป ท�าให้มีความรู้สึกแข็ง
และไม่เป็นธรรมชาตขิองแขน ในผลงานชิน้ที ่3 นี ้ยงัคงต้องศกึษา 
ข้อมูลจริงในการท�างานเพิ่มขึ้นอีกด้วย ข้อมูลน้ีจึงกลายมาเป็น
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาผลงานช้ินท่ี 4 และผลงานช้ินน้ีเป็น 
ภาวะของการพิจารณาในสัจธรรม เรื่องราวการจากไปของ
บุคคลอันเป็นที่รัก ผู้วิจัยจึงวางต�าแหน่งของตัวแทนธรรมชาติ
ในระยะหน้า ด้วยอิริยาบถของการเดินคล้ายการบอกลาเพื่อ
สอดคล้องของการจากไปมากขึ้น ให้ความส�าคัญของตัวละคร 
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพ่ือพูดถึงการระลึกถึง โดยตัวละครผู้ชาย
เป็นเพียงการสะท้อนภาพในห้วงความคิด ลงบนผิวน�้าเท่านั้น 
เรือ่งของบรรยากาศภาพรวม มกีารเพิม่ความชดัของแรงและเงา  
เพิ่มความระยิบระยับของแสงท่ีกระทบวัตถุต่างๆ ให้ความรู้สึก 
เสมือนจริงกับวัตถุและตัวละครเพิ่มขึ้น มีการใช้สีที่สดขึ้น  
ลดความแรงของทแีปรง เพือ่เพิม่ความน่าสนใจและลดความแข็ง 
ของภาพ สุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลส�าคัญเพื่อพัฒนา 
ในงานชิ้นต่อไป

ผลงานชิ้นที่ 5 ผลงานชื่อ ตะกอน 5
แนวความคิด
ผู้วจัิยสร้างสรรค์ขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะสร้างอาณาจักร

แห่งจิต มีเรื่องราวที่สืบเนื่องจากบทสนทนากับธรรมชาติใน 
ผลงานช้ินที่ 1-3 ถึงความไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่ง จนเกิดการ 
กระเพื่อมไหวแห่งปัญญา จากนี้เป็นการสนทนากับตัวเองใน
ภาวะต่างๆ ของความรู้สึก ระลึกถึงห้วงเวลาในอดีต ในอนาคต 
ตลอดจนเห็นถึงความเป็นสัจธรรมในปัจจุบัน

รูปแบบและองค์ประกอบ
ผูว้จิยัเลอืกใช้ตวัละคร 3 ตวั เช่นเดมิ โดยวางองค์ประกอบ

ให้ผู้ชายโอบกอดดอกบัวสัญลักษณ์ของปัญญาอยู่ในระยะหน้า 
หนัหน้าเข้ามมุภาพ เพือ่ให้รูส้กึถงึความเศร้าภายในใจ คดิค�านงึถงึ 
เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีต คือบุคคลเบื้องหลัง 2 คน เป็น
ตัวแทนของบุคคลอันเป็นที่รัก ตัวแทนธรรมชาติไม่สามารถ
คอยบอกเล่าความเป็นจริงแห่งโลกได้ตลอด ซึ่งอยู่ระยะท้ายสุด 
ของภาพ ผสานกบับรรยากาศยามเยน็ทีเ่สมอืนความร่วงโรยของ

ภาพที่ 7 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 4 (ตะกอน 4) 

ภาพที่ 8 ภาพผลงานวิจัย ภาพที่ 4 : ผลงานชื่อ “ตะกอน 4”
ขนาด 180 x 130 ซม.
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ทุกวัน เถาวัลย์ที่ทิ้งตัวลงสู่พื้นน�้าต้องสายลมโชยอ่อน ทั้งหมด 
ย�้าเตือนว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอน

การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ผลงานช้ินท่ี 4 มีความคิดเห็นว่าจาก 

ผลงานมีการควบคุมเรื่องสีของบรรยากาศ ระยะ ความจริงจัง 
ของวัตถุมีแนวโน้มในทางท่ีดีข้ึน แต่ในส่วนของการแก้ปัญหา
พืน้ทีว่่างในระยะหน้ายงัไม่ดเีท่าทีค่วรนกั ยงัรูส้กึถงึความรกของ
วัตถุที่รวมตัวกันอยู่ แรงแดดที่ลอดจากต้นไม้ในระยะหน้า ควร
แก้ไขให้มีความรู้สึกเสมือนจริงมากกว่าน้ี จากผลการวิเคราะห์
ข้างต้นจึงกลายมาเป็นแนวทางพัฒนาของผลงานชิ้นท่ี 5 เรื่อง
แนวคดิยงัคงไว้ซึง่เรือ่งราวของการระลกึถงึสิง่ทีจ่ากไปอยู ่ภายใน
ภาพมีความสมจริงในเรื่องของตัวละครมากขึ้น และที่เห็นได้ชัด
ทีส่ดุคอืมกีารเปลีย่นแปลงในส่วนของบรรยากาศ เป็นการทดลอง
ใช้คู ่สีในบรรยากาศยามเย็น เพื่อความสอดคล้องกับแนวคิด 
ที่พูดถึงการร่วงโรยจากไป มีการทดลองเพิ่มดอกไม้ด้านบนของ
ภาพในลกัษณะย้อนแสงเพือ่แก้ไขปัญหาพืน้ทีว่่าง สร้างระยะ เพิม่ 
ความน่าสนใจให้กับภาพอีกด้วย ท้ังหมดคือการพัฒนาต่อยอด
ผลงานวิจัยชิ้นที่ 5

ผลงานชิ้นที่ 6 ผลงานชื่อ ตะกอน 6
แนวความคิด
ภายในอาณาจักรแห่งจิต เรื่องราวความสูญเสียและ 

การจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก หัวใจร�่าไห้ เต็มไปด้วย 
ความโศกา มีเพียงตัวเองเท่าน้ันที่จะคอยปลอบประโลมหัวใจ 
จนเข้าใจถงึการเกดิขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป เป็นกฎเกณฑ์จากธรรมชาติ 
ความจริงดั่งสัจธรรม

รูปแบบและองค์ประกอบ
ผลงานช้ันน้ีผู้วิจัยเลือกเน้นตัวละครหลักเพียงตัวเดียว 

คือตัวผู้วิจัยเอง ในหลายอากัปกิริยา ชาย 3 คน ซึ่งยืนรอบศีรษะ
ขนาดใหญ่ แสดงความรูส้กึต่างๆ พยายามส่ือสารบางส่ิงกบัศรีษะ
ทีโ่ศกเศร้า ในบรรยากาศคล้ายพธิกีรรมบางอย่าง การทีผู้่วจัิยวาง 
องค์ประกอบเช่นนี้ เพื่อให้เห็นถึงการพิจารณาตนเอง การเตือน
ตนเอง ภาวการณ์ท�าความเข้าใจในกฎแห่งธรรมชาติ ถึงความ
ไม่จีรัง ความเสื่อมสลายไปของทุกสิ่ง ซ่ึงเป็นแนวความคิดของ
ผลงานวิจัยชุดนี้

ภาพที่ 9 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 5 (ตะกอน 5)

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

คือ ผลงานวิจัยชิ้นที่ 5 ได้มีการแก้ไข้พ้ืนที่ว่าง การควบคุม
บรรยากาศทีด่ขีึน้ แต่ในส่วนของเถาวลัย์ท่ีต้องลมบางเส้นในระยะ 
ทีช่ดั รวมถงึแสงกระทบวตัถทุีม่คีวามระยบิระยบัยงัมคีวามแขง็อยู่  
ควรแก้ไขให้มคีวามพลิว้ไหวและลดความระยบิระยบัของแสงให้
น้อยลง ผู้วิจัยจึงน�าสิ่งเหล่าน้ีมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาในผลงาน 
ชิ้นที่ 6 คือ ผู้วิจัยมีการขยับแนวคิดจากการระลึก พิจารณาถึง
การจากไปอย่างเป็นสัจธรรม ว่าการระลึกได้ และการเกิดขึ้น
ของปัญญานั้น ต้องเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติเองเท่าน้ัน ตนเท่านั้นที่
เตอืนตนได้ ผลงานจงึแสดงออกมาในรปูแบบของตวัละครผูช้าย
ตัวเดียว แต่แตกต่างกันในอิริยาบถ มี 3 คนที่ยืนหันหน้าเข้าหา
ศีรษะใหญ่เสมือนการสื่อสารกันอยู่ มีการลดระยะของภาพให้

ใกล้ขึน้ เพิม่ความเสมอืนจรงิในผลงานมากขึน้ มกีารใช้สีใกล้เคยีง
เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความล่ืนไหลข้ึน หลังจากการเสร็จสิ้น
ของผลงานชิ้นที่ 6 นี้ ก็เข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูล
พัฒนาในงานชิ้นต่อๆ ไป เนื่องจากผลงานชิ้นที่ 6 ผู้วิจัยให้ความ
สมจริงของตัวละครมากกว่าผลงานชิ้นที่ผ่านมา ปัญหาที่เกิดขึ้น 
คือเรื่องของสัดส่วนต่างๆ ที่ยังมีความเพี้ยนในบางส่วน และ 
ความแข็งของตัวละคร ดอกดาวเรืองที่ห้อยคอผู้ชายเรียงตัวกัน
ในระยะทีเ่ท่ากนัจนเกนิไปไม่เป็นธรรมชาต ิสดุท้ายการวเิคราะห์
ผลงานทัง้หมด 6 ชิน้ จะเป็นข้อมลูในการพฒันาต่อยอดให้ผูว้จิยั 
ต่อไป
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ภาพที่ 11 ภาพร่างผลงานชิ้นที่ 6 (ตะกอน 6)

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



บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิก
Flowers Inspiration : Ceramic Jewelry

❖ ล�ำไย กำพรัต ❖



บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค 
Flowers Inspiration : Ceramic Jewelry328

บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิก 
Flowers Inspiration : Ceramic Jewelry
❖ ล�ำไย กำพรัต1 ❖
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บทคัดย่อ
การวิจัยบุปผชาติ:เคร่ืองประดับเซรามิก คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาเก่ียวกับลักษณะของ บุปผชาติ การออกแบบเคร่ืองประดับ 
เซรามกิโดยทำาการทดลองผสมผสานรว่มกบัวสัดอุืน่ๆ เพือ่พฒันา
งานออกแบบเคร่ืองประดับเซรามกิรปูแบบใหม ่การวจิยัในครัง้นี้ 
จะได้ต้นแบบเคร่ืองประดับเซรามิกท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก
บุปผชาติที่ผู้วิจัยสนใจและประทับใจมากท่ีสุดจำานวน 5 ชนิด 
ได้แก่ ดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และ 
ดอกพุทธรักษา โดยใช้เทคนิควิธีการตกแต่งด้วยการผสมสี 
ในเนือ้ดินการตกแตง่ดว้ยวิธกีารเขยีนสใีตเ้คลอืบ และการตกแตง่
ดว้ยวธิกีารเขยีนสบีนเคลอืบ ผสมผสานกบัการใชว้ตัถดุบิอืน่ๆ เชน่ 
เชือกเทียนหรือเชือกหนัง ลวดสำาหรับดัดทำาเครื่องประดับโซ่ทำา 
เครือ่งประดบั ซึง่การวจิยัในครัง้นีจ้ะเปน็การพัฒนาเครือ่งประดบั 
เซรามิกรูปแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากบุปผชาติทั้ง 5 ชนิด  
ให้มีความสวยงามด้านศิลปะที่มีคุณค่า และเครื่องประดับใน
แต่ละชุดมีสีสันสดสวย บ่งบอกถึงความงดงามและความเป็น
ธรรมชาติของบุปผชาติมีรูปแบบท่ีแปลกใหม่ เหมาะสมกับการ
ใช้งานและมีลักษณะโดดเด่นสอดคล้องกันภายในชุด ซ่ึงผ่าน 
การประเมินความพึงพอใจโดยร้านผู้ประกอบการเครื่องประดับ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้ท่ีช่ืนชอบเครื่องประดับ 
เซรามิก ในระดับมากที่สุด (4.65)

คำ�สำ�คัญ : เครื่องประดับเซรำมิกรูปแบบใหม่ ธรรมชำติ
บุปผชำติ

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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2 รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทนำา
เครื่องประดับถือเป็นงานวิจิตรศิลป์ เป็นลักษณะงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพ มนุษย์สร้างสรรค์เครื่องประดับจาก
จินตนาการเพื่อตอบสนองต่อการดำาเนินชีวิต โดยมีรูปแบบ 
และลวดลายแตกตา่งกนัไปตามสงัคม วฒันธรรม และความนยิม
ในสมยันัน้ เคร่ืองประดบัเกดิขึน้เพราะมนษุยต้์องการสิง่สวยงาม
มาประดับร่างกาย ในบางสังคมเครื่องประดับเป็นตัวแทนของ
อำานาจเหนอืธรรมชาติ สถานะทางสงัคม และความรำา่รวย ในการ 
ออกแบบเครือ่งประดบัผูอ้อกแบบตอ้งใชค้วามรูด้า้นอืน่ดว้ย เชน่ 
ความคิดทางวิทยาศาสตร์ เหตุผลของความงามท่ีสัมพันธ์กับ 
การรับรู้ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ธรรมชาติมีประโยชน์ต่อชีวิตทั้งในแง่ของการดำารงชีวิต
และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์ ผู้วิจัยมีความสนใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติของบุปผชาติ โดยเฉพาะโครงสร้างส่วนต่างๆ 
ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เช่น กลีบดอก ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของบุปผชาติ นำามาสู่ 
การออกแบบงานสร้างสรรค์เครื่องประดับเซรามิกที่ได้รับ 
แรงบันดาลใจจากบุปผชาติ โดยผู้วิจัยเลือกใช้บุปผชาติ 5 ชนิด 
ที่ผู้วิจัยสนใจและประทับใจมากที่สุด คือ ดอกผกากรอง  
ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และดอกพุทธรักษา มาเป็น 
แรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก และผู้วิจัย 
สังเกตว่าในปัจจุบันเครื่องประดับเซรามิกส่วนใหญ่จะไม่ใช้ 
วัสดุอื่นมาประกอบนอกจากเชือกเทียน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด 
ที่จะทดลองผสมผสานเซรามิกร่วมกับวัสดุอื่นๆ ท่ีมีอยู่ทั่วไป
เข้ามาใช้ในการตกแต่งเพื่อความสวยงามและแปลกใหม่กับ 
งานเซรามิก เพ่ือการพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับเซรามิก 
รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ท่ีสนใจเครื่องประดับ 
เซรามิก และเป็นแนวทางให้นักออกแบบเครื่องประดับเซรามิก
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาเกี่ยวกับบุปผชาติ การออกแบบเครื่องประดับ

และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องในแนวบุปผชาติ
2. ทดลองผสมผสานเซรามกิรว่มกบัวสัดอุืน่ๆ ทีม่อียูท่ัว่ไป

กับงานเซรามิกเพื่อการพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับ
3. ออกแบบเครื่องประดับเซรามิกรูปแบบใหม่ในแนว

ความคิดของบุปผชาติ

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับบุปผชาติ เพื่อนำามา 

สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบเกีย่วกบัชดุเครือ่งประดบัเซรามกิ  
ด้วยการทดลองผสมผสานเซรามิกร่วมกับวัสดุอื่นๆ โดยใช้
เทคนิควิธีการตกแต่งด้วยการผสมสีในเน้ือดิน การตกแต่งด้วย 
วิธีการเขียนสีใต้เคลือบและการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสี 
บนเคลือบ ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะได้ชุดเครื่องประดับเซรามิก 
ชดุบปุผชาต ิทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ 
ดอกชบา ดอกเข็ม และดอกพุทธรักษา ทั้งหมด 5 ชุด โดย 
แต่ละชุดประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู และแหวน 

ขั้นตอนการศึกษา บุปผชาติ : เครื่องประดับเซรามิก
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ 

ออกแบบผลติภณัฑศ์ลิปะเครือ่งประดบัเซรามกิจากธรรมชาต ิเชน่  
หนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย อินเทอร์เน็ต ฯลฯ แล้วนำามา 
สรปุขอ้มลู เกีย่วกับดา้นการออกแบบเครือ่งประดบั ดา้นลวดลาย 
บปุผชาต ิดา้นเทคนคิการตกแตง่ ดา้นการใชว้สัดอุืน่มาผสมผสาน 
ด้านการออกแบบเครื่องประดับเซรามิกรูปแบบที่น่าสนใจท่ี 
ได้รับแรงบันดาลใจจาก ดอกไม้ กลีบดอก ใบไม้ ก้าน และลำาต้น
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วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาออกแบบเคร่ืองประดับ 
เซรามิกออกมาเป็นภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยออกแบบ 
เครื่องประดับเซรามิกผสมผสานร่วมกับวัสดุอื่นๆ โดยใช้เทคนิค
วิธีการตกแต่งด้วยการผสมสีในเน้ือดิน การตกแต่งด้วยวิธีการ
เขียนสีใต้เคลือบและการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีบนเคลือบ 
สุดท้ายเป็นการประเมินผลงานการออกแบบจากชุดงานที่ 
สำาเร็จแลว้ โดยกำาหนดใหม้กีลุม่ตอบแบบสอบถามจำานวน 3 กลุ่ม 
ผูท้ีช่ืน่ชอบเครือ่งประดบัเซรามกิ จำานวน 20 คน ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
การออกแบบ จำานวน 5 คน และรา้นผูป้ระกอบการเครือ่งประดับ
ในจังหวัดนครสวรรค์ จำานวน 3 ร้าน

ผลการศึกษาและการออกแบบ
ความหลงใหลในความสวยงามของงานสร้างสรรค์ 

เครื่องประดับทางศิลปะที่ผสานกับวัตถุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น
เปลือกหอย ก้อนหิน ปัจจุบันเครื่องประดับเป็นที่นิยมและผลิต
จากวัสดุหลายหลาก เช่น หินสีคริสตัลไม้ พลาสติกและเซรามิก 
โดยเครื่องประดับเซรามิกเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เซรามิก 
มีข้อดีที่สามารถนำามาออกแบบขึ้นรูปตกแต่งลวดลายและ 
เคลอืบใหม้คีวามสวยงามแปลกตา สว่นประเทศไทยเครือ่งประดบั 
เซรามกิยงัขาดการพฒันาใหม้คีวามหลากหลาย ซึง่จากการสงัเกต 
สว่นใหญเ่คร่ืองประดบัเซรามกิในปจัจุบนัจะมลีกัษณะทีเ่รยีบงา่ย
และใชเ้พยีงเชอืกเทยีนและเชอืกหนงัเปน็สว่นประกอบ การวจิยั
ในคร้ังนี้จึงกำาหนดให้เป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับเซรามิก 
รูปแบบใหม่ โดยทดลองพัฒนารูปแบบของเครื่องประดับ 
เซรามิกโดยใช้วัสดุอื่นประกอบ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่
สนใจเครื่องประดับเซรามิก และเป็นแนวทางให้นักออกแบบ
เครื่องประดับเซรามิกต่อไป โดยวัสดุอื่นท่ีนำามาผสมผสาน 

ภาพที่ 1 เครื่องประดับเซรามิกในปัจจุบัน

ในการออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท วัสดุประเภทถาวร  
เช่น โซ่สายสแตนเลส โซ่สายอะลูมิเนียม เส้นลวด ห่วงโลหะ 
ตะขอโลหะ และส่วนวัสดุประเภทไม่ถาวร เช่น ลูกปัดไม้  
เมด็ลกูปดัพลาสตกิ ผา้ เชอืกหนงั เชอืกเทยีน วสัดเุหลา่นีส้ามารถหา
ไดง้า่ยและราคาไมส่งูทำาใหส้ามารถเลอืกใช้วสัดใุนการทดลองได้
หลากหลายมากกวา่เลอืกใช้วัสดุราคาแพง เชน่ เงนิหรอืทองเหลอืง  
ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีความสัมพันธ์กับ 
การออกแบบเครื่องประดับด้วย

จากการรวบรวมข้อมูลบุปผชาติท่ีนำามาใช้ในการออกแบบ  
รูปแบบของงานหัตถกรรมเส่ือทอ ผ้าทอ เครื่องเงิน และ
หัตถกรรมเซรามิกซึ่งเป็นส่ิงท่ีบอกถึงความเป็นมาของมนุษย์ที่มี
ความใกล้ชิดกับธรรมชาติมานานและยังรู้จักหยิบเอาธรรมชาติ 
มาเป็นแรงบันดาลใจในงานสร้างสรรค์ได้เอาไปใช้ในการออกแบบ 
ลวดลายโดยการใช้ลวดลายธรรมชาติของบุปผชาติมาตกแต่ง 
ในงานหัตถกรรมเพื่อให้เกิดความสวยงามใช้เป็นหลักในการ 
ดำารงชพี ในดา้นการออกแบบรปูแบบของหตัถกรรมโดยสว่นใหญ่ 
จะนิยมนำาลวดลายของบุปผชาติมาใช้ประดับตกแต่ง โดย 
นำาลักษณะของรูปร่างและรูปทรงของบุปผชาติมาลดทอน 
รายละเอียดและทำาการซำ้าลายเดิมจนเกิดเป็นรูปแบบลวดลาย
ทั้งหมด ซึ่งการออกแบบลวดลายของหัตถกรรมในลักษณะนี้
จะสามารถสื่อถึงบุปผชาติได้อย่างชัดเจน แต่รายละเอียดของ
ลวดลาย สสีนั กลบีดอก ใบ กิง่ ลำาตน้ ซึง่เปน็ลกัษณะเดน่ทีน่า่สนใจ 
กลับไม่ถูกนำามาใช้มากนัก

การออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะเครื่องประดับเซรามิกจาก 
บุปผชาติ ผู้วิจัยเลือกใช้บุปผชาติ 5 ชนิดที่ผู้วิจัยสนใจและ 
ประทับใจมากที่สุด คือ ดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ ดอกชบา  
ดอกเขม็ และดอกพทุธรกัษา มาเปน็แรงบนัดาลใจในการออกแบบ 
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เครื่องประดับเซรามิก ซึ่งบุปผชาติแต่ละชนิดมีความสวยงาม
และมีลักษณะที่โดดเด่นทั้งใน รูปร่าง รูปทรง สีสันที่หลากหลาย 
กลีบดอก ใบ กิ่ง และลำาต้น การออกแบบเครื่องประดับเซรามิก
จากบุปผชาติทั้ง 5 จะนำาเอกลักษณ์ของดอกไม้นั้นมาออกแบบ 
โดยได้เลือกใช้จุดเด่นของดอกไม้เป็นหลักซึ่งจะสามารถสื่อ 
ให้เห็นถึงดอกผกากรอง ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และ
ดอกพุทธรักษาได้ชัดเจน

กระบวนการทดลองทางเซรามิก
ผู้วิจัยได้ทำาการทดลองเทคนิคทางเซรามิก โดยเลือกเทคนิค 

วธิกีารตกแตง่ในกระบวนการทางเซรามกิ คือ วธิกีารตกแตง่ดว้ย
การผสมสีสเตนลงในเนื้อดินเพ่ือให้ดินเกิดเป็นสีต่างๆ เทคนิค
การตกแต่งลวดลายด้วยการเขียนสีใต้เคลือบและเทคนิคการ
ตกแตง่ลวดลายดว้ยการเขยีนสบีนเคลอืบ เพือ่ใหไ้ดช้ิน้งานทีเ่ปน็
ธรรมชาติและมีความสวยงาม

ภาพที่ 2 วัสดุอื่นที่นำามาผสมผสานในการออกแบบ

ภาพที่ 3 หัตถกรรมเซรามิก หัตถกรรมผ้าทอ และเครื่องเงิน
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ภาพที่ 4 บุปผชาติทั้ง 5 ชนิด

ภาพที่ 5 กระบวนการทดลองทางเซรามิก
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ผลงานการออกแบบเครื่องประดับบุปผชาติ
การออกแบบต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง 

ไม่ว่าจะเป็นลายเส้น รูปร่าง รูปทรง ของดอกไม้ที่ตัดทอน 
และนำามาสู่การออกแบบผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับลายเส้นต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในกลีบดอก ใบไม้ กิ่งไม้ ลำาต้น เพื่อเป็นแนวทางในการ 
ออกแบบสเกตช์ (Sketch) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูลมาออกแบบภาพร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ โดย 
ใช้แรงบันดาลใจจากบุปผชาติที่ผู้วิจัยได้ทำาการคัดเลือกเอาไว้  
โดยแบ่งตามข้ันตอนการออกแบบ จำานวน 5 ชุด ได้แก่  
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู และแหวน โดยคำานึงถึงเรื่องของ
ความงานเป็นหลักและกระบวนการทางเซรามิกในรูปแบบของ
งานสร้างสรรค์

เคร่ืองประดบัชุดที ่1 เครือ่งประดบัชุดดอกกหุลาบ ผูว้จัิย 
เลือกใช้รูปทรงของดอกกุหลาบมาเป็นหลักในการออกแบบ  
ผสมผสานกับโซ่ เชือกเทียน โซ่ปรับระดับ ตะขอ และหนังเทียม 

เครื่องประดับชุดที่ 2 เครื่องประดับชุดดอกชบา ผู้วิจัย
เลือกใช้เกสรดอกชบาเป็นหลักในการออกแบบ ผสมผสานกับ
เชือกเทียน ตะขอต่างหู และโครงแหวนอะลูมิเนียม

ภาพที่ 6 ภาพสเกตซ์ชุดเครื่องประดับจากบุปผชาติทั้ง 5 ชนิด

ภาพที่ 7 ภาพสำาเร็จเครื่องประดับชุดดอกกุหลาบ

ภาพที่ 8 ภาพสำาเร็จเครื่องประดับชุดดอกชบา

ภาพที่ 9 ภาพสำาเร็จเครื่องประดับชุดดอกพุทธรักษา

เครื่องประดับชุดที่ 3 เคร่ืองประดับชุดดอกพุทธรักษา  
ผู้วจิยัเลือกใชส้ ีลวดลาย และรปูรา่งชองกลีบดอกพทุธรกัษาเปน็
จุดเด่นในการออกแบบ ตัดทอนลักษณะของกลีบดอกเพื่อให้
โปรง่และลดนำา้หนกัของเครือ่งประดบั ผสมผสานกบัเชอืกเทียน  
และตะขอต่างหู 
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สรุปผลการออกแบบ
ผลงานสร้างสรรค์ในด้านศิลปะเคร่ืองประดับเซรามิกชุดน้ี 

ได้จากแรงบันดาลใจจากบุปผชาติ ได้แก่ ดอกผกากรอง 
ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกเข็ม และดอกพุทธรักษา ได้ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์เป็นชุดผลงาน 5 ชุด ในรูปแบบของ 
ชุดเครื่องประดับ ที่ประกอบไปด้วยสร้อยคอ สร้อยข้อมือ  
ต่างหู และแหวน ผู้วิจัยได้นำาลักษณะเด่นของดอกไม้ทั้ง 5 ชนิด 
เช่น รูปร่าง รูปทรง ลวดลาย สี มาเป็นจุดเด่นในการออกแบบ  
ซึ่งสามารถสื่อถึงดอกไม้แต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี โดยนำาวัสดุอื่น 
เชน่ เชอืกเทยีน เชอืกหนงั โซ ่ตะขอ ลวด ลกูปัดมา มาผสมผสาน
ในการออกแบบ เปน็การสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบัเซรามิกรปูแบบ
ใหม่ท่ีมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากรูปแบบของ
เครือ่งประดบัเซรามกิทีพ่บเหน็ทัว่ไปในปจัจุบนั ซึง่เครือ่งประดับ
ในแต่ละชุดมีสีสันที่สวย มีความเป็นธรรมชาติ และมีลักษณะ 
โดดเด่นสอดคล้องกันภายในชุด

ชดุดอกกหุลาบ สามารถสือ่ถงึดอกกหุลาบไดอ้ยา่งชดัเจน  
มสีสีนัทีส่วย มคีวามเปน็ธรรมชาตขิองดอกกหุลาบได้ด ีเหมาะกับ 
การใชง้านและสอดคลอ้งกนัภายในชดุมคีวามสวยงาม พฒันาการ
ออกแบบเป็นผลงานเครื่องประดับเซรามิกได้
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ชุดดอกชบา สามารถส่ือถึงดอกชบาได้ดี มีสีสันและ
รูปทรงเป็นธรรมชาติมีความพลิ้วไหวเหมาะกับการใช้งานและ
สอดคล้องกันภายในชุด มีความสวยงาม พัฒนาการออกแบบ
เป็นผลงานเครื่องประดับเซรามิกได้

ชุดดอกพุทธรักษา สามารถสื่อถึงดอกพุทธรักษาได้อย่าง
ชัดเจน มีสีสันและรูปทรงเป็นธรรมชาติเหมาะกับการใช้งาน 
และสอดคลอ้งกันภายในชดุ มคีวามสวยงาม พฒันาการออกแบบ
เป็นผลงานเครื่องประดับเซรามิกได้

เครื่องประดับทั้ง 3 ชุด อาจสวมใส่ได้ไม่ทุกโอกาสหรือ
บางชุดอาจไม่เหมาะสมที่จะสวมใส่ในชีวิตประจำาวัน แต่จะเห็น
ได้ว่าเครื่องประดับเซรามิกสามารถผสมผสานกับวัสดุอื่นได้
เป็นอย่างดี สร้างความแปลกใหม่น่าสนใจให้กับเครื่องประดับ
เซรามิกได้ อีกทั้งยังช่วยลดนำ้าหนักของเครื่องประดับเซรามิก
สำาหรับการสวมใส่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องประดับท่ีทำาจาก 
เซรามิกเพียงอย่างเดียว ส่วนในด้านการออกแบบเครื่องประดับ
ในแนวคิดบปุผชาต ิการนำาลักษณะเดน่ของดอกไมม้าใช้สามารถ
สื่อถึงดอกไม้ในแต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเทคนิค 
วิธีการตกแต่งด้วยการผสมสีในเนื้อดิน การตกแต่งด้วยวิธีการ
เขยีนสใีตเ้คลือบ และการตกแตง่ด้วยวธิกีารเขยีนสีบนเคลือบ เปน็
เทคนิคทางการตกแต่งเซรามิกที่มีความเป็นธรรมชาติเหมาะสม 
กับงานออกแบบเซรามิกแนวคิดบุปผชาติได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
มนุษย์ให้ความส�าคัญกับวัตถุเป็นอย่างมาก วัตถุและ

เครื่องอ�านวยความสะดวกต่างๆ นับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อ
พฤตกิรรมมนษุย์มากขึน้ การมุง่หาความสขุใส่ตน รกัความสบาย 
อยากมชืีอ่เสยีง ให้ความส�าคญัด้านวตัถุมากกว่าจติใจ การสะสม 
วัตถุยิ่งมีมากเท่าใดยิ่งเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมได้  
สร้างกระแสให้เกิดความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด จึงเกิดเป็น 
พฤตกิรรมทีเ่คยชนิจนลมืความต้องการทีแ่ท้จรงิ พฤตกิรรมเหล่านี้ 
แสดงออกมาทางบุคลิคลักษณะท่าทางในการสื่อสาร ท�าให้เกิด 
เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ศลิปกรรม : กระแสวตัถุนยิม 
กับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในสังคม การวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน�าเสนอแนวคิดในภาพศิลปะการ 
จัดวาง (Installation art) ระหว่างชีวิตและวัตถุเพื่อสะท้อน 
ค่านิยมทางสังคมโดยการแทนค่า การสร้างรูปทรงของวัตถุ  
เคร่ืองประดับที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันและใช้เทคนิคที่หลากหลาย
สร้างรปูทรงแต่งเตมิด้วยสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีมนษุย์ให้ความส�าคัญ
เพือ่แสดงถงึกระแสวตัถนุยิม ด้วยการถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้กึ 
ผ่านแนวความคิดเพื่อสื่อความรู้สึกถึงการล้อเลียน

ค�ำส�ำคญั : ศลิปะการจดัวาง, วตัถนุยิม, การเปลีย่นแปลง
ทางสังคม

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

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่มาและความส�าคัญ
ทกุวนันี ้ความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยพีฒันาไปอย่าง 

รวดเร็ว ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน จากที่ได้
ประสบเจอเหตุการณ์ด้วยตนเอง จึงสังเกตเห็นพฤติกรรมของ
คนบางกลุ่มในสังคมไทย ท่ีมีค่านิยมทางความคิดท่ีผิดเพ้ียนไป  
มกัตดัสนิผูอื้น่จากภาพทีเ่หน็เพยีงแค่ชัว่ขณะ มองแค่ภาพลกัษณ์
ภายนอก ถ้าตนเองรู้สึกไม่พอใจก็เเสดงกิริยาท่าทางออกมาตาม 
ความรูส้กึส่วนตวั โดยไม่ได้ค�านงึถึงจติใจผูอ้ืน่ เพราะใช้สายตามอง 
แค่เสือ้ผ้าอาภรณ์ มองแค่เปลอืก นอกมากจนเกินไป ถูกกิเลสตณัหา 
ครอบง�า จนลืมว่าวัตถุเป็นแค่สิ่งของภายนอกเป็นเครื่องประดับ
ที่เติมแต่งให้สวยงาม ไม่ใช่สิ่งที่บ่งชี้ถึงความเป็นคน จนหลงลืม
ความเป็นมนุษย์และหน้าที่ของตน 

ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งท่ีได้พบเห็นเหล่านี้ เป็นสิ่งซับซ้อน
แสดงออกมาเพื่อให้รู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น อาจได้รับอิทธิพล
จากสิง่แวดล้อมรอบตวั ท�าให้เกิดการเลยีนแบบพฤติกรรมจนเกดิ
เป็นความเคยชินและซึมซับในทางความคิดจนเเสดงพฤติกรรม 
เช่นนีต่้อผูอ้ืน่อย่างไม่รูต้วั เป็นสิง่ทีส่ะท้อนถงึค่านยิมของบคุคลนัน้ 
ได้อย่างชดัเจน การกระท�าดงักล่าวไม่ใช่เเค่พบในห้างสรรพสนิค้า 
เท่านั้น แต่ยังแทรกซึมอยู่ท่ัวทุกเเห่งหนในสังคมไทย ทุกอาชีพ 
เเละเกดิขึน้จริงในสงัคมทกุๆ อย่างล้วนเกดิอยูภ่ายใต้สามญัส�านกึ
ของแต่ละคน เราจึงต้องเข้าใจเเละยอมรับในความบกพร่องของ 
มนุษย์เพื่อเป็นหนทางน�าไปสู่การด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง
สมดุล

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
1. เพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจกับค่านิยม ที่เป็นผลจาก 

พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 
2. เพือ่ศกึษาเรือ่งราวและถ่ายทอดอารมณ์ตามจนิตนาการ 

ของตนเอง สื่อถึงความว่างเปล่าผ่านตัววัตถุ แสดงให้เห็นถึง
กระแสวัตถุนิยม  

3. เพื่อทดลองผลงานสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบการ 
จัดวาง (Installation Art) ให้สัมพันธ์กันระหว่างคนกับวัตถุ 

กรอบแนวความคิด
เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม กับวัตถุ

ภายนอก แสดงให้เหน็ถึงกระแสวตัถุนยิม โดยน�าเสนอในรปูแบบ 
เฉพาะตน แสดงออกถึงการประชดประชัน สื่อผ่านทางตัววัตถุ  

เครื่องประดับ ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์  
เพื่อน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบการจัดวาง 
(Installation art)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพ่ือที่จะท�าความเข้าใจและยอมรับในพฤติกรรมของ

บุคคล ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม
2. ได้ค้นหาทดลองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรปูแบบ 

ที่แสดงออกเฉพาะตัว
3. เพ่ือให้ผู้คนได้รับรู้อีกแง่มุมหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม 

ค่านิยมที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ น�าไปสู่การด�าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างสมดุล

ขอบเขตของการสร้างสรรค์
ข้าพเจ ้าสร ้างสรรค์ผลงานผ่านแรงบันดาลใจของ 

ข้าพเจ้าเอง น�ามาวเิคราะห์ กลัน่กรอง ปรบัเปลีย่นให้เกดิสิง่ใหม่
เพือ่ต้องการรบัรูแ้ละเข้าใจต่อสงัคมปัจจบุนัมากขึน้ ผลงานแสดง
ถึงการประชดประชันผ่านตัววัตถุ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
ที่บ่งบอกถึงรสนิยมที่หรูหรา สินค้าที่ก�าลังเป็นที่นิยม วัสดุใน
การสร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ใช้เส้นลวดในการสร้างวัตถุ เป็น 
วัตถุส�าเร็จรูปที่มีลักษณะคงทน แข็งแรง น�ามาคล่ีคลายให้เกิด 
รูปทรงใหม่ ถอดความหมายด้วยสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงค่านิยม  
จากพฤตกิรรมทีไ่ด้พบเหน็ส่ิงเหล่านีล้้วนมผีลเสียต่อการด�าเนนิชีวติ 
แทบทั้งส้ิน ถ้าหากบุคคลบางกลุ่มยัง ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เนื้อหา 
ผู้คนจ�านวนมากคลั่งไคล้ในการบริโภคนิยมและให้ความ

ส�าคัญจากรูปลักษณ์มากกว่าประโยชน์ใช้สอย ส่ิงส�าคัญ คือ  
สื่อในสังคมที่มีผลโดยตรงต่อค่านิยมของผู้คนในปัจจุบัน แฟชั่น 
การเลยีนแบบดารา โซเชยีลเนต็เวร์ิก ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ทางด้านลักษณะนิสัยของคน ให้ความสนใจกับบุคคลที่แต่งตัว 
ดูดี ช่ืนชอบให้เกียรติคนที่มีฐานะ จึงเกิดความเหล่ือมล�้าทาง
ชนชัน้ เกดิความไม่เท่าเทยีมและส่งผลกระทบต่อข้าพเจ้าโดยตรง 
ในผลงานของข้าพเจ้า แสดงถงึ “ภาพลวง” ทกุอย่างทีเ่ราเหน็นัน้ 
มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไป มนุษย์ลุ่มหลงกับกระแสวัตถุ 
ให้ความส�าคัญกับยี่ห้อแบรนด์เนมมากจนเกินไป มองเพียงแค่
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สัญลักษณ์บางอย่างในตัววัตถุ ดิ้นรนเพื่อที่จะได้มาครอบครอง 
จนหลงลืม ความจริงว่าส่ิงเหล่านี้ไม่ใช่ตัวช้ีวัดความดีงามของ
คนในสังคมได้

รูปแบบ 
ขอบเขตทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานศิลปะประเภท 

การจัดวาง (Installation Art) ข้าพเจ้าเลือกสร้างสรรค์ ผลงาน 
โดยการเปรียบเทียบจากวัตถุจริง ถ่ายทอดเป็นผลงานผ่าน
อารมณ์และจินตนาการ

เทคนิค 
ขอบเขตทางด้านเทคนคิข้าพเจ้าเลอืกทีจ่ะใช้วสัดุเส้นลวด  

เป็นวัตถุส�าเร็จรูปที่มีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการท�างาน ในการ
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้า และแต่งเติมด้วยวัสดุชนิดอื่นๆ กับสิ่งที ่
สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เส้นลวดที่มีขนาดต่างกัน เส้น ทึบ เส้นหนา  
น�ามาคลี่คลายและตัดทอนรูปทรงแต่งเติมด้วยสัญลักษณ์ 
เฉพาะตัว มาจัดวางเป็นลักษณะการเลียนแบบ สินค้าท่ีก�าลัง 
เป็นทีน่ยิมตามกระแสแฟชัน่ เช่น ผ้า กระดมุ ลกูปัด ใช้วธิกีารเยบ็  
สร้างสรรค์ให้เกดิความหมายทีชั่ดเจน โดยค�านงึถึงพืน้การจดัวาง 
ใช้แสงไฟส่องเพื่อต้องการมุ่งเน้นไปที่ตัววัตถุเพื่อให้วัตถุมีความ
วับวาว หรูหรา และซ้อนทับกัน ให้เกิดเงาสะท้อน 

วิธีการสร้างสรรค์
1. ศกึษาหาข้อมลูต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้ทางแฟช่ัน รสนยิม 

ชนชั้นทางสังคม อัตลักษณ์ความเป็นอยู่ แวดวง ในทฤษฎีของ
ปิแอร์ บูดิเยอร์ เพื่อให้เข้าใจในความหมายท่ีแท้จริงและศึกษา
ข้อมูลทางพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดการเลียนแบบกัน น�ามา 
สนับสนุนแนวความคิดและน�ามาประยุกต์ใช้ในผลงานการ
สร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบวิธีการเฉพาะ 

2. ทดลองสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานโดยใช้วัสด ุ
เส้นลวด มาดดัและคลีค่ลายรปูทรง อาทเิช่น รปูทรงของรองเท้า 
กระเป๋า เสือ้ผ้าสิง่ของทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัทีก่�าลงัเป็นทีน่ยิมหรอื
เป็นเทรนด์เพื่อให้เกิดรูปทรงและลัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงกระแส
วัตถุนิยม

3. เลือกรูปแบบที่ลงตัวน�ามาถอดความหมาย ย่ีห้อ 
แบรนด์เนม เพื่อหาลักษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
ให้สอดคล้องและลงตัวมากที่สุด

4. ประเมินผลงานสร้างสรรค์และเก็บรายละเอียด แสดง
ผลงานในรปูแบบการจดัวาง (Installation Art) แก้ไขปรบัเปล่ียน
ทศิทางการจดัวางผลงานเพือ่ให้ดเูหมาะสม ใช้แสงไฟเข้ามาช่วย
เพื่อเน้นให้ผลงานมีความหรูหรา มากขึ้น และให้วัตถุเกิดการ
สะท้อนของเงา โดยค�านงึถงึองค์ประกอบโดยรวมเพือ่ให้ตรงตาม
แนวความคิด

ภาพร่าง

ภาพร่างก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง เป็นการสร้างสรรค์
ตามแนวความคิดที่ได้พบเจอด้วยตนเองในสังคมไทยด้วย  
กระเเสบริโภคนยิมและการวดัค่าของคนจากวตัถ ุเครือ่งแต่งกาย 
เป็นเสมอืนส่ิงทีห่่อหุ้ม ปกปิดร่างกายไว้ ผูค้นจงึมกัมอง แค่สภาพ 
ภายนอกมากกว่าจิตใจ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สิ่งอ�านวยความ 
สะดวกต่างๆ เข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวัน จงึเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น
ต่อผู้คน เป็นสิ่งที่ผู้คนยึดติดและให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
ข้าพเจ้าจึงน�ารูปแบบโครงสร้างของวัตถุ น�าลวดมาคลี่คลาย 
แต่ยังคงความเป็นรูปทรงของวัตถุ สร้างสรรค์ให้ใกล้เคียงกับ
ส่ิงของในชีวติประจ�าวนั รปูทรงในผลงาน มลีกัษณะ ภายใน กลวง  
ว่างเปล่า น�ามาถ่ายทอดผลงานผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทาง 
ศิลปะ

ภาพที่ 1 : ผลงานก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง
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1. รูปทรง (FORM)
ผลงานของข้าพเจ้า ใช้โครงสร้างรปูทรงวตัถสุิง่ของเป็นหลัก  

ที่มองเห็นและรับรู้ได้จากสายตา ผลงานเกิดจากความรู้สึกและ
ประสบการณ์ตรง จากคนบางกลุ่มท่ีมองผู้อื่นจากภาพลักษณ์
ภายนอก ประเมินคนจากวัตถุการแต่งกาย แสดงวัตถุสิ่งของ 
ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น รูปทรงเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า  
เคร่ืองประดับ มาถอดความหมายแฝงด้วย การประชดประชัน 
แสดงรูปทรงวัตถุเป็นหลัก ภายในดูกลวง ว่างเปล่า บางส่วนยัง
แสดงความเป็นวัตถุเพราะเป็นสิ่งส�าคัญ ที่ท�าให้มนุษย์เกิดความ

ต้องการไม่ส้ินสุด แสดงสัญลักษณ์เข้ามาในผลงานให้สอดคล้อง
และผสมผสานกัน โดยค�านึงถึงพื้นที่การจัดวาง

2. เส้น (LINE)
ในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ใช้เส้นก�าหนดทิศทางการ

เคล่ือนไหวตามรูปทรงวัตถุ เเสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เช่น 
เส้นโค้ง (CURVED LINE) แสดงความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว 
ความไม่เที่ยง โดยสร้างเส้นต่อระหว่างผ้ากับโครงวัตถุ เพื่อ 
เน้นย�า้ความต้องการของผูค้นว่า มคีวามอยากได้อยากม ีต้องการ
ซื้อแค่เพียงเพราะเป็นแบรนด์เนม ไม่ได้สนใจในตัววัตถุนั้นจริงๆ 
จงึสร้างให้เส้นของวตัถมีุลกัษณะเบาบางเป็นเหมอืนสิง่ของทัว่ไป
ไม่ได้พิเศษเท่ากับสัญลักษณ์ในตัววัตถุ

ภาพผลงานการสร้างสรรค์ 

ชื่อผลงาน : ภาพลวง
เทคนิค : สื่อผสม
วัสดุ : ลวด, ผ้า, กระดุม, ลูกปัด, เส้นด้าย
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3. พื้นผิว (TEXTURE) 
ข้าพเจ้าใช้ผ้าตาข่ายในการสร้างสรรค์ ให้เห็นเสื้อผ้าที่มี 

ลักษณะโปร่งบาง สามารถแสดงลวดลายได้ชัดเจน ให้เห็นถึง 
ยี่ห้อแบรนด์เนมที่ผู้คนคลั่งไคล้ ประดับด้วยวัสดุและสัญลักษณ ์
ลงไปในผลงานให้ตรงตามวัตถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์มากท่ีสดุ  
โดยใช้วัสดุกระดุม ลูกปัด ผ้า ตาข่าย น�ามาเย็บให้เกิดลวดลาย 
ในรปูแบบต่างๆ ประดบัลงบนเสือ้ผ้าสร้างความรูส้กึถงึความเป็น 
แบรนด์เนม หรูหรา โดยใช้แสงไฟเป็นส่องให้เกิด เงา การสะท้อน
แสดงถึงตัวตนและวัตถุ 

4. แสงและเงา (LIGHT & SHADE) 
แสงและเงาเป็นสิ่งที่คู่กัน ข้าพเจ้าจึงใช้แสงส่องไปยัง 

ตวัวตัถ ุเมือ่แสงกระทบวตัถบุริเวณพืน้หลงัจะแสดงภาพ เงาของ
วัตถุ ให้เกิดการสะท้อนแสดงถึงตัวตน การบดบังแอบแฝง เลียน
แบบ ซับซ้อน เพื่อสร้างมิติของวัตถุให้ประสานกลมกลืน

5. การจัดวาง (INSTALLATION ART)
การสร้างสรรค์ผลงานเป็นรปูแบบการจัดวาง (Installation  

Art) ของรูปทรงทีส่ร้างขึน้ด้วยเทคนคิและวธีิการเฉพาะตน ตดิตัง้ 
โดยค�านึงถึงพื้นที่ในการจัดวางเพ่ือสร้างผลงานให้สัมพันธ์กัน 
ระหว่างวตัถ ุรูปแบบโครงสร้างหลกัของการสร้างสรรค์นี ้ใช้ทศันธาต ุ
มาสร้างงานให้เกดิรปูทรง เส้น พืน้ผวิ แสงเงา มาเป็นส่วนประกอบ 
ต่างๆ ให้ตรงกับแนวคิดในการสร้างสรรค์

จ�านวนทั้งหมด 4 ชุด ในชุดที่ 1 และ 2 แสดงถึงลักษณะ
การแขวน แสดงเป็นราวแขวน เสื้อผ้า มีชุดละ 6 ชิ้น ส่วนชุดที่ 3  
แสดงเป็นเชลล์ มี 4 ชิ้น ชุดที่ 4 แสดงเป็นเชลล์เล็กๆ เพื่อวาง
เครือ่งประดบั ใช้แสงไฟในผลงานเพือ่ต้องการให้เกดิการซ้อนทบั
ตรงตามจินตนาการ

การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน
การสร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้มีขั้นตอนการท�างาน และ

กระบวนการต่างๆ ขณะท่ีลงมือปฏิบัติเกิดปัญหาและอุปสรรค

ในการสร้างสรรค์ ดังนี้
- ปัญหาด้านโครงสร้างการใช้ลวดเส้นเล็กไป ท�าให้

การขึ้นโครงไม่แข็งแรง ไม่คงทน มีลักษณะบางและ 
หักงอง่ายท�าให้เสียรูปทรง การเลือกลวดเส้นใหญ่ไป 
มปัีญหาในการดดั ดดัยาก รปูทรงไม่ได้ตามต้องการไม่
สวยงาม จึงต้องเลือกใช้เส้นลวดที่มีขนาดแตกต่างกัน  
เพื่อลดทอนรูปทรงให้เหมาะสมมากขึ้น

- ปัญหาทีเ่กดิจากแนวความคิด คอื การเลือกใช้สัญลักษณ์ 
ต่างๆ ยังไม่สอดคล้องกับรูปทรงของผลงานเท่าที่ควร

- ปัญหาด้านวัสดุในการตกแต่ง เช่น ลูกปัด กระดุม ผ้า 
เนื่องจากใช้ลวดขึ้นโครงวัตถุ มีการเย็บผ้าแค่บางส่วน
ท�าให้เกดิปัญหาในการเยบ็ระหว่างผ้ากบัลวด ส่วนเว้า  
ส่วนโค้ง จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเย็บให้เรียบร้อย 
มากที่สุด

สรุปการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ การสร้างสรรค์

ศิลปกรรม : กระแสวัตถุนิยมกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ทางสังคมชุดนี้ เป็นเสมือนส่ิงที่สะท้อนถึงค่านิยมที่ฉาบฉวย  
ผู้คนในสังคมให้ความส�าคัญกับความงามภายนอก ประเมิน 
ผู้คนจากการแต่งกาย ส่ิงของเครื่องใช้ แค่ตาเห็นเพียงชั่วขณะ  
ค่านยิมทางพฤตกิรรมเช่นนี ้ส่งผลกระทบต่อสงัคมเป็นอย่างมาก 
ท�าให้เกิดการเลียนแบบในทางที่ผิด อาจก่อให้เกิดเป็นปัญหา
สังคมตามมาจากการสังเกตและศึกษา จึงเกิดเป็นการเรียนรู้ 
และเข้าใจในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม จนเข้าใจว่าความงาม
ที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกแต่ส�าคัญที่จิตใจ

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี นับเป็นการน�าเสนอแง่มุมหนึ่ง 
ซึ่งเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงต่อกันในสังคมโดยใช้วัตถุ
ภายนอกมาเป็นส่ิงชี้วัดคุณค่าของคน โดยน�าวิธีคิดมาพัฒนา
ค้นคว้าทั้งทางรูปแบบและเทคนิคบวกกับประสบการณ์ที่ผ่าน 
เข้ามาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางสังคม มาถ่ายทอดแสดงออก
ทางความคดิสร้างสรรค์ให้เกดิสิง่ใหม่ผ่านกระบวนการทางศลิปะ 
น�ามาจัดวางในรูปแบบ (Installation Art) รวมไปถึงการน�าผล 
ทีไ่ด้จากการท�างาน มมุมองทศันคตใิหม่ๆ มาปรบัใช้ในชีวติประจ�าวนั  
เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
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บทคัดย่อ
การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของ

หนังสือสารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมท่ีตีพิมพ์ในช่วงเวลา 
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 จำานวน 6 เรื่อง โดยนำาเสนอผล 
การวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยพบว่า เน้ือหาสารคดีท่องเท่ียวเส้นทาง
สายไหมได้กล่าวถึงความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเดินทาง 
สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ และวิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม 
โดยใหข้อ้มลูและความคดิเหน็ของผูเ้ขยีนทีม่ตีอ่สถานทีท่อ่งเท่ียว 
ที่เป็นธรรมชาติ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และสถานที่เกี่ยวกับ
ศาสนา แสดงถึงความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมจีนและธรรมชาติ
ที่สวยงาม เนื้อหาโดยรวมให้ความรู้เก่ียวกับภูมิประเทศและ
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจีนในอดีตถึงปัจจุบัน ผู้คน
ต่างวัฒนธรรมบนเส้นทางสายไหมที่มีความหลากหลายและ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เนื้อหาของหนังสือสารคดีทั้ง 6 เล่ม สามารถใช้
เปน็คูม่อืการเดนิทางทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางสายไหมไดเ้ปน็อยา่งด ี

คำ�สำ�คัญ : สารคดีท่องเที่ยว เส้นทางสายไหม เนื้อหา 

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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บทนำา
สารคดีท่องเท่ียวเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วท่ีถ่ายทอด 

ความรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียว ซ่ึงผู้เขียนได้บันทึก
สิ่งที่พบเห็นในขณะเดินทาง ประกอบด้วยความคิดเห็นและ 
เกรด็ความรูม้ากมายทีเ่กีย่วกบัสถานทีน่ัน้ๆ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่
ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของสถานที่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความเปน็อยูข่องผูค้น สภาพภมูปิระเทศ ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ี 
เป็นต้น ดังที่ จิตรลดา สุวัตถิกุล (2526 : 75) กล่าวว่า สารคดี
ท่องเที่ยว คือการเขียนบันทึกเรื่องราวจากสิ่งที่ผู้เขียนได้พบเห็น
ขณะเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับข้อคิดเห็นและเกร็ดความรู้ 
ต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ และ ชลอ รอดลอย (2544 : 50) 
กล่าวว่า สารคดีท่องเท่ียวมุ่งให้ความรู้เก่ียวกับประสบการณ์ 
การทอ่งเทีย่วของผูแ้ตง่ มลีลีาการเขยีนทีก่อปรไปดว้ยศลิปะ เพือ่
ให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินไปพร้อมกับได้รับความรู้

นอกจากนี้สารคดีท่องเที่ยวยังอธิบายวิธีการเดินทาง 
ที่พักแรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนสิ่งที่ต้องตระเตรียม
รวมทัง้การทีจ่ะตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมนัน้ โดยใชศ้ลิปะภาษา
และสอดแทรกเกร็ดตำานาน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้พร้อมกับ
ความเพลิดเพลินใจ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2547 : 34-47) กล่าวว่า 
ลกัษณะของสารคดท่ีองเทีย่ว คอื สารคดทีอ่งเทีย่วมขีอ้มลูถกูต้อง
เป็นข้อเท็จจริงที่นักเขียนได้เดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีนั้นๆ 
ด้วยตนเอง ไม่ใช่จินตนาการหรือการถ่ายทอดจากคำาบอกเล่า
ของผูอ้ืน่ และปจัจบุนัมกีารคมนาคมตดิตอ่กนัสะดวกขึน้ สถานที่ 
แห่งหน่ึงท่ีเขียนไว้ในสารคดีอาจจะเป็นสถานท่ีท่ีผู้อ่านจำานวนมาก 
เคยเดินทางมาแล้ว หรือเน้นสถานท่ีแห่งเดียวกัน ก็อาจจะได้
ปรากฏในสารคดีท่องเที่ยวหลายเล่ม เช่น สารคดีท่องเที่ยว
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีหลายเรื่อง เช่น รองเท้า 
บนรอยทรายของวริษฐ์ ลิ้มทองกุล เที่ยวจีนของวราห์ วรเวช  
ถนนหมื่นลี้ของเรวัติ อริยกุลชัย ยิ้มจีนของสุเมธ แสงนิ่มนวล  
การอ่านสารคดีท่องเที่ยวจะทำาให้ผู้อ่านได้อ่านเปรียบเทียบ 
หลายเล่มในด้านข้อเท็จจริงและรู้จักประเทศจีนได้หลายแง่มุม
จากทรรศนะของผู้เขียนแต่ละคน 

สารคดีท่องเท่ียวให้ความรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเที่ยว 
ที่นักเขียนได้ไปเที่ยวมาอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าในด้านสภาพ
ภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดใช้เป็นคู่มือสำาหรับ 
นักเดินทางได้ นอกจากนี้สารคดีท่องเที่ยวได้แทรกเกร็ดตำานาน 

นิทาน ข้อขำาขัน เก่ียวกับสถานที่นั้นเพื่อดึงดูดความสนใจของ 
ผูอ้า่น ซ่ึงไดใ้หค้วามรูแ้ละความบนัเทงิไปพรอ้มกนัดว้ย เกรด็ตา่งๆ  
เหล่านี้คือ “เสน่ห์” ของสารคดีประเภทท่องเที่ยวที่ทำาให้ผู้อ่าน 
ไดร้บัรสชาตใินการอา่นเพ่ิมขึน้ และไดค้วามรูจ้ากขอ้สงัเกตและ
การแสดงทรรศนะของผู้เขียนต่อสิ่งที่พบเห็นในขณะท่องเที่ยว

ผู้เขียนสารคดีท่องเที่ยวได้บันทึกประสบการณ์การ 
ท่องเท่ียวโดยนิยมหยิบแง่มุมของสิ่งที่พบเห็นมาเสนอในเรื่อง  
จึงทำาให้ผู้อ่านนิยมอ่านหนังสือสารคดีท่องเท่ียวสอดคล้องกับ  
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2535 : 34) กล่าวว่า เพราะสารคดีท่องเที่ยว
ตอบสนองลักษณะนิสัยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ ผู้อ่าน
จะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความตื่นเต้นจากการอ่าน
สารคดีท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเท่ียว
ในสถานที่ที่ตนสนใจ การอ่านสารคดีท่องเที่ยวจึงเป็นเหมือน
ประสบการณ์รองที่สำาคัญ และยังได้กระตุ้นสัญชาตญาณการ 
เดินทาง การแสวงหาสิง่แปลกใหม ่อกีทัง้ยงัเปน็ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั 
การเดินทางทอ่งเทีย่วและสถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ ทีผู่อ้า่นสามารถ 
ใช้เป็นเป็นคู่มือการเดินทางได้เป็นอย่างดี 

เสน้ทางสายไหมนับเปน็เสน้ทางการคา้เกา่แก่ทีเ่ชือ่มโยง 
โลกตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน จากสุดแดนตะวันออก
ประเทศจีนสู่ขอบประตูยุโรปที่ประเทศตุรกี มีระยะทางยาวไกล 
กว่า 7,000 กิโลเมตร ทั้งนี้เส้นทางสายไหมได้เป็นแหล่ง 
แลกเปลี่ยนสินค้าและยังมีความสำาคัญในด้านการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมของผู้คนสองฝั่งโลก ปริวัฒน์ จันทร (2552 : 101)  
ไดก้ลา่วไวว่้า จางเซยีน เป็นผูบ้กุเบกิเสน้ทางสายแพรไหมคนแรก 
ของจีน เดินทางไปทางตะวันตกเพื่องานการทูต ตั้งแต่ปี 139 
ก่อนคริสตกาล เส้นทางสายไหมได้พัฒนาสืบต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 

ในศตวรรษที ่21 ประธานาธบิดี ส ีจิน้ผงิ และนายกรฐัมนตร ี 
หลี ่เคอ่เฉยีง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีไดก้ำาหนดนโยบาย 
“One Belt and One Road” หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อ 
ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับ
ประเทศภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำาให้แนวคิดเส้นทาง
สายไหมได้รับความนิยมจากนักวิชาการ นักท่องเที่ยว และ 
หน่วยงานต่างๆ อย่างสูง (โอกาสและอุปสรรคสำาหรับเอเซียน. 
2558 : ออนไลน์) นักเขียนที่ได้เดินทางตามเส้นทางสายไหม 
มาแล้วก็ได้เขียนสารคดีขึ้นหลายเล่ม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
วิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546 ถึง  
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พ.ศ. 2558 ซึง่เปน็สารคดีทีผู่อ้า่นจะไดค้วามรูแ้ละขอ้มลูเกีย่วกบั 
การเดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทางสายไหมในด้านสถานท่ีท่องเท่ียว  
วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม และแง่คิดต่างๆ ซึ่งช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนไทย 
ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหเ์นือ้หาหนงัสือ

สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 

ขอบเขตการวิจัย
สารคดทีอ่งเทีย่วทีน่ำามาศกึษาในครัง้นี ้เปน็หนงัสอืสารคด ี

ท่องเที่ยวจำานวน 6 เล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับเดินทางไปเที่ยวบน
เสน้ทางสายไหมในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีในชว่ง พ.ศ. 
2546 ถึง พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

ลำาดับ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง/แปล
ปีที่

ตีพิมพ์
ล่าสุด

1 ยำ่ารอยทราย…
บนสายแพรไหม

ปริวัฒน์ จันทร 2546

2 เส้นทางสายแพรไหม
ในซินเจียง

ปริวัฒน์ จันทร 2552

3 บนเส้นทางสายไหม วีณา รุธิรพงษ์ 2552

4 ทางสายไหม พวงนิล คำาปังสุ์ 2555

5 แพรไหมบนเส้นทาง
สายฝุ่น

เอกปวีณ นิลรัตน์ 2556

6 ตะลุยเส้นทางสายไหม วรีศกัดิ ์เทยีนธนะวฒัน์ 2558

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยดำาเนินการตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาสารคดีท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกับเส้นทางสายไหม 

และคัดเลอืกไว ้6 เรือ่ง ไดแ้ก ่ยำา่รอยทราย…บนเสน้ทางสายไหม 
เสน้ทางสายแพรไหมในซินเจยีง บนเสน้ทางสายไหม ทางสายไหม 
แพรไหมบนทางสายฝุ่น และตะลุยเส้นทางสายไหม

2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์เน้ือหาของสารคดี เพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย

3) วเิคราะหเ์นือ้หาของสารคดทีอ่งเทีย่วเสน้ทางสายไหม 
พ.ศ. 2546 ถงึ พ.ศ. 2558 โดยใชก้รอบแนวคดิการวเิคราะหเ์นือ้หา 
สารคดีท่องเท่ียวท่ีบันทึกเป็นความรู้และข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานท่ี 
ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัในดา้นภมูศิาสตร ์ประวัตศิาสตรแ์ละวฒันธรรม

4) นำาเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูล
สารคดีท่องเท่ียวเส้นทางสายไหมมีเน้ือหากล่าวถึงสถานท่ี 

ท่องเที่ยว วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม และความคิดเห็น
ของผู้เขียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 สถานที่ท่องเที่ยว
สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมมีจุดเด่นท่ีกล่าวถึง 

สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวเก่ียวกับประวัติศาสตร์  
และสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา ดังตัวอย่าง

1) สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สารคดีท่องเที่ยวได้ 
กลา่วถงึสถานทีท่อ่งเท่ียวทีเ่ปน็ธรรมชาต ิคอื ทะเลสาบเทยีนฉอื  
หุบเขาไร่องุ่น เทือกเขาเทียนซานและบัวหิมะ และทะเลสาบคาราคูล  
เป็นต้น ดังตัวอย่าง ทะเละสาบเทียนฉือ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น 
ธรรมชาตท่ีิสวยงาม นา่ประทบัใจของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง

 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมือง 

อูหลู่มู่ฉีที่นักเดินทางทุกผู้คนที่มาเยือน จะต้องไม่พลาดไปชม 
ก็คือ ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสวรรค์ อันเป็นทะเลสาบ
ทีต่ัง้อยูบ่นเทอืกเขาเทยีนซาน อยูห่า่งจากตวัเมอืงอูห่ลูมู่ฉ่มีาทาง
ทิศตะวันออกประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร

(ยํ่ารอยทราย…บนสายแพรไหม. 2546 : 221-222)

ภาพที่ 1 ทะเลสาบเทียนฉือ
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ฤดรูอ้น ทวิสนบนภเูขายงัคงเขียวขจ ีนํา้ในทะเลสาบเปน็
สฟีา้ เรอืลําใหญพ่านกัทอ่งเทีย่วลอ่งชมทวิทัศนร์อบๆ ทะเลสาบ 
แต่หากเป็นฤดูหนาว การเดินทางมาเทียนฉือทําได้ลําบาก 
เฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบกีฬาฤดูหนาวอย่างสกีหรือ 
สเกตนํ้าแข็งจึงจะดั้นด้นเข้ามา ผืนน้ําสีฟ้าของเทียนฉือจะ 
แปรเปลี่ยนเป็นลานนํ้าแข็งกว้างสีขาว

(แพรไหมทางสายฝุ่น. 2556 : 153)

จากตัวอย่าง ทะเลสาบเทียนฉือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามในเขตซินเจียง บนเทือกเขาเทียนซาน
มีทิวทัศน์สวยงาม ในฤดูหนาวเทียนฉือถูกหิมะปกคลุม เมื่อถึง 
ฤดูร้อนหิมะละลายแล้วก็จะเห็นผืนนำ้าเป็นสีฟ้าใส สะท้อนเงา 
ของเทือกเขา จึงเป็นสถานท่ีที่มีบรรยากาศเงียบสงบสวยงาม 
ทำาให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

2) สถานที่ท่องเท่ียวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศ
จีนมีประวัติศาสตร์ยาวนาน จึงมีสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ที่ได้สะท้อนพัฒนาการในแต่ละยุคสมัยในด้านการปกครอง 
และความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย ดังตัวอย่าง
สุสานจิ๋นซี ดังนี้ 

หลุมขุดค้นมีทั้งหมด 3 หลุม หลุมที่หนึ่งมีขนาดใหญ่ 
และเหล่าทหารดินเผาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด นอกจาก 
หุ่นทหารดินเผาแล้ว ภายในหลุมยังมีหุ่นม้าดินเผาตั้งเรียงราย
จนเสมือนเป็นกองทัพ รวมแล้วมีหุ่นทหารและหุ่นม้าดินเผา
มากกว่า 7,000 ชิ้น

(ตะลุยเส้นทางสายไหม. 2558 : 130)
ตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังกองทัพทหารดินเผานั้น สูงพอที่จะ

ทาํใหผู้ไ้ดยิ้นไดฟ้งัสะดุง้ตกใจไปตามๆ กนั การสรา้งสสุานเริม่ตน้
ขึ้นเมื่อ 246 ปีก่อนคริสต์กาล ใช้แรงงาน 700,000 คนเป็นเวลา
สี่สิบปีจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์

(ทางสายไหม. 2555 : 134)

จากตัวอย่าง สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมกล่าวถึง
สุสานจิ๋นซี ว่าเริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซี ได้ถูกขุดค้นพบ
โดยบงัเอญิในป ีค.ศ. 1974 มทีัง้หมด 3 หลุม มีหุน่ทหารปัน้ดนิเผา  
ม้าป้ันดินเผา หุ่นเหล่าน้ีมีลักษณะการแต่งกายและท่าทางที่
แตกต่างกันตามชนชั้นในสมัยราชวงศ์ฉิน มีแม่ทัพ ขุนนางฝ่ายบู๊  
ขุนนางฝ่ายบุ๋น พลธนู พลทหารม้า พลตระเวน และพลรับใช้  
หุ่นแต่ละตัวมีหน้าตาและความสูงแตกต่างกันตามชนเผ่า และ 
ให้ความรู้ว่าสร้างสุสานจิ๋นซีได้ใช้แรงงานถึง 700,000 คน เมื่อ
ขุดค้นและปรับปรุงสุสานใช้เวลาถึง 40 ปี และเปิดให้ชมเมื่อ 
พ.ศ. 2522

ผูเ้ขยีนไดเ้ลา่เรือ่งสถานทีท่อ่งเทีย่วสสุานจิน๋ซว่ีา นอกจาก
มีความยิ่งใหญ่สวยงามและช่วยสร้างความเพลิดเพลินใจแก่ 
ผู้ชมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของคนจีนในยุคสมัย
ในอดีตอีกด้วย

3) สถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา สารคดีท่องเที่ยว
เสน้ทางสายไหมไดก้ล่าวถงึวดั ถำา้ และมสัยดิ สะทอ้นความเปน็มา 
ของการเผยแพร่ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในประเทศจีน 
และศิลปวัฒนธรรมที่มีสีสันหลากหลาย ดังตัวอย่างวัดม้าขา
วกับถำ้าม่อเกา ดังนี้

วัดม้าขาว สร้างขึ้นในตำาแหน่งที่ม้าของพระกุมารชีพ 
ได้ตายลง ระหว่างการเดินทางกลับจากการไปศึกษาพระธรรม
สอนศาสนาที่แคว้นแคชเมียร์ สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ วัดม้าขาวเป็น
วัดแห่งแรกหลังจากศาสนาพุทธเข้ามาเผยแผ่ในประเทศจีน

ภาพที่ 2 สุสานจิ๋นซี

ภาพที่ 3 วัดม้าขาว
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จากจํานวน 3,000 กว่าถ้ํา เพิ่งบูรณะซ่อมแซมถ้ําด้าน
หน้าผาหมิงซาซานเสร็จเพียง 492 ถํ้ายาว 1,610 เมตร ภายใน
มีจิตรกรรมฝาผนังกว่า 4,500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีสุด
ของศลิปะถํา้มอ่เกา และกวา่ 90% เปน็เรือ่งราวทางพทุธศาสนา
มทีัง้ศลิปะจนี ยโุรป และอนิเดยีผสมผสานกลมกลนืกนั บางทีเ่หน็
พระพทุธรปูแตง่กายแบบยโุรป บางทภีาพวาดเปน็นทิานพืน้บ้าน
ของจนีแทนทีจ่ะเปน็อนิเดยีเพือ่ใหก้บัศาสนาพทุธ บางภาพสซีดี 
มากจนแลดูเหมือนศิลปะสมัยใหม่ ภาพวาดเหล่านี้ยังบ่งบอกถึง
ความเปน็อยูใ่นแตล่ะยคุ เครือ่งมอืใชใ้นการทาํมาหากิน ทัง้จบัปลา  
เพาะปลูก ชนิดของเครื่องดนตรี แม้กระทั่งประวัติศาสตร์

(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 22) 

จากตัวอย่าง ถำา้ม่อเกาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นหลักฐาน 
ของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน
แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ เพราะพังทลายไปแล้ว แต่มีการซ่อมแซม 
ตลอดเวลา จงึเปน็ตวัอยา่งอนัโดดเดน่ของของสิง่กอ่สรา้ง อนัเปน็ 
ตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในสมัยโบราณของ 

ประเทศจีน ในขณะเดียวก็ได้สะท้อนความเจริญการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมของยุโรปกับอินเดียอีกด้วย 

5.2 วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม
มณฑล 3 มณฑลบนเส้นทางสายไหมมีชนเผ่ากลุ่มน้อย

อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกับคนในภูมิภาคอื่นๆ 
ของประเทศจีนในด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาหารการกิน  
การแต่งกาย การประกอบอาชีพ เทศกาลที่สำาคัญและส่ิงของ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ ดังตัวอย่างด้านอาหารการกิน ดังนี้

อาหารอีกอย่างมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งกลมๆ ทําจาก 
แป้งสาลีหนาประมาณหน่ึงเซนติเมตรครึ่ง ใหญ่กว่าแผ่นโรตี 
เล็กน้อย ทําให้สุกด้วยการอบในเตาแบบง่ายๆ คนที่นี่เรียกว่า 
“นัน่ หรอืนาน” เขา้ใจวา่ตามรา้นอาหารมสุลมิในบา้นเราเรยีกวา่  
“จาปาตี”

(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 116)
บะหมี่เนื้อหลานโจวของที่นี่พิเศษจริงๆ ลูกค้าสั่งเมื่อไหร ่

ค่อยมานวดแป้งตบๆ เหวี่ยงๆ ดึงไปดึงมาจาก 2 เป็น 4 เป็น 8 
…กลายเป็นบะหมี่เส้นกลมๆ หลายๆ สิบภายในเวลาไม่กี่นาที  
กอ็ยา่งทีเ่หน็ในหนงัโฆษณาบะหมีก่ึง่สําเรจ็รปูยีห้่อหนึง่นัน่แหละ  
ส่วนหม้อน้ําซุปต้ังอยู่บนเตาเล็กเขาใช้กระดูกแพะต้มจนไขกระดูก 
ออกมาทาํใหน้ํา้ขุน่ๆ ……บะหมีช่นดินีช้าวจนีเรยีกวา่ “ลาเมีย่น” 
(Lamian ลา = ดึง เมี่ยน = บะหมี่ หรือเส้นหมี่)

(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 119)
ที่น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของทุกคนที่สุดก็คือ  

ร้านค้ันนํ้าทับทิมสดขาย โดยปกติแล้ว เราจะไม่เคยเห็นผลไม้
ประเภทลูกทับทิมที่จะมีมากจนถึงขนาดนํามาค้ันน้ําขายเป็น 
แกว้ได ้แตสํ่าหรบัดนิแดนทางภาคตะวนัตกไกลนี ้ทบัทมิดเูหมอืน
จะเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายกว่าส้มหรือมะนาว

(ยํ่ารอยทราย…บนทางสายไหม. 2546 : 242)

ภาพที่ 4 ถำ้าม่อเกา
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จากตัวอย่าง อาหารของผู้คนบนเส้นทางสายไหมเป็น
วัฒนธรรมของชนเผ่ากลุ่มน้อย ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ทำามาจาก
แป้งสาลี เช่น อาหารของคนมุสลิมท่ีรับประทานกับเนื้อแพะ  
เนื้อวัว หรือเนื้อไก่ บะหมี่เนื้อหลานโจว ส่วนเครื่องดื่มนำ้าทับทิม
เป็นเอกลักษณ์ของผู้คนบนเส้นทางสายไหมท่ีนิยมบริโภคกัน 
แพร่หลายบนเส้นทางสายไหมนับตั้งแต่สมัยโบราณ

5.3 ความคิดของผู้เขียน
ความคิดเห็นของผู้เขียนที่ปรากฏในสารคดีท่องเที่ยว 

เสน้ทางสายไหม โดยผูเ้ขยีนแสดงทศันคตติอ่สิง่ตา่งๆ ทีพ่บเห็นใน
ระหวา่งการเดินทาง แทรกอยูใ่นเนือ้เรือ่ง ความคดิเหน็ของผู้เขยีน 
เหล่านี้เป็นทั้งความคิดเห็นต่อผู้คนและคมนาคม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

ชาวอุยกูร์เป็นชนเผ่าท่ีมีจิตใจเอ้ืออารีต่อแขกผู้มาเยือน
มากไมว่่าแขกผูน้ัน้จะยากดีหรอืมีจน พวกเขากจ็ะทําการตอ้นรบั
อย่างอบอุ่น และเลี้ยงดูด้วยชาใส่นม (ไหน่ฉา) องุ่นแห้ง เมล็ด 
แอปริคอต หรือบางทีก็่จะมแีตงโม แตงฮามี ่ถา้เปน็ในชว่งเทศกาล  
ก็อาจมีแพะย่างทั้งตัวหรือเน้ือแพะเสียบไม้ป้ิงย่างท่ีหอมหวนไป
ด้วยกลิ่นเครื่องเทศและพริกไทย

(ยํ่ารอยทราย…บนทางสายไหม. 2546 : 179)

จากตวัอยา่ง ผู้เขยีนไดแ้ทรกความคิดเห็นทีม่ตีอ่ชาวอุยกรู ์ 
มีทัศนคติว่า ชาวอุยกูร์เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีต่อแขกอย่างสูง 
ได้ต้อนรับด้วยอาหารพื้นถิ่นอย่างอบอุ่น และมีพฤติกรรมที่
เรียบร้อยดี 

ในเมอืงจนี เครือ่งบนิเปน็วธิเีดนิทางทีร่วดเรว็และคอ่นขา้ง 
ประหยดั ทัว่ประเทศมสีนามบนิอยูม่ากกวา่ 150 แหง่ สายการบนิ 
ระดับภูมิภาคที่มีบริการเที่ยวบินไปตามสนามบินเหล่านี้ก็ 
เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สายการบิน 
ในประเทศขนาดใหญ่มีอยู่สองสาย คือ ไชน่าเซาเทิร์นกับไชน่า
อีสเทิร์นมีเที่ยวบินบินตามเมืองต่างๆ ในมณฑลส่านซี กานซู่ 
และซินเจียง

(ทางสายไหม. 2555 : 366)
ทางรถไฟสายหลานซนิเชือ่มซอีานเขา้กบัเมอืงอรุมุชแีละ

คชัการใ์นซนิเจยีง ระหวา่งทางยงัผ่านเมอืงสาํคญับนทางสายไหม
เกือบทุกแห่ง ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 312 ที่เชื่อม 
หลานโจวเข้ากับอุรุมชีน้ัน มีระยะทางไกลมาก จึงควรแวะ 
ค้างคืนกลางทางเป็นระยะๆ 

(ทางสายไหม. 2555 : 138)

ภาพที่ 5 หนาน บะหมี่เนื้อหลานโจว นำ้าทับทิมของซินเจียง

(อาหารเอกลักษณ์ของชนเผ่าอุยกูร์)
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จากตัวอย่าง ผู้เขียนได้กล่าวถึงวิธีการเดินทางโดยเคร่ืองบิน 
และรถไฟ มีความคิดเห็นว่า ประเทศจีนทันสมัยมีสนามบินอยู่
มากกวา่ 150 แหง่ มสีายการบนิในประเทศขนาดใหญ่สองสาย คอื  
ไชน่าเซาเทิร์นกับไชน่าอีสเทิร์น สามารถเดินทางไปเมืองต่างๆ  
ได้สะดวกรวดเร็ว ส่วนทางรถไฟมีสายหลานซินเชื่อมต่อซีอาน
เข้ากับเมืองอุรุมชีและคัชการ์ในซินเจียง ระหว่างทางยังผ่าน 
เมืองสำาคัญบนทางสายไหมเกือบทุกแห่ง ผู้เขียนได้แทรกความ
คิดเห็นว่า การเดินทางท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมสามารถ
เลือกเดินทางด้วยเครื่องบินจะใช้เวลาน้อย รวดเร็วและค่อนข้าง
ประหยดั หรอืเดนิทางโดยรถไฟกส็ะดวกสบาย หากตอ้งเดนิทาง
ไกล ใช้เวลามากกว่า และจะได้พักค้างคืนระหว่างการเดินทาง 

นอกจากนี้มีความคิดเห็นของผู้เขียนในระหว่างการ 
เดินทาง ดังตัวอย่างดังนี้

ถามว่าห้องนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหรอ ชี้ให้ดู
ชักโครก ดูอ่างล้างหน้า ฯลฯ เธอยืนยันว่าทําแล้ว นึกว่าจะได้ยิน
คําขอโทษหรือเสียใจท่ีมีเหตุการณ์เช่นน้ี พร้อมกับรับปากจะ
จดัการใหเ้รยีบรอ้ย แตเ่ปลา่ เขากลบัระบายความในใจเสยียดืยาว  
ซึ่งพอสรุปได้ว่า ชาวบ้านแถบนี้ค่อนข้างขี้เกียจและสกปรก

(บนเส้นทางสายไหม. 2552 : 170)
จากตัวอย่าง ผู้เขียนมีความคิดเห็นเชิงตำาหนิต่อการพัก

และผูใ้หบ้รกิารทีพ่กัอยา่งตรงไปตรงมาวา่ ห้องพกัยงัไมด่พีอและ
การบริการในโรงแรมไม่ประทับใจเพราะว่าพนักงานในโรงแรม 
ขี้เกียจและสกปรก

สรุปว่า ความคิดเห็นของผู้เขียนที่สอดแทรกในสารคดี
ท่องเที่ยวมีทั้งที่ชื่นชมและตำาหนิ สะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึก
นึกคิดของผู้เขียนในระหว่างการเดินทางและประสบการณ์ 
การท่องเที่ยว ซึ่งได้สะท้อนถึงจุดเด่นและจุดอ่อนของคนและ
สังคมในสถานที่ท่องเที่ยว

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยของหัวข้อ “การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยว

เส้นทางสายไหม พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558” โดยสรุปคือ 
มดีงันีเ้นือ้หาสารคดทีอ่งเทีย่วเสน้ทางสายไหม ใหค้วามรู้เกีย่วกบั 
สถานทีท่อ่งเทีย่ว วถิชีีวติของคนบนเสน้ทางสายไหม และสะทอ้น
ความคิดเห็นของผู้เขียน สรุปโดยสังเขป ดังนี้

1. สถานทีท่อ่งเทีย่วบนเสน้ทางสายไหม ผลการวจิยัพบวา่  
ผู้เขียนเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ สถานที่ 

ท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครอง และสถานที่ 
ทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วกบัศาสนา ทัง้นี ้สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
ที่ผู้เขียนแต่ละคนได้บันทึกไว้ มีทั้งภูเขา แม่นำ้า ทุ่งหญ้า และ 
สวน ล้วนเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ตาม
ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เช่น 
ทะเลสาบเทยีนฉือ หบุเขาไรอ่งุน่ เทอืกเขาเทยีนซานและบวัหมิะ  
ทะเลสาบคาราคูล เป็นต้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความ
สนใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวติัศาสตร ์กองทพัทหารดนิเผา สิง่มหศัจรรยใ์นยคุสมยัยุคฉนิ  
กำาแพงเมอืงซอีาน เปน็ตน้ ทำาใหไ้ดรั้บความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ 
ภมูปิระเทศรวมทัง้ประวตัศิาสตร์ในอดตีของจนี นอกจากมคีวาม
สวยงามที่สร้างความเพลิดเพลินใจให้แก่ผู้ท่องเที่ยวแล้ว ยังมี
สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่กีย่วกบัศาสนา มทีัง้ถำา้ วดั และมสัยดิ ดงัเชน่ 
ถำ้าม่อเกา ถำ้าปิ่งหลิง วัดต้าเอี้ยนถ่า วัดเจดีย์ขาว มัสยิดอิดคาห์  
เป็นต้น ล้วนแต่ได้สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัย 
ในบริเวณแถบเส้นทางสายไหม นับว่าเน้นความรู้ใหม่และสร้าง
ความประทับใจต่อผู้มาท่องเที่ยว

2. วิถีชีวิตของคนบนเส้นทางสายไหม ผลการวิจัยพบว่า  
คนภาคตะวันตกเฉียงเหนือบนเส้นทางสายไหมมีวิถีชีวิตที่ไม่
เหมอืนกนักบัคนภูมภิาคอืน่ๆ ของจนีในดา้นบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั  
อาหารการกนิ การแตง่กาย เทศกาล และส่ิงของทีเ่ป็นเอกลักษณ ์
อาหารการกินส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ทำาจะแป้งสาลีและเป็น
เนือ้ววั เนือ้แพะ เนือ้ไก ่จะไมน่ยิมทานเนือ้หม ูเพราะวา่ประชากร
บนเส้นทางสายไหมส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม อาหารที่มีช่ือเสียง
คือบะหมี่เนื้อหลานโจว เกี๊ยวเมืองซีอาน และหนานของชนเผ่า 
อยุกรู ์ในดา้นการแตง่กายของคนชาวอยุกรู ์ผูช้ายใสห่มวก ผูห้ญิง 
ใส่ผ้าคลุมผม มีเทศกาลองุ่น เทศกาลอิดอันฟิตร์ของชาวมุสลิม 
สิง่ของทีเ่ปน็เอกลกัษณจ์ะมีหมวกของชาวอยุกรู ์แกว้หนิสะทอ้น
แสงกลางคืน เป็นต้น ทั้งหมดนี้สะท้อนวัฒนธรรมและชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนบนเส้นทางสายไหมที่นับถือศาสนาอิสลาม
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ความคิดเห็นของผู้เขียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เขียนได้
แสดงความคิดเห็นต่อผู้คนและสังคมในด้านนิสัยของผู้คน การ
คมนาคม และการบริการ ชนเผ่าอุยกูร์มีความไมตรีและจิตใจ 
เอ้ืออารีต่อแขกอย่างดี ทำาให้ผู้ไปท่องเท่ียวรู้สึกอบอุ่น การคมนาคม 
ของบนเส้นทางสายไหมสะดวกสบายอย่างมาก มีรถไฟเชื่อม
ต่อแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมที่สำาคัญเกือบทุกแห่ง  
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ความคดิเหน็ของผูเ้ขยีนทีป่รากฏในสารคดทีอ่งเท่ียวมทีัง้ทีค่วาม
ชื่นชมและตำาหนิ จากความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เขียนสะท้อน
ถึงจุดเด่นและจุดอ่อนของคนและสังคม ซ่ึงเป็นเน้ือหาที่ผู้อ่าน
สามารถใช้เป็นข้อมูลหรือเป็นคู่มือในการเดินทางท่องเที่ยว 
เส้นทางสายไหมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
การสรุปผลการวิจัย 

สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมท้ัง 6 เรื่องมีความ 
โดดเด่นด้านเนื้อหา มีเน้ือหาเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ  
ที่น่าสนใจ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของคนบนเส้นทางสายไหม  
และความคิดของผู้เขียน ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินใจ 
ต่อผู้อ่าน สอดคล้องกับ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2522 : 100)  
ทีก่ลา่วไวว้า่ สารคดท่ีองเทีย่วควรประกอบดว้ยความเพลนิใจ และ
ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความรู้
ดา้นประเพณวีฒันธรรมของสงัคมทีไ่ดเ้ดนิทางท่องเท่ียว สารคดี 
ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมมีเนื้อหาท่ีเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของแถบบน 
เส้นทางสายไหม ความสวยงามของธรรมชาติ ความยิ่งใหญ่ 
ยาวนานของสถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ีเ ก่ียวกับประวัติศาสตร์   
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รวมทั้งความคิดเห็นของ 
ผู้เขียน ทำาให้ผู้อ่านได้รับความรู้ใหม่ ความสนุกสนาน และ 

ความประทับใจอย่างมาก ทำาให้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรม 
บนเส้นทางสายไหมมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ที่ประเทศจีนร่วมมือกับ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษา และเศรษฐกิจ เป็นต้น 
และเน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งได้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวประเทศจีนมากขึ้น นอกจากนี้
สารคดีท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมยังสอดคล้องกับลักษณะของ
สารคดีท่องเที่ยวที่สะท้อนผ่านความคิดเห็นของผู้เขียน ดังที่  
รืน่ฤทยั สัจจพนัธุ ์(2535 : 34) กล่าววา่ เนือ้หาของสารคดท่ีองเทีย่ว 
ตอบสนองความสนใจ อยากรู้ของผู้อ่าน และเป็นประสบการณ์
รองที่สามารถนำาใช้เป็นประโยชน์ในการเดินทาง ดังที่ผู้เขียน 
ได้บันทึกในเนื้อหาการท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหมได้เป็น
อย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสารคดีท่องเที่ยว 

เส้นทางสายไหมในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม
2. ควรศึกษากลวิธีการแต่งของสารคดีท่องเที่ยวใน 

ด้านการใช้ภาษา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย ลักษณะ 

และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับของเซ่นไหว้ในเทศกาลเช็งเม้งของ 
ชาวจนีแต้จ๋ิวในจงัหวดักรงุเทพมหานครและชาวจีนในเมอืงซวัเถา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษาเปรียบเทียบเทศกาลเช็งเม้ง 
ในช่วง พ.ศ. 2550-2560 รวมถึงศึกษาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่ม 
ชาวจนีแต้จ๋ิวในจงัหวดักรงุเทพมหานครและชาวจีนในเมอืงซวัเถา  
ข้อมูลหลักได้จากเอกสารทุติยภูมิและปฐมภูมิ ประกอบการ
สัมภาษณ์กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและจีนแต้จิ๋วในจีน  
แล้วน�าผลการศกึษาเหล่านัน้ น�ามาเขียนด้วยการพรรณนาวเิคราะห์

เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว 
ชาวจีนแต้จ๋ิวได้เข้ามาท�าการค้า และอพยพมายังกรุงธนบุรีเป็น
จ�านวนมาก ท�าให้ประชากรชาวจนีโพ้นทะเลในไทย เพิม่ขึน้จาก 
230,000 คนใน พ.ศ. 2368 เป็น 792,000 คนใน พ.ศ. 2453  
และใน พ.ศ. 2475 ประชากรไทยถงึ 12.2% เป็นชาวจนีโพ้นทะเล  
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าคนจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู ่ใน
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา และชลบุรีเป็นส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
ท�าการค้ามากกว่าการเกษตร จากลักษณะนิสัยของชาวจีน
พบว่าชาวจีนและลูกหลานจีนมีความอดทน ขยัน ประหยัด 
ชื่อสัตย์ กตัญญู และยังคงยึดวัตรปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิม 
ขนบธรรมเนียมเหล่านี้แสดงออกด้วยการเซ่นไหว้บรรพบุรษ 
ของตน ผ่านเทศกาลในรอบปี

จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลจีนในปัจจุบันได้ก�าหนด
ให้เทศกาลเช็งเม้งเป็นวัน "เทศกาลท�าความสะอาดสุสานของ
ประชาชาติ" เพื่อยกย่องการแสดงออกถึงความกตัญญู ร�าลึกถึง 
ญาติมิตรที่ล่วงลับไป เทศกาลเช็งเม้งน้ีรัฐบาลประกาศให้มี 
วันหยุดงาน 3 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 จาก
การศึกษาเปรียบเทียบของที่ใช้เซ่นไหว้ ค้นพบความหมาย 
เชงิสัญลักษณ์ท่ีมอียู ่ซึง่มีทัง้ความเหมอืนและความแตกต่าง ทว่า
ส่วนใหญ่มนียัเหมอืนกัน ส่วนแก่นแกนของพธีิกรรมทีแ่ฝงอยู ่คอื 
กลไกส�าคัญในการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ผลของการ 
เซ่นไหว้เช่ือว่าวญิญาณบรรพบรุษุจะได้ช่วยปกป้องท�าให้ลูกหลาน 
เจริญรุ่งเรือง 

ปัจจุบันพิธีกรรมเช็งเม้งในประเทศไทยไม่เปล่ียนแปลง
มากนัก ทว่าในประเทศจีนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต คือ การจ้างคนไปไหว้แทนที่สุสาน 
การเช่นไหว้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดังมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบกัน เช่น ศพเปลี่ยนจากการฝังเป็นการเผา ลูกหลาน
ท�างานห่างไกลจากบ้านเกิด เทคโนโลยี สังคมออนไลน์ รูปแบบ
ความเชื่อที่ไม่เคร่งครัดเหมือนก่อน เป็นต้น

ค�ำส�ำคัญ : พิธีกรรม เทศกาลเช็งเม้ง ชาวจีนแต้จิ๋ว 
ประเทศไทย ประเทศจน

1 นิสิตปริญญาโท สาขาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2 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.



เทศกาลเช็งเม้ง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และชาวจีนในเมืองซัวเถา
QingMing Festival : A comparative study of practices of the ChaoZhou Chinese in Bangkok and ChaoZhou people in ShanTou356

บทน�า
ผูว้จิยัจ�าได้ชดัเจนว่าการไปเช็งเม้งครัง้แรกนัน้ คอืช่วงฤดู

ใบไม้ผลปีิ ค.ศ. 1992 ซึง่ก�าลงัย่างเข้าอาย ุ4 ขวบ ดฉินัถามพ่อว่า 
ท�าไมต้องไปเชง็เม้งกัน พ่อบอกว่า “วันเชง็เม้งเป็นวนัทีส่�าคัญมาก 
ทีส่ดุของครอบครวั เลยต้องไปไหว้บรรพบรุษุทีส่สุาน ปูย่่าตายาย  
ฯลฯ ของเราอยู่ที่นั่น” ซ่ึงไปกันท้ังครอบครัวโดยมีพ่อแม่และ
ญาติพี่น้องเดินขึ้นไปบนภูเขา เป็นช่วงหน้าหนาว เป็นช่วงเวลา
ที่มีอากาศหนาวเย็นและจะเป็นช่วงท่ีท้องฟ้าแจ่มใส มีพื้นหญ้า
ก�าลังขึ้น มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มสวยงาม มันช่างเป็นเรื่อง 
ที่แปลกมากเลยที่ดิฉันยังจ�าได้อย่างแม่นย�า และมันก็เป็นสิ่งดี  
ที่ยังอยู่ในความทรงจ�าของดิฉัน

ค�าว่า “เทศกาลเช็งเม้ง” (清明节) เริ่มมีข้ึนในสมัย 
ราชวงศ์ฮั่น สมัยโบราณเริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีการในการฝังศพของ 
จักรพรรดิจีน หลังจากนั้นชาวบ้านได้เลียนแบบพิธีการฝังศพ 
ในสมยัจนีโบราณและกลายเป็นทีก่�าหนดเป็นประเพณีหนึง่ของจีน  
ความเป็นมาของชือ่ทีว่่า “เช็งเม้ง” ในสมยัราชวงศ์ฮ่ัน（《淮南子 

•天文训》中说:“春分后十五日，斗指乙，则清明风至)  
นั้นมาจาก “สภาพอากาศท่ีสดใสและปลอดโปร่ง” ดังน้ัน จึง 
ตั้งชื่อเทศกาลว่า เช็งเม้ง ซึ่งหมายถึง “สดใสสะอาด” จนกระทั่ง 
สมัยราชวงศ์ถังถึงได ้เปลี่ยนมาเป็นเทศกาลส�าคัญของปี  
ในตอนแรกผู ้คนเพียงแค่ท�า “ประเพณีเทศกาลหานสือ  
(寒食节) หรือประเพณีเทศกาลอาหารเย็น” เท่าน้ัน และ 
มีการเพิ่มพิธีกรรม การท�าสะอาดสุสานในสมัยราชวงค์ถัง 

พิธีกรรมและประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม (ธิดา 
โมสิกรัตน์. 2559) เป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์และ
เป็นเครื่องก�าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้มีระเบียบ
แบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรมตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงแนวคิด ความเชื่อที่สะท้อนถึงวิถีการด�าเนินชีวิต 
ความเป็นมา ความส�าคญั ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของอารยธรรมในสงัคม 
ดังนั้นประเพณีจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

การรักษาคุณค่าวัฒนธรรมท่ีดีจ�าเป็นต้องมีกระบวนการ
เรียนรู ้เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ้ที่เหมาะสมซ่ึงจะเป็น
เครือ่งมอืส�าคญัในอนัทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนได้เข้าใจในคณุค่าทีแ่ท้จรงิ 
เนื่องจากปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีหลายประการ นับเป็นสิ่ง 
ที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมักจะไป 
ด้วยกันเสมอ และสิ่งเหล่าน้ีก็มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทาง
สังคมด้วย คือการปกป้องรักษา ดูแลเอาใจใส่ สืบสานวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 แผนที่ชาวจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่)

ภาพที่ 2 แผนที่ชาวแต้จิ๋วในในประเทศไทย
ที่มา: ออนไลน์. (ผู้วิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนที่)

ที่มีอยู่มิให้สูญหาย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กระจายข่าว 
ให้บุคคลอื่นได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
ตลอดถึงการท�านุบ�ารุง บูรณะซ่อมแซมให้อยู ่ได้ตราบนาน 
เท่านาน

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพิธีกรรมเทศกาลเช็งเม้ง 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของชาวจีนแต้จิ๋ว ถือเป็นการ
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แสดงความกตญัญตู่อบรรพบรุษุ อนัเป็นไปตามครรลองลทัธขิงจ้ือ 
ทีเ่น้นเร่ืองความกตญัญเูป็นหลกัร่วมถงึความเชือ่ในสิง่ทีม่องไม่เหน็ 
อย่างภูตผีเทวดาอันน�าไปสู ่พิธีกรรมเซ่นไหว้นี้เป็นพิธีกรรม 
ในระดับครอบครัวและเครือญาติท่ีนับถือกันเท่าน้ัน อีกทั้ง 
ในการประกอบพธิกีรรมและธรรมเนยีมปฏบิตักิารเซ่นไหว้ยงัคง 
เหมือนเดิมหรือแตกต่าง ทั้งในสภาพของการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคมโดยกระบวนการทีท่�าให้สงัคมอยูใ่นภาวะทนัสมยั แต่ยงัคง 
มีพิธีกรรมที่จะต้องปฏิบัติคงเหลืออยู่ ซึ่งพิธีกรรมในเทศกาล 
เชง็เม้งยังสือ่ให้ทราบถงึความหมายส�าคญัวถีิชีวติและรปูแบบสังคม 
ของชาวจีนแต้จิ๋ว และยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ
ครอบครวัชาวจนีแต้จิว๋อย่างสมบรูณ์ จงึเป็นการน�าวจิยัทีน่�าไปสู่ 
ค�าถามเพือ่ท�าการศกึษาการเปรยีบเทยีบชาวจนีแต้จิว๋ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครประเทศไทยและชาวจีนในเมืองซัวเถาใน
ประเทศจีนของพิธีกรรมลักษณะการถ่ายทอด การเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทต่างๆ ของสังคม รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงดังเดิม ซ่ึงจะได้รับผลกระทบจากการกระท�า
ของมนุษย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ และประเพณีของเซ่นไหว ้

ที่ เกี่ยวข ้องเทศกาลเช็งเม ้งของชาวจีนแต ้จิ๋ วในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา

2. เพือ่ศกึษาเปรียบเทยีบความเหมอืนและความแตกต่าง
ในการประกอบพิธีเทศกาลเช็งเม้งของชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถาของเทศกาลเช็งเม้ง
ในช่วง พ.ศ. 2550-2560

3. เพือ่ศกึษาแนวโน้มของการประกอบพธิไีหว้บรรพบรุุพ 
ในเทศกาลเช็งเม้ง และปัจจัยส่งผลต่อการประกอบพิธีเทศกาล 
เชง็เม้งของกลุม่ชาวจีนแต้จิว๋ในจงัหวดักรงุเทพมหานครและชาวจนี 
ในเมืองซัวเถา 

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีด�าเนินการศึกษาวิจัยด้วยการ

เดินทางโดยศึกษาเทศกาลเช็งเม้ง ของชาวจีนแต้จ๋ิวในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา ผู ้วิจัยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยด�าเนนิการตามล�าดบัข้ันตอน 
ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัประวตัิ
ความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว

2. ศึกษาประวัติและความเป็นมาของชาวจีนแต้จิ๋ว 
ในจงัหวดักรงุเทพมหานครและชาวจนีในเมอืงซวัเถา (ShanTou)

3. สร้างเครือ่งมอืวจัิยด้วยแบบสัมภาษณ์ของชาวจนีแต้จิว๋ 
ในจงัหวดักรงุเทพมหานครและชาวจนีในเมอืงซวัเถา (ShanTou)

4. ปรับแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ
และน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถา (ShanTou)

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในด้านความหมาย  
รูปแบบ ลักษณะและพิธีกรรมในการปฏิบัติ การเซ่นไหว้  
การแต่งกาย ความเช่ือ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและชาวจีน
ในเมืองซัวเถา (ShanTou)

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตไว้ดังนี้
1.5.1 กลุ่มตัวอย่าง ประชากร 40 คน (ลูกหลานชาวจีน

แต้จิ่วในประเทศไทย 20 คน และ คนจีนแต้จิ่ว 20 คน) โดย 
มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กลุ่มแรกเป็นคนจีนในประเทศไทย 
หรอื ลกูหลานจนีในประเทศไทยทีม่ปีระสบการณ์ในการร่วมงาน
เทศกาลเชง็เม้ง อายตุัง้แต่ 49 ปีขึน้ไป กลุม่ทีส่อง เป็นคนจนีแต้จิว่
ในเมอืงซวัเถาอายตุัง้แต่ 45 ปี ขีน้ไป ซ่ึงทัง้สองกลุ่มมคีวามเต็มใจ
และเวลาในการให้ข้อมลูแก่ผู้วจิยั จ�าแนกเป็นกลุ่มเฉพาะดงันี ้คอื 

 1) นักวิชาการหรือผู้น�าชุมชนในเมืองซัวเถา อายุ  
49 ปี ขึ้นไป จ�านวน 10 คน

 2) ผู้น�าองค์กร ที่เกี่ยวข้องในเมืองซัวเถา อายุ 45 ปี
ขึ้นไป จ�านวน 10 คน

 3) ผู้มส่ีวนได้เสีย เช่น ร้านขายของเซ่นไหว้ กับชมุชน
มีอายุ 49 ปีขี้นไป จ�านวน 10 คน 

 4) คณะองค ์กรสมาคมมูลนิธิจีนโพ ้นทะเลใน
ประเทศไทย อายุ 49 ปีขึ้นไป จ�านวน 10 คน

1.5.2 เนือ้หา/พืน้ที ่ข้อมลูด้วยเอกสารเกีย่วกบัพธิกีรรม  
ความเชื่อ ในเทศกาลเช็งเม ้งเขตชาวจีนแต้จิ๋วในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและชาวจีนในเมืองซัวเถาปี พ.ศ.2550-2560 
ศึกษากลุ่มคนจีนแต้จิ่วหรือลูกหลานคนแต้จ๋ิวในกรุงเทพฯ กับ 
กลุ่มคนแต้จิว๋ทีเ่กิดในเมอืงซัวเถา สาธารณรฐัประชนจีนเป็นหลกั 

1.5.3 ช่วงเวลา ปีพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560
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ผลการงานวิจัย
ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบหวัข้อ “กรณศีกึษาเปรยีบเทยีบ

เทศกาลเชง็เม้งของชาวจนีแต้จ๋ิวในจงัหวดักรงุเทพมหานครและ
ชาวจีนในเมืองซัวเถา” สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การจัดเตรียมของส�ารับเซ่นไหว้ของชาวแต้จ๋ิวในไทย
และจีน

ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาพ�านักอาศัยในแผ่นดินท่ีเป็น
ประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังปรากฏว่าได้มีการส่ง
คณะทูตจากจีนมายังราชส�านักแห่งอาณาจักรสุโขทัย และมี
การส่งคณะทูตไทยไปยังปักก่ิงเช่นกัน ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาใน
ระยะแรกส่วนใหญ่มาจากทางตอนใต้ของจีน เราอาจจ�าแนก
ชาวจีนอพยพจากกลุ่มภาษาและภูมิล�าเนาได้กลุ่มจีนแต้จิ๋ว โดย
มาจากตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้งแล้วอาศัยอยู่ใน
กรงุเทพฯ ฉะเชงิเทรา และชลบรุเีป็นส่วนใหญ่ ท�ามาหากินโดยการ 
ค้าขายมากกว่าการท�านา ดังนั้นการจัดเตรียมของส�ารับเซ่นไหว้
ส่วนใหญ่เป็นมกีระดาษเงนิทอง เทยีน ธปู ชา เหล้า อาหาร ผลไม้  
ขนมและเครื่องดื่มๆ ซึ่งจะต้องมีความหมายในเชิงสิริมงคล เช่น 
เนื้อสัตว์ หมู หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ไก่ หมายถึง ความเป็น 
สริมิงคลและความขยนัขนัแขง็ เป็ดและป ูหมายถึง การได้ต�าแหน่ง  

ข้าวสาล ีข้าวฟ่าง เป็นต้น ต่อมาได้พฒันาไปตามก�าลงัการผลติ และ 
ยกระดบัการด�ารงชวีติทีด่ขีึน้ ของส�ารบัเซ่นไหว้ของชาวจนีแต้จิว๋
จึงมีการเปล่ียนแปลงไปด้วย ผู้วิจัยวิเคราะห์การจัดเตรียมของ
ส�ารับเซ่นไหว้ของชาวจีนแต้จิ๋วได้ผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้

ตารางที ่1 การจดัเตรยีมของส�ารบัเซ่นไหว้ของชาวแต้จิว๋
ไทยและจีน

รายการ ไทย จีน

หมู √ √

ไก่ √ √

เป็ด √ ×

แกะ √ √

เทียน √ √

ธูป √ √

กระดาษเงินทอง √ √

เหล้า √ √

ขนม √ √

ผลไม้ √ √

ภาพที่ 3 รูปการจัดเตรียมของส�ารับเซ่นไหว้ของชาวแต้จิ๋วในไทย 
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)
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ชาวแต้จิ๋วจีนและชาวแต้จิ๋วไทยนิยมใช้เทียน ธูป หมู ไก่ 
เป็ด แกะ กระดาษเงนิทอง เหล้า ขนม และผลไม้เป็นของเช่นไหว้ 
เทศกาลเช็งเม้งประจ�า ซ่ึงมีความหมายในเชิงสิริมงคล ซึ่งเป็น
ประเพณทีีเ่ป่ียมด้วยทรงคณุค่าความหมายและมบีทบาทในการ 
ธ�ารงคุณธรรม ความดีงาม ยังความสงบสุขแด่สังคม โดยการ 
จดัเตรยีมของส�ารบัเซ่นไหว้ในเมอืงไทยไม่มชีาและป ูซึง่เมอืงจนี
จะมีของเซ่นไหว้แบบนี้

ตารางที่ 2 อาหารที่ใช้ในการประกอบพิธีของเซ่นไหว้
ไทยและจีน

รายการ ไทย จีน

ไก่ต้ม √ √

หมูสามชั้น √ √

ขนม √ √

ขนมถ้วยฟู √ √

สับปะรด √ ×

น�้าชา √ √

เต่เหลี่ยว √ √

ขนมเต่า (ขนมกู้) √ √

ข้าวเหนียวกวน √ √

ประทัด √ √

กระดาษเงิน √ √

ธูปเทียน √ √

ภาพที่ 4 รูปการจัดเตรียมของส�ารับเซ่นไหว้ของชาวแต้จิ๋วในจีน 
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)

ภาพที ่6 รปูอาหารทีใ่ช้ในการประกอบพธิ ี
ของเซ่นไหว้ในจีน
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)

ภาพที่ 5 รูปอาหารที่ใช้ในการประกอบพิธีของเซ่นไหว้ในไทย
ที่มา: https://health.kapook.com/view21160.html 

สืบค้นเมื่อวันที่ 28/05/2560
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ในช่วงเทศกาลเชง็เม้งไม่ว่าเป็นชาวแต้จิว๋ไทยหรือชาวแต้จิว๋ 
จีนมีการนิยมใช้หมูสามชั้น ขนมน�้าตาลทรายแดง เนื้อหมู ไก่ต้ม  
อาหารที่ใช้ในการประกอบพิธีของเซ่นไหว้เมื่อสมัยและวิธี
ประกอบพธีิกรรมอาหารก้าวหน้าขึน้ชาวจนีแต้จิว๋ได้สร้างอาหาร
ที่ประกอบขึ้นมา การประกอบพิธีกรรมนี้ ชาวแต้จิ๋วมีความเชื่อ
ในเรื่อง พระภูมิเจ้าท่ี นรก สวรรค์ วิญญาณบรรพบุรุษ ภูตผี 
วิญญาณเร่ร่อน การท�ามาหากิน เคล็ด ชาติภพ เช่น ชาวจีน 
เช่ือว่าการน�าสิ่งของไปเซ่นไหว้ที่หลุมศพ การพูนดินที่หลุม  
การโปรยกระดาษสต่ีางๆ เพราะเป็นการแสดงออกถงึความกตญัญู 
รู้คุณต่อบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ เป็นการบอกเล่าแก่สังคมว่าตน
ยังคงระลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอ เน่ืองจากชาวจีนแต้จ๋ิวเชื่อว่า 
คนที่ตายไปแล้วไม่ได้ไปไหน ยังคงด�าเนินชีวิตอยู่ในอีกโลกหนึ่ง 
และอาจจะต้องการความช่วยเหลอืจากมนษุย์เหมอืนกบัทีม่นษุย์
ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน

ตารางที่ 3 การประกอบพิธีกรรมเทศกาลเช็งเม้งไทย
และจีน

รายการ ไทย จีน

น�าอาหาร ขนม และผลไม้ ใส่ภาชนะเป็น 
๒ ชุด (เล็ก- ใหญ่)

√ √

ไก่ต้ม, หมูต้มและเส้นบะหมี่สดใส่ถาด
เดียวกัน

√ √

น�าขนมแต่ละชนดิใส่จานแยกเป็นแต่ละชนดิ √ √

สับปะรดใส่จานละ ๑ ลูก √ ×

น�้าชาที่ละ ๒ ถ้วยชาเล็ก (ถ้วยตะไล) √ √

อาหารชุดใหญ่ให้วางไว้หน้าหลุมฝังศพ
บรรพบุรุษ ชุดเล็กไว้ส�าหรับเจ้าที่

√ √

จุดธูป-เทียนส�าหรับบูชา (เทียน ๒ เล่ม, 
ธูป ๒ เล่ม ตั้งใช้บูชาบรรพบุรุษและเจ้าที่)

√ √

เมื่อธูปหมดไปประมาณ ๑/๒ เล่ม
ให้เผากระดาษเงินให้แก่บรรพบุรุษ
และเผากระดาษทองที่เคารพแก่เจ้าที่

√ √

ให้เอากระดาษเงินวางบนหลุมฝังศพ
ของบรรพบุรุษ

√ √

ให้จุดประทัดเป็นอันเสร็จพิธีกรรม √ √

การประกอบพิธีกรรมนี้ เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ แสดงถึงการมีความเอื้อเฟื้อ 
เผือ่แผ่และสะท้อนให้เหน็ถงึความรกัใคร่สามคัคกีนั นอกจากนัน้ 
ยังท�าให้เหล่าเครือญาติได้มาร่วมพิธีกรรมนี้ได้พบปะสังสรรค์
กินเล้ียงกันหลังจากเสร็จพิธี เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและเหล่าเครือญาติ

2. ความเชือ่เกีย่วกบับรรพบรุษุของชาวแต้จิว๋ไทยและ
จีน

ไม่ว่าเป็นชาวแต้จิ๋วไทยและจีนล้วนต่างก็มีความเชื่อ 
ความเชือ่ของชาวแต้จิว๋สองกลุม่นีเ้หมอืนกนัมาก ผูว้จิยัได้ศกึษา 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้านความเชื่อ 
ของชาวแต้จิ๋วไทยและจีน ชาวแต้จิ๋วมีความเชื่อในเรื่อง พระภูมิ
เจ้าที่ นรก สวรรค์ วิญญาณบรรพบุรุษ ภูตผี วิญญาณเร่ร่อน  

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

ภาพที่ 8 รูปการประกอบพิธีกรรมเทศกาลเช็งเม้งในจีน
ที่มา: ภาพถ่าย. (ผู้วิจัย)
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การท�ามาหากิน เคล็ด ชาติภพ เช่น ชาวจีนเชื่อว่าการน�าสิ่งของ
ไปเซ่นไหว้ท่ีหลมุศพ การพนูดนิทีห่ลมุ การโปรยกระดาษสต่ีางๆ 
เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู ้คุณต่อบรรพบุรุษ  
โดยมีผลการเปรียบเทียบดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ความเชื่อของชาวแต้จิ๋วไทยและจีน

รายการ ไทย จีน

ความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ √ √

พระภูมิเจ้าที่ √ ×

วิญญาณบรรพบุรุษ √ √

วิญญาณเร่ร่อน √ √

เคล็ด √ √

การท�ามาหากิน √ √

ชาติภพ √ √

ภูตผี √ √

ศาสนาพุทธ √ √

ความเชื่อของชาวแต้จิ๋วสองกลุ่มน้ีเหมือนกันมาก ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างด้าน 
ความเชือ่ของชาวแต้จิว๋ไทยและจนี ชาวแต้จิว๋มคีวามเชือ่ในเรือ่ง 
ความเชือ่เกีย่วกบับรรพบรุุษ พระภมูเิจ้าที ่นรก สวรรค์ วิญญาณ
บรรพบรุษุ วญิญาณเร่ร่อน การท�ามาหากนิเป็นต้น แต่กม็ส่ีวนต่าง  
เช่น ชาวจีนไม่เชื่อเรืองเคล็ดและไม่ได้นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด 
ชาวจนีเชือ่ว่าการน�าสิง่ของไปเซ่นไหว้ทีห่ลมุศพ การพนูดนิทีห่ลมุ  
การโปรยกระดาษสีต่างๆ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความ
กตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ

ความเชื่อของชาวแต้จิ๋วไทยและจีนเหมือนกัน คือ 
ชาวแต้จิว๋ทีม่คีวามเชือ่เกีย่วกบับรรพบรุษุหรอืนบัถอืศาสนาพทุธ 
ซึ่งชาวแต้จิ๋วไทยและจีนที่มีความเชื่อเก่ียวกับบรรพบุรุษเชื่อว่า 
ถ้าไม่ไหว้บรรพบรุษุ ชาตหิน้าจะไม่ได้เกดิเป็นคน ชาวแต้จิว๋ทีนั่บถอื 
ศาสนาพทุธเชือ่ว่าศาสนาพทุธสอนให้คนเป็นคนด ีท�าดไีด้ด ีท�าช่ัว 
ได้ชั่ว และช่วยท�าให้ชีวิตของพวกแต้จิ๋วดีขึ้น การเช่นไหว้หน้า

สรุปและอภิปรายผล
การปฏบิตัพิธิกีรรมในเทศกาลเชง็เม้งเก่ียวกับการประกอบ 

พธิกีรรมทีส่สุานของชาวแต้จิว๋ของประเทศไทยและจนีในซวัเถา 
โดยชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยกับชาวแต้จิ๋วในประเทศสาธารณ
ประชาชนจนีมีเชือ้สายเดยีวกนั แม้ว่าชาวแต้จิว๋ไทยเป็นกลุ่มหนึง่ 
ซึ่งอพยพมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สังคม  
สิง่แวดล้อมและภูมอิากาศท�าให้วัฒนธรรมของชาวแต้จิว๋ทีอ่ยูใ่น
ประเทศไทยเปล่ียนไป แม้ว่าจะท�าให้วัฒนธรรมและประเพณี
ของชาวแต้จิ๋วไทยและจีนมีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงความ
เหมอืนไว้หลายด้าน ซึง่เอกวทิย์ ณ ถลาง (2544:42) ได้อธิบายว่า  
ภูมิปัญญา มีความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความจัดเจน  
ที่กลุ ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและ
ด�ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรมทีไ่ด้มกีารพฒันาการสืบสาน
กับมา โดยมีผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ใน
พื้นที่กลุ่มชนน้ันตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยน
สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่น จากพื้นที่ส่ิงแวดล้อมอื่น 
ที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันและรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน�ามา 
สร้างประโยชน์หรอืแก้ปัญหาได้ในส่ิงแวดล้อมและบรบิททางสงัคม  

รายการ ไทย จีน

ความเชือ่เกีย่วกบับรรพบรุษุ ชาวแต้จ๋ิวเชือ่ว่าถ้าไม่มบีรรพบรุษุกไ็ม่มพีวก
แต้จิว๋ ถ้าไม่เชือ่บรรพบรุษุ ไม่ไหว้บรรพบรุษุ 
ชาติหน้าจะไม่ได้เกิดเป็นคน ต้องเกิดเป็น 
ต้นไม้

ชาวแต้จิว๋เชือ่ว่าเมือ่บรรพบรุษุเสยีชีวติแล้ว วญิญาณของ
บรรพบุรุษจะเปลี่ยนเป็นเทพเจ้าคุ้มครองพวกชาวแต้จิ๋ว
ถ้าไม่ประกอบพิธีเช่นไหว้บรรพบุรุษให้ดี บรรพบุรุษจะ
ท�าร้ายต่อลูกหลาน ซ่ึงเช่ือว่าบรรพบุรุษที่เป็นผีน้ันมีทั้ง
ให้ดี และให้ร้ายต่อรุ่นหลาน

ศาสนาพุทธ ศาสนาให้ข้อดี สอนคนเป็นคนดี ชาวแต้จิ๋วเชื่อว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว จะช่วยท�าให้ชีวิต
พวกแต้จิ๋วดีขึ้น โดยที่ไม่ได้นับศาสนาใดๆ 

ตารางที่ 5 เหตุผลที่ชาวแต้จิ๋วมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษและศาสนาพุทธ
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และวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น เช่น หากเราบรรยายถึงลักษณะ
ของกลุ่มชาวจีนส่วนใหญ่ยังคงคงยึดม่ันในในแนวทางการด�ารง
ชวีติอย่างบรรพบรุษุ ยดึถอืคตคิวามเชือ่ของตนอย่างเหนยีวแน่น 
และปฏิบตัสิบืทอดต่อกนัมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเช่ือ 
เกีย่วกบัความกตญัญตู่อวิญญาณบรรพบรุษุผูล่้วงรบั เพราะชาวจนี 
เชือ่ว่าสิง่นีจ้ะประทานความสขุ ความเจรญิ และความโชคดใีห้ได้ 
(ปัญญา เทพสิงห์. 2542 : 72)

จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ของเทศกาลเช็งเม้งของชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี พบว่าการเซ่นไหว้ช่วงเวลาเดยีวกนั วนัที่  
4 เมษายนของทุกปีเป็นหลกั รวมถึงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน  
เพราะว่าชาวแต้จิ๋วเชื่อว่าการท�าพิธีกรรมที่สุสานต้องก่อนหรือ
หลัง 3 วัน ถือว่าวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับจะสามารถรับของ
เซ่นไหว้ได้ทั้งหมด อีกอย่างการพูดภาษาจีนแต้จิ๋วเดียวกัน อาจ
เป็นไปได้ว่าชุมชนชาวจนีส่วนมากเป็นชาวจนีแต้จ๋ิวจงึใช้ภาษาจนี 
แต้จิ๋วเป็นภาษากลาง ฉะนั้นภาษาจีนกลุ่มอื่น เช่น ภาษาจีนแคะ 
ภาษาจีนไหหล�า อาจจะน�าไปใช้สื่อสารกัน เป็นการเฉพาะใน
ครอบครัวหรือญาติสนิทเท่าน้ัน ท�าให้เห็นถึงการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมของภาษาจีนแต้จ๋ิวท่ีสอดแทรกเข้าไปมีบทบาท
ต่อภาษาจนีกลุม่อืน่ๆ และยงัรวมถงึประเพณแีละวฒันธรรมของ
ชาวจนีแต่จิว๋ต่อบทบาททางเศรษฐกจิและสงัคมของชาวจนีแต้จิว๋
อกีด้วย การประกอบพธีิกรรมเทศกาลเชง็เม้งไทยและจนีต่างกนั 
เช่น อาหารที่ประกอบเซ่นไหว้ ไก่ต้ม หมูต้มและเส้นบะหมี่สด 
สับปะรด เต่เหลี่ยว เป็นต้น

บทบาทและความเช่ือของเช็งเม้งชาวไทยเช้ือสายจีน 
และชาวจีนแต้จิ๋ว มีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจและจิตนิสัยของ
ผู้ปฏิบัติพิธีกรรมในเทศกาลเช็งเม้ง แต่สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ภมูอิากาศท�าให้วฒันธรรมของชาวจนีแต้จิว๋ ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย
เปลี่ยนไป แม้ว่าจะท�าให้วัฒนธรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว และจีน
มีความแตกต่างกัน แต่ก็ยังคงความเหมือนไว้หลายด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2548 : 4) ได้อธิบายว่า 
วัฒนธรรมและประเพณี มีลักษณะเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ 
หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การเซ่นไหว้
ทีส่ารแล้วมคีวามรูส้กึสบายใจการแสดงความกตญัญ ู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
การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มทีไ่มพ่งึประสงค ์อนัเปน็ 

ผลจากการกระทำาของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อมทำาให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต มีผลกระทบ
โดยตรงต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
บริเวณกว้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น นำ้า 
อากาศ ดนิ เปน็ตน้ มคีวามจำาเปน็ตอ่การดำารงชีวติของมนษุย ์แต่
การใช้ประโยชน์โดยไม่คำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทำาให้เกิด
ผลเสียขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง  
สภาวะที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ถูกปะปนหรือปนเปื้อนด้วย
สิง่สกปรกสิง่แปลกปลอมหรือสารพิษทำาใหม้ลีกัษณะหรอืสมบตัิ
แตกต่างไปจากเดิม โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง ส่งผลให ้
ใช้ประโยชน์ได้น้อย หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย และมีผลเสีย 
ตอ่สขุภาพ ทุกๆ วนัทีเ่ราเดนิทางไปยงัสถานทีต่า่งๆ รา่งกายของ 
เราล้วนแล้วแต่รับเอามลพิษเข้ามาสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว  
น่ันหมายถึงมลพิษหรือของเสียต่างๆ ได้เข้ามาสะสมอยู่ใน
ร่างกายของเรานานวันเข้าเกิดอาการเจ็บป่วย หรืออาจทำาให้ 
เสียชีวิตได้ ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะมลพิษทางอากาศ
ปจัจบุนัประเทศไทยกำาลงัพฒันาอยา่งรวดเรว็ มกีารกอ่สร้างและ
ยานพาหนะมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ปัญหาสำาคัญที่สุด 
ในขณะนี้คือปัญหาจราจรมีผลต่อสุขภาพของผู้อาศัย ทำาให้เกิด
เปน็มลภาวะนัน้สาเหตุใหญเ่กดิจากไอเสยีจากรถยนต ์ซึง่มมีลพษิ
หลายชนดิปะปนอยู ่โดยเฉพาะ ในบรเิวณทีม่กีารจราจรหนาแนน่ 
จะมีระดับมลพิษสูงกว่าค่ามาตรฐานท่ีกำาหนด โดยเฉพาะฝุ่นละออง  
รองลงมาคือก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์

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.

1 นิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการอออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่มาและความส�าคัญ 
จากการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น การ

เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จึงมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิต 
เป็นอย่างมาก รถมอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะชนิดหน่ึงที่มี
บทบาทมากในชีวิตประจำาวันเพราะเป็นยานพาหนะที่มีความ
คล่องตัวมาก เหมาะกับชีวิตเร่งรีบอย่างเช่นชีวิตในเมืองที่มีการ
จราจรตดิขดั แตใ่นความสะดวกสบายคลอ่งตัวนี ้กบัตอ้งแลกมา 
กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น นั่นก็คือมลพิษ รถมอเตอร์ไซค์จึงเป็น 
ยานพาหนะชนดิหนึง่ทำาใหผู้ข้บัขีไ่ดร้บัมลพิษโดยตรง ดว้ยรปูทรง 
ท่ีถูกออกแบบมาให้สัมผัสกับอากาศโดยตรง จึงทำาให้รถมอเตอร์ไซค์ 
เป็นยานพาหนะอีกประเภทหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
มลพษิ จากมลพษิทีไ่ดร้บันัน้ยงัสง่ผลกระทบโดยกวา้งไปยงัผูค้น
โดยทั่วไปตามท้องถนน เนื่องจากมลพิษเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น 
มกัปนเป้ือนมากบัอากาศ ปนเปือ้นมากบัของเหลวทีถ่กูถา่ยออก
มากับเครื่องยนต์แล้วร่างกายไปสัมผัส ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง 
ใกล้ตัวแต่ทุกคนต่างมองข้ามและไม่ได้ให้ความสำาคัญเท่าใด จึง
ยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงรอการแก้ไขตราบจนทุกวันนี้

ขา้พเจา้เปน็ผูห้นึง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมลพษิ เนือ่งจาก
ข้าพเจ้าต้องเดินทางไปทำางานทุกวันโดยรถมอเตอร์ไซค์ ทุกครั้ง 
ก็จะพบเห็นเด็กเล็กที่ต้องซ้อนท้ายรถไปโรงเรียน ต่างก็ได้รับ 
ผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ที่ รถยนต์ รถบรรทุก  
ไดป้ลอ่ยควนัไอเสยีออกมา ซ่ึงถา้ไดห้ายใจเอาไอเสยีเขา้มาสะสม
อยู่ในร่างกายเป็นจำานวนมากโดยที่ไม่รู้ตัว อาจก่อให้เกิดผลเสีย
กับร่างกายโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเด็กและโรคต่างๆ 
ตามมาจึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชุดนี้

วัตถุประสงค์
1. เป็นการนำาประสบการณ์ตรงท่ีข้าพเจ้าได้พบเจอเก่ียวกับ 

มลพษิ สง่ผลใหกั้บการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะจดัวางของขา้พเจา้ 
มีการนำาของเสียที่ได้จากรถจักรยานยนต์มาเป็นส่วนประกอบ
ในผลงาน

2. สร้างผลงาน โดยอาศัยรูปทรงของมนุษย์มาเป็นการ 
นำาเสนอในผลงาน เพื่อความเข้าใจถึงผลเสียจากมลพิษที่ 
ตกกระทบสู่มนุษย์

3. การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วัสดุที่สอดคล้องกับ 
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษเข้ามาเก่ียวข้อง อาทิเช่น 
นำ้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว สนิมที่เกิดจากแผ่นเหล็กซิงค์

กรอบแนวความคิด
มลพิษจากท่อไอเสียรถ ยวดยานพาหนะต่างๆ ที่แล่นไป

ดว้ยพลงังานการเผาไหมข้องนำา้มนัเบนซนิ เชน่ รถยนต ์เครือ่งบนิ 
รถมอเตอร์ไซค์ รถสามล้อเครื่อง เรือ จะปล่อยสารพิษ  ไอควัน 
ก๊าซต่างๆ หลายชนิดออกมาทางท่อไอเสีย อันตรายจากก๊าซพิษ
ที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ พิษของตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายของ
มนษุยโ์ดยทางการหายใจคอื นอนไมค่อ่ยหลบั อารมณไ์มแ่จ่มใส 
เบือ่อาหาร นำา้หนกัตวัลด ทอ้งผูก อาเจยีน ปวดศีรษะ ออ่นเพลยี 
เหงือกซีด โลหิตจาง ไตพิการ ทำาลายเนื้อเยื่อสมอง ทำาให้ปวด
ศีรษะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตจนถึงตายได้

ศลิปะจดัวาง หรอือนิสตอลเลชนัอารต์ (Installation Art) 
เปน็ผลงานศลิปะอกีรปูแบบหนึง่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั พืน้ที ่ซึง่อาจ
เป็นพื้นที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่เจาะจงก็ได้อาจจัดขึ้นในห้องว่าง 
ตามแกลเลอรี หอศิลป ์พพิธิภัณฑ ์ตกึรามบา้นช่อง สถานทีต่า่งๆ 
บางผลงานต้องการสภาพแวดล้อมเหล่านั้นให้มีส่วนร่วมกับ 
ผลงานดว้ย เช่น ศิลปินทีส่รา้งงานประเภทนีจ้ะใหค้วามสำาคญักบั 
การติดต้ังผลงานให้สัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อมท้ังหมด โดยไม่ได้ 
เน้นที่ผลงานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ศิลปะจัดวางเป็นผลงาน
ศิลปะที่ทำาให้คนดูได้ร่วมมีประสบการณ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผลงาน ในขณะที่ผลงานถูกสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นให้ผู้ชมได้
เข้าไปมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

แนวความคิดของการวิ จัย  เกิดจากการนำ า เอา
ประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ 
ในระหว่างการเดินทางไปทำางานได้เห็นเด็กเล็กที่ซ้อนรถไป
โรงเรียน มลพิษที่ได้รับส่วนใหญ่มาจากฝุ่นละอองในอากาศ
และที่เป็นตัวการสำาคัญก็คือ ควันจากท่อไอเสียรถมักจะมา
กับรถที่มีขนาดใหญ่ซ่ึงข้าพเจ้าใช้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เป็น 
ยานพานะในการเดินทางไปทำางาน แม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้หมด จากเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดเป็น
แรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าทำาผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ เพื่อ
ตอ้งการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลเสยีหรอืผลกระทบของมลพษิทีก่ำาลงั
คุกคามเข้ามาสู่ร่างกายของเราในทุกวัน

 การสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบของศิลปะจัดวาง 
(Installation Art) มีการจัดเตรยีมสถานทีใ่หเ้กดิความสอดคลอ้ง
กับผลงาน วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดทำาด้วย 
แผน่เหลก็ซงิคต์ดัเปน็รปูทรงของคนในทา่ทางตา่งๆ ตามตน้แบบ 
เนือ่งจากวสัดทุีใ่ชเ้ปน็แผน่เหลก็ซงิคเ์มือ่ถกูนำา้แลว้ทิง้ไวเ้ปน็เวลา
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นานจะทำาให้เกิดเป็นสนิม ส่งผลทำาให้ผลงานเกิดเป็นพื้นผิวของ
สนมิใหค้วามรูส้กึถงึสิง่ทีเ่ปน็สิง่แปลกปลอมปะปนอยูใ่นร่างกาย

การนำาเสนอผลงาน ข้าพเจ้าไดใ้ชน้ำา้มนัเครือ่งทีไ่มใ่ช้แลว้ 
ถูกถ่ายออกมานำามาใช้ประกอบกับการนำาเสนอผลงาน โดยข้าพเจ้า 
ได้ใช้นำ้ามันเครื่องที่ไม่ใช้แล้วเทลงไปในผลงานที่เตรียมไว้ ซึ่ง 
ผลงานท่ีได้เตรียมไว้ให้ความรู้สึกคล้ายกับถาดรองรับนำา้มันท่ีใช้กัน 
ตามร้านซ่อมรถ นำ้ามันเครื่องท่ีเทลงไปเปรียบได้กับของเสีย 
ที่ค่อยๆ ไหลเข้าไปสู่ร่างกายทีละนิดจนเต็ม เปรียบเสมือนกับ
ร่างกายของคนเราที่สะสมมลพิษเข้าไปสู่ร่างกายทุกวันๆ จน
รา่งกายไมส่ามารถรบัไหวอาจทำาใหเ้จบ็ปว่ยและถงึกบัเสยีชวีติได ้ 
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผลงานชุดน้ีเปรียบเสมือนกระจก
สะท้อนให้เห็นถึงผลเสียของมลพิษที่จะตามมาในภายหลัง

ขอบเขตของการสร้างสรรค์
การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง ผลกระทบ 

จากมลภาวะในชวีติประจำาวนัผา่นศลิปะจดัวางมขีอบเขตในการ
วิจัยดังนี้

1. เนื้อหา
เนือ้หาดา้นมลพษิ มลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม แนวความคดิ 

เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษส่งผลทำาให้มนุษย์ได้รับมลพิษ 
โดยไมรู้่ตวัจากการดำาเนนิชวีติประจำาวนั เพ่ือใหผ้ลงานสรา้งสรรค์
ชิน้นีเ้ปน็เครือ่งเตอืนถงึผลกระทบจากมลพษิ จงึนำาไปสูก่ารสรา้ง
ผลงานทัศนศิลป์ในรูปแบบศิลปะจัดวาง

2. รูปแบบ
 สร้างสรรคผ์ลงานรปูทรงในลกัษณะ 3 มติ ิมกีารนำาฟอรม์

ของเดก็ ครอบครัว ใบหนา้ของเดก็ ถา่ยทอดถึงผูท้ีถู่กผลกระทบ 
จากมลพิษเหล่านี้ ผลงานถูกจัดวางในห้องนิทรรศการ หรือ
พื้นที่ต่างๆ ภายนอกอาคารได้ โดยใช้ผิวของนำ้ามันเครื่องเป็นตัว
สะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ

3. ผลงาน
 ผลงานเปน็รปูแบบศลิปะจดัวางจำานวน 1 ชดุนทิรรศการ  

ลักษณะผลงานมีส่วนประกอบของแผ่นเหล็กซิงค์และนำา้มันเคร่ือง 
เปน็สว่นประกอบหลกัของผลงานทัง้หมด การสรา้งสรรคผ์ลงาน
ชุดนี้ผู้วิจัยเชื่อว่า ผลกระทบของมลพิษเป็นเร่ืองที่ใกล้ตัวทุกคน
ล้วนแล้วแต่ได้รับมลพิษเข้าไปสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว

ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้า และหาข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษ มลภาวะ

ทางสิง่แวดลอ้ม ศลิปนิผูใ้หแ้รงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  
และเอกสารที่ใช้ในการประกอบงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้

2. รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมทำาแบบร่าง
3. ขั้นตอนการทำาแบบร่างผลงานลายเส้น
4. สร้างสรรค์ผลงานจริง
5. รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง
 5.1 รวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย
 5.2 รวบรวมข้อมูล วิดีโอ
6. นำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนำามาประกอบในรูปเล่มเอกสาร 

เพื่อจัดทำาเอกสารประกอบงานวิจัย
7. ประเมิน ผลงานสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 : ภาพร่างผลงานลายเส้นก่อนขยายท�าผลงานจริง
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การจัดท�าภาพร่าง
รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายใช้ประกอบในการทำาภาพร่าง 

ตัดทอนรายละเอียดส่วนต่างๆ ออกให้เหลือแต่ภาพลายเส้น  
ในขั้นตอนของการทำาแบบร่างนั้นควรทำาในจำานวนท่ีมากเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจก่อนการขยายทำาผลงานจริง

ผลงานวิจัย : ผลงานสร้างสรรค์
ผลงานต้องการสื่อถึงเรื่องของมลพิษ และมลภาวะ ที่ม ี

ผลกระทบต่อมนุษย์โดยการซึมซับเอามลพิษต่างๆ เข้าไปสู่ร่างกาย 
เปน็จำานวนมากทำาใหเ้กิดการสะสมจนอาจทำาใหเ้กิดการเจบ็ปว่ย
และผลเสยีตา่งๆ ตามมา รปูแบบของผลงานเปน็ศลิปะแนวตดิตัง้
จัดวาง เทคนิคสื่อผสม วัสดุที่ใช้คือแผ่นเหล็กซิงค์ นำ้ามันเครื่องที่
ใชแ้ลว้ จัดวางในหอ้งนทิรรศการจำานวน 1 ชุดนทิรรศการ สะทอ้น
ความคดิเกีย่วกบัมลพษิทีมี่ผลตอ่มนษุยด์ว้ยมมุมองเฉพาะบคุคล

การศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากมลภาวะในชีวิต
ประจำาวันผ่านศิลปะจัดวางซ่ึงมีความสำาคัญท่ีจะสะท้อนถึง 
ผลกระทบของมลพิษ อีกทั้งให้บุคคลทั่วไปเกิดความตระหนัก
ถึงการใช้ชีวิตในสังคมเมืองท่ีต้องใช้ชีวิตประจำาวันสัมผัสอยู่กับ
สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะได้รับมือได้ทันถึงผลเสียที่จะตามมา ในการ
ดำาเนินการศึกษานั้น ผู้วิจัยได้กำาหนดแนวทางข้ันตอน และวิธี
ดำาเนินการศึกษาไว้ดังนี้

การสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานชิ้นที่ 1 ผลงานชื่อ ทารก
แนวความคิด
ผู้ วิจัยนำาเสนอในเรื่องของมลพิษ โดยใช้วัสดุที่ เป็น 

นำ้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว แทนค่าของมลพิษที่เข้ามารุกรานมนุษย์ 
ผลงานได้มีการเลือกใช้ฟอร์มของเด็กทารกซ่ึงผู้วิจัยต้องการ 
ให้เห็นถึงความบอบบางและความไร้เดียงสาของเด็กผู้ท่ียังอ่อนต่อ 
โลกแต่กลับต้องมารับผลกระทบจากมลพิษนี้ด้วยโดยที่ไม่รู้ตัว 
โดยในผลงานชิ้นนี้ผู้วิจัยได้เลือกท่านอนของเด็กทารกมาใช้ใน
ผลงาน เพื่อต้องการให้เห็นถึงอิริยาบถของเด็กทารกท่ีกำาลัง 
พกัผอ่น ในวยัทารกเปน็วยัทีต่อ้งไดร้บัการพกัผอ่นอยา่งเพยีงพอ
และได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน จึงจะทำาให้เด็กเจริญเติบโตได้
อยา่งสมบรูณ ์ซึง่เดก็ทารกนัน้ไมส่ามารถพดูไดม้เีพยีงการสือ่สาร
ผ่านการร้องหรือเปล่งเสียงออกมา ผู้ใหญ่จึงทำาได้เพียงใช้วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

รูปแบบ
 ใชเ้ทคนคิการจดัวางโดยอาศยัพืน้ทีโ่ดยรอบใหส้ม้พนัธก์บั

งาน กำาหนดใหผิ้วของนำา้มนัเครือ่งมลีกัษณะมนัวาวเปรยีบเสมอืน 
กระจกที่สะท้อนสิ่งต่างๆ ลงไปบนผิวของนำ้ามันเครื่อง ผลงานมี 
ขนาด กว้าง 36 เซนติเมตร ยาว 76 เซนติเมตร ลึก 5 เซนติเมตร 

เทคนิคและวิธีการ
สรา้งสรรค์ผลงานโดยการใชแ้ผ่นเหล็กซงิค์ตดัใหเ้กดิเปน็ 

ฟอร์มรูปเด็กทารก และยกขอบด้านข้างรอบงานขึ้นเพื่อให้มี 
ลักษณะใกล้เคียงกับถาดรองนำา้มันเคร่ืองในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ 
โดยให้ความสำาคญักบันำา้มนัเครือ่งได้มปีฏิสมัพนัธก์บัผูช้มผลงาน 
ให้นำ้ามันเครื่องเป็นตัวสะท้อนสิ่งที่จะได้รับมลพิษและมลภาวะ
หากพวกเราทุกคนยังไม่ช่วยกันดูแล ตามที่ผู้วิจัยต้องการสื่อ
ออกมาในผลงาน

ผลงานชิ้นที่ 2 ผลงานชื่อ ครอบครัว
แนวความคิด
ในผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานต่อเน่ืองมาจากช้ินที่ 1 โดย 

ในชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ใช้ชื่อผลงานว่าครอบครัว คำาว่าครอบครัวนั้น
หมายถงึบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ซึง่ในผลงานชิน้นีผู้้วจัิยตอ้งการ
นำาเสนอถึงผลกระทบของมลพิษท่ีเกิดขึ้นกับคนจำานวนมากขึ้น  
การรุกรานของมลพิษจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง นั่นหมายถึง 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษก็มีจำานวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แม้
พวกเราทกุคนจะดแูลและปอ้งกนัดแีค่ไหนแตก่ไ็มส่ามารถหนพีน้
ปัญหาของมลพิษน้ีไปได้พวกเราทุกคนจึงทำาได้เพียงแค่ป้องกัน
ไม่ให้ตนเองและครอบครัวได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เพ่ิมข้ึน
ในทุกๆ วัน

ภาพที่ 2 : ทารก
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รูปแบบ
ใช้เทคนิคการจัดวางโดยอาศัยพื้นท่ีโดยรอบให้สัมพันธ์

กับงาน กำาหนดให้ผิวของนำ้ามันเครื่องมีลักษณะมันวาวเปรียบ
เสมือนกระจกที่สะท้อนสิ่งต่างๆ ลงไปบนผิวของนำ้ามันเครื่อง 
เนือ่งจากผลงานชิน้นีไ้ดใ้ชพ้ืน้ท่ีนอกอาคารทำาใหเ้กิดการสะทอ้น
ของต้นไม้ใบไม้ลงไปในผลงานด้วย ผลงานมีขนาดกว้าง 110 
เซนติเมตร ยาว 130 เซนติเมตร ลึก 3 เซนติเมตร 

เทคนิคและวิธีการ
สรา้งสรรคผ์ลงานโดยการใชแ้ผน่เหลก็ซงิคต์ดัใหเ้กดิเปน็

ฟอร์มรูปคนที่เดินจูงมือกันเป็นลักษณะครอบครัว และยกขอบ 
ด้านข้างรอบงานขึ้นเพื่อให้มีลักษณะใกล้เคียงกับถาดรอง 
นำ้ามันเคร่ืองในร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โดยให้ความสำาคัญ 
กับนำ้ามันเคร่ืองได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผลงาน ธรรมชาติ  
สิง่แวดลอ้มตา่งๆ รอบๆ ผลงาน ใหน้ำา้มนัเครือ่งเปน็ตวัสะทอ้นถึง 
สิ่งที่ได้รับมลพิษและมลภาวะหากพวกเราทุกคนยังไม่ช่วยกัน
ดูแล ตามที่ผู้วิจัยต้องการสื่อออกมาในผลงาน

การวิเคราะห์การใช้เทคนิค วิธีการและวัสดุ
เทคนิคการใช้นำ้ามันเครื่องที่ใช้แล้วนำากลับมาใช้ใหม่ใน

การสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ เปน็เทคนคิใหมท่ีข่า้พเจา้ไดท้ดลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของผลงานเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษ 
ด้วยสีและกลิ่นทำาให้นึกถึงของเสียที่เป็นพิษเป็นอันตรายได้เป็น
อย่างดี ภาชนะรองรับก็มีความสำาคัญกับผลงานด้วยเช่นกัน

ข้อดี ของการใช้นำา้มันเคร่ืองใช้แล้วในการทำางานสร้างสรรค์  
เปน็การนำาของเสียทีท่ิง้แลว้นำากลบัมาใชใ้หม ่สามารถตอบโจทย์

ได้ดีในเร่ืองของมลพิษของเสีย สีของนำ้ามันเครื่องที่มีความดำา
ทำาใหเ้กดิความกลวัต่อผูพ้บเหน็และตระหนกัถงึภยัรา้ยของสิ่งที ่
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อเสีย ของการใช้นำ้ามันเครื่องที่ใช้แล้วในการทำางาน
สร้างสรรค์ นำ้ามันเครื่องได้ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักในระบบ
ของเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงมีสารพิษที่ถูกปนเปื้อนมากับนำ้ามัน  
และกลิ่นที่เหม็นของนำ้ามันอาจทำาให้เกิดอันตรายได้หากสูดดม
เป็นเวลานานๆ อุปกรณ์ป้องกันจึงมีความจำาเป็นอย่างมากใน
ระหว่างการทำางานสร้างสรรค์

สรุปการวิจัย
ผลการวจิยั การสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปกรรม “ผลกระทบ

จากมลภาวะในชีวิตประจำาวันผ่านศิลปะจัดวาง” ชุดนี้เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรง
ในชีวิตประจำาวัน ซึ่งผู้วิจัยได้สัมผัสถึงมลพิษที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำาวัน โดยเฉพาะมลพิษที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในปัจจุบัน 
ทกุคนไมอ่าจปฏิเสธไดใ้นเรือ่งของการเดนิทางไปยงัสถานท่ีตา่งๆ 
มลพิษท่ีปะปนอยู่กับสภาพแวดล้อมทำาให้สังคมปัจจุบันได้กลับ
มาตระหนักถึงผลเสียผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษ นอกจากนี ้
ขา้พเจ้ายงัไดร้บัอิทธพิลจากผลงานศลิปะทางดา้นเทคนคิวธิกีาร
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินต่างประเทศ  
จึงทำาให้ผลงานของข้าพเจ้ามีรูปแบบเทคนิคเฉพาะตนที่ชัดเจน
และแตกต่าง

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ เป็นการสร้างผลงานศิลปะ
จัดวางด้วยการใช้นำ้ามันเครื่องที่ผ่านการใช้งานแล้วเป็นหลัก 
ในการทำางานผ่านกระบวนการคิดเทคนิควิธีการจากความรู้สึก
และประสบการณ์จริงสร้างสรรค์เป็นผลงาน นำาเสนอในรูปแบบ
แนวความคิดเทคนิควิธีการในผลงานชุดนี้การสร้างสรรค์ผลงาน 
ชุดนี้ทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์
และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแสดงขั้นตอนการทำางาน 
ตามลำาดับได้อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

อยา่งไรกต็ามการสรา้งสรรคผ์ลงานชดุนีไ้ดก้อ่ให้เกดิการ
ค้นคว้าทดลองค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์เฉพาะตนตาม
แนวความคิด และวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้การสร้างสรรค์ผลงาน
ชดุนีเ้ปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาผลงานศิลปะให้มคีวามแตกตา่ง
จากเดิม ก่อให้เกิดประโยชน์สำาหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าและ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ต่อไป

ภาพที่ 3 : ครอบครัว
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Comparison of aesthetic styles of decorative combs in Japan and China
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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 multi- 
level 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

บทคัดย่อ
ตั้งแต่สมัยโบราณ หวีได้มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนทั่วไป ในฐานะที่เป็นเครื่องมือจัดทรงผม หวีได้
สื่อถึงแนวคิด ฟังก์ชัน ความงามศิลปะ ทั้งทางวัฒนธรรม สังคม  
ค่านิยม และประเพณ ีบทความนีห้วงัว่าจะท�าให้คนทัว่ไปกลบัหนัมา 
สนใจ ภูมิปัญญาโบราณท่ีสืบต่อมา ในฐานะท่ีเป็นคนออกแบบ
เคร่ืองตกแต่ง หวีได้สื่อถึงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในสังคมที่มี 
รูปแบบหลากหลาย สื่่อผ่านรูปทรง วัสดุและการเปล่ียนแปลง
ในแต่ละช่วงเวลา มีรูปแบบ ลวดลายเส้นในวัฒนธรรมของตน 
บทความนี้จึงได้ใช้การเปรียบเทียบระหว่างหวีจีนและหวีญี่ปุ่น 
ผ่านรปูภาพแต่ละยคุ ทัง้นี ้ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ภายใน
ของวฒันธรรมเครือ่งประดบัหว ีสะท้อนมติขิองจติวญิญาณ ที่ม่า 
ความหมาย รูปทรงเฉพาะ ความงามทางศิลปะที่แตกต่างกัน 

ค�ำส�ำคญั : รปูแบบหว ีรปูทรง การเปรยีบเทยีบ จนี ญีปุ่น่
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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) 

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) 

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 

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

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

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  

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) 

(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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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 

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) 

(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) 

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

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) 
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In Meiji period (1868-1911) Japanese combs de-
veloped towards curved shapes, and the teeth became 
“full” and “thinner” style. (Figure: 13-15) 

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

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

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

(2016. August) 

(Figure:17) Combs in Showa period (1926 A.D. -1989 A.D.) 
 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) 
 (Figure: 13-15) In Meiji period Japanese 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) 
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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) 

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) 

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)

(Figure: 20) Bone Comb in Warring States Period
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 8- 
character 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 
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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: 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-) 

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

Photo taken by the author (2017. April) 

(Figure: 30) 

(Figure: 31-32) Song dynasty comb
Pictures are from Ancient Chinese Gold and Silver Jewelry 

by Yang Zhi shui (1954-) 

(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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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. 

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 

Time
Japan China

Modeling Use Style Modeling Use Style

About 4000 BC - 
the first century BC

Vertical horseshoe shape Comb the hair Comb teeth long  
and dense

Vertical 
horseshoe 
shape

Comb 
the hair

Comb teeth 
long 
and thick

The 1st century 
AD - the end of 
the third century 
AD

Semi-round comb back with 
long horseshoe shape

Comb the 
hair 、Fixed 
hair crown 、
decoration

Carved exquisite

Semi-round comb back with  
vertical long horseshoe- 
shaped, comb back gradually  
wide flat, comb teeth slightly  
sparse

Comb the 
hair 、Fixed 
hair crown 、
decoration

Simple and neat

 (Figure: 34) The comb of the Qing Dynasty
Source: http://baike. baidu. com/link?url=Mwj01YWcMpG-fyob- 
42yOknLn7aQckoQXSEPNdpr80s_1goB7WpFrTa0dIvglCZfKXt-
8KZWDD-fUx3isem53nWMbnrKzHrZkYbJ3RLDLic3 

(2016. September) 
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Time
Japan China

Modeling Use Style Modeling Use Style

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

Horseshoe-shaped, 
half-moon

Comb the hair 
、Fixed hair 
、decoration

Beautiful and 
dense, hair is 
the heyday of 
the comb

Semi-
circular, 
triangular

C o m b  t h e 
hair 、Fixed 
hair 、deco-
ration

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

Horseshoe-shaped, half-
moon, rainbow-shaped

Comb the hair 
、Fixed hair 
、decoration

Gradually 
elegant

rainbow-shaped Comb the hair 
、decoration

Simple and 
elegant

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

Horseshoe-shaped, half-
moon, rainbow-shaped Fish- 
shaped, trapezoidal

Comb the hair,  
No longer 
popular combing 
decoration

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

Square 
round, rain-
bow-shaped, 
half-moon, 
irregular 
shape,

Comb the 
hair 、Fixed 
hair 、deco-
ration

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 
hair 、Fixed 
hair 、deco-
ration

Simple and 
delicate

(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�าหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา

วารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal) เป็น
วารสารวชิาการของคณะศลิปกรรมศาสตร์ เพือ่ส่งเสรมิทางด้าน
วชิาการ การค้นคว้าวิจยั และการสร้างสรรค์ทางด้านศลิปะสาขา
ต่างๆ โดยตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย (Research Articles)  
และบทความวิชาการ (Review Articles) รวมท้ังผลงาน
วิทยานิพนธ์ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และงานศิลปวัฒนธรรม
หลากหลายสาขา จากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิต
ศึกษา ต่างๆ รวมท้ังคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซ่ึง 
ถือเป็นหนึ่งของการบริหารทางวิชาการแก่สังคม 

บทความในวารสารศลิปกรรมบรูพานีจ้ะมคีณะกรรมการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองโดยมี
ก�าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

ฉบับภาคต้น (ฉบับที่ 1 มิถุนายน - พฤศจิกายน)
ฉบับภาคปลาย (ฉบับที่ 2 ธันวาคม - พฤษภาคม)

ประเภทของบทความที่จะตีพิมพ์ 
1. รายงานการวิจัยทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็น

บทความวจิยัหรอืบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศลิปกรรม และ 
ด้านวัฒนธรรม(การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์  
ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การจัดการด้านวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์)

2. บทความวชิาการหรอืบทความงานสร้างสรรค์ทางด้าน 
ศิลปกรรมศาสตร์เป็นบทความที่เสนอองค์ความรู ้ แนวคิด  
วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้าน
ศลิปกรรมศาสตร์ (การวิจยังานศลิปะ การออกแบบ ประยกุต์ศิลป์  
ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี) และการจัดการด้าน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์ 

3. บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์

รูปแบบการเขียนบทความ
รายงานการวิจยั บทความวจิยั และงานสร้างสรรค์ทางด้าน 

ศิลปกรรม ควรมีความยาวตั้งแต่ 5,000 ค�า แต่ไม่ควรเกินกว่า 
15,000 ค�า (จ�านวนค�าถือตามการนับจ�านวนค�าใน Microsoft 
Word) หรือ จ�านวนหน้า ตั้งแต่ 15 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 25 หน้า 
(ไม่รวมบรรณานุกรม ภาพประกอบ และค�าบรรยายภาพ) ลงใน
กระดาษ A4 ระยะห่างจากขอบกระดาษ ทัง้ด้านบนและด้านล่าง 
1.5 นิว้ ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิว้ โดยใช้รปูแบบอกัษร Cordia 
New ขนาด 16 point เท่านัน้ ตวัเลขให้ใช้เป็นเลขอารบคิท้ังหมด 
และมีข้อมูลตามล�าดับต่อไปนี้

• บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชือ่-นามสกลุ ต�าแหน่ง ต�าแหน่งทางวชิาการ หน่วยงาน 

ที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• เชิงอรรถและบรรณานุกรม

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
ผู้ส่งผลงานสามารถน�าเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ได้ ต้องมี

หลักเกณฑ์ดังนี้
1. บทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร

ต้องไม่เคยถูกน�าไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรืออยู่
ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ใน
เวลาเดียวกัน 

2. บทความต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ 
(Peer Review) จากภายนอกมหาวทิยาลัยในสาขานัน้ๆ อย่างน้อย  
2 คน

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์นี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ และสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง
ส�านวนและรูปแบบ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

4. ผูป้ระเมนิบทความจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นและข้อแนะน�า 
ว่าบทความนั้นๆ จะไดร้บการยอมรับ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือ 
ให้แก้ไข หากมีการแก้ไขผู้เขียนจะต้องส่งบทความแก้ไขอีกครั้ง
และต้องแก้ไขบทความน้ันให้เสร็จภายใน 10-15 วัน หลังจาก 
ได้รับผลการประเมิน 
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5. บทความท่ีน�าเสนอเพ่ือพจิารณาตีพมิพ์ในฉบบัภาคต้น 
ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือนมีนาคมและในฉบับภาคปลาย ต้อง
ส่งต้นฉบับ ภายในเดือนกันยายน

การเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์
1. บทความ
เอกสารบทความวิชาการ/วิจัย จ�านวน 3 ชุด พร้อมแบบ

น�าส่งต้นฉบับ จ�านวน 1 ชุด
ซีดี-รอม จ�านวน 1 แผ่น ประกอบด้วย 
(1) ไฟล์บทความ นามสกลุ .doc หรอื .docx และ pdf.
(2) ไฟล์ภาพประกอบ นามสกลุ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื  

TIFF ความละเอยีด 300 Pixel / High Resolution 
ขนาดไฟล์ไม่ต�่ากว่า 500KB

บทความสามารถจัดท�าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
ในกรณทีีเ่ป็นภาษาองักฤษ บทความดงักล่าวต้องผ่านผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องมาแล้ว การเขียน 
ภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้ค�าศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลัก 
ของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษใน
ข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจ�าเป็นและไม่ใช้ค�าย่อ นอกจาก
เป็นค�าที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

กรณจี�าเป็นให้เขยีนค�าศพัท์ภาษาไทย ตามด้วยในวงเลบ็
ภาษาองักฤษ โดยค�าแรกให้ขึน้ต้นด้วยตัวพมิพ์ใหญ่ ส่วนค�าทีเ่หลือ 
ทัง้หมดให้พมิพ์ด้วยตวัพมิพ์เลก็ ยกเว้นชือ่เฉพาะทกุค�าให้ขึน้ต้น 
ด้วยพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยูห่ลายทีใ่นบทความของศัพท์ค�าเดยีวกนั 
ที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค�าศัพท์ภาษาไทย
ตามด้วยภาษาอังกฤษครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค�าศัพท ์
ภาษาไทยเท่านั้น

2. การพิมพ์ 
ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้า

กระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้ว) ตั้งค่าหน้ากระดาษส�าหรับ 
การพิมพ์ ห่างจากของกระดาษด้านบน 1.5 น้ิว ด้านอื่นๆ  
ด้านละ 1 นิ้ว เว้นบรรทัดใช้ระยะ No spacing ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New เท่านั้น 
ตวัเลขให้ใช้เป็นเลขอารบิคทัง้หมด ซึง่มขีนาด ชนดิของตวัอกัษร  
รวมทั้งการจัดวางต�าแหน่งดังนี้

- แผ่นปก ชือ่เรือ่งทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ พมิพ์ไว้ 
ตรงกลางของหน้าแรกด้วยอักษรขนาด 16 และพิมพ์ชื่อผู้เขียน  
คณุวฒุ ิต�าแหน่ง และสถานทีท่�างาน (Institutional Affiliation(s))  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บอกหน่วยงานที่สังกัด  
ชือ่สถาบนั คณะ สาขา และทีอ่ยูที่ส่ามารถติดต่อได้ทางไปรษณย์ี  
เบอร์โทรศพัท์ทีท่�างาน ระบจุงัหวดัและรหสั และ E-mail address  
ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษด้านขวา

- ต้องมีเลขหน้าก�ากับ ในเนื้อหาทุกหน้าโดยมีขนาด  
16 ชนดิตวัธรรมดา ต�าแหน่งชิดขอบบนกระดาษด้านขวา ยกเว้น
แผ่นปกไม่ต้องใส่

- ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน
 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่ง

ขอบกระดาษด้านซ้าย
 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา 

ต�าแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
- ชือ่ผูเ้ขยีน ขนาด 16 ชนดิตวัหนา ต�าแหน่งขอบกระดาษ 

ด้านขวาใต้ช่ือเรื่อง ถ้าผู้เขียนเป็นชาวต่างประเทศให้น�าช่ือสกุล
ขึ้นก่อนชื่อต้น

- ระบขุ้อมลูว่า เป็นบทความวชิาการ หรอืบทความวจิยั  
หรือวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ และระบุที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัด  
(มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขา) ของผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา 
ต�าแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อผู้เขียน

- บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษก่อนน�าเสนอเนื้อหา

- บทความและมีการก�าหนดค�าส�าคัญไม่เกิน 5 ค�า 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียงหัวข้อของเนื้อเร่ือง 
ให้พิจารณา ตามความเหมาะสม

- หวัข้อของบทคัดย่อไทย/องักฤษ ขนาด 16 ชนดิตวัหนา  
ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของ
ผู้เขียน

- เนือ้หาบทคดัย่อไทย/องักฤษ ขนาด 16 ชนดิตวัธรรมดา  
จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab (0.5 นิ้ว) จาก 
ขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน โดยให ้
น�าบทคัดย่อภาษาไทยขึน้ก่อน บทคัดย่อภาษาองักฤษ (Abstract) 
ซึ่งแปลจากบทคัดย่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหา 
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ตรงกัน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ใช้อักษรตัวตรง  
ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค�า หรือ 15 บรรทัด

- หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�าแหน่งชิดขอบ
กระดาษด้านซ้าย

- หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลข
หน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล�าดับหมายเลขต�าแหน่งเว้น 1 Tab 
(0.5 นิ้ว) จากขอบกระดาษด้านซ้าย 

- เนือ้หา ขนาด 16 ชนดิตวัธรรมดา จดัพมิพ์เป็น 1 คอลัมน์  
และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

- จ�านวนหน้าต้นฉบบั ควรมคีวามยาวระหว่าง 15-25 หน้า
3. การเรียงล�าดับ
รูปแบบของรายงานการวิจัย ควรเรียงล�าดับเรื่องดังนี้
• บทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
• ค�าส�าคัญภาษาไทย 2-5 ค�า/ภาษาอังกฤษ
• ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
• วัตถุประสงค์ของการวิจัย
• กรอบแนวคิดและสมมติฐาน (ถ้ามี)
• วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
• วิธีการด�าเนินการวิจัย 
• ผลการวิจัย เสนอให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ
• ใช้ตารางเมื่อจ�าเป็นค�าอธิบายตารางเสนอเฉพาะที่

ต้องการชี้ประเด็นส�าคัญ
• สรุปและอภิปรายผล เสนอเป็นความเรียงชี้ให้เห็นถึง 

ความเชือ่มโยงของผลทีไ่ด้กับกรอบแนวคดิและงานวจิยั 
ที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐานเป็นข้อๆ แต่ 
ชีใ้ห้เหน็ถงึความเชือ่มโยงของตวัแปรทีใ่ช้ศกึษาทัง้หมด

• ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

• เชิงอรรถ/เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม
4. ภาพประกอบ 
ผู้เขียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้ในเน้ือหา โดย

ขึ้นบรรทัดใหม่และจัดวางภาพไว้ใต้ข้อความที่เกี่ยวข้อง และ 
มีค�าบรรยายใต้ภาพ การบรรยายภาพให้พิมพ์ใต้ภาพ หากเป็น
ภาพที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น จากหนังสือวารสารต่างๆ เป็นต้น) ต้อง 
ได้รับการอนุญาตก่อน และต้องมีการอ้างอิง Reference ด้วย 
โดยระบุดังนี้ ตามรูปแบบ ดังนี้

ภาพที่ 1 : 
(ที่มา : ชื่อ และ พ.ศ.)
ให้ใช้ค�าว่า ภาพที ่1 โดยเป็นตัวหนา ตามด้วยเครือ่งหมาย

ทวภิาค (:) และข้อความบรรยายภาพ บรรทดัต่อมาเป็นทีม่าของ
ภาพ โดยระบุ แหล่งที่มา และปี พ.ศ.

ไฟล์ภาพที่ส่งมาจะเป็นสีหรือขาวด�า ก็ได้ แต่ภาพใน
วารสารที่ตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวด�า เท่านั้น โดยให้ส่งเป็น 
ไฟล์ภาพ นามสกลุ .jpg, jpeg หรอื RAW หรอื TIFF ความละเอียด  
โดยปรับขนาดของไฟล์รูป ไม่ควรต�่ากว่า 300 Pixel/High  
Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต�่ากว่า 500 KB โดยต้องระบุชื่อภาพ 
ให้ตรงกับล�าดับภาพที่แทรกไว้ในข้อมูลเนื้อหา 

5. การอ้างอิงเอกสาร
ในเนือ้เรือ่ง ใช้ระบบนาม ปี เป็นการอ้างองิท่ีอยู่รวมกนักบั 

เนือ้หาไม่แยกส่วน โดยอาจเขยีนชือ่ผูแ้ต่งทีใ่ช้อ้างอิงให้กลมกลนื
ไปกับเนื้อหาหรือจะแยกใส่ในวงเล็บท้ายข้อความอ้างอิงก็ได้ 

1. นามของผู้เขียนและการอ้างอิงที่เป็นตัวเลข 
- นามของผู ้เขียนภาษาไทย ให้เขียนชื่อ และให้ใช้

พุทธศักราช ตัวเลขหน้าเป็นเลขอารบิกทั้งหมด เช่น
• พวงรตัน์ ทวรีตัน์ (2543, 48) กล่าวว่า..............(ในการ 

กล่าวถึงผู้เขียนครั้งแรก) หรือ (พวงรัตน์, 2527, 48) 
กล่าวว่า.............(ในการกล่าวถงึผู้เขยีนครัง้ต่อมา) หรอื 
(พวงรัตน์, 2527, 48) (ตามหลังข้อความที่อ้างอิงถึง)

• ผู ้วิจัยใช้ทฤษฏีของ เบสต์ ที่กล่าวไว้ว่าการแปล 
ความหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
(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 ใช้ชือ่แรกแล้วตามด้วยค�าว่า และคณะ แล้ว

จึงเป็นพุทธศักราชและเลขหน้า เช่น
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• …….(นวลน้อย บุญวงษ์ และคณะ 2539, 117-121) 
• ภาษาต่างประเทศ ใช้เฉพาะนามสกุลคนแรก แล้ว 

ตามด้วย et al. และ ค.ศ. เช่น
• .........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู ้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก�ากับ 

ตัวอักษรตามล�าดับ เช่น ก, ข, ค,... A, B, C,…ต่อจากปีพิมพ์ เช่น 
• (ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรือ 

(Brown1991A, 299)
4. กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ 

ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทนและใช้ตัวเอน เช่น 
• (ทศันศิลป์ 2550, 15) เอกสารจากเวบ็ไซต์ เช่น หลกัเกณฑ์ 

การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่าย
• เสยีง (2542, ออนไลน์) หมายความว่า.........หรอื ..........
• ............ (Therapeutic Goods Administration, 

online)
6. การเขียนบรรณานุกรม
เอกสารอ้างองิทกุเรือ่งทีป่รากฏในรายการอ้างองิ ให้น�ามา 

เขียนเป็นบรรณานุกรมทุกรายการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
6.1. จดัท�ารายการสิง่พมิพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยรายการ 

สิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
6.2. การอ้างอิงที่เป็นตัวเลขใช้เลขอารบิกทุกกรณี
6.3. เรียงล�าดับตามตัวอักษรของผู้แต่ง 

• เขียนช่ือทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสารภาษาไทย ให้
เขียนชื่อ ทุกคนเรียงกันไป ค่ันด้วยจุลภาค (,) คน
สุดท้ายให้เชื่อมด้วย “และ” เช่น พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
จิตรแก้ว สว่างราช, และชูศักดิ์ เตชะณรงค์ . 

• เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล�าดับตามปี 
จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที่พิมพ์หลังต่อๆ มา แต ่
หากเป็นปีเดียวกนัให้ใส่ ก ข ค ก�ากับไว้ทีพ่ทุธศกัราช 
หรือ A B C ก�ากับไว้ที่คริสต์ศักราชโดยเรียง 
ตามล�าดับของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลังและตามล�าดับ
ตัวอักษรของชื่อเรื่องส�าหรับชื่อเรื่องให้ใช้ตัวเอน

• ชื่อผู้แต่งในรายการถัดจากรายการแรกให้แทนช่ือ 
ผูเ้ขยีนด้วยการขดีเส้นใต้ จ�านวน 16 เคาะ (8 ตัวอกัษร)  
ตามด้วยจุด (.) 

6.4. บรรณานกุรมทีม่คีวามยาวเกนิ 1 บรรทดั ในการพมิพ์/ 
เขียนบรรทัดที่ 2 ให้เยื้องเข้าประมาณ ½ นิ้ว เช่น

ตัวอย่างหนังสือผู้แต่งเป็นผู้เขียน
เสร ีวงษ์มณฑา. (2540). ครบเครือ่งเร่ืองการสือ่สารทางการตลาด.  

กรุงเทพฯ : วสิทธิ์พัฒนา.
ณรงค์ รัตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรูเ้ทคโนโลยี

ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การพลังงาน.
 . (2528ข). คูม่อืการเจรจาและการท�าข้อตกลงการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

American Psychological Association. (2010). Publication  
manual of the American Psychological Association  
(6th ed.). Washington, DC: American Psychological 
Association. 

ตัวอย่างหนังสือที่มีบรรณาธิการ
พเิชษฐ รุง้ลาวลัย์, บรรณาธกิาร. (2553). คนละไม้คนละมอื. ราชบรุ:ี  

ศนูย์ประสานงานชมรมศษิย์เก่าสามเณรลยัแม่พระนริมล.
Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced 

headache. New York: Springerverlag.
6.5. ชื่อเรื่องหนังสือ ช่ือบทความ ช่ือวารสารภาษาต่าง

ประเทศ ให้ขึน้ต้นด้วยอกัษรตัวพมิพ์ใหญ่ทกุค�า ยกเว้นค�าบรุพบท
และสันธาน 

6.6. หากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ส�านักพิมพ์ ให้ใช้ค�าว่า 
ม.ป.ท. หรือ n.p. หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้ค�าว่า ม.ป.ป. หรือ 
N.d.

6.7. ในกรณไีม่มีช่ือผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรอืบรรณาธกิาร  
ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทน

6.8. ล�าดบัการเขยีนและเครือ่งหมายวรรคตอนให้ใช้ดงันี้
หนงัสอื : ผูเ้ขยีน.//ปี.//ชือ่หนงัสอื.//ชือ่เมอืง:/ส�านกัพมิพ์. 

ณรงค์ รัตนะ. (2530). เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่อ. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven:  
Yale University Press.
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การเขียนอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
ผูเ้ขยีน.//ปี.//ชือ่เรือ่ง.//วทิยานพินธ์ ชือ่ปริญญา ชือ่คณะ 

ชื่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
โกเมศ คนัธกิ (2557). การออกแบบบลอ็กผนงัเครือ่งเคลอืบดนิเผา 

ด้วยเร่ืองราวจากทะเล. วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต,  
สาขาทศันศลิป์และการออกแบบ, คณะศลิปกรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยบูรพา

การเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสาร
ผู้เขียน.//ปี.//”ชื่อเรื่อง.”//ชื่อวารสาร เลขปีที่,/ฉบับที่/

(เดือน),/เลขหน้า.
นวลพรรณ อ่อนน้อม. (2557). การพฒันางานออกแบบเพือ่บรูณา 

ด้านแนวคดิ. วารสารคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา, 22(2), 1-14.

การเขียนบรรณานุกรมเอกสารการประชุมวิชาการหรือการ
สัมมนาทางวิชาการ

ผูเ้ขยีน.// ปี.//“ชือ่เรือ่ง.”//ใน ชือ่สมัมนา วนั สมัมนา.//
สถานที่:/หน่วยงานที่จัด
วสันต์ ศรีสวัสดิ์. (2551). “ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบ

และองค์ประกอบในงานศิลปกรรม.” ใน การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์
วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26 เมษายน 2556. 
ฉะเชงิเทรา: สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎั
ราชนครินทร์.

การเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ 
ผูเ้ขยีน.//(ปีทีบ่นัทกึข้อมลู/หรอืปีทีค้่นข้อมูล).//ช่ือเรือ่ง.// 

หน่วยงานเจ้าของเวบ็ไซต์,/URL,/(สบืค้นวนัที ่เดอืน ปี ภาษาไทย) 
(accessed เดือน วันที่, ปี ภาษาต่างประเทศ)
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

แห่งชาต.ิ (2554).แผนพฒันาสงัคมและวฒันธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2550 - 2554). สืบค้นวันที่ 29 มกราคม 
2554, จาก http://www.Idd.go.

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
(2555). สถติกิารส่งออก (Export) ข้าวหอมมะล:ิ ปรมิาณ
และมลูค่าการส่งออกรายเดอืน. สบืค้นวนัที ่30 สงิหาคม 

2557, จากhttp://www.oae.go.th/oae_report/
export_import/export_result.php 

ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา  

(Burapha Arts Journal) คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา  
ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ห้ามน�าข้อความ 
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้าเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาต 
จากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

ความรับผิดชอบ
เนือ้หาต้นฉบบัทีป่รากฏในวารสารเป็นความรบัผดิชอบของ 

ผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

การพิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิการ จะท�าหน้าที่พิจารณากล่ันกรอง

บทความและจะแจ้งผลการพจิารณาให้ผูส่้งบทความทราบภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบทความ ทั้งนี้กองบรรณาธิการ 
ฝ่ายประสานงานจะท�าหน้าทีป่ระสานงานกับผูส่้งบทความในทกุ 
ขั้นตอน

2. ฝ่ายประสานงานจะด�าเนินการจดัรปูแบบของบทความ
ให้เป็นระบบเดียวกันทุกบทความก่อนน�าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
(Peer Review) พิจารณาจากนัน้ จงึส่งบทความทีไ่ด้รบัการพจิารณา 
ในเบื้องต้นให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จ�านวน 2 ท่าน 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 
โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน

ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด 
จากน้ัน จึงส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความ 
หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ผู้ส่งบทความแก้ไขและน�าส่ง
กองบรรณาธิการภายในระยะเวลา 1 เดือนนับต้ังแต่วันที่ได้รับ
ผลการพิจารณา

3. ฝ่ายประสานงานน�าบทความที่ผ่านการพิจารณาและ
แก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการเรียบเรียงพิมพ์และการตีพิมพ์ โดย
ใช้ระยะเวลาด�าเนินการประมาณ 2-3 เดือน

4. ผู้ส่งบทความจะได้รบั “วารสารศิลปกรรมบรูพา” จ�านวน  
2 เล่มเป็นการตอบแทน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วารสาร
ศิลปกรรมบูรพาได้รับการเผยแพร่การส่งต้นฉบับ
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การจัดส่ง
ผู้เขียนต้องน�าส่งเอกสารต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Word 

พร้อมแผ่น CD ตามข้อก�าหนดของรปูแบบวารสาร จ�านวน 3 ชดุ 
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

บรรณาธกิารวารสารศลิปกรรมบรูพา (Burapha Arts Journal)
บัณฑิตวิทยาลัย ส�านักงานคณบดี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศพัท์. 038 102 222, 038 391 042 ต่อ 2510, 2511, 2516
โทรสาร 038 391042
หรือ ส่งผ่านเว็ปต์ไซต์ : http://www.fineartbuu.org/journal






