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ที่่ป� รึึกษาและคณะกรรมการกลั่่�นกรองบทความทางวิิชาการ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ดร.สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ
ราชบััณฑิิต สำำ�นักศิ
ั ลิ ปกรรม ราชบััณฑิิตยสภา
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ อรศิิริิ ปาณิินท์์	คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ เสริิมศัักดิ์์� นาคบััว	ศิลปิ
ิ ิ นแห่่งชาติิ สาขาทััศนศิิลป์์
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ สุุชาติิ เถาทอง	นัักวิิชาการอิิสระ
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ พิิษณุุ ศุุภนิิมิิตร
ภาควิิชาภาพพิิมพ์์ คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม
					
และภาพพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ ปริิญญา ตัันติิสุข	ศิ
ุ
ลปิ
ิ ิ นแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช ๒๕๖๑
					
สาขาทััศนศิิลป์์ ประเภทวิิจิิตรศิิลป์์ (จิิตรกรรม)
ศาสตราจารย์์กิิตติิคุณ
ุ วััฒนะ จููฑะวิิภาค	
มหาวิิทยาลััยธุรุ กิิจบััณฑิิต
ศาสตราจารย์์ ดร.พรสนอง วงศ์์สิงิ ห์์ทอง
ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ 		
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ดร.ศัักดิ์์ชั� ยั สายสิิงห์์		
ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ
					คณะโบราณคดีี มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภกรณ์์ ดิิษฐพัันธุ์์�		
ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ดร.ชาญณรงค์์ พรรุ่่�งโรจน์์	นักั วิิชาการอิิสระ
ศาสตราจารย์์ เดชา วราชุุน			ศิิลปิินแห่่งชาติิ พุุทธศัักราช 2550 สาขาทััศนศิิลป์์
ศาสตราจารย์์ปรีีชา เถาทอง			
ภาควิิชาศิิลปะไทย คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม
					
และภาพพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์สุวิุ ิทย์์ ธีีรศาศวััต		คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ศาสตราจารย์์เอกชาติิ จัันอุุไรรััตน์์		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ศาสตราจารย์์พรรััตน์์ ดำำ�รุุง			
ภาควิิชาศิิลปการละคร
					คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ ว่่าที่่�ร้อ้ ยโท พิิชัยั สดพิิบาล	
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม				
					
สถาบัันเทคโนโลยีี พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
รองศาสตราจารย์์ ดร.สาธิิต ทิิมวััฒนบรรเทิิง สาขาวิิชาศิิลปะจิินตทััศน์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒประสานมิิตร
รองศาสตราจารย์์ ดร.ชััยยศ อิิษฎ์์วรพัันธุ์์�	คณะจิิตรกรรม ประติิมากรรม และภาพพิิมพ์์ 		
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์ ดร.วรลััญจก์์ บุุณยสุุรัตั น์์ 	คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
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รองศาสตราจารย์์ ดร.สมพร ธุุรี		ค
ี
ณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.นิิยม วงศ์์พงศ์์ดำ�	ค
ำ
ณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร.รุ่่�งโรจน์์ ธรรมรุ่่�งเรืือง
ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ คณะโบราณคดีี
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์ ดร.เฉลิิมศัักดิ์์� พิิกุลุ ศรีี	คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
รองศาสตราจารย์์ ดร. ณรงค์์ชัยั ปิิ ฎกรัชั ต์์
ภาควิิชาดนตรีีวิิทยา
					
วิิทยาลััยดุริุ ยิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
รองศาสตราจารย์์ ดร.เนื้้�ออ่่อน ขรััวทองเขีียว	คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนดุุสิติ
รองศาสตราจารย์์ ดร.รงคกร อนัันตศานต์์	คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเฃีียงใหม่่
รองศาสตราจารย์์ ดร.สกนธ์์ ภู่่�งามดีี		คณะดิิจิิทัลมี
ั ีเดีีย มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
รองศาสตราจารย์์ ดร.พััดชา อุุทิิศวรรณกุุล	 ภาควิิชานฤมิิตศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองศาสตราจารย์์จิิระพััฒน์์ พิิตรปรีีชา		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ ภาควิิชาทััศนศิิลป์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
�
รองศาสตราจารย์์กมล เผ่่าสวััสดิ์์		
ภาควิิชาทััศนศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
					จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองศาสตราจารย์์เทพศัักดิ์์� ทองนพคุุณ	นัักวิิชาการอิิสระ
รองศาสตราจารย์์ภารดีี มหาขัันธ์์		นักั วิิชาการอิิสระ
รองศาสตราจารย์์ปรีีชา ปั้้� นกล่ำำ��		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
รองศาสตราจารย์์สถาพร ดีีบุญ
ุ มีี ณ ชุุมแพ	คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต
รองศาสตราจารย์์แสงอรุุณ กนกพงษ์์ชัย	ค
ั
ณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยหัวั เฉีียว
รองศาสตรจารย์์อุดุ มศัักดิ์์� สาริิบุตุ ร		
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
					พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อภิิสักก์
ั ์ สิินธุุภัค	
ั
ภาควิิชาครุุศาสตร์์สถาปัั ตยกรรมและการออกแบบ
					คณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรม สถาบัันเทคโนโลยีี
					พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วััฒนพัันธุ์์� ครุุฑะเสน	คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นงนุุช ภู่่�มาลีี		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. อชิิรัชั ญ์์ ไชยพจน์์พานิิช ภาควิิชาประวััติศิ าสตร์์ศิลิ ปะ คณะโบราณคดีี 		
					
มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
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ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิภิ ายในมหาวิิทยาลััย
ศาสตราจารย์์ พงษ์์เดช ไชยคุุตร		
สาขาทััศนศิิลป์์และการออกแบบ
					
มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ศาสตราจารย์์ภรดีี พัันธุุภากร		
สาขาการออกแบบเซรามิิกส์ ์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร.พิิมพ์์ทอง ทองนพคุุณ	คณะอััญมณีี
					
มหาวิิทยาลััยบูรู พา วิิทยาเขตจัันทบุุรีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.เสกสรรค์์ ตัันยาภิิรมย์์ สาขาการออกแบบเซรามิิกส์ ์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ปิิติวิ รรธน์์ สมไทย		
สาขากราฟิิ กอาร์์ตและกราฟิิ กมีีเดีีย
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จัันทนา คชประเสริิฐ	คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร.เกรีียงศัักดิ์์� เขีียวมั่่�ง
สาขาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ภานุุ สรวยสุุวรรณ
สาขาจิิตรกรรม
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.บุุญชูู บุุญลิิขิิตศิิริิ
สาขานิิเทศศิิลป์์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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บรรณาธิิการที่่ป� รึึกษา
ศาสตราจารย์์ภรดีี พัันธุุภากร		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร. เสกสรรค์์ ตัันยาภิิรมย์์ สาขาการออกแบบเซรามิิกส์ ์
					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
บรรณาธิิการ
ผศ. ดร.ภููวษา เรืืองชีีวิิน			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
กองบรรณาธิิการ
ผศ.ดร.ผกามาศ สุุวรรณนิิภา		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผศ.ดร.ภานุุ สรวยสุุวรรณ			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รศ.ดร.ฉลองเดช คููภานุุมาต			คณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
รศ. กััญจนา ดำำ�โสภีี			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า ลาดกระบััง
ผศ ดร.เขมพััทธ์์ พััชรวิิชญ์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์
					
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า ลาดกระบััง
ผศ.ดร.ธนธร กิิตติิกาญจน์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
ผศ.ดร.ไธพััตย์์ ภููชิิสส์์ชวกรณ์์			คณะสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
ผศ.ดร. นฤมล ศิิลปชััยศรีี			
วิิทยาลััยเพาะช่่าง
					
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
ผศ. ดร.ปรีีชาวุุฒิิ อภิิระติิง			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผศ.ชััยวุฒิ
ุ ิ ร่่วมฤดีีกูล			ค
ู
ณะวิิจิิตรศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ผศ.ดร.อติิเทพ แจ๊๊ดนาลาว			คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
กองบรรณาธิิการฝ่่ายศิิลปกรรม
ผศ.จัักรกริิศน์์ บััวแก้้ว			คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
เจ้้าของ : สำำ�นักั งานคณบดีีคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำำ�บลแสนสุุข อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี 20131
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บทบรรณาธิิการ
	วารสารศิิลปกรรมบููรพาฉบัับนี้้เ� ป็็ นฉบัับแรกของปีี 2564 ซึ่่ง� หลัังจากการได้้รับก
ั ารพิิจารณา
ให้้วารสารยัังคงอยู่่�ในฐาน 2 ในการประเมิินตามเกณฑ์์มาตรฐานของศููนย์์ดัชั นีีการอ้้างอิิงวารสารไทย
(TCI) ซึ่่ง� เรายัังอยู่่�ในช่่วงของการพยายามปรัับปรุุงข้้อมููลโดยเฉพาะข้้อมููลในระบบ Thaijo ที่่�ยังั คง
เป็็ นปัั ญหาอยู่่�พอสมควร ทั้้�งในด้้านของการรัับส่ง่ บทความและตอบกลัับผ่่านระบบออนไลน์์ จากการ
ตอบรัับข องผู้้�ทรงคุุณ วุุฒิิ ใ นการพิิ จ ารณาบทความนั้้�น เนื่่� อ งจากผู้้�ทรงคุุณ วุุฒิิ ห ลายท่่า นอาจไม่่
สะดวกในด้้านการตรวจประเมิินบทความผ่่านระบบ จึึงทำำ�ให้้การทำำ�งานในรููปแบบของการจััดการยััง
ไม่่สมบููรณ์์ แต่่ทางกองบรรณาธิิการก็็ได้้พยายามใช้้วิิธีีประสานงานเพื่่�อให้้ได้้ผู้้�วิิจัยั ได้้ทราบผลการ
ประเมิินที่่�ทันั ต่่อการตีีพิิมพ์์ ในกำำ�หนดระยะเวลาของการเผยแพร่่วารสาร
ในฉบัับนี้้เ� ป็็ นฉบัับที่่�ทางกองบรรณาธิิการได้้รับก
ั ารตอบรัับจากผู้้�วิิจัยส่
ั ง่ บทความเข้้ามากััน
ค่่อนข้้างมากและมีีความหลากหลายของบทความ ทางเราจึึงได้้เร่่งดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้วารสารได้้เผย
แพร่่ตามกำำ�หนด โดยครั้้�งนี้้�มีีบทความที่่�ผ่า่ นการประเมิินจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิตีีพิิมพ์์รวม 10 บทความ
และบางบทความได้้มีีการปรัับปรุุงแก้้ไขตามที่่�ได้้รับคำ
ั �ำ แนะนำำ�เรีียบร้อ้ ย และยัังมีีอีีกหลายบทความ
ที่่�ไม่่สามารถตีีพิิมพ์์ในฉบัับนี้้ไ� ด้้ ทางกองบรรณาธิิการจึึงจะนำำ�บทความนั้้�นไปตีีพิิมพ์์ในวารสารฉบัับ
ถััดไป และได้้แจ้้งกลัับไปยัังผู้้�เขีียนและผู้้�วิิจัยทุ
ั กท่
ุ า่ นตามลำำ�ดับั ซึ่่ง� ทางกองบรรณาธิิการขอขอบคุุณ
ทุุกท่า่ นในการให้้ความสนใจส่่งบทความเพื่่�อมาลงตีีพิิมพ์์ในวารสารศิิลปกรรมบููรพามา ณ โอกาสนี้้�
และจะขอเป็็ นสื่่�อกลางในการเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านวิิชาการต่่อไปอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ
											
							
บรรณาธิิการ		
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Kala Doo Dee : Creative Handicrafts and Jewelry from Coconut Shells
ภาณุุพงศ์์ จงชานสิิทโธ 1
ไพโรจน์์ วรพจน์์พรชััย 2

บทคััดย่่อ
	บทความวิิชาการเรื่่�อง “กะลาดููดีี : การสร้้างสรรค์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลา
มะพร้้าว” เป็็ นการนำำ�เสนอเรื่่�องการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการออกแบบเครื่่�องประดัับจากกะลา
มะพร้้าวซึ่่ง� จััดอยู่่�ในประเภทของเครื่่�องประดัับเทีียม (Costume Jewelry) ของผู้้�ประกอบการราย
หนึ่่ง� ที่่�ใช้้ชื่่�อแบรนด์์เนม“กะลาดููดีี” ซึ่่ง� มีีสาระสำำ�คัญ
ั 3 ประเด็็นหลัักเกี่่�ยวกับั 1) การนำำ�กะลามะพร้้าว
มาสร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่�องประดัับ ซึ่่ง� เป็็ นลัักษณะการนำำ�วัสั ดุุเหลืือใช้้มาสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�ม ให้้เกิิดเป็็ น
รููปแบบเครื่่�องประดัับเทีียมที่่�หลากหลาย 2) รููปแบบเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว “กะลาดููดีี” ซึ่่ง�
ส่่วนใหญ่่เป็็ นรูู ปแบบสร้้อยคอ ซึ่่�งเป็็ นที่่�นิิยมและเป็็ นทางเลืือกหนึ่่�งของผู้้�บริิโภคในการใช้้เครื่่�อง
ประดัับนอกเหนืือจากเครื่่�องประดัับเงิินและทองคำำ� 3) คุุณค่่า ของงานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจาก
กะลามะพร้้าว ซึ่่ง� เป็็ นการออกแบบเครื่่�องประดัับที่่�เน้้นการทำำ�ด้วยมื
้ ือ มีีคุณ
ุ ค่่ามีีความสวยงามของ
เนื้้�อวััสดุุ (กะลามะพร้้าว) และมีีความประณีีตในการผลิิตชิ้้�นงาน รวมถึึงเป็็ นการออกแบบที่่�เป็็ นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Eco Design) ประเภทหนึ่่�ง ผู้้�ประกอบการเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าวรายนี้้�
เป็็ นทั้้�งผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่าย ที่่�อาจไม่่มีีความรู้้�พื้้�นฐานทางด้้านการออกแบบเครื่่�องประดัับมากนััก แต่่
สามารถนำำ�แรงบัันดาลใจจากการสั่่�งสม เรีียนรู้้� จากสภาพแวดล้้อม มาประยุุกต์กั์ บคว
ั ามคิิดสร้้างสรรค์์
ที่่�อยู่่�ในตััวเอง แล้้วออกแบบ ผลิิต ชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับได้้อย่่างประณีีต จนเป็็ นที่่�ยอมรัับทั้้ง� ระดัับใน
ประเทศและต่่างประเทศ บทความวิิชาการนี้้� จะทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่ยวกั
� บก
ั ารสร้้างสรรค์์
เครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว รูู ปแบบเครื่่�องประดัับต่่าง ๆ ที่่�สามารถเป็็ นแนวทางประยุุกต์ใ์ ช้้
สร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่�องประดัับเทีียมรููปแบบอื่่�น ๆ ที่่�หลากหลาย
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : กะลาดููดีี สร้้างสรรค์์ หััตถกรรม เครื่่�องประดัับ กะลามะพร้้าว

1
2

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์, สาขาวิิชาสิ่่�งทอและเครื่่�องประดัับ คณะศิิลปกรรมและสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์, สาขาวิิชาสิ่่�งทอและเครื่่�องประดัับ คณะศิิลปกรรมและสถาปัั ตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่

11

12

กะลาดููดีี : การสร้้างสรรค์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว

Abstract
The academic paper titled in “Kala Doo Dee: Creative Handicrafts and Jewelry
from Coconut Shells” presents the creativity in designing the jewelry from coconut shells
categorized as costume jewelry of one entrepreneur bearing the brand name of “Kala Doo
Dee”. It contains three main aspects: 1) an application of coconut shells for creative jewelry regarded as the value creation from waste; 2) the jewelry patterns from coconut shells
“Kala Doo Dee”, which are popular and serve as another option for consumers in favor of
jewelry other than silver and gold jewelry; 3) the value of jewelry handicrafts from coconut
shells designed and made by hand so that they are valuable and have beautiful features
based on their materials (coconut shells) along with refined production. This entrepreneur
for such coconut shell jewelry is both a manufacturer and a distributor. Despite having not
much basic knowledge of designs, this entrepreneur can apply his own inspiration from
individual perceptions toward the surroundings together with his own creativity before designing and manufacturing the beautifully decorative items, both internationally and nationally acclaimed. This paper will generate the knowledge and understanding on creative
jewelry from coconut shells and other decorative patterns which can be further applied for
making a wide range of costume jewelry.
Keywords : Kala Doo Dee, creative, handicrafts, jewelry , coconut shells

บทนำำ�
งานหััตถกรรม (Handicraft) เป็็ นผลงานที่่�เกิิดจากการคิิดค้้นหรืือสร้้างสรรค์์ ของบุุคคล
หรืือช่่างฝีี มืือที่่�มีีทักั ษะ ความสามารถเฉพาะตััว ส่่วนใหญ่่เป็็ นผลงานที่่�ทำ�ขึ้้
ำ น� ด้้วยมืือ เน้้นความ
ประณีีตและคุุณค่่าในตััววัสั ดุุ วิิธีีการ เทคนิิค เพื่่�อตอบสนองความต้้องการใช้้สอย ความพึึงพอใจ
และเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้น� งานหััตถกรรมบางประเภทมีีการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�พัฒ
ั นาขึ้้�นไป
อีีกระดัับหนึ่่ง� จนเกิิดเป็็ นลัักษณะของภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น สามารถสื่่�อถึึงความสามารถของผู้้�สร้้างผล
งานแต่่ละชิ้้�น ทำำ�ให้้เห็็นถึึงความหลากหลายทั้้�งรููปแบบ และวััตถุุประสงค์์ในการใช้้สอย เป็็ นงานที่่�
อาจใช้้ระยะเวลาการทำำ�ค่อ่ นข้้างยาวนาน อาจใช้้เครื่่�องจัักรเข้้ามาเป็็ นส่่วนช่่วยในขั้้�นตอนการผลิิต
เพีียงบางขั้้�นตอนเท่่านั้้�นเพื่่�อลดระยะเวลาการผลิิต แต่่ทั้้ง� นี้้�ผลิติ ภััณฑ์์ที่่�ผลิติ ออกมาเป็็ นจำำ�นวนมาก
หรืือผลิิตด้้วยเครื่่�องจัักรเป็็ นส่่วนใหญ่่ ไม่่เรีียกว่า่ หััตถกรรม บริิษััทไทยประกัันชีีวิิต จำำ�กัดั (2545,
4-8) กล่่าวถึึงงานหััตถกรรมไทยในหนัังสืือหััตถกรรมไทยว่่า ความรู้้�ในการสร้้างงานหััตถกรรมมัักได้้
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รัับการถ่่ายทอดสืืบต่อ่ กัันมาภายในครอบครััว หรืือแลกเปลี่่�ยนกัันระหว่่างเพื่่�อนบ้้าน การผลิิตงานซ้ำำ��
รููปแบบ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการในการใช้้สอยของผู้้�คนในชุุมชน ทำำ�ให้้ช่า่ งเกิิดความชำำ�นาญใน
การสร้้างสรรค์์งาน		
	จัังหวััดเชีียงใหม่่เป็็ นจัังหวััดหนึ่่ง� ในภาคเหนืือตอนบน ที่่�มีีงานหััตถกรรมหลากหลายชนิิด
เช่่น หััตถกรรมผ้้า เครื่่�องปั้้� นดิินเผา เครื่่�องเงิิน ไม้้ ฯลฯ เป็็ นต้้น งานหััตถกรรมแต่่ละชนิิดมีีรููปแบบ
แตกต่่างกััน ตามความคิิดสร้้างสรรค์์ของช่่างและตามความต้้องการของผู้้�ใช้้ ความสำำ�คัญ
ั ของ
หััตถกรรมดัังที่่�กล่า่ วมานี้้� หััตถกรรมไม้้ที่่�ทำ�ำ จากกะลามะพร้้าว เป็็ นสิ่่�งหนึ่่ง� ที่่�มีีการทำำ�อย่่างแพร่่หลาย
เช่่น โคมไฟ ภาชนะ สิ่่�งของเครื่่�องใช้้ ของตกแต่่ง ฯลฯ เนื่่�องจากเป็็ นวััสดุุที่่�หาได้้ง่า่ ยในท้้องถิ่่�นและ
เป็็ นวััสดุุเหลืือใช้้จากการบริิโภคมะพร้้าวในวิิถีีชีีวิิตประจำำ�วันั ของผู้้�คนทุุกภาคของประเทศไทย ใน
ทางธุุรกิิจที่่�เป็็ นผู้้�ประกอบการกลุ่่�ม OTOP บางกลุ่่�มนิิยมนำำ�กะลามะพร้้าวมาสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มโดยการ
ออกแบบและผลิิตชิ้้�นงานเป็็ นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อจำำ�หน่่ายอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้ง� กลุ่่�มผู้้�บริิโภคส่่วนหนึ่่�งมีี
ความนิิยม ผลิิตภััณฑ์์จากกะลามะพร้้าวเช่่นกััน รููปแบบผลิิตภััณฑ์์มีคว
ี ามสวยงามประณีีตแตกต่่างกััน
ผลิิตภััณฑ์์จากกะลามะพร้้าวมีีจุดุ เด่่นในเชิิงของความคิิดสร้้างสรรค์์ เนื่่�องจากเป็็ นการออกแบบโดย
ใช้้วัสั ดุุธรรมชาติิที่่�หาได้้ง่่ายในท้้องถิ่่�นมาออกแบบหรืือผลิิตชิ้้�นงานให้้มีีจุดุ เด่่นด้้านคุุณค่่าและความ
สวยงามของวััสดุุเป็็ นหลััก นอกจากนี้้�แล้้วยังั มีีผู้้�ประกอบการอีีกกลุ่่�มหนึ่่ง� นำำ�กะลามะพร้้าวมาออกแบบ
และผลิิตเป็็ นชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับเพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้ผู้้�บริโิ ภคได้้สวมใส่่เพื่่�อประดัับตกแต่่งร่่างกายควบคู่่�
กัับเสื้้�อผ้้า
เครื่่�องประดัับกับค
ั นไทยนั้้�นนัับเป็็ นสิ่่�งควบคู่่�กัันตั้้�งแต่่อดีีตถึึงปัั จจุุบันั โดยเฉพาะภููมิิภาค
ต่่าง ๆ ของไทยนั้้�น มีีการใช้้รููปแบบเครื่่�องประดัับที่่�แตกต่่างกััน ความสำำ�คัญ
ั ของเครื่่�องประดัับโดย
ทั่่�วไปนั้้�น รสชง ศรีีลิโิ ก (2557, 113-125) ได้้อธิิบายความหมายของเครื่่�องประดัับไว้้ในสารานุุกรม
ไทยสำำ�หรัับเยาวชน เล่่ม 34 เรื่่อ� งที่่� 4 ว่่า เครื่่�องประดัับ หมายถึึง สิ่่�งที่่�มนุุษย์์ออกแบบ สร้้างสรรค์์
และผลิิตขึ้้�นเพื่่�อใช้้ประดัับตกแต่่งร่่างกายให้้สวยงาม ใช้้ได้้ทั้้ง� ผู้้�ชายและผู้้�หญิิง เช่่น แหวน ต่่างหูู
กำำ�ไลข้้อมืือ สร้้อยคอ ฯลฯ เครื่่�องประดัับของแต่่ละประเทศย่่อมมีีรููปร่่างลัักษณะแตกต่่างกััน ขึ้้�นอยู่่�
กัับความเชื่่�อ รสนิิยม ศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีี และภููมิิประเทศ ความสำำ�คัญ
ั ของเครื่่�องประดัับใน
ประเด็็นของเศรษฐกิิจนั้้�น ยัังเป็็ นสิินค้้าส่่งออกที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของประเทศไทย ดัังที่่� สถาบัันวิิจัยั และพััฒนา
อััญมณีีและเครื่่�องประดัับแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) (2563, ออนไลน์์) ระบุุว่า่ มีีมูลค่
ู า่ การส่่งออก
เครื่่�องประดัับรวมทุุกประเภท ระหว่่างเดืือนมกราคม - สิิงหาคม 2563 มากถึึง 15,206.06 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ เครื่่�องประดัับที่่�ทำ�ำ จากกะลามะพร้้าวนี้้�จัดั อยู่่�ในประเภทเครื่่�องประดัับเทีียม (Costume Jewelry) เป็็ นรููปแบบเครื่่�องประดัับที่่�สามารถออกแบบให้้มีีรููปแบบที่่�หลากหลายเช่่นเดีียวกับั
เครื่่�องประดัับจริิง คุุณค่่าของเครื่่�องประดัับส่ว่ นใหญ่่เกิิดจากเนื้้�อของวััสดุุ (กะลามะพร้้าว) ความ
ประณีีต และการจััดองค์์ประกอบของการออกแบบที่่�สวยงาม ลงตััว เครื่่�องประดัับเทีียมยัังเป็็ นสร้้าง
ทางเลืือกให้้กับผู้้�บริ
ั
โิ ภคในการใช้้เครื่่�องประดัับนอกเหนืือจากโลหะมีีค่า่ ดัังเช่่น ทองคำำ� และเงิิน ซึ่่ง� มีี
ราคาสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังข้้อมููลของสถาบัันวิิจัยั และพััฒนาอััญมณีีและเครื่่�องประดัับแห่่งชาติิ
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(องค์์การมหาชน) (2563,ออนไลน์์) ที่่�ระบุุว่า่ เครื่่�องประดัับเทีียม (เครื่่�องประดัับแฟชั่่� น) เป็็ นสิินค้้า
แฟชั่่�นทางเลืือกที่่�ขึ้้น� อยู่่�กัับความพึึงพอใจของผู้้�บริิโภค และมัักเป็็ นที่่�นิยิ มในช่่วงภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว
เพราะผู้้�บริิโภคมีีกำ�ลั
ำ งั ซื้้�อลดลง จึึงระมััดระวัังการใช้้จ่า่ ยซื้้�อสิินค้้าที่่�มีีราคาสููง รวมถึึงราคาโลหะมีี
ค่่าที่่�ปรัับตัวั เพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�บริโิ ภคหัันมาซื้้�อเครื่่�องประดัับเทีียมมากขึ้้�น ซึ่่ง� ในปีี 2019 ตลาดเครื่่�อง
ประดัับเทีียมของโลกมีีมูลค่
ู า่ 32.9 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐ สุุภาพสตรีีมีีส่ว่ นแบ่่งกว่่าครึ่่ง� หนึ่่ง� ของการ
ใช้้เครื่่�องประดัับเทีียมทั้้�งหมด และคาดการณ์์ว่า่ มููลค่า่ เครื่่�องประดัับเทีียมของโลกจะเพิ่่�มเป็็ น 59.7
พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐในปีี 2027 โดยระหว่่างปีี 2020-2027 เครื่่�องประดัับเทีียมจะมีีอัตั ราเติิบโต
เฉลี่่�ยร้อ้ ยละ 7.8 ต่่อปีี นอกจากนี้้�หากพิิจารณาในด้้านรููปแบบเครื่่�องประดัับเทีียมนั้้�น สร้้อยคอและ
สร้้อยข้้อมืือมีีสัดั ส่่วนรวมกัันราว ร้้อยละ 41.4 และมีีแนวโน้้มขยายตััวมากขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคทั้้�ง
หญิิงและชาย ดัังภาพที่่� 1

ภาพที่่� 1 : ตััวอย่่างเครื่่อ� งประดัับเทีียมรูู ปแบบต่่างๆ
ที่่ม� า : ผลงานนัักศึึกษาวิิชาเอกออกแบบเครื่่อ� งประดัับ วัันที่่� 15 กัันยายน 2563
เครื่่�องประดัับเทีียมเป็็ นสิ่่�งสนองตอบต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภคและเศรษฐกิิจได้้เป็็ น
อย่่างดีี ถึึงแม้้คำ�ว่
ำ า่ “เครื่่�องประดัับเทีียม” อาจมองดููเป็็ นของด้้อยคุุณค่่า แต่่ทั้้ง� นี้้�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของประกอบการท่่านหนึ่่ง� ได้้มีีการออกแบบ พััฒนา สร้้างสรรค์์หรืือยกระดัับรููปแบบให้้มีีคุณ
ุ ค่่าของ
วััสดุุ รวมถึึงจุุดเด่่นในด้้านรูู ปแบบ ความสวยงามและความประณีีต อัันเกิิดจากความเป็็ นงาน
หััตถกรรมโดยใช้้วัสั ดุุธรรมชาติิคืือกะลามะพร้้าว จนได้้รับก
ั ารยอมรัับชื่่�อเสีียงทั้้�งระดัับในและต่่าง
ประเทศ คืือ เครื่่�องประดัับที่่�มีีตราสิินค้้าว่่า “กะลาดููดีี” ซึ่่�งบทความวิิชาการนี้้�ผู้้�เขีียนจึึงนำำ�เสนอ
เรื่่�อง กะลาดููดีี : การสร้้างสรรค์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว จากการสััมภาษณ์์
ผู้้�ประกอบการและศึึกษาข้้อมููลภาคเอกสาร ซึ่่ง� ทำำ�ธุรุ กิิจด้้านนี้้� ซึ่่ง� มีีสาระสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกับั การนำำ�กะลา
มะพร้้าวมาสร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่�องประดัับ เป็็ นการนำำ�วัสั ดุุเหลืือใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ของผู้้�คนมาสร้้าง
มููลค่า่ เพิ่่�ม รููปแบบเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว “กะลาดููดีี” เป็็ นรููปแบบเครื่่�องประดัับเทีียมใน
ยุุคปััจจุุบันั ที่่�ได้้รับคว
ั ามนิิยมและเป็็ นทางเลืือกของผู้้�บริิโภค คุุณค่่าของงานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับ
จากกะลามะพร้้าว เป็็ นการออกแบบเครื่่�องประดัับที่่�เน้้นการทำำ�ด้วยมื
้ ือ คุุณค่่า ความสวยงามของ
เนื้้�อวััสดุุ (กะลามะพร้้าว) และความประณีีตในการผลิิตชิ้้�นงาน “กะลาดููดีี” เป็็ นการดำำ�เนิินธุุรกิิจราย
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ย่่อยของผู้้�ประกอบการชื่่�อนางยุุพาพร ว่่องวิิกย์์การ ปัั จจุุบันั อายุุ 71 ปีี มีีภูมิู ิลำ�ำ เนาเดิิมอยู่่�ที่่� อำำ�เภอ
ตาคลีี จัังหวััดนครสวรรค์์ ได้้อธิิบายว่่า ได้้เริ่่ม� ทำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว ตั้้�งแต่่ปีี 2545
(ทะนุุพงศ์์ กุุสุมุ า ณ อยุุธยา, 2560 :1-4) โดยในชุุมชนนั้้�นทำำ�ธุรุ กิิจเกี่่�ยวกับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ที่่�ทำ�ำ จากกะลา
มะพร้้าว เช่่น สร้้อยคอ ภาชนะ เครื่่�องใช้้ต่า่ ง ๆ ฯลฯ โดยเฉพาะเครื่่�องประดัับนั้้น� เป็็ นสิ่่�งที่่�ชุมุ ชนนิิยม
ผลิิตมาก ตนเองจึึงรัับชิ้้น� งานมาจำำ�หน่่าย และพััฒนารููปแบบเครื่่�องประดัับให้้มีีความสวยงามขึ้้�น
โดยออกแบบด้้วยตนเองแล้้วนำ�ำ ไปจำำ�หน่่ายที่่�ถนนคนเดิินในจัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็ นระยะเวลา 5 ปีี
จากนั้้�นเริ่่�มมีีลููกค้า้ ทั้้�งในและต่่างประเทศเริ่่�มเห็็นความสำำ�คัญ
ั และต้้องการมากขึ้้�น เนื่่�องจากเห็็น
ว่่าเป็็ นงานหััตถกรรม มีีการพััฒนาระบบจำำ�หน่่ายในเว็็ปต์์ไซต์์ที่่�ชื่่�อ โนวีีก้า้ (Novica) ซึ่่ง� เป็็ นเว็็ปต์์ไซต์์
ที่่�เ ป็็ นตัั วกล างการจำำ� หน่่ า ยผลงานหัั ต ถกรรมชนิิ ด ต่่ า ง ๆ ผู้้�ประกอบการรายนี้้� เป็็ นทั้้� ง
ผู้้�ผลิิ ต และจำำ� หน่่ า ย ที่่�อาจไม่่มีีความรู้้�พื้้�นฐานทางด้้านการออกแบบเครื่่�องประดัับมากนััก แต่่
สามารถนำำ�แรงบัันดาลใจจากการสั่่�งสม เรีียนรู้้� จากสภาพแวดล้้อม มาประยุุกต์กั์ ับความคิิด
สร้้างสรรค์์ที่่�อยู่่�ในตััวเอง แล้้วออกแบบ ผลิิต ชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับได้้อย่่างประณีีต ได้้รับก
ั ารยอมรัับ
ด้้านคุุณภาพระดัับ OTOP 4 ดาว รวมถึึงเครืือข่่ายการจำำ�หน่่ายทั้้�งระดัับในประเทศและต่่างประเทศ
เนื้้�อหาในบทความวิิชาการ จะทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกับก
ั ารสร้้างสรรค์์เครื่่�องประดัับ
จากกะลามะพร้้าว รููปแบบเครื่่�องประดัับต่า่ ง ๆ ที่่�เป็็ นแนวทางประยุุกต์ใ์ ช้้สร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่�อง
ประดัับเทีียมรููปแบบอื่่�น ๆ ที่่�หลากหลาย
1. การนำำ�กะลามะพร้้าวมาสร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่�องประดัับ
	การนำำ�กะลามะพร้้าวมาสร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่�องประดัับนั้้น� จำำ�เป็็ นต้้องใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
(Creative Thinking) เป็็ นพื้้�นฐาน ความคิิดสร้้างสรรค์์เป็็ นสิ่่ง� ที่่�อยู่่�จิิตใจของมนุุษย์์ละคน และอาจถููกดึึง
ออกมาใช้้สร้้างสรรค์์สิ่่�งต่่าง ๆ โดยไม่่รู้้�ตัวดั
ั งั ที่่� จระกฤตย์์ โพธิ์์�ระหงส์์ (2563 :1-3) อธิิบายถึึงเรื่่อ� ง
ความคิิดสร้้างสรรค์์ว่่า ความคิิดสร้้างสรรค์์เป็็ นความสามารถของมนุุษย์์ที่่�จะคิิดแก้้ปััญหาและ
พััฒนาจนสามารถประดิิษฐ์์ผลิติ ผลใหม่่ การคิิดริิเริ่่ม� ในสิ่่�งที่่�แปลกใหม่่ เพื่่�อสนองความต้้องการของ
ตนเองและสัังคม ดัังนั้้�นการริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์จึึงเป็็ นการกระทำำ�ให้้ก้า้ วหน้้าแปลกจากเดิิมให้้ดีี สวยงาม
หรืือมีีคุณ
ุ ค่่ายิ่่�งขึ้้�น การที่่�มนุุษย์์รู้้�จักก
ั ารสร้้างสรรค์์ทำ�ำ ให้้โลกได้้รับก
ั ารพััฒนาในด้้านต่่าง ๆ มีีความ
เจริิญก้้าวหน้้าจนถึึงปัั จจุุบันั จุุดเริ่่ม� ต้้นของการสร้้างสรรค์์ เกิิดจากคุุณสมบััติพิิ ิเศษของมนุุษย์์ จึึงมีี
การศึึกษาและพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ของคนเราให้้เจริิญงอกงาม เพื่่�อเป็็ นพื้้�นฐานนำำ�ไปสู่่�ความ
เจริิญก้้าวหน้้า เนื่่�องจากความคิิดสร้้างสรรค์์สามารถฝึึกฝน ทดลอง ปฏิิบัติั จิ นเกิิดเป็็ นประสบการณ์์
และนำำ�ไปสู่่�การค้้นพบแนวทางใหม่่ เพื่่�อสร้้างงานต่่อไป มนุุษย์์ทุกค
ุ นมีีความคิิดสร้้างสรรค์์มาตั้้�งแต่่
กำำ�เนิิด ต่่างกัันตรงที่่�มีีมากหรืือน้้อย และมีีสภาพแวดล้้อมที่่�สนัับสนุุนความคิิดสร้้างสรรค์์นั้้น� หรืือไม่่
ศัักยภาพของความคิิดสร้้างสรรค์์สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ทุกุ งาน เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ วิิธีีการทำำ�งาน วััสดุุ ฯลฯ
ซึ่่ง� หากปราศจากความคิิดสร้้างสรรค์์ ก็็จะส่่งผลไม่่เกิิดผลงานใหม่่ขึ้้น� ผู้้�เขีียนเห็็นว่่าผู้้�ประกอบการราย
นี้้�มีีระดัับความคิิดสร้้างสรรค์์ค่อ่ นข้้างครบถ้้วน ที่่�สามารถออกแบบและสร้้างชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับ
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กะลาดููดีี : การสร้้างสรรค์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว

จากวััสดุุที่่�มีีอยู่่�ในท้้องถิ่่�นที่่�อาจมองดููไม่่มีีมููลค่่ามากนััก เนื่่� องจากเป็็ นสิ่่�งของเหลืือใช้้ แต่่ทั้้ง� นี้้�
สามารถนำำ�มาสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคได้้เป็็ นอย่่างดีี โดยมีีจุดุ เด่่นที่่�
รููปแบบซึ่่ง� มีีความแตกต่่างจากเครื่่�องประดัับเทีียมโดยทั่่�วไป ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นว่่าเครื่่�องประดัับกะลา
มะพร้้าวจึึงเป็็ นผลผลิิตจากความคิิดสร้้างสรรค์์ของผู้้�ประกอบการในการเลืือกใช้้วััสดุุควบคู่่�กัับ
จิินตนาการในการออกแบบ
	กะลามะพร้้าวเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�เหลืือใช้้จากผลมะพร้้าว เป็็ นสิ่่�งที่่�ผูกพั
ู นั ธ์์กับั วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน
ชาวไทยเกืือบทุุกภาค โดยเฉพาะวััฒนธรรมการรัับประทานอาหาร มะพร้้าวเป็็ นพืืชที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั
ไม่่เพีียงแต่่การบริิโภค แต่่ทุกส่
ุ ว่ นของต้้นมะพร้้าวมีีประโยชน์์ต่อ่ มนุุษย์์ในด้้านการทำำ�สิ่่ง� ของ เครื่่�องใช้้
ต่่าง ๆ โดยเฉพาะสมััยอดีีต ชาวบ้้านนิิยมนำำ�กะลามะพร้้าวมาผลิิตเป็็ นของใช้้ในครััวเรืือน เพราะมีี
ความทนต่่อสภาพการใช้้งานในระดัับหนึ่่ง� และไม่่เกิิดอัันตราย จัังหวััดในภาคใต้้บางจัังหวััดนั้้�นนิิยม
ปลููกมะพร้้าวเป็็ นจำำ�นวนมากเพื่่�อนำำ�เนื้้�อมะพร้้าวไปใช้้ประโยชน์์รููปแบบของกะทิิ ที่่�ผู้้�คนคุ้้�นเคยกััน
เป็็ นอย่่างดีี เศษกะลาที่่�เหลืือใช้้นี้้มี� ีปริิมาณมาก ชาวสวนมะพร้้าวจะนำำ�ไปเผาทิ้้�งและมัักก่่อมลภาวะ
ต่่อสภาพแวดล้้อม กะลามะพร้้าวที่่�นำ�ำ มาทำำ�ชิ้้น� งานเครื่่�องประดัับนี้้ � มีี 2 ชนิิดคืือ กะลาสีีน้ำ��ำ ตาลอ่่อน
ได้้จากผลมะพร้้าวอ่่อน และกะลาสีีน้ำ��ำ ตาลเข้้ม ได้้จากผลมะพร้้าวแก่่ (สััมภาษณ์์ ยุุพาพร ว่่องวิิกย์์
การ, 2 พฤศจิิกายน 2563) การคััดเลืือกกะลาการที่่�ผู้้�ประกอบการนำำ�กะลามะพร้้าวมาสร้้างมููลค่า่
เพิ่่�มนี้้�นับั เป็็ นรููปแบบการสร้้างสรรค์์ที่่�เน้้นคุุณค่่าของการใช้้วัสั ดุุ เนื่่�องจากกะลามะพร้้าวมีีลวดลาย
บนพื้้�นผิิวที่่�สวยงาม ดัังภาพที่่� 2

ภาพที่่� 2 : กะลามะพร้้าวแก่่ ซึ่่�งเป็็ นวััสดุุหลัักสำ�คั
ั ในการสร้้างสรรค์์รููปแบบเครื่่อ� งประดัับ
ำ ญ
ที่่ม� า : ภาพถ่่ายโดยผู้้�เขีียน วัันที่่� 23 ตุุลาคม 2563
	การนำำ�กะลามะพร้้าวซึ่่ง� เป็็ นแผ่่นหนาและมีีความแข็็ง อีีกทั้้ง� มีีระนาบผิิวโค้้งมาปรัับเปลี่่�ยน
รููปทรงให้้เป็็ นชิ้้�นส่่วนที่่�มีีขนาดเล็็กนั้้น� เป็็ นสิ่่�งที่่�ต้อ้ งอาศััยทักั ษะเชิิงช่่าง ความประณีีต สายตา และ
สมาธิิอยู่่�ในระดัับดีี โดยชิ้้�นส่่วนกะลามะพร้้าวที่่�นำ�ำ มาประกอบเป็็ นชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับนั้้น� ส่่วนใหญ่่
เป็็ นรููปทรงของเม็็ดกระดุุมวงกลมขนาดเล็็ก มีีรููทะลุุตรงกลางเม็็ด คล้้ายกัับวงแหวนหรืือขนมโดนััท
(Ring-Shaped) ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางประมาณตั้้�งแต่่ 3-10 มิิลลิเิ มตร แล้้วนำ�ำ มาประกอบเป็็ น
ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องประดัับโดยวิิธีีการร้้อยด้้วยเส้้นเชืือกไนล่่อนขนาดเล็็ก รููปทรงของเม็็ดกระดุุมดัังกล่่าวนี้้�
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เกิิดจากเทคนิิคในการเจาะบนเนื้้�อกะลามะพร้้าวมากถึึง 2 ครั้้�ง (สััมภาษณ์์ ยุุพาพร ว่่องวิิกย์์การ, 2
พฤศจิิกายน 2563) เครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั ในการเจาะเนื้้�อกะลามะพร้้าวคืือ ดอกสว่่าน ซึ่่ง� มีีขนาดเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางเท่่ากัับเม็็ดกระดุุม ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางของเม็็ดกระดุุมกะลามะพร้้าวที่่�แตกต่่างกัันนี้้�
เกิิดจากขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางของดอกสว่่านที่่�แตกต่่างกัันด้้วย และดอกสว่่านที่่�ใช้้เจาะเป็็ นชนิิด
สำำ�หรัับเจาะไม้้ ซึ่่ง� มีีจำ�ำ หน่่ายทั่่�วไปในท้้องตลาด แต่่สิ่่�งที่่�เป็็ นจุุดเด่่นก็็คืือผู้้�ประกอบการต้้องมีีการปรัับ
แต่่งส่่วนปลายของดอกสว่่านให้้มีีลักั ษณะเฉพาะเป็็ นรูู ปคล้้ายเหล็็กสามง่่าม เพื่่�อให้้สามารถเจาะ
เนื้้�อกะลาเป็็ นรููปวงแหวนได้้ นอกจากนี้้�การเจาะรููปทรงวงแหวนไม่่สามารถเจาะเสร็็จได้้ในครั้้�งเดีียว
ต้้องพลิิกอีีกด้า้ นหนึ่่ง� ของกะลาเพื่่�อเจาะให้้วงแหวนมีีความเหมืือนกััน และให้้วงแหวนหลุุดออกมา
เป็็ นชิ้้�น สิ่่�งเหล่่านี้้�นอกจากแสดงให้้เห็็นเทคนิิคในการขึ้้�นรููปทรงแล้้ว ยัังเป็็ นสิ่่�งแสดงถึึงกระบวนการ
ของความคิิดสร้้างสรรค์์ในเรื่่อ� งความสััมพัันธ์์ระหว่่างเครื่่�องมืือและรููปแบบชิ้้�นงาน เพื่่�อการแก้้ปััญหา
ในงานที่่�ทำ�ำ ได้้อย่่างชาญฉลาดและเหมาะสม (ดัังภาพที่่� 3-4) สิ่่�งเหล่่านี้้�ผู้้�เขีียนวิิเคราะห์์ได้้ว่่า
นอกจากการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์สร้้างชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าวที่่�สวยงาม ประณีีตแล้้ว
ยัังต้้องอาศััยวิิธีีการแก้้ปััญหาควบคู่่�กัันด้้วย เพื่่�อให้้เป็็ นไปตามจุุดมุ่่�งหมายที่่�ต้อ้ งการ ซึ่่ง� กระบวนการ
นี้้� ปิิ ยะวุุฒิิ ปัั ญญาพี่่� (2563: 47) อธิิบายว่่าสิ่่�งสำำ�คัญ
ั 2 ประการที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ในตััว
บุุคคลคืือ 1) ความเชี่่�ยวชาญ (Expertise) เป็็ นความรู้้�ด้้านเทคนิิค กระบวน ความฉลาด และ 2)
ทัักษะในการคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ (Creative -Thinking Skill) เป็็ นวิิธีีที่่�ใช้้ในการแก้้ปััญหา มัักเกิิดจาก
บุุคลิกิ ภาพและวิิธีีการทำำ�งานของแต่่ละบุุคคล ซึ่่ง� มีีวิิธีีการทำำ�งานที่่�ไม่่ลดละความพยายามในการแก้้
ปัั ญหา ถึึงแม้้จะเผชิิญกัับอุปุ สรรคก็็ตาม

ภาพที่่� 3: ชิ้้�นส่่วนของกะลามะพร้้าวรููปกระดุุมหรืือวงแหวนขนาดต่่าง ๆ ที่่ใ� ช้้ทำ�ชิ้้
ำ น� งานเครื่่อ� งประดัับ
ที่่ม� า : ภาพถ่่ายของยุุพาพร ว่่องวิิกย์์การ วัันที่่� 2 พฤศจิิกายน 2563
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กะลาดููดีี : การสร้้างสรรค์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว

ภาพที่่� 4: ลัักษณะการปรัับแต่่งปลายดอกสว่่านให้้มีีลักั ษณะเฉพาะเพื่่อ� ใช้้เจาะเนื้้�อกะลามะพร้้าวให้้
เป็็ นรูู ปวงแหวน
ที่่ม� า : ภาพถ่่ายและภาพลายเส้้นโดยผู้้�เขีียน วัันที่่� 31 ตุุลาคม 2563
2. รูู ปแบบเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว “กะลาดููดี”ี
	การทำำ�รููปแบบเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว “กะลาดููดีี” นั้้�นล้้วนเป็็ นการออกแบบจาก
ความคิิดสร้้างสรรค์์ หรืือจิินตนาการในตััวบุคคล
ุ
และเน้้นการทำำ�ด้วยมื
้ ือ อาจมีีบางขั้้�นตอนเท่่านั้้�นที่่�
ต้้องใช้้เครื่่�องมืือเช่่น สว่่านไฟฟ้้า ฯลฯ เพื่่�อให้้เกิิดความรวดเร็็ว ผลงานเครื่่�องประดัับทุกชิ้้
ุ น� ที่่�นำ�ำ ออก
จำำ�หน่่าย ได้้รับก
ั ารยอมรัับจากผู้้�บริิโภคที่่�มีีรสนิิยมในการตกแต่่งร่่างกายอยู่่�ในระดัับดีี ความคิิด
สร้้างสรรค์์ของบุุคคลท่า่ นนี้้� เป็็ นสิ่่�งที่่�อยู่่�ในตััวเอง โดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องพึ่่ง� ตำำ�รา หรืือศึึกษาเล่่าเรีียนทาง
ด้้านการออกแบบในสถานศึึกษา ประกอบกัับความสามารถเฉพาะตััวจากการสัังเกตสิ่่�งรอบข้้าง การ
ได้้เห็็นผลงานศิิลปะจากสถานที่่�ต่า่ ง ๆ แล้้วจดจำำ�นำ�ำ มาประยุุกต์ใ์ ช้้ให้้เหมาะสมกัับรููปแบบที่่�มีีอยู่่�ใน
ปััจจุุบันั ผู้้�เขีียนมีีความคิิดเห็็นว่่าการเรีียนรู้้�งานออกแบบนี้้�เป็็ นลัักษณะการเรีียนรู้้�ควบคู่่�กัับการปฏิิบัติั ิ
จากประสบการณ์์ตรง ที่่�เกิิดจากแรงจููงใจภายใน (Intrinsic Motivation) อัันเกิิดจากความสนใจต่่อสิ่่ง�
หนึ่่ง� สิ่่ง� ใดของบุุคคล ซึ่่ง� เป็็ นองค์์ประกอบหนึ่่ง� ของความคิิดสร้้างสรรค์์
	กะลามะพร้้าวที่่�ใช้้ทำ�รู
ำ ูปแบบเครื่่�องประดัับ “กะลาดููดีี” ของนางยุุพาพร ว่่องวิิกย์์การ นั้้�น
จำำ�แนกตามคุุณสมบััติิของกะลามะพร้้าว ได้้ 2 ลัักษณะ คืือ 1) กะลาเนื้้�อหนา เหมาะสำำ�หรัับงานเจาะ
ด้้วยสว่่านเป็็ นรูู ปทรงกระดุุมเม็็ดกลม เนื่่�องจากต้้องการให้้ชิ้้น� ส่่วนมีีความแข็็งแรงขณะเจาะด้้วย
สว่่าน รููปแบบส่่วนใหญ่่ของเครื่่�องประดัับนิิยมออกแบบและทำำ�รููปแบบสร้้อยคอ และ 2) กะลาเนื้้�อ
บาง เหมาะสำำ�หรัับงานฉลุุด้วย
้ ใบเลื่่�อยฉลุุ เนื่่�องจากต้้องการให้้ง่า่ ยต่่อการฉลุุผิิวโค้้งของกะลา และ
เน้้นความสวยงามของลวดลายฉลุุรููปแบบส่่วนใหญ่่ของเครื่่�องประดัับนิิยมออกแบบและทำำ�เป็็ นชิ้้�น
ส่่วนที่่�มีีลวดลายฉลุุซึ่ง�่ เป็็ นส่่วนประกอบหนึ่่ง� ในเส้้นสร้้อยนั้้�น (สััมภาษณ์์ ยุุพาพร ว่่องวิิกย์์การ, 2

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

พฤศจิิกายน 2563) นอกจากนี้้�ผู้้�เขีียนในฐานะที่่�เป็็ นผู้้�สอนทางด้้านการออกแบบเครื่่�องประดัับ
วิิเคราะห์์ว่า่ รููปแบบเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว สามารถแบ่่งตามลัักษณของวััสดุุได้้ 2 ประเภท
คืือ 1) รููปแบบที่่�ใช้้กะลาเป็็ นวััสดุุหลััก ซึ่่ง� จำำ�แนกได้้ 2 รููปแบบคืือ ก) เครื่่�องประดัับจากกะลาเนื้้�อหา
ข) เครื่่�องประดัับจากกะลาเนื้้�อบาง และ 2) รููปแบบที่่�ใช้้วัสั ดุุอื่่�นเป็็ นส่่วนประกอบ
นอกจากนี้้�ในการทำำ�สีีผิิวของกะลาให้้มีีสีีเข้้มขึ้้�นนั้้�น ใช้้วิิธีีนำ�ำ ไปทอดด้้วยน้ำ�มั
�ำ นั พืืช เพื่่�อให้้
เนื้้�อกะลาไหม้้เล็็กน้อ้ ยแล้้วเปลี่่�ยนสีีเป็็ นสีีดำ�ำ หรืือน้ำำ�� ตาลเข้้ม จากนั้้�นจึึงเคลืือบพื้้�นผิิวด้วย
้ แล็็คเกอร์์ใส
อีีกครั้้ง� เพื่่�อเพิ่่�มความสวยงามและต้้องการให้้เห็็นลวดลายที่่�เป็็ นธรรมชาติิของเนื้้�อกะลามะพร้้าว
อย่่างเด่่นชััดซึ่่ง� นัับเป็็ นความคิิดสร้้างสรรค์์ด้า้ นวิิธีีการสร้้างความแตกต่่างของสีีเนื้้�อวััสดุุหรืือลัักษณะ
สีีตัดั กััน (Contrast) รููปแบบเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว ส่่วนใหญ่่ เน้้นรููปแบบสร้้อยคอ ซึ่่ง� เป็็ น
สร้้อยคอที่่�ใช้้เม็็ดกระดุุมกะลามะพร้้าวอ่่อน และมะพร้้าวแก่่ เป็็ นหลััก มาร้้อยเรีียงด้้วยเส้้นเชืือกไน
ล่่อนขนาดเล็็ก โดยกระดุุมกะลามะพร้้าวอ่่อนมีีสีีครีมี และกระดุุมกะลามะพร้้าวแก่่มีีสีีน้ำ��ำ ตาลเข้้ม
นำำ�มาจััดองค์์ประกอบตามจิินตนาการของผู้้�ออกแบบ เม็็ดกระดุุมกะลาเหล่่านี้้� เมื่่�อนำำ�มาจััดวางองค์์
ประกอบแล้้วมองในองค์์ประกอบโดยรวมนั้้�น จะเกิิดเป็็ นลวดลายที่่�สวยงาม บางรููปแบบมีีการนำำ�
วััสดุุอื่่�น ๆ เช่่น ลููกปััด หิินสีี เชืือกสีี ฯลฯ มาประกอบเพื่่�อสร้้างความสวยงามมากขึ้้�น ซึ่่ง� หากพิิจารณา
ในเชิิงของการออกแบบนั้้�น ผู้้�เขีียนวิิเคราะห์์ว่า่ เป็็ นลัักษณะการออกแบบที่่�ใช้้หลัักการเรื่่อ� งการเน้้น
(Emphasis) ให้้เกิิดจุุดเด่่นบนตััวผลิติ ภััณฑ์์หรืือชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับ แต่่อย่่างก็็ตาม ถึึงแม้้จะใช้้วัสั ดุุ
อื่่�นเป็็ นส่่วนประกอบ แต่่ส่ว่ นที่่�เป็็ นชิ้้�นส่่วนของกะลามะพร้้าวยัังถืือเป็็ นวััสดุุหลัักที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าในเชิิงงาน
หััตถกรรม ซึ่่ง� นางยุุพาพร อธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่า “การออกแบบชิ้้�นงานแต่่ละชนิิด นอกจากใช้้กะลา
มะพร้้าวแล้้ว อาจนำำ�วัสั ดุุชนิิดอื่่�นมาเป็็ นส่่วนประกอบตกแต่่งร่่วมด้้วย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็ นการผสมผสาน
ให้้มีีความสวยงาม อีีกทั้้ง� เป็็ นการเพิ่่�มมููลค่า่ และในปัั จจุุบันั นี้้� สิ่่�งที่่�ได้้รับคว
ั ามนิิยมคืือหิินสีี คริิสตััล
และหยก รููปแบบเครื่่�องประดัับที่่�ลูกค้
ู า้ นิิยมมากคืือสร้้อยกะลาที่่�ประกอบกัับหิินคาเมเลี่่�ยน เป็็ นผล
งานสร้้างสรรค์์ที่่�มีีความโดดเด่่น มีีความละเอีียด ประณีีต ผ่่านการออกแบบได้้อย่่างลงตััว เป็็ นที่่�
นิิยมของชาวต่่างประเทศ เนื่่�องจากบุุคคลเหล่่านี้้�เห็็นว่่าเป็็ นการออกแบบที่่�ผสมผสานระหว่่างวััสดุุ 2
ชนิิด ได้้อย่่างลงตััว เน้้นการทำำ�ด้วยมื
้ ือ และเป็็ นสิินค้้าที่่�มีีความแปลกใหม่่
นอกจากนี้้�สร้้อยคอบางรููปแบบมีีทั้้ง� ชิ้้�นส่่วนที่่�เป็็ นเม็็ดกระดุุมและแผ่่นลวดลายฉลุุ โดยเฉพาะ
แผ่่นลวดลายฉลุุนั้้น� เป็็ นลวดลายที่่�มีคว
ี ามสััมพัันธ์์สอดคล้้องกัันตลอดทั้้�งชิ้้�น ลวดลายฉลุุนี้้ � ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็ นทั้้�งโครงสร้้างและส่่วนตกแต่่งของชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับ ซึ่่ง� ต้้องอาศััยความเพีียรพยายาม ทัักษะ
และความประณีีตมาก เมื่่�อวิิเคราะห์์ในเชิิงของหลัักการออกแบบนั้้�น สร้้อยคอเป็็ นลัักษณะการ
สร้้างสรรค์์ที่่�เด่่นชััดในเรื่่อ� งรููปทรงที่่�ซ้ำ�กั
�ำ นั (Repetition) ความกลมกลืืน (Harmony) และความสมดุุล
แบบ 2 ข้้างเท่่ากััน (Symmetrical Balance) ดัังตััวอย่่างภาพที่่� 5
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กะลาดููดีี : การสร้้างสรรค์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว

ภาพที่่� 5 : ตััวอย่่างผลงานสร้้างสรรค์์สร้้อยคอกะลามะพร้้าวรููปแบบต่่าง ๆ ของนางยุุพาพร ว่่องวิิกย์์การ
ที่่ม� า : ภาพถ่่ายของยุุพาพร ว่่องวิิกย์์การ วัันที่่� 20 ตุุลาคม 2563
3. คุุณค่่า ของงานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว
คุุณค่่า ของงานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าวในบทความนี้้� ถึึงแม้้เป็็ นเครื่่�อง
ประดัับที่่�จัดั อยู่่�ในกลุ่่�มของเครื่่�องประดัับเทีียม (Costume Jewelry) ซึ่่ง� หากมองจากความหมายของ
คำำ�ว่า่ “เทีียม” แล้้ว ผู้้�คนทั่่�วไปอาจมองดููเป็็ นสิ่่�งของด้้อยคุุณค่่า เนื่่�องจากเป็็ นเครื่่�องประดัับที่่�ไม่่ใช้้
วััสดุุมีีค่า่ สููงดัังเช่่น เงิิน ทองคำำ� เพชร ทัับทิิม ฯลฯ ในการทำำ�ตัวั เรืือน แต่่ในสภาพเศรษฐกิิจปัั จจุุบันั นี้้�
เครื่่�องประดัับเงิินและทองคำำ�เป็็ นสิ่่�งที่่�มีีราคาสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เครื่่�องประดัับเงิินและทองคำำ�อาจ
ตอบสนองต่่อความต้้องการรสนิิยมของกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�มีีกำ�ลั
ำ งั ซื้้�อสููง และอาจมีีข้อ้ จำำ�กัดั บางประการ
ในการผลิิตและในการสวมใส่่ โดยสามารถใช้้สวมใส่่ได้้ในบางโอกาสเท่่านั้้�น เนื่่�องจากเป็็ นสิ่่�งของที่่�มีี
มููลค่า่ สููงและอาจมีีความเสี่่ย� งด้้านความปลอดภััย แต่่เครื่่�องประดัับเทีียมดัังเช่่น สร้้อยกะลามะพร้้าวนี้้�
ผู้้�เขีียนเห็็นว่่า เป็็ นเครื่่�องประดัับทางเลืือกให้้กับผู้้�บริ
ั
โิ ภคอีีกกลุ่่�มหนึ่่ง� ซึ่่ง� มีีกำ�ลั
ำ งั ซื้้�อรองลงมา โดยในวิิถีี
สัังคมปััจจุุบันั พบว่่า มีีผู้้�บริโิ ภคอีีกกลุ่่�มหนึ่่ง� มีีรสนิิยมในการแต่่งกายด้้วยเสื้้�อผ้้าที่่�มีรูี ูปแบบเฉพาะ และ
มัักสรรหาหรืือให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับรููปแบบเครื่่�องประดัับเทีียมที่่�ทำ�ำ จากไม้้มาประดัับตกแต่่งให้้เหมาะสม
กัับเสื้้�อผ้้าที่่�ตนเองสวมใส่่ เนื่่�องจากเครื่่�องประดัับเทีียมเหล่่านี้้�สามารถสวมใส่่ได้้หลากหลายโอกาส
มากกว่่าเครื่่�องประดัับจริิง และยัังอาจเหมาะสมกัับผู้้�ที่่�ต้อ้ งการรสนิิยมความเป็็ นธรรมชาติิ เครื่่�อง
ประดัับกะลามะพร้้าวนอกจากถููกจััดประเภทเป็็ นเครื่่�องประดัับเทีียมแล้้ว หากมองในมิิติิของ
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ธรรมชาติิหรืือสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�น เครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว เป็็ นลัักษณะของการนำำ�วัสั ดุุ (กะลา
มะพร้้าว) กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด และยัังเกิิดมููลค่า่ เพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ
ซึ่่ง� ในปัั จจุุบันั กระแสการอนุุรักษ์
ั ธ์ รรมชาติิที่่�ยังั คงเป็็ นสิ่่�งที่่�ผู้้�คนให้้ความสำำ�คัญ
ั หรืือรัับรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในกลุ่่�มผู้้�บริิโภคกลุ่่�มหนึ่่ง� และยัังเป็็ นลัักษณะของการออกแบบที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Eco Design) ประเภทหนึ่่ง� ซึ่่ง� ตระกููลพันั ธ์์ พััชรเมธา (2557,119-134) ได้้อธิิบายว่่า “Eco Design” หรืือชื่่�อ
เต็็มคืือ “Ecological Design” คืือการออกแบบที่่�นำ�ทรั
ำ พย
ั ากรธรรมชาติิมาใช้้ โดยการใช้้นั้้น� ทำำ�ให้้
เกิิดมลภาวะกลัับเข้้าสู่่�ระบบนิิเวศน์์น้อ้ ยที่่�สุดุ ในหลัักการแล้้วหากทรััพยากรที่่�ถูกู ใช้้แล้้วนั้้น� สามารถ
ย่่อยสลายโดยธรรมชาติิเช่่นเดีียวกับว
ั งจรชีีวิิตของสิ่่�งมีีชีีวิิตทั้้�งหลายได้้ เป็็ นสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุดุ แต่่ในความ
เป็็ นจริิง หากทรััพยากรเหล่่านั้้�นสามารถนำำ�กลับั มาใช้้ซ้ำ��ำ ใหม่่ได้้หรืือย่่อยสลายตามธรรมชาติิได้้ ก็็ถือื ว่่า
ได้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของ Eco Design แล้้ว ส่่วนจะได้้มากหรืือน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับเงื่่�อนไขหลากหลาย
ประการ แต่่หลัักการสำำ�คัญ
ั ประการหนึ่่ง� ของการออกแบบเครื่่�องประดัับที่่�เป็็ นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมคืือ
การนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ (Recycle) หมายถึึง การใช้้วัสั ดุุที่่�สามารถนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ โดยนำำ�มาผ่่าน
กระบวนการผลิิตใหม่่ ใช้้เป็็ นวััสดุุในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เครื่่�องประดัับและของใช้้ต่า่ ง ๆ ได้้อีีกครั้้ง�
หนึ่่ง� เช่่น การออกแบบผลิิตภััณฑ์์โดยใช้้วัตั ถุุดิบพล
ิ าสติิกประเภท เทอร์์โมพลาสติิค (Thermoplastic)
กระดาษ แก้้ว เป็็ นต้้น ซึ่่ง� เป็็ นวััสดุุที่่�ง่า่ ยต่่อการนำำ�กลับั มาใช้้ใหม่่ หรืือการนำำ�เศษวััสดุุเหลืือใช้้จาก
ธรรมชาติิและนำำ�วัสั ดุุสังั เคราะห์์มาใช้้เป็็ นวััตถุุดิิบในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ เช่่น การนำำ�เศษขี้้�เลื่่�อย
ไม้้ยางพาราในโรงงานอุุตสาหกรรมแปรรููปไม้้ยางพารา นำำ�มาทดลองเป็็ นวััสดุุผสมเพื่่�อใช้้เป็็ นวััสดุุใน
การผลิิตผลิิตภััณฑ์์ เป็็ นต้้น (ดัังภาพที่่� 6)

ภาพที่่� 6 : สร้้อยคอทำ�จ
ำ ากไม้้และกะลามะพร้้าว ซึ่่�งเป็็ นที่่นิ� ยิ มของผู้้�บริิโภคอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งและยัังเป็็ น
ลัักษณะการออกแบบที่่เ� รีียกว่่า Eco Design
ที่่ม� า : https://www.pinterest.com/pin/479985272786724850/ และhttps://www.novica.
com/p/wood-and-coconut-shell-beaded-necklace/307342/
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กะลาดููดีี : การสร้้างสรรค์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว

เครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าว เป็็ นเครื่่�องประดัับที่่�สามารถใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการ
ออกแบบให้้มีีความหลากหลาย ทั้้�งเรื่่อ� งของรููปแบบและการผสมผสานของวััสดุุต่า่ งชนิิด ผู้้�เขีียนใน
ฐานะที่่�เป็็ นผู้้�สอนทางด้้านการออกแบบเครื่่�องประดัับในระดัับอุดุ มศึึกษา จึึงขอนำำ�เสนอความคิิด
เห็็นในเชิิงวิิเคราะห์์งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับจากกะลามะพร้้าว “กะลาดููดีี” ของนางยุุพาพร ว่่อง
วิิกย์์การ ในประเด็็นต่่อไปนี้้�คืือ
1.เครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าว ซึ่่�งหากมองในเชิิงลึึก เป็็ นรูู ปแบบที่่�เกิิดจากความคิิด
สร้้างสรรค์์ เน้้นการใช้้วัสั ดุุและเทคนิิคการทำำ�มากกว่่ารููปลัักษณะภายนอก หากมีีการยกระดัับความ
คิิดสร้้างสรรค์์ที่่�รููปลัักษณะภายนอก เช่่น รููปแบบสมััยใหม่่ (Modern Style ) หรืือร่่วมสมััย (Contemporary Style) อาจสนองตอบต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�หลากหลายขึ้้�น
2. เครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าวเป็็ นการเน้้นคุุณค่่าวััสดุุธรรมชาติิเพีียงอย่่างเดีียว ดัังนั้้�นควร
ออกแบบและผลิิตชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับให้้มีีความหลากหลายรููปแบบมากขึ้้�น นอกเหนืือจากสร้้อย
คอ เช่่น กำำ�ไล แหวน ฯลฯ เพื่่�อตอบสนองต่่อรสนิิยมของผู้้�บริิโภคที่่�หลากหลายเช่่นกััน
3.ชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าว เป็็ นชิ้้�นงานมีีขนาดเล็็ก ต้้องใช้้ความประณีีตในการ
ประกอบ มีีระยะเวลาการผลิิตต่่อชิ้้�นค่่อนข้้างยาวนาน หากมีีการใช้้เทคโนโลยีีช่วย
่ ในการผลิิตให้้ได้้
ปริิมาณมากในระยะเวลาสั้้�น แต่่ยังั คงคุุณภาพของชิ้้�นงานไว้้ ก็็ย่อ่ มส่่งผลต่่อความต้้องการของผู้้�
บริิโภค
4.อาจออกแบบและผลิิตชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าว ให้้มีีรููปแบบสำำ�หรัับตลาดหรืือ
ผู้้�บริิโภคที่่�เป็็ นวััยรุ่่�น
5.ควรออกแบบเครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าวให้้มีีรููปแบบที่่�เป็็ นอััตลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่�นภาคเหนืือ
เพื่่�อตอบสนองต่่อผู้้�บริิโภคที่่�ต้อ้ งการรููปแบบเครื่่�องประดัับที่่�มีีอัตั ลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่�น
6.เครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าวเป็็ นลัักษณะการออกแบบที่่�เน้้นความเป็็ นธรรมชาติิของวััสดุุ
หรืือการนำำ�ทรัพย
ั ากรมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ซึ่่ง� ถืือเป็็ นลัักษณะการออกแบบที่่�เรีียกว่า่ Eco Design หรืือ Ecological Design ประเภทหนึ่่ง� งานออกแบบลัักษณะนี้้�เป็็ นสิ่่ง� ที่่�ผู้้�คนทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คัญ
ั
หรืือเป็็ นผลงานออกแบบโดยใช้้วัสั ดุุธรรมชาติิผ่า่ นการรัับรู้้�หรืือการมองผ่่านรููปแบบเครื่่�องประดัับ
7.อาจนำำ�เศษกะลามะพร้้าวเหลืือทิ้้�งมาสร้้างรููปแบบผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ที่่�เป็็ นของใช้้หรืือของ
ตกแต่่งในบ้้าน โดยเน้้นให้้ชิ้้น� งานมีีคุณ
ุ ภาพมากขึ้้�นในด้้านความประณีีต
8. ควรส่่งเสริิมหรืือสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการรายนี้้�เป็็ นครููภูมิู ปัิ ัญญาเชิิงช่่างด้้านหััตถกรรม
พื้้�นบ้้านด้้านเครื่่�องประดัับจากวััสดุุธรรมชาติิ
9.ในอนาคตอาจนำำ� เทคโนโลยีี ห รืือ นวััต กรรมมาประยุุกต์ ใ์ ช้้ใ นการผลิิต ชิ้้�น งานเครื่่�อ ง
ประดัับกะลามะพร้้าว ให้้เป็็ นรููปแบบสิินค้้าเชิิงนวััตกรรม
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บทสรุุ ป
งานหััตถกรรมเครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าว “กะลาดููดี”ี จััดอยู่่�ในประเภทเครื่่�องประดัับเทีียม
(Costume Jewelry) เป็็ นงานสร้้างสรรค์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ค่่าในฐานะงานหััตถกรรมท้้องถิ่่�นของผู้้�ประกอบการ
รายย่่อย วััสดุุสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�ใช้้ทำ�ชิ้้
ำ น� ส่่วนเครื่่�องประดัับคืือกะลามะพร้้าว ที่่�เหลืือทิ้้�งจากวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต
ประจำำ�วันั ของผู้้�คน กะลามะพร้้าวเหลืือทิ้้�งเหล่่านี้้�เป็็ นวััสดุุธรรมชาติิ มีีปริิมาณการทิ้้�งที่่�ค่อ่ นข้้างมาก
ผู้้�จำำ�หน่่ายมะพร้้าวจะกำำ�จัดั กะลาเหลืือทิ้้�งด้้วยวิิธีีการเผา ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดมลภาวะของควัันและกลิ่่�น
การที่่�ผู้้�ประกอบการเครื่่�องประดัับรายนี้้�ได้้นำ�ำ เศษกะลาเหลืือทิ้้�งมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ หรืือนำำ�มาสร้้าง
มููลค่า่ เพิ่่�มโดยการนำำ�มาออกแบบและผลิิตเป็็ นชิ้้�นงานเครื่่�องประดัับด้วยก
้ ระบวนการสร้้างสรรค์์ วิิธีี
การ เทคนิิค ต่่าง ๆ จะเป็็ นแนวทางหนึ่่ง� ที่่�ช่วยล
่ ดมลภาวะที่่�เกิิดจากการเผา แต่่ทั้้ง� นี้้�สิ่่�งสำำ�คัญ
ั อีีก
ประการหนึ่่ง� นอกเหนืือจากนี้้� คืือเศษกะลาเหลืือทิ้้�งเหล่่านี้้� สามารถนำำ�มาสร้้างมููลค่า่ เพิ่่�มในรููปแบบ
ของเครื่่�องประดัับสำ�ำ หรัับตกแต่่งร่่างกายของผู้้�บริิโภคให้้เกิิดความสวยงาม หรืืออาจกล่่าวอีีกนัยั หนึ่่ง�
คืือ การนำำ�สิ่่�งของที่่�ด้อ้ ยค่่ามาสร้้างให้้เกิิดคุุณค่่า เครื่่�องประดัับกับั เสื้้�อผ้้าเป็็ นสิ่่�งควบคู่่�กััน ถึึงแม้้
เครื่่�องประดัับเป็็ นสิ่่�งที่่�นอกเหนืือปัั จจััย 4 หรืือสิ่่�งจำำ�เป็็ นพื้้�นฐานของมนุุษย์์ แต่่เครื่่�องประดัับยังั คงมีี
ความสำำ�คัญ
ั ในฐานะสิ่่�งของตกแต่่งร่่างกายให้้สวยงาม หากกล่่าวถึึงเครื่่�องประดัับผู้้�คนทั่่�วไปอาจรัับ
รู้้�เพีียงการใช้้วัสั ดุุมีีมูลค่
ู า่ สููงดัังเช่่น ทองคำำ� หรืือเงิิน ซึ่่ง� เป็็ นเครื่่�องประดัับจริิง เท่่านั้้�น แต่่ในบริิบท
สัังคมปัั จจุุบันั วิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตของผู้้�คนได้้เปลี่่�ยนแปลงไป โดยที่่�ผู้้�คนส่่วนหนึ่่ง� นิิยมสวมใส่่เครื่่�อง
ประดัับเทีียม แต่่หากพิิจารณาในเรื่่อ� งความหลากหลายของรููปแบบนั้้�น เครื่่�องประดัับเทีียมสามารถ
ซื้้�อหาสวมใส่่ได้้หลากหลายโอกาสมากกว่่าเครื่่�องประดัับจริิง และเครื่่�องประดัับกะลามะพร้้าวเป็็ น
ทางเลืือกหนึ่่ง� ของผู้้�บริิโภค นอกเหนืือจากเครื่่�องประดัับทองคำำ�และเงิิน ซึ่่ง� มีีราคาสููง จุุดเด่่นของ
เครื่่�องประดัับ “กะลาดููดีี” อยู่่�ที่่�คุณ
ุ ค่่าของวััสดุุและวิิธีีการเจาะเนื้้�อกะลามะพร้้าวเป็็ นเม็็ดกระดุุม
ขนาดเล็็ก สิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่าผู้้�ประกอบการรายนี้้�เป็็ นผู้้�ที่่�มีีความคิิดสร้้างสรรค์์อยู่่�ในตััวเอง
และสามารถนำำ�มาใช้้เลืือกวััสดุุและวิิธีีการผลิิต เพื่่�อสร้้างจุุดสนใจและยกระดัับคุุณภาพของชิ้้�นงาน
ให้้ส อดคล้้อ งกัับคว ามต้้องการของผู้้�บริิโ ภคและของตลาดอย่่า งต่่อเนื่่� อง เครื่่�องประดัับก ะลา
มะพร้้าวจััดอยู่่�ในการออกแบบที่่�นำ�วั
ำ สั ดุุเหลืือใช้้กลับั มาใช้้ใหม่่ (Recycle) หรืือการออกแบบที่่�นำ�ำ
ทรััพยากรธรรมชาติิมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งที่่�ผู้้�คนส่่วนใหญ่่ให้้ความสำำ�คัญ
ั
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The method of product creation from local cultural textile and brand development:
based on the case study of the local textile entrepreneur in Nan province
ศมิิสสร สุุทธิิสัังข์์

บทคััดย่่อ
ประเทศไทยมีีความหลากหลายในเรื่่อ� งสิ่่�งทอ ทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�นที่่�กระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศ
ซึ่่�ง เป็็ น สิิ น ค้้า ที่่� มีี บทบ าทสำำ�คััญ ในเชิิ ง เศรษฐกิิ จ การท่่อ งเที่่� ยวทั้้�ง นี้้�จ ากการสำำ� รวจปัั ญ หาของผู้้�
ประกอบการ สิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�นไทยในพื้้�นที่่�จังั หวััดน่่านนั้้�นพบว่่าผู้้�ประกอบการระดัับชุมุ ชน
ยัังขาดแนวทางการ พััฒนาสร้้างตราสิินค้้าและแนวทางในการออกแบบสิินค้้าที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
กัับสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
	บทความนี้้�เป็็ นบทความวิิจัยั เรื่่�อง “การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอแฟชั่่� นไลฟ์์สไตล์์จากทุุน
วััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�นจัังหวััดน่่านเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์” โดยบทความนี้้�มุ่่�งนำำ�เสนอถึึง แนวทาง
ในการพััฒนาตราสิินค้้าและการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์จากสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�นของผู้้�ประกอบ
การสิ่่�งทอพื้้�นถิ่่�นในจัังหวััดน่่าน กรณีีศึึกษาร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ โดยใช้้กรอบแนวคิิดการสร้้างตราสิิน
ค้้าและการออกแบบสร้้างสรรค์์สินิ ค้้าแฟชั่่� น ซึ่่ง� เป็็ นการคิิดวิิเคราะห์์ตราสิินค้้า การกำำ�หนดจุุดยืืน
ของตราสิินค้้า และการประยุุกต์ใ์ ช้้แนวโน้้มกระแสแฟชั่่� น เพื่่�อหาแนวทางการสร้้างสรรค์์ตราสิินค้้า
และออกแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้ตรงกัับความต้้องการของตลาดและกลุ่่�มเป้้าหมาย
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : สิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น / ตราสิินค้้าสิ่่�งทอ

1

บทความนี้้�เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของการวิิจัยั “การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอแฟชั่่� นไลฟ์์สไตล์์จากทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�นจัังหวััดน่่านเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวเชิิงสร้้างสรรค์์”
โดยได้้รับก
ั ารสนัับสนุุนจาก หน่่วยปฏิิบัติั ิการวิิจัยั แฟชั่่� นและนฤมิิตศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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Abstract
Thailand is greatly associated with a local cultural textile diversity spreading all
over the country which is a crucial factor in the tourism industry. Regarding the research
approach from the cultural textile business in Nan province, the local entrepreneurs are still
lack of know-how in branding and product development to alleviate the value of the local
cultural textile. This article is a part of academic research of “The development of textile
fashion and lifestyle products form Nan province’s cultural capital for creative tourism” This
article aims to narrate the method of branding and product development from the local
cultural textile of local entrepreneurs in Nan province throughout the case study of ‘Waraporn Mueangnan’ clothing shop. By applying the branding framework and creative design
for fashion products including brand analysis and positioning to find the best brand creation guidelines for perfectly fit to the needs of the target market.
Keywords: Local cultural textile / Textiles brand
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์วััฒนธรรม
	สิินค้้าหรืือผลิิตภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรม (Cultural Products) หมายถึึงสิินค้้าและบริิการที่่�มีี
วััฒนธรรมฝัังตััวเป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของสิินค้้าหรืือบริิการนั้้�น ในฐานะผู้้�บริิโภคที่่�ซื้้อ� สิินค้้าหรืือบริิการ ผู้้�บริิโภค
มิิได้้เพีียงแค่่สิินค้้าหรืือบริิการเท่่านั้้�น หากแต่่ยังั ได้้วัฒ
ั นธรรมที่่�ฝัังอยู่่�ในตััวสิินค้้าด้้วย ทั้้�งนี้้�นัยข
ั อง
วััฒนธรรมที่่�ปรากฏในสิินค้้าและบริิการแต่่ประเภทนั้้�น จะมีีระดัับการใช้้วัฒ
ั นธรรมที่่�ไม่่เท่่ากััน สิินค้้า
บางประเภทอาจแสดงนััยเกี่่�ยวกัับวัฒ
ั นธรรมอย่่างเด่่นชััด แต่่บางประเภทอาจแสดงนััยเกี่่�ยวกัับ
วััฒนธรรมอย่่างไม่่เด่่นชััด จากแนวคิิดของกระทรวงวััฒนธรรม พ.ศ. 2560 ผลิิตภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมไทย
(Cultural Product of Thailand : CPOT) หมายถึึง ผลิิตภััณฑ์์ที่่�พัฒ
ั นาต่่อยอดมาจากวััฒนธรรมไทย
มีีคุณ
ุ ค่่าความหมาย เรื่่อ� งราว ด้้านวััฒนธรรม อัันเป็็ นรากเหง้้าที่่�ได้้รับก
ั ารสืืบสานสืืบทอดมาจาก
บรรพบุุรุุษ บ่่งบอก อััตลัักษณ์์ และสามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ทางเศรษฐกิิจ สร้้างเป็็ นสิินค้้าเชิิงพาณิิชย์์ได้้
ผลิิตภััณฑ์์จากทุุนวััฒนธรรม สามารถแบ่่งได้้เป็็ นสองประเภท ได้้แก่่ (1) ประเภทอนุุรักษ์
ั ์ โดย
ผลิิตภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมไทยประเภทอนุุรักษ์
ั ์ หมายถึึง ผลิิตภััณฑ์์ที่่�พัฒ
ั นาหรืือสร้้างสรรค์์ จากหลัักฐาน
ทางวััฒนธรรมไทย โดยยัังคงรัักษารููปแบบเดิิมไว้้ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของคนสัังคม และมีี
มููลค่า่ เพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ (2) ประเภทสร้้างสรรค์์ โดยผลิิตภััณฑ์์วัฒ
ั นธรรมไทยประเภทสร้้างสรรค์์
หมายถึึง ผลิิตภััณฑ์์ที่่�สร้้างขึ้้�น โดยนำำ�รููปแบบ หลัักฐานทางวััฒนธรรมมาออกแบบ ประยุุกต์ ์ พััฒนา
ต่่อยอด สร้้างสรรค์์ ให้้ได้้ผลิติ ภััณฑ์์ใหม่่ตามสมััยนิิยม สอดคล้้องกัับความต้้องการของคนในสัังคม
และมีีมูลค่
ู า่ ทางเศรษฐกิิจ(กระทรวงวััฒนธรรม อ้้างถึึงใน ศมิิสสร, 2563)
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	ทั้้�งนี้้�กล่า่ วได้้ว่า่ ผ้้าทอเป็็ นสิ่่�งทอทางวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น มีีอยู่่�ในทุุกภูมิู ิภาคของประเทศไทย
โดยกรรมวิิธีีในการทอผ้้าเป็็ นการกระทำำ�ให้้เกิิดลวดลายบนผืืนผ้้าในรููปแบบต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การใช้้วัตั ถุุดิบิ
เช่่น เส้้นใยไหมหรืือฝ้้ายการย้้อมสีีทั้้ง� สีีที่่�เกิิดขึ้้�นตามธรรมชาติิและสีีสังั เคราะห์์รวมไปถึึงการทำำ�ให้้
เกิิดลวดลายที่่�ปรากฏบนผืืนผ้้า ลวดลายต่่าง ๆ นั้้�นเกิิดจากภููมิิปััญญาของผู้้�ทอและสภาพแวดล้้อม
ทางธรรมชาติิจนกลายเป็็ นเอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�น(พััดชา และคณะ, 2563) การสร้้างลวดลายในสิ่่�ง
ทอทุุนวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นมัักเริ่่�มต้้นจากสิ่่�งที่่� พบเห็็นในธรรมชาติิและนำำ�มาประยุุกต์เ์ ป็็ นลวดลาย
เรขาคณิิต ซึ่่ง� ลวดลายส่่วนใหญ่่มักั เป็็ นลวดลายที่่�จดจำำ�และได้้รับก
ั ารถ่่ายทอดจากบรรพบุุรุุษทั้้�งสิ้้�น
แต่่จากการสำำ�รวจสิินค้้าสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�นพบว่่าส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้ถูกนำ
ู �ำ มาต่่อยอดเป็็ นสิินค้้า
หรืือผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ อีีกทั้้ง� ผู้้�ประกอบการสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมมีีการ
กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�บริิโภคที่่�ซ้ำ�ซ้
�ำ อ้ นกััน และไม่่ได้้สร้้างหรืือพััฒนาตราสิินค้้าตามระบบของ
อุุตสาหกรรมแฟชั่่� น ซึ่่ง� เป็็ นแนวทางในการแสวงหาช่่องว่่างทางการตลาดเพื่่�อสร้้างความเติิบโตและ
มููลค่า่ ทางเศรษฐกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�นจึึงเกิิดการพััฒนาเพื่่�อสร้้างตราสิินค้้าแฟชั่่� นให้้กับผู้้�
ั ประกอบการ
เพื่่�อให้้ผลิติ ภััณฑ์์มีีความเฉพาะเจาะจงและตรงต่่อความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
การสร้้างตราสิินค้้าแฟชั่่�นกัับการวิิเคราะห์์กลุ่่�มผู้้�ประกอบการสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้น� ถิ่่น�
	การพััฒนาสร้้างตราสิินค้้าจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�ผู้้�พัฒ
ั นาจะต้้องวิิเคราะห์์ตราสิินค้้านั้้�น หาก
อ้้างอิิงถึึงหลัักการบริิหารการตลาดที่่�ดีีก็็จำ�ำ เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้อ้ งทำำ�ให้้ส่่วนผสมผสานทางการตลาดมีี
ความสอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค กล่่าวคืือสิินค้้าต้้องสามารถตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค ราคาสิินค้้าอยู่่�ในระดัับที่่�ลูกค้
ู า้ พึึงพอใจ มีีสถานที่่�จัดั จำำ�หน่่ายที่่�เหมาะสม ตลอดจนผู้้�
บริิโภคต้้องได้้รับก
ั ารสื่่�อสารถึึงข้้อดีี และความคุ้้�มค่่าของสิินค้้านั้้�นด้้วย ซึ่่ง� ส่่วนประสมทางการตลาด
ในปัั จจุุบันั ได้้มีีการกำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นกัับลักั ษณะและประเภทสิินค้้า โดยการแยกส่่วนประสม
ทางการตลาดตามมุุมมองของนัักการตลาดที่่�นิิยมใช้้แก่่ ส่่วนประสมทางการตลาด 7P’s โดย
ประกอบด้้วยผลิติ ภััณฑ์์(Product) ราคา(Price) การจััดจำำ�หน่่าย(Place) คน(People) การส่่งเสริิม
การตลาด(Promotion) บรรจุุภัณ
ั ฑ์์(Packaging) และการจดจำำ�ใหม่่(Purple Cow)
นอกจากการวิิเคราะห์์ทางด้้านกลยุุทธ์์ ผู้้�บริิโภคและผลิิตภััณฑ์์แล้้ว การให้้ความสนใจ
เกี่่�ยวกับตั
ั วั องค์์กรเองก็็เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั และไม่่สามารถมองข้้ามได้้ เนื่่�องผู้้�บริิหารจำำ�เป็็ นที่่�จะ
ต้้องศึึกษาทั้้�งปัั จจััยภายในและภายนอกเพื่่� อให้้เข้้าถึึงสถานการณ์์สภาวะแวดล้้อมในตลาดที่่� มีี
ผลกระทบต่่อตราสิินค้้า การวิิเคราะห์์สภาพการณ์์ขององค์์กร (SWOT Analysis) เป็็ นเครื่่�องมืือใน
การประเมิินสถานการณ์์ สำำ�หรัับองค์์กรโดยการสำำ�รวจจากสภาพการณ์์ 2 ด้้านคืือสภาพการณ์์
ภายในและภายนอก ซึ่่ง� เป็็ นการวิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง จุุดอ่่อน เพื่่�อให้้รู้้�ตนเอง อย่่างชััดเจนและช่่วยให้้
ทราบถึึงการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นภายนอกองค์์กร ทั้้�งสิ่่�งที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นแล้้วและแนวโน้้มการ
เปลี่่�ยนแปลงในอนาคต รวมทั้้�งผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�ที่่�มีีต่อ่ องค์์กรธุุรกิิจ จุุดแข็็ง
จุุดอ่่อน และความสามารถด้้านต่่าง ๆ ที่่�องค์์กรมีีอยู่่� ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�จะเป็็ นประโยชน์์อย่่างมาก
ต่่อการกำำ�หนดวิิสัยทั
ั ศั น์์ การกำำ�หนดกลยุุทธ์แ์ ละการดำำ�เนิินตามกลยุุทธ์ข์ ององค์์กรที่่�เหมาะสมต่่อไป
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แนวทางการพััฒนาตราสิินค้้าและการสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์จากสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น
: กรณีีศึึกษาผู้้�ประกอบการสิ่่�งทอพื้้�นถิ่่�นจัังหวััดน่่าน

ซึ่่ง� SWOT เป็็ นตััวย่อ่ ประกอบด้้วย S มาจาก Strengths เป็็ นปัั จจััยภายในที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับธุรุ กิิจ ซึ่่ง�
สร้้างประโยชน์์หรืือความแตกต่่างให้้กับตั
ั วผลิ
ั ติ ภััณฑ์์สินิ ค้้าบริิการ W มาจาก Weaknesses จุุดอ่่อน
เป็็ นปัั จจััยภายในอีีกประการหนึ่่ง� ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับธุรุ กิิจ ซึ่่ง� มัักจะเป็็ นสิ่่�งตรงกัันข้้ามกัับจุดุ แข็็ง O มา
จาก Opportunities โอกาสเป็็ นปัั จจััยภายนอกที่่�มีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจหนทางใดหนทางหนึ่่ง� และ T
มาจาก Threats หมายถึึงอุุปสรรคซึ่่�งเกิิดจากปัั จจััยภายนอก เป็็ นข้้อจำำ�กัดั ที่่�เกิิดจากสภาพ
แวดล้้อมภายนอก (พััดชา, 2563)
	ทั้้�งนี้้� จากการศึึกษาการสร้้างสรรค์์ตราสิินค้้าแฟชั่่�นรวมทั้้�งการวิิเคราะห์์ด้า้ นกลยุุทธ์ข์ องตลาด
พบว่่า กลุ่่�มผู้้�ประกอบการท้้องถิ่่�นควรจะวิิเคราะห์์ตลาดเพื่่�อหาช่่องทางการตลาดและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความแตกต่่างกัับตลาดรวมทั้้�งตอบสนองต่่อกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างแท้้จริิง จึึงได้้ทำ�ก
ำ าร
ศึึกษากรณีีศึึกษาเพื่่�อพััฒนาตราสิินค้้าและการออกแบบสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรม
พื้้�นถิ่่�น โดยมีีกรณีีศึึกษา คืือ กลุ่่�มผู้้�ประกอบการร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ อำำ�เภอเวีียงสา จัังหวััดน่่าน ด้้วย
เครื่่�องมืือการวิิเคราะห์์ 7P’s และ SWOT Analysis ให้้กับผู้้�
ั ประกอบการเพื่่�อให้้สามารถหาช่่องว่่าง
ทางการตลาดรวมทั้้�งค้้นหาตััวตนการสร้้างสรรค์์ตราสิินค้้าให้้มีีเอกลัักษณ์์และเป็็ นตอบสนองต่่อ
กลุ่่�มเป้้าหมายได้้
โดยจากการศึึกษาด้้วยวิิธีีการสััมภาษณ์์และลงพื้้�นที่่�เพื่่�อศึึกษาร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ ทำำ�ให้้
สามารถสรุุปได้้ว่า่ ร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีี 2557 โดยคุุณแม่่สมพิิศ เกษศิิริิ เริ่่ม� แรกจาก
การนำำ�ผ้า้ มาจากชาวบ้้านในหมู่่�บ้้านมาวางขายให้้ เพื่่�อหารายได้้ให้้กับค
ั นในชุุมชน จนกลายเป็็ น
แหล่่งขายสิินค้้ากลุ่่�มผ้้าทอที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของคนในชุุมชนบ้้านดอนไชย บ้้านขิิง บ้้านใหม่่ บ้้านไผ่่ ที่่�ชาว
บ้้านร่่วมกัันทอและนำำ�มาจััดจำำ�หน่่ายในปัั จจุุบันั โดยผ้้าทอพื้้�นเมืืองของ อำำ�เภอเวีียงสา เป็็ นผ้้าที่่�ทอ
จากฝ้้าย ในอดีีตนั้้�นจะใช้้ฝ้า้ ยที่่�มีีในท้้องถิ่่�น โดยเริ่่ม� จากการปลููกฝ้า้ ยและเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตเป็็ น
เส้้นด้้าย โดยอาศััยภูมิู ิปััญญาของท้้องถิ่่�นทั้้�งหมด รวมทั้้�งกรรมวิิธีีย้อ้ มสีีธรรมชาติิ เช่่น สีีดำ�ำ ได้้จากผล
มะเกลืือ สีีแดงได้้จากครั่่�ง สีีเหลืืองได้้จากขมิ้้�น แก่่นไม้้ ขนุุน สีีน้ำ��ำ ตาลได้้มาจากเปลืือกต้้นสน เป็็ นต้้น
ภายในร้้านประกอบด้้วยผ้า้ ทอ ประเภทผ้้าไหมสอดดิ้้�นและผ้้าไม่่สอดดิ้้�น ได้้แก่่ ผ้้าไหมคำำ�เคิิบ
ผ้้าลายน้ำำ�� ไหล ซิ่่�นม่่าน ซิ่่�นป้้อง ซิ่่�นตาเอิ้้�น ซิ่่�นเชีียงแสน ซิ่่�นตามะนาวและซิ่่�นประยุุกต์(์ วราภรณ์์,
2563) ขณะเดีียวกันั ร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอมีีการจััดการภายในร้้านได้้เป็็ นอย่่างดีี เป็็ นระเบีียบ โดยการ
แบ่่งพื้้�นที่่�ใช้้สอยภายในร้้านเป็็ นส่่วน ๆ อีีกทั้้ง� ทางร้้านมีีความพร้้อมทั้้�งทางด้้านกระบวนการผลิิต
ต้้นน้ำำ�� คืือ นำำ�เส้้นใยจากมาผลิิตสร้้างสรรค์์เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุณ
ุ ค่่า เอกลัักษณ์์ได้้อย่่างสวยงาม
พร้้อมทั้้�งประยุุกต์ลว
์ ดลายผ้้าทอให้้เกิิดความหลากหลาย ดัังนั้้�นสิินค้้าของร้้านจึึงให้้เลืือกซื้้�อ เลืือก
ใช้้ได้้เหมาะสมกัับผลิติ ภััณฑ์์หลาย ๆ รููปแบบ ทั้้�งนี้้�การแปรรููปสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์จากผ้้าก็็มีีให้้เลืือก
หลากหลายรวมทั้้�งยัังมีีช่า่ งฝีี มืือที่่�สามารถผลิิตได้้ตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ�� จนถึึงปลายน้ำำ�� ทำำ�ให้้ร้า้ นวราภรณ์์ผ้า้
ทอ ถืือเป็็ นร้้านที่่�สามารถทำำ�การตลาดได้้อย่่างครบวงจร แต่่กระนั้้�นร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอก็็ยังั มีีรููปแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�คล้า้ ยคลึึงกัับตราสิินค้้าอื่่�น ๆ ในท้้องถิ่่�นอีีกทั้้ง� ยัังขาดการพััฒนาทำำ�ให้้เกิิดคู่่�แข่่งทางการ
ตลาดในระดัับเดีียวกันั อย่่างหลากหลายทำำ�ให้้เกิิดเป็็ นแนวคิิดในการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาตราสิินค้้าให้้
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เป็็ นที่่�ต้อ้ งการรวมทั้้�งสามารถสร้้างคุุณค่่าให้้กับผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ได้้เพิ่่�มขึ้้�น โดยผู้้�วิิจัยมี
ั ีการวิิเคราะห์์ 7P’s
และ SWOT เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการสร้้างสรรค์์ตราสิินค้้าใหม่่ภายใต้้ร้า้ นวราภรณ์์ผ้า้ ทอ ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 แสดงการวิิเคราะห์์ 7P’s และ SWOT ร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ
7P’s
PRODUCT

จุุดแข็็ง

จุุดอ่่อน

โอกาส

ภาวะคุุกคาม

- ลวดลายที่่�เป็็ น
เอกลัักษณ์์
- ผ้้าแต่่ละผืืนมีีเรื่่อ� ง
เล่่า ประวััติิที่่�ผูกพั
ู นั กัับ
วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
เมืืองน่่าน
- มีีผลิติ ภััณฑ์์ทั้้ง�
ประเภทผ้้า ผืืน เส้้น
ด้้าย ไหมและชุุดเครื่่�อง
แต่่งกาย

-รููปแบบสิินค้้ามีีความ - แนวโน้้มกระแส
คล้้ายคลึึงกัับตราสิินค้้า นิิยมเรื่่อ� งงานฝีี มืือ
ท้้องถิ่่�นอื่่�น ๆ ในจัังหวััด ท้้องถิ่่�น
น่่าน
- สิินค้้าขาดความต่่อ
เนื่่�องในด้้านการ
ออกแบบและพััฒนา
สิินค้้าให้้มีีความทัันสมััย

- มีีสินิ ค้้านำำ�เข้้า
จากประเทศเพื่่�อน
บ้้านที่่�ราคาถููก
กว่่า

PRICE

- สิินค้้าที่่�ราคา
หลากหลาย

- ราคาสิินค้้าเท่่ากัับ
- มีีโครงการส่่ง
ราคาตลาดทั่่�วไป ทำำ�ให้้ เสริิมการซื้้�อ
โอกาสการขายได้้อยู่่�ใน สิินค้้าท้้องถิ่่�น
ระดัับเดีียวกับท้
ั อ้ งตลาด

- ปัั ญหาการชะลอ
ตััวของสภาวะ
เศรษฐกิิจ

PLACE

- แหล่่งผลิิตและจุุด
ขายหน้้าร้้านในพื้้�นที่่�
เดีียวกันั เป็็ นการส่่ง
เสริิมการขาย
ร่่วมกัับการท่่องเที่่�ยว
และเป็็ นแหล่่งการ
ศึึกษาเรีียนรู้้�

- ช่่องทางการจำำ�หน่่าย
ไม่่หลากหลาย เช่่น ไม่่มีี
ร้้านขายปลีีก (Flagship
Store) เป็็ นของตนเอง
และขาดการ
ประชาสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและ
ต่่อเนื่่�อง

PROMOTION

- มีีทั้้ง� แบบขายปลีีก - ผู้้�บริิโภคสามารถต่่อ
และขายส่่ง
รองราคาสิินค้้าได้้
- มีีการขายและนำำ�
เสนอสิินค้้าผลิิตภััณฑ์์
ผ่่านสื่่�อโซเชีียล
จุุดแข็็ง
จุุดอ่่อน

7P’s

- มีีจุดุ จำำ�หน่่ายทั้้�ง
ภายในเมืืองและ
ตามแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวสำ�คั
ำ ญ
ั
ต่่าง ๆ

- ปัั ญหาชะลอตััว
ของการท่่องเที่่�ยว
ทำำ�ให้้ผู้้�บริโิ ภค
ไม่่สามารถเข้้าไป
ยัังพื้้�นที่่�จำ�ำ หน่่าย
สิินค้้าได้้

- ผู้้�บริิโภคนิิยม
การซื้้�อเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อ
ต้้องการส่่วนลด

โอกาส

ภาวะคุุกคาม
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แนวทางการพััฒนาตราสิินค้้าและการสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์จากสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น
: กรณีีศึึกษาผู้้�ประกอบการสิ่่�งทอพื้้�นถิ่่�นจัังหวััดน่่าน

PACKAGING

- บรรจุุห่อ่ ผลิิตภััณฑ์์
ด้้วยถุงุ ใส พร้้อมติิด
ราคาชััดเจน

- ที่่�บรรจุุผลิติ ภััณฑ์์ขาด
การสื่่�อสารข้้อมููลของ
ทางร้้าน

-

-

PEOPLE

- พนัักงานนำำ�เสนอ
สิินค้้าภายในร้้าน
พร้้อมทั้้�งเล่่า
เรื่่อ� งราวประวััตที่่�มา
สิินค้้าได้้อย่่างดีี

- ร้้านไม่่มีีบุคล
ุ ากร คน - ผู้้�บริิโภคนิิยม
รุ่่�นใหม่่ ในการดำำ�เนิิน
เลืือกซื้้�อ สิินค้้าที่่�มีี
การ ด้้านตลาด และการ เรื่่อ� งราว
ประชาสััมพัันธ์์

PURPLE COW

- ลวดลายง่่ายจดจำำ�ง่า่ ย - ร้้านมีีการนำำ�เสนอ
ทำำ�ให้้ง่า่ ยต่่อการลอก
เรื่่อ� งราว ลวดลาย
เอกลัักษณ์์ของร้้าน
เลีียนแบบ
พร้้อมการบอกเล่่าเรื่่อ� ง
ราว ทางวััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�น

- การลอกเลีียน
แบบ สิินค้้า และ
ขายในราคาที่่� ถููก
กว่่า

	ทั้้�งนี้้�จากตััวอย่่างแนวทางการวิิเคราะห์์ตราสิินค้้าแฟชั่่� นด้้วยแนวคิิดการวิิเคราะห์์ส่่วน
ประสมทางการตลาด และการวิิเคราะห์์สภาพการณ์์ขององค์์กรในปัั จจััยต่่าง ๆ สามารถทำำ�ได้้กับั
ตราสิินค้้าที่่�ต้อ้ งการต่่อยอดหาแนวทางในการพััฒนาโดยจะเป็็ นแนวทางในการกำำ�หนดอััตลัักษณ์์
ตราสิินค้้า เพื่่�อแสวงหาช่่องว่่างทางการตลาดนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�บริิโภค การกำำ�หนด
คู่่�แข่่งขัันทางการตลาด โดยจากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลรวมทั้้�งจากข้้อมููลของผู้้�ประกอบการสามารถยก
ระดัับตราสิินค้้าจากเดิิมที่่�เป็็ นกลุ่่�มสิินค้้าท้้องถิ่่�นร่่วมกัันให้้สามารถแข่่งขัันกัับตลาดที่่�มีีมูลค่
ู ่าสููงขึ้้�น
ได้้ โดยมีีการวางจุุดยืืนของตราสิินค้้าใหม่่เพื่่�อเปรีียบเทีียบกับสิ
ั นิ ค้้าที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับแนวคิิดวััฒนธรรม
ท้้องถิ่่�นทั่่�วโลก ดัังนี้้�

ภาพที่่� 1 ภาพแสดงตำ�ำ แหน่่งทางการตลาดของตราสิินค้้าใหม่่ตราสิินค้้าวราภรณ์์
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และจากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลภายในองค์์กร รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ตลาดคู่่�แข่่งทำำ�ให้้สามารถกำำ�หนดแนวทาง
ในการออกแบบสร้้างสรรค์์สินิ ค้้าเพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมายรวมทั้้�งสามารถ
ยกระดัับสินิ ค้้าจากวััฒนธรรมและท้้องถิ่่�นได้้ต่อ่ ไป
แนวโน้้มกระแสแฟชั่่�นกัับการออกแบบสร้้างสรรค์์สิินค้้าแฟชั่่�น
จากการศึึกษากลยุุทธ์ท์ างการตลาดของกรณีีศึึกษา ร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ ทำำ�ให้้สามารถ
กำำ�หนดตััวตนและทิิศทางของตราสิินค้้าได้้ แต่่กระนั้้�นก็็ยังั ต้้องให้้ความสนใจกัับแน้้วโน้้มกระแสแฟชั่่� น
ในปััจจุุบันั เนื่่�องจากแนวโน้้มกระแสแฟชั่่�นเป็็ นอีีกทางในการกำำ�หนดทิิศทางความต้้องการของผู้้�บริิโภค
อีีกทั้้ง� ยัังเป็็ นกระแสความต้้องการในปัั จจุุบันั จึึงได้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาแนวโน้้มกระแสแฟชั่่� นที่่�คาดว่่าจะ
เป็็ นแนวทางที่่�เหมาะสมให้้กับผู้้�
ั ประกอบการรวมทั้้�งมีีความทัันสมััยเป็็ นที่่�ต้อ้ งการต่่อกลุ่่�มเป้้าหมาย
โดยมีีการศึึกษาข้้อมููล ดัังนี้้�
แนวโน้้มกระแสแฟชั่่� น (Fashion Trend) คืือการคาดการณ์์ความต้้องการ แนวโน้้มของ
กระแสนิิยมทางแฟชั่่� น เพื่่�อช่่วยในการวางแผนการตลาดและการออกแบบของตราสิินค้้าแฟชั่่� นเพื่่�อ
ช่่วยให้้ตราสิินค้้าหรืือผู้้�ผลิิตสามารถสร้้างสรรค์์สิินค้้าได้้ตอบสนองกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
โดยการคาดการณ์์แนวโน้้มกระแสแฟชั่่� นจะถููกนำ�ำ เสนอโดยองค์์การที่่�ทำ�ก
ำ ารวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ซึ่่ง� จะ
ประกอบด้้วยข้อ้ มููลภาพแรงบัันดาลใจ (Mood Board inspiration) คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั (Key words) ที่่�จะถููก
แบ่่งเป็็ นกลุ่่�มย่่อยตามลัักษณะจำำ�เพาะของรููปแบบสไตล์์ทางแฟชั่่� น เพื่่�อเป็็ นแนวทางให้้ตราสิินค้้านำำ�
ไปเลืือกใช้้ให้้เหมาะสมกัับอัตั ลัักษณ์์จำ�ำ เพาะและกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�บริิโภคของตราสิินค้้านั้้�น ๆ (อรรถ
พนธ์์, 2563) ทั้้�งนี้้� จึึงได้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาและวิิเคราะห์์แนวโน้้มกระแสแฟชั่่� นของบริิษััท WGSN ซึ่่ง� เป็็ น
องค์์กรที่่�ผลิติ แนวโน้้มกระแสแฟชั่่� นที่่�น่า่ เชื่่�อถืือแห่่งหนึ่่ง� ของโลก โดยได้้ทำ�ก
ำ ารเลืือกฤดููกาลใบไม้้ผลิิ
ฤดููร้อ้ น ประจำำ�ปีี ค.ศ.2021 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกระแสนิิยมในปัั จจุุบันั ซึ่่ง� มีีการแบ่่งเรื่่อ� งราวออก
เป็็ น 3 กลุ่่�มได้้แก่่

ภาพที่่� 2 แนวโน้้มแฟชั่่�น ทราน-ฟอร์์ม (TRANSFORM)
ที่่ม� า: www.wgsn.com
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แนวทางการพััฒนาตราสิินค้้าและการสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์จากสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น
: กรณีีศึึกษาผู้้�ประกอบการสิ่่�งทอพื้้�นถิ่่�นจัังหวััดน่่าน

1) ชื่่�อแนวคิิด ทราน-ฟอร์์ม (TRANSFORM) การมองหางานออกแบบในโลกยุุคภาวะ
วิิกฤตที่่�แฝงไปด้้วยแสงสว่่าง แนวคิิดของการออกแบบมุ่่�งสู่่�ความทัันสมััยทั้้ง� ในด้้านมุุมมองของเมืือง
และท้้องทะเล โดยการนำำ�เสนอผ่่าน(1) ด้้านมืืดของวััฒนธรรมย่่อยในอดีีต เช่่น การเล่่าเรื่่อ� งเวทย์์
มนต์์และแม่่มด ที่่�สะท้้อนรููปแบบของเสื้้�อผ้้าที่่�มีีความโรแมนติิกและสยองขวััญไปในขณะเดีียวกันั
(2) อิิทธิิพลของความเบาบางสามาถมองเห็็นได้้จากการใช้้วัสั ดุุประเภทเมทััลลิกิ โปร่่งแสง ที่่�นำ�ำ ไป
ปรัับใช้้กับั เสื้้�อผ้้าที่่�สวมใส่่ได้้ในโอกาสต่่าง ๆ กััน (3) แรงบัันดาลใจจากทะเลถููกปรัับมาใช้้กับั งาน
ออกแบบทั้้�งแบรนด์์ระดัับไฮเอนด์์ และแบรนด์์ระดัับสตรีีท โดยแนวคิิดมุ่่�งสะท้้อนการหาวิิธีีทำ�ำ ให้้ท้อ้ ง
ทะเลสะอาดขึ้้�นเพื่่�อเป็็ นการชื่่�นชมความงามอีีกครั้้ง� (4) นอกจากนี้้� อิิทธิิพลของการออกแบบ
สถาปััตยกรรมแบบร่่วมสมััย ถููกนำ�ำ มาเป็็ นแนวคิิดการออกแบบของเสื้้�อผ้้ารููปแบบที่่�ตัดั เย็็บด้วย
้ งานทำำ�
มืือ(Tailored) แบบร่่วมสมััยอีกด้
ี วย
้

ภาพที่่� 3 แนวโน้้มแฟชั่่�น โฮม-สะ-ปััน (HomeSpun)
ที่่ม� า: www.wgsn.com
2) ชื่่�อแนวคิิด โฮม-สะ-ปัั น (HomeSpun) มุ่่�งนำำ�เสนอความไร้้กาลเวลาที่่�มาพร้้อมกัับ
แนวคิิดความยั่่�งยืืน (Sustainable) โดยเน้้นงานทำำ�มืือที่่�ใช้้เวลาและศิิลปะของการประดิิษฐ์์ ซึ่่ง� เหมาะ
สำำ�หรัับกลุ่่�มมิินิิมอลที่่�ชื่่�นชอบความยั่่�งยืืนท่่ามกลางโลกที่่�หมุุนไปด้้วยความรวดเร็็ว (1) โดยเน้้นการ
ลดขยะ ด้้วยการมุ่่�งนำำ�เสนอการใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างคุ้้�มค่่า และการใช้้สินิ ค้้าแบบยั่่�งยืืน (2) มีีการนำำ�
อาหารและดอกไม้้ที่่�ใช้้แล้้วเพื่่�อสร้้างสรรค์์สีีย้อ้ มจากธรรมชาติิ สต็็อกสิินค้้าที่่�ไม่่สามารถจััดจำำ�หน่่าย
ได้้อีีก ถููกนำ�ำ ไปใช้้เพื่่�อสร้้างคอลเลกชั่่� นใหม่่ (3) ความซื่่�อสััตย์์ต่อ่ ลููกค้า้ คืือส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�สุดุ โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งกระบวนการที่่�ได้้จากแนวคิิดความยั่่�งยืืน (4) การหวนคืืนสู่่�งานทำำ�มืือ และงานผลิิตที่่�
ต้้องใช้้ฝีีมืือเชิิงช่่างถููกให้้คุณ
ุ ค่่าอย่่างมาก (5) รููปแบบของเสื้้�อผ้้าเวิิร์ค์ แวร์์ และกลุ่่�มผู้้�ประกอบอาชีีพ
เกษตรกรรมได้้รับก
ั ารนำำ�มาปรัับใช้้กับก
ั ารออกแบบ
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ภาพที่่� 4 แนวโน้้มแฟชั่่�น เกม-สะ-เคบ (GameScape)
ที่่ม� า : www.wgsn.com
3) ชื่่�อแนวคิิด เกม-สะ-เคบ (Game Scape) นำำ�เสนอเรื่่อ� งราวการผสานกัันของโลกแห่่ง
ความจริิงและโลกในอนาคต ผ่่านการจิินตนาการด้้วยเทคโนโลยีี จากความจริิงที่่�ว่า่ โลกออนไลน์์และ
โลกออฟไลน์์กำ�ำ หลัังผสานเข้้าหากััน (1) การผสานแนวคิิดจากวีีดีีโอเกมยุุค ค.ศ. 1980 และเสื้้�อผ้้า
สำำ�หรัับเล่่นกีีฬาเพื่่�อสร้้างชุุดเครื่่�องแบบ (Uniform) แบบไฮเปอร์์ดิจิิ ิทัลั (Hyper-digital) ที่่�สามารถเข้้า
มาเพิ่่�มเติิมรูู ปแบบของเสื้้�อผ้้าลำำ�ลองและเสื้้�อผ้้าที่่�ต้อ้ งการประโยชน์์ใช้้สอย (2) กลุ่่�มคนเจนซีีที่่�มีี
ความเป็็ นดิิจิิตอลเนทีีฟ (Digital Native) มุ่่�งมองหาเสื้้�อผ้้าที่่�เตะตาที่่�สามารถใส่่ถ่่ายรูู ปแล้้วลง
อิินสตาแกรมได้้ ถึึงแม้้ว่า่ จะไม่่สามารถใช้้ได้้จริิงในชีีวิิตประจำำ�วันั ก็็ตาม (3) แนวคิิดการย้้อนยุุคแบบ
เรโทร กลัับมาได้้รับคว
ั ามนิิยมโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในแง่่ของความโรแมนติิก และเวิิร์ค์ แวร์์ (4) การนำำ�
ของในชีีวิิตประจำำ�วันั มาใช้้เพื่่�อเน้้นให้้เห็็นถึึงการนำำ�ความไร้้ค่า่ มาทำำ�ให้้มีีคุณ
ุ ค่่า (5) สไตล์์แคมป์์ถููก
นำำ�มาปรัับใช้้กับชุ
ั ดุ ออกงานเฉพาะ ในโทนสีีสันั สดใส และขนาดที่่�ใหญ่่โตเกิินจริิง
จากการศึึกษาแนวโน้้มกระแสนิิยมทางแฟชั่่� นดัังกล่่าวทำำ�ให้้ตราสิินค้้าทราบถึึงแนวทาง
การออกแบบที่่�จะสอดคล้้องกัับอัตั ลัักษณ์์ตราสิินค้้า และสามารถตอบสนองได้้กับกลุ่่�
ั มเป้้าหมายผู้้�
บริิโภคของตราสิินค้้า ทั้้�งนี้้�นักั ออกแบบสามารถนำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้กับก
ั ารออกแบบสิินค้้าจากสิ่่�งทอ
ทุุนวััฒนธรรม ทั้้�งในด้้านของการสร้้างสรรค์์ลวดลายสิ่่�งทอ กลุ่่�มสีี โครงร่่างเงา รายละเอีียดตกแต่่ง
เพื่่�อให้้สินิ ค้้านั้้�นมีีความทัันสมััย ตรงกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคกลุ่่�มใหม่่ ซึ่่ง� จะเป็็ นการเพิ่่�มมููลค่า่
ให้้กับสิ่่
ั �งทอทุุนวััฒนธรรมอีีกรููปแบบหนึ่่ง�
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บทสรุุ ป
จากกรณีี ศึึกษาการพััฒนาตราสิินค้้าและการออกแบบสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอทุุน
วััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�น จัังหวััดน่่าน (ร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ) ภายหลัังจากการวิิเคราะห์์ตราสิินค้้าแฟชั่่� นด้้วย
แนวคิิดการวิิเคราะห์์ส่ว่ นประสมทางการตลาด และการวิิเคราะห์์สภาพการณ์์ขององค์์กรในปัั จจััย
ต่่าง ๆ สามารถทำำ�ได้้กับั ตราสิินค้้าที่่�ต้อ้ งการต่่อยอดหาแนวทางในการพััฒนาโดยจะเป็็ นแนวทางใน
การกำำ�หนดอััตลัักษณ์์ตราสิินค้้า ด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์คำ�สำ
ำ �คั
ำ ญ
ั (Key words) ที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่�การ
กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�บริิโภค แนวทางในการออกแบบสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์และการเลืือกใช้้เทรนด์์
แฟชั่่� น การสร้้างแนวโน้้มกระแฟชั่่� นและแนวคิิดแรงบัันดาลใจที่่�สอดคล้้องกัับตราสิินค้้าใหม่่

ภาพที่่� 5 แสดงตััวอย่่างขั้้�นตอนการวิิเคราะห์์แนวทางพััฒนาตราสิินค้้าและการออกแบบสร้้างสรรค์์สินิ ค้้า
จากแผนภาพที่่� 5 แสดงให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�วิิเคราะห์์ได้้จากตราสิินค้้า
เดิิมร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาสร้้างตราสิินค้้าใหม่่ “วรา (WARA)” การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้า
หมายผู้้�บริิโภคของตราสิินค้้า การเลืือกใช้้เทรนด์์แนวโน้้มแฟชั่่� นหลััก (Main Trend) และแนวโน้้ม
แฟชั่่� นสนัับสนุุน (Supporting Trend) ให้้สอดคล้้องกัับกลุ่่�มเป้้าหมายและแนวคิิดทุุนวััฒนธรรม โดย
เลืือกใช้้แนวโน้้มแฟชั่่�น จากองค์์กรแฟชั่่�น WGSN เพื่่�อพััฒนาและประยุุกต์ใ์ ช้้ในการออกแบบคอลเล
คชั่่�นเสื้้�อผ้้าและเครื่่�องแต่่งกายจากแนวโน้้มแฟชั่่� นฤดููใบไม้้ผลิแิ ละฤดููร้อ้ น ค.ศ.2021 (Spring/Summer 2021)โดยได้้เลืือกใช้้แนวโน้้มแฟชั่่� นหลัักเรื่่อ� ง ทรานฟอร์์ม(Transform ) ซึ่่ง� เป็็ นเรื่่อ� งราวที่่�ว่า่ ด้้วย
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ของโครงสร้้างสถาปัั ตยกรรมร่่วมสมััย เพื่่�อพััฒนารููปลัักษณ์์และปรัับแต่่ง ให้้เข้้าการออกแบบแฟชั่่� น
โดยหารใช้้แรงบัันดาลใจจากสถาปััตยกรรมเพื่่�อสร้้างการออกแบบที่่�ล้ม้ ล้้างรููปแบบการแต่่งกายเพื่่�อให้้
เกิิดการแฟชั่่� นร่่วมสมััยอย่่างชััดเจน โดยจะเน้้นเรื่่อ� งของการขััดแย้้ง (Contradiction) คืือหััวใจหลััก
ในการออกแบบ การนำำ�วัสั ดุุที่่แ� ตกต่่างกััน โดยเข้้ามาผสมรวมเป็็ นสััดส่่วนของแนวโน้้มแฟชั่่�นหลััก 70%
ที่่�สอดคล้้องกัันเพื่่�อสร้้างแนวโน้้มกระแสแฟชั่่� นและแนวคิิดแรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์
เรื่่อ� ง รีี-เฟลก-ออน-ทูู-โม-โล่่ (Reflect on tomorrow) เนื่่�องจากทั้้�งสองแนวคิิดมีีความสอดคล้้องกัับร้า้ น
วราภรณ์์ผ้า้ ทอและกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยแนวคิิดของกระแสนิิยมนี้้�มีรูี ูปแบบที่่�ทันั สมััยแต่่แฝงไปด้้วยราย
ละเอีียดที่่�น่่าสนใจโดยใช้้โครงสร้้างที่่�เรีียบง่่ายและสามารถผสมผสานเรื่่�องราวความเป็็ นเมืืองของ
ปัั จจุุบันั และวััฒนธรรมในอดีีตตามแนวคิิดความขััดแย้้งของกระแสนิิยมแฟชั่่� น

ภาพที่่� 6 ภาพองค์์ประกอบแรงบัันดาลใจการออกแบบสร้้างสรรค์์เรื่่อ� ง Reflect on tomorrow
	ดัังภาพที่่� 6 กล่่าวถึึงความสััมพัันธ์์ความมืืดและแสงสว่่างผ่่านมุุมมองการพััฒนาโครงสร้้าง
ของสถาปัั ตยกรรมและมุุมมองแฟชั่่� นแบบร่่วมสมััย (contemporary) และมีีความเรีียบง่า่ ย (Minimalism) โครงร่่างเงาของเสื้้�อผ้้าเป็็ น รููปทรงโคร่่ง เข้้ารููปแบบ ยููนิิฟอร์์ม ตััดต่่อผ้้า (Patchwork) เพื่่�อ
ให้้เกิิดลวดลายที่่�แปลกใหม่่ รวมถึึงรายละเอีียดเสื้้�อผ้้ายููนิิฟอร์์มทหาร ที่่�เอามาจัับคู่่�กับั เสื้้�อผ้้าแบบ
สมััยใหม่่ โทนสีีเน้้นสีีสันั ที่่�สดใส และผสมผสานกัับสีีโทนเทา (Grey scale) แสดงออกถึึงความสนุุก
และความกล้้าแสดงออก วััสดุุที่่�ใช้้เน้้นผ้้าคอตตอน และผ้้าไหม ทั้้�งนี้้�การสวมใส่่มีีทั้้ง� รููปแบบที่่�เข้้าใจ
ได้้ง่า่ ย และรููปแบบที่่�ได้้อิิทธิิพลการแต่่งกายแบบสาวชนบท (Farm Girl) เน้้นการสวมใส่่แบบทัับซ้อ้ น
หลายชั้้�น ซึ่่ง� ทั้้�งนี้้�ได้้ทำ�ก
ำ ารออกแบบเครื่่�องแต่่งกายที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์ตลาด และแนวคิิดกระแส
นิิยมแฟชั่่� น เพื่่�อให้้ผลิติ ภััณฑ์์มีีความสอดคล้้องกัับยุคุ สมััยและเป็็ นที่่�ต้อ้ งการของกลุ่่�มเป้้าหมายดััง
ภาพที่่� 7
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ภาพที่่� 7 การออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับตราสิินค้้าวรา (WARA)
	ทั้้�งนี้้�จากกรณีีศึึกษาการพััฒนาตราสิินค้้าและการออกแบบสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอทุุน
วััฒนธรรมของร้้านวราภรณ์์ผ้า้ ทอ เป็็ นต้้นแบบแนวทางหนึ่่ง� ในการพััฒนาตราสิินค้้าให้้มีีความร่่วม
สมััยตอบสนองกัับกลุ่่�มผู้้�บริิโภคใหม่่ ซึ่่ง� เป็็ นการเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้กับสิ่่
ั �งทอทุุนวััฒนธรรมอีีกรููปแบบหนึ่่ง�
โดยมุ่่�งนำำ�องค์์ความรู้้�ในศาสตร์์อุตุ สาหกรรมแฟชั่่� นมาประยุุกต์ใ์ ช้้ซึ่�ง่ สามารถสรุุ ปลำำ�ดับขั้้
ั น� ของการ
ดำำ�เนิินงานได้้ดังั นี้้� 1) การวิิเคราะห์์ตราสิินค้้าเดิิม โดยการวิิเคราะห์์ส่ว่ นประสมทางการตลาด การ
วิิเคราะห์์สภาพการณ์์ขององค์์กรในปัั จจััยต่า่ ง ๆ การวิิเคราะห์์คำ�สำ
ำ �คั
ำ ญ
ั 2) แสวงหาช่่องว่่างทางการ
ตลาดที่่�นำ�ำ ไปสู่่�การกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�บริิโภคใหม่่ 3)การเลืือกใช้้แนวโน้้มแฟชั่่� นที่่�สอดคล้้องกััน
เพื่่�อสร้้างแนวโน้้มกระแสแฟชั่่�น 4) การกำำ�หนดกรอบแนวคิิดแรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์
5) การสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์จากการศึึกษาและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่�อสร้้างสรรค์์เป็็ นตราสิินค้้าใหม่่
	ทั้้�งนี้้�จากแนวทางในการพััฒนาตราสิินค้้าและการออกแบบสร้้างสรรค์์สิินค้้าดัังกล่่าวเป็็ น
เพีียงแนวทางหนึ่่�งที่่�สามารถนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้เพื่่�อยกระดัับสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมพื้้�นถิ่่�นให้้มีีความเป็็ น
สากล โดยสามารถนำำ�วิิธีีการวิิเคราะห์์กลยุทธ์
ุ ท์ างการตลาดและคิิดในการพััฒนาไปประยุุกต์ใ์ ช้้ได้้
กัับตราสิินค้้าสิ่่�งทอทุุนวััฒนธรรมอื่่�น หรืือในพื้้�นที่่�อื่่�นต่่อไป
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การพััฒนาหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�ทด
Development of the Waterproof Mask Fabric for Healthcare Professionals
ธนิิกา หุุตะกมล1
อรพรรณ โพชนุุกุุล2
เพ็็ญวิิสาข์์ พิิสิิฏฐศัักดิ์์3�

บทคััดย่่อ

	ด้้วยสถานการณ์์โรคระบาดไวรััสโคโรน่่า COVID-19 ในทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย ทำำ�ให้้
เกิิดปัั ญหาขาดแคลนหน้้ากากอนามััย (Surgical Mask) ซึ่่ง� บุุคลากรทางการแพทย์์ผู้้�ที่่�เป็็ นกลุ่่�มเสี่่�ยง
ก็็ประสบปัั ญหานี้้�เช่่นกัันซึ่่ง� คุุณสมบััติิของหน้้ากากอนามััยจำ�ำ เป็็ นต้้องป้้องกัันสารคััดหลั่่�งได้้เบื้้�องต้้น
ทางผู้้�วิิจัยจึึ
ั งได้้พัฒ
ั นานวััตกรรมซึ่่ง� ทำำ�จากวััสดุุที่่�มีีในประเทศ ด้้วยการใช้้ผ้า้ ที่่�เคลืือบสารสะท้้อนน้ำำ��
และออกแบบหน้้ากากรวมทั้้�งพััฒนารูู ปแบบให้้เหมาะสมกัับการใช้้งานสำำ�หรัับบุุคลากรทางการ
แพทย์์ เพื่่�อใช้้ทดแทนหน้้ากากอนามััยที่่�ขาดแคลนในปัั จจุุบันั จากการทดสอบการสวมใส่่พบว่่า
ต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 4 เหมาะสมกัับการนำำ�มาผลิิตหน้้ากากทางการแพทย์์มากที่่�สุดุ โดยการ
ออกแบบหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� ประกอบด้้วยผ้า้ 3 ชั้้�น โดยชั้้�นที่่� 1 และชั้้�นที่่� 2 เป็็ นผ้้าสะท้้อนน้ำำ��
เพื่่�อป้้องกัันสารคััดหลั่่�ง และผ้้าชั้้�นที่่� 3 ใช้้ผ้า้ ฝ้้ายผสมโพลีีเอสเตอร์์ เพื่่�อสามารถดููดซัับความชื้้�น
ของสารคััดหลั่่�งที่่�แทรกซึึมผ่่านได้้ ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของชั้้�นที่่� 3 ผู้้�วิิจัยั ออกแบบให้้สามารถใส่่แผ่่นกรอง
เพื่่�อป้้องกัันฝุ่่�น PM 2.5 และแบคทีีเรีียได้้
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: การพััฒนา, หน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� , COVID-19

อาจารย์์., หลัักสูตู รวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีสิ่่�งทอ สาขาวิิชาเทคโนโลยีีวัสั ดุุและสิ่่�งทอ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิง, คณะแพทยศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
3
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Abstract
According to the situation of the COVID-19 Corona epidemic worldwide including
Thailand, which causing the shortage of surgical masks (Surgical Mask) for medical personnel who are at risk and also face this problem. The basic requirement of surgical mask
is to prevent secretions. Therefore, the researchers have developed a new innovation from
local materials, using waterproof coatings and mask designs as well as developing suitable forms to use for medical personnel. The ware test showed that the 4th model of the
mask was best suited to the manufacture of the medical masks. In order to replace the
current shortage of sanitary masks by designing a reflective fabric mask consisting of 3
layers of fabric which the 1st and 2nd layers are reflective fabrics to prevent secretions and
the 3rd layer fabric is used mixed polyester cotton to be able to absorb moisture of the
secretions that penetrate through it. In the 3rd layer, the researchers designed to fit a filter
to protect against PM 2.5 dust and bacteria.
Keywords: Development, water-proof Mask, COVID-19

บทนำำ�
โรคระบาดไวรััสโคโรน่่า COVID-19 เริ่่ม� ระบาดในช่่วงปลายเดืือนธัันวาคม 2562 ในเมืือง
อู่่�ฮั่่�น ประเทศจีีน ซึ่่ง� ในปัั จจุุบันั ไวรััสโคโรนาได้้ระบาดและรุุกลามกระจายไปทั่่�วโลกอย่่างน้้อย 185
ประเทศ จึึงทำำ�ให้้มีีประชาชนเจ็็บป่่วยและล้้มตายเป็็ นจำำ�นวนมาก ที่่�มาของโรคระบาดนี้้�ยังั ไม่่มีีใคร
ทราบแหล่่งกำำ�เนิิดที่่�ชัดั เจนของไวรััสโคโรนาชนิิดนี้้� ซึ่่ง� อาการของผู้้�ที่่�ได้้รับั เชื้้�อจากไวรััสโคโรนา หรืือ
Covid-19 จะมีีอาการเริ่่ม� แรก คืือ มีีไข้้ ตามมาด้้วยการไอแห้้ง ๆ และประมาณ 1 สััปดาห์์จะเริ่่ม�
มีีปััญหาต่่อระบบการหายใจที่่�ติดิ ขััด และผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการหนัักอาจจะมีีอาการปอดบวมอัักเสบร่่วม
ด้้วย ซึ่่ง� หากมีีอาการที่่�รุุนแรงมากอาจทำำ�ให้้ระบบภายในล้้มเหลวได้้ ความรุุนแรงของ Covid-19 นี้้�
ในหลายประเทศจากภููมิิภาคทั่่� วโลกมีีจำ�ำ นวนผู้้�ติิดเชื้้�อรวม 170,000 ราย และเสีียชีีวิิตมากกว่่า
6,500 ราย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 17 มีีนาคม พ.ศ.2563) (สุุรัยย
ั าและคณะ. 2563). แต่่ทั้้ง� นี้้�ปััจจััยแห่่งการ
เสีียชีีวิิตก็็มีีปััจจััยอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วยที่่�ทำ�ำ ให้้ประชาชนเสีียชีีวิิตจากไวรััสดัังกล่่าว เช่่น เพศ อายุุ สุุขภาพ
หรืืออาการแทรกซ้้อนของผู้้�ป่่วย เป็็ นต้้น ซึ่่ง� ผลการวิิเคราะห์์จากองค์์การอนามััยโลก วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
คนไข้้ 56,000 คน พบว่่าที่่�ได้้รับั เชื้้�อ 4 ใน 5 คน จะมีีอาการป่่ วยไม่่รุุนแรง ซึ่่ง� ในปัั จจุุบันั ยัังไม่่
ทราบสาเหตุุที่่�แน่่ชัดั ว่่าเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่นี้้แ� พร่่กระจายจากคนสู่่�คนได้้อย่่างไร แต่่เชื้้�อ
ของไวรััสชนิิดนี้้�สามารถแพร่่ผ่่านทางละอองของเหลวที่่�ออกมาจากการไอและการจามของมนุุษย์์
ซึ่่ง� คำำ�แนะนำำ�ที่่�ดีีที่่�สุดุ จากองค์์การอนามััยโลกและกระทรวงสาธารณสุุขของประเทศไทย คืือ มนุุษย์์
สามารถป้้องกัันตััวเองจากไวรััสที่่�ต่อ่ จากทางระบบทางเดิินหายใจชนิิดด้้วยการเลี่่�ยงการเข้้าใกล้้คน
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ไอหรืือจาม การล้้างมืือบ่่อย ๆ และพยายามไม่่สัมั ผััสบนใบหน้้า เช่่น ดวงตา จมููก และปาก
และทางกระทรวงสาธารณสุุขในประเทศไทยได้้แนะนำำ�การป้้องกัันตััวเองจากไวรััสดัังกล่่าวคืือ การ
สวมหน้้ากากอนามััยเมื่่�อไปในที่่�ผู้้�คนแออััด เช่่น ห้้างสรรพสิินค้้า ตลาด ชุุมชน รถไฟฟ้้า เป็็ นต้้น
เพื่่�อเป็็ นการป้้องกัันสารคััดหลั่่�งของเหลวที่่�ออกมาจากการไอจามจากบุุคคลอื่่�น และการไอจามสู่่�
บุุคคลอื่่� นด้้วย เช่่นกััน (กรมควบคุุมโรค. 2563). ด้้วยเหตุุนี้้ จึึ� งทำำ� ให้้ประชาชนทั่่�วโลกและใน
ประเทศไทยได้้ตื่่น� ตััวในการหาหน้้ากากอนามััยและอุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันไวรััสโคโรน่่าดัังกล่่าวมาป้้องกัันจึึงทำำ�
ให้้เจลแอลกอฮอล์์ เครื่่�องฟอกอากาศและหน้้ากากอนามััยนั้้น� ขาดแคลนและมีีราคาสููง หาได้้ยากใน
ปััจจุุบันั
จึึงทำำ�ให้้หน่่วยงานของภาครััฐและเอกชนหลายแห่่งได้้ออกมาสอนการเย็็บหน้้ากากผ้้าเพื่่�อ
ทดแทนหน้้ากากอนามััยในช่่วงหน้้ากากขาดแคลนในช่่วงวิิกฤตนี้้�
ประเภทของหน้้ากากอนามััย สามารถแบ่่งออกได้้เป็็ น 3 ประเภทด้้วยกันั ได้้แก่่ หน้้ากาก
N95 หน้้ากากทางการแพทย์์ (Surgical Mask) และหน้้ากากผ้้า โดยหน้้ากากแต่่ละชนิิดมีีการใช้้
งานที่่�แตกต่่างกััน โดยทางการแพทย์์นั้้น� ใช้้หน้้ากากทางการแพทย์์และหน้้ากาก N95 ในการดููแล
รัักษาคนไข้้ หน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์และหน้้ากาก N95 (Respirator Masks) เป็็ นวััสดุุและ
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับการป้้องกัันสิ่่�งปนเปื้้�อนในอนุุภาคขนาดเล็็กและขนาดใหญ่่ เพื่่�อ
ป้้องกัันเชื้้�อโรคเข้้าสู่่�ระบบทางเดิินหายใจ โดยหน้้ากากอนามััยได้้ถูกู ใช้้ในทางการแพทย์์เพื่่�อรัักษา
การผ่่าตััด ศััลยแพทย์์ ทัันตแพทย์์ และสััตวแพทย์์เป็็ นส่่วนใหญ่่ ฐานข้้อมููลโครงสร้้างอุุตสาหกรรม
ผลิิตภััณฑ์์วัสั ดุุอุปุ กรณ์์ทางการแพทย์์ สถาบัันพลาสติิก ได้้รายงานข้้อมููลวัสั ดุุ รููปร่่าง การใช้้หน้้ากาก
ทางการแพทย์์ดังั ภาพตารางดัังนี้้�

ภาพที่่� 1 แสดงข้้อมููลของหน้้ากากอนามััยในอุุตสาหกรรมวััสดุุอุปุ กรณ์์การแพทย์์
ที่่ม� า : ฐานข้้อมููลโครงสร้้างอุุตสาหกรรมผลิิตภัณ
ั ฑ์์วัสั ดุุอุปุ กรณ์์ทางการแพทย์์ สถาบัันพลาสติิก พ.ศ. 2561
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สำำ�หรัับบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์

ประโยชน์์หลัักของหน้้ากากทางการแพทย์์ใช้้สำ�ำ หรัับการป้้องกัันการติิดเชื้้�อระหว่่างแพทย์์
กัับผู้้�ทำ�ก
ำ ารรัักษา หรืือการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�ต้อ้ งการการรัักษาอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อความปลอดภััย เพื่่�อ
ป้้องกัันการติิดต่่อเชื้้�อโรค เชื้้�อแบคทีีเรีียที่่�มาในรููปแบบทั้้�งที่่�เป็็ นของเหลว เช่่น น้ำำ�มู
� กู น้ำำ�ล
� าย เลืือด
น้ำำ�� เหลืือง หรืือละอองปนเปื้้�อนของเชื้้�อ ซึ่่ง� สามารถแพร่่กระจายเข้้าสู่่�ร่่างกายผ่่านทางปากและจมููก
หน้้ากากอนามััยผลิิตขึ้้�นด้้วยผ้า้ ไม่่ถัักไม่่ทอ (Non-Woven Fabric) ซึ่่�งประกอบไปด้้วย 2 ชั้้�น
และ 3 ชั้้�น และการผลิิตในแต่่ละขั้้�นตอนจะใช้้ความร้้อนแบบอััลตร้้าโซนิิคในการเชื่่�อมชั้้�นผ้้าเพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการกรองแบคทีีเรีีย เมื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพระหว่่างหน้้ากากทางการ
แพทย์์กับั หน้้ากาก N95 พบว่่าด้้านการใช้้งานมีีความแตกต่่างกััน โดยหน้้ากากทางการแพทย์์มีี
ประสิิทธิิภาพในการกรองเชื้้�อโรคและสิ่่�งปนเปื้้�อนอนุุภาคที่่�เล็็กได้้น้อ้ ยกว่่าหน้้ากาก N95 ซึ่่ง� สามารถ
กรองอนุุภาคขนาดเล็็กได้้ที่่� 0.3-0.1 ไมครอน โดยหน้้ากากมีีทั้้ง� หมด 3 ระดัับด้วยกั
้ นั คืือ กรองได้้
95% (N95), กรองได้้ 99% (N99) และกรองได้้ 99.97% (N100) เพราะฉะนั้้�นหน้้ากาก N95 จึึง
เหมาะสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ให้้รักั ษาแก่่ผู้้�ป่่วยที่่�เป็็ นวััณโรคปอด โรคทางเดิินหายใจ
เฉีียบพลันั รุุนแรง SRAS หรืือ Covid-19 เป็็ นต้้น แต่่เนื่่�องจากหน้้ากาก N95 มีีราคาสููงและหาซื้้�อ
ได้้ยากในท้้องตลาด ทำำ�ให้้เกิิดภาวะการขาดแคลนหน้้ากากอนามััย ประกอบกัับการใช้้หน้้ากาก
อนามััยนั้้น� มีีความจำำ�เป็็ นสำำ�หรัับบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์ที่่�ทำ�ำ งานในเวชปฎิิบัติั ิทั่่�วไป และหน้้ากาก
อนามััยส่ว่ นใหญ่่ใช้้ครั้้ง� เดีียวทิ้้ง� (โครงการระบบฐานข้้อมููลอุตุ สาหกรรมวััสดุุอุปุ กรณ์์ทางการแพทย์์,2552)
ดัังนั้้�นเเพื่่�อความปลอดภััยและป้้องกัันการทำำ�งานเบื้้�องต้้นของบุุคลากรทางการแพทย์์ ทางผู้้�วิิจัยจึึ
ั ง
ค้้นหาและศึึกษาข้้อมููลวัสั ดุุ อุุปกรณ์์ และรููปแบบ เพื่่�อนำำ�มาผลิิตทดแทนหน้้ากากอนามััยที่่ข� าดแคลน
ในปััจจุุบันั และสร้้างความปลอดภััยในการปฏิิบัติั งิ านเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์

วััตถุุประสงค์์
1.เพื่่� อ พััฒ นาผลิิ ต ภััณ ฑ์์ต้ ้น แบบหน้้า กากผ้้า สะท้้อ นน้ำำ�� ให้้เ หมาะสมสำำ� หรัับบุุคล ากร
ทางการแพทย์์และประชาชนได้้
2. เพื่่�อเป็็ นแนวทางการเลืือกใช้้หน้้ากากผ้้าให้้เหมาะสมกัับสภาวะของโรคระบาดได้้

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
1.รููปแบบของหน้้ากากอนามััยที่่ทำ� �ำ จากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� สามารถใช้้กับบุ
ั คล
ุ ากรทางการแพทย์์ได้้		
2.คุุณ สมบััติิ ข องผ้้า สะท้้อ นน้ำำ�� สามารถนำำ� มาปรัับ ใช้้ทำ�ำ หน้้า กากผ้้า ทดแทนหน้้า กาก
อนามััยสำ�ำ หรัับบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์เพื่่�อใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยเบื้้�องต้้นได้้
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วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

ผลการวิิจัยั

1. ทดสอบการสะท้้อนน้ำำ�ข
� องผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� ด้้วยวิิธีกี ารทดสอบการสะท้้อนน้ำำ�ด้
� วย
้ เครื่่�องพ่่นน้ำำ��
2. ศึึกษารููปแบบและพััฒนาหน้้ากากอนามััยที่่�เหมาะสำำ�หรัับบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์
		
2.1 ศึึกษาและพััฒนาการออกแบบหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� แบบที่่� 1
		
2.2 ศึึกษาและพััฒนาการออกแบบหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� แบบที่่� 2
		
2.3 ศึึกษาและพััฒนาการออกแบบหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� แบบที่่� 3
		
2.4 ศึึกษาและพััฒนาการออกแบบหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� แบบที่่� 4
	การทดสอบการซัักของผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� (Waterproof Mask Fabric) ที่่�ใช้้เส้้นด้้ายฝ้้ายผสม
โพลีีเอสเตอร์์ โครงสร้้างการทอด้้ายยืืนเป็็ น Polyester Microfiber เบอร์์ 75 ด้้ายพุ่่�ง Cotton Compact Combed เบอร์์ 40 การทอใช้้เส้้นด้้าย 500 เส้้นด้้ายต่่อ 10 ตารางเซนติิเมตร ผ่่านการเคลืือบ
สารกัันน้ำำ�� NUVA-1811 ที่่�ได้้การรัับรองมาตรฐานจาก OEKO-TEX Standard 100-2019 ผลการ
ทดสอบการซัักด้วย
้ เครื่่�องทดสอบการซัักมาตรฐาน พบว่่า สามารถทนต่่อกัันซัักได้้ 30 ครั้้�ง และจะ
เสื่่�อมสภาพลงไปตามลำำ�ดับั ผลการทดสอบการต้้านการเปีี ยกน้ำ�ข
�ำ องผิิวผ้า้ โดยวิิธีีพ่น่ น้ำำ�� เป็็ นวิิธีี
เบื้้�องต้้นที่่�มักั ใช้้ในการทดสอบประสิิทธิิภาพในการสะท้้อนน้ำำ�� (Water Repellency) ของผ้้าที่่�ผ่า่ น
การตกแต่่งสำำ�เร็็จด้้วยสารเคมีีสะท้้อนน้ำำ�� วิิธีีทดสอบทำำ�ได้้โดยพ่่นน้ำำ�ล
� งบนผ้้าด้้วยปริิมาณน้ำำ�� และ
ระยะทางที่่�กำ�ำ หนด จากนั้้�นวััดระดัับการต้้านการเปีี ยกน้ำ�ข
�ำ องผิิวผ้า้ โดยประเมิินลัักษณะที่่�ปรากฏ
ของชิ้้�นทดสอบหลัังพ่่นน้ำำ�� เปรีียบเทีียบกับรู
ั ูปมาตรฐาน พบว่่าผ้้าที่่�นำ�ำ มาใช้้สามารถต้้านการเปีี ยก
น้ำำ�� ได้้โดยน้ำำ�� ไม่่แทรกซึึมผ่่านเข้้าสู่่�โครงสร้้างของเส้้นด้้าย

ภาพที่่� 2 แสดงการทดสอบการต้้านเปีียกของผิิวผ้้าโดยวิิธีีพ่่นน้ำ��ำ
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563
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การศึึกษารูู ปแบบและพััฒนาหน้้ากากอนามััยที่่เ� หมาะสำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์
นวััตกรรมเป็็ นเครื่่�องมืื อที่่� สำ�คั
ำ ัญต่่อการพััฒนาและนำำ�มาออกแบบปรัับใช้้ในยุุคสัังคม
ปัั จจุุบันั การสร้้างนวััตกรรมนั้้�นหลายคนคิิดว่่าจะต้้องเป็็ นสิ่่�งใหม่่ สร้้างใหม่่ และไม่่เหมืือนใคร โดย
งานวิิจัยชิ้้
ั น� นี้้�ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการนำำ�นวััตกรรมที่่�มีีอยู่่�แล้้วมาปรัับใช้้พัฒ
ั นา ออกแบบให้้เหมาะ
สมกัับสถานการณ์์ในปัั จจุุบันั เพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคมและประเทศชาติิ และยัังสามารถสร้้างมููลค่่าใน
อนาคตต่่อไปได้้ ดัังนั้้�นการศึึกษารูู ปแบบการออกแบบและพััฒนาหน้้ากากอนามััยที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์เพื่่�อประยุุกต์ใ์ ช้้ในสถานการณ์์โรคระบาดนี้้� นัักวิิจัยจึึ
ั งได้้นำ�ำ นวััตกรรม
ผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� มาศึึกษาข้้อมููลการออกแบบโดยรูู ปแบบของหน้้ากากที่่� เหมาะสมสำำ�หรัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์ โดยเน้้นการระวัังรอยตะเข็็บหรืือรููเข็็มของหน้้ากากผ้้าให้้มีีรอยของตะเข็็บน้อ้ ยที่่�สุดุ
และต้้องกระชัับในการสวมใส่่มากที่่�สุดุ ต้้องมีีจีีบแบบพัับลงเพื่่�อให้้สารคััดหลั่่�งไหลตกลงพื้้�นและไม่่
ให้้แทรกซึึมเข้้าไปในหน้้ากากได้้ จากเงื่่�อนไขดัังกล่่าวทางผู้้�วิิจัยจึึ
ั งสร้้างตััวต้น้ แบบของหน้้ากากผ้้า
ทั้้�งหมด 4 แบบด้้วยกันั ดัังนี้้�
ต้้นแบบที่่� 1

ภาพที่่� 3 แสดง Pattern ต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 1
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563
จากภาพที่่� 3 เป็็ นต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 1 ซึ่่�งจากการทดลองการขึ้้�นต้้นแบบพบว่่า
ต้้นแบบนี้้�ใช้้แบบมาตรฐานของแบบหน้้ากากอนามััยที่่�ใช้้ในปัั จจุุบันั โดยมีีลักั ษณะสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า
ขนาดความกว้้าง 18 เซนติิเมตร ความยาว 17 เซนติิเมตร มีี 3 จีีบแบบพัับลง จากการทดลอง
การสวมใส่่พบว่่าแบบหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� แบบที่่� 1 เมื่่�อนำำ�ไปสวมใส่่แล้้ว หน้้ากากไม่่แนบหน้้า
ของผู้้�สวมใส่่ จึึงทำำ�ให้้สารคััดหลั่่�งสามารถแทรกซึึมหรืือกระเด็็นผ่่านตามรููช่อ่ งว่่างได้้ จึึงไม่่เหมาะ
สมกัับการนำำ�ไปสวมใส่่ในทางการแพทย์์
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ต้้นแบบที่่� 2

ภาพที่่� 4 แสดง Pattern ต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 2
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563
จากภาพที่่� 4 เป็็ นต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 2 ซึ่่�งจากการทดลองการขึ้้�นต้้นแบบพบว่่า
ต้้นแบบโดยการปรัับ Pattern จากแบบที่่� 1 โดยมีีลักั ษณะสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ปรัับความโค้้งด้้านบน
ของหน้้ากากและดามลวดด้้านบนตรงตำำ�แหน่่งจมููก โดยมีีขนาดความกว้้าง 18 เซนติิเมตร ความยาว
17 เซนติิเมตร มีี 3 จีีบแบบพัับลง จากการทดลองการสวมใส่่พบว่่าแบบหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ��
แบบที่่� 2 เมื่่�อนำำ�ไปสวมใส่่แล้้ว หน้้ากากมีีความแนบกัับใบหน้้าของผู้้�สวมใส่่มากขึ้้�น แต่่ยังั มีีช่อ่ ง
ว่่างในส่่วนของคางที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับใบหน้้าคน และเมื่่�อใส่่ลวดดามจมููกแล้้วเมื่่�อนำำ�ไปซัักซ้ำ��ำ หลาย
ๆ ครั้้�ง ลวดสามารถทะลุุออกจากผืืนผ้้า ทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อผู้้�สวมใส่่ได้้ จึึงไม่่เหมาะสมกัับการนำำ�
ไปสวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วันั และสวมใส่่ในทางการแพทย์์
ต้้นแบบที่่� 3

ภาพที่่� 5 แสดง Pattern ต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 3
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563
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จากภาพที่่� 5 เป็็ นต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 3 ซึ่่�งจากการทดลองการขึ้้�นต้้นแบบพบว่่า
ต้้นแบบนี้้�ได้้จากการปรัับ Pattern จากแบบที่่� 2 โดยมีีลักั ษณะสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ปรัับความโค้้งด้้าน
ล่่างของหน้้ากากเพิ่่�มเติิม และดามลวดด้้านบนตรงตำำ�แหน่่งจมููก มีีขนาดความกว้้าง 18 เซนติิเมตร
ความยาว 17 เซนติิเมตร มีี 3 จีีบแบบพัับลง จากการทดลองการสวมใส่่พบว่่าแบบหน้้ากากผ้้า
สะท้้อนน้ำำ�� แบบที่่� 3 เมื่่�อนำำ�ไปสวมใส่่แล้้ว หน้้ากากมีีความแนบหน้้าของผู้้�สวมใส่่มากขึ้้�น แต่่เมื่่�อใส่่
ลวดดามจมููกและเมื่่�อนำำ�ไปซัักซ้ำ��ำ หลาย ๆ ครั้้�ง ลวดสามารถทะลุุออกจากผืืนผ้้า ทำำ�ให้้เกิิดอัันตราย
ต่่อผู้้�สวมใส่่ได้้ จึึงไม่่เหมาะสมกัับการนำำ�ไปสวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วันั และสวมใส่่ในทางการแพทย์์
ต้้นแบบที่่� 4

ภาพที่่� 6 แสดง Pattern ต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 4
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563

ภาพที่่� 7 แสดงภาพต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 4 มุุมมองด้้านซ้้ายและขวา
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563
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ภาพที่่� 8 แสดงภาพต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 4 มุุมมองด้้านบนและด้้านล่่าง
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563

ภาพที่่� 9 แสดงภาพต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 4 มุุมมองด้้านหลััง
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563

ภาพที่่� 10 แสดงภาพต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 4 ทััศนีียภาพของแบบหน้้ากาก
ที่่ม� า : ธนิิกา หุุตะกมล, 2563
จากภาพที่่� 6 เป็็ นต้้นแบบหน้้ากากแบบที่่� 4 ซึ่่�งจากการทดลองการขึ้้�นต้้นแบบพบว่่า
ต้้นแบบนี้้�ได้้จากการปรัับ Pattern จากแบบที่่� 3 โดยมีีลักั ษณะสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า ปรัับความโค้้งด้้าน
บนและล่่างของหน้้ากาก และนำำ�ลวดดามจมููกออก โดยใช้้จีบี แบบทวิิตแทนการใช้้ลวดเพื่่�อเพิ่่�มความ
กระชัับของการสวมใส่่และความปลอดภััยของผู้้�ใช้้หน้้ากากนี้้� โดยมีีขนาดความกว้้าง 18 เซนติิเมตร
ความยาว 17 เซนติิเมตร มีี 3 จีีบแบบพัับลง จากการทดลองการสวมใส่่พบว่่าแบบหน้้ากากผ้้า
สะท้้อนน้ำำ�� แบบที่่� 4 เมื่่�อนำำ�ไปสวมใส่่แล้้วรููปแบบของหน้้ากากเข้้ารูู ปและกระชัับมากขึ้้�น มีีความ
ปลอดภััยจากการสวมใส่่และยัังสามารถซัักได้้โดยไม่่ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงอัันตรายจากลวดดามจมููกที่่�จะ
ทะลุุระหว่่างการซัักอีีกด้วย
้
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ตารางที่่� 1 แสดงภาพการสวมใส่่ต้น้ แบบหน้้ากากผ้้า
แสดงภาพหน้้ากาก

ข้้อดีีและข้้อเสีียของหน้้ากาก

แบบที่่� 1

เป็็ นผ้้าทรงสี่่�เหลี่่�ยมมีีจีีบ 3 จีีบแบบคว่ำำ��ลง เมื่่�อสวมใส่่แล้้วหน้้ากากไม่่กระชัับกับั
ใบหน้้า มีีช่อ่ งว่่างที่่�ทำ�ำ ให้้สารคััดหลั่่�งสามารถกระเด็็นผ่่านในช่่องว่่างนั้้�นได้้ จึึงไม่่
เหมาะที่่�จะนำำ�มาใช้้กับบุ
ั คล
ุ ากรทางการแพทย์์

แบบที่่� 2

เมื่่�อนำำ�ไปสวมใส่่แล้้ว หน้้ากากมีีความแนบกัับใบหน้้าของผู้้�สวมใส่่มากขึ้้�น แต่่ยังั มีี
ช่่องว่่างในส่่วนของคางที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับใบหน้้า และเมื่่�อใส่่ลวดดามจมููกแล้้วเมื่่�อ
นำำ�ไปซัักซ้ำ��ำ หลาย ๆ ครั้้�ง ลวดสามารถทะลุุออกจากผืืนผ้้า ทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อผู้้�
สวมใส่่ได้้ จึึงไม่่เหมาะสมกัับการนำำ�ไปสวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วันั และสวมใส่่ใน
ทางการแพทย์์

แบบที่่� 3

ปรัับความโค้้งด้้านล่่างของหน้้ากากเพิ่่�มเติิม และดามลวดด้้านบนตรงตำำ�แหน่่งจมููก
เมื่่�อนำำ�ไปสวมใส่่แล้้ว หน้้ากากมีีความแนบหน้้าของผู้้�สวมใส่่มากขึ้้�น แต่่เมื่่�อใส่่ลวด
ดามจมููกและเมื่่�อนำำ�ไปซัักซ้ำ��ำ หลาย ๆ ครั้้�ง ลวดสามารถทะลุุออกจากผืืนผ้้า ทำำ�ให้้
เกิิดอัันตรายต่่อผู้้�สวมใส่่ได้้ จึึงไม่่เหมาะสมกัับการนำำ�ไปสวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วันั
และสวมใส่่ในทางการแพทย์์

แบบที่่� 4

ปรัับความโค้้งด้้านบนและล่่างของหน้้ากาก และนำำ�ลวดดามจมููกออก โดยใช้้จีีบ
แบบทวิิตแทนการใช้้ลวดเพื่่�อเพิ่่�มความกระชัับในการสวมใส่่และความปลอดภััยของ
จากการสวมใส่่พบว่า่ เมื่่�อนำำ�ไปสวมใส่่แล้้วรููปแบบของหน้้ากากเข้้ารููปและกระชัับ
มากขึ้้�น มีีความปลอดภััยจากการสวมใส่่และยัังสามารถซัักได้้โดยไม่่ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึง
อัันตรายจากลวดดามจมููกที่่�จะทะลุุระหว่่างการซััก
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สรุุ ปและอภิิปรายผล
	ผลการทดลองการใช้้ผ้า้ สะท้้อนน้ำำ�� (Cotton Silk) โดยใช้้เส้้นด้้ายฝ้้ายผสมโพลีีเอสเตอร์์
โครงสร้้างการทอด้้ายยืืนเป็็ น Polyester Microfiber เบอร์์ 75 ด้้ายพุ่่�ง Cotton Compact Combed
เบอร์์ 40 การทอใช้้เส้้นด้้าย 500 เส้้นด้้ายต่่อ 10 ตารางเซนติิเมตร ผ่่านการเคลืือบสารกัันน้ำำ��
NUVA-1811 ที่่�ได้้การรัับรองมาตรฐานจาก OEKO-TEX Standard 100-2019 จากการทดสอบการ
ซัักพบว่า่ การซัักที่่� 5 ครั้้�ง 10 ครั้้�ง และ 30 ครั้้�ง ผ้้ายัังสามารถสะท้้อนน้ำำ�� ได้้ดีี แต่่หลัังจากการซััก
ที่่� 30 ครั้้�ง คุุณสมบััติแิ ละประสิิทธิิภาพของผ้้าจะถดถอยลง และลัักษณะของรููปแบบหน้้ากากผ้้า
สะท้้อนน้ำำ�ที่่
� �พัฒ
ั นามาทั้้�งสิ้้�น 4 ต้้นแบบ ซึ่่�งต้้นแบบที่่�นำ�ำ ไปใช้้งานได้้ดีีคืือต้้นแบบที่่� 4 เมื่่�อนำำ�ไป
สวมใส่่รููปแบบของหน้้ากากมีีความกระชัับเข้้ารููปกัับใบหน้้ามากที่่�สุดุ การสวมใส่่มีีความปลอดภััย
และยัังสามารถซัักได้้โดยไม่่ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของลวดดามจมููกอีีกด้วย
้ โดยการออกแบบ
หน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� เพื่่�อบุุคลากรทางการแพทย์์นี้้ � เป็็ นการออกแบบโดยใช้้ผ้า้ 3 ชั้้�นด้้วยกันั โดย
ชั้้�นที่่� 1 และ 2 เป็็ นผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� ที่่�สามารถป้้องการสารคััดหลั่่�งแทรกซึึมผ่่านมายัังใบหน้้าของผู้้�
สวมใส่่ได้้ และชั้้�นที่่� 3 ใช้้ผ้า้ ฝ้้ายผสมโพลีีเอสเตอร์์ชนิิดแบบไม่่กันั น้ำำ�� แต่่สามารถดููดซัับความชื้้�นได้้
โดยจะเย็็บไว้้สำ�ำ หรัับด้า้ นในของหน้้ากากเพื่่�อดููดซัับน้ำ�ล
�ำ ายของผู้้�สวมใส่่ และยัังสามารถใส่่แผ่่น
กรอง PM 2.5 ได้้ เพื่่�อป้้องกัันฝุ่่�นละอองและเชื้้�อแบคทีีเรีียได้้ โดยการเย็็บหน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�นี้้
� �
หลีีกเลี่่�ยงการเย็็บตรงกลางจมููกหรืือตะเข็็บกลางหน้้ากาก เพื่่�อป้้องกัันการแทรกซึึมของสารคััดหลั่่�ง
ผ่่านมายัังตะเข็็บผ้า้ ดัังนั้้�นต้้นแบบหน้้ากากชนิิดนี้้�จึึงสามารถนำำ�ไปใช้้ทดแทนหน้้ากากอนามััยใน
การใช้้งานทั่่�วไปสำำ�หรัับบุคล
ุ ากรทางการแพทย์์ได้้

ข้้อเสนอแนะ

	ข้้อเสนอแนะทั่่�วไป
หน้้ากากผ้้าสะท้้อนน้ำำ�� สามารถใช้้ทดแทนหน้้ากากอนามััย (Surgical Masks) ได้้ในเบื้้�อง
ต้้นแต่่ไม่่เหมาะกัับการทำำ�หัตั ถกรรมที่่�สัมั ผััสกัับสารคััดหลั่่�ง เลืือด หรืือการผ่่าตััดใหญ่่ได้้ เนื่่�องจาก
หน้้ากากทำำ�มาจากผ้้าซึ่่ง� มาลัักษณะการทอ หรืือการขััดสานซึ่่ง� มีีช่อ่ งว่่างของการทอที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการ
รั่่�วซึึมผ่่านของสารคััดหลั่่�งจะก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อผู้้�สวมใส่่ได้้
ข้้อเสนอแนะในการวิิจัยั ครั้้�งต่่อไป
1. เพิ่่�มขนาดของหน้้ากากให้้มีีหลายขนาดเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับรููปลัักษณ์์ของแต่่ละบุุคคล
2. การใช้้ยางยืืด ควรเลืือกใช้้ยางให้้เหมาะสมกัับลักั ษณะการใช้้งานกัับลักั ษณะของผ้้า
ที่่�สามารถใช้้งานได้้ในระยะยาว
3. ทดสอบการใช้้งานและความพึึงพอใจกัับบุคคล
ุ ากรทางการแพทย์์
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ั ฑ์์ผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่น� สู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝากประจำำ�จังั หวััด
และการพััฒนาหลัักสููตรชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบและการเพิ่่ม� ช่่องทางการตลาด:
กรณีีศึกึ ษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว
Local branding and packaging design to the extension as provincial products and community
curriculum development on design management and marketing channels expansion : A Case
Study of Hnong Namsai Community, Sa Kaeo Province.

รสา สุุนทรายุุทธ 1

บทคััดย่่อ
	การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์ผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่� นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ� จัังหวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการออกแบบและการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด :
กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้วมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาและค้้นคว้้าวิิธีีการดำำ�เนิินงาน
ของชุุมชนโดย การใช้้การคิิดเชิิงออกแบบตััวนำ�ำ การดึึงเอาคนในชุุมชนเข้้ามาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ทำำ�การออกแบบ ตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นที่่�สามารถสื่่�อสารและเพิ่่�มส่่วนแบ่่ง
ทางการตลาดให้้กับสิ
ั นิ ค้้า อีีกทั้้ง� ยัังนำำ�ไปสู่่�การออกแบบหลัักสูตู รชุุมชนท้้องถิ่่�นระยะสั้้�นด้้านการจััดการ
การออกแบบตราสิินค้้า และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นเพื่่�อการยกระดัับเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ของฝากประจำำ�จังั หวััด
โดยการดำำ�เนิินงานจะใช้้ วิิธีกี ารสััมภาษณ์์แบบกึ่่ง� โครงสร้้างและการตอบแบบสอบถามจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�ประกอบไปด้้วย อาจารย์์ นัักออกแบบ ผู้้�นำำ�กลุ่่�มผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�น และลููกค้า้ กลุ่่�มเป้้าหมาย
รวมจำำ�นวน 150 คน เพื่่�อกำำ�หนด แนวทางและประเมิินความคิิดเห็็นที่่�มีีต่อ่ งานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
และตราสิินค้้า นอกจากนั้้�น จะใช้้วิิธีีการ จััดกิิจกรรมเชิิงปฎิิบัติั ิการรวมกลุ่่�มร่่วมสร้้างสรรค์์กับั ชาว
บ้้านในชุุมชนและผู้้�เชี่่�ยวชาญจากวิิทยาลััยชุมุ ชน จัังหวััดสระแก้้วในการออกแบบหลัักสูตู รชุุมชนให้้
เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนมากที่่�สุดุ
	ผลการวิิจัยั และการออกแบบครั้้�งนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั และคณะได้้ออกแบบตราสััญลัักษณ์์ “น้ำำ�� ใส” ที่่�
สามารถ สื่่อ� สารถึึงภาพลัักษณ์์ใหม่่ที่่ทั� นั สมััยของตราสิินค้้าขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ แสดง
ถึึงความอุุดมสมบููรณ์์ ความเป็็ นกัันเอง ลัักษณะของความเป็็ นท้้องถิ่่�น การมีีสุขุ ภาพที่่�ดีี และความ
สะอาดปลอดภััย ชิ้้�นงานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ต้น้ แบบเป็็ นลัักษณะกล่่องที่่�สามารถผลิิตได้้จริิง มีีภาพ
ลัักษณ์์ที่่�สื่่�อสารถึึงความสนุุกสนาน สดใส ความกระทััดรััด และสะดวกสบาย ซึ่่ง� ผลจากการออกแบบ
และผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์รููปแบบใหม่่นี้้ � ทำำ�ให้้ผลิติ ภััณฑ์์สามารถขายได้้ในราคาที่่�สูงู ขึ้้�น สร้้างรายได้้ให้้กับั
ชุุมชน และยัังมีีโอกาสได้้เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�นักท่
ั อ่ งเที่่�ยวสามารถซื้้�อหาเพื่่�อเป็็ นของฝากได้้อีีกด้วย
้
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นอกจากนั้้�น จากกระบวนการร่่วมสร้้างสรรค์์เพื่่�อทำำ�การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กับั
กลุ่่�มชาวบ้้านชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส ทำำ�ให้้ได้้ข้อ้ มููลเพื่่�อการออกแบบหลัักสูตู รชุุมชนระยะสั้้�น 2 หลัักสูตู ร
ด้้วยกันั คืือ หลัักสูตู รการจััดการด้้านการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน และหลัักสูตู รการเพิ่่�ม
ช่่องทางการตลาดสำำ�หรัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชนและการออกแบบตราสิินค้้า โดยการจััดหลัักสูตู รให้้ชุมุ ชนนี้้�
เป็็ นการมุ่่�งเน้้นไปที่่�ธรรมชาติิการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนเป็็ นสำำ�คัญ
ั เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การต่่อยอดความคิิดและ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ของชุุมชนต่่อไป
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : การสร้้างตราสิินค้้า การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ การมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชน หลัักสูตู รชุุมชน

Abstract
This research on local branding and packaging design to the extension as provincial
products and community curriculum development on design management and marketing
channels expansion : A Case Study of Hnong Namsai Community, Sa Kaeo Province aims
to study and research how the local community works by using the idea of design thinking
and the way of bringing people together for sustainable developments, designing a local
product branding and packaging that can communicate and increase market share of the
products. It also led to the design of short-term local community courses on management,
branding and packaging design in order to upgrade the products to be as provincial souvenir
products. The process will be conducted using semi-structured interviews and questionnaires
from a sample group consisting of professors, designers, a leader of local product group
and target customers in total of 150 people.
For the results of this research and design, the researcher and the team designed
the “Nam Sai” logo that can communicate the modern image of the brand of the products crispy rolls and crispy spirals, which represents the feeling of prosperity, friendliness, locality,
healthy and cleanliness. The prototype packaging design is a box that can actually be
produced. There are images that communicate fun, bright, compact and convenient. These
new packaging designs would help the products in being sold at a higher price than before.
It would make more money for the community and also open for the opportunity to be products
that tourists can buy as a souvenir as well.
In addition, from the creative co-creation process to design the brand and packaging
with the villagers of Hnong Nam Sai community. This provides information for designing two
short-term community courses, which are a course in management of community product
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packaging design and a course on increasing marketing channels for community products
and branding design. These 2 courses focus on the learning nature of the villagers in order
to lead to the development of new ideas for products and more projects on sustainable
development of the community in the future.
Keywords : Branding Design, Packaging Design, Community Participation, Community
Course

ที่่ม� าและความสำำ�คััญของปัั ญหา
	ชุุมชนแต่่ละชุุมชนในประเทศไทยมีีความหลากหลายและลัักษณะเฉพาะตััว อีีกทั้้ง� ยัังมีีศักย
ั ภาพที่่�
จะสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�โดดเด่่นขึ้้�นมาโดยผู้้�คนในชุุมชนเอง ซึ่่�งวััตถุุประสงค์์ของการสร้้างสรรค์์
ผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นเหล่่านั้้�น เกิิดขึ้้�นมาจากความต้้องการในการสร้้างรายได้้เป็็ นหลััก การรวมกลุ่่�ม
คนในชุุมชนเข้้าด้้วยกันั หรืือความต้้องการในการใช้้เวลาว่่างหลัังจากการทำำ�งานหลัักให้้เกิิดประโยชน์์
ด้้วยเหตุุนี้้เ� อง ทำำ�ให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนท้้องถิ่่�นขึ้้�นมาเป็็ นจำำ�นวนมาก และผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้� ต่่อ
มาได้้กลายเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็ นตััวแทนและเป็็ นภาพลัักษณ์์ที่่�แสดงออกถึึงเรื่่�องราวของชุุมชน จน
กลายเป็็ นการสร้้างสรรค์์อัตั ลัักษณ์์ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ขึ้้�นมา ตััวอย่่างที่่�แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจน คืือ เหล่่า
ผลิิตภััณฑ์์ OTOP เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีกำ�ำ เนิิดมาจากชุุมชนโดยภููมิิปััญญาชาวบ้้าน มีีการแสดงให้้เห็็น
ถึึงรากฐานทางวััฒนธรรมอย่่างน่่าสนใจ (สำำ�นักส่
ั ง่ เสริิมภููมิปัิ ัญญาท้้องถิ่่�นและวิิสาหกิิจชุุมชน, 2560)
รวมไปถึึงวิิถีชีี วิี ติ ความเป็็ นอยู่่�ของคนในชุุมชนนั้้�น ๆ ซึ่่ง� ต่่อมามีีการพััฒนาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ OTOP
ด้้วยการกำำ�หนดเป็็ นจำำ�นวนดาวมอบให้้กับสิ
ั นิ ค้้าที่่�มีีคุณ
ุ ภาพได้้ตามเกณฑ์์ และมีีการสนัับสนุุนให้้
ชุุมชนเร่่งพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และตราสิินค้้าของตนมากขึ้้�นเรื่่อ� ยมา การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และการ
สร้้างตราสิินค้้าเป็็ นกระบวนการที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั เป็็ นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยทำ�ำ ให้้ธุุรกิิจการค้้าขายต่่าง ๆ
ประสบความสำำ�เร็็จ การออกแบบเหล่่านี้้� ถููกจัดั ให้้เป็็ นส่่วนหนึ่่ง� ของส่่วนประสมทางการตลาดในยุุค
สมััยใหม่่ และด้้วยความที่่�มีีการแข่่งขัันในการผลิิตสิินค้้าที่่�สูงู มากในปัั จจุุบันั หากตััวผลิติ ภััณฑ์์ไม่่
สามารถพััฒนาให้้ดีี หรืือแปลกใหม่่กว่า่ เดิิมได้้ ลัักษณะของการออกแบบตราสิินค้้า และการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
จึึงเป็็ นปัั จจััยที่่�เข้้ามาช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�บริโิ ภคตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้า (ชััยรัตั น์์ อััศวางกููร, 2548)
	ชุุมชนกรณีีศึึกษาในการวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้� คืือ ชุุมชนบ้้านหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว เป็็ นชุุมชนที่่�
มีีความโดดเด่่นในการนำำ�เอาพืืชเศรษฐกิิจของท้้องถิ่่�นอย่่างมัันสำำ�ปะหลัังมาสร้้างเป็็ นผลิิตภััณฑ์์
อาหารที่่�หลากหลาย ใช้้สูตู รและทัักษะในการผลิิตที่่�เฉพาะตััว นำำ�มาซึ่่ง� คุุณค่่าและความแตกต่่างให้้
กัับตัวผลิ
ั ติ ภััณฑ์์ โดยพื้้�นที่่�ตำ�บล
ำ หนองน้ำำ�� ใสแต่่เดิิมเป็็ นตำำ�บลหนึ่่ง� ของอำำ�เภอวััฒนานคร จัังหวััด
ปราจีีนบุุรีี ต่่อมาได้้แยกเป็็ นจัังหวััดสระแก้้ว จึึงทำำ�ให้้ตำ�บล
ำ หนองน้ำำ�� ใส อำำ�เภอวััฒนานคร มาขึ้้�นกัับ
เขตการปกครองของจัังหวััดสระแก้้ว อาชีีพหลัักของประชาชนในตำำ�บลหนองน้ำำ�� ใสนี้้� เป็็ นการทำำ�นา
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และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

และปลููกมันั สำำ�ปะหลััง เพื่่�อส่่งให้้กับั โรงงานอุุตสาหกรรมแปรรููป ในช่่วงหลัังจากการเก็็บเกี่่�ยวผลิติ ผล
นั้้�น ทางโรงงานได้้มอบแป้้งมัันสำำ�ปะหลัังให้้กับั ชาวบ้้านเพื่่�อทำำ�ขนมขายต่่อยอด ซึ่่ง� ขนมที่่�ชาวบ้้าน
เรีียนรู้้�และทำำ�ขายนั้้�น มีีหลากหลายชนิิด เช่่น ลอดช่่อง สาคูู ทองม้้วน และขนมเกลีียวกรอบ สิ่่�งที่่�น่่า
สนใจ คืือ ชาวบ้้านได้้พัฒ
ั นาสููตรทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบให้้มีีคุณ
ุ ภาพและรสชาติิที่่�ดีี มีีการ
ผสมผสานสููตรดั่่�งเดิิมเข้้ากัับสมุุนไพรหลากหลายชนิิดเพื่่�อให้้เกิิดความแปลกใหม่่และเกิิดผลประโยชน์์
ที่่�ดีต่ี อ่ สุุขภาพ มีีการเข้้ามาช่่วยเหลืือขององค์์กรต่่าง ๆ ในการให้้ความรู้้� และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ จนทำำ�ให้้
ผลิิต ภััณ ฑ์์ท องม้้ว นและขนมเกลีี ยวก รอบเป็็ น ที่่� นิิ ย มมากที่่� สุุด ในบรรดาผลิิต ภััณ ฑ์์จ ากแป้้ง มััน
สำำ�ปะหลัังที่่�ชาวบ้้านทำำ�ขึ้้น� และสร้้างรายได้้ให้้กับชุ
ั มุ ชนได้้เป็็ นอย่่างดีี
อย่่างไรก็็ตาม ปัั ญหาที่่�พบเจอได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอของผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนนั้้�น คืือ การที่่�ชุมุ ชน
สามารถทำำ�ผลิติ ภััณฑ์์ได้้ดีี แต่่ไม่่สามารถนำำ�ไปขายหรืือขยายตลาดออกไปได้้กว้า้ งขวาง อัันเนื่่�องมา
จากที่่�บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไม่่ได้้มาตรฐาน และไม่่มีีตราสิินค้้าที่่�ให้้เกิิดความจดจำำ�พอ ผู้้�วิิจัยั และคณะจึึงเห็็น
ความจำำ�เป็็ น และความน่่าสนใจในการพััฒนาตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ
ของชุุมชนแห่่งนี้้�ให้้มีคว
ี ามโดดเด่่น โดยกระบวนออกแบบนั้้�น จะมุ่่�งเน้้นการร่่วมสร้้างสรรค์์พัฒ
ั นางาน
ออกแบบกัับชุมุ ชน และชาวบ้้านเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์เอง จะได้้มีีความรู้้�และความเข้้าใจพื้้�นฐานด้้าน
การออกแบบ การเลืือกแบบและการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยใช้้การออกแบบเป็็ นตััวนำ�ำ เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�
เท่่าทััน และการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ ในการต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ ได้้ในอนาคต
	ทั้้�งนี้้� จากกระบวนการให้้ได้้มาซึ่่�งงานออกแบบที่่�เหมาะสมตามความต้้องการของผู้้�ผลิิต
และตลาดแล้้ว กระบวนการเรีียนรู้้�ยัังนำำ�ไปสู่่�การสร้้างหลัักสูตู รพััฒนาชุุมชนระยะสั้้�น ที่่�สร้้างขึ้้�นจาก
สภาพปัั ญหาและความต้้องการของผู้้�เรีียนที่่�เป็็ นชาวบ้้านผู้้�ผลิิต ในด้้านการเพิ่่�มความเข้้าใจด้้านการ
ออกแบบ การสร้้างตราสิินค้้า และการสร้้างแนวคิิดด้้านการตลาดที่่�สามารถนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มส่่วนแบ่่ง
ทางการตลาดได้้ หลัักสูตู รท้้องถิ่่�นดัังกล่่าวนี้้� เกิิดขึ้้�นจากการวิิเคราะห์์ความรู้้�พื้้�นฐานของชาวบ้้านผู้้�
เรีียน ออกแบบให้้มีีความสอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจและสัังคมของท้้องถิ่่�นนั้้�น ๆ ผู้้�เรีียนจะเรีียนรู้้�
ตามสภาพจริิงของตนเอง และยัังสามารถนํําความรู้้�ไปใช้้การพััฒนาตนเองครอบครััวและชุุมชนได้้
(กองพััฒนาการศึึกษานอกโรงเรีียน, 2543)

วััตถุุประสงค์์การวิิจัยั
1. เพื่่�อออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นที่่�เหมาะสม สื่่�อสาร และ
สามารถ เพิ่่�มส่่วนแบ่่งทางการตลาดให้้กับสิ
ั นิ ค้้า
2. เพื่่�อออกแบบหลัักสููตรพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�นระยะสั้้�นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับด้า้ นการจััดการการ
ออกแบบ ตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นการยกระดัับและเพิ่่�มช่่องทางการตลาดไปสู่่�
เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ของที่่�ระลึึกประจำำ�จังั หวััด

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

กรอบการวิิจัยั
งานวิิจััยมุ่่�งเน้้นไปที่่� การศึึกษาและค้้นคว้้าวิิธีีการดำำ�เนิิ นงานของชุุมชนโดยการใช้้การ
ออกแบบเป็็ นตััวนำ�ำ การดึึงนำำ�เอาคนในชุุมชนมเข้้ามาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยใช้้กรณีีการศึึกษา
และวิิเคราะห์์เพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผลิิตภััณฑ์์ขนมทองม้้วนและขนม
เกลีียวกรอบ และกระบวนการ ให้้ได้้มาซึ่่ง� งานออกแบบที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ และประสบความสำำ�เร็็จ สามารถ
สร้้างหลัักสูตู รชุุมชนท้้องถิ่่�นระยะสั้้�น เพื่่�อให้้ชาวบ้้านในชุุมชนได้้เรีียนรู้้�กระบวนการและสามารถ
ดำำ�เนิินการต่่อยอดพััฒนาได้้ด้วย
้ ตนเองและ ยั่่�งยืืน
โดยกระบวนการจะให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับแนวคิิดสำำ�คัญ
ั 3 ส่่วน คืือ 1) การทำำ�ความเข้้าใจ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น ลัักษณะอััตลัักษณ์์พิิเศษ สิ่่�งแวดล้้อม และธุุรกิิจ 2) การศึึกษาของชุุมชน ซึ่่ง� มาจาก
ความต้้องการในการให้้การออกแบบครั้้�งนี้้� สามารถต่่อยอดไปสู่่�การพััฒนาความรู้้� และหลัักสูตู ร
ระยะสั้้�นชุุมชนได้้ จึึงต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการศึึกษาถึึงลัักษณะของผู้้�เรีียนและความต้้องการใน
การเรีียนรู้้� และ 3) การออกแบบและการพััฒนา ซึ่่ง� เป็็ นการมุ่่�งเน้้นไปที่่�การออกแบบตราสิินค้้า การ
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ การบริิหารจััดการด้้านการออกแบบ และการจััดการและการพััฒนาชุุมชน ผ่่าน
กระบวนการ และวิิธีีการต่่างๆ ที่่�เหมาะสมในการเก็็บข้อ้ มููลและการวิิเคราะห์์ เพื่่�อให้้ได้้ผลผลิติ ที่่�เป็็ น
งานออกแบบ คู่่�มืือการออกแบบอััตลัักษณ์์ และหลัักสูตู รชุุมชนระยะสั้้�นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง รวมไปถึึงผลลััพธ์์
ของการเกิิดความเข้้าใจของชาวบ้้านเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์ และความสามารถในการต่่อยอดพััฒนาได้้
ต่่อไป

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดโครงการวิิจัยั
ที่่ม� า: รสา สุุนทรายุุทธ, 2560
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การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ�จังั หวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบ
และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

ระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั
	การศึึกษาวิิ จััยในครั้้�งนี้้�เป็็ นการวิิจััยเพื่่� อการออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์ให้้กัับ
ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส ร่่วมกัับวิิทยาลััยชุมุ ชนจัังหวััดสระแก้้ว โดยมีีความคาดหวัังในกระบวนการทำำ�งาน
ต่่อยอดไปสู่่� หลัักสูตู รการเรีียนรู้้�ระยะสั้้�นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งให้้กับั ชาวบ้้าน เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้วยตนเอง
ซึ่่ง� การวิิจัยนี้้
ั � มีีระยะเวลาในการดำำ�เนิินงาน 1 ปีี ใช้้วิิธีีการวิิจัยั แบบผสมผสาน (Mixed Method)
เป็็ นการวิิจัยที่่
ั �ได้้รับอิ
ั ิทธิิพลมาจากปรััชญาปฏิิบัติั ินิิยมที่่�ใช้้วิิธีีวิิทยาทั้้�งเชิิงปริิมาณ (Quantitative)
และเชิิงคุุณภาพ (Qualitative) ร่่วมกัันในการดำำ�เนิินการวิิจัยั เพื่่�อให้้เกิิดการหาคำำ�ตอบของการวิิจัยที่่
ั �
มีีความครอบคลุุม (วััลนิิกา ฉลากบาง, 2560) อีีกทั้้ง� ในกระบวนการยัังได้้มีีการนำำ�เอาการวิิจัยั เชิิง
ปฏิิบัติั ิการแบบมีีส่ว่ นร่่วม (Participatory Action Research (PAR)) มาประยุุกต์ใ์ ช้้ควบคู่่�กันั ไปอีีก
ด้้วย ซึ่่ง� ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน จะแบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วนใหญ่่ๆ คืือ
1. ขั้้�นตอนการออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
- ศึึกษาทฤษฎีีและเก็็บข้อ้ มููลเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
- วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
- ออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
- ประเมิินผลการออกแบบและสรุุป
2 ขั้้�นตอนการออกแบบหลัักสูตู รพััฒนาชุุมชน
- ศึึกษาทฤษฎีีและข้้อมููลที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับการออกแบบหลัักสูตู รชุุมชนท้้องถิ่่น� การสร้้างตราสิินค้้า
การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และการเพิ่่�มส่่วนแบ่่งทางการตลาด
- จััดทำำ�การสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อการสร้้างสรรค์์หลัักสูตู รชุุมชนท้้องถิ่่�นรวมกัับวิิทยาลััย
ชุุมชน และชาวบ้้านผู้้�ประกอบการ
- วิิเคราะห์์และออกแบบร่่างหลัักสููตรหลัักสููตรชุุมชน ด้้านการออกแบบตราสิินค้้าและ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ท้อ้ งถิ่่�น และการเพิ่่�มส่่วนแบ่่งทางการตลาด เพื่่�อการยกระดัับและสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์
ของที่่�ระลึึกประจำำ� จัังหวััด
- ทดสอบร่่างหลัักสูตู รกัับผู้้�เรีียนชาวบ้้านในชุุมชน ประเมิินผล และสรุุป

วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
	การรวบรวมข้้อมููลเบื้้�องต้้น ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย
	ข้้อมููลปฐมภููมิิ (Primary Data) ใช้้วิธีิ กี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููลภาคสนามจากการสำำ�รวจเบื้้�องต้้น
โดยการสำำ�รวจและสััมภาษณ์์ความต้้องการของผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้อ้ ง ซึ่่ง� ข้้อมููลดังั กล่่าว ประกอบไปด้้วย
รููปแบบของตราสััญลัักษณ์์ กราฟิิ ก และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ใ� ช้้อยู่่�ในปััจจุุบันั และความต้้องการในการพััฒนา
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ในอนาคต ลัักษณะของลููกค้า้ กลุ่่�มเป้้าหมาย และลัักษณะการเรีียนรู้้�ด้้านการออกแบบและความคิิด
สร้้างสรรค์์ของ ชาวบ้้านผู้้�ประกอบการ
	ข้้อมููลทุติุ ยภู
ิ มิู ิ (Secondary Data) ได้้ศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลจากหนัังสืือ เอกสารสิ่่�งพิิมพ์์ และ
เว็็บไซต์์ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง โดยเนื้้�อหาหลัักประกอบด้้วย การออกแบบและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนท้้องถิ่่�น
แนว คิิดโครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�น โครงการหนึ่่ง� ตำำ�บลหนึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ (OTOP) แนวคิิดและ
ทฤษฎีี ด้้านการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ การศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค หลัักการสร้้างตราสิินค้้า ข้้อมููล
พื้้�นฐาน ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว และเอกสารงานออกแบบที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง

เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการรวบรวมข้้อมููลปฐมภููมิิ คืือ แบบสอบถามและการสััมภาษณ์์ ซึ่่ง� แบ่่ง
ออกเป็็ น 2 ชุุดคืือ
1. ชุุด แรก เป็็ นแบบสอบถามสำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้อ้ งกัับการออกแบบตราอััตลัักษณ์์และ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�ผลิิตขนมทองม้้วน และขนมเกลีียวกรอบ และลููกค้า้
กลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่� เพื่่�อนำำ�เอาข้้อมููลที่่�ได้้มาเป็็ นแนวทางก่่อนทำำ�การออกแบบต้้นแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ซึ่่ง� แบ่่งออกเป็็ น 3 ส่่วนคืือ
	ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่�ยวกับผู้้�
ั ตอบแบบสอบถาม
	ส่่วนที่่� 2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกับอั
ั ตั ลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่�น และตราสิินค้้า น้ำำ�� ใส
	ซึ่่ง� เป็็นการสอบถามเกี่่ยวกั
� บสิ่่
ั ง� ที่่�นึึกถึึงเมื่่�อกล่่าวถึึงท้้องถิ่่น� ตำำ�บลหนองน้ำำ�� ใส ทางด้้านสััญลัักษณ์์
สีี และคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั
	ส่่วนที่่� 3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกับบ
ั รรจุุภัณ
ั ฑ์์ทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ
	ซึ่่ง� เป็็ นการสอบถามถึึงสััญลัักษณ์์ สีี และโครงสร้้างของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของขนมทองม้้วนและ
ขนมเกลีียวกรอบ
2. ชุุ ด ที่่� ส อง สำำ� หรัับผู้้�เชี่่� ยว ชาญด้้า นการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ซึ่่ง� ประกอบด้้วย อาจารย์์
นัักออกแบบที่่�มีีประสบการณ์์ ผู้้�นำำ�กลุ่่�มและชาวบ้้านผู้้�ผลิิตทองม้้วนและเกลีียวกรอบ และลููกค้า้ กลุ่่�ม
เป้้าหมายภายในและภายนอกพื้้�นที่่� ในการตอบแบบสอบถามชุุดที่่�สองเป็็ นการทำำ�หลัังจากทำำ�การ
ออกแบบ ต้้นแบบตราสิินค้้า 5 แบบ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทั้้ง� 4 แบบแล้้ว เพื่่�อวิิเคราะห์์หาข้้อสรุุปของ
ต้้นแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่� เหมาะสม ซึ่่ง� แบ่่งออกเป็็ น 3 ส่่วนคืือ
	ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่�ยวกับผู้้�
ั ตอบแบบสอบถาม
	ส่่วนที่่� 2 ข้้อมููลเกี่่ยวข้
� อ้ งกัับความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของผู้้�ที่่ต� อบแบบสอบถามต่่อตราสิินค้้า
	ส่่วนที่่� 3 ข้้อมููลเกี่่� ยวข้ อ้ งกัับความคิิด เห็็นและข้้อเสนอแนะของผู้้�ที่่�ตอบแบบสอบถามต่่อ
งานออกแบบกราฟิิ กบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
	ซึ่่ง� รายละเอีียดในส่่วนที่่� 2 และ 3 จะเป็็นการประเมิินในด้้านความเหมาะสมของสีี ความเหมาะสม
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การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ�จังั หวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบ
และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

ของตััวหนัังสืือ ความเหมาะสมของส่่วนประกอบ ความเหมาะสมของการจััดองค์์ประกอบ ความเหมาะสม
ของการสื่่�อสารความหมาย ความเหมาะสมในการเอาไปปรัับประยุุกต์ใ์ ช้้ในงานต่่าง และความเป็็ น
ไปได้้ ในการนำำ�ไปใช้้จริิงในปัั จจุุบันั

การวิิเคราะห์์และสรุุ ปหลัักการเพื่่อ� การออกแบบ
ในการเก็็บและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากการศึึกษาทฤษฎีีต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง การศึึกษาตััวอย่่าง
งานออกแบบที่่� มีีแนวคิิดสอดคล้้องกัับการออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์ผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�น
การสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้างผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้อ้ ง รวมถึึงการจััดกิิจกรรมเชิิงปฏิิบัติั ิการร่่วม
สร้้างสรรค์์กับั ชาวบ้้าน ผู้้�ประกอบการ จึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิิจัยั สามารถกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการออกแบบครั้้�ง
นี้้�ขึ้้น� ได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
1. งานออกแบบต้้องสื่่อ� สารอััตลัักษณ์์ของตราสิินค้้าของชุุมชนได้้อย่่างชััดเจนผ่่านตราสััญลัักษณ์์
และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
2. งานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ต้อ้ งมีีความเรีียบง่่าย เหมาะสมกัับการผลิิต และบรรจุุได้้เอง
ภายในชุุมชน สามารถป้้องกัันรัักษาตััวผลิติ ภััณฑ์์ รวมทั้้�งสื่่�อสารอััตลัักษณ์์ของตราสิินค้้าและตััว
สิินค้้าได้้อีีกด้วย
้
3. งานออกแบบต้้องสามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้กับตั
ั วผลิ
ั ติ ภััณฑ์์และสามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
ให้้กับั ชาวบ้้านผู้้�ผลิิตในชุุมชน
4. งานออกแบบต้้องสามารถนำำ�ไปพััฒนา ประยุุกต์ใ์ ช้้งานต่่อเนื่่�องกัับผลิติ ภััณฑ์์อื่่�น ๆ ของ
ตราสิินค้้าน้ำำ�� ใสได้้ในอนาคต
การวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมายของตราสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์
เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์ขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้มีีการคััดเลืือก
มาให้้เป็็ นต้้นแบบของการพััฒนาอยู่่�ในหมวดของสิินค้้าประเภทขนมขบเคี้้�ยว อาหารรัับประทานเล่่น
ผลิิตภััณฑ์์นี้้เ� ป็็ นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทํํามาจากแป้้งมัันสํําปะหลัังซึ่่ง� มีีคุณ
ุ สมบััติิที่่�สามารถลดคอเลสเตอรอล
ได้้ ผลิิตภััณฑ์์นี้้มี� ีความหวานน้้อย รสชาติิกลมกล่่อม และมีีการผสมสมุุนไพรที่่�ดีีต่อ่ สุุขภาพเข้้าไปใน
บางสููตร จึึงทํําเราสามารถยกจุุดเด่่นของความมีีสุขุ ภาพดีีขึ้้น� มาประกอบในการออกแบบ และการกํําหนด
กลุ่่�มเป้้าหมายได้้เช่่นกััน โดยกลุ่่�มเป้้าหมายของงานออกแบบนี้้�ถูกู แบ่่งโดยใช้้การแบ่่งส่่วนตลาด หรืือ
การแบ่่งกลุ่่�มลููกค้า้ หรืือตลาดของผลิิตภััณฑ์์ชนิิดใดชนิิดหนึ่่ง� ที่่�มีคว
ี ามแตกต่่างกัันออกเป็็ นส่่วนย่่อย ๆ ซึ่่ง�
จะพิิจารณาจากกลุ่่�มผู้้�บริิโภคซึ่่ง� มีีความแตกต่่างกัันตามอายุุ เพศ รายได้้ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ
ศาสนา วััฏจัักรชีีวิิตของครอบครััว (ชััยพร อุุดมชนะโชค, 2561) ในงานวิิจัยนี้้
ั ไ� ด้้ดึึงเอาหลัักเกณฑ์์การ
แบ่่งส่่วนตลาดผู้้�บริิโภค (Bases for Segmenting Consumer Markets) มาเป็็ นคุุณสมบััติิ 2 ส่่วน
ด้้วยกันั คืือ ด้้านการแบ่่งตามหลัักประชากรศาสตร์์ (Demographic Segmentation) ซึ่่ง� เป็็ นการ
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อธิิบายคุุณลัักษณะของกลุ่่�มเป้้าหมายในเชิิงประชากร เช่่น อายุุ เพศ ที่่�อยู่่�อาศััย อาชีีพ และรายได้้
เป็็ นต้้น ส่่วนอีีกด้า้ นหนึ่่ง� คืือ ด้้านการแบ่่งส่่วนทางการตลาดตามหลัักจิิตวิิทยา (Psychographic
Segmentation) ซึ่่ง� เป็็ นการอธิิบายคุุณลัักษณะของกลุ่่�มเป้้าหมายในเชิิงวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตของบุุคคล
ซึ่่ง� แต่่ละกลุ่่�มจะมีีความต้้องการในการบริิโภคที่่�แตกต่่างกััน โดยตััวแปรที่่�นำ�ำ มาใช้้ในการอธิิบายส่่วน
นี้้� เช่่น ทััศนคติิ ความเชื่่�อ และวิิถีีชีีวิิต เป็็ นต้้น
ด้้านประชากรศาสตร์์ (Demographic) กลุ่่�มเป้้าหมายของงานออกแบบผลิิตภััณฑ์์นี้้ �
สามารถเป็็ นได้้ทุกค
ุ น ทุุกเพศ ทุุกวัยั แต่่หากกํําหนดกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีกํําลัังซื้้�อและสามารถเข้้าใจใน
การสื่่อ� ความหมายของผลิิตภััณฑ์์นี้้ไ� ด้้ดีที่่ี สุ� ดุ จััดเป็็ นกลุ่่�มที่่�กํําหนดให้้อยู่่�ในช่่วงอายุุระหว่่าง 10 - 60 ปีี
หญิิง ชาย และเพศทางเลืือก และครอบครััวอาศััยอยู่่�ในเมืืองทั่่�วไป และมีีรายได้้ที่่�สามารถซื้้�อขนม
ขบเคี้้�ยวได้้ อยู่่�ที่่�ประมาณ 8,000 บาท ขึ้้�นไปต่่อเดืือน 		
ด้้านจิิตวิิทยา (Psychographic) กลุ่่�มเป้้าหมาย มีีทัศั นคติิที่่�ดีีต่อ่ การรัับประทานอาหารที่่�
มีีคุณ
ุ ภาพ ใส่่ใจต่่อการมีีสุขุ ภาพที่่�ดีี การออกกำำ�ลังั กาย แต่่ยังั เพลิิดเพลิินต่่อการพัักผ่่อนด้้วยการรัับ
ประทานขนม ของขบเคี้้�ยว ใช้้เวลาว่่างกัับครอบครััว ท่่องเที่่�ยว และทำำ�งานได้้อย่่างอิิสระ

ภาพที่่� 2 ภาพแสดงตััวอย่่างกลุ่่�มเป้้าหมายของสิินค้้าและคู่่�แข่่งในตลาดปััจจุบัุ นั
ที่่ม� า: รสา สุุนทรายุุทธ, 2561
จากการวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมายแล้้ว ยัังมีีการศึึกษาคู่่�แข่่งควบคู่่�กัันไปอีีกด้วย
้ ทำำ�ให้้พบว่า่
มีีผลิติ ภััณฑ์์ ขนมทองม้้วน ขนมเกลีียวกรอบ และขนมที่่�มีีลักั ษณะการวางตำำ�แหน่่งทางการตลาดที่่�
ใกล้้เคีียงกัันอีีกมากมาย ทั้้�งที่่�เป็็ นแบบของท้้องถิ่่�นทำำ�กัันเองโดยชาวบ้้าน มีีความคล้้ายคลึึงกัับ
ผลิิตภััณฑ์์ในงานวิิจัยนี้้
ั � หรืือแบบที่่�เริ่่ม� มีีเครื่่�องมืือเครื่่�องจัักรในการผลิิต เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ของฝากใน
ตราสิินค้้าสายชล ผลิิตภััณฑ์์ของอำำ�เภอบ้้านบึึง จัังหวััดชลบุุรีี และตราสิินค้้าแสงตะวััน หรืือตะวััน
ออกหมููหยอง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี ไปจนกระทั่่�งตราสิินค้้าที่่�มีีผลิติ ภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย การ
ออกแบบที่่�สวยงาม ดึึงดููด อีีกทั้้ง� ยัังสามารถจำำ�หน่่ายในตลาดแบบไฮเบอร์์มาร์์เก็็ต ห้้างสรรพสิินค้้า
ร้้านค้้าปลอดภาษีี และสนามบิินนานาชาติิ ต่่าง ๆ อย่่างเช่่น สุุธีีรา และ suthera fuse เป็็ นต้้น
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การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ�จังั หวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบ
และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

ผลจากการเก็็บรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููล โดยแนวคิิดการร่่วมสร้้างสรรค์์เพื่่อ� การพััฒนา
ตราสิินค้้า บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และการสร้้างหลัักสููตรชุุมชน
	ผู้้�วิิจัยั และคณะร่่วมกัับวิิทยาลััยชุมุ ชนจัังหวััดสระแก้้ว เก็็บข้อ้ มููลความต้้องการด้้วยการ
ประชุุมเพื่่�อระดมความคิิดเห็็น โดยยึึดหลัักแนวคิิดการร่่วมสร้้างสรรค์์ (co - creation) เปิิ ดโอกาสให้้
ทุุกฝ่่ายได้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการออกแบบ โดยรููปแบบของกิิจกรรมการร่่วมสร้้างสรรค์์ (co - creation)
จะเริ่่�มต้้นจากการทำำ�ความเข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของการออกแบบที่่� สามารถนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ได้้อีีกในอนาคต การปฏิิบัติั ิการ Participatory design (PD) ซึ่่ง� เป็็ นกระบวนการซึ่่ง� มีี
แนวคิิดในการให้้ผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่นักั ออกแบบ หรืือไม่่ได้้มีีพื้้น� ฐานในการออกแบบนั้้�น ๆ มามีีส่ว่ นร่่วมในการ
ออกแบบ โดยมีีระดัับของการเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมแตกต่่างกัันไป ในกิิจกรรมแรกนี้้� ชาวบ้้านเจ้้าของ
ผลิิตภััณฑ์์ ได้้มีีโอกาสใช้้วิิธีีการ Collage หรืือวิิธีีการที่่�เราเข้้าใจกัันว่่าคืือการทำำ�ภาพปะติิด ซึ่่ง� การทำำ�
Collage ในกระบวนการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์นั้้น� เป็็ นการเปิิ ดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วมได้้แสดงออกถึึงความคิิด
ความรู้้�สึึก ความต้้องการ และแง่่มุมุ อื่่�น ๆ ผ่่านภาพที่่�หลากหลาย และเข้้าใจได้้ง่า่ ย เพื่่�อทำำ�การสร้้าง
Moodboard ให้้สอดคล้้องกัับภาพลัักษณ์์และความรู้้�สึึกที่่�มีีต่อ่ ผลิิตภััณฑ์์ นอกจากนั้้�น ส่่วนหนึ่่ง� ของ
กิิจกรรมจะเป็็ นการศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจ และการทดสอบโครงสร้้างของตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�น่า่
สนใจและเป็็ นไปได้้ในงานออกแบบ ด้้วยการทำำ�ต้น้ แบบง่่ายและรวดเร็็ว หรืือที่่�เรีียกว่า่ Flexible
models
	ผลของการร่่วมสร้้างสรรค์์จะเป็็ นแรงบัันดาลใจชี้้�ประเด็็นที่่�น่่าสนใจ การรวมตััวกันั ยัังจะ
สร้้างให้้เกิิดความรู้้�สึึกของการเป็็ นเจ้้าของร่่วมในแนวคิิดและงานออกแบบที่่�เกิิดขึ้้�นด้้วย (ไปรมา อิิศร
เสนา ณ อยุุธยา และชููจิิต ตรีีรัตั นพัันธ์์, 2558) สำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมร่่วมสร้้างสรรค์์ในโครงการ
วิิจัยนี้้
ั � นอกจากความต้้องการให้้เกิิดผลทางด้้านการออกแบบที่่�ถูกต้
ู อ้ งตรงกัับความต้้องการของกลุ่่�ม
ชาวบ้้านผู้้�เป็็ นเจ้้าของธุุรกิิจร่่วมกัันแล้้ว ยัังเป็็ นแนวทางในการทำำ�ความเข้้าใจต่่อพื้้�นฐานความรู้้� และ
ความต้้องการการเรีียนรู้้�ของกลุ่่�มชาวบ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นนี้้�อีีกด้วย
้ แนวคิิดนี้้�เองจะไป
สอดคล้้องกัับรููปแบบของการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนท้้องถิ่่�น ที่่�จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การเรีียนรู้้�ตามสภาพจริิง
ของผู้้�เรีียน (กองพััฒนาการศึึกษานอกโรงเรีียน, 2543) และสอดคล้้องกัับทฤษฎีีประกอบสร้้างนิิยม
(Constructivism) ที่่�ผู้้�เรีียนจะสร้้างความรู้้�เอง ให้้เกิิดความรู้้�ที่่สั� มั พัันธ์์กันั ระหว่่างสิ่่ง� ที่่�พบเห็็นกัับความรู้้�
ความเข้้าใจเดิิมที่่�มีีอยู่่�ก่่อน โดยใช้้กระบวนการทางปัั ญญาของตนเองนั่่�นเอง (ทิิศนา แขมมณีี, 2555)
จากข้้อมููลที่่ไ� ด้้รับั และการวิิเคราะห์์เพื่่�อการออกแบบ ทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยจึึ
ั งสามารถกำำ�หนดแนวทาง
การสื่่�อสารของกราฟิิ กในการออกแบบอััตลัักษณ์์ตราสิินค้้า และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ขนมทองม้้วนและขนม
เกลีียวกรอบของกลุ่่�มเกษตรกรชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว ซึ่่ง� จะประกอบด้้วยแนวทางหลัักๆ
อยู่่� 2 ด้้าน คืือ
1. การสื่่�อสารผ่่านข้้อความที่่�เป็็ นภาษา โดยข้้อความที่่�มีีผลต่อ่ ผู้้�บริิโภค เช่่น การระบุุ ชื่่�อ
ของผลิิตภััณฑ์์ สััญลัักษณ์์ รายละเอีียด น้ำำ�� หนััก จำำ�นวน ข้้อความต่่าง ๆ เป็็ นต้้น
2. การสื่่�อสารผ่่านรููปแบบโครงสร้้างและกราฟิิ ก ประกอบด้้วย วััสดุุ รููปร่่าง รููปทรง สีีสันั
ลวดลาย เป็็ นต้้น (สุุมาลีี ทองรุ่่�งโรจน์์, 2555)
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โดยแนวทางในการสื่่�อสารบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และตราสิินค้้า ผ่่านข้้อความที่่�เป็็ นภาษา รวมทั้้�งรููป
แบบของโครงสร้้างและรููปแบบกราฟิิ กที่่�เหมาะสม สามารถแสดงออกมาดัังตารางที่่� 1 ต่่อไปนี้้�
ตารางที่่� 1 แสดงการสรุุปผลความต้้องการด้้านตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากการเก็็บข้อ้ มููล
ที่่�มา: รสา สุุนทรายุุทธ, 2560
รูู ปแบบของตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
1. โครงสร้้างของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์

ผลการวิิเคราะห์์
โครงสร้้างของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ควรมีีความทนทานในการรัับ น้ำำ�� หนัักจาก
การบรรจุุผลิติ ภััณฑ์์ และการเรีียงซ้้อนกัันได้้ดีี มีีรููปทรงที่่�เหมาะสม
แก่่การจััดวางและการเก็็บรักั ษา สามารถบรรจุุผลิติ ภััณฑ์์ได้้ง่า่ ยและ
มีีขนาดที่่�พอเหมาะกัับ ปริิมาณที่่�กำ�ำ หนด ซึ่่ง� ในปัั จจุุบันั โครงสร้้างของ
กล่่องมีีขนาด ที่่�เป็็ นมาตรฐาน จึึงไม่่ก่่อให้้เกิิดปัั ญหา ทำำ�ให้้ไม่่จำ�ำ เป็็ น
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างขึ้้�นใหม่่ สามารถเลืือกรููปแบบ กล่่อง
มาตรฐาน แค่่ปรัับขนาดให้้เหมาะสมเท่่านั้้�น

2. ลวดลายของภาพกราฟิิ กบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ในตอนนี้้� บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เดิิม ยัังไม่่มีีความหลากหลาย ส่่วนใหญ่่ใช้้เพีียง
ตััวหนัังสืือ และลวดลายของดอกไม้้ ซึ่่ง� ไม่่ได้้มีีความเกี่่�ยวข้อ้ งอะไร
กัับอัตั ลัักษณ์์ของตราสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ ดัังนั้้�น จึึงเป็็ นเหตุุผลที่่�ดีีที่่�
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จะแสดง ออกถึึงอััตลัักษณ์์ตราสิินค้้า ชุุมชน และ
ผลิิตภััณฑ์์ให้้ มากกว่่านี้้� ด้้วยการสื่่�อสารผ่่านตััวการ์์ตูนู แทนตััวผู้้�ผลิติ
และตััวผลิติ ภััณฑ์์ขนมแต่่ละชนิิด เป็็ นต้้น
3. รููปแบบของตััวอักั ษร และข้้อความบน
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์

รููปแบบตััวอักั ษรเดิิมส่่วนใหญ่่ จะมีีลักั ษณะทั่่�วไป มีีทั้้ง� ตััวอักั ษรตรง
ธรรมดา และตััวคล้า้ ยกัับลายมืือ หรืือตััวเขีียน ดัังนั้้�น เพื่่�อเพิ่่�มความ
ทัันสมััย และเป็็ นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียวกันั ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ จึึงควรเลืือกตััว
อัักษรที่่�เป็็ นตััวตรงแบบมีีหัวั เรีียบง่า่ ย ทั้้�งตััวหนาและตััวบาง

4. สีีสันั ของตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์

สีีของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ควรเป็็ นการควบคุุมโทนสีีให้้มีีจำ�ำ นวนที่่� เหมาะสม
และสามารถสื่่�อสารได้้เป็็ นอย่่างดีี กลุ่่�มสีีที่่�ถูกู เลืือก มามากที่่�สุดุ คืือ สีี
น้ำำ�� ตาล สีีเขีียว และสีีฟ้า้ สำำ�หรัับตราสิินค้้า และ ชมพูู ส้้ม ม่่วง และ
น้ำำ�� ตาลอ่่อน สำำ�หรัับประกอบ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์

5. ความสะดวกในการใช้้งาน

สามารถจัับถืือได้้สะดวกมากยิ่่�งขึ้้�น และสามารถวาง เรีียงซ้้อน หรืือ
วางโชว์์ในชั้้�นวางได้้เป็็ นอย่่างดีี

6. ปริิมาณและน้ำำ�� หนัักที่่�นิิยมซื้้�อ

มีีความเหมาะสมสำำ�หรัับการรัับประทานหนึ่่ง� ครั้้�งหมด ราคาไม่่สูงู
และสามารถซื้้�อเป็็ นของที่่�ระลึึกขนาดเล็็กได้้

จากรายละเอีียดที่่�สรุุปข้้อมููลในตารางที่่� 1 สามารถนำำ�ข้อ้ มููลเหล่่านั้้�นมาแจกแจงรายละเอีียด
ในประเด็็นของอารมณ์์และคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ของตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
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การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ�จังั หวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบ
และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

การออกแบบต้้นแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ
จากการศึึกษา เก็็บข้อ้ มููล และการประเมิินผลงานออกแบบในรูู ปแบบต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เรา
สามารถสรุุปงานออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อการลงผลิิตได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
ภาพลัักษณ์์โดยรวมขององค์์กร
	ตํําบลบ้้านหนองน้ำำ�� ใส เป็็ นหนึ่่ง� ในชุุมชนที่่�สํําคััญมากของจัังหวััดสระแก้้ว อยู่่�ในเขตอํําเภอ
วััฒนานคร ชื่่�อของชุุมชนหนองน้ำำ�� ใสมาจากความอุุดมสมบููรณ์์ในอดีีตที่่�มีีแหล่่งน้ำำ�� เป็็ นจำำ�นวนมาก
และยัังมีีความใสสะอาด เป็็ นแหล่่งอาหารที่่�ดีีและที่่�ทํํามาหากิินของคนในชุุมชน โดยชาวบ้้านได้้เคย
เขีียนสััญลัักษณ์์ของชุุมชนเอาไว้้เป็็ นรูู ปเรืือที่่�ล่่องในแหล่่งน้ำำ�� ใสสะอาด ซึ่่�งในปัั จจุุบันั ไม่่มีีแหล่่งน้ำำ��
มากมายอย่่างเมื่่�อก่่อนแล้้ว แต่่ชุมุ ชนนี้้�ก็็ยังั เป็็ นแหล่่งอาหารของจัังหวััดอยู่่� เนื่่�องจากที่่�ชาวบ้้านส่่วน
ใหญ่่ทํําอาชีีพเกษตรกร โดยพืืชเศรษฐกิิจที่่�มีีความสํําคััญของชุุมชนนี้้� คืือ การปลููกข้า้ วและการปลููก
มัันสํําปะหลัังส่่งให้้กับั โรงงานอุุตสาหกรรมเพื่่�อแปรรููปเป็็ นแป้้งมัันสํําปะหลัังใว้้สํําหรัับทํําอาหาร ใน
ช่่วงเวลาที่่�ไม่่ใช้้ฤดููการเพาะปลููก ช่่วงหลัังการเก็็บเกี่่�ยว ชาวบ้้านเหล่่านี้้�จะไม่่มีงี านทํํา ทํําให้้ขาดรายได้้
จึึงได้้รวมตััวกันั และเกิิด การสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์ขนมหลากหลายชนิิด แต่่ที่่�มีีความโดดเด่่นและ
ขายดีีมากที่่�สุดุ มีี 2 ชนิิด คืือ ขนม ทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ ผลิิตภััณฑ์์ทั้้ง� 2 ชนิิดนี้้�ได้้รับคว
ั าม
นิิยมในชุุมชนเป็็ นอย่่างมาก ถึึงแม้้ว่า่ ชาวบ้้านจะผลิิตกัันเองอย่่างง่่าย ๆ และบรรจุุลงในถุุงพลาสติิก
ใสธรรมดาเท่่านั้้�น แต่่เนื่่�องจากขนมทั้้�งสองนี้้� มีีความเฉพาะตััวที่่�คุณ
ุ สมบััติแิ ท้้มาจากมัันสํําปะหลััง มีี
เนื้้�อสััมผััสของขนมที่่�ชัดั เจน และมีีรสชาติิหวานเหมาะสม กลมกล่่อมจากการทดสอบโดยลููกค้า้ กลุ่่�ม
เป้้าหมาย ชาวบ้้านจึึงมีีแนวคิิดที่่�จะนํําเสนอขนม 2 ชนิิดนี้้�ออกไปสู่่�การขายที่่�จริิงจัังขึ้้�น สามารถเป็็ น
ของฝากที่่�สวยงาม อร่่อย และมีีคุณ
ุ ค่่า พร้้อมทั้้�งยัังสามารถส่่งขายไปทั่่�วประเทศได้้อีีกด้วย
้ จึึงเป็็ น
เหตุุผลที่่�ก่่อให้้เกิิดการออกแบบและพััฒนาตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ขึ้้น� ในครั้้�งนี้้�
การอธิิบายอารมณ์์และคำำ�สำ�คั
ำ ัญของตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
	ผลจากการสรุุปข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากแบบสอบถามชุุดแรก ในเรื่่อ� งอััตลัักษณ์์ของตราสิินค้้าท้้องถิ่่�น
หนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว สามารถสรุุปลัักษณะรููปแบบที่่�สื่่�อถึึงอััตลัักษณ์์ของชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส
จัังหวััดสระแก้้วออกมาได้้เป็็ น ตราสิินค้้าที่่�มีีชื่่�อว่่า “น้ำำ�� ใส” ที่่�มาจากชื่่�อของชุุมชนเอง คืือ ตำำ�บลหนอง
น้ำำ�� ใส ซึ่่ง� มีีความหมายว่่าธารน้ำำ�ที่่
� �มีีความใสสะอาดดีี อุุดมสมบููรณ์์ไปด้้วยอาหารสำำ�หรัับทุกุ ๆ คน
นอกจากนั้้�น ตััวผลิติ ภััณฑ์์ถูกผลิ
ู ติ ขึ้้�นมาเองภายในชุุมชนโดยชาวบ้้าน ด้้วยสูตู รทำำ�ขนมของชาวบ้้าน
ที่่�มีมี าเป็็ นเวลานาน จึึงทำำ�ให้้เราสามารถกำำ�หนดคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั หลััก (Keywords) ของงานออกแบบตราสิิน
ค้้าและอััตลัักษณ์์องค์์กรได้้ดังั ต่่อไปนี้้� คืือ 1) สุุขภาพดีี 2) เป็็ นกัันเอง 3) ท้้องถิ่่�น 4) ใจดีี 5) อุุดมสมบููรณ์์
และ 6) สะอาดปลอดภััย ซึ่่ง� งานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ก็็มีีความสอดคล้้องกัับตราสิินค้้าและอััตลัักษณ์์
องค์์กร ทำำ�ให้้เราสามารถวิิเคราะห์์งานออกแบบบรรจุุภััณฑ์์มาได้้ดังั ต่่อไปนี้้� 1) ความสนุุกสนาน
2) ความเป็็ นกัันเอง 3) ความสดใส 4) ความกระทััดรััด และ 5) ความสะดวก
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ภาพที่่� 3 ภาพแสดงคำ�สำ
ั ทั้้�ง 5 คำ�ข
ั ฑ์์ “น้ำ��ำ ใส”
ำ �คั
ำ ญ
ำ องตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ที่่ม� า: รสา สุุนทรายุุทธ, 2561
สีีอััตลัักษณ์์
ในการเลืือกใช้้สีีกับั งานออกแบบ ได้้ถูกู แบ่่งเป็็ น 2 ประเภท คืือ สีีอัตั ลัักษณ์์หลััก (Primary
Colors) ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มสีีที่่�มาจากสีีทั้้ง� 4 สีีที่่�ปรากฎอยู่่�ในสััญลัักษณ์์ของตราสิินค้้า สีีทั้้ง� หมดประกอบ
ไปด้้วย สีีน้ำ��ำ ตาล สีีเขีียว สีีฟ้า้ และสีีขาว โดยการใช้้งานตราสััญลัักษณ์์จะปรากฎเป็็ นตามสีีดังั กล่่าว
ข้้างต้้นเท่่านั้้�น และสีีทั้้ง� 4 สีีนี้้จ� ะปรากฏเป็็ นกราฟิิ กในการนํําไปใช่่งานอื่่น� ได้้อีกด้
ี วย
้ และกลุ่่�มสีีอัตั ลัักษณ์์
รอง (Secondary Colors) จะเป็็ นสีีที่่�ใช้้ในองค์์ประกอบกราฟิิ กอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากตััวสีีอัตั ลัักษณ์์
ของตราสััญลัักษณ์์เอง เช่่น การนํําไปใช้้ในองค์์ประกอบของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และการตกแต่่งภายในร้้านค้้า
สีีอัตั ลัักษณ์์รองประกอบไปด้้วยทั้้ง� หมด 4 สีี คืือ สีีม่ว่ ง สีีส้ม้ สีีน้ำ��ำ ตาลอ่่อน และสีีชมพูู โดยสีีเหล่่านี้้�
สามารถปรากฏเป็็ นพื้้�นหลัังของตราสััญลัักษณ์์ได้้เช่่นกััน นอกเหนืือไปจากสีีพื้้น� หลัังสีีขาว
โดยแนวคิิดที่่�มาของสีีที่่ป� รากฏทั้้�ง 2 ประเภทนี้้� ที่่�ใช้้ในงานออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ของหนองน้ำำ�� ใสนั้้�น ได้้มาจากการเก็็บข้อ้ มููลแบบสอบถามและกิิจกรรมรวมสร้้างสรรค์์เชิิงปฏิิบัติั ิการ
กัับชุมุ ชนการสร้้าง Moodboard หรืือกระดานรวบรวมความคิิด เพื่่�อให้้เห็็นภาพที่่�ชัดั เจนและเป็็ นที่่�
ยอมรัับร่ว่ มกัันในการออกแบบ ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่า่ รููปแบบของกลุ่่�มสีี เป็็ นกลุ่่�มสีีที่่�ได้้มาจากการรัับรู้้�
ภาพลัักษณ์์ของพื้้�นที่่�ชุมุ ชน กิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�น ลัักษณะของสิินค้้า และอััตลัักษณ์์ของกลุ่่�มชาวบ้้านผู้้�
ประกอบการ ซึ่่ง� กลุ่่�มสีี อััตลัักษณ์์หลััก (Primary Colors) ได้้ใช้้สีโี ทนเย็็น ให้้ความรู้้�สึึกเงีียบสงบ ความ
รัับผิิดชอบ ความจริิงใจ ความเย็็น ความสะอาด และความผ่่อนคลาย (Shutherland, 2004) ซึ่่ง�
สามารถสื่่�อสารถึึงภาพลัักษณ์์ของตราสิินค้้า “น้ำำ�� ใส” ได้้เป็็ นอย่่างดีีสำ�ำ หรัับกลุ่่�มสีีอัตั ลัักษณ์์รอง
(Secondary Colors) จะเป็็ นสีีที่่�เลืือกใช้้ในงานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เป็็ นขนมและอาหาร และ mascot หรืือ
การ์์ตูนู สััญลัักษณ์์ของตราสิินค้้า ซึ่่ง� จะเป็็ นกลุ่่�มสีีโทนร้้อน ดึึงดููดความสนใจ พละกำำ�ลังั (Shutherland, 2004) อีีกทั้้ง� ยัังสามารถกระตุ้้�นความอยากอาหารอีีกด้วย
้
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การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ�จังั หวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบ
และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

ภาพที่่� 4 แสดงสััญลัักษณ์์และชุุดสีี กลุ่่�ม A และกลุ่่�ม B ของตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่ไ� ด้้จากการเก็็บแบบสอบถาม
ที่่ม� า: รสา สุุนทรายุุทธ, 2560
องค์์ประกอบทางกราฟิิ กแสดงอััตลัักษณ์์องค์์กร
องค์์ประกอบทางกราฟิิ กที่่�แสดงอััตลัักษณ์์ของ “น้ำำ�� ใส” ประกอบไปด้้วย ตราสััญลัักษณ์์
หลัักที่่�มีีลักั ษณะของการรวมชื่่�อตราสิินค้้าอย่่างเป็็ นทางการเข้้ากัับสัญ
ั ลัักษณ์์ มีีสีีและข้้อความที่่�
แสดงออกถึึงชื่่�อที่่�มาของชุุมชน ตััวอักั ษรและลวดลายที่่�เป็็ นอััตลัักษณ์์ โดยการนํําเอาองค์์ประกอบ
ทางกราฟิิ กไปใช้้อย่่างเหมาะสมมีีความสํําคััญยิ่่�งต่่อระบบอััตลัักษณ์์ ต้้องคํํานึึงถึึงการสะท้้อนภาพ
ลัักษณ์์ขององค์์กรหรืือตราสิินค้้าเป็็ นหลััก (สุุมิิตรา ศรีีวิิบูลู ย์์, 2547) ดัังที่่�แสดงในภาพที่่� 5

ภาพที่่� 5 แสดงตราสััญลัักษณ์์หลััก หรืือ Corporate Symbol แบบที่่� 1, 2, 3, 4, และ 5
ที่่ม� า: มนเฑีียร หงุ่่�ยตระกููล และรสา สุุนทรายุุทธ, 2561
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ตราสััญลัักษณ์์ “น้ำำ�� ใส” ที่่�ปรากฎอยู่่�ด้้านบนนั้้�น ถููกคัดั เลืือกมาจากงานออกแบบทั้้�งหมด 5
รููปแบบ ได้้เป็็ นชิ้้�นงานออกแบบที่่�สมบููรณ์์ตามความต้้องการของชุุมชนมากที่่�สุดุ ซึ่่ง� งานออกแบบ
ประกอบไปด้้วย ตััวหนัังสืือเขีียนว่่า น้ำำ�� ใสด้้วยลักั ษณะคล้้ายกัับตัวั หนัังสืือลายมืือที่่�มีคว
ี ามเคลื่่�อนไหว
สนุุกสนาน และเป็็ นกัันเอง ซึ่่ง� สามารถสื่่�อสารถึึงตััวผู้้�ผลิติ ภายใต้้ตราสิินค้้านี้้�ได้้เป็็ นอย่่างดีี นอกจาก
นั้้�นยัังมีีสัญ
ั ลัักษณ์์ภาพที่่�ปรากฏเป็็ นรูู ปของเรืือบรรจุุต้น้ มัันสำำ�ปะหลัังอยู่่�ด้้านบนของเรืือ แสดงถึึง
สััญลัักษณ์์ในอดีีตของชุุมชนบ้้านหนองน้ำำ�� ใสที่่�มีีหนองน้ำำ�� มากมาย และพาหนะการเดิินทางโดยเรืือ
ซึ่่ง� แสดงถึึงความอุุดมสมบููรณ์์ของชุุมชน และตััวมันั สํําปะหลัังเองที่่�เป็็ นพืืชเศรษฐกิิจหลัักของชุุมชน
แห่่งนี้้� ด้้านล่่างแสดงเส้้นสีีฟ้า้ ที่่�มีีความหมายถึึงสายน้ำำ�� และสุุดท้้ายด้้านใต้้ของภาพทั้้�งหมดมีีคํํา
ภาษาอัังกฤษเขีียนว่่า HNONG NAM SAI (หนองน้ำำ�� ใส) ซึ่่ง� เป็็ นชื่่�อของชุุมชน แสดงออกถึึงผลิิตภััณฑ์์
และตราสิินค้้านี้้�ที่่�มาจากชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส
	การออกแบบตราสััญลัักษณ์์ “น้ำำ�� ใส” นี้้�นั้้น� เน้้นการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการการจััดองค์์ประกอบ
ด้้านศิิลปะและการออกแบบ ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วยเรื่่อ� งของการสร้้างความเป็็ นเอกภาพ (Unity) หรืือ
การทำำ�ให้้ส่ว่ นประกอบต่่าง ๆ ที่่�แตกต่่างกััน รวมตััวกันั และเกิิดความเป็็ นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียวกันั มีีความ
สััมพัันธ์์ต่อ่ เนื่่�อง (Coherence) ไม่่ว่า่ จะเป็็ นเส้้น รููปร่่าง พื้้�นที่่�ว่า่ ง สีี และนำำ�หนััก เป็็ นต้้น อีีกทั้้ง� การ
ออกแบบนี้้�นั้้น� ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความสมดุุล (Balance) ให้้การจััดวางองค์์ประกอบสร้้างเกิิด
ความรู้้�สึึกว่่าแต่่ละส่่วนมีีน้ำ��ำ หนัักต่อ่ เนื่่�องกัันโดยการรัับรู้้�ทางสายตา (ชลููด นิ่่�มเสมอ, 2531) โดย
เฉพาะแบบที่่�ได้้รับก
ั ารเลืือกมากที่่�สุดุ และเป็็ นแบบที่่�ถูกนำ
ู �ำ มาใช้้ในการผลิิตนั้้�น แสดงให้้เห็็นถึึงน้ำำ��
หนัักทางการมองเห็็นที่่�สมดุุลด้วยก
้ ารวางตััวหนัังสืือขนาดใหญ่่ด้า้ นซ้้ายมืือ เทีียบน้ำ��ำ หนัักกับสั
ั ญ
ั ลัักษณ์์
ของเรืือและต้้นมัันสำำ�ปะหลัังด้้านขวามืือ
นอกจากนั้้�น การเป็็ นตราสััญลัักษณ์์เชิิงการค้้า ผู้้�ออกแบบเองยัังต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อ
แนวทางแนะนำำ�ด้า้ นความเรีียบง่า่ ย (simple) การมีีเอกลัักษณ์์เป็็ นที่่�จดจำำ� (Memorable) การมั่่�นคง
อยู่่�ถาวร (Timeless) ความอเนกประสงค์์ (Versatile) และความเหมาะสมกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย (Appropriate) (ณััฐชานัันท์์ สมบััติปิ ระธาน และนาวีี เปลี่่�ยวจิิตร, 2557) ซึ่่ง� ทุุกงานออกแบบ โดยเฉพาะ
ชิ้้�นงานที่่�ถูกู เลืือก ก็็ได้้แสดงออกถึึงกฏ 5 ข้้อสำำ�คัญ
ั ในการออกแบบตราสััญลัักษณ์์เชิิงการค้้า (Logo
Design) ได้้เป็็ นอย่่างดีี
ลวดลายอััตลัักษณ์์
	ลวดลายที่่�เป็็ นอััตลัักษณ์์ของ “น้ำำ�� ใส” เป็็ นลวดลายที่่�นํํามาจากกราฟิิ กของผลิิตภััณฑ์์ของ
ตราสิินค้้าเป็็ นหลััก โดยสามารถใช้้งานเพื่่�อช่่วยเสริิมภาพลัักษณ์์และทํําให้้ใช้้งานได้้อย่่างกว้้างขวาง
มากขึ้้�น และสมบููรณ์์มากขึ้้�นเช่่นกััน รููปแบบของลวดลายสามารถปรัับเปลี่่�ยนไปตามผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง�
ขณะนี้้� มีีจํํานวนสองผลิิตภััณฑ์์ ได้้แก่่ ขนมทองม้้วน และขนมเกลีียวกรอบ ลวดลายจะมาในลัักษณะ
ของภาพวาดกราฟิิ กที่่�มีีความสดใส สบาย และเป็็ นกัันเองตามภาพลัักษณ์์หลัักของงานออกแบบ
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ภาพที่่� 6 แสดงลวดลายอััตลักั ษณ์์
ที่่ม� า: มณเฑีียร หงุ่่�ยตระกููล, 2561
ภาพตััวแทนบุุคลิิกภาพหรืือ Mascot
ภาพตััวแทนของสมาชิิกกลุ่่�มแม่่บ้า้ นหนองน้ำำ�� ใสที่่�มีีภาพลัักษณ์์แสดงออกถึึงความสุุภาพ
ใจดีี อ่่อนน้้อม อารมณ์์ดีี และเป็็ นมิิตร ทํําท่่าทางนํําเสนอขนมที่่�เป็็ นผลิิตภััณฑ์์ของทางชุุมชน
นอกจากนั้้�นยััง สวมเสื้้�อลายผ้้าขาวม้้า ซึ่่ง� เป็็ นเสื้้�อที่่�ตัดั เย็็บจากผ้้าชุุมชนท้้องถิ่่�นของจัังหวััดสระแก้้ว
อีีกชุมุ ชนหนึ่่ง� เป็็ นเสื้้�อที่่�ชาวบ้้านชุุมชนหนองน้ำำ�� ใสใส่่เป็็ นประจํําเวลามีีการรวมทํํากิิจกรรมกลุ่่�ม ดััง
ปรากฏในภาพที่่� 7

ภาพที่่� 7 แสดงภาพตััวแทนบุุคลิิกภาพหรืือ Mascot
ที่่ม� า: มณเฑีียร หงุ่่�ยตระกููล, 2561
งานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิิตภััณฑ์์ขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ
งานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สํําหรัับผลิิตภััณฑ์์แปรรููปแป้้งมัันสํําปะหลัังกํําหนดการใช้้รููปแบบ
เดีียวกันั ทั้้�งขนมเกลีียวกรอบและขนมทองม้้วน ถููกคัดั เลืือกมาจากงานออกแบบทั้้�ง 4 รููปแบบ ได้้เป็็ น
ชิ้้�นงานตามความต้้องการของชุุมชนมากที่่�สุดุ ตามภาพที่่� 8 งานออกแบบมีีการปรัับเปลี่่�ยนกราฟิิ ก
และโทนสีีตามแต่่ละผลิิตภััณฑ์์ขนมทองม้้วนใช้้โทนสีีน้ำ��ำ ตาลเป็็ นสีีหลััก วางลวดลายอััตลัักษณ์์รููปขนม

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ทองม้้วนไว้้เป็็ นพื้้�นหลััง ส่่วนขนมเกลีียวกรอบใช้้โทนสีีเหลืืองส้้มเป็็ นสีีหลััก วางลวดลายอััตลัักษณ์์รููป
ขนมเกลีียวกรอบไว้้เป็็ นพื้้�นหลััง ตััวหนัังสืือ และสััญลัักษณ์์วางลงบนพื้้�นสีีขาวโปร่่งใส 64% และวาง
ภาพตััวแทนบุุคลิกิ ภาพหรืือ Mascot ไว้้ด้า้ นหน้้าข้้างล่่างซ้้ายของตััวบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ซึ่่ง� ก็็ได้้ใช้้หลัักการ
เดีียวกันั ของการจััดองค์์ประกอบศิิลปะและการออกแบบ ในด้้านของการสร้้างความมีีเอกภาพ และ
ความสมดุุลของงาน อีีกทั้้ง� ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั ของการสร้้างจุุดเด่่น (Dominance) หรืือการทำำ�ให้้
สำำ�คัญ
ั ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ปรากฏชััด สะดุุดตาที่่�สุดุ ในงานทั้้�งหมด จุุดเด่่นจะช่่วยสร้้างความน่่าสนใจในผลงาน
จุุดเด่่นเกิิดจากการจััดวางที่่�เหมาะสม และรู้้�จัักการเน้้นภาพ (Emphasis) ที่่�ดีี (ชลููด นิ่่�มเสมอ, 2531)
	สำำ�หรัับด้า้ นโครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์นั้้น� ผู้้�วิิจัยั และคณะได้้กำ�ำ หนดให้้เป็็ นในลัักษณะของซอง
ลามิิเนต ซีีลสามด้้าน เป็็ นถุุงพลาสติิก 2 ชั้้�น ให้้รููปแบบการพิิมพ์์ที่่�มีีความละเอีียดมากกว่่าถุุง
พลาสติิกทั่่�วไป คุุณสมบััติสิ ามารถใช้้ได้้หลากหลาย ขึ้้�นอยู่่�กัับคุุณสมบััติขิ องพลาสติิกที่่ใ� ช้้ และรููปแบบ
ของซองพลาสติิกใสและกล่่องกระดาษแข็็งด้้านนอกอีีกชั้้น� ซึ่่ง� รููปแบบที่่�ถูกนำ
ู �ำ มาผลิิตก่่อนเป็็ นอัันดัับ
แรก คืือ รููปแบบกล่่อง เพราะราคาไม่่แพงหากต้้องการผลิิตในจำำ�นวนที่่�ไม่่มาก ดัังปรากฏตามภาพที่่� 8

ภาพที่่� 8 งานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ หมายเลข 1 แสดงแบบต่่าง ๆ
ก่่อนรัับการเลืือก และหมายเลข 2 แสดงแบบที่่ไ� ด้้รับั การเลืือก นำ�ำ มาผลิิตเป็็ นต้้นแบบ
ที่่ม� า: มนเฑีียร หงุ่่�ยตระกููล และรสา สุุนทรายุุทธ, 2561
การออกแบบหลัักสููตรชุุมชนด้้านการออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่น�
	การพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนท้้องถิ่่�นขึ้้�นมานั้้�น อัันเนื่่�องมาจากความต้้องการของแต่่ละท้้องถิ่่�นมีี
ความแตกต่่างกััน หลัักสูตู รที่่�เป็็ นแกนกลางระดัับชาติิอาจจะยัังไม่่สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการ
ของท้้องถิ่่�นได้้อย่่างแท้้จริิง จึึงต้้องมีีการนำำ�หลัักสูตู รระดัับชาติิมาปรัับให้้เหมาะสมกัับแต่่ละท้้องถิ่่�น
หลัักสูตู รที่่�ได้้มาใหม่่นั้้น� สำำ�หรัับในแต่่ละชุุมชนท้้องถิ่่�นนนั้้�น เป็็ นการบููรณาการความรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�เรีียน
ชุุมชนและนัักวิิชาการ คืืออาจารย์์ร่ว่ มกัันสร้้างขึ้้�น เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียน เรีียนจากชีีวิิต อาชีีพ หรืือ
กิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนจริิง โดยการจััดการเรีียนการสอน จะมุ่่�งเน้้นอาจารย์์หรืือผู้้�สอนเป็็ นผู้้�คอย
ให้้คำ�ำ แนะนำำ� และผู้้�เรีียนเป็็ นผู้้�ค้้นคว้้าหาความรู้้�ด้้วยตนเอง (กองพััฒนาการศึึกษานอกโรงเรีียน, 2543)
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จากกระบวนการค้้นคว้้าข้้อมููลเพื่่�อการออกแบบตราสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมกัับ
กลุ่่�มชาวบ้้านผู้้�ผลิิตภััณฑ์์ขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ ตราสิินค้้า น้ำำ�� ใส ผู้้�วิิจัยทำ
ั �ก
ำ ารถ่่ายทอด
ความรู้้�ไปสู่่�ชาวบ้้านด้้วยกระบวนอบรมเชิิงปฏิิบัติั ิการ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจในพื้้�นฐานความรู้้�ของกลุ่่�ม
ชาวบ้้านและใช้้ในการร่่างหลัักสูตู รที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญในการออกแบบหลัักสูตู รชุุมชน
วิิทยาลััยชุมุ ชนจัังหวััดสระแก้้ว โดยยืืดทฤษฎีีการสร้้างความรู้้�โดยตััวผู้้�เรีียนเอง (Constructivism) ซึ่่ง�
จะส่่งผลให้้การเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นเต็็มศัักยภาพของผู้้�เรีียน คืือ 1) การปฏิิบัติั ใิ นชีีวิิตจริิง 2) ได้้ใช้้
ความคิิดและการปฏิิบัติั อิ ย่่างมีีความหมายต่่อผู้้�เรีียน 3) กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนอยากคิิด และ 4) เน้้นให้้ผู้้�
เรีียนคิิดและปฏิิบัติั ด้ิ วย
้ แนวทางของตนเอง (สมใจ ทองเรืือง, 2552) ที่่�เป็็ นการจััดกิิจกรรมตามภาพที่่� 9

ภาพที่่� 9 การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารกัับกลุ่่�มชาวบ้้านในชุุมชนผู้้�ผลิิตผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ภาพซ้้ายแสดงการเข้้า
รัับฟัังการให้้ความรู้้�ด้้านการออกแบบและการตลาด และภาพขวาแสดงการนำ�ำ เสนอผลงานการ
สร้้างภาพปะติิด แสดงอารมณ์์และลัักษณะของงานออกแบบ
ที่่ม� า : รสา สุุนทรายุุทธ, 2560
โดยลัักษณะของหลัักสูตู รชุุมชนระยะสั้้�นถููกออกแบบมาเป็็ น 2 หลัักสูตู รหลััก จากการตรวจ
สอบความเหมาะสมกัับพื้้น� หลัังของผู้้�เรีียน เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปพััฒนาต่่อยอด และปรัับใช้้ได้้กับก
ั าร
เรีียนในหลัักสูตู รอื่่�นๆ และชุุมชนอื่่�น ๆ เช่่นกััน โดยรายละเอีียดมีีดังั ต่่อไปนี้้�
1. การจััดการเรีียนการสอน หลัักสููตรฝึึกอบรม การจััดการด้้านการออกแบบบรรจุุ
ภััณฑ์์ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
	การจััดการด้้านการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจพื้้�นฐาน
และองค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับกระบวนการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ การเตรีียมข้้อมููล วััตถุุดิิบเพื่่�อให้้ใช้้
สำำ�หรัับการออกแบบหรืือพััฒนาแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ วิิธีีการติิดต่่อสื่่�อสารกัับนักั ออกแบบ และบริิษััท
ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ประเภท วััสดุุของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ต้้นทุุนที่่�เหมาะสมกัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมเข้้าใจพื้้�นฐานของกระบวนการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
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2. เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมสามารถสร้้างแนวคิิดพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชนได้้
3. เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับอบรมสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และบริิษััทผลิติ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้้อย่่างถููกต้อ้ ง
4. เพื่่�อให้้ผู้้�อบรมได้้ทราบถึึงประเภทของวััสดุุบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� คว
ี ามเหมาะสมกัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน
ต้้นทุุน และเทคนิิคกรรมวิิธีีการบรรจุุผลิติ ภััณฑ์์ที่่�ถูกต้
ู อ้ ง
โดยการจััดการเรีียนการสอนจะแบ่่งออกเป็็ น 5 หน่่วยการเรีียนรู้้� ตามตารางที่่� 2 ได้้แก่่
ตารางที่่� 2 รายละเอีียดการเรีียนรู้้�ทั้้ง� 5 หน่่วยการเรีียนรู้้� หลัักสูตู รฝึึกอบรม การจััดการด้้านการ
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน
ที่่�มา : วิิทยาลััยชุมุ ชนจัังหวััดสระแก้้ว, 2561
หน่่วยการเรีียนรู้้�
หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 1 การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน

สาระการเรีียนรู้้�
- หลัักการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และกราฟิิ กบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
- แนวโน้้มการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ในต่่างประเทศ และการ
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2 แนวคิิดและการยกระดัับ - ความสำำ�คัญ
ั ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับขนมทองม้้วนและขนมเกลีียว - หน้้าที่่�ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ด้า้ นการตลาด
- กลุ่่�มเป้้าหมายทางการตลาด
- การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ (บรรจุุภัณ
ั ฑ์์) เพื่่�อกระจายสิินค้้าภายใน
จัังหวััด ในประเทศและเพื่่�อการส่่งออกต่่างประเทศ
หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 3 การจััดการด้้านการ
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์

- ความหมายในการออกแบบและขั้้�นตอนพื้้�นฐานด้้านจััดการ
ในการออกแบบเพื่่�อเสริิมสร้้างความเข้้าใจและสามารถทำำ�งาน
ร่่วมกัับนักั ออกแบบได้้

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 4 การผลิิตและเครื่่�องจัักร
สำำ�หรัับผลิติ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์

- ประเภทของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เป็็ นที่่�นิิยมในปัั จจุุบันั
- ขั้้�นตอนการพิิมพ์์ การผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ประเภทต่่างๆ
- เทคนิิคการบรรจุุผลิติ ภััณฑ์์ด้วยตั
้ วั เอง

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 5 เทคนิิคการถนอมอาหาร
โดยการเลืือกใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เหมาะสม

- ประเภทของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เป็็ นที่่�นิิยมในปัั จจุุบันั
- ขั้้�นตอนการพิิมพ์์ การผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ประเภทต่่างๆ
- เทคนิิคการบรรจุุผลิติ ภััณฑ์์ด้วยตั
้ วั เอง

2. การจััดการเรีียนการสอน หลัักสููตรฝึึกอบรม การเพิ่่ม� ช่่องทางการตลาดสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนและการออกแบบตราสิินค้้า
	ศึึกษาการใช้้กลยุทธ์
ุ ก์ ารเปิิ ดตลาดเชิิงรุุก (Dynamics Marketing) การกำำ�หนดนโยบายการ
ส่่งเสริิมการขาย การประชาสััมพัันธ์์การวางแผนการเพิ่่�มช่่องทางการตลาดสำำ�หรัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน
เทคนิิคการทำำ� SWOT การใช้้กลยุทธ์
ุ ก์ ารตลาด 8P การดำำ�เนิินงานด้้วยหลััก PDCA (ศิิริวิ รรณ เพชรไพร,
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การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ�จังั หวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบ
และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

2560) และศึึกษาวิิวัฒ
ั นาการการออกแบบตราสิินค้้า ศึึกษาเปรีียบเทีียบ กรณีีศึึกษาจากต่่าง
ประเทศและในประเทศไทย
	วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่� อ ให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมได้้รั บคว
ั ามรู้้� ความเข้้า ใจด้้า นการตลาดสำำ�หรัับผลิติ ภััณฑ์์
ชุุมชน สามารถวางแผนการตลาดเพื่่�อการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด
2. เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมมีีทัศั นคติิที่่�ดีี มีีความรู้้� ความเข้้าใจด้้านการประชาสััมพัันธ์์ การ
เจรจา การพยากรณ์์ทิิศทางสำำ�หรัับตลาดสำำ�หรัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน
3. เพื่่� อ ให้้ผู้้�เ ข้้า รัับก ารอบรมมีี พื้้ น� ฐานความเข้้า ใจ เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของตราสิินค้้า มีี
แนวคิิด และสามารถติิดต่่อสื่่�อสารในส่่วนของตราสิินค้้าตนเองได้้
โดยการจััดการเรีียนการสอนจะแบ่่งออกเป็็ น 5 หน่่วยการเรีียนรู้้� ตามตารางที่่� 3 ได้้แก่่
ตารางที่่� 3 รายละเอีียดการเรีียนรู้้�ทั้้ง� 5 หน่่วยการเรีียนรู้้� หลัักสูตู รฝึึกอบรม การเพิ่่�มช่่องทางการ
ตลาดสำำ�หรัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชนและการออกแบบตราสิินค้้า
ที่่�มา : วิิทยาลััยชุมุ ชนจัังหวััดสระแก้้ว, 2561
หน่่วยการเรีียนรู้้�

สาระการเรีียนรู้้�

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 1 การตลาดเชิิงรุุก

- กลยุุทธ์ก์ ารตลาดเชิิงรุุก
- กรณีีศึึกษา ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
- การวางแผนกำำ�หนดนโยบาย
- การสร้้างและพััฒนาทีีมงาน

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2 เทคนิิคการวิิเคราะห์์ด้วย
้
SWOT

- หลัักการวิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง จุุดอ่่อน โอกาส และอุุปสรรค
กรณีีศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน จัังหวััดสระแก้้ว

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 3 การใช้้กลยุทธ์
ุ ก์ ารตลาด
8P

- กลยุุทธ์ผลิ
์ ติ ภััณฑ์์
- กลยุุทธ์ร์ าคา
- กลยุุทธ์ช่์ อ่ งทางการจััดจำำ�หน่่าย
- กลยุุทธ์ก์ ารส่่งเสริิมการตลาด
- กลยุุทธ์บ์ รรจุุภัณ
ั ฑ์์
- กลยุุทธ์ก์ ารใช้้พนักั งานขาย
- กลยุุทธ์ข่์ า่ วสาร
- กลยุุทธ์ก์ ารใช้้พลังั

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 4 การดำำ�เนิินงานด้้วยหลััก
PDCA

การนำำ� PDCA cycle มาใช้้ในกระบวนการปฏิิบัติั งิ านให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด

หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 5 ความสำำ�คัญ
ั ของตราสิินค้้า - ความสำำ�คัญ
ั ของตราสิินค้้า Brandname, Brandและการออกแบบตราสิินค้้า
mark,Trademark, Copyright, Logo
- การออกแบบตราสิินค้้า และการปรัับปรุุงตราสิินค้้า
(Rebranding)
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รายละเอีียดหน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่�ระบุุทั้้ง� สองหลัักสูตู รนั้้�น เป็็ นการวางโครงสร้้างเนื้้�อหาที่่�มีี
ความจำำ�เป็็ นต่่อการบรรลุุผลการเรีียนรู้้�ที่่�คาดหวััง (Expected Learning Outcomes) ของหลัักสูตู ร
หรืือวััตถุุประสงค์์ของหลัักสูตู ร ซึ่่ง� ในการปฏิิบัติั ิ ผู้้�สอนสามารถจะประยุุกต์แ์ นวทางการเรีียนสอน
กิิจกรรม และงานมอบหมายให้้สอดคล้้องกัับบริบทข
ิ องพื้้�นที่่� ผลิิตภััณฑ์์ และภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของ
พื้้�นที่่�ได้้

สรุุ ปและอภิิปรายผลการออกแบบ
	ผลิิตภััณฑ์์ที่่ไ� ด้้จากการออกแบบในโครงการวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็ นไปตามวััตถุุประสงค์์และผลที่่�คาดหวัังไว้้
จากการสํํารวจการใช้้งานจริิงของผู้้�ใช้้กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�กํําหนดไว้้ ได้้ผลคืือ ตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ออกแบบสำำ�หรัับขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ ตราสิินค้้า “น้ำำ�� ใส” สามารถผลิิตและขายได้้
จริิง เหมาะสมกัับการขายได้้ทั้้ง� ในชุุมชน และการขยายตลาดออกไปในร้้านของฝากประจำำ�จังั หวััด
โดยการผลิิตชุุดแรก ได้้ผลิติ ออกมาอย่่างละ 500 ชิ้้�น เป็็ นชนิิดกล่่องก่่อนเป็็ นอัันดัับแรก เนื่่�องจาก
สามารถผลิิตได้้ในจำำ�นวนที่่�น้อ้ ย ไม่่มีีขั้้น� ต่ำำ�� นอกจากนั้้�น ตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ออกแบบทำำ�ให้้
เกิิดความรู้้�สึึก อารมณ์์ และการสื่่�อสารภาพลัักษณ์์ ตามที่่�ได้้ตั้้ง� เป้้าหมายเอาไว้้ โดยภาพลัักษณ์์ใหม่่
นี้้�สามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ของตััวผลิติ ภััณฑ์์ และทำำ�ให้้ทัดั เทีียมกัับคู่่�แข่่งได้้
จากกระบวนการค้้นคว้้าศึึกษาข้้อมููลเพื่่�อทำำ�การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์กัับ
กลุ่่�มชาวบ้้านชุุมชนหนองน้ำำ�� ใสผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ทำ�ำ ให้้ได้้ข้อ้ มููลเพื่่�อออกแบบหลัักสูตู รชุุมชนระยะสั้้�น
2 หลัักสูตู รด้้วยกันั คืือ หลัักสูตู รการจััดการด้้านการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชน และ
หลัักสูตู รการเพิ่่�มช่่องทางการตลาดสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ชุมุ ชนและการออกแบบตราสิินค้้า
โดยหลัักสูตู รการจััดการด้้านการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน เป็็ นการเรีียนรู้้�ใน 5
หน่่วยการเรีียนรู้้�ด้้วยกันั คืือ 1) การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชน 2) แนวคิิดและการยกระดัับ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับขนมทองม้้วนและขนมเกลีียวกรอบ 3) การจััดการด้้านการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
4) การผลิิตและเครื่่�องจัักรสำำ�หรัับผลิติ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และ 5) เทคนิิคการถนอมอาหารโดยการเลืือกใช้้
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� หมาะสม ส่่วนหลัักสูตู รการเพิ่่�มช่่องทางการตลาดสำำ�หรัับผลิติ ภััณฑ์์ชุมุ ชนและการออกแบบ
ตราสิินค้้า จะเป็็ นการเรีียนรู้้�ใน 5 หน่่วยการเรีียนรู้้�เช่่นกััน คืือ 1) การตลาดเชิิงรุุก 2) เทคนิิคการ
วิิเคราะห์์ด้วย
้ SWOT 3) การใช้้กลยุทธ์
ุ ก์ ารตลาด 8P 4) การดำำ�เนิินงานด้้วยหลััก PDCA และ 5)
ความสำำ�คัญ
ั ของตราสิินค้้าและการออกแบบตราสิินค้้า โดยที่่�ทั้้ง� สองหลัักสูตู รนี้้� มีีการปรัับเนื้้�อหาให้้
สามารถนำำ�เสนอออกมาให้้เหมาะสมกัับพื้้น� ฐานความรู้้�ของผู้้�เรีียน ด้้วยรููปแบบกิิจกรรมมอบหมายที่่�
เน้้นภาพที่่�เรีียบง่า่ ย การลงมืือทำำ�ตามทัักษะของแต่่ละกลุ่่�มผู้้�เรีียน เนื้้�อหาสาระที่่�ใช้้การอธิิบายราย
ละเอีียด ความหมายไปในแต่่ละส่่วน ผู้้�เรีียนสามารถทบทวนด้้วยตนเอง และสามารถเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างสรรค์์ของคนในชุุมชน การต่่อยอดความคิิด และการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของชุุมชน
จากการศึึกษาและค้้นคว้้าวิิธีีการดำำ�เนิินงานของชุุมชน การดึึงเอาคนในชุุมชนเข้้ามาเพื่่�อ
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การออกแบบตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ผลิติ ภััณฑ์์ท้อ้ งถิ่่�นสู่่�การต่่อยอดสิินค้้าของฝาก
ประจำำ�จังั หวััดและการพััฒนาหลัักสูตู รชุุมชนด้้านการจััดการด้้านการออกแบบ
และการเพิ่่�มช่่องทางการตลาด: กรณีีศึึกษา ชุุมชนหนองน้ำำ�� ใส จัังหวััดสระแก้้ว

การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนนั้้�น ปรากฏให้้เห็็นเป็็ นไปตามหลัักการในการพััฒนาชุุมชนที่่�ว่า่ การที่่�ทุกค
ุ นใน
ชุุมชนให้้ความร่่วมมืือ มีีโอกาสได้้แสดงความคิิดเห็็น และได้้รับคว
ั ามรู้้�ความเข้้าใจด้้านการออกแบบ
ก็็สามารถนำำ�ไปสู่่�การต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์และสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงของชุุมชนไปในแนวทางที่่�ดีีได้้
กิิจกรรมที่่�ให้้ทุกค
ุ นได้้ร่ว่ มสร้้างสรรค์์หรืือการสร้้างคุุณค่่าในงานด้้วยกันั นั้้�น ยัังทำำ�ให้้เกิิดความหวงแหน
และภาคภููมิิใจต่่อผลงานที่่�ได้้ร่ว่ มกัันสร้้างขึ้้�นมาก็็เป็็ นส่่วนช่่วยให้้ผลงานถููกนำ�ำ เสนอออกมาอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากอีีกด้วย
้
ข้้อเสนอแนะและการพััฒนาในอนาคต
จากการสรุุ ปผลการวิิจัยั และผลการออกแบบ ในด้้านการใช้้งานของผู้้�ใช้้กลุุ่่��มเป้้าหมาย
และคํําแนะนํําจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ทํําให้้เกิิดข้้อเสนอแนะและการพััฒนาต่่อยอดไปในอนาคต ในด้้าน
การนำำ�เอารููปแบบแนวทางในการออกแบบมาพััฒนาสร้้างสรรค์์ ประยุุกต์ใ์ ช้้ในผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ของ
ตราสิินค้้า “น้ำำ�� ใส” ได้้อีีก นอกจากนั้้�นแนวทางการสื่่�อสารให้้คนได้้รู้้�จักั ตราสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์
สามารถทำำ�ได้้ในอีีกหลากหลายช่่องทาง เช่่น การทำำ�สื่่�อเคลื่่�อนไหว และสื่่�อเครืือข่่ายสัังคมออนไลน์์
โดยใช้้ภาพลัักษณ์์ ตราสิินค้้า และองค์์ประกอบทางกราฟิิ กที่่�ได้้จัดั ทำำ�ในโครงวิิจัยนี้้
ั � เพื่ืื��อให้้เกิิดความ
จดจำำ� ความเป็็ นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียวกันั ของตราสิินค้้า และต่่อยอดไปให้้เกิิดความภัักดีใี นตราสิินค้้าต่่อไป
ในด้้านของหลัักสูตู รระยะสั้้�นที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งที่่�ได้้ออกแบบมาจากกระบวนการทำำ�การออกแบบ
ตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อยกระดัับสินิ ค้้าไปสู่่�การเป็็ นสิินค้้าของฝากประจำำ�จังั หวััดนั้้�น เป็็ นแนวทาง
ที่่�น่า่ สนใจ เพราะในปััจจุุบันั การเรีียนรู้้�ไม่่ได้้อยู่่�แค่่เพีียงในห้้องเรีียนเท่่านั้้�น และการเรีียนการสอนที่่�เป็็ น
สููตรสำำ�เร็็จ อาจจะไม่่ได้้ผลสำ�ำ เร็็จสำำ�หรัับทุกค
ุ น อีีกทั้้ง� การเรีียนรู้้�เฉพาะทาง ในหััวข้อ้ ที่่�สามารถนำำ�ไป
ใช้้งานจริิงได้้ ได้้รับคว
ั ามนิิยม และให้้ความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้�น ดัังนั้้�น แนวทางการวางหลัักสูตู รระยะสั้้�น
ในครั้้�งนี้้� สามารถเป็็ นต้้นแบบการพััฒนาหลัักสูตู รระยะสั้้�นอื่่�นๆ ที่่�น่า่ สนใจและตรงกัับความต้้องการ
ของผู้้�เรีียนต่่อไป
	สำำ�หรัับด้า้ นของกระบวนการวิิจัยั โดยกระบวนมีีส่ว่ นร่่วมคิิดร่่วมสร้้างสรรค์์ สามารถทำำ�ให้้
ได้้ผลงานที่่�ตรงกัับความต้้องการได้้อย่่างดีี แม้้จะต้้องใช้้เวลาและพลัังในการจััดกิิจกรรม และการ
ดำำ�เนิินการสร้้างความเข้้าใจในกลุ่่�มที่่�อาจจะมีีความรู้้�พื้้�นฐานการอ่่านเขีียนไม่่เท่่ากััน แต่่แนวทางเช่่น
นี้้� จะสามารถลดปัั ญหาของการได้้มาซึ่่ง� งานออกแบบที่่�ไม่่ได้้นำ�ำ ไปใช้้จริิง ดัังนั้้�น กระบวนการร่่วมคิิด
ร่่วมสร้้างนี้้�ก็็ยังั สามารถนำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดไปสู่่�โครงการอื่่�นๆ ในอนาคตได้้อีีกด้วย
้
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Golden Octagonal Chedi at the Main Prang of Wat Rachaburana Ayutthaya :
Assumption of the complete components of Chedi
ศริินยา ปาทา 1

บทคััดย่่อ
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ�(จำำ�ลอง) จากกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา วััดนี้้�
สร้้างในสมััยสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชที่่� 2 (เจ้้าสามพระยา) เมื่่�อ พ.ศ.1967 หรืือราวปลายพุุทธ
ศตวรรษที่่� 20 เจดีีย์อ์ งค์์เป็็ นเครื่่�องทองสำำ�คัญ
ั ที่่�ถูกค
ู นร้้ายลัักลอบขุุดกรุุโจรกรรมไปเมื่่�อ พ.ศ.2499
และตามคืืนกลัับมาได้้ เดิิมคงประดิิษฐานในกรุุชั้้น� ที่่� 2 ร่่วมกัับเครื่่�องทองที่่�กษัตั ริิย์ถ์ วายเป็็ นพุุทธบููชา
เจดีีย์จำ์ �ล
ำ องตรวจสอบพบ 5 ชิ้้�น ไม่่ครบองค์์มีีรููปแบบลวดลายและเทคนิิคที่่�ใกล้้เคีียงกััน ไม่่ทราบ
รูู ปแบบสมบููรณ์์
เมื่่�อศึึกษารููปแบบลวดลายและเทคนิิค กัับรููปแบบเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในประเทศไทยช่่วง
สมััยต่า่ ง ๆ พบว่่าเจดีีย์อ์ งค์์นี้้ค� งมีีต้น้ แบบจากรััตนเจดีีย์ ์ วััดจามเทวีี (วััดกู่่�กุุด) ลำำ�พูนู อายุุราวพุุทธ
ศตวรรษที่่� 17 – 18 สืืบสายวิิวัฒ
ั นาการไปตามดิินแดนพุุทธศาสนาทั้้�งภาคเหนืือ ภาคกลางและภาค
ตะวัันตก จากเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมที่่�นิิยมสร้้างในพื้้�นที่่�ภาคกลางและภาคตะวัันตก ประกอบด้้วย
ฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่ที่่�นิิยมในศิิลปะล้้านนา รองรัับเรืือนธาตุุที่่�มีีซุ้้�มหน้้านางแบบอย่่างศิิลปะสุุโขทััย
ส่่วนบนที่่�หายไปนั้้�นคงเป็็ นส่่วนรองรัับองค์์ระฆัังกลม ที่่�มีียอดทรงกรวยจากชุุดบััวคลุ่่�ม ปล้้องไฉน
และปลีียอด ตามแบบอย่่างเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมที่่�มีีวิิวัฒ
ั นาการอยู่่�ในภาคกลางและตะวัันตก ช่่วง
ปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 เช่่น เจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี เจดีีย์ร์ ายวััดพระแก้้ว
สรรคบุุรีี ชััยนาท เจดีีย์ใ์ นวััดถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีรี าย วััดพระราม และเจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต ในบึึงพระราม
อยุุธยา เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่ย� มทองคำำ�นี้้ค� งสร้้างในช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� ช่่วงการสร้้างวััดราชบููรณะ
อยุุธยา และพระราชประสงค์์และพระราชนิิยมที่่�นำ�รู
ำ ูปแบบเจดีีย์ใ์ นระยะแรกการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา
มาบรรจุุถวายเป็็ นพุุทธบููชา
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : รููปแบบสัันนิิษฐาน เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม เครื่่�องทอง ปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ
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Abstract
The golden octagonal Chedi (replica) from the main chamber of Wat Ratchaburana,
Ayutthaya built in King Rama II’s reign (Chao Sam Phraya) in 1424 or around the end of the
20th century Buddhist Era. This Chedi is one of the important gold pieces that the thieves
smuggled in September 1956, and the police can follow back. Originally it was enshrined
on the second floor of the chamber, where gold jewelry, Royal utensils, and Royal regalia
which the King brought for a Buddha offering, were found. This replica was designed to
disassemble; by examination, it has been split into 5 pieces. However, this Chedi is an
incomplete and unknown pattern. Comparing to the octagonal chedi found in Thailand
during different periods, it is found that this golden octagonal chedi (replica) has its original
prototype, starting from Rattana Chedi, Wat Chamadevi (Wat Ku Kut), Lamphun, dated
back to 17 – 18 century Buddhist Era. The octagonal chedi, which was popularly built-in
central and western regions of Thailand, were blended by several art styles; Lanna, Sukhothai, and Ayutthaya. Lanna Art expresses a tall shape with a pointed torus molding base,
supported by Rueanthat with a facade from Sukhothai art. But did not create a channel
arch to enshrine the Buddha image like architecture. The missing upper part is probably
the relic chamber in the round bell shape with the spire base carries the spire, the circular
tiers, and the upper part of the spire. The evolution of this kind of octagonal Chedi emerged
in the 19 – 20 century Buddhist Era, obviously at Wat Kai Tia in Suphanburi, Wat Phra Kaew
Sankhaburi in Chainat, Wat Tham Khao Luang in Phetchaburi including at Wat Phra Ram
and Wat Chedi Sangkhlapat in Ayutthaya. The dated of this golden octagonal pagoda
(replica) assumed to be in the late century 20-century Buddhist Era consistent with the time
Wat Ratchaburana was built, and it was probably the wish of the king who brought the form
of chedi in the early stages of the establishment of Ayutthaya to offer it as a Buddha worship.
Keywords : Assumption, Golden octagonal Chedi, important gold pieces, the Main Prang
of Wat Rachaburana Ayutthaya
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ความสำำ�คััญของปัั ญหา
งานช่่างหลวงของอยุุธยามีีพื้้น� ฐานอัันเกิิดจากวััฒนธรรมสั่่�งสมได้้รับก
ั ารปรุุ งแต่่งด้้วยการ
ผสมผสานกัับแหล่่งบัันดาลใจแห่่งใหม่่ คืือ ราชธานีีสุโุ ขทััย และล้้านนา ตามลำำ�ดับั แต่่ในศตวรรษ
แรกของราชธานีีอยุุธยาก็็ได้้ผนวกแคว้้นสุุโขทััยไว้้ในอาณาจัักรของตน ในทางช่่างย่่อมหมายถึึงการ
ควบรวมศิิลปะสุุโขทััยไว้้ในศิิลปะอยุุธยา ทั้้�งนี้้�แตกต่่างจากล้้านนาคู่่�กรณีีทั้้ง� ด้้านสงครามและมิิตรภาพ
ที่่�ยังั แผ่่อิทธิ
ิ พลศิ
ิ ลิ ปะลงมาเป็็ นระลอก อนึ่่ง� การที่่�อยุุธยาติิดต่่อค้้าขายกัับต่า่ งประเทศทั้้�งใกล้้และไกลโพ้้น
ย่่อมหมายถึึงการเพิ่่�มพููนความมั่่�งคั่่�งทางเศรษฐกิิจ ในขณะเดีียวกันั ก็็เป็็ นการเพิ่่�มเติิมความหลากหลาย
ในงานช่่างด้้วยเช่่นกััน ศาสนสถานในศิิลปะอยุุธยาก็็เช่่นเดีียวกับั ในศิิลปะสุุโขทััยและศิิลปะล้้านนา
ที่่�ไม่่อาจเทีียบเคีียง ความใหญ่่โตอลัังการกัับของประเทศเพื่่�อนบ้้าน ซึ่่ง� มีีราชธานีีสำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�เจริิญรุ่่�งเรืือง
อย่่างยิ่่�งมาก่่อน เช่่น ศาสนสถานขอมสมััยเมืืองพระนครของประเทศกััมพููชา หรืือศาสนสถานสมััย
ราชธานีีพุกุ ามของประเทศพม่่า แต่่ศิลิ ปะหรืืองานช่่างหลวงของอยุุธยาก็็มีีเอกลัักษณ์์โดยสมบููรณ์์
เป็็ นพิิเศษแตกต่่างจากเพื่่�อนบ้้าน คืือ ความประณีีตคมคายในความเรีียบง่า่ ย อัันสอดคล้้องกลมกลืืน
กัับแนวความคิิดในพุุทธศาสนาฝ่่ ายเถรวาทอย่่างยิ่่�ง (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2544, 4-6)
	วััดราชบููรณะ จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เป็็ นวััดสำำ�คัญ
ั ยิ่่�งวััดหนึ่่ง� ในสมััยอยุุธยาตอนต้้น
ปรากฏอยู่่�ในพงศาวดารกรุุงศรีีอยุุธยาฉบัับต่า่ ง ๆ โดยกล่่าวว่่า สร้้างขึ้้�นในสมััยสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชที่่� 2
หรืือเจ้้าสามพระยา (ครองราชย์์ระหว่่าง พ.ศ.1967 - 1911) เมื่่�อสมเด็็จพระนคริินทราธิิราชเสด็็จ
เถลิิงถวััลยราชสมบััติเิ ป็็ นกษััตริิย์ลำ์ �ดั
ำ บที่่
ั � 6 แห่่งกรุุงศรีีอยุุธยา โปรดเกล้้าให้้ราชโอรสทั้้�งสามพระองค์์
ไปปกครองเมืืองต่่าง ๆ โดยเจ้้าอ้้ายพระยา พระราชโอรสพระองค์์แรกปกครองเมืืองสุุพรรณบุุรีี เจ้้ายี่่�
พระยาพระราชโอรสองค์์ที่่� 2 ปกครองเมืืองแพรกศรีีราชา และเจ้้าสามพระยาพระราชโอรสองค์์เล็็ก
ปกครองเมืืองชััยนาท (พิิษณุุโลก) ครั้้�นถึึง พ.ศ. 1967 สมเด็็จพระนคริินทราธิิราชเสด็็จสวรรคต เมื่่�อ
เจ้้าอ้้ายพระยาและเจ้้ายี่่�พระยาทรงทราบเรื่่อ� งดัังกล่่าว จึึงยกทััพเข้้ามายัังกรุุงศรีีอยุุธยาหวัังจะชิิง
ราชสมบััติิ เจ้้าอ้้ายพระยาตั้้�งทััพที่่�ถนนป่่ ามะพร้้าวใกล้้วัดั พลัับพลาไชย ส่่วนเจ้้ายี่่�พระยา ตั้้�งทััพที่่�วัดั
ไชยภููมิิ (วััดป่่ าถ่่าน) จากนั้้�นทั้้�งสองพระองค์์ทรงช้้างเคลื่่�อนพลมาปะทะกัันที่่�เชิิงสะพานป่่ าถ่่าน และ
ต่่างก็็สิ้้น� พระชนม์์ระหว่่างกระทำำ�การต่่อสู้้�กััน เมื่่�อพระเชษฐาทั้้�งสองสิ้้�นพระชนม์์ เจ้้าสามพระยาได้้
เสด็็จจากเมืืองชััยนาท(พิิษณุุโลก) มายัังกรุุงศรีีอยุุธยา และได้้เสวยราชสมบััติสืิ บต่
ื อ่ จากพระราชบิิดา
ทรงพระนามว่่า สมเด็็จพระบรมราชาธิิราชที่่� 2 ต่่อมาภายหลัังจากที่่�ทรงถวายพระเพลิิงพระศพพระ
เชษฐาทั้้�งสอง และทรงอุุทิิศที่่�ถวายเพลิิงสร้้างปรางค์์และวิิหารเป็็ นพระอารามเรีียกว่า่ วััดราชบููรณะ
ดัังพระราชพงศาวดารกรุุงเก่่าฉบัับหลวงประเสริิฐฯ ระบุุว่า่ “ศัักราช 786 มะโรงศก (พ.ศ.1967)
สมเด็็จพระอิินทราชาเจ้้า ทรงประชวร นฤพาน ครั้้�งนั้้�นเจ้้าอ้้ายพระยาและเจ้้ายี่่�พระยา พระราชกุุมาร
ท่่านชนช้้างด้้วยกันั ณ สะพานป่่ าถ่่าน เถิิงพิิราลััยทั้้ง� 2 พระองค์์ที่่�นั้้น� จึึงพระราชกุุมารเจ้้าสามพระยา
ได้้เสวยราชสมบััติิพระนครศรีีอยุุธยาทรงพระนามสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชเจ้้า และท่่านจึึงให้้ก่่อ
พระเจดีีย์ส์ องพระองค์์สวมที่่�เจ้้าพระยาอ้้ายและเจ้้าพระยายี่่�ชนช้้างด้้วยกันั เถิิง(อนิิจ) ภาพตำำ�บลป่่า
ถ่่านนั้้�น ในศัักราชนั้้�นสถาปนา วััดราชบุุณ...” (หลวงประเสริิฐอัักษรนิิติ์์,� 2507, 446)
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เดืือนกัันยายน พ.ศ.2500 เกิิดการลัักลอบขุุดกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ กองกำำ�กับั
การตำำ�รวจภููธรจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา จึึงได้้แจ้้งให้้กรมศิิลปากรทราบ และสามารถจัับคุุมคนร้้าย
และยึึดของกลางซึ่่ง� เป็็ นเครื่่�องทองไว้้ได้้จำ�ำ นวนหนึ่่ง�
จากการให้้ปากคำำ�ของคนร้้ายทำำ�ให้้ทราบว่่า
นอกจากของกลางที่่�ถูกยึึ
ู ดไว้้แล้้ว มีีเครื่่�องทองส่่วนหนึ่่ง� น้ำำ�� หนัักประมาณ 75 กิิโลกรััม ได้้ถูกลั
ู กล
ั อบ
นำำ�ออกไปแล้้วก่่อนหน้้านี้้�และไม่่สามารถติิดตามคืืนมาได้้ ภายหลัังการจัับคุุมคนร้้าย เจ้้าหน้้าที่่�ของ
กรมศิิลปากรได้้ทำ�ก
ำ ารขุุดค้้นภายในกรุุปรางค์์ประธานเพิ่่�มเติิม พบเครื่่�องทองและของมีีค่า่ อื่่น� ๆ นัับพันั
ชิ้้�น ปัั จจุุบันั เครื่่�องทองจากกรุุพระปรางค์์วัดั ราชบููรณะที่่�ยึึดคืืนได้้จากคนร้้ายและจากการขุุดค้้นของ
กรมศิิลปากร แยกเก็็บรักั ษาและจััดแสดงในสถานที่่� 2 คืือ พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา และพิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ พระนคร กรุุงเทพฯ ปัั จจุุบันั เครื่่�องทองที่่�พบ
จากจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยาทั้้�งหมด ได้้นำ�ำ มาเก็็บรักั ษารวมกัันไว้้ที่่เ� ดีียวคือื พิิพิธิ ภััณฑสถานแห่่งชาติิ
เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา เพื่่�อจััดแสดงในพิิพิิธภััณฑ์์เครื่่�องทองของพิิพิิธภััณฑสถาน
แห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา ซึ่่ง� อยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการก่่อสร้้างและเตรีียมการจััดแสดง
	การค้้นพบเครื่่�องทองจากกรุุ ปรางค์์ประธาน วััดราชบููรณะ นัับเป็็ นหลัักฐานสำำ�คัญ
ั ใน
การศึึกษารูู ปแบบ ลวดลายและเทคนิิคเครื่่�องทองสมััยอยุุธยาตอนต้้น ช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 20
แม้้หลัักฐานส่่วนหนึ่่ง� ได้้สูญ
ู หายไปจากการโจรกรรมและไม่่สามารถนำำ�กลับคื
ั นื มาได้้ นัับตั้้ง� แต่่ พ.ศ.2500
เป็็ นต้้นมาได้้มีกี ารศึึกษา ค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ตีคว
ี ามเกี่่�ยวกับั เครื่่�องทองที่่�พบจากกรุุปรางค์์วัดั ราชบููรณะ
อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการจััดกลุ่่�มประเภทเครื่่�องทองกรุุปรางค์์วัดั ราชบููรณะ มีีการจััดแบ่่งไว้้ 8 กลุ่่�ม(ประทุุม
ชุ่่�มเพ็็งพัันธุ์์�, 2558, 89 – 99) คืือ เครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์ ได้้รับอิ
ั ิทธิิพลแบบอย่่างมาจากอิินเดีีย 5 สิ่่�ง
คืือ พระมหาพิิชัยั มงกุุฎ พระแสงขรรค์์ชัยั ศรีี ธารพระกร(สมััยโบราณเป็็ นฉััตร) วาลวิิชนีี ฉลองพระบาท
เรีียกว่า่ เครื่่�องเบญจราชกกุุธภััณฑ์์ นัักวิิชาการบางท่่านแบ่่งเป็็ น 7 ประเภท คืือ สถาปัั ตยกรรม
จำำ�ลอง เครื่่�องราชููปโภค เครื่่�องราชกกุุธภััณฑ์์ เครื่่�องทรงและเครื่่�องประดัับของกษััตริิย์แ์ ละเจ้้านาย
พระพุุทธรููปและพระพิิมพ์์ ประติิมากรรมรููปต่่าง ๆ และจารึึก บางท่่านแบ่่งเป็็ นเพีียง 2 – 3 (กลุ่่�มวิิจัยั
สำำ�นักั พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ, 32 และ วรวิิทย์์ สิินธุุรหััส , 2555,12) ประเภท คืือ เครื่่�องราชููปโภค
และเครื่่�องบููชาทางศาสนา และเครื่่�องถนิิมพิิมพาภรณ์์ เป็็ นต้้น เครื่่�องทองส่่วนหนึ่่ง� ยัังไม่่ได้้มีีการ
วิิเคราะห์์ตีีความทั้้�งรููปแบบศิิลปกรรมและการกำำ�หนดอายุุสมััย
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ภาพที่่� 1 : ปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา

ภาพที่่� 2 : กรุุชั้้น� ที่่� 2 กรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
1. เพื่่�อศึึกษารูู ปแบบสัันนิิษฐานที่่�สมบููรณ์์เต็็มองค์์ประกอบของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่ย� มทองคำำ�
(จำำ�ลอง) ที่่�พบในกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา และอิิทธิิพลแรงบัันดาลในรููปแบบ
2. เพื่่�อศึึกษารููปแบบลวดลายและเทคนิิคของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่ย� มทองคำำ� (จำำ�ลอง) ช่่างทอง
อยุุธยา ปรัับแต่่งรููปแบบจากสถาปััตยกรรมสู่่�งานประณีีตศิิลป์์ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์เครื่่�องทองอยุุธยาตอนต้้น
ช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 20

83

84

เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� กรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา
: การสัันนิิษฐานรููปแบบเต็็มองค์์ของเจดีีย์ ์

กรอบแนวคิิดและสมมติิฐาน
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ�ที่่�พบในกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา เป็็ นรููปแบบ
เจดีีย์สำ์ �คั
ำ ญ
ั ทางพุุทธศาสนาที่่�มีีมาก่่อนการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา อาจมีีต้น้ แบบจากเจดีีย์ท์ รงแปด
เหลี่่�ยมในศิิลปะทวารวดีี มีีเค้้าโครงรููปแบบที่่�ค่อ่ นข้้างสมบููรณ์์ คืือ รััตนเจดีีย์ ์ วััดจามเทวีี จัังหวััด
ลำำ�พูนู และการที่่�สร้้างเครื่่�องทองเป็็ นของมีีค่า่ สำำ�หรัับใช้้ในราชสำำ�นักั และเป็็ นวััดที่่�กษััตริิย์ ์ คืือ สมเด็็จ
พระบรมราราชาธิิราชที่่� 2 (เจ้้าสามพระยา) ผู้้�ที่่�จะสร้้างคงเป็็ นสถาปัั ตยกรรมจำำ�ลองที่่�สร้้างตามพระ
ราชประสงค์์แ ละพระราชนิิ ย มของกษัั ต ริิย์ ที่่์ � เ ลืื อ กรูู ป แบบเจดีี ย์ ใ์ นระยะแรกของการสถาปนาที่่�
เกี่่�ยวข้อ้ งสััมพัันธ์์กับั ราชวงศ์์สุพุ รรณภููมิิของพระองค์์มาจำำ�ลองไว้้

วรรณกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
จากการศึึกษาที่่�ผ่า่ นมีีเพีียงการศึึกษารููปแบบชิ้้�นงาน และจััดกลุ่่�มเครื่่�องทางประเภทต่่าง ๆ
จึึงต้้องตรวจสอบและค้้นคว้้าข้้อมููลต่า่ ง ๆ ดัังนี้้�
1. เอกสารที่่� สำ �นั
ำ ัก หอจดหมายเหตุุแ ห่่งชาติิ ในส่่วนเกี่่�ยวข้อ้ งกัับเครื่่�องทองวััดราชบููรณะ
คืือ เอกสาร ศธ 0707.26/24(1) – (12) เป็็ นเอกสารกระทรวงมหาดไทย บััญชีีของกลางในคดีีอาญา
(ค.24) รายงานการสอบสวนอำำ�เภอพระนครศรีีอยุุธยา ลงวัันที่่� 28 - 30 กัันยายน พ.ศ.2500 จำำ�นวน
12 แผ่่น และบััญชีีสิ่่�งของที่่�กรมศิิลปากรตรวจค้้นเก็็บมาจากในพระปรางค์์วัดั ราชบููรณะ จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา ภายหลัังผู้้�ร้้ายขุุดค้้น ลงบัันทึึกวัันที่่� 9 ตุุลาคม 2500 เพื่่�อตรวจสอบว่่าเป็็ นชิ้้�น
ส่่วนเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมเป็็ นเครื่่�องทองที่่�ได้้จากกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะอย่่างแท้้จริิง ซึ่่ง� เป็็ น
เอกสารที่่�จัดั ทำำ�ขึ้้น� ในช่่วงเวลาการลัักลอบขุุดและการดำำ�เนิินการขุุดค้้นต่่อโดยกรมศิิลปากร
2. ภาพและข้้อมููลทะเบีียนโบราณวััตถุุ ศิิลปวััตถุุ ของพิิพิธิ ภััณฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา
และพิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ พระนคร เพื่่�อตรวจสอบข้้อมููลของเครื่่�องทองที่่�นำ�ำ มาศึึกษาในครั้้�งนี้้�
3. บทความ หนัังสืือ งานวิิจัยต่
ั า่ ง ๆ ที่่�รวบรวมและศึึกษาวิิเคราะห์์เครื่่�องทองวััดราชบููรณะ
ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการศึึกษาเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในศิิลปะสมััยต่า่ ง ๆ เช่่น เครื่่�องทองกรุุวัดั ราชบููรณะ
ศิิลปะของแผ่่นดิิน (จิิราภรณ์์ อรััณยะนาค : 2550) ศิิลปะอยุุธยา : งานช่่างหลวงแห่่งแผ่่นดิิน (สัันติิ
เล็็กสุขุุ มุ : 2544) เจดีีย์วั์ ดั พระแก้้ว สรรคบุุรีี จัังหวััดชััยนาท (ธนธร กิิตติิกานต์์ : 2549)

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
1. ตรวจสอบที่่�มาของชิ้้�นส่่วนเครื่่�องทองกลุ่่�มหนึ่่ง� จำำ�นวน 5 ชิ้้�น (ภาพที่่� 3) กัับเอกสารชั้้�น
ต้้นของหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ เลขทะเบีียนที่่�ปรากฏเป็็ นกลุ่่�ม ข. คงหมายถึึง “ของกลาง” ที่่�ถูกู
คนร้้ายโจรกรรมไปจากกรุุดังั กล่่าวมาแล้้ว และทะเบีียนโบราณวััตถุุ ศิิลปวััตถุุ พิิพิธิ ภััณฑสถานแห่่งชาติิ
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เจ้้าสามพระยา และพิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ พระนคร แม้้จะมีีชื่่�อเรีียกต่า่ งกััน แต่่เป็็ นลำำ�ดับั จาก
บัันทึึกทะเบีียนที่่�ถูกต้
ู อ้ งตรงกัันว่่าเป็็ นของที่่�ได้้จากกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา

ภาพที่่� 3 ชิ้้�นส่่วนสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม 5 ชิ้้�น
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.
2. ศึึกษารููปแบบลวดลายและเทคนิิค ของส่่วนประกอบสถาปัั ตยกรรมทั้้�ง 5 ชิ้้�น ที่่�มีีสภาพ
ไม่่สมบููรณ์์นักั จึึงทำำ�การถอดรููปแบบลวดลายทีีละชิ้้�น เพื่่�อให้้เห็็นรายละเอีียดของลวดลาย และรููป
แบบชิ้้�นส่่วนเปรีียบเทีียบกับั สถาปัั ตยกรรม ซึ่่ง� องค์์ประกอบเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม รายละเอีียดดัังนี้้�
ชิ้้น� ที่่� 1 (ทะเบีียน ข.58) จากรููปแบบคงเป็็ นส่่วนฐานล่่างของเจดีีย์ ์ เพราะเป็็ นชิ้้�นเดีียวที่่�มีี
การปิิ ดพื้้�นผิิวด้า้ นหนึ่่ง� ไว้้ เทีียบได้้กับั ฐานเขีียงหรืือฐานหน้้ากระดานชั้้�นล่่างสุุดของเจดีีย์ ์
	การประกอบรููปแบบและลวดลายเป็็ นชิ้้�นส่่วนแปดเหลี่่�ยม โดยการบุุแผ่่นพื้้�นด้้วยแผ่่นทอง
ขอบข้้างเป็็ นลายโปร่่ง เชื่่�อมบััดกรีีต่อ่ ขอบแปดเหลี่่�ยม ด้้านในมีีแท่่งทรงกระบอกกลวงที่่�มุมุ ทั้้�งแปด
ผููกรัดั กัับมุมุ ด้้วยเส้้นทอง คงเป็็ นเดืือยสำำ�หรัับสวมต่่อกัับชิ้้น� ส่่วนที่่�อยู่่�เหนืือขึ้้�นไป ขอบด้้านนอกทำำ�
ลวดลายดอกกลมสี่่�กลีีบ ที่่�ประกอบขึ้้�นจากกระเปาะทรงกลมสลัับกันั ล้้อมด้้วยเส้้นลวดทองม้้วนบิิด
เกลีียว เชื่่�อมบััดกรีีก้า้ นขดปลายม้้วนเข้้าหากัันคล้้ายลายหััวหรููอี้้ � ภายในกระเปาะฝัังประดัับแก้้วสีี
เขีียวและสีีขาวสลัับกันั คั่่�นช่่องดอกกลมสี่่�กลีีบด้วยล
้ ายก้้านขดปลายม้้วน 2 เส้้น ที่่�หันั ส่่วนโค้้งให้้กันั
ซ้้อนด้้านด้้วยลายก้้านขดปลายม้้วนที่่�เกิิดจากลวดทองม้้วนบิิดเกลีียวล้อ้ รููปแบบกััน ซ้้อนทัับด้า้ นบน
ด้้วยแล้้วเส้้นลวดทองม้้วนบิิดเกลีียว ขนาบด้้วยเส้้นคู่่�ขนานที่่�มีีลายเม็็ดกลมล้้อมรอบด้้วยเส้้นลวด
ทองม้้วนเป็็ นเกลีียว ทำำ�เป็็ นลายซ้ำำ�กั
� นั โดยรอบ (ภาพที่่� 4)
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ภาพที่่� 4 ชิ้้�นส่่วนสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 1
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.
ชิ้้น� ที่่� 2 (ไม่่ทราบเลขทะเบีียน) เป็็ นชิ้้�นส่่วนแปดเหลี่่�ยมที่่�ลดหลั่่�นขนาดจากชิ้้�นที่่� 1 ส่่วนนี้้�
เทีียบได้้กับั สถาปัั ตยกรรมคงเป็็ นส่่วนฐานเขีียงหรืือฐานหน้้ากระดานที่่�ลดหลั่่�นจากชั้้�นที่่� 1
	การประกอบชิ้้�นส่่วนนี้้� โดยต่่อสวมเดืือยหรืือท่่อทรงกระบอกกัับชิ้้น� ที่่� 1 ได้้พอดีี เชื่่�อมบััดกรีี
ขอบข้้างเป็็ นลายโปร่่ง โดยใช้้แผ่่นทอง 3 แผ่่น ขึ้้�นเป็็ นโครงแปดเหลี่่�ยมเชื่่�อมติิดกัับเดืือยทรงกระบอก
กลม การประกอบลาย โดยใช้้แผ่่นทองและเส้้นลวดทองประกอบเป็็ นลายดอกสี่่�กลีีบ ดอกตรงกลาง
กลม ด้้วยการทำำ�กระเปาะเป็็ นกรอบฝัังแก้้วสีีขาวสลัับสีีเขีียว รอบกระเปาะล้้อมด้้วยเส้้นลวดทอง
ม้้วนขดเป็็ นเกลีียว กลีีบดอกสี่่�กลีีบล้อ้ มดอกกลม กลีีบดอกเกิิดจากการตััดแผ่่นทองสามเหลี่่�ยมซ้้อน
กัับสองแผ่่น ปิิ ดทัับด้า้ นบนด้้วยลายเส้้นลวดขดเป็็ นเกลีียวล้อ้ มรอบเม็็ดกลม สลัับกับก้
ั า้ นขด 2 ตััว
ปลายสองข้้างม้้วนเข้้าหากััน ซ้้อนกัันสองชั้้�น ชั้้�นล่่างเป็็ นแผ่่นทองซ้้อนทัับด้วย
้ เส้้นลวดทองขดเป็็ นเกลีียว
มีีแผ่่นทองสี่่�เหลี่่�ยมซ้้อนด้้วยเส้้นลวดขดเกลีียวล้อ้ มเม็็ดกลมอีีกชั้้น� เรีียงสลัับกันั ไปโดยรอบฐานแปด
เหลี่่�ยม ขนาบด้้วยเส้้นคู่่�ขนานที่่�ภายในเป็็ นแถวเม็็ดกลมล้้อมด้้วยเส้้นลวดขดเกลีียว ขนาบอีีกชั้้น� ด้้วย
เส้้นลวดขดเกลีียวโดยรอบ ขอบบนและขอบล่่างของทำำ�เป็็ นรูู ปหยดน้ำำ�� หรืือลายกระจัังที่่�เกิิดจาก
กระเปาะฝัังแก้้วสีีเขีียวสลัับสีีขาวโดยรอบ ปิิ ดทัับกระเปาะด้้วยลายก้้านขดปลายม้้วนออกเป็็ นกลีีบ
เลี้้�ยงหรืือก้้านดอก (ภาพที่่� 5 - 6)

ภาพที่่� 5 ชิ้้�นส่่วนสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 2
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.
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ภาพที่่� 6 : ชิ้้�นส่่วนสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 2 การประกอบโครงลายด้้านใน
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.
	ชิ้้น� ที่่� 3 (เลขทะเบีียน ข.24) จากรููปแบบคงเป็็ นส่่วนของชุุดฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่สองชั้้�น
ประกอบด้้วย หน้้ากระดาน บััวหงาย ท้้องไม้้ประดัับลูกู แก้้วอกไก่่สองเส้้น ขาดส่่วนที่่�เป็็ นบััวคว่ำ��ำ และ
ฐานหน้้ากระดานล่่าง จึึงจะครบองค์์ประกอบของชุุดฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่ ชิ้้�นส่่วนนี้้�จึึงไม่่สามารถ
สวมประกอบกัับชิ้้น� ที่่� 2 ได้้ การจััดแสดงจึึงวางไว้้บนแท่่นไม่่ได้้สวมเดืือยต่่อกััน แต่่มีีทำ�ำ เป็็ นทรง
กระบอกในส่่วนหน้้ากระดานที่่�สามารถสวมกัับชิ้้น� ที่่� 4 ที่่�เป็็ นชั้้�นต่่อจากนี้้�ได้้ (ภาพที่่� 7)
	ส่่วนฐานหน้้ากระดานเป็็ นการขึ้้�นรููปเป็็ นกรอบเส้้นทองบิิดเกลีียวขนาบลวดลายดอกสี่่�กลีีบ
ที่่�ประดิิษฐ์์จากเส้้นลวดเป็็ นลายก้้านขด ตรงกลางใช้้แผ่่นทองเป็็ นกระเปาะฝัังแก้้วสีีเขีียวและสีีขาว
เชื่่�อมบััดกรีีแต่่ละดอกติิดกัับขอบเส้้นลวดแบบเดีียวกันั โดยรอบฐานแปดเหลี่่�ยม หลัังกระเปาะฝัั ง
แก้้วสีีใช้้แผ่่นทองเชื่่�อมบััดกรีีปิิดทัับไม่่ให้้แก้้วสีีหลุุดออก โดยมีีการซัับหนุุนแผ่่นทองบาง ๆ ก่่อน
การฝัังแก้้วสีี ซึ่่ง� เป็็ นเทคนิิคที่่�ใช้้กับก
ั ารฝัังแก้้วสีีและอััญมณีีในกลุ่่�มเครื่่�องทองอื่่�นในกรุุนี้้ด้� วย
้ เช่่นกััน
ส่่วนชั้้�นบััวหงายทำำ�ลักั ษณะคล้้ายบััวฟัันยัักษ์ห์ รืือกลีีบบััวแบบสุุโขทััย คืือ ขดเส้้นทองให้้ปลายกลีีบ
บััวหยัักโค้้ง กลีีบบััวใช้้แผ่่นทองทำำ�เป็็ นกระเปาะสี่่�เหลี่่�ยม ภายซัับหนุุนด้้วยแผ่่นทองบาง ๆ ก่่อนฝััง
แก้้วสีีเขีียวและสีีขาว ขนาบด้้วยลายเม็็ดกลมในเส้้นทองคู่่�ขนาน ถััดลงมาเป็็ นส่่วนหน้้ากระดาน
ประดัับลูกู แก้้วอกไก่่ 2 เส้้น ส่่วนนี้้�ใช้้แผ่่นทองเป็็ นพื้้�นแล้้วเชื่่อ� มบััดกรีีลวดลายต่่าง ๆ จากเส้้นทองขดม้้วน
เม็็ดทองกลม และเส้้นทองแบน โดยมีีการประดัับหน้้ากระดานแบ่่งช่่องลายในกรอบสี่่�เหลี่่�ยม มีีดอก
กลมมีีลายสี่่�เหลี่่�ยมด้้านเท่่า(ข้้าวหลามตััด) อยู่่�ด้้านใน คล้้ายลายเหรีียญกษาปณ์์จีีน ปิิ ดทัับตามจุุด
เชื่่�อมต่่อดอกกลมด้้วยลายดอกไม้้สี่่�กลีีบมีีเกสรเป็็ นเม็็ดกลม ขั้้�นช่่องลายด้้วยแถวลายเม็็ดกลม ทั้้�งนี้้�
พบว่่ามีีการใช้้เส้้นทองมััดเป็็ นช่่วง ๆ ในบางส่่วน อาจจะเป็็ นเส้้นทองที่่�ยึึดแต่่ละชั้้�นให้้ติดิ กัันงานให้้
ติิดกัันแน่่นขึ้้�น เนื่่�องจากการเชื่่�อมบััดกรีีเส้้นทองทำำ�ให้้งานดููโปร่่งสวย แต่่ก็็มีีความบอบบางชำำ�รุุดง่่าย
(ภาพที่่� 8 – 9)
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: การสัันนิิษฐานรููปแบบเต็็มองค์์ของเจดีีย์ ์

ภาพที่่� 7: ชิ้้�นส่่วนสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 3
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.

ภาพที่่� 8 : ลวดลายประดัับท้้องไม้้ของชุุดฐานบััวลููกแก้้วอกไก่่ เจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 3
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.

ภาพที่่� 9 : การประกอบชิ้้�นงานของสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 3 (ขอบบนและขอบล่่าง)
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.
ชิ้้น� ที่่� 4 (เลขทะเบีียน ข.125(2)) เป็็ นชั้้�นถััดขึ้้�นมาจากชั้้�นที่่� 3 มีีเดืือยทรงกระบอกสวมต่่อ
กัันได้้ลงตััว ลัักษณะคงเป็็ นส่่วนของหน้้ากระดานต่่อขึ้้�นมาจากชุุดฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่ ทำำ�เป็็ นลาย
โปร่่ง ด้้วยการใช้้เส้้นลวดบิิดเกลีียวเป็็ นขอบขนาบลายดอกสี่่�กลีีบ รููปแบบและเทคนิิคเดีียวกับล
ั าย
หน้้ากระดานของชั้้�นที่่� 3 ใต้้แนวขอบนี้้�เป็็ นลายคล้้ายหยดน้ำำ�ที่่
� �สร้้างจากแผ่่นทองเป็็ นกระเปาะ ฝััง
แก้้วสีีเขีียวและสีีขาว ปิิ ดทัับส่ว่ นหน้้าแก้้วสีีด้วย
้ เส้้นทองก้้านขดเพื่่�อความสวยงามและป้้องกัันไม่่ให้้
แก้้วสีีหลุุดออกจากกระเปาะทอง เดืือยทรงกระบอกด้้านบนตั้้�งบนแผ่่นทองรองรัับชิ้้น� ส่่วนที่่� 5 (ภาพที่่�
10)
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ภาพที่่� 10 : ชิ้้�นส่่วนสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 4
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.
ชิ้้น� ที่่� 5 (เลขทะเบีียน ข.24) ชิ้้�นส่่วนนี้้�หากเปรีียบเทีียบรููปแบบกัับสถาปัั ตยกรรมคงเป็็ น
เรืือนธาตุุในผัังแปดเหลี่่�ยม ส่่วนหน้้ากระดานบน-ล่่าง ประดัับดอกสี่่�กลีีบเรีียงซ้้อนกััน ส่่วนบััวคว่ำ��ำ บััว
หงายเป็็ นลายกลีีบบััวด้วยก
้ ารทำำ�กระเปาะฝัังแก้้วสีีเขีียวและสีีขาวสลัับในแต่่ละช่่อง ทำำ�เส้้นลวดขด
ม้้วนหยัักโค้้งคล้้ายทำำ�บััวฟัันยัักษ์แ์ บบสุุโขทััย ตรงกลางเทีียบได้้กับซุ้้�
ั มจระนำำ�ประดัับลายสี่่�เหลี่่�ยม
ด้้านเท่่าออกลายก้้านขดทั้้�งสี่่�มุมุ เรีียงซ้้อนกััน สลัับกันั ไปโดยรอบ ส่่วนบนทำำ�เป็็ นซุ้้�มหน้้านางซ้้อนกััน
สองชั้้�น คั่่�นด้้วยกระเปาะฝัังแก้้วสีีขาว มีีแผ่่นทองด้้านในเชื่่�อมทรงกระบอกเป็็ นเดืือยรองรัับส่ว่ นบน
ต่่อไป (ภาพที่่� 11) ส่่วนเรืือนธาตุุแปดเหลี่่�ยมไม่่มีีการช่่องซุ้้�มประดิิษฐานพระพุุทธรููป เจดีีย์จำ์ �ล
ำ อง
ทรงแปดเหลี่่�ยมนี้้�คงเป็็ นการทำำ�จำ�ล
ำ องเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในเชิิงสััญลัักษณ์์ทางสถาปัั ตยกรรม
จากการเน้้นงานประดัับลวดลายมากกว่่าความสมจริิงในความหมาย
เทคนิิคการทำำ�เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� ด้้านในเป็็ นแผ่่นทองตััดขึ้้�นรููปเรืือนธาตุุทรงแปด
เหลี่่ย� มเชื่่�อมบััดกรีีทอง และฉลุุลายตามแบบเป็็ นแปดช่่อง ประกอบเป็็ นชิ้้�นงานแต่่ละส่่วน รููปแบบ
ลวดลายเกิิดจากการใช้้เส้้นทอง แผ่่นทอง จากเส้้นทอง แผ่่นทองชิ้้�นเล็็ก ๆ ตััดเป็็ นลวดลายต่่าง ๆ และ
เม็็ดกลม เป็็ นหลัักในการประกอบชิ้้�นงานเป็็ นลวดลาย บางส่่วนมีีการใช้้แผ่่นทองเป็็ นพื้้�นเพื่่�อเชื่่�อมต่่อ
ส่่วนประกอบของลาย เช่่น ลายดอกสี่่�กลีีบ ลายดอกไม้้ประดิิษฐ์์ต่า่ ง ๆ และเป็็ นฐานในการประกอบ
ลวดลาย ซึ่่ง� เทคนิิคการการตััดและเชื่่�อมทองเป็็ นเทคนิิคที่่�พบในศิิลปะจีีนและอิิสลาม โดยเฉพาะ
แผ่่นทองรูู ปทรงเรขาคณิิตต่่าง ๆ ยัังไม่่การใช้้เทคนิิคการทำำ�ทองลัักษณะนี้้�ในกลุ่่�มเครื่่�องทองของ
ศิิลปกรรมดิินแดนใกล้้เคีียง ทั้้�งเขมรโบราณ ลพบุุรีี สุุโขทััย และล้้านนา เทคนิิควิิธีส่ี ว่ นใหญ่่จะเป็็นการสลัักดุนุ
และฉลุุลายทอง มากกว่่า
เทคนิิคการประดัับและการฝััง คงเป็็ นเทคนิิคเดีียวกับกลุ่่�
ั มเครื่่�องประดัับอื่่น� ที่่�ร่ว่ มในกรุุแห่่งนี้้�
การซัับหนุุนด้้านในกระเปาะด้้วยแผ่่นทองก่่อนการฝัังแก้้วสีหี รืืออััญมณีี เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่ย� มนี้้�ใช้้แก้้ว
สีีเขีียวและสีีขาวแทนการใช้้อัญ
ั มณีี อาจเป็็ นด้้วยข้อ้ จำำ�กัดั ด้้วยรููปแบบของลวดลายการประดัับที่่�
มีีพื้้น� ที่่�ขนาดเล็็ก แต่่ต้อ้ งใช้้อัญ
ั มณีีขนาดเล็็ก และใช้้จำ�ำ นวนมากในการประดัับ ซึ่่ง� เป็็ นเทคนิิคที่่�พบ
ในศิิลปะอิิสลาม ช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 17 - 18
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ภาพที่่� 11 : ชิ้้�นส่่วนสถาปััตยกรรมจำ�ำ ลอง ทรงแปดเหลี่่ย� ม ชิ้้�นที่่� 5
ที่่ม� า : พิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑสถานแห่่งชาติิ เจ้้าสามพระยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา, 2560.
จากรููปแบบของชิ้้�นส่่วนสถาปัั ตยกรรมดัังกล่่าว เมื่่�อเปรีียบเทีียบกับรู
ั ูปแบบเจดีีย์ท์ รงแปด
เหลี่่�ยมแล้้ว ยัังคงไม่่ครบองค์์ประกอบต่่าง ๆ ของเจดีีย์ ์ และไม่่ได้้กำ�ำ หนดรููปแบบเจดีีย์ห์ รืืออายุุว่า่ อยู่่�
ในสมััยใด กำำ�หนดไว้้ปลายพุุทธศตวรรษที่่� 20 จากหลัักฐานปีี ที่่�สร้้าง พ.ศ.1967 เท่่านั้้�น การตั้้�งข้้อ
สัันนิิษฐานรููปแบบที่่�สมบููรณ์์ของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม จะทำำ�ให้้ทราบถึึงต้้นแบบแรงบัันดาลใจและ
ยุุคสมััยของการสร้้างเจดีีย์ ์
ในเบื้้�องต้้นได้้เปรีียบเทีียบกับั เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมที่่�กำ�ำ หนดอายุุได้้แน่่ชัดั ได้้แก่่ เจดีีย์ ์
ประจำำ�มุมุ ทั้้�งสี่่บ� นฐานไพทีีของปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ(สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2544, 83 – 84) (ภาพที่่� 12)
ส่่วนล่่างเป็็ นชุุดฐานทรงแปดเหลี่่�ยมซ้้อนลดหลั่่�นกัันสามชั้้�น เหนืือขึ้้�นไปเป็็ นทรงระฆัังใหญ่่ บััลลังั ก์์
แปดเหลี่่�ยม รองรัับส่ว่ นยอดของทรงกรวย ผ่่านการบููรณะของกรมศิิลปากรอย่่างไม่่ถูกู วิิธีี ทำำ�ให้้เกิิด
ข้้อจำำ�กัดั ในการศึึกษารููปแบบ กำำ�หนดอายุุได้้ว่า่ สร้้างขึ้้�นพร้้อมปรางค์์ประธาน ในช่่วงปลายพุุทธ
ศตวรรษที่่� 20 (พ.ศ.1967) แต่่เป็็ นทรงแปดเหลี่่�ยมเฉพาะส่่วนฐาน แตกต่่างกัับเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม
ทองคำำ�ที่่�พบในกรุุ เป็็ นทรงแปดเหลี่่�ยมตั้้�งแต่่ส่ว่ นฐานถึึงเรืือนธาตุุ จึึงไม่่น่า่ จะเป็็ นต้้นแบบที่่�มีีพระราช
ประสงค์์ให้้สร้้างขึ้้�น จึึงต้้องศึึกษาที่่�มาและวิิวัฒ
ั นาการของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม เพื่่�อให้้ได้้รููปแบบ
สัันนิิษฐานที่่�สมบููรณ์์ต่อ่ ไป

ภาพที่่� 12 : ภาพและผัังพื้้�นเจดีีย์์ประจำ�มุ
ำ มุ บนฐานไพทีี ปรางค์์ประธาน วััดราชบููรณะ อยุุธยา

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ที่่ม� าและวิิวััฒนาการเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม
	คำำ�ว่า่ “เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม” หรืือ “เจดีีย์แ์ ปดเหลี่่�ยม” เป็็ นคำำ�จำ�กั
ำ ดั ความกว้้าง ๆ ของเจดีีย์ ์
ทรงระฆัังกลุ่่�มหนึ่่ง� ที่่�มีเี รืือนธาตุุหรืือฐานอยู่่�ในผัังแปดเหลี่่ย� ม เจดีีย์กลุ่่�
์ มนี้้�ถือื ว่่าเป็็ นเจดีีย์ที่่์ ส� ายวิิวัฒ
ั นาการ
ที่่�นานที่่�สุดุ กลุ่่�มหนึ่่�ง โดยมีีหลัักฐานปรากฏว่่าสร้้างกัันมาตั้้�งแต่่ในศิิลปะทวารวดีีสืืบเนื่่�องต่่อมายััง
สมััยกรุุงศรีีอยุุธยาตอนต้้นจบจนสมััยกรุุงศรีีอยุุธยาตอนปลาย นิิยามของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมที่่�
ค่่อนข้้างกว้้าง ประกอบกัับสายวิิวัฒ
ั นาการที่่�มีีมายาวนาน ทำำ�ให้้เจดีีย์กลุ่่�
์ มนี้้�มีีจำ�ำ นวนค่่อนข้้างมาก
และมีีรููปแบบที่่�ปะปนหลากหลาย หากจะจััดกลุ่่�มเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม โดยจำำ�แนกตามรููปแบบของ
เจดีีย์ซึ่์ ง�่ สอดคล้้องกัับความนิิยมในแต่่ละยุุคสมััย ธนธร กิิตติิกานต์์ ได้้แบ่่งได้้เป็็ น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ เจดีีย์ ์
ทรงระฆัังที่่�มีีเรืือนธาตุุในผัังแปดเหลี่่�ยมที่่�ประดิิษฐานพระพุุทธรููปในจระนำำ� และเจดีีย์ท์ รงระฆัังที่่�มีี
เฉพาะชุุดฐานในผัังแปดเหลี่่�ยม (ธนธร กิิตติิกานต์์, 2549, 55)
	ทั้้�งสองกลุ่่�มล้้วนมีีต้น้ แบบจาก รััตนเจดีีย์ ์ วััดจามเทวีี จัังหวััดลำำ�พูนู ซึ่่ง� กำำ�หนดอายุุไว้้ในช่่วง
พุุทธศตวรรษที่่� 17 โดยรููปแบบเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่ย� มนี้้�มีกี ารสร้้างต่่อเนื่่�องมาจนถึึงช่่วงก่่อนการสถาปนา
กรุุงศรีีอยุุธยา(สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2544, 80 - 81) องค์์ประกอบส่่วนต่่าง ๆ ของรััตนเจดีีย์ ์ ที่่�วัดั จามเทวีี
จัังหวััดลำำ�พูนู (ภาพที่่� 13) มีีองค์์ประกอบแต่่ละส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนฐาน ประกอบด้้วยชุดุ ฐานเขีียงในผัังแปดเหลี่่ย� มยกสููง เหนืือขึ้้�นไปเป็็ นฐานที่่�ทำ�ำ เป็็ นช่่อง
ประดัับด้วยลว
้ ดบััวโค้้งมนคล้้ายฐานที่่�เรีียกว่า่ “ฐานบััววลัยั ” อัันเป็็ นแบบอย่่างของสถาปัั ตยกรรม
ทวารวดีีที่่�ยังั หลงเหลืืออยู่่�ในเจดีีย์อ์ งค์์นี้้ �
ส่่วนเรืือนธาตุุ มีีการประดิิษฐานพระพุุทธรูู ปยืืนภายในจรนำำ�ทั้้ง� แปดด้้าน ที่่�กรอบซุ้้�มมีี
ลัักษณะเป็็ นวงโค้้งสามวง เหนืือขึ้้�นไปมีีร่อ่ งรอยการประดัับด้วยฝั
้ ักเพกาที่่�ส่ว่ นยอดอัันเป็็ นลัักษณะ
ของซุ้้�มเคล็็ก ทำำ�ให้้เชื่่�อว่่าเจดีีย์อ์ งค์์นี้้ไ� ด้้รับอิ
ั ิทธิิพลบางอย่่างมาจากศิิลปะพม่่าสมััยเมืืองพุุกาม
ชั้้�นรองรัับองค์์ระฆััง เป็็ นชั้้�นบััวถลาซ้้อนชั้้�นขั้้�นไปจำำ�นวน 3 ชั้้�น คล้้ายกัับชั้้น� หลัังคาลาด
อัันเป็็ นการแสดงลัักษณะของเรืือนชั้้�นอย่่างเจดีีย์ท์ รงปราสาท ชั้้�นจำำ�ลองชั้้�นบนสุุดมีีการเจาะช่่องโค้้ง
แหลมสำำ�หรัับประดิิษฐานพระพุุทธรููปปููนปั้้� นปางมารวิิชัยทั้้
ั ง� แปดด้้าน
ส่่วนยอด ประกอบด้้วยองค์์ระฆัังในผัังกลมมีีขนาดเล็็ก องค์์ประกอบส่่วนเหนืือขึ้้�นไปจาก
องค์์ระฆัังได้้หักั หายไปหมดแล้้ว เชื่่�อว่่าส่่วยยอดน่่าจะมีีลักั ษณะเป็็ นทรงกรวยแหลม

ภาพที่่� 13 : รััตนเจดีีย์์ วััดกู่่�กุดุ จัังหวััดลำ�พู
ำ นู
ที่่ม� า : รุ่่�งโรจน์์ ธรรมรุ่่�งเรืือง, 2548.
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จากรููปแบบของรััตนเจดีีย์ ์ ลำำ�พูนู ที่่�เป็็ นต้้นแบบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั แก่่เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมหลายองค์์
ในช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 19 – 20 ปรากฏหลัักฐานเจดีีย์ท์ รงนี้้�ทั้้ง� ในภาคเหนืือและภาคกลางของประเทศไทย
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม ในศิิลปะล้้านนาที่่�ได้้แบบอย่่างจากรััตนเจดีีย์ ์ ได้้แก่่ เจดีีย์วั์ ดั สะดืือ
เมืือง(ร้้าง) (ภาพที่่� 14) หรืือเจดีีย์วั์ ดั อิินทขิิล และอนิิมิิสเจดีีย์ ์ วััดเจ็็ดยอด เชีียงใหม่่ (ภาพที่่� 15) แม้้
ไม่่มีีหลัักฐานการสร้้างที่่�แน่่ชัดั แต่่ลวดลายปููนปั้้� นโดยเฉพาะลายกระหนกของการสร้้างในสมััยแรก
สร้้างเทีียบได้้กับศิ
ั ิลปะสุุโขทััยและอยุุธยาตอนต้้น ช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษ
ที่่� 20 (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2538, 193) โดยรวมยัังคงลัักษณะของรััตนเจดีีย์ไ์ ว้้ เว้้นแต่่เรืือนธาตุุที่่�ป้อ้ มเตี้้�ย
กว่่า ดัังปรากฏที่่�รููปแบบของเจดีีย์วั์ ดั สะดืือเมืือง(ร้้าง) ซึ่่ง� มีีองค์์ประกอบแต่่ละส่่วนดัังนี้้�
	ส่่วนฐาน ประกอบด้้วยชุดุ ฐานเขีียง รองรัับชุดุ ฐานปัั ทม์อี์ ีกชั้้น� หนึ่่ง� ซึ่่ง� ไม่่ปรากฏการทำำ�ลวด
บััวใด ๆ ท้้องไม้้ อาจเกิิดจากการบููรณะของกรมศิิลปากร(จิิรศัักดิ์์� เดชวงศ์์ญา, 2541, 127)
	ส่่วนเรืือนธาตุุ มีีการทำำ�เป็็ นจระนำำ�ประดิิษฐานพระพุุทธรููป เว้้นแต่่ทางด้้านทิิศตะวัันออกที่่�
เจาะเข้้าไปเป็็ นช่่องภายในคููหา ที่่�มุมุ ทั้้�งแปดของเรืือนธาตุุมีีการประดัับเสาด้้วยเสาหลอกที่่�ประกอบ
ด้้วยบััวเชิิงและบััวหัวั เสามีีการประดัับด้วยลว
้
ดลายพรรณพฤกษาแบบล้้านนา เช่่นเดีียวกับว
ั งโค้้ง
หลายเชื่่�อมต่่อกัันที่่�ไม่่มีีการประดัับด้วยฝั
้ ักเพกาแล้้ว แต่่เปลี่่�ยนเป็็ นแถวกระหนกวงโค้้งเรีียงกัันแทน
ซึ่่ง� กรอบซุ้้�มลัักษณะนี้้�ถืือเป็็ นลัักษณะเฉพาะในศิิลปะล้้านนา (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2538, 183)
	ชั้้�นรองรัับองค์์ระฆััง เหนืือเรืือนธาตุุขึ้้น� ไป เป็็ นชั้้�นคล้้ายบััวถลาซ้้อนกัันขึ้้�นไปรองรัับองค์์
ระฆััง ลัักษณะเช่่นนี้้�คล้า้ ยกัับการรองรัับองค์์ระฆัังของรััตนเจดีีย์ซึ่์ ง�่ แสดงถึึงการเป็็ นเรืือนชั้้�นอัันเป็็ น
แบบของเจดีีย์ท์ รงปราสาท โดยที่่�กึ่ง�่ กลางของบััวถลาในแต่่ละชั้้�นเชื่่�อว่่าน่่าจะเคยประดัับด้วยซุ้้�
้ มขนาด
เล็็กเพื่่�อรัับกรอบซุ้้�มที่่�ประดัับ ณ ส่่วนล่่างขององค์์ระฆััง (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , ศิิลปวััฒนธรรม 16, 4 : 36 – 37)
	ส่่วนยอด ประกอบด้้วยองค์์ระฆัังทรงกลม บััลลังั ก์์ทรงเตี้้�ยกลม ปล้้องไฉนและปลีียอด อััน
เป็็ นแบบอย่่างของเจดีีย์ท์ รงระฆัังที่่�ได้้รับอิ
ั ทธิ
ิ ิพลจากเจดีีย์ท์ รงระฆัังแบบลัังกาแล้้ว (ธนธร กิิตติิกานต์์,
2549, 61)

ภาพที่่� 14 : เจดีีย์์วัดั สะดืือเมืือง(ร้้าง) เชีียงใหม่่ ภาพที่่� 15 : อนิิมิสิ เจดีีย์์ที่วั่� ดั เจ็็ดยอด เชีียงใหม่่
ที่่ม� า : นายทศพร ทองคำ�ำ , 2562.
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เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่ย� มในภาคกลางและภาคตะวัันตก ช่่วงก่่อนการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา
คงเกิิ ด ขึ้้�น ภายหลััง จากที่่� คว ามนิิ ย มในการสร้้า งปราสาทแบบเขมรได้้เ สื่่� อ มคลายลงไปในพุุท ธ
ศตวรรษที่่� 19 เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมเป็็ นหนึ่่ง� ในเจดีีย์ท์ างพุุทธศาสนาได้้กลับั มานิิยมอีีกครั้้ง� อย่่างไร
ก็็ตามกลุ่่�มเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในช่่วงเวลานี้้� คงได้้รับั แบบอย่่างมาจากรััตนเจดีีย์เ์ ช่่นกััน แต่่มีีการ
เพิ่่�มองค์์ประกอบต่่าง ๆ เข้้าไปมากกว่่า แต่่น่า่ จะได้้รับั แบบอย่่าง จากรััตนเจดีีย์ผ่์ า่ นทางเจดีีย์ท์ รง
แปดเหลี่่�ยมในล้้านนาอีีกทอดหนึ่่ง� ได้้แก่่ เจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี เจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี
เจดีีย์ร์ ายทรงแปดเหลี่่�ยมเมืืองสรรคบุุรีี ชััยนาท และในช่่วงการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา ได้้แก่่เจดีีย์ ์
รายที่่�วัดั พระราม และเจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต กลางบึึงพระราม จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ที่่�ยังั คงรููปแบบที่่�
สามารถย้้อนไปได้้ถึึง รััตนเจดีีย์ ์ จัังหวััดลำำ�พูนู (ธนธร กิิตติิกานต์์, 2549, 66-70) เจดีีย์ท์ รงนี้้�พบอยู่่�
มากและกระจายตััวไปในเมืืองต่่าง ๆ แสดงถึึงความนิิยมในการสร้้างเจดีีย์ท์ รงนี้้�ในแถบภาคกลางไป
จนถึึงภาคตะวัันตกของประเทศไทย เช่่น เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม ภายในถ้ำำ�� เขาหลวง จัังหวััดเพชรบุุรีี
ซึ่่ง� กำำ�หนดอายุุจากรููปแบบลวดลายไว้้ในช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 20(http://scaasa.org/?p=3567 ) อาจ
กล่่าวได้้ว่า่ เจดีีย์ท์ รงนี้้�ได้้รับคว
ั ามนิิยมมากกว่่าในภาคเหนืือ(ธนธร กิิตติิกานต์์, 2549, 65) แต่่น่า่
แปลกที่่�ในอยุุธยาได้้พบเจดีีย์ท์ รงนี้้�น้อ้ ยมาก เจดีีย์กลุ่่�
์ มนี้้�โดยรวมมีีรููปแบบที่่�คล้า้ ยกััน คงมีีความ
เกี่่�ยวข้อ้ งกัับรัตั นเจดีีย์ที่่์ �เชื่่�อว่่าเป็็ นต้้นแบบของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมเช่่นเดีียวกันั สิ่่�งที่่�ช่่างอยุุธยา
ปรัับเปลี่่�ยนไปอย่่างเห็็นชััดเจนประการหนึ่่�ง คืือ เรืือนธาตุุทรงสี่่�เหลี่่�ยมถููกแทนที่่�ด้วย
้ แปดเหลี่่�ยม
(สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2544, 81-88)
	ทั้้�งนี้้� ในสายวิิวัฒ
ั นาการภาคกลางรููปแบบเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม ได้้ทำ�ก
ำ ารศึึกษาทั้้�งในและ
นอกราชธานีีอยุุธยา ได้้แก่่ วััดไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี (ภาพที่่� 16) เจดีีย์วั์ ดั สัังขปััต และเจดีีย์ร์ าย วััดพระราม
เจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี เป็็ นตััวอย่่าของกลุ่่�มเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในช่่วงก่่อนและระยะแรกของ
การสถาปนาอยุุธยา ปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20
เจดีีย์วั์ ัดไก่่เตี้้ย� สุุพรรณบุุรีี มีีองค์์ประกอบของเจดีีย์ที่่์ �ค่อ่ นข้้างสมบููรณ์์กว่า่ องค์์อื่่�น จึึง
นัับ เป็็ น ตััว อย่่ า งสำำ�คััญ ในการศึึกษาองค์์ป ระกอบเจดีี ย์ ์ท รงแปดเหลี่่� ย มในภาคกลางก่่ อ นการ
สถาปนาอยุุธยาเป็็ นราชธานีี โดยเจดีีย์มี์ ีส่ว่ นประกอบต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ส่่วนฐาน ประกอบด้้วยชุดุ ฐานเขีียงสามฐานรองรัับฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่สองเส้้นซ้้อนกัันขึ้้�น
ไปจำำ�นวน 3 ชั้้�น ทำำ�ให้้ส่ว่ นฐานนั้้�นสููงพอ ๆ กัับส่ว่ นเรืือนธาตุุ และส่่วนยอดรวมกััน ซึ่่ง� ชุุดฐานดัังกล่่าว
คล้้ายคลึึงกัับเจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต ที่่�เพิ่่�มความสููงขึ้้�นไปอีีกด้วย
้ ฐานชุุดล่่างสุุด ลัักษณะการทำำ�ฐานบััวลูกู
แก้้วอกไก่่ที่่�ซ้อ้ นกัันขึ้้�นไปสามชั้้�นนี้้�ชวนให้้นึึกถึึงรูู ปแบบของเจดีีย์ท์ รงระฆัังในล้้านนายุุคแรก ๆ เช่่น
เจดีีย์วั์ ดั อุุโมงค์์เถรจัันทร์์ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ที่่�นิิยมทำำ�ลักั ษณะนี้้�เช่่นกััน ต่่างกัันเพีียงแต่่ว่า่ ฐานของ
เจดีีย์ท์ รงระฆัังกลุ่่�มนี้้�เป็็ นฐานในผัังกลม อนึ่่ง� รููปแบบของทรงระฆัังในล้้านนากลุ่่�มนี้้� เชื่่�อว่่าน่่าจะได้้
รัับอิทธิ
ิ ิพลลังั กาโดยตรง หรืืออาจจะรัับผ่่านมาจากเจดีีย์แ์ บบพุุกามอีีกทอดหนึ่่ง� (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2538,
101 - 107)
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เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� กรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา
: การสัันนิิษฐานรููปแบบเต็็มองค์์ของเจดีีย์ ์

ส่่วนเรืือนธาตุุ เหนืือจากชุุดฐานขึ้้�นไปเป็็ นเรืือนธาตุุในผัังแปดเหลี่่�ยมที่่�มีีขนาดเล็็กเมื่่�อ
เทีียบกับั เรืือนธาตุุของรััตนเจดีีย์ ์ ในแต่่ละด้้านมีีการทำำ�จระนำำ�ประดิิษฐานพระพุุทธรููปปางลีีลาสลัับ
กัับปางถวายเนตร เช่่นเดีียวกับที่่
ั �พบในเจดีีย์ร์ ายวััดมหาธาตุุ สรรคบุุรีี รวมถึึงปรางค์์กลีีบมะเฟืื อง
ที่่�วัดั เดีียวกััน ดัังที่่�ได้้วิิเคราะห์์ในบทที่่�แล้้วว่่ารสนิิยมการทำำ�พระพุุทธรูู ปปางถวายเนตรสลัับกัับ
พระพุุท ธรูู ป ปางอื่่� น นั้้�น เป็็ น ลััก ษณะเฉพาะของเจดีี ย์ ใ์ นเมืื อ งสรรคบุุรีีที่่� ไ ด้้รั ับ แบบอย่่ า งมาจาก
พระธาตุุหริิภุญ
ุ ไชย จัังหวััดลำำ�พูนู ดัังนั้้�น จึึงเรีียกได้้ว่า่ วััดไก่่เตี้้�ยองค์์นี้้น่� า่ จะได้้รับั แบบอย่่างมาจาก
เจดีีย์ร์ ายทรงแปดเหลี่่�ยมที่่�วัดั มหาธาตุุ สรรคบุุรีี มาอีีกทอดหนึ่่ง� อนึ่่ง� ลวดลายปููนปั้้� นที่่�เหลืืออยู่่�ใน
เจดีีย์อ์ งค์์นี้้ � รวมถึึงเจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี ได้้มีีผู้้�กำ�ำ หนดอายุุโดยการเปรีียบเทีียบกับลว
ั ดลาย
ในกรุุงศรีีอยุุธยาไว้้ว่า่ น่่าจะสร้้างขึ้้�นในช่่วง พ.ศ.1983 – 1952 (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2544, 82) หรืือราว
ปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงกลางพุุทธศตวรรษที่่� 20 ส่่วนกรอบซุ้้�มเหนืือเรืือนธาตุุได้้หักั หายไปหมด
แล้้วเหลืือแต่่เสาประดัับ(ธนธร กิิตติิกานต์์, 2549, 67) หากพิิจารณาร่่วมกัับเจดีีย์อ์ งค์์อื่่�น โดยเฉพาะ
เจดีีย์ร์ ายทรงแปดเหลี่่�ยมที่่� วััดมหาธาตุุ สรรคบุุรีี เชื่่�อว่่าน่่าจะเป็็ นซุ้้�มแบบหน้้านาง อัันเป็็ นแบบอย่่าง
ที่่�พบได้้ทั้้ง� ในล้้านนาและสุุโขทััย อย่่างไรก็็ตาม หากพิิจารณารููปแบบของกระหนกเหนืือกรอบซุ้้�มของ
เจดีีย์ร์ ายทรงแปดเหลี่่�ยมวััดมหาธาตุุ สรรคบุุรีี ที่่�มีีลักั ษณะเป็็ นวงโค้้งที่่�มีีหัวต่
ั ่อเป็็ นปลายแหลม
กระหนกแบบนี้้�พบได้้ทั้้ง� ในศิิลปะล้้านนา สุุโขทััย และศิิลปะต้้นอยุุธยา ช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19
ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20(สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2540, 95) เช่่นเดีียวกับล
ั ายดอกโบตั๋๋� นในลายยอดกรอบซุ้้�ม
และที่่�ปลายกรอบ ซึ่่ง� แสดงถึึงอิิทธิิพลของศิิลปะจีีน ซึ่่ง� มีีอยู่่�ทั้้ง� ในศิิลปะล้้านนา ศิิลปะสุุโขทััย และ
ศิิลปะอยุุธยาเช่่นเดีียวกันั แต่่สิ่่�งที่่�น่า่ สัังเกตก็็คืือ การนำำ�ลายดอกโบตั๋๋� นมาใช้้ร่ว่ มกัับกรอบซุ้้�มแบบ
หน้้านางนั้้�น เราพบอยู่่�ในศิิลปะสุุโขทััย ยกตััวอย่่างกรอบซุ้้�มของเจดีีย์ร์ ายที่่�วัดั เจดีีย์เ์ จ็็ดแถว ศรีีสัชั นาลััย
เป็็ นต้้น(ธนธร กิิตติิกานต์์, 2549, 69) และพบประดัับเครื่่�องทองทั้้�งในลายสลัักดุนุ และการประกอบลาย
ด้้วยกระเปาะและเส้้นลวดทองในเครื่่�องประดัับ และเครื่่�องราชููปโภค ในกรุุนี้้ด้� วย
้ เช่่นกััน
	ชั้้�นรองรัับองค์์ระฆััง ถััดจากเรืือนธาตุุแปดเหลี่่ย� มขั้้�นไปเป็็นชั้้�นจำำ�ลองเรืือนธาตุุในผัังแปดเหลี่่ย� ม
ที่่� มุุมและด้้านของชั้้�นจำำ�ลองนี้้�มีีการประดัับด้วยปู
้ ูนปั้้� นรูู ปสามเหลี่่�ยมที่่� ภายในมีีการทำำ�เป็็ นลาย
กระหนกตััวเดีียว มีีการเพิ่่�มการประดัับตกแต่่งลายสามเหลี่่�ยมที่่�กึ่�ง่ กลางของชั้้�นจำำ�ลองในแต่่ละด้้าน
อีีกด้วย
้ ลัักษณะการประดัับตกแต่่งดัังกล่่าว ชวนให้้นึึกถึึงการประดัับกลีีบขนุนุ ที่่�ชั้้น� จำำ�ลองเรืือนธาตุุ
ของเจดีีย์ท์ รงปรางค์์ อัันได้้รับั แบบอย่่างมาจากปราสาทขอมอีีกทอดหนึ่่�ง อนึ่่�งงานประดัับลาย
สามเหลี่่�ยมนี้้�ได้้พบในเจดีีย์วั์ ดั พระแก้้ว สรรคบุุรีี เช่่นเดีียวกันั
	ถััดจากชั้้�นจำำ�ลองเรืือนธาตุุขึ้้น� ไปเป็็ นฐานบััวหรืือฐานปัั ทม์ใ์ นผัังกลมรองรัับบััวปากระฆััง
และองค์์ระฆัังตามลำำ�ดับั สััดส่่วนขององค์์ระฆัังที่่�มีีขนาดเล็็กประกอบกัับชั้้น� รองรัับองค์์ระฆัังที่่�เป็็ น
ฐานปัั ทม์ใ์ นผัังกลมชวนให้้นึึกถึึงรูู ปแบบของเจดีีย์ท์ รงระฆัังในล้้านนา เช่่นเดีียวกับชั้้
ั น� รองรัับองค์์
ระฆัังของเจดีีย์ร์ ายทรงแปดเหลี่่�ยมที่่�วัดั มหาธาตุุ สรรคบุุรีี ที่่�พบฐานลัักษณะนี้้�เช่่นกัันแต่่ถูกซ้
ู อ้ นด้้วย
บััวทรงคลุ่่�มที่่�ปรากฏอยู่่�ก่่อนแล้้วในเจดีีย์ท์ รงปราสาทห้้ายอด ส่่วนเจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี นั้้�น
มีีการประดัับซุ้้�มหน้้านางของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในล้้านนา เช่่น เจดีีย์วั์ ดั สะดืือเมืือง(ร้้าง) และ
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อนิิมิสิ เจดีีย์ที่่์ วั� ดั เจ็็ดยอด เชีียงใหม่่ ดัังนั้้�นองค์์ประกอบในส่่วนนี้้� จึึงมีีความเป็็ นไปได้้สูงู ว่่าน่่าจะได้้รับั
แบบอย่่างมากจากล้้านนา(ธนธร กิิตติิกานต์์, 2549, 69)
	ส่่วนยอด ต่่อจากองค์์ระฆัังขึ้้�นไป ไม่่มีีการทำำ�บััลลังั ก์์ แต่่จะทำำ�เป็็ นบััวทรงคลุ่่�มเถาขั้้�นไปเช่่น
เดีียวกับั เจดีีย์ร์ ายทรงแปดเหลี่่�ยมที่่�วัดั มหาธาตุุ สรรคบุุรีี และเจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี เมื่่�อ
พิิจารณาร่่วมกัับบััวทรงคลุ่่�มที่่�รองรัับองค์์ระฆัังของเจดีีย์ร์ ายวััดมหาธาตุุ สรรคบุุรีี เชื่่�อว่่าน่่าจะได้้รับั
แบบอย่่างมาจากเจดีีย์ท์ รงปราสาทยอดในสุุโขทััยหรืือล้้านนา
	รูู ป แบบเจดีี ย์ ท์ รงแปดเหลี่่�ย มกลุ่่�มนี้้�ไ ด้้คลี่่� คล ายไปจากต้้น แบบคืื อ รััต นเจดีี ย์ ที่่์ � วััด กู่่�กุุด
จัังหวััดลำำ�พูนู โดยมีีการเพิ่่�มเติิมงานประดัับตกแต่่งโดยเฉพาะลวดลายปููนปั้้� นเข้้าไป ซึ่่ง� ลายเหล่่านี้้�
แม้้จะไม่่ชัดั เจนนัักว่า่ ได้้รับรู
ั ูปแบบมาจากศิิลปะสุุโขทััย ศิิลปะล้้านนาหรืือศิิลปะอยุุธยาตอนต้้น แต่่ก็็
สามารถกำำ�หนดอายุุได้้ราวพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 นอกจากนั้้�นยัังผสมผสานรููป
แบบกัับเจดีีย์ท์ รงอื่่�น เช่่น เจดีีย์ท์ รงปราสาทห้้ายอดและเจดีีย์ท์ รงระฆัังแบบล้้านนาไว้้ในเจดีีย์กลุ่่�
์ มนี้้�
ด้้วย ซึ่่ง� เป็็ นแรงบัันดาลใจในการสร้้างเจดีีย์วั์ ดั พระแก้้ว เมืืองสรรคบุุรีด้ี วย
้ (ธนธร กิิตติิกานต์์, 2549, 69)

ภาพที่่� 16 : เจดีีย์์วัดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี
ที่่ม� า : http://centralsiam.blogspot.com
/2013/05/blog-post.html

ภาพลายเส้้นที่่� 2 : เจดีีย์์วัดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี
ที่่ม� า : ธนธร กิิตติกิ านต์์, 2549.

เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม วััดสัังขปัั ต อยุุธยา
	วััดสัังขปัั ต (ภาพที่่� 17) ตั้้�งอยู่่�บริิเวณส่่วนกลางของเกาะเมืืองในเขตบึึงพระราม ในพื้้�นที่่�
ตํําบลประตููชัยั อํําเภอพระนครศรีีอยุุธยา จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ไม่่มีีประวััติหิ ลัักฐานว่่าสร้้างขึ้้�น
เมื่่�อใดใครเป็็ นผู้้�สร้้าง และในพงศาวดารก็็มิิได้้กล่า่ วถึึงเช่่นเดีียวกันั มีีเจดีีย์เ์ พีียงองค์์เดีียว เจดีีย์ท์ รง
แปดเหลี่่�ยม ฐานล่่างเป็็ นฐานเขีียง และซ้้อนด้้วยฐานปัั ทม์ ์ 3 ชั้้�น เหนืือขึ้้�นไปเป็็ นเรืือนธาตุุทรงแปด
เหลี่่�ยม มีีซุ้้�มจระนำำ�ประดิิษฐานพระพุุทธรููปยืืนปางประทานอภััย เหนืือขึ้้�นไปคงเป็็ นส่่วนรองรัับเจดีีย์ ์
ทรงระฆัังที่่�ได้้พังั ทลายไปแล้้ว ที่่�ฐานมีีห้อ้ งกรุุอยู่่�ระหว่่างฐานปัั ทม์ชั้้์ น� ที่่� 1 กัับชั้้น� ที่่� 2 มีีทางเข้้าอยู่่�ทาง
ตะวัันออกเมื่่�อเปรีียบเทีียบกับั เจดีีย์ร์ ายทางทิิศตะวัันตกเฉีียงใต้้ ของวััดพระราม (ภาพที่่� 18) เป็็ น
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมคล้้ายกััน คืือ เป็็ นทรงแปดเหลี่่�ยมตั้้�งแต่่ส่ว่ นฐานจนถึึงเรืือนธาตุุ เริ่่ม� จากฐาน

95

96

เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� กรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา
: การสัันนิิษฐานรููปแบบเต็็มองค์์ของเจดีีย์ ์

เขีียงสี่่�เหลี่่�ยมต่่อด้้วยชุดุ ฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่ 3 ชั้้�น และเรืือนธาตุุที่่�มีีซุ้้�มประดิิษฐานพระพุุทธรูู ป
เหนืือขึ้้�นไปเป็็ นชั้้�นหน้้ากระดานแปดเหลี่่�ยมรองรัับองค์์ระฆััง ต่่อยอดด้้วยบััวกลุ่่�มและปลีียอดโดย
ไม่่มีีบัลลั
ั งั ก์์คั่่�น ต่่างกัันที่่�ช่อ่ งกรุุ คืือ เจดีีย์ที่่์ �วัดั สัังขปัั ตมีีช่อ่ งกรุุแต่่เจดีีย์ร์ ายที่่�วัดั พระรามไม่่มีี เป็็ นที่่�
น่่าสัังเกตว่่า ไม่่ปรากฏทั้้�งในเกาะเมืืองและนอกเกาะเมืืองพระนครศรีีอยุุธยา นอกจากเจดีีย์ทั้้์ ง� สอง
องค์์นี้้ �

ภาพที่่� 17 : เจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� ม วััดสังั ขปััต พระนครศรีีอยุุธยา
ที่่ม� า : ธนธร กิิตติกิ านต์์, 2549.

ภาพที่่� 18 : เจดีีย์์รายแปดเหลี่่ย� ม วััดพระราม จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
ที่่ม� า : ธนธร กิิตติกิ านต์์, 2549.
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม ในคููหาที่่� 3 ถ้ำำ�� เขาหลวง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเพชรบุุรีี
	นัับเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมนอกราชธานีีที่่�เป็็ นเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกองค์์หนึ่่�ง มีี
องค์์ประกอบร่่วมสายวิิวัฒ
ั นาการเดีียวกันั กัับเจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย เจดีีย์วั์ ดั สัังขปััตและเจดีีย์ร์ ายวััดพระราม
ได้้แก่่ ส่่วนล่่างที่่�ประกอบด้้วยฐานเขีียงในผัังสี่่�เหลี่่�ยม ถััดมาเป็็ นส่่วนฐานเขีียงที่่�อยู่่�ในผัังแปดเหลี่่�ยม
จำำ�นวน 2 ชั้้�น ถััดขึ้้�นไปเป็็ นบััวคว่ำ��ำ บััวหงายเรีียบไม่่ประดัับลวดลายปููนปั้้� น ส่่วนกลางประกอบด้้วย
ส่่วนรองรัับเรืือนธาตุุในผัังแปดเหลี่่�ยมที่่�เป็็ นชั้้�นเขีียงและฐานบััวคว่ำ��ำ บััวหงายที่่�ประดัับลายปููนปั้้� น
เรืือนธาตุุอยู่่�ในผัังแปดเหลี่่�ยม มีีซุ้้�มจระนำำ�ที่่�เป็็ นช่่องเว้้า 4 ด้้าน เสาและซุ้้�มประดัับลวดลายปููนปั้้� น
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โดยรอบ โดยซุ้้�มที่่�ซ้อ้ นกัันมีีลักั ษณะเป็็ นซุ้้�มหน้้านางแบบสุุโขทััย ส่่วนบนที่่�ได้้รับก
ั ารบููรณะแล้้วเป็็ น
ทรงระฆัังในผัังกลม ซึ่่ง� ประดัับลวดลายปููนปั้้� น ถััดขึ้้�นไปเป็็ นบััวคลุ่่�มเถา ปลีี ลููกแล้้ว และปลีียอดตาม
ลำำ�ดับั ซึ่่ง� รููปแบบลวดลายตั้้�งแต่่องค์์ระฆัังขึ้้�นไปจนถึึงยอดผิิดแบบแผนไปจากสมััยอยุุธยาตอนต้้น
เมื่่�อเทีียบกับรู
ั ู ปแบบลวดลายปููนปั้้� นประดัับชุดุ ฐานบััวจนถึึงส่่วนที่่�รองรัับองค์์ระฆัังที่่�เป็็ นลวดลายที่่�
นิิยมในสมััยอยุุธยาตอนต้้น จากรููปแบบศิิลปะโดยรวมดัังกล่่าว เจดีีย์อ์ งค์์นี้้จึึ� งจััดอยู่่�ในสมััยอยุุธยา
ราวพุุทธศตวรรษที่่� 20 (ภาพที่่� 19)

ภาพที่่� 19 : เจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� ม เจดีีย์์หมายเลข 1 ในคููหาที่่� 3 ถ้ำ��ำ เขาหลวง อำ�ำ เภอเมืือง จัังหวััดเพชรบุุรีี
ที่่ม� า : พััสวีีสิิริิ เปรมกุุลนัันท์์, 2560.
เจดีีย์แ์ ปดเหลี่่�ยมในสมััยอยุุธยาหลัังจากเจดีีย์กลุ่่�
์ มนี้้� ได้้มีีการคลี่่�คลายรููปแบบไปอย่่างมาก
จากต้้นแบบรััตนเจดีีย์ ์ ลำำ�พูนู คืือ การยกเลิิกการทำำ�เรืือนธาตุุแปดเหลี่่ย� มที่่�เป็็ นซุ้้�มจระนำำ�ประดิิษฐาน
พระพุุทธรูู ปอย่่างเจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต อยุุธยา เปลี่่�ยนเป็็ นเรืือนธาตุุแปดเหลี่่�ยมที่่�มีีการทำำ�คูหู าสำำ�หรัับ
ประดิิษฐานพระพุุทธรููปไว้้ภายในแทน ซึ่่ง� ได้้รับคว
ั ามนิิยมมากในกรุุงศรีีอยุุธยา เช่่น เจดีีย์ป์ ระจำำ�มุมุ
บนฐานไพทีีของปรางค์์ประธาน วััดราชบููรณะ อยุุธยา (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , 2540, 95) ดัังที่่�กล่า่ วมาแล้้ว
และเจดีีย์ป์ ระธานวััดใหญ่่ชัยั มงคล อยุุธยา ซึ่่ง� จากหลัักฐานเอกสารและหลัักฐานทางโบราณคดีี
ทำำ�ให้้เชื่่�อว่่าสร้้างในพุุทธศตวรรษที่่� 20 (สัันติิ เล็็กสุขุุ มุ , เมืืองโบราณ 31,2 : 90) ดัังนั้้�น เจดีีย์ท์ รงแปด
เหลี่่�ยม ที่่�มีีเรืือนธาตุุเป็็ นทรงแปดเหลี่่�ยม มีีซุ้้�มจระนำำ�ประดิิษฐานพระพุุทธรููปนั้้�น จึึงมีีความนิิยม
สร้้างในช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20
วิิเคราะห์์รููปแบบสมบููรณ์์ของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ�
จากการศึึกษาสายวิิวัฒ
ั นาการที่่�มีีรููปแบบสััมพัันธ์์กับั เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ�ในแต่่ละ
ช่่วงสมััย รวมถึึงความนิิยมของเจดีีย์ท์ รงนี้้�ในแต่่ละพื้้�นที่่� ลำำ�ดับั วิิวัฒ
ั นาการ ดัังนี้้�
ต้้นแบบของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม กำำ�หนดอายุุในช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 17 - 18 คืือ กลุ่่�ม
เจดีีย์ยุ์ คุ แรก ๆ ที่่�เป็็ นต้้นแบบให้้แก่่เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในสมััยหลััง อัันได้้แก่่ กลุ่่�มเจดีีย์ท์ รงระฆัังที่่�มีี
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ฐานแปดเหลี่่�ยมในเมืืองโบราณอู่่�ทองซึ่่ง� เหลืือหลัักฐานเพีียงส่่วนฐาน และรััตนเจดีีย์ที่่์ �วัดั กู่่�กุุด จัังหวััด
ลำำ�พูนู นัับเป็็ นต้้นแบบที่่�สามารถตรวจสอบรููปแบบองค์์ประกอบเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมได้้มากกว่่า
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในภาคเหนืือ ศิิลปะล้้านนา ช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้น
พุุทธศตวรรษที่่� 20 เป็็ นกลุ่่�มเจดีีย์ที่่์ �ได้้รับอิ
ั ิทธิิพลทางด้้านรููปแบบมาจากรััตนเจดีีย์ ์ ซึ่่ง� ยัังคงเป็็ นเจดีีย์ ์
ทรงปราสาทของรััตนเจดีีย์อ์ ย่่างเห็็นได้้ชัดั เจดีีย์กลุ่่�
์ มนี้้�จะพบในเมืืองเชีียงใหม่่ ได้้แก่่ เจดีีย์วั์ ดั สะดืือ
เมืือง(ร้้าง) และอนิิมิิสเจดีีย์ที่่์ �วัดั เจ็็ดยอด เป็็ นต้้น
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในภาคกลางก่่อนและร่่วมสมััยการสถาปนากรุุ งศรีี ช่่วงปลาย
พุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 เช่่น เจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี เจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี
เจดีีย์ร์ ายทรงแปดเหลี่่�ยมเมืือง สรรคบุุรีี ชััยนาท และในช่่วงการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา ได้้แก่่เจดีีย์ ์
รายที่่�วัดั พระราม และเจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต กลางบึึงพระราม จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
จากสายวิิวัฒ
ั นาการรููปแบบ และความสััมพัันธ์์ทางประวััติศิ าสตร์์กับั อยุุธยา เจดีีย์ท์ รงแปด
เหลี่่ย� มในภาคกลางช่่วงก่่อนและช่่วงแรกของการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา คงเป็็ นรููปแบบที่่�ใกล้้เคีียงที่่�
สามารถนำำ�มาศึึกษาเปรีียบเทีียบเพื่่�อให้้ได้้รููปแบบสมบููรณ์์หรืือใกล้้เคีียงกัับเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม
ทองคำำ�ในกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ คืือ เจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี เจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต กลางบึึง
พระราม และเจดีีย์ร์ ายที่่�วัดั พระราม จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา และเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม ภายในถ้ำำ��
เขาหลวง เพชรุุบรีี (ภาพที่่� 20) ซึ่่ง� ล้้วนเป็็ นเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมที่่�สร้้างขึ้้�นในช่่วงปลายพุุทธศตวรรษ
ที่่� 19 ถึึงพุุทธศตวรรษที่่� 20 รููปแบบโดยรวมของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมกลุ่่�มที่่�เลืือกมาวิิเคราะห์์เปรีียบ
เทีียบกับั เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� ส่่วนประกอบต่่าง ๆ ของเจดีีย์ไ์ ด้้ดังั นี้้�
ส่่วนฐาน ชุุดฐานหน้้ากระดานแปดหรืือฐานเขีียงแปดเหลี่่ย� ม รองรัับชุดุ ฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่
3 ชั้้�นในผัังแปดสี่่เ� หลี่่ย� ม
ส่่วนเรืือนธาตุุ ในผัังแปดเหลี่่�ยม มีีซุ้้�มจระนำำ�ประดิิษฐานพระพุุทธรููป
ส่่วนบน ส่่วนรองรัับองค์์เจดีีย์ ์ เจดีีย์ท์ รงกลม ต่่อด้้วยทรงกรวยไม่่มีีบัลลั
ั งั ก์์ทรงกรวย บััว
ทรงคลุ่่�ม ปล้้องไฉนและปลีี

เจดีีย์ร์ ายวััดพระแก้้ว สรรคบุุรีี ชััยนาท

เจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี
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เจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต อยุุธยา เจดีีย์ร์ ายวััดพระราม อยุุธยา

เจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี

ภาพที่่� 20 : กลุ่่�มเจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� มในภาคกลางและตะวัันตก ก่่อนสถาปนาและระยะแรกการ
สถาปนาอยุุธยาอายุุในช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20

ผลการวิิจัยั
จาการศึึกษาเปรีียบเทีียบรููปแบบเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในสายวิิวัฒ
ั นาการก่่อนและร่่วม
สมััยการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยากัับเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� ในกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ
อยุุธยา ได้้ข้อ้ สัันนิิษฐานรููปแบบสมบููรณ์์เจดีีย์ท์ องคำำ�องค์์นี้้ � คงมีีองค์์ประกอบต่่าง ๆ ดัังนี้้�
	ส่่วนฐานชิ้้�นที่่� 1 และ 2 เป็็ นส่่วนฐานหน้้ากระดาน เป็็ นที่่�น่า่ สัังเกตแต่่แรกว่่า มีีรููปแบบ
ลวดลายต่่างไปจากส่่วน 3 ชิ้้�น ด้้านบนที่่�สวมเดืือยได้้อย่่างลงตััว แต่่โดยรวมของทรงแปดเหลี่่�ยมทั้้�ง
รููปแบบและเทคนิิคที่่�สอดคล้้องกััน เป็็ นไปได้้ว่า่ ส่่วนนี้้�อาจจะลดรููปแบบ ทำำ�เลีียนแบบเจดีีย์ท์ รงแปด
เหลี่่�ยมเพีียงสััญลัักษณ์์เท่่านั้้�น แสดงให้้เห็็นเป็็ นเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม เนื่่�องจากพบว่่าเครื่่�องทองกลุ่่�ม
ต่่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่่�มสถาปัั ตยกรรมที่่�พบในกรุุนี้้ � ส่่วนใหญ่่เป็็ นการจำำ�ลองหรืือลดขนาดรููปแบบเพื่่�อ
การบรรจุุกรุุ เช่่น เจดีีย์ท์ รงปรางค์์จำ�ล
ำ อง เจดีีย์ท์ รงระฆัังที่่�บรรจุุเจดีีย์แ์ ก้้วผลึึก เป็็ นต้้น
	ถััดขึ้้�นมาเป็็ นชิ้้�นที่่� 3 ที่่�แสดงให้้ถึึงฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่สองเส้้น ซึ่่ง� เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยม
ทองคำำ� ส่่วนที่่�ขาดหายไปคืือ ฐานหน้้ากระดานหรืือฐานเขีียงและส่่วนบััวคว่ำ��ำ ต่่อขึ้้�นไปชิ้้�นที่่� 4 ฐาน
หน้้ากระดานและชิ้้�นที่่� 5 คืือส่่วนเรืือนธาตุุทรงแปดเหลี่่�ยมมีีซุ้้�มหน้้านางอยู่่�ด้้านบน เทีียบรููปแบบได้้
กัับเจดีีย์ใ์ นสายวิิวัฒ
ั นาการเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมก่่อนการสถาปนาและระยะแรกของการสถาปนา
กรุุงศรีีอยุุธยา คืือ เจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี (ภาพลายเส้้นที่่� 3) เจดีีย์ร์ ายวััดพระแก้้ว สรรคบุุรีี เจดีีย์ ์
รายวััดพระราม และเจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต พระนครศรีีอยุุธยา (ภาพที่่� 21) เป็็ นฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่ซ้อ้ นกััน
3 ชั้้�น รองรัับเรืือนธาตุุทรงแปดเหลี่่�ยมแบบเดีียวกันั อนึ่่ง� การสร้้างเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมจากทองคำำ�
ประดัับลวดลายดอกสี่่�กลีีบและดอกสี่่�เหลี่่�ยมซ้้อนกัันสลัับกันั ไปทั้้�ง 8 ช่่อง แทนการสร้้างรููปพระพุุทธ
รููปประดิิษฐานในจระนำำ�ซุ้้�ม ทั้้�งนี้้�คงมีีเหตุุผลบางประการ เช่่น เทคนิิคการสร้้างเพื่่�อใช้้เป็็ นบรรจุุวัตั ถุุ
อื่่�นภายใน จากการที่่�สามารถถอดแยกชิ้้�นได้้ หรืือเพีียงสร้้างจำำ�ลองเจดีีย์ท์ รงนี้้�เพื่่�อเป็็ นสััญลัักษณ์์
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แทนเจดีีย์ใ์ นรููปแบบที่่�เป็็ นพระราชนิิยมส่่วนพระองค์์ ในการเลืือกรููปแบบเจดีีย์ใ์ นช่่วงก่่อนหรืือระยะ
แรกของการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยาเป็็ นแบบในการสร้้าง ซึ่่ง� มีีรููปแบบลวดลายและเทคนิิคการผลิิต
แบบเดีียวกับั เครื่่�องประดัับ เครื่่�องราชููปโภค ที่่�บรรจุุร่ว่ มในกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยา
อย่่างไรก็็ตาม ส่่วนเหนืือเรืือนธาตุุแปดเหลี่่�ยม คงเป็็ นส่่วนรองรัับองค์์เจดีีย์ ์ เจดีีย์ท์ รงกลม
ต่่อด้้วยทรงกรวยไม่่มีีบัลลั
ั งั ก์์ทรงกรวยของชุุดบััวทรงคลุ่่�ม ปล้้องไฉนและปลีี ดัังเช่่น เจดีีย์ ์ วััดไก่่เตี้้�ย
สุุพรรณบุุรีี เจดีีย์ร์ ายวััดพระแก้้ว เมืืองสรรคบุุรีี โดยเฉพาะลวดลายประดัับเจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง เพชรบุุรีี
(ภาพที่่� 22) ยัังคงรููปแบบลวดลายสมััยอยุุธยาตอนต้้น พุุทธศตวรรษที่่� 19 – 20 (ภาพที่่� 23) และชวน
ให้้นึึกถึึงรูู ป แบบซุ้้�มหน้้า นางปููน ปั้้� น ประดัับกัับซุ้้�มเรืือ นแก้้วปููน ปั้้� น ประดัับ หลััง คามุุขด้ า้ นทิิ ศ ใต้้
ปรางค์์ประธานวััดพระศรีีรัตั นมหาธาตุุ ลพบุุรีี (ภาพที่่� 24) สะท้้อนรููปแบบศิิลปกรรมต้้นแบบที่่�อยู่่�ใน
ช่่วงก่่อนหรืือระยะแรกของการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา ราวปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษ
ที่่� 20

ภาพที่่� 21 : เจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� ม วััดสังั ขปััต พระนครศรีีอยุุธยา
ที่่ม� า : พััสวีีสิิริิ เปรมกุุลนัันท์์, 2560.

ภาพที่่� 22 : เจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� ม เจดีีย์์หมายเลข 1 ในคููหาที่่� 3 ถ้ำ��ำ เขาหลวง
อำ�ำ เภอเมืือง จัังหวััดเพชรบุุรีี
ที่่ม� า : พััสวีีสิิริิ เปรมกุุลนัันท์์, 2560.

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ภาพที่่� 23 : ซุ้้�มหน้้านางประดัับลวดลายปููนปั้้�น เจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� มในถ้ำ��ำ เขาหลวง เพชรบุุรีี
ที่่ม� า : พััสวีีสิิริิ เปรมกุุลนัันท์์, 2560.

(1)
(2)
ภาพที่่� 24 : เปรีียบเทีียบซุ้้�มหน้้านางบนชั้้�นเรืือนธาตุุ เจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� มทองคำ�ำ (1) กัับซุ้้�ม
เรืือนแก้้วปููนปั้้�นประดัับหลัังคามุุขด้า้ นทิิศใต้้ ปรางค์์ประธานวััดพระศรีีรััตนมหาธาตุุ ลพบุุรีี (2)
ที่่ม� า : พััสวีีสิิริิ เปรมกุุลนัันท์์, 2560.

ภาพลายเส้้นที่่� 3 : เปรีียบเทีียบผัังเจดีีย์์ระหว่่างเจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� ม ทองคำ�ำ กัับเจดีีย์์วัดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี
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	ดัังนั้้�น องค์์ประกอบที่่�หายไปของเจดีีย์ท์ องคำำ�องค์์นี้้ � หากฐานหน้้ากระดาน ชิ้้�นที่่� 1 และชิ้้�น
ที่่� 2 ไม่่ใช่่ฐานขององค์์เจดีีย์อ์ งค์์นี้้ � ส่่วนที่่�ขาดหายไป คืือ ส่่วนบััวคว่ำ��ำ และหน้้ากระดานของชุุดฐาน
หน้้ากระดานที่่�รองรัับเป็็ นชุุดฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่ กรอบซุ้้�มเหนืือเรืือนธาตุุ ชั้้�นรองรัับองค์์ระฆััง และ
ส่่วนองค์์ระฆััง (ภาพที่่� 25, ภาพลายเส้้นที่่� 4) และจากการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบส่่วนต่่าง ๆ แสดงให้้
เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมจากสายวิิวัฒ
ั นาการของเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมตาม
สายวิิวัฒ
ั นาการโดยมีีรัตั นเจดีีย์ ์ ลำำ�พูนู เป็็ นต้้นแบบ และได้้รับก
ั ารผสมผสานรููปแบบทั้้�งศิิลปะล้้านนา
ที่่�เด่่นชััดคืือ ฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่ และศิิลปะสุุโขทััยในส่่วนของซุ้้�มหน้้านาง เป็็ นรููปแบบเฉพาะในช่่วง
ก่่อนและระยะแรกของอยุุธยา ในช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 ก่่อนการสถาปนาวััด
ราชบููรณะ พ.ศ.1967 ตามหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์ในช่่วงเวลานี้้�ได้้มีกี ารติิดต่่อสััมพัันธ์์กับทั้้
ั ง�
อาณาจัักรสุุโขทััย ที่่�คงรัับรููปแบบศิิลปกรรมล้้านนาผ่่านมาทางศิิลปะสุุโขทััยด้วย
้ แล้้ว

ภาพที่่� 25 : ภาพลายเส้้นสัันนิิษฐานส่่วนที่่ห� ายไป คืือ ส่่วนองค์์ระฆัังจนถึึงยอด ส่่วนประกอบของ
บััวคว่ำ� �ำ และฐานหน้้ากระดาน (ฐานเขีียง) ของชุุดฐาน และส่่วนฐานล่่างรองรัับชุุดบัวั ลููกแก้้วอกไก่่
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ภาพลายเส้้นที่่� 4 : ภาพสัันนิิษฐานรูู ปแบบเต็็มองค์์ของเจดีีย์์ทรงแปดเหลี่่ย� ม กรุุปรางค์์ประธาน
วััดราชบููรณะ อยุุธยา
ที่่ม� า : นายพจศกร ศรีีจัันทร์์กาศ , 2564.
แรงบัันดาลใจของศิิลปกรรมสอดคล้้องกัับความสััมพัันธ์์ทางประวััติศิ าสตร์์ สรรคบุุรี(ี ชััยนาท)
เมืืองสุุพรรณบุุรีี และเมืืองเพชรบุุรีี และหััวเมืืองฝ่่ ายเหนืืออย่่างสุุโขทััย ที่่�เป็็ นเมืืองในเครืือข่่ายการ
ปกครองของอยุุธยาตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งราชธานีี คืือ ปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 และมีี
ความสััมพัันธ์์อย่่างมากในสมเด็็จพระนคริินทราธิิราชาและสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชที่่� 2 (เจ้้าสามพระยา) ผู้้�
สถาปนาวััดราชบููรณะ เมื่่�อ พ.ศ.1967 เป็็ นไปได้้ว่า่ คงเป็็ นพระราชประสงค์์หรืือพระราชนิิยมสร้้างรููป
แบบเจดีีย์ท์ องคำำ�จำ�ล
ำ องรููปแบบเจดีีย์ที่่์ �มีีในสมััยแรกของการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา
โดยเฉพาะ
ความสััมพัันธ์์จากหลัักฐานกฎหมายลัักษณะลัักพา พ.ศ.1898(จิิตร ภููมิิศักดิ์์
ั ,� 2547, 115 – 116) แห่่ง
กรุุงศรีีอยุุธยา (หลัังการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยา 5 ปีี ) หััวเมืืองฝ่่ ายเหนืือ เมืืองสุุพรรณบุุรีี เพชรบุุรีี และ
สรรคบุุรี(ี ชััยนาท) โดยมีีใจความว่่า
“จึ่่ง� นายสามขลาเสมีียนพระสุุภาวดีีกราบทููล ด้้วยข้า้ หนีีเจ้้า ไพร่่หนีีนาย แลมีีผู้้�เอาไปถึึงเฉลี่่ย� ง
ศุุกโขไทย ทุ่่�งย้้าง บางยม สองแก้้ว สระหลวง ชาวดงราวกำำ�แพงเพชร เมืืองท่่านเป็็ นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียวกันั
ดัังนี้้� แลมีีผู้้�เอาทาสเอาไพร่่ท่า่ นมาขาย แลเจ้้าทาสเจ้้าไพร่่แห่่งพระนครศรีีอยุุธยาพบ แลมากล่่าวพิิภาษ
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ว่่าให้้ผู้้�ไถ่่ไล่่เอาเบี้้�ยแก่่ผู้้�ขายนั้้�นคืืน ข้้าพระพุุทธเจ้้าขอเรีียนพระราชประติิบัติั ิ จึึงมีีพระราชโองการ
พิิพากษาว่่า ขายกัันในแต่่พระนครศรีีอยุุธยาดัังนี้้�แลสููบังั คัับให้้ผู้้�ไถ่่ไล่่เอาเบี้้�ยกับผู้้�
ั ชายสิิยังั ยาก อย่่า
ว่่าข้้าหนีีเจ้้า ไพร่่หนีีนาย และเขาลัักไปขายถึึงเฉลี่่�ยง ทุ่่�งย้้าง บางยม สระหลวง สองแก้้ว ชาวดงราว
กำำ�แพงเพชร ศุุกโขไทย ใต้้หล้้าฟ้้าเขีียว ขาดจากมืือเจ้้าทาสเจ้้าไพร่่ไปไกล จะมาพิิภาษฉััน เมืืองเพชรบุุรีี
เมืืองราชบุุรีี เมืืองสุุพรรณบุุรีี สะพงคลองพลัับ แพรกศรีีราชา พระนครพรหมนั้้�น บ่่มิชิ อบเลย”
	ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่า เมืืองต่่าง ๆ ที่่�นิิยมสร้้างเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมต่่างมีีความสััมพัันธ์์
ทางการเมืืองการปกครองตั้้�งแต่่แรกสถาปนากรุุ งศรีีอยุุธยา ตั้้�งแต่่ปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 จนถึึง
พุุทธศตวรรษที่่� 20 ซึ่่ง� อาจเป็็ นพระราชประสงค์์ของสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชที่่� 2 (เจ้้าสามพระยา)
คงโปรดให้้สร้้างขึ้้�นเพื่่�อถวายเป็็ นพุุทธบููชาไว้้ในกรุุปรางค์์ประธานวััดราชบููรณะ อยุุธยาแห่่งนี้้� เพื่่�อถวาย
เป็็ นพุุทธบููชาพระบรมสารีีริกิ ธาตุุที่่�บรรจุุในกรุุแห่่งนี้้�ด้วย
้

สรุุ ปและอภิิปรายผล
	การสัันนิิษฐานรูู ปแบบเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� (จำำ�ลอง) หากสมบููรณ์์เต็็มองค์์ จะมีี
องค์์ประกอบ 3 ส่่วน คืือ ส่่วนฐานหน้้ากระดาน รองรัับฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่สองเส้้น เรืือนธาตุุ(ไม่่มีี
การประดิิษฐานพระพุุทธรููป) มีีซุ้้�มหน้้านางบนเรืือนธาตุุ ถััดขึ้้�นไปเป็็ นส่่วนรองรัับองค์์เจดีีย์ ์ องค์์เจดีีย์ ์
ทรงกลม ส่่วนทรงกรวยมีีบัวท
ั รงคลุ่่�ม ปล้้องไฉน ปลีียอด ตามลำำ�ดับั เป็็ นรููปแบบที่่�รับอิ
ั ิทธิิพลจาก
ศิิลปะล้้านนา คืือ ลัักษณะฐานสููง และรููปแบบฐานบััวลูกู แก้้วอกไก่่สองเส้้น ส่่วนเรืือนธาตุุและซุ้้�ม
หน้้านางจากรููปแบบเจดีีย์ท์ รงปราสาทยอดในศิิลปะสุุโขทััย ซึ่่ง� เกิิดการคลี่่�ลายรููปแบบเป็็ นแบบอย่่าง
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมในช่่วงเวลาก่่อนและช่่วงระยะแรกของการสถาปนาอยุุธยา ในช่่วงปลายพุุทธ
ศตวรรษที่่� 19 ถึึงต้้นพุุทธศตวรรษที่่� 20 ต้้นแบบใกล้้ชิิดในช่่วงปลายพุุทธศตวรรษที่่� 19 ที่่�เป็็ นแรง
บัันดาลใจ คืือ เจดีีย์วั์ ดั ไก่่เตี้้�ย สุุพรรณบุุรีี เจดีีย์ร์ ายวััดพระแก้้ว สรรคบุุรีี ชััยนาท เจดีีย์ใ์ นถ้ำำ�� เขาหลวง
เพชรบุุรีี เจดีีย์ร์ ายวััดพระราม และเจดีีย์วั์ ดั สัังขปัั ต อยุุธยา
	ทั้้�งนี้้� เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ�(จำำ�ลอง) องค์์นี้้ � คงเป็็ นสิ่่�งที่่�บรรจุุอยู่่�ในกรุุ ชั้้น� ที่่� 2 ซึ่่�ง
ประกอบด้้วยเครื่่�องประดัับชนชั้้�นสููง เครื่่�องราชููปโภค และเจดีีย์ท์ รงปรางค์์(จำำ�ลอง) คงเป็็ นส่่วนที่่�
กษััตริิย์ห์ รืือชนชั้้�นสููงในราชสำำ�นักั อยุุธยาถวายบรรจุุกรุุเป็็ นพุุทธบููชา ผู้้�สร้้างซึ่่ง� อาจเป็็ นสมเด็็จพระบรมราชาธิิราชที่่� 2 (เจ้้าสามพระยา) คงมีีพระราชประสงค์์และพระราชนิิยมในศิิลปกรรมก่่อนหรืือระยะ
แรกการสถาปนากรุุงศรีีอยุุธยานำำ�มาบรรจุุร่ว่ มในกรุุแห่่งนี้้� สอดคล้้องกัับความสััมพัันธ์์ทางประวััติศิ าสตร์์
อยุุธยา จึึงกำำ�หนดอายุุเจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมองค์์นี้้จ� ากการศึึกษาไว้้ช่ว่ งปลายพุุทธศตวรรษที่่� 20 ช่่วง
เวลาเดีียวกับก
ั ารสร้้างวััดราชบููรณะใน พ.ศ.1967
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ข้้อเสนอแนะและแนวทางการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้ประโยชน์์
	การสัันนิิษฐานรูู ปแบบสมบููรณ์์ของเจดีีย์ ์ ช่่วยให้้ทราบต้้นแบบและสามารถกำำ�หนดอายุุ
เจดีีย์ท์ รงแปดเหลี่่�ยมทองคำำ� เป็็ นแนวทางในการศึึกษาสถาปัั ตยกรรมทองคำำ�อื่่�น ๆ ที่่�พบร่ว่ มกัันกรุุ
เช่่น ปรางค์์ทองคำำ�(จำำ�ลอง) และชิ้้�นส่่วนสถาปัั ตยกรรมซุ้้�มต่่าง ๆ เป็็ นต้้น
	ทั้้�งนี้้�การศึึกษาเทคนิิควิิธีีการผลิิตชิ้้�นงานทองคำำ�ที่่�ไม่่ใช่่การสลัักดุนุ ลาย และประกอบลาย
จากการตััดแผ่่นทอง เส้้นทองประกอบเป็็ นรููปแบบลวดลายต่่าง ๆ นั้้�น ชวนให้้นึึกถึึงทั้้�งงานช่่างทองใน
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The Creation of Painting: Rhythm Colors Looks and Pattern in Southern way of life Customs and Culture
เจริิญ ผิิวนิิล 1
สมพร ธุุรีี 2

บทคััดย่่อ
งานวิิจัยนี้้
ั มี� ีวัตั ถุุประสงค์์ เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์จังั หวะสีีสันั รููปลัักษณ์์ของวิิถีีชีีวิิตวััฒนธรรม
ประเพณีีของชาวใต้้ วััฒนธรรมเป็็ นเครื่่�องหล่่อหลอมสมาชิิกของสัังคมให้้เกิิดความผููกพันั สามััคคีี
และอบรมขััดเกลาให้้มีีทัศั นคติิความเชื่่�อและค่่านิิยมสอดคล้้องกััน นอกจากนี้้�วัฒ
ั นธรรมยัังเป็็ นสิ่่�งที่่�
มิิได้้หยุุดนิ่่�ง แต่่หากเปลี่่ย� นแปลงอยู่่�ตลอดเวลาไปตามยุุคสมััย นำำ�มาซึ่่ง� แรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์
ผลงานทางด้้านจิิตรกรรมสีีอะคริิลิิกและสื่่�อผสมที่่�เกี่่�ยวกับจั
ั งั หวะสีีสันั รูู ปลัักษณ์์ในวิิถีีชีีวิิตประเพณีี
วััฒนธรรมของภาคใต้้ และเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ในการสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และ
สื่่�อผสมที่่�สื่่�อความหมายในการเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลงของวััฒนธรรมไทยที่่�มีีเอกลัักษณ์์แสดงออก
ถึึงอิิสรภาพและเสรีีภาพ ซึ่่ง� วััฒนธรรมเป็็ นสิ่่�งที่่�กำ�ำ หนดพฤติิกรรมของมนุุษย์์ พฤติิกรรมของคนจะ
เป็็ นเช่่นไรก็็ขึ้้น� อยู่่�กัับวัฒ
ั นธรรมของกลุ่่�มสัังคมนั้้�น ๆ วััฒนธรรมจะมีีทั้้ง� ความศรััทธา ความเชื่่�อ ค่่านิิยม
บรรทััดฐานนำำ�มาวิิเคราะห์์สู่่�กระบวนการสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปะนั้้�นจำำ�เป็็ นจะต้้องมีีการทดลอง
ค้้นคว้้าหาวิิธีีในการแสดงออกที่่�ต้อ้ งอาศััยระยะเวลาเพื่่�อค้้นหารููปแบบและพััฒนาไปเป็็ นลำำ�ดับั
จากการวิิจัยั และพััฒนาเทคนิิคจิิตกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่�อผสม ชุุดการสร้้างสรรค์์ผลงาน
จิิตรกรรม:จัังหวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์ ลาดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้ เป็็ นกระบวนการ
ทางเทคนิิคการใช้้สีีสันั ประกอบกัับการเลืือกใช้้วัสั ดุุอุปุ กรณ์์ มาผสมผสานเข้้าด้้วยกันั เกิิดเป็็ นผลงาน
รููปแบบศิิลปะร่่วมสมััยด้วยก
้ ารประสานแนวความคิิดเก่่าและใหม่่ เชื่่�อมโยงระหว่่างการอนุุรักษ์
ั แ์ ละ
การสร้้างสรรค์์ซึ่ง�่ เป็็ นการปฏิิบัติั ิตามกระบวนการตามขั้้�นตอนการทำำ�งานการสร้้างสรรค์์รููปแบบและ
แนวทางในการแสดงออกที่่�ตรงกัับจุดุ มุ่่�งหมายโดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งของอารมณ์์และความรู้้�สึึก
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะและโดดเด่่นของลวดลายนำำ�มาซึ่่ง� ความประทัับใจที่่�มุ่่�งเน้้นจัังหวะ สีีสันั น้ำำ�� หนััก
ระนาบของแสงเงา นำำ�มาคลี่่�คลายตััดทอนรููปทรง ของการแสดงหนัังตะลุุง มโนราห์์ ด้้วยการสร้้างรููป
ลัักษณ์์ จากจัังหวะ ระนาบแสงเงาประกอบกััน เกิิดผลงานสร้้างสรรค์์ที่่�มีีเอกลัักษณ์์ใหม่่สื่่�อความ
หมายถึึงความเคลื่่�อนไหวและการเปลี่่ย� นแปลงประเพณีีของชาวใต้้ อัันก่่อให้้เกิิดสุุนทรีียภาพเชิิงบวก
แก่่ผู้้�ดูแู ละเป็็ นการเปิิ ดมิิติทิ างความคิิดจากรููปแบบงานที่่�มีลัี กั ษณะเหมืือนจริิง (Realistic) แล้้วคลี่่คล
� าย
ไปสู่่�รููปแบบงานที่่�มีีลักั ษณะเป็็ นกึ่่�งนามธรรม (Semi-Abstract) ในการจััดองค์์ประกอบตามทััศนคติิ
ที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตน
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: วิิถีีชีีวิิตภาคใต้้, วิิถีีชีีวิิต, จิิตรกรรม, จัังหวะ, สีีสันั
1
2

สาขาวิิชาทััศนศิิลป์์และการออกแบบ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
รองศาสตราจารย์์.,ดร.,สาขาวิิชาทััศนศิิลป์์และการออกแบบ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
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Abstract
This research has the objectives 1) to stubby rhythmal colors of the people in Southern
of Thailand. Culture can combine people in society to be more cooperative and preach the
people to ham the same belief and virtue. Moreover, culture is something dynamic and
changing along trends and period of time which in spine the creation of acrylic painting and
mixed media about rhyme them and looks in Southern culture to create new knowledge. 2) to
study values which concern with culture. Some “value” become “core” of Thai couture. In
other word, most of Thai people are unique the reflect the freedom.
From the research and development of psychic techniques, acrylic paints and mixed
media, a series of The Creation of Painting: Rhythm Colors Looks and Pattern in Southern
way of life Customs and Culture. It is a technical process, the use of color combined with
the choice of materials. They combine them together to create works of contemporary art
style by harmonizing old and new ideas, linking between conservation and creation, which
is the practice of the process of working, creating styles and guidelines in a coherent
expression with a focus on emotions and the unique and distinctive feeling of a pattern
evokes a rhythm-oriented impression. Color, weight, plane of light, shadow to unravel and
shorten the shape of the Nang Talung, Manora show by creating the appearance from the
rhythm of the plane of light and shadow combined. The creation of a new identity that conveys
the movement and change of the traditions of the southern people. This creates a positive
aesthetics for the viewer and opens up a conceptual dimension from a work that looks
realistic and then opens to a work style that is a semi-abstract in the arrangement. Unique
attitude-based elements.
Keywords: life Customs and Culture, painting, Rhythm, color
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เป็็ นอยู่่�และวััฒนธรรม “วััฒนธรรมเป็็ นเครื่่�องหล่่อหลอมสมาชิิกของสัังคมให้้เกิิดความผููกพันั สามััคคีี
และอบรมขััดเกลาให้้มีีทัศั นคติิความ เชื่่�อและค่่านิิยมสอดคล้้องกััน นอกจากนี้้�วัฒ
ั นธรรมยัังเป็็ นสิ่่�งที่่�
มิิได้้หยุุดนิ่่�งอยู่่�กัับที่่� แต่่หากเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ไปตามยุุคสมััย” ค่่านิิยม (Values) กล่่าวได้้
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ว่่า “ค่่านิิยม” มีีความเกี่่�ยวพันั กัับวัฒ
ั นธรรมอย่่างใกล้้ชิิดและ “ค่่านิิยม”บางอย่่างได้้กลายมาเป็็ น
“แกน” ของวััฒนธรรมไทย กล่่าวคืือ วิิถีีชีีวิิตของคนไทยโดยส่่วนรวมมีีเอกลัักษณ์์ซึ่ง�่ แสดงออกถึึง
อิิสรภาพและเสรีีภาพ
	วััฒนธรรมเป็็ นสิ่่�งที่่�กำ�ำ หนดพฤติิกรรมของมนุุษย์์ พฤติิกรรมของคนจะเป็็ นเช่่นไร ก็็ขึ้้น� อยู่่�กัับ
วััฒนธรรมของ กลุ่่�มสัังคมนั้้�น ๆ วััฒนธรรมจะมีีทั้้ง� ความศรััทธา ความเชื่่�อ ค่่านิิยมบรรทััดฐาน เป็็ นต้้น
ซึ่่ง� สะท้้อนให้้เห็็นวิิถีชีี วิี ติ ของผู้้�คนในแต่่ละภููมิภิ าควััฒนธรรมที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการดำำ�รงชีีวิติ มีีภูมิู ปัิ ัญญาที่่�
เป็็ นองค์์ความรู้้�เพื่่�อพััฒนาชีีวิิตให้้สมดุุลกับั สภาพแวดล้้อมและเหมาะสมกัับยุคุ สมััย
อีีกมีีทั้้ง�
วััฒนธรรมด้้านวััตถุุ เช่่น สิ่่�งของ เครื่่�องใช้้ บ้้านเรืือน การแต่่งกาย ภาษาและวััฒนธรรม ด้้านจิิตใจ
ความประทัับใจเป็็ นความรู้้�สึึกอย่่างหนึ่่ง� ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้กับทุ
ั กค
ุ นที่่�มีีความพึึงพอใจ สิ่่�งที่่�กระทบความ
รู้้�สึึกแล้้วแสดงออกซึ่่ง� อารมณ์์ออกมานั้้�น เป็็ นสิ่่�งที่่�มีีความหมายในตััวมีีนักคิ
ั ดิ นัักปราชญ์์นิิยามกััน ไว้้
แตกต่่างหลากหลาย เช่่น เออ แวร็็อง (Eugene Veron) กล่่าวว่่า “ศิิลปะเป็็ นการแสดงออกทาง
อารมณ์์ของ บุุคลิกิ ภาพของมนุุษย์์” หรืือเลโอ ตอลสต๊๊อย (Leo Toistoe, ค.ศ. 1828-1910) นิิยามไว้้
ว่่า “ศิิลปะเป็็ นวิิธีีสื่่�อสารวิิธีี หนึ่่ง� ระหว่่างมนุุษย์์ด้วยกั
้ นั เราใช้้คำ�พู
ำ ดู สำำ�หรัับสื่่�อสารความคิิด แต่่ใช้้
ศิิลปะสำำ�หรัับสื่่�อสารความรู้้�สึึก”(อิิทธิิพล ตั้้�ง โฉลก, 2550 : 10) และความประทัับใจดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ผู้้�
วิิจัยั สร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะในแง่่ของการแสดงออกหรืือการสื่่�ออารมณ์์ความรู้้�สึึก โดยใช้้เรื่่อ� งราว
รููปทรง วิิถีีชีีวิิต ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม ที่่�มีีสีีสันั ให้้อารมณ์์ความรู้้�สึึกตามจิินตนาการ สื่่�อสารทางความ
คิิดด้้วยรููปลัักษณ์์ทางทััศนธาตุุทางศิิลปะ โดยสอดคล้้องกัับแนวความคิิด (ชลููด นิ่่�มเสมอ, 2559:
414) ที่่�กล่า่ วว่่า จิินตนาการ คืือพลัังของจิิตเกิิดการก่่อรููปของความคิิดจากหลาย ๆ ความคิิดจน
เป็็ นการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ที่่�มีีเอกภาพขึ้้�น จิินตนาการถึึงแม้้จะกล่่าวกัันว่่าไร้้ขอบเขต แต่่ก็็เป็็ นสิ่่�งที่่�มีี
ระเบีียบ มีีเกณฑ์์ในตััวเอง มีีการก่่อกำำ�เนิิดและเติิบโต เช่่น เดีียวกับสิ่่
ั �งทั้้�งหลายที่่�อยู่่�ภายใต้้กฎของ
จัักรวาล
จากข้้อมููลการวิิเคราะห์์จังั หวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์ ลวดลาย ประเพณีีวัฒ
ั นธรรมมาเป็็ นแรง
บัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ผลงานถ่่ายทอด เรื่่อ� งราวความรู้้�สึึกแสดงออกมาในรููปแบบจิิตรกรรมสีี
อะคริิลิกิ และสื่่�อผสม โดยนำำ� บรรยากาศสีีสันั รููปทรง สิ่่�งของเครื่่�องใช้้ ลวดลาย เสื้้�อผ้้า การแต่่งกาย
นำำ�มาสร้้างสรรค์์หลอมให้้เกิิดเป็็ นงานศิิลปะรูู ปแบบใหม่่ โดยเนื้้�อหาที่่�สื่่�อเกี่่�ยวข้อ้ งกัับสัญ
ั ลัักษณ์์
เรื่่อ� งราว ลวดลาย จัังหวะ สีีสันั วิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรม ทางการ เคลื่่�อนไหวและเปลี่่�ยนแปลงประเพณีีของ
ชาวใต้้ที่่มี� คว
ี ามเหมาะสมที่่�สุดุ โดยการนำำ�เทคนิิคกระบวนการทางศิิลปะที่่�สามารถพััฒนารููปแบบของ
ผลงานที่่�สร้้างสรรค์์ และมีีคุณ
ุ ค่่าและคงไว้้ซึ่ง�่ เอกลัักษณ์์วัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น
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การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรม: จัังหวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์
ลวดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั สร้้างสรรค์์
1. ศึึกษาวิิเคราะห์์ จัังหวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์ของวิิถีีชีีวิิตของชาวใต้้
2. เพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรมสีีอะคริิลิิกและสื่่�อผสม ที่่�เกี่่�ยวกับจั
ั งั หวะสีีสันั รููปลัักษณ์์
ลวดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้
3. เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ในการสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรมสื่่�อผสม เพื่่�อสื่่�อความหมาย
ถึึงความเคลื่่�อนไหวและการเปลี่่�ยนแปลง

วิิธีีการดำำ�เนิินการสร้้างสรรค์์
	การวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่�อผสม: จัังหวะ สีีสันั กัับรููปลัักษณ์์
ลวดลายในวิิถีี ชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้ คืือความประทัับใจและแรงบัันดาลใจที่่�เกิิดจากความ
คุ้้�นเคยและถููกปลููกฝัังมาตั้้�งแต่่วัยั เยาว์์ในสัังคมไทยทางภาคใต้้ดังั นั้้�นการวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์ผลงาน
ครั้้�งนี้้� คืือ
1.ขอบเขตด้้านพื้้�นที่่� จัังหวััดในภาคใต้้ประกอบด้้วย
		
- ตำำ�บลพุมุ เรีียง อำำ�เภอไชยยา จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
- บ้้านหนัังตะลุุง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
		
- ผ้้าบาติิก หรืือผ้้าปาเต๊๊ะ อำำ�เภอเหนืือคลอง จัังหวััดกระบี่่�
2. ขอบเขตด้้านการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา ตามหััวข้อ้ ต่่อไปนี้้�
		
- รููปแบบของวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
		
- เนื้้�อหาเรื่่อ� งราววิิถีีชีีวิิตและประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้
		
- จัังหวะ สีีสันั วััฒนธรรมพื้้�นบ้้านภาคใต้้ เช่่น หนัังตะลุุง, มโนราห์์
		
- ลวดลายสีีสันั เสื้้�อผ้้าการแต่่งกาย
		
- แนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ของศิิลปิิน
- องค์์ประกอบศิิลป์์ของการสร้้างสรรค์์ผลงานจากวิิถีชีี วิี ติ และประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้
สรุุปการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาตามหััวข้อ้ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์ผลงาน

ขอบเขตการสร้้างสรรค์์ผลงาน
- รููปแบบผลงาน เป็็ นรููปแบบกึ่่�งรููปธรรมและนามธรรม ในการแสดงออกของผลงานที่่�มีี
เอกลัักษณ์์โดดเด่่นของบรรยากาศสีีสันั ลวดลาย นำำ�มาซึ่่ง� ความประทัับใจ โดยมุ่่�งเน้้นจัังหวะ สีีสันั
น้ำำ�� หนััก แสงเงา นำำ�รููปทรง ท่่าทางของหนัังตะลุุง มโนราห์์มาลดตััดทอน ด้้วยการสร้้างรููปลัักษณ์์ใหม่่
อัันก่่อให้้เกิิดสุุนทรีียภาพตามทััศนคติิส่ว่ นตััว
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- เนื้้�อหาเรื่่อ� งราว เกี่่�ยวกับรู
ั ูปลัักษณ์์ เรื่่อ� งราว ลวดลาย จัังหวะ สีีสันั วิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรม
ประเพณีีของชาวใต้้ที่่�เป็็ นการแสดงออกของอารมณ์์ความรู้้�สึึกถึึงความเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลง
- เทคนิิค จิิตรกรรม สีีอะคริิลิกิ และสื่่�อผสมบนผ้้าใบ ขนาด 90 x 120 เซนติิเมตร จำำ�นวน 3
ผลงาน

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั สร้้างสรรค์์
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การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรม: จัังหวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์
ลวดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้

การดำำ�เนิินการวิิจัยั สร้้างสรรค์์
1. ศึึกษาสำำ�รวจ รวบรวมและวิิเคราะห์์เนื้้�อหาเรื่่อ� งราวด้้านประเพณีีวัฒ
ั นธรรมและวิิถีีชีีวิิต
ของภาคใต้้
		
- การแต่่งกายของภาคใต้้ มีีการแต่่งกายต่่างกัันตามเชื้้�อชาติิ ถ้้าเชื้้�อสายจีีนจะ
แต่่งแบบจีีน ถ้้าเป็็ นชาวมุุสลิิมก็็จะแต่่งคล้้ายกัับชาวมาเลเซีีย ปัั จจุุบันั แหล่่งทำำ�ผ้า้ แบบดั้้�งเดิิมนั้้�น
เกืือบจะสููญหายไปคงพบได้้เฉพาะ 4 แหล่่งเท่่านั้้�นคืือ ที่่�ตำ�บลพุ
ำ
มุ เรีียง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี อำำ�เภอ
เมืือง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เกาะยอ จัังหวััดสงขลา และตำำ�บลนาหมื่่�นศรีี จัังหวััดตรััง
		
- วิิถีีชีีวิิตในภาคใต้้ เช่่นการทำำ�สวน การทำำ�ไร่่ การทำำ�ไร่่ ทำำ�นา การประมง เป็็ นต้้น
		
- ประวััติิความเป็็ นมาวััฒนธรรมในภาคใต้้นั้้น� มีีปััจจััยในหลาย ๆ อย่่างที่่�เป็็ นตััว
หล่่อหลอมตามแต่่ลักั ษณะเผ่่าพัันธุ์์�ของตนเองและรวมถึึงการสร้้างขนบธรรมเนีียม ประเพณีีและ
ความเชื่่�อ การละเล่่น การศึึกษาที่่�โอบล้้อมการดำำ�ชีีพในความเป็็ นอยู่่�
ที่่ม� าเนื้้อ� หาจากแหล่่งความรู้้�

ที่่ม� าเนื้้อ� หาจากแหล่่งความรู้้�

ลัักษณะที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ภาพข้้อมููลต้น้ แบบ(Sketch) ทาง
ความคิิดหนัังตะลุุงแสงและเงาที่่�ใช้้
ในการเชิิดแสดง ตััวหนััง ตะลุุงที่่�มีี
ความโปร่่งแสงรููปแบบกรรมวิิธีีการ
ขุุดเจาะ ตอกหนััง อัันมีีเอกลัักษณ์์
ภาพข้้อมููลต้น้ แบบ(Sketch)ทาง
ความคิิดลวดลายวััฒนธรรมการ
แต่่งกายผ้้าพุุมเรีียง
- วััฒนธรรม การแสดงพื้้�นบ้้านภาคใต้้
เช่่น หนัังตะลุุงมโนราห์์ลวดลาย
-วััฒนธรรมการแต่่งกายผ้้าปาเต๊๊ะที่่�
มีีรููปทรงลายเส้้นของธรรมชาติิสีีสันั
ที่่�มีีน้ำ��ำ หนัักมีีลวดลายที่่�เด่่นชััด

ตารางที่่� 1 วิิเคราะห์์เนื้้�อหาเรื่่อ� งราวด้้านประเพณีีวัฒ
ั นธรรมและวิิถีีชีีวิิตของภาคใต้้
2. การวิิเคราะห์์สู่่�การสร้้างสรรค์์ หลัังจากที่่�ได้้รวบรวมข้้อมููลและศึึกษากรอบแนวคิิด
แล้้วจึึงนำำ�ข้อ้ มููลมาประมวลวิิเคราะห์์ เพื่่�อให้้การแสดงออกและสอดคล้้องตรงตามวััตถุุประสงค์์และ
ตอบสนองกัับแนวความคิิดมากที่่�สุดุ อีีกทั้้ง� ยัังสามารถสื่่�อสารให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจได้้โดยผ่่านกระบวนการ
สร้้างสรรค์์ทางด้้านทััศนศิิลป์์
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2.1 รููปแบบประเพณีีวัฒ
ั นธรรมท้้องถิ่่�น โดยศึึกษาเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งจากแหล่่ง
ความรู้้�ต่่าง ๆ จัังหวะ สีีสันั กัับรููปลัักษณ์์ ลวดลายสมััยใหม่่ในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้
เนื้้อ� หาสาระรูู ปแบบประเพณีี
วััฒนธรรมท้้องถิ่่น�

การสัังเคราะห์์ในการทำำ�แบบร่่าง

ลวดลายของผ้้าปาเต๊๊ะวััฒนธรรมด้้านการแต่่งกาย รููปลัักษณ์์ลวดลายสมััยใหม่่สอดคล้้องกลมกลืืนกัับ
ลวดลายของเส้้นรููปทรงต่่าง ๆ ที่่�มีคว
ี ามงดงามและลงตััวของ
ผ้้าปาเต๊๊ะ
รููปแบบวิิถีีชีีวิิตกัับวัฒ
ั นธรรมของภาคใต้้

หนัังตะลุุง แสงและเงา ที่่�ใช้้ในการเชิิดแสดง ตััวหนััง ตะลุุงที่่�
มีีความโปร่่งแสง
ท่่าทาง ลีีลา มโนราห์์ภาคใต้้ที่่�มีีรููปแบบเอกลัักษณ์์ความ
อ่่อนช้้อยของจัังหวะท่่ารำ��ต่่าง ๆ

จัังหวะสีีสันั ในวิิถีีชีีวิิตกัับวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้

จัังหวะของแสงและเงาการเชิิดแสดง ตััวหนัังตะลุุง ท่่ารำ��
ลีีลาของมโนราห์์ลวดลายของเส้้นรููปทรงต่่าง ๆ สีีสันั การ
แต่่งกายรููปแบบของผ้้าปาเต๊๊ะและชุุดมโนราห์์

ตารางที่่� 2 การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
1). รููปลัักษณ์์ลวดลายสีีสันั จัังหวะศึึกษาข้้อมููลทั้้ง� ทางด้้านที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับจังั หวะสีีสันั กัับรููป
ลัักษณ์์ลวดลายสมััยใหม่่ มาประมวล วิิเคราะห์์เพื่่�อให้้การแสดงออกสอดคล้้องตรงและตอบสนอง
กัับแนวความคิิดมากที่่�สุดุ

ภาพที่่� 2 รูู ปลัักษณ์์ตัวั หนัังตะลุุงจากการแสดงพื้้�นบ้้าน

ภาพที่่� 3 รูู ปลัักษณ์์ การแสดงท่่ารำ��ของมโนราห์์ จากการแสดงพื้้�นบ้้าน
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ภาพที่่� 4 รูู ปลัักษณ์์ ลวดลาย สีีสััน ของผ้้าปาเต๊๊ะพื้้�นบ้้าน
2). องค์์ประกอบศิิลป์์ในงานศิิลปวััฒนธรรมภาคใต้้ และวิิถีชีี วิี ติ โดยใช้้หลัักการจััดองค์์ประกอบ
ทางทััศนศิิลป์์ (Composition) คืือ การนำำ�สัดั ส่่วน (Proportion) ที่่�มีีความสััมพัันธ์์กันั อย่่างเหมาะสม
ระหว่่างขนาดของ องค์์ประกอบที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งขนาดที่่�อยู่่�ในรููปทรงเดีียวกันั หรืือระหว่่างรููปทรงของ
มโนราและหนัังตะลุุงนำำ�มาผสมผสานให้้มีีความสััมพัันธ์์กลมกลืืนกัันสร้้างความสมดุุล (Balance)
หรืือดุุลยภาพให้้มีีน้ำ��ำ หนัักที่่�เท่่ากัันของ องค์์ประกอบ ไม่่เอนเอีียงไปข้้างใดข้้างหนึ่่ง� แบบสมมาตรและ
อสมมาตร ในทางความรู้้�สึึกจากการมองตามจัังหวะลีีลา (Rhythm) การเคลื่่�อนไหวที่่�เกิิดจาการซ้ำำ��
กัันขององค์์ประกอบของตััวรููปทรงมโนราห์์และหนัังตะลุุงเป็็ นการซ้ำำ�ที่่
� เ� ป็็ นระเบีียบ จากระเบีียบธรรมดาที่่�
มีีช่ว่ งห่่างเท่่า ๆ กัันมาเป็็ นระเบีียบที่่�สูงู ขึ้้�นซัับซ้อ้ นขึ้้�น จนถึึงขั้้�นเกิิดเป็็ นรููปลัักษณะของศิิลปะเฉพาะ
โดยการเน้้น (Emphasis) ที่่�กระทำำ�ให้้เด่่นเป็็ นพิิเศษกว่่าธรรมดา ในงานศิิลปะจะต้้องมีีส่ว่ นใดส่่วน
หนึ่่ง� หรืือจุุดใดจุุดหนึ่่ง� ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั กว่่าส่่วนอื่่�น มีีลักั ษณะเหมืือนกัันในบางจุุดจะมีีการเปลี่่�ยน
แปร (Variation) คืือ การเพิ่่�มความขััดแย้้งลงในหน่่วยที่่�ซ้ำ�กั
�ำ นั เพื่่�อป้้องกััน ความจืืดชืืด น่่าเบื่่�อ ซึ่่ง� จะ
ช่่วยให้้มีคว
ี าม น่่าสนใจมากขึ้้�นจนเกิิดเอกภาพ (Unity) มีีความเป็็ นอัันหนึ่่ง� อัันเดีียวกันั ขององค์์ประกอบ
ศิิลป์์ทั้้�งด้้านรูู ปลัักษณะ และด้้านเนื้้�อหา เรื่่�องราวไปการสร้้างงานศิิลปะด้้วยการนำำ�เอาทััศนะธาตุุ
ได้้แก่่ เส้้น รููปร่่าง รููปทรง น้ำำ�� หนัักอ่อ่ น แก่่ บริิเวณว่่าง สีี และพื้้�นผิิว มาจััดประกอบเข้้าด้้วยกันั จนเกิิด
ความพอดีีเหมาะสมทำำ�ให้้งานศิิลปะชิ้้�นนั้้�นมีีคุณ
ุ ค่่าอย่่างสููงสุุด
องค์์ประกอบทาง ทััศนศิิลป์์
(Composition)
สััดส่่วน (Proportion)

ภาพผลงานโดยใช้้หลัักการจััด
องค์์ประกอบ

หลัักการจััดองค์์ประกอบ
ความสััมพัันธ์์กันั อย่่างเหมาะสม
ระหว่่าง ขนาดขององค์์ประกอบที่่�แตก
ต่่างกัันทั้้�งขนาดที่่�อยู่่�ในรููปทรงเดีียวกันั
หรืือระหว่่าง รููปทรงและรวมถึึงความ
สััมพัันธ์์กลมกลืืน ระหว่่างองค์์ประกอบ
ทั้้�งหลายด้้วย
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องค์์ประกอบทาง ทััศนศิิลป์์
(Composition)

ภาพผลงานโดยใช้้หลัักการจััด
องค์์ประกอบ

หลัักการจััดองค์์ประกอบ

จัังหวะลีีลา (Rhythm)

การเคลื่่�อนไหวที่่�เกิิดจาการซ้ำำ�กั
� นั ของ
องค์์ประกอบเป็็ นการซ้ำำ�ที่่
� �เป็็ นระเบีียบ มีี
ช่่วงห่่างเท่่า ๆ กัันมาเป็็ นระเบีียบที่่�สูงู ขึ้้�น
ซัับซ้อ้ นขึ้้�นจนถึึงขั้้�นเกิิดเป็็ นรููปลัักษณะ
ของศิิลปะ

การเน้้น (Emphasis)

การกระทำำ�ให้้เด่่นเป็็ นพิิเศษกว่่าธรรมดา
ใน งานศิิลปะจะต้้องมีีส่ว่ นใดส่่วนหนึ่่ง�
หรืือจุุด ใดจุุดหนึ่่ง� ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั กว่่า
ส่่วนอื่่น� ๆ เป็็นประธาน อยู่่�ถ้้าส่่วนนั้้�นอยู่่�
ปะปนกัับส่ว่ นอื่่น� และมีีลักั ษณะเหมืือน กััน

การเปลี่่�ยนแปร (Variation)

การเพิ่่�มความขััดแย้้งลงในหน่่วยที่่�ซ้ำ�กั
�ำ นั
เพื่่�อ ป้้องกัันความจืืดชืืด น่่าเบื่่�อ ซึ่่ง� จะ
ช่่วยให้้มีี ความน่่าสนใจมากขึ้้�น

เอกภาพ (Unity)

การสร้้างเอกภาพขึ้้�นจากความสัับสน
ความ ยุ่่�งเหยิิงเป็็ นการจััดระเบีียบและ
ดุุลยภาพ ให้้แก่่สิ่่�งที่่�ขัดั แย้้งกัันเพื่่�อให้้
รวมตััวกันั ได้้โดย การเชื่่�อมโยงส่่วนต่่าง ๆ
ให้้สัมั พัันธ์์กันั

ตารางที่่� 3 การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบทางทััศนศิิลป์์
วิิเคราะห์์รููปแบบ แนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปิินจิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่�อผสม
4 คน ได้้แก่่ศาสตราจารย์์ กมล ทััศนาญชลีี ศาสตราจารย์์ วิิโชค มุุขดามณีี ศาสตราจารย์์เดชา วราชุุน
และศิิลปิินต่่างประเทศ อุุมแบร์์โต บ๊๊อคโชนีี ผู้้�วิิจัยั ได้้ ทำำ�การศึึกษารวบรวมแนวคิิดของศิิลปิินที่่�
เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการวิิจัยั เชิิงสร้้างสรรค์์จิิตรกรรมสื่่�อผสมรููปแบบจัังหวะการ ลดตััดทอนรููปทรงในผลงาน
ภาพของเขาที่่�แสดงความเคลื่่�อนไหวไปมาเป็็นตััวแทนเป็็นสััญลัักษณ์์ตามแนวความคิิด ของลััทธิฟิิ ิ วเจอริิสม์์
เทคนิิควิิธีีการผสมผสานระหว่่างเทคนิิคของพวกนีีโอ-อิิมเพรสชัันนิิสต์์ คิิวบิสิ ต์์ มาเป็็ นแนวทางใน
การสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะ
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ศิิลปิิ น

แนวทางในการสร้้างสรรค์์ผลงาน

ศาสตราจารย์์
กมล ทััศนาญชลีี

ศิิลปิินผู้้�บุุกเบิิกการแสดงออกทางทััศนศิิลป์์
ในรููปแบบใหม่่ ๆ มานำำ�เสนอเองแล้้วผสม
ผสานด้้วยการนำำ� ภาพหรืือวััสดุุต่า่ ง ๆ มา
ติิดสร้้างสรรค์์เป็็ นผลงานทััศนศิิลป์์

ผลงานศิิลปิิ นจิิตรกรรม สีีอะคริิลิคิ และสื่่อ� ผสม

ชื่่�อผลงาน/ Title : พระพุุทธบาท
ปีี พ.ศ./ Year : 2554 เทคนิิค/ Techniques :
จิิตรกรรมสื่่�อผสมบนผ้้าใบและไม้้ แผ่่นทองคำำ�
เปลว แผ่่นเงิิน หิิน และไม้้woodcut บนไม้้ หิิน
เทอร์์คอย
ศาสตราจารย์์
วิิโชค มุุขดามณีี

เป็็ นศิิลปิินที่่�สร้้างสรรค์์งานศิิลปะร่่วมสมััย
โดยการสร้้างงานจิิตรกรรมรููปแบบของ
ศิิลปะแนวสื่่�อผสม และ พััฒนามาเรื่่อ� ย ๆ
จนมาเป็็ นรููปแบบศิิลปะเชิิงความคิิดแนวจััด
วาง โดยนำำ�วัสั ดุุ เช่่น ไม้้ เหล็็ก ทองแดงฯลฯ
มาสร้้างสรรค์์งานสื่่�อผสมโดยใช้้
ชื่่�อภาพ “สภาวะใหม่่” เทคนิิค สื่่�อประสมบน
กระบวนการทาง จิิตรกรรมควบคู่่�กัันไป
ผ้้าใบ , 80 x 60 ซม.

ศาสตราจารย์์
เดชา วราชุุน

เป็็ นศิิลปิินที่่�สร้้างสรรค์์ผลงานโดยใช้้รููปทรง
เรีียบง่า่ ย น้้อยชิ้้�นรููปทรงเรขาคณิิตแสดงถึึง
ความสงบนิ่่�งเป็็ นสิ่่�ง แทนของวััตถุุและรููป
ทรงอิินทรีีย์แ์ สดงความเคลื่่�อนไหว ของชีีวิิต
โดยใช้้เทคนิิคภาพพิิมพ์์ซิลค์
ิ ส์ กรีีนต่่อมาได้้
เปลี่่ย� นมาสร้้างสรรค์์ผลงานในรููปแบบสื่่�อผสม ชื่่�องาน : การสะท้้อน หมายเลข 10 ปีี
เพื่่�อ แสดงออกทางความคิิดและความรู้้�สึึก
สร้้าง (พ.ศ.) : 2534 เทคนิิค : อะลููมิิเนีียม,
ทองแดง ทองเหลืือง, ไม้้อัดั ขนาด (ซม.) :
93.5 x 113.5 ซม.

ศิิลปิินต่่างประเทศ ศิิลปิินสร้้างงานจิิตรกรรมและประติิมากรรม
อุุมแบร์์โต บ๊๊อคโชนีี ตามแนวความคิิด ของลััทธิิฟิิวเจอริิสม์์เขามีี
เทคนิิควิิธีีการผสมผสาน ระหว่่างเทคนิิค
ของพวกนีีโอ-อิิมเพรสชัันนิิสต์์ คิิวบิสิ ต์์และ
จากภาพถ่่ายโดยเพิ่่�มลีีลาให้้มีีความ
เคลื่่�อนไหวอย่่างรุุนแรง

สื่่�อ : สีีน้ำ�มั
�ำ นั สร้้างเมื่่�อ : พ.ศ. 2456–พ.ศ.
2456 ขนาด : 1.93 ม. x 2.01 ม. ยุุค : อนาคต
นิิยม เรื่่อ� ง : นัักฟุตุ บอล

ตารางที่่� 4 การวิิเคราะห์์แนวทางการสร้้างสรรค์์ของศิิลปิิน
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แนวคิิดทฤษฎีีและงานวิิจัยั สร้้างสรรค์์ที่เ�่ กี่่ย� วข้้อง
ในการสร้้างสรรค์์ผลงานจัังหวะสีีสันั กัับรููปลัักษณ์์ ลวดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรม
ภาคใต้้เป็็ นการนำำ�มาซึ่่ง� ธาตุุทางศิิลปะที่่�บ่ง่ บอกถึึงความหมายแสดงถึึง ความรู้้�สึึกถึึงความสุุนทรีียภาพ
จากส่่วนลึึกภายใต้้จิิตสำำ�นึึกและการใช้้รููปแบบเทคนิิคกระบวนการในการสร้้างสรรค์์ทาง จิิตรกรรม
และสื่่�อผสมเมื่่�อมองผลงานทางศิิลปะที่่�ถ่่ายทอดแสดงออกเป็็ นผลงาน ดัังคำำ�กล่า่ วของ เบเนเด็็ตโต
โกรเช่่ นัักปรััชญาชั้้�นนำำ�ลัทธิ
ั ิจิิตนิิยมชาวอิิตาลีี ที่่�มีีทรรศนะว่่า “ศิิลปะเป็็ นการแสดงให้้เห็็นถึึงความ
เข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้ง� ภายในซึ่่ง� ไม่่สามารถบรรยายให้้รู้้�ด้วย
้ วิิธีีอื่่�นได้้นอกจากต้้องสร้้างเป็็ นงานศิิลปะและ
งานศิิลปะคืือสััญชาตญาณและการแสดงออก”(กีีรติิ บุุญเจืือ, 2522: 18)

การสร้้างสรรค์์ผลงาน
ในการศึึกษากรอบแนวคิิดซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์ผลงานทางด้้านเทคนิิคจิิตรกรรมสีีอะคริิลิคิ
และสื่่อ� ผสมเพื่่�อแสดงออกถึึงอารมณ์์ความรู้้�สึึกความคิิดหรืือความงาม มีีองค์์ประกอบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อยู่่� 2 ส่่วน
คืือ ส่่วนที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�น ได้้แก่่ โครงสร้้างที่่�มองเห็็นหรืือรัับรู้้�ด้วย
้ ประสาทสััมผััสกัับส่ว่ นที่่�แสดงออก
จากโครงสร้้างทางวััตถุุเรีียกว่า่ “รููปทรง” (Form) หรืือองค์์ประกอบทางรููปธรรม และส่่วนที่่�เป็็ น “เนื้้�อหา”
(Content) หรืือองค์์ประกอบทางนามธรรม (ชลููด นิ่่�มเสมอ, 2553: 18-19)
1. การจััดทำ�ำ แบบร่่างและพััฒนาแบบร่่าง
วิิธีีการสร้้างภาพร่่างเป็็ นการกำำ�หนดองค์์ประกอบมุุมมองของภาพโดยเลืือกใช้้จากการถ่่าย
ภาพจริิงสถานที่่�จริิงเวลามีีงานประเพณีีทางวััฒนธรรมและการสืืบค้น้ จากเอกสารหรืืออิินเตอร์์เน็็ต
ในแง่่มุมุ ต่่าง ๆ เพื่่�อใช้้เป็็ นแบบร่่างในการปฏิิบัติั งิ านจริิงโดยเลืือกมุุมมององค์์ประกอบรวมไปถึึงการ
ปรัับแต่่งเพิ่่�มเติิมตััดทอนให้้ได้้เนื้้�อหาสาระที่่�ตอบสนองแนวคิิดในการแสดงออกแล้้วจึึงนำำ�แบบร่่าง
มาเลืือกชิ้้�นที่่�สมบููรณ์์และตอบสนองแนวคิิดความรู้้�สึึกอารมณ์์ในการแสดงออกมากที่่�สุดุ ตามแนว
ความคิิดดัังตารางภาพ

ภาพที่่� 5 กรอบแนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
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ชิ้้น� ที่่�

ที่่ม� าลวดลาย

ที่่ม� ารูู ปแบบรูู ปทรง

แบบร่่างผลงาน

1

2

3

ตารางที่่� 5 การศึึกษาวิิเคราะห์์เนื้้�อหา การออกแบบร่่างลวดลายวััฒนธรรมประกอบรููปร่่าง
จัังหวะ สีีสันั ลวดลายธรรมชาติิ (ปาเต๊๊ะ) ที่่�มา : หนัังตะลุุง,มโนราห์์ภาคใต้้, ผ้้าปาเต๊๊ะ (2561 :
ออนไลน์์)
2. การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรมจัังหวะสีีสันั กัับรูปู ลัักษณ์์ลวดลายในวิิถีชีี วิี ติ ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม
ภาคใต้้
2.1 ขั้้�นตอนการทำำ�ภาพร่่าง วิิ ธีี การสร้้างภาพร่่างเป็็ นการกำำ�หนดองค์์ประกอบมุุมมองของ
ภาพ โดยเลืือกใช้้จากการถ่่ายภาพจริิง สถานที่่�จริิงเวลามีีงานประเพณีีทางวััฒนธรรมและการสืืบค้น้
จากเอกสารหรืืออิินเตอร์์เน็็ตในแง่่มุมุ ต่่าง ๆ เพื่่�อใช้้เป็็ นแบบร่่างในการปฏิิบัติั ิงานจริิงโดยเลืือกมุุม
มององค์์ประกอบรวมไปถึึงการปรัับแต่่งเพิ่่�มเติิมตััดทอนให้้ได้้เนื้้�อสาระที่่�ตอบสนองแนวคิิดในการ
แสดงออกแล้้วจึึงนำำ�แบบร่่างมาเลืือกชิ้้�นที่่�สมบููรณ์์และตอบสนอง แนวคิิด ความรู้้�สึึก อารมณ์์ ในการ
แสดงออกมากที่่�สุดุ
2.2 ขั้้�นตอนการสร้้างสรรค์์ผลงานจริิงขั้้�นตอนปฏิิบัติั งิ านจริิงเป็็ นขั้้�นตอนที่่�ต่อ่ เนื่่�องมาจาก
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ขั้้�นตอนการทำำ�แบบร่่างและเพื่่�อให้้บรรลุุจุดุ มุ่่�งหมายในการปฏิิบัติั งิ านจึึงจำำ�เป็็ นที่่�จะต้้องมีีการวางแผน
ขั้้�นตอนที่่�ชัดั เจนในการปฏิิบัติั ิงานเพราะจะเป็็ นตััวแปรที่่�จะส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จของผลงานในขั้้�น
ตอนสุุดท้้ายเป็็ นอย่่างมากซึ่่ง� แบ่่งเป็็ นขั้้�นตอนย่่อย ๆ ไว้้ดังั นี้้�
- การเตรีียมพื้้�น
- การร่่างภาพ
- การลงสีี
- การคััดน้ำำ�� หนัักด้วย
้ เทคนิิควิิธีีการ
- ขั้้�นตอนสุุดท้้ายการเก็็บรายละเอีียด
2.3 ทััศนธาตุุที่่�ใช้้ในการสร้้างสรรค์์
- เส้้น(Line) เป็็ นทััศนธาตุุที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการสร้้างสรรค์์ผลงานทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นตััวกำ�ำ หนดโครงสร้้าง
รููปร่่าง รููปทรงของระนาบ จัังหวะพื้้�นที่่� ว่่างตลอดจนวััสดุุและสิ่่�งของต่่าง ๆ
- รูู ปทรง (Form) การใช้้รููปทรงในผลงานชุุดนี้้�เป็็ นการใช้้รููปทรงเรขาคณิิตและรููปทรงธรรม
ชาติิของคน ที่่�ได้้จากเรื่่อ� งราวเนื้้�อหาของวิิถีชีี วิี ติ ทางประเพณีีวัฒ
ั นธรรมมาผสมผสานทัับซ้อ้ นตััดทอน
โดยเน้้นใช้้จังั หวะ ลีีลาต่่าง ๆ
- สีี (Color) เป็็ นการใช้้สีีและบรรยากาศของสีีทั้้ง� โทนร้้อนและโทนเย็็นผสมผสานกััน ที่่�ให้้
ความรู้้�สึึกสดใส มีีชีีวิิตชีีวา สอดคล้้องกลมกลืืนกัับลวดลายของเส้้นที่่�สร้้างรููปทรงต่่าง ๆ ที่่�มีีความ
งดงามและลงตััวของผ้้าปาเต๊๊ะ วััฒนธรรมด้้านการแต่่งกาย
- น้ำำ�� หนัักแสงและเงา (Tone) เป็็ นทััศนธาตุุที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั หลัักในการควบคุุมรููปแบบ โครงสร้้าง
ผลงานที่่�มีีความเคลื่่�อนไหวซึ่่ง� เกิิดจากค่่าน้ำำ�� หนัักอ่อ่ นแก่่ที่่�แตกต่่างกััน หรืือทำำ�ให้้เกิิดมิิติิ สลัับซับั
ซ้้อน สนุุกสนาน
- พื้้�นที่่�ว่า่ ง (Space) เป็็ นพื้้�นที่่�ว่า่ งระหว่่างรููปทรงที่่�เกิิดขึ้้�น 2 ลัักษณะคืือพื้้�นที่่�ว่า่ ง ระหว่่าง
รููปทรงหรืือภายนอก รููปร่่างหรืือรููปทรงกัับพื้้น� ที่่�ว่า่ งภายในรููปร่่างหรืือรููปทรงที่่�ผสมผสาน ด้้วยเรื่่อ� ง
ราวสีีสันั และพื้้�นผิิว
- ลััก ษณะพื้้�น ผิิ ว (Texture) เป็็ นทััศ นธาตุุ ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็ นวััตถุุ และกระตุ้้�น
อารมณ์์ความรู้้�สึึก ความหยาบ ความละเอีียด ขรุุขระ มัันวาว ฯลฯ สื่่�อถึึงความเก่่าและใหม่่จากการ
แปรเปลี่่�ยน
3. การวิิเคราะห์์และพััฒนาผลงาน ชุุดที่่� 1-3
	การสร้้างสรรค์์ผลงานผู้้�วิิจัยั ได้้การทดลองกัับวัสั ดุุและสีีที่่�นำ�ำ มาสร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่�อให้้
เกิิดความรู้้�สึึกต่่อผลงานที่่�ถ่่ายทอดโดยการนำำ�สีีอะคริิลิิก สีีน้ำ�มั
�ำ นั ผงคาร์์บอน ผ้้าปาเต๊๊ะน้ำำ�� สร้้าง
เทคนิิคลวดลายพื้้�นผิิวนำ�ำ มาวิิเคราะห์์ ประเมิินและปรัับปรุุงพััฒนาตามขั้้�นตอนดัังกล่่าว พบปัั ญหา
ในการสร้้างสรรค์์ในช่่วงแรก ซึ่่ง� ปัั ญหาที่่�เกี่่�ยวกับก
ั ารหา สััญลัักษณ์์รููปแบบซึ่่ง� ความคิิดเบื้้�องต้้นค่่อน
ข้้างกว้้างในพื้้�นที่่�วิจัิ ยั ปััญหาคลี่่�คลายลงเป็็ นขั้้�นตอนตามลำำ�ดับั สร้้างสรรค์์ ได้้ใช้้เวลาในการสร้้างสรรค์์
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ผลงานการถ่่ายทอดรููปแบบที่่�เป็็ นสััญลัักษณ์์ วิิถีี จัังหวะ สีีสันั กัับรููปลัักษณ์์ ลวดลายสมััยใหม่่ในวิิถีี
ชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้ออกมาได้้อย่่างลงตััว และสมบููรณ์์ทั้้ง� ทางรููปทรงและเนื้้�อหาเพื่่�อที่่�จะ
สามารถแสดงออกถึึงแนวความคิิดได้้มากที่่�สุดุ ตลอดจนตอบสนองต่่อจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะสื่่อ� สาร กัับบุคคล
ุ
อื่่�นตลอดใน 3 ระยะแสดงด้้วยตารางดัังต่่อไปนี้้�
ชิ้้น� งาน

ระยะที่่� 1

ระยะที่่� 2

ระยะที่่� 3

1. ชื่่�อผลงาน
“จัังหวะ ทำำ�นองตะลุุง”

2. ชื่่�อผลงาน
จัังหวะ ลีีลา 1/2019

3. ชื่่�อผลงาน
รููปลัักษณ์์
จัังหวะสีีสันั
ลวดลายในวิิถีีชีีวิิต
1/2020

ตารางที่่� 6 แสดงการวิิเคราะห์์พัฒ
ั นาการสร้้างสรรค์์ชุดุ ที่่� 1-3
ภาพผลงานสร้้างสรรค์์ ระยะที่่� 1
เป็็ นการศึึกษาหารูู ปแบบและแนวทางในการแสดงออกที่่� ตรงกัับจุุดมุ่่�งหมายให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งอารมณ์์ และความรู้้�สึึกในงานที่่�แสดงออกถึึงจัังหวะสีีสันั กัับรููปลัักษณ์์การแสดง หนัังตะลุุง
มโนราห์์ ลวดลายในวิิถีชีี วิี ติ ประเพณีี วััฒนธรรมภาคใต้้โดยอาศััยมุมุ มองจัังหวะการทัับซ้อ้ นของรููปทรง
หนัังตะลุุงในพื้้�นที่่�ว่า่ ง และใช้้น้ำ��ำ หนัักสีีสันั แสงเงา เพื่่�อเป็็ นการเน้้นและสร้้างความรู้้�สึึกด้้วยรููปทรง
(Form) และที่่�ว่า่ ง (Space)เป็็ นสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างสรรค์์
สรุุ ปการสร้้างสรรค์์และพััฒนาผลงานในระยะที่่� 1 ภาพรวมของผลงานในระยะนี้้�
เป็็ นการศึึกษาค้้นคว้้า และทดลองเพื่่�อหารููปแบบเอกลัักษณ์์เฉพาะที่่�ลงตััวในการแสดงออกในระยะ
ดัังกล่่าวยัังคงขาดเอกภาพที่่�ชัดั เจนให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับรายละเอีียดน้้อยไป ผนวกกัับการใช้้เทคนิิค
สีีสันั วััสดุุที่่�ไม่่สัมั พัันธ์์ต่อ่ เนื่่�องสอดคล้้องกัันส่่งผลให้้การแสดงออกด้้อยลง ผลงานในระยะนี้้�จึึงไม่่มีี
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ความชััดเจนในเรื่่�องของการแสดงออกเท่่าที่่�ควรและขาดจุุดที่่�มุ่่�งเน้้น (Focus) ในการนำำ�เสนอที่่�
เหมาะสมจึึงต้้องอาศััยกระบวนการเรีียนรู้้� วิิเคราะห์์ และเลืือกสรรสาระสำำ�คัญ
ั เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาให้้
เกิิดความสมบููรณ์์อย่่างไรก็็ตามผลงานในระยะแรกนี้้�มีี 3 ชิ้้�น นัับเป็็ นพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ทางด้้านความ
คิิดและ รููปแบบของการสร้้าสรรค์์เพื่่�อหาความชััดเจนในการแสดงออกผลงานในระยะต่่อ ๆ ไป
ชุุดที่่� 1 ชื่่�อผลงาน “จัังหวะทำำ�นองตะลุุง”

ภาพที่่� 6 ภาพผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ ที่่� 1 ชิ้้�นที่่� 1 ชื่่อ� ผลงาน จัังหวะทำ�ำ นองตะลุุง 1
เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม ขนาด 40 x 60 เซนติิเมตร

ภาพที่่� 7 ภาพผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ ที่่� 1 ชิ้้�นที่่� 2 ชื่่อ� ผลงาน จัังหวะทำ�ำ นองตะลุุง 2
เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสมขนาด 100 x 120 เซนติิเมตร

ภาพที่่� 8 ภาพผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ ที่่� 1 ชิ้้�นที่่� 3 ชื่่อ� ผลงาน จัังหวะทำ�ำ นองตะลุุง 3
เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสมขนาด 100 x 120 เซนติิเมตร
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การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรม: จัังหวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์
ลวดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้

ภาพผลงานสร้้างสรรค์์ในชุุดที่่� 2 มีีจำ�ำ นวน 2 ผลงาน เป็็ นผลงานที่่�เกิิดจากการศึึกษาค้้นคว้้าและ
วิิเคราะห์์ ผลงานสร้้างสรรค์์ในระยะก่่อนหน้้าที่่�ผ่า่ นมาเป็็ นผลงานที่่�เริ่่ม� เพิ่่�มจัังหวะการทัับซ้อ้ นของ
รููปทรงและเน้้นลวดลายของผ้้าปาเต๊๊ะเพื่่�อให้้เกิิดจุุดเด่่นในการนำำ�เสนอที่่�สอดคล้้องกัับการแสดงออก
มากที่่�สุดุ ในผลงานชุุดดัังกล่่าวยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งอารมณ์์ความรู้้�สึึกถึึงความเคลื่่�อนไหว
สนุุกสนานกัับบรรยากาศสีีสันั ที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกัับลีีลารููปทรง (Form) กัับพื้้น� ที่่�ว่า่ ง (Space) มีีการใช้้สีี
คลุุมโทน (Tone) ด้้วยสีีน้ำ��ำ เงิินและเหลืืองเป็็ นหลััก
สรุุ ปการสร้้างสรรค์์พัฒ
ั นาในชุุดที่่� 2
	ผลงานในระยะนี้้�ได้้มีีการเพิ่่�มจัังหวะการทัับซ้อ้ นของรูู ปทรงและเน้้นลวดลายเลืือกแง่่มุมุ
เรื่่�องราวในการนำำ�เสนอเน้้นรูู ปทรงจัังหวะชััดเจนขึ้้�นซึ่่�งต่่างจากผลงานระยะก่่อนหน้้านี้้�ที่่�นำ�ำ เสนอยััง
มาชััดเจนทั้้�งรููปทรงจัังหวะแน่่น และขาดบรรยากาศสีีที่่�เด่่นชััด แต่่การแสดงในระยะนี้้�ยังั ไม่่ดีีเท่่าที่่�
ควรขาดความกลมกลืืนของทััศนธาตุุเทคนิิคและ วััสดุุ
ชุุดที่่� 2 ชื่่อ� ผลงาน “จัังหวะสีีสันั กัับรููปลัักษณ์์ลวดในวิิถีชีี วิี ติ ประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้”

ภาพที่่� 9 รายละเอีียดผลงานสร้้างสรรค์์ชุดุ ที่่� 2 ชิ้้�นที่่� 1 ชื่่อ� ผลงาน จัังหวะ ลีีลา 1/2019
เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม ขนาด 40 x 60 เซนติิเมตร

ภาพที่่� 10 รายละเอีียดผลงานสร้้างสรรค์์จริงิ ชุุดที่่� 2. ชิ้้�นที่่� 2 ชื่่อ� ผลงาน จัังหวะ ลีีลา 2/2019
เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม ขนาด 40 x 60 เซนติิเมตร
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ภาพผลงานสร้้างสรรค์์ ชุุดที่่� 3 ชื่่�อผลงาน รููปลัักษณ์์ จัังหวะสีีสันั ลวดลายในวิิถีีชีีวิิต 2020 ในชุุดที่่� 3
มีีจำ�ำ นวน 3 ผลงานเป็็ นผลงานที่่�เกิิดจากการศึึกษาค้้นคว้้าและวิิเคราะห์์ผลงานสร้้างสรรค์์พัฒ
ั นา
มากกว่่าในระยะก่่อนหน้้าที่่�ผ่า่ นมา เป็็ นผลงานที่่�เริ่่ม� เพิ่่�มจัังหวะการทัับซ้อ้ นของรููปทรงและเน้้นลวดลาย
ของผ้้าปาเต๊๊ะเพื่่�อให้้เกิิดจุุดเด่่นในการนำำ�เสนอที่่�สอดคล้้องกัับการแสดงออกมากที่่�สุดุ ในผลงานชุุด
ดัังกล่่าวยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งอารมณ์์ความรู้้�สึึกถึึงความเคลื่่�อนไหวสนุุกสนานกัับบรรยากาศ
สีีสันั ที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกัับลีีลารููปทรง (Form) กัับพื้้น� ที่่�ว่า่ ง (Space) มีีการใช้้สีีคลุมุ โทน (Tone) ด้้วยสีี
เหลืือง สีีแดงและคุุมบรรยากาศด้้วยน้ำ��ำ หนัักที่่เ� ข้้มเงาดำำ� เหมืือนบรรยากาศ การแสดงแสงสีียามค่ำำ�คื
� นื
สรุุป การสร้้างสรรค์์พัฒ
ั นาในชุุดที่่� 3 ผลงานในระยะนี้้�ได้้มีีการเพิ่่�มจัังหวะการทัับซ้อ้ นของ
รููปทรงและ เน้้นลวดลาย เลืือกแง่่มุมุ เรื่่อ� งราวในการนำำ�เสนอเน้้นรููปทรงจัังหวะชััดเจนขึ้้�น ซึ่่ง� ต่่างจาก
ผลงานระยะที่่� 1 และ 2 ที่่�นำ�ำ เสนอที่่�คลุมุ เครืือ ทั้้�งรููปทรงจัังหวะแน่่นและขาดบรรยากาศสีีที่่�เด่่นชััด
ให้้ความรู้้�สึึกถึึงบรรยากาศของการแสดงมโหรสพในยามค่ำำ��คืืนมีีความกลมกลืืนของทััศนธาตุุเทคนิิค
และวััสดุุที่่�กระจ่่างชััดมากขึ้้�น

ภาพที่่� 11 ภาพผลงานสร้้างสรรค์์จริงิ ชุุดสรุุป ชื่่อ� ผลงาน รูู ปลัักษณ์์ จัังหวะสีีสัันลวดลายในวิิถีีชีีวิติ
1/2020 เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม ขนาด 100 x 120 เซนติิเมตร

ภาพที่่� 12 ภาพผลงานสร้้างสรรค์์จริงิ ชุุดสรุุป ชื่่อ� ผลงาน รูู ปลัักษณ์์ จัังหวะสีีสัันลวดลายในวิิถีีชีีวิติ
2/2020 เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม ขนาด 80 x 100 เซนติิเมตร
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การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรม: จัังหวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์
ลวดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้

ภาพที่่� 13 ภาพผลงานสร้้างสรรค์์จริงิ ชุุดสรุุป ชื่่อ� ผลงาน รูู ปลัักษณ์์ จัังหวะสีีสัันลวดลายใน วิิถีีชีีวิติ
3/2020 เทคนิิค จิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม ขนาด 100 x 120 เซนติิเมตร
4. สรุุ ปการวิิจัยั สร้้างสรรค์์
	การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรมแนวเรื่่อ� ง จัังหวะ สีีสันั ลวดลายในวิิถีชีี วิี ติ ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม
ภาคใต้้ ชุุดนี้้�สร้้างขึ้้�นมาจากรากฐานของความเจริิญทางประเพณีีและวััฒนธรรมที่่�สอดคล้้องกัับวิิถีี
ชีีวิิตของคนในพื้้�นถิ่่�นภาคใต้้ด้วยวั
้ ตั ถุุประสงค์์จากความมุ่่�งหมายที่่�ต้อ้ งการ ผู้้�วิิจัยั สรุุปตามลำำ�ดับั
ดัังนี้้� คืือ
1. ผลการศึึกษารวบรวมวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์สาระสำำ�คััญ ของจัังหวะสีีสันั ในวิิถีีชีีวิิตกัับ
วััฒนธรรมภาคใต้้ การสร้้างสรรค์์ในระยะแรกเป็็ นการศึึกษาเพื่่�อหารููปแบบและแนวทางในการแสดงออกที่่�
ตรงกัับจุดุ มุ่่�งหมายโดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งของอารมณ์์และความรู้้�สึึกในงานที่่�แสดงออกจัังหวะที่่�
เคลื่่�อนไหวสนุุกสนาน
2. ผลการสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตกรรมสีีสีีอะคริิลิิกและสื่่�อผสม: จัังหวะสีีสันั ในวิิถีีชีีวิิตกัับ
วััฒนธรรมภาคใต้้ เป็็ นกระบวนการทางเทคนิิคการใช้้สีีสันั ประกอบกัับการเลืือกใช้้วัสั ดุุอุปุ กรณ์์มา
ผสมผสานเข้้าด้้วยกันั ให้้เกิิดความเป็็ นจริิงมากขึ้้�น
3. ผลการสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่ในการสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรม เพื่่�อสื่่�อความหมายถึึง
ความเคลื่่� อนไหวเปลี่่�ยนแปลงบัังเกิิ ดผลกัับชิ้้ น� งานที่่� แปลกใหม่่และมีี รููปแบบเอกลัักษณ์์เฉพาะ
ตััวผู้้�สร้้างผู้้�วิิจัยั ในครั้้�งนี้้� และสามารถพััฒนาผลงานให้้มีีคุณ
ุ ค่่าทางศิิลปะมากยิ่่�ง ๆ ขึ้้�นไป
จากการถ่่ายทอดความคิิดอารมณ์์ความรู้้�สึึกที่่�ได้้รับคว
ั ามบัันดาลใจจากสื่่�อสภาพแวดล้้อม
สีีสันั จาก กิิจกรรมประเพณีีวัฒ
ั นธรรมและภููมิิปััญญาศิิลปะพื้้�นบ้้านให้้ปรากฏเป็็ นผลงานทััศนศิิลป์์
ร่่วมสมััย ด้้วยการประสานแนวความคิิดเก่่าและใหม่่เชื่่�อมโยงระหว่่างการอนุุรักษ์
ั แ์ ละการสร้้างสรรค์์
ซึ่่ง� เป็็ นการปฏิิบัติั ติ ามกระบวนการตามขั้้�นตอนการทำำ�งาน ได้้มีีการศึึกษาค้้นคว้้าเนื้้�อหาเรื่่อ� งราวมีี
การทดลองค้้นคว้้าและสร้้างสรรค์์เนื้้�อหารููปทรงและ เทคนิิคกลวิิธีีการสร้้างสรรค์์ ตามแนวความคิิดที่่�
ต้้องการสะท้้อนอารมณ์์และความรู้้�สึึก ซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดผลงานที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว การดำำ�เนิินงาน
สร้้างสรรค์์ในผลงานศิิลปะชุุดนี้้�ทำ�ำ ให้้ข้า้ พเจ้้าเข้้าใจถึึงกระบวนการสร้้างสรรค์์ ศิิลปะที่่�เป็็ นไปอย่่างมีี
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ระบบมีีขั้้น� ตอน ตั้้�งแต่่การจััดการทางความคิิดและการแก้้ไขปััญหาด้้านการสร้้างรููปแบบของการแสดงออก
ทางด้้านศิิลปะ รวมถึึงเทคนิิควิิธีีการเพื่่�อให้้สอดคล้้องตรงตามจุุดมุ่่�งหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ด้้วยหวัังว่่า
การศึึกษาค้้นคว้้าและปฏิิบัติั ิงานครั้้�งนี้้�จะเป็็ นแนวทางของการพััฒนาสร้้างสรรค์์ให้้มีีคุณ
ุ ค่่าสููงสุุดต่่อ
ไปรวมไปถึึงจะเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ที่่�สนใจที่่�จะค้้นคว้้า ส่่งผลให้้เกิิดความคิิดต่่อยอดและเกิิดเป็็ นการ
สร้้างสรรค์์ผลงานที่่�มีีความแปลกใหม่่และยัังอยู่่�ภายใต้้อัตั ลัักษณ์์แนวทางประเพณีีอีีกด้วย
้
5. อภิิปรายสรุุ ปผลการสร้้างสรรค์์
จากการศึึกษาแนวเรื่่อ� ง จัังหวะ สีีสันั ลวดลายในวิิถีชีี วิี ติ ประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้ สู่่�งานวิิจัยั
เชิิงสร้้างสรรค์์จิิตรกรรมสีีอะคริิลิิกและสื่่�อผสมที่่�สอดคล้้องกัับจังั หวะสีีสันั ในวิิถีีชีีวิิตกัับวัฒ
ั นธรรม
ภาคใต้้มีีประเด็็นการ อภิิปราย 4 ประเด็็นดัังนี้้�คืือ
	จัังหวะสีีสันั เป็็ นจุุดเด่่นในผลงานที่่�นำ�ำ เสนอเน้้นความชััดเจนของระนาบแสงและเงา เพิ่่�ม
สีีสันั ขึ้้�นมาเพื่่�อความสวยงาม เป็็ นองค์์รวมและเกิิดเอกภาพ สอดคล้้องกัับแนวความคิิด ชลููด นิ่่�มเสมอ
(2559) ที่่�กล่่าวว่่า จิินตนาการ คืือพลัังของจิิตเกิิดการก่่อรูู ปของความคิิดจากหลาย ๆ ความคิิดจน
เป็็ นการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ที่่�มีีเอกภาพขึ้้�น ผู้้�วิิจัยั ได้้ความเป็็ นเอกภาพของสีีที่่�มีีลักั ษณะพิิเศษคืือ
ความเป็็ นสีีและความจััดของสีีตามกฎของความขััดแย้้งในด้้านรููปร่่าง ทิิศทางและขนาดเช่่นเดีียวกับั
การใช้้น้ำ��ำ หนัักโดยให้้มีีน้ำ��ำ หนัักอ่อ่ นแก่่ ซึ่่ง� เป็็ นการใช้้สีีที่่� กลมกลืืนหรืือการทำำ�สีีให้้หม่่นลง เป็็ นกฎของ
การประสานที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดความเป็็ นเด่่น ให้้มีีจังั หวะการซ้ำำ�ข
� องรููปทรงที่่�เท่่ากัันหรืือแตกต่่างกัันซัับซ้อ้ น
ขึ้้�นที่่�ให้้ความรู้้�สึึกเร้้าอารมณ์์ สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาเรื่่อ� งราววิิถีีชีีวิิตกัับวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้จากความคิิด
และอิิทธิิพลที่่�ได้้รับั จากหลัักการจััดองค์์ประกอบเหล่่านี้้�เป็็ นพื้้�นฐานในการสื่่�อความหมายและการ
แสดงออกทางด้้านผลงานศิิลปะของข้้าพเจ้้าเพื่่�อชัักนำ�ำ ให้้เกิิดประสบการณ์์เชิิงสุุนทรีียะแก่่ผู้้�ดูแู ละ
เป็็ นการเปิิ ดมิิติิทางความคิิดจากรููปแบบงานที่่�มีีลักั ษณะเหมืือนจริิง (Realistic) แล้้วคลี่่คล
� ายไปสู่่�รููป
แบบงานที่่�มีลัี กั ษณะเป็็ นกึ่่ง� นามธรรม (Semi-Abstract) ตามแนวคิิดลัักษณะเฉพาะตน
วิิถีีชีีวิิตกัับวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้จะมีีทั้้ง� ความศรััทธา ความเชื่่�อ ค่่านิิยมบรรทััดฐาน เป็็ นต้้น ซึ่่ง�
สะท้้อนให้้เห็็น วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนในแต่่ละภููมิิภาควััฒนธรรม เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการดำำ�รงชีีวิิตมีีภูมิู ิปััญญาที่่�
เป็็ นองค์์ความรู้้�เพื่่�อพััฒนาชีีวิิต ให้้สมดุุลกับั สภาพแวดล้้อมและเหมาะสมกัับยุคุ สมััย
	การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตกรรมสีีสีอี ะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม: จัังหวะ สีีสันั ในวิิถีชีี วิี ติ กัับวัฒ
ั นธรรม
ภาคใต้้ เป็็ นการสร้้างสรรค์์ด้วยก
้ ารใช้้ธรรมชาติิวิิถีีชีีวิิตกัับประเพณีีวัฒ
ั นธรรม เป็็ นสื่่�อความหมาย
ตามความคิิดอารมณ์์ ความรู้้�สึึกจากการประสานกัันของทััศนธาตุุอันั ได้้แก่่ เส้้น สีี รููปทรง น้ำำ�� หนััก ที่่�ว่า่ ง
และพื้้�นผิิว โดยเทคนิิควิิธีีการระบายด้้วยสีีการวาดเส้้นการพิิมพ์์ด้วย
้ เครยอง ชาร์์โคล ผงคาร์์บอล
เพื่่�อสร้้างน้ำำ�� หนัักที่่เ� ป็็ น 2 มิิติแิ ละ 3 มิิติที่่ิ มี� คว
ี ามลึึกดููลวงตาที่่�เกิิดจากทััศนธาตุุจากวััสดุุทางจิิตรกรรม
เทคนิิคผสม(Mixed Media Painting)
องค์์ความรู้้�ในการสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรมสีีอะคริิลิกิ และสื่่อ� ผสม: จัังหวะสีีสันั ในวิิถีชีี วิี ติ
กัับวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้ อัันเกิิดจากเนื้้�อหาเรื่่อ� งราวที่่�บอกเล่่าถึึงสีีสันั ในวิิถีีชีีวิิตกัับวัฒ
ั นธรรมประเพณีีที่่�
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การสร้้างสรรค์์ผลงานจิิตรกรรม: จัังหวะ สีีสันั รููปลัักษณ์์
ลวดลายในวิิถีีชีีวิิตประเพณีีวัฒ
ั นธรรมภาคใต้้

เป็็ นแก่่นแท้้ของผลงานอัันประกอบด้้วยแนวความคิิด รููปแบบ และเทคนิิคที่่เ� กิิดขึ้้�นใหม่่ในกระบวนการ
สร้้างสรรค์์ทางจิิตรกรรมที่่�เป็็ นแบบ รูู ปธรรมและกึ่่�งนามธรรมในผลงาน

ภาพที่่� 14 กรอบความรู้้�แนวคิิดในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
สรุุปการสร้้างสรรค์์ในระยะแรกเป็็ นการศึึกษาเพื่่�อหารููปแบบและแนวทางในการแสดงออก
ที่่� ตรงกัับจุุดมุ่่�งหมายโดยที่่� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่�องของอารมณ์์และความรู้้�สึึกในงานที่่� แสดงออก
จัังหวะที่่�เคลื่่�อนไหว สนุุกสนาน จัังหวะอ่่อนแก่่ของน้ำำ�� หนััก แสงเงามีีมิิติิที่่�สลัับซับซ้
ั อ้ นของเส้้นและ
รูู ปทรงที่่�แฝงเร้้นอยู่่�ภายใต้้บรรยากาศของวิิถีีชีีวิิตทางวััฒนธรรมการแสดงมหรสพของภาคใต้้หนััง
ตะลุุงและมโนราห์์ โดยอาศััยมุมุ มองการผสานกััน ระหว่่างระนาบของรููปทรงกัับจังั หวะน้ำำ�� หนัักแสง
เงาที่่�สลัับไปมาสื่่�อความหมายถึึงการเคลื่่�อนไหวเหมืือนการดููจังั หวะการเชิิดหนัังตะลุุง ในผลงาน
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ระยะดัังกล่่าวมีีความเป็็ นเอกภาพทางด้้านทััศนธาตุุที่่ล� งตััวชัดั เจน แต่่การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับรายละเอีียด
ที่่�มีีน้อ้ ยเกิินไปและจัังหวะการซ้ำำ�� เท่่ากัันมากทำำ�ให้้ผลงานดููแล้้วธรรมดาและขาดจุุดสนใจ ซึ่่ง� ส่่งผล
ให้้การแสดงออกด้้อยลงตามไปด้้วยผลงานในระยะนี้้�จึึงไม่่มีีความชััดเจนในเรื่่�องของการแสดงออก
เท่่าที่่�ควรและขาดจุุดมุ่่�งเน้้น (Focus) ในการนำำ�เสนอที่่�เหมาะสม จึึงต้้องอาศััยกระบวนการเรีียนรู้้�
วิิเคราะห์์ และเลืือกสรรสาระสำำ�คัญ
ั เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาให้้เกิิดความสมบููรณ์์
อย่่างไรก็็ตามผลงานในระยะแรกนี้้�นับั เป็็ นพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ทางด้้านความคิิดและรููปแบบที่่�เป็็ น
วิิถีีเป็็ น แนวทางของการสร้้างสรรค์์เพื่่�อหาความชััดเจนในการแสดงออกในระยะต่่อไป
6. ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ไปใช้้
		
1.1 สามารถศึึกษารููปแบบรููปร่่างรููปทรง ลีีลากระบวนท่่าต่่าง ๆ ของตััวละครแล้้ว
นำำ�ไปปรัับผสมผสานกัับ ลวดลาย สีีสันั วััฒนธรรมการแต่่งกายตามวิิถีีพื้้น� บ้้าน
		
1.2 สามารถศึึกษาและนำำ�งานวิิจัยั ไปใช้้เป็็ นแนวทางในการศึึกษาลีีลาท่่าทางจัังหวะ
องค์์ประกอบเรื่่อ� งราวของตััวละครการแสดงพื้้�นบ้้านลัักษณะต่่าง ๆ ตลอดจนการนำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้
กัับลวดลาย สีีสันั ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ในชิ้้�นงานสร้้างสรรค์์
2. ข้้อเสนอแนะในการวิิจัยครั้้
ั ง� ต่่อไป
		
2.1 ควรมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกับรู
ั ู ปแบบจัังหวะ ท่่าทาง การแสดงที่่�มีีกระบวนการ
เคลื่่�อนไหวที่่�เหมาะสมลงตััว สมดุุล สื่่�อความรู้้�สึึกกัับสีีสันั ลวดลายการแต่่งกายเพื่่�อให้้เรีียนรู้้�ถึึงหลััก
ความงามสุุนทรีียภาพของผลงานจิิตรกรรม
		
2.2 ควรมีีการศึึกษาคิิดค้้นเทคนิิคกระบวนการสร้้างสรรค์์ที่่�แปลกใหม่่เหมาะสม
สอดคล้้องกัับเรื่่อ� งราว ในการนำำ�มาเสนอวิิจัยที่่
ั �มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวในการสร้้างสรรค์์ครั้้ง� ต่่อ ๆไป
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การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผู้สู้� งู อายุุ
Packaging Design for Seniors
สุุพิศิ เสีียงก้้อง 1

บทคััดย่่อ
	บทความวิิชาการนี้้� กล่่าวถึึงหลัักการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อมวลชนที่่�มีีความเหมาะสม
สำำ�หรัับการนำำ�ไปใช้้ในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผู้้�สูงู อายุุ ซึ่่ง� ภายใต้้หลัักการออกแบบบรรจุุ
ภััณฑ์์เพื่่�อมวลชนทั้้�ง 9 หลัักการได้้แก่่ 1.ง่่ายต่่อการรัับรู้้�และจำำ�แนกผลิิตภััณฑ์์ 2.สะดวกในการจัับถืือ
3.เปิิ ดใช้้งานง่่าย 4.หยิิบหรืือเทของออกได้้ง่า่ ย 5.มีีความเข้้าใจได้้ง่า่ ย 6.ใช้้งานง่่าย 7.เก็็บรักั ษาได้้
ง่่าย 8.กำำ�จัดั ทิ้้�งได้้ง่่าย 9.มีีความปลอดภััยในการใช้้งาน สอดคล้้องกัับคุุณสมบััติิของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�
ผู้้�สููงอายุุต้อ้ งการ และยัังสอดคล้้องกัับหลัักการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� ข้้าถึึงการใช้้งานได้้อย่่างไร้้อุปุ สรรค
ทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านความง่่าย ด้้านการรัับรู้้�ไว และด้้านความปลอดภััย เอื้้�อประโยชน์์ต่อ่ ความ
เปลี่่�ยนแปลงทางด้้านร่่างกายและการรัับรู้้�ของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสื่่�อมถอยลง ดัังนั้้�นการออกแบบ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผู้้�สูงู อายุุจะต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั ทั้้�งการออกแบบโครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เช่่น การเลืือก
รููปทรงและขนาดที่่�เหมาะสมต่่อการหยิิบจับั ใช้้งานและเปิิ ดปิิ ดได้้ง่า่ ย ส่่วนการออกแบบกราฟิิ กบน
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ตอบสนองต่่อการใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของผู้้�สููงอายุุ ก็็จะต้้องคำำ�นึึงถึึงขนาดตััวอักั ษร ภาพ
ประกอบที่่�สื่่�อสารได้้ชัดั เจน สีีที่่�ไม่่มีีผลต่อ่ การมองเห็็นคลาดเคลื่่�อน และการแจงข้้อมููลที่่�เข้้าใจง่่าย
ชััดเจน เป็็ นต้้น เหล่่านี้้�ก็็จะทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุมีีการใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้้สะดวกสบาย เป็็ นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
เพื่่�อมวลชนและผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างแท้้จริิง

1

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์.,สาขาวิิชานิิเทศศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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Abstract
This academic article discusses about the principles of universal design packaging
that are suitable for use in packaging design for seniors. Which under 9 principles of
universal design packaging as follows 1. Easy to identify product 2. Easy to hold 3. Easy
to open 4. Easy to take out 5. Easy to understand 6. Easy to use 7. Easy to store 8. Easy to
dispose 9. Injury prevention. Corresponds to the packaging properties that seniors need. It
contributes to the physical and cognitive changes of the aging elderly. Therefore, packaging
design for the elderly must focus on the design of the packaging structure, such as selecting
the appropriate shape and size for handling. Easy to use and open. The graphic design on
packaging that responds to the packaging usage of seniors. Will have to take into account
the font size Illustrations that communicate clearly. Colors that do not affect vision are inaccurate
and the elucidation of information that is easy to understand, etc. These will make seniors
have a comfortable use of the packaging. It is truly the universal packaging for seniors.
	การออกแบบเพื่่�อมวลชนหรืือการออกแบบเพื่่�อคนทุุกคน (Universal Design) เป็็ นหลััก
การออกแบบที่่�ทำ�ำ ให้้ผลิิตภััณฑ์์ สิ่่�งแวดล้้อม การบริิการ และการออกแบบด้้านต่่าง ๆ เกิิดการใช้้
ประโยชน์์ได้้อย่่างสะดวก ปลอดภััย และเท่่าเทีียมกัันสำำ�หรัับทุกุ ๆ คน ไม่่ว่า่ จะเป็็ นเด็็ก ผู้้�สููงอายุุหรืือ
ผู้้�พิิการก็็ตาม แนวคิิดนี้้�ริเิ ริ่่ม� โดยสถาปนิิกชาวอเมริิกันั โรแนล แอล เมช (Ronald L. Mace) ผู้้�ก่่อตั้้�ง
ศููนย์์การออกแบบสากลในมหาวิิทยาลััยนอร์์ทแคโรไลนาสเตต (North Carolina State University)
ผู้้�ซึ่่ง� เป็็ นโรคโปลิิโอตั้้�งแต่่เด็็ก ได้้ทดลองออกแบบดััดแปลงของใช้้ส่ว่ นตััวของตนเองให้้สามารถใช้้กับั
ผู้้�พิกิ ารได้้ จนเป็็ นที่่�มาของแนวคิิดในการออกแบบที่่�คนในสัังคมสามารถใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างเท่่าเทีียม
ภายใต้้แนวคิิดนี้้�มีีหลัักการ 7 ประการคืือ 1.ทุุกคนใช้้ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน (Equitable use) 2. มีี
ความยืืดหยุ่่�นปรัับเปลี่่�ยนการใช้้ได้้ (Flexible use) 3. ใช้้งานง่่าย (Simple and intuitive use)
4. การสื่่�อความหมายเป็็ นที่่�เข้้าใจง่่าย (Perceptible information) 5. การออกแบบที่่�เผื่่�อการใช้้งานที่่�
ผิิดพลาดได้้ (Tolerance for error) 6. ใช้้แรงน้้อย (Low physical effort) 7. มีีขนาดพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสม
กัับการเข้้าถึึงและใช้้งาน (Size and space for approach) (วิิกิิพีีเดีีย, 2562)
	ถึึงแม้้ว่่าแนวคิิดนี้้�ในช่่วงแรกนั้้�นเน้้นการออกแบบสภาพแวดล้้อมและสิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกสำำ�หรัับคนพิิการ แต่่ในเวลาต่่อมาก็็ขยายไปสู่่�การออกแบบเพื่่�อคนทุุกคน และครอบคลุุมการ
ออกแบบหลากหลายด้้านทั้้�งการออกแบบอาคาร สถาปัั ตยกรรม ผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ รวมถึึงบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั กัับสินิ ค้้าอุุปโภคบริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วันั ของคนทุุก ๆ คน การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�
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ใช้้หลัักคิดิ Universal design นั้้�นจะช่่วยให้้คนหลายกลุ่่�มใช้้ชีีวิิตได้้ง่า่ ยขึ้้�น โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ซึ่่ง� เป็็ นกลุ่่�มคนที่่�จะมีีจำ�ำ นวนมากขึ้้�นในอนาคต โดยสหประชาติิระบุุว่า่ ประเทศใดมีีประชากรอายุุ 60 ปีี
ขึ้้�นไป ในสััดส่่วนเกิินร้้อยละ 10 ของประชากรทั้้�งหมด ถืือว่่าประเทศนั้้�นก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
(Aging society) และจะเป็็ นสัังคมผู้้�สููงอายุุเต็็มรููปแบบ (Aged society) เมื่่�อสััดส่่วนประชากรที่่�
มีีอายุุ 60 ปีี ขึ้้น� ไปเพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 20 ของประชากรทั้้�งหมด ดัังนั้้�นทำำ�ให้้ประเทศญี่่�ปุ่่� นเป็็ นประเทศที่่�
เข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุเร็็วกว่า่ ประเทศอื่่�น ๆ ตามมาด้้วยประเทศอิิตาลีี เยอรมััน และสวีีเดน สำำ�หรัับ
ประเทศไทยนั้้�นคาดการณ์์ว่า่ ในปีี 2564 ไทยจะเข้้าสู่่�สัังคมประชากรผู้้�สููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ โดยที่่�ผู้้�
มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี เกิิน 20% ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด (สถาบัันนวััตกรรมการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2562)
เมื่่�อกล่่าวถึึงผู้้�สููงอายุุที่่�เมื่่�อวััยมากขึ้้�นก็็มักั จะมีีปััญหาด้้านร่่างกายตามมาหลาย ๆ ด้้าน
ทำำ�ให้้การดำำ�รงชีีวิิตยากขึ้้�น ในส่่วนของการใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จะพบปัั ญหาที่่�ชัดั เจนในการหยิิบจับั ใช้้
งานและการมองเห็็น สอดคล้้องกัับการสำำ�รวจของ บริิษััท เต็็ตตรา แพค ที่่�พบว่า่ ผู้้�สููงอายุุมองหา
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิ 5 อย่่างดัังนี้้�คืือ 1. ฝาเปิิ ดปิิ ดง่่าย ลดแรงบิิดหรืือฉีีก
เปิิ ดได้้ง่า่ ย ไร้้ขอบคม 2. บรรจุุภัณ
ั ฑ์์มีีน้ำ��ำ หนัักเบา จัับถนััดมืือ ถืือง่่าย 3. บรรจุุภัณ
ั ฑ์์มีีคุณ
ุ ภาพ เก็็บ
รัักษาสิินค้้าไว้้ได้้นาน 4. ฉลากตััวใหญ่่อ่า่ นง่่าย 5. แสดงข้้อมููลทางโภชนาการชััดเจน จากข้้อมููลดังั
กล่่าวข้้างต้้นทำำ�ให้้เห็็นได้้ชัดั ว่่าการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับการใช้้งานของผู้้�สููงอายุุ (เต็็ต
ตรา แพค, 2560) นั่่�นคืือจะต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั ทางด้้านกายภาพที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของผู้้�สููงอายุุเป็็ น
สำำ�คัญ
ั ประกอบกัับผู้้�สูงู อายุุจะเป็็ นกลุ่่�มผู้้�บริิโภคกลุ่่�มใหญ่่ในอนาคตอัันใกล้้ ดัังนั้้�นการออกแบบ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จึึงมีีแนวโน้้มที่่�จะออกแบบให้้สะดวกต่่อการใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุมากขึ้้�น

ภาพที่่� 1 : ปััญหาด้้านการมองเห็็นฉลากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของผู้้�สููงอายุุ
ที่่ม� า : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2562
	ดัังข้้อมููลข้า้ งต้้นที่่�พบว่่าประเทศญี่่� ปุ่่� นจะเป็็ นประเทศแรก ๆ ที่่�ก้า้ วเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
นัักออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของญี่่�ปุ่่� นจึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่�องนี้้�และมีีการเผยแพร่่แนวคิิดและผลงาน
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ภายใต้้หลัักการ Universal design packaging หรืือการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�
คนทุุกคนสามารถใช้้งานได้้ง่า่ ย สะดวก เผยแพร่่ไปในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึึงประเทศไทยที่่�ได้้จัดั
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แสดง ณ ศููนย์์สร้้างสรรค์์งานออกแบบ(TCDC)เมื่่�อพ.ศ.2551 เป็็ นจุุดเริ่่ม� ต้้นความคิิดและหลัักการนำำ�
ไปใช้้ที่่น่� า่ สนใจในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผู้้�สูงู อายุุ และคนทุุกคน ภายใต้้แนวคิิด 9 หลัักการคืือ
1. ง่่ายต่่อการรัับรู้้�และจำำ�แนกผลิิตภััณฑ์์ (Easy to identify product)
2. สะดวกในการจัับถืือ (Easy to hold)
3. เปิิ ดใช้้งานง่่าย (Easy to open)
4. หยิิบหรืือเทของออกได้้ง่า่ ย (Easy to take out)
5. มีีความเข้้าใจได้้ง่า่ ย (Easy to understand)
6. ใช้้งานง่่าย (Easy to use)
7. เก็็บรักั ษาได้้ง่า่ ย (Easy to store)
8. กำำ�จัดั ทิ้้�งได้้ง่า่ ย (Easy to dispose)
9. มีีความปลอดภััยในการใช้้งาน (Injury prevention)

ภาพที่่� 2 : BOX SET สื่่อ� นิิทรรศการ(สััญลัักษณ์์อธิิบายแนวคิิด Universal design packaging)
ที่่ม� า : บัันทึึกภาพโดยสุุพิศิ เสีียงก้้อง, 2551
ภายใต้้หลัักการทั้้�งหมด 9 ข้้อนี้้� เป็็ นแนวทางนำำ�ไปใช้้สำ�ำ หรัับการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�จะ
ทำำ�ให้้ง่า่ ยและสะดวกต่่อการใช้้งานของคนทุุกคน โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่มี� คว
ี ามเปลี่่ย� นแปลงทางร่่างกาย
ที่่�ส่ง่ ผลกระทบโดยตรงต่่อการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ดัังตััวอย่่างและรายละเอีียดพิิจารณาออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ภายใต้้หลัักการทั้้�ง 9 ข้้อดัังนี้้�
1. ง่่ายต่่อการรัับรู้้�และจำำ�แนกผลิิตภััณฑ์์ (Easy to identify product)
	การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ภายใต้้หลัักการนี้้�จะช่่วยในเรื่่�องปัั ญหาของการมองเห็็นในผู้้�สููง
อายุุ ที่่�มักั จะมองรายละเอีียดข้้อมููลต่า่ ง ๆ บนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้้ยากขึ้้�น ทั้้�งเรื่่อ� งของตััวอักั ษรขนาดเล็็ก สีี
ของตััวอักั ษรและพื้้�นหลัังมีีโทนสีีใกล้้เคีียงกัันมีีส่ว่ นในการมองเห็็นได้้ยาก และการสื่่�อสารที่่�เข้้าใจได้้
ยาก เหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้ผู้้�สูงู อายุุมีีปััญหาในการรัับรู้้�ข้อ้ มููลบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบในการใช้้
งานผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ การประยุุกต์ใ์ ช้้หลัักการนี้้�ทำ�ำ ได้้หลายวิิธีี เช่่น การเน้้นข้้อความหลััก เช่่น ขนาด
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สีี แถบคาด ฯลฯ. หรืือการใช้้ตัวั หนัังสืือทีีมีีสีีตัดั กัับสีีของพื้้�นหลััง เช่่น ตััวอักั ษรสีีเข้้มบนพื้้�นสีีอ่อ่ น
ทำำ�ให้้การมองเห็็นชััดเจนและเข้้าใจได้้อย่่างรวดเร็็ว การใช้้ภาพประกอบที่่�ชัดั เจนเพื่่�อการสื่่�อสารร่่วม
กัับตัวอั
ั กั ษรขนาดใหญ่่หรืือการเน้้นข้้อความ การเลืือกใช้้สีีที่่�พิิมพ์์ลงบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เหมาะสม โดยสีี
ที่่�ผู้้�สูงู อายุุเพศชายชอบคืือสีีฟ้า้ และเขีียว ส่่วนผู้้�หญิิงชอบสีีชมพูู ส้้มและเขีียว หรืือใช้้สีีคู่่�สีีสว่่างกัับสีี
มืืดสลัับกันั ไป เพื่่�อการแยกแยะสีีได้้ง่า่ ยขึ้้�น (ภาควิิชาเทคโนโลยีีการบรรจุุและวััสดุุ คณะอุุตสาหกรรม
การเกษตรมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์, หน้้า 6)

ภาพที่่� 3 : การเน้้นตััวอัักษร ให้้เด่่นร่่วมกัับการใช้้ภาพประกอบ จะช่่วยให้้เกิิดการเข้้าใจได้้ดีี
ที่่ม� า : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563
2. สะดวกในการจัับถืือ (Easy to hold)
	ผู้้�สููงอายุุส่ว่ นใหญ่่มีปัี ัญหาในการหยิิบจับสิ่่
ั ง� ของ รวมถึึงการใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ในชีีวิติ ประจำำ�วันั
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ออกแบบภายใต้้หลัักการนี้้�จึึงควรออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ช่่วยเพิ่่�มความสะดวกและ
ความสามารถในการจัับถืือ ด้้วยการทำำ�ให้้มีีน้ำ��ำ หนัักเบา และรููปทรงที่่�สะดวกในการจัับหรืือใช้้งาน
เช่่น น้ำำ�ผึ้้
� ง� ของ Chico Honey ที่่�ใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบถุุงบีีบคว่ำ��ำ ได้้ สามารถบีีบน้ำ�ผึ้้
�ำ ง� ออกทางก้้นถุุงได้้
สะดวกในการใช้้งานหยิิบจับั ถนััดมืือและไม่่หกเลอะเทอะ อีีกทั้้ง� ยัังมีีน้ำ��ำ หนัักเบาซึ่่ง� นอกจากจะถืือง่่าย
แล้้วยังั ลดการใช้้ทรัพย
ั ากรอีีกด้วย
้

ภาพที่่� 4 : บรรจุุภัณ
ั ฑ์์น้ำ�ผึ้้
�ำ ง� Chico Honey ที่่ส� ะดวกในการจัับถืือและใช้้งาน
ที่่ม� า : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563
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3. เปิิ ดใช้้งานง่่าย (Easy to open)
	ความเจ็็บป่่วยหรืือความเสื่่�อมถอยทางร่่างกายของผู้้�สููงอายุุที่่�พบเห็็นบ่่อยอีีกอย่่างคืือ
ปัั ญหาเกี่่�ยวกับกล้
ั า้ มเนื้้�อหรืือข้้อ โดยเฉพาะโรคเกี่่�ยวกับั ไขข้้ออัักเสบ หรืือกล้้ามเนื้้�ออัักเสบ ทำำ�ให้้
บ่่อยครั้้�งผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถออกแรงบิิดเพื่่�อเปิิ ดฝาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์หรืือแม้้กระทั่่�งใช้้งานสิ่่ง� ของต่่าง ๆ เช่่น
ก๊๊อกน้ำำ�� แบบหมุุน ลููกบิดิ ประตูู เหล่่านี้้�ได้้สะดวก ในการแก้้ปััญหานี้้�ผู้้�ผลิติ ซอสพาสต้้า ตรา Darci ได้้
ออกแบบฝาปิิ ดขวดแก้้ว ที่่�เรีียกว่า่ ฝาปิิ ด Easy lid ที่่�ช่วย
่ ให้้การเปิิ ดฝาขวดทำำ�ได้้ง่า่ ย เพีียงแค่่กดปุ่่�ม
เพีียงปุ่่�มเดีียว ก็็จะช่่วยลดแรงบิิดที่่�จำ�ำ เป็็ นของการเปิิ ดฝาขวดแก้้วที่่ปิ� ิ ดผนึึกสุุญญากาศลงได้้ถึึง 40%
ซึ่่ง� เป็็ นนวััตกรรมใหม่่ในวงการฝาปิิ ดโลหะที่่�เกิิดขึ้้�นในรอบ 75 ปีี และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ช่่วยให้้ผู้้�บริโิ ภค 1ใน 3
ที่่�มีีปััญหากัับการเปิิ ดฝาขวดที่่�ส่ว่ นใหญ่่เป็็ นผู้้�สููงอายุุ ใช้้ชีีวิิตได้้ง่า่ ยขึ้้�น

ภาพที่่� 5 : ซอสพาสต้้า Darci ที่่ใ� ช้้ฝาแบบ Eeasy lid
ที่่ม� า : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563
4. หยิิบหรืือเทของออกได้้ง่่าย (Easy to take out)
เช่่นเดีียวกันั การใช้้ข้อ้ มืือ หรืือการหยิิบจับั ยกเท บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทำ�ำ ได้้ยากขึ้้�น เมื่่�อเรามีีอายุุ
มากขึ้้�น โดยเฉพาะกัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีีขนาดใหญ่่ การที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้้ง่า่ ยขึ้้�น
ทำำ�ได้้ด้วยก
้ ารลดการออกแรงทำำ�ให้้เกิิดความสะดวกในการหยิิบหรืือเทผลิิตภััณฑ์์ออกจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
อย่่างเช่่น ขวดน้ำำ�ดื่่
� �ม Easy drink ผลงานการออกแบบของ Hsu Hsiang-Min, Liu Nai-Wen และ
Chen Yu-Hsin ที่่�ออกแบบให้้ปากขวดเอีียงทำำ�มุมุ 45 องศากัับตัวขว
ั ด ทำำ�ให้้สามารถเติิมน้ำำ�� ผ่่านทาง
ก๊๊อกน้ำำ�� ได้้ง่า่ ยขึ้้�นและเวลาดื่่�มไม่่ต้อ้ งเอีียงคอให้้เมื่่�อยเวลาดื่่�ม

ภาพที่่� 6 : ขวดน้ำ�ดื่
�ำ ม่� Easy Drink
(ที่่ม� า : www.bunjupun.com, 2563)
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5. มีีความเข้้าใจได้้ง่่าย (Easy to understand)
หน้้าที่่� ของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�สำ�คั
ำ ัญอีีกอย่่างหนึ่่�งคืือการสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิโภครัับรู้้�ถึึงข้้อมููลของ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่บ� รรจุุอยู่่�ภายในและเข้้าใจในการใช้้ สำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุจะมีีความเสื่่อ� มทางด้้านสายตาตาม
อายุุที่่�มากขึ้้�น ส่่งผลให้้การมองเห็็นมีีความบกพร่่อง มองตััวอักั ษรขนาดเล็็กได้้ยาก การแสดงข้้อมููล
บนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีีขนาดเล็็ก ทำำ�ได้้ด้วยก
้ ารเลืือกใช้้สีีคู่่�ตัดั กัันเช่่น อัักษรสีีดำ�บ
ำ นพื้้�นขาว น้ำำ�� เงิินบนพื้้�น
ขาว แต่่ควรหลีีกเลี่่�ยงอัักษรสีีแดงบนพื้้�นเขีียวหรืือแดงบนน้ำำ�� เงิิน เพราะสายตามนุุษย์์ไม่่สามารถพุ่่�ง
มองไปยัังสองสีีเหล่่านี้้�พร้อ้ มกัันได้้ และควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้สีีใกล้้เคีียงกัันเช่่น อัักษรสีีน้ำ��ำ ตาลบนพื้้�น
เหลืือง ตััวอย่่างดัังเช่่น ผู้้�ผลิิตยา OTC ที่่�นอกจากจะให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่อ� งขนาดตััวอักั ษรและสีีแล้้ว
ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการรัับรู้้�และความเข้้าใจของผู้้�สููงอายุุ ด้้วยการออกแบบฉลากยา ที่่�เน้้นใช้้ตัวั
อัักษรขนาดใหญ่่แสดงสรรพคุุณของยา ด้้วยคำ�ว่
ำ า่ “บรรเทาอาการปวดข้้ออัักเสบ” แทนที่่�จะเน้้นว่่า
เป็็ นยาชื่่�อ “อะซิิตามิิโนเฟน” ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ผู้้�บริโิ ภคสููงอายุุเลืือกผลิิตภััณฑ์์ที่่�พวกเขามองหาได้้ชัดั เจน
และรวดเร็็วขึ้้น� เหล่่านี้้�เป็็ นวิิธีีการหนึ่่ง� ของการแจงข้้อมููลบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ให้้ผลดีีต่อ่ ผู้้�สููงอายุุ

ภาพที่่� 7 : การเน้้นข้้อความบอกสรรพคุุณของยาช่่วยให้้เข้้าใจได้้เร็็วกว่่าการบอกชื่่อ� ของยา
ที่่ม� า : https://packagingdigest.com/packaging-design/, 2563
6. ใช้้งานง่่าย (Easy to use)
	ผู้้�สููงอายุุในอนาคตที่่�มีีแนวโน้้มจะต้้องใช้้ชีีวิิตตามลำำ�พังั มากขึ้้�น จึึงเกิิดการบริิโภคสิินค้้าทีี
ละน้้อย ทำำ�ให้้ขนาดของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เล็็กลง หรืือหน่่วยย่อ่ ยลง ใช้้งานหมดในครั้้�งเดีียวไม่่ต้อ้ งเก็็บรักั ษา
นาน ผู้้�ผลิิตจึึงเริ่่ม� ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการผลิิตสิินค้้าที่่�มีขี นาดบรรจุุน้อ้ ยหรืือออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้ใช้้
งานง่่ายเพื่่�อความสะดวกของผู้้�สููงอายุุ เช่่น ผงซัักฟอกชนิิดเม็็ดที่่�มีีขนาดพอเหมาะในการซัักผ้า้ ต่่อ
ครั้้�ง ช่่วยให้้ผู้้�สูงู อายุุไม่่ต้อ้ งกะปริิมาณผงซัักฟอกหรืือเทน้ำำ�ย
� าหกหรืือเกิินปริิมาณอีีกต่อ่ ไป ทำำ�ให้้การ
ใช้้ชีีวิิตง่่ายขึ้้�น ในความคิิดของผู้้�เขีียนคิิดว่่า รููปร่่างที่่�จับั ถนััดมืือก็็มีีผลต่อ่ การหยิิบจับั ใช้้งานได้้ง่า่ ยที่่�
ควรนำำ�ไปพิิจารณาในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เช่่นกััน
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ภาพที่่� 8 : ผงซัักฟอกชนิิดเม็็ด P&G Bold 3D Gel Ball
ที่่ม� า : https://ariel.laundrydetergent.org/, 2563
7. เก็็บรัักษาได้้ง่่าย (Easy to store)
เราจะสัังเกตเห็็นว่่าผู้้�สููงอายุุมักั จะรัับประทานอาหารได้้น้อ้ ยลง นั่่�นเป็็นปกติิของความเปลี่่ย� นแปลง
ทางด้้านร่่างกายของผู้้�สููงอายุุ การบริิโภคอาหารต่่อครั้้�งมีีปริิมาณลดลงกว่่าช่่วงวััยหนุ่่�มสาว ผลิิตภััณฑ์์
อาหารที่่�ซื้้อ� มาเมื่่�อเปิิ ดใช้้แล้้วรับั ประทานไม่่หมดจะต้้องเก็็บเอาไว้้รับั ประทานในครั้้�งต่่อไป การออกแบบ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�จะสามารถเก็็บรักั ษาผลิิตภััณฑ์์ได้้ดีีจะช่่วยได้้มากในเรื่่อ� งนี้้� ดัังที่่�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เกี่่�ยว
กัับฟิิ ล์์มปิิ ดผนึึกด้้วยความร้้อนกัับตัวั ถาด ที่่�จะทำำ�ให้้การเปิิ ดใช้้ง่่ายขึ้้�น และปิิ ดซ้ำำ�� เมื่่�อผลิิตภััณฑ์์
บริิโภคไม่่หมดในครั้้�งเดีียว และสามารถคงความสดใหม่่เพื่่�อการรัับประทานในครั้้�งต่่อไปได้้ ฉลาก
พลาสติิกปิิดถาดชนิิดมีีกาวในตััวนี้้ � (Pressure sensitive adhesive) นอกจากจะทำำ�ให้้การเปิิ ด-ปิิ ด
ง่่ายแล้้ว ยัังช่่วยลดการใช้้พลาสติิกเพราะเกิิดการใช้้ซ้ำ��ำ ได้้อีีก

ภาพที่่� 9 : ฟิิ ล์ม์ พลาสติิกปิิ ดผนึึกถาดที่่เ� ปิิ ดง่า่ ยและปิิ ดใช้้ซ้ำ��ำ ได้้
ที่่ม� า : https://www.packagingstrategies.com/articles/, 2563
8. กำำ�จัดทิ้้
ั ง� ได้้ง่่าย (Easy to dispose)
	ปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�มาจากขยะบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เป็็ นความรัับผิดิ ชอบของทุุก ๆ คน ผู้้�สููงอายุุก็เ็ ช่่น
กัันมีีการใช้้สินิ ค้้าที่่�บรรจุุมาในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์รููปแบบต่่าง ๆ สุุดท้้ายก็็ต้อ้ งกำำ�จัดั ทิ้้�งหรืือนำำ�ไปใช้้ซ้ำ��ำ ในขณะ
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ที่่�ร่า่ งกายมีีกำ�ลั
ำ งั น้้อยลง การพัับหรืือจััดเก็็บบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใช้้แล้้วทำ�ำ ได้้ยากลำำ�บากกว่่าคนวััยอื่่น� ๆ แนวคิิด
การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์โดยการคำำ�นึึงถึึงหลัักการ easy to dispose สำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุก็็จำ�ำ เป็็ น และ
ยัังเป็็ นประโยชน์์สำ�ำ หรัับทุกุ ๆ คนอีีกด้วย
้ ซึ่่ง� สามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี เช่่น การออกแบบทางด้้านโครงสร้้าง
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�จะทำำ�ให้้พับั หรืือกำำ�จัดั ได้้ง่า่ ยเมื่่�อใช้้แล้้ว แนวคิิดการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับไวน์์ที่่�
สามารถเปิิ ดใช้้ผลิติ ภััณฑ์์ได้้ง่า่ ยจนหยดสุุดท้้ายและกำำ�จัดั ทิ้้�งได้้ง่า่ ย Squishable wine box lets you
squeeze wine unitil the last drop โดย นัักออกแบบ Veronica Kjellberg และ Mila Roadriguez
เป็็ นการออกแบบภายใต้้หลัักการ easy to dispose

ภาพที่่� 10 : การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่มีี่� โครงสร้้างสามารถพัับเก็็บกำ�จั
ั ง� ได้้ง่า่ ย
ำ ดทิ้้
ที่่ม� า : http://www.thaiprint.org
9. มีีความปลอดภััยในการใช้้งาน (Injury prevention)
	ด้้วยความสามารถทางด้้านร่่างกายที่่�เสื่่�อมลงตามอายุุ การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันั ของผู้้�สููงอายุุ
จึึงมัักจะมีีอุบัุ ติั ิเหตุุเกิิดขึ้้�นได้้ง่่าย การได้้รับบ
ั าดเจ็็บจากการใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ก็็สามารถเกิิดขึ้้�นได้้
ง่่ายเช่่นกััน แนวคิิดการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อคนทั้้�งมวลภายใต้้หลัักการ Injury prevention จะ
ช่่วยลดปัั ญหาเหล่่านี้้�ลง อย่่างเช่่น การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ชาชงชนิิดแท่่ง (stick tea) ที่่�ช่วยล
่ ดการ
สััมผััสความร้้อนจากการชงชาแบบเดิิมที่่�เป็็ นซอง และชาชงชนิิดแท่่งจะทำำ�หน้้าที่่�แทนช้้อน เพิ่่�มความ
สะดวกในการใช้้งานได้้อีีกทางหนึ่่ง� ด้้วย

ภาพที่่� 11 : ชาชงชนิิดแท่่ง(stick tea)และวิิธีีการใช้้งาน
ที่่ม� า : http://stickbeverage.com/about/, 2563
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จากตััวอย่่างงานออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อคนทั้้�งมวลข้้างต้้น ภายใต้้หลัักการทั้้�ง 9 หลัักการ
จะเห็็นประโยชน์์ที่่เ� กิิดขึ้้�นกัับผู้้�สูงู อายุุได้้อย่่างชััดเจน และมีีความเชื่่�อมโยงเกี่่�ยวข้อ้ งกััน ในการออกแบบ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่จ� ะให้้ประโยชน์์อย่่างสููงสุุดแก่่ผู้้�สูงู อายุุ อาจจะต้้องใช้้หลาย ๆ หลัักการร่่วมกััน โดยคำำ�นึึง
ถึึงปัั จจััยจากผู้้�สููงอายุุเป็็ นหลััก
จากการศึึกษาเปรีียบเทีียบแนวคิิดการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ภายใต้้หลัักการ Universal design
packaging และความต้้องการในการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทั้้ง� 5 ด้้าน ของผู้้�สููงอายุุ โดยการสำำ�รวจของ
บริิษััท เต็็ตตราแพค ดัังที่่�กล่า่ วมาแล้้วข้า้ งต้้นพบว่่า มีีหลัักการที่่�ตรงกัันอย่่างชััดเจน และนอกจากนั้้�น
ยัังมีีข้อ้ พึึงพิิจารณาที่่�เหมืือนกัันในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� หมาะสมกัับผู้้�สูงู อายุุ กล่่าวคืือสามารถ
สรุุ ปข้้อพิิจารณาในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุตามแนวทางการออกแบบ
เพื่่�อเข้้าถึึงการใช้้งาน (Barrier free) 3 ด้้าน นั่่�นคืือ 1. ด้้านความง่่าย 2. ด้้านการรัับรู้้�ไว 3. ด้้านความ
ปลอดภััย ดัังตาราง
ตารางที่่� 1 : หลัักการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผู้้�สูงู อายุุตามปัั จจััยการเข้้าถึึงการใช้้งาน
ด้้านความง่่าย

ด้้านการรัับรู้้�ไว

ด้้านความปลอดภััย

มีีความสะดวกในการใช้้งาน ลดแรง มีีการสื่่�อสารชััดเจน อ่่านง่่าย และ
บิิด เปิิ ด-ปิิ ดง่่าย บรรจุุภัณ
ั ฑ์์มีีน้ำ��ำ
เข้้าใจได้้ง่า่ ย
หนัักเบา จัับถนััดมืือ ถืือง่่ายและลด
การออกแรงในการหยิิบหรืือเท
ผลิิตภััณฑ์์

บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไร้้ขอบคม ปลอดภััยใน
การใช้้งานและจััดเก็็บ

ในการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์จะต้้องคำำ�นึึงส่่วนประกอบทั้้�งสองด้้านควบคู่่�กัันไปคืื อการ
ออกแบบโครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และการออกแบบกราฟิิ กบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
สำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุนั้้น� สามารถสรุุปเป็็ นแนวทางการออกแบบได้้ตามตาราง
ตารางที่่� 2 : สรุุปแนวทางการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผู้้�สูงู อายุุ
ลัักษณะทางโครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
1.มีีน้ำ��ำ หนัักเบาและรููปทรงสะดวกในการจัับถืือหรืือใช้้งาน
2.บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ออกแรงในการเปิิ ด-ปิิ ดน้้อย
3.ลดขนาดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้เล็็กลงหรืือหน่่วยย่อ่ ยลง ง่่ายต่่อ
การใช้้งาน
4.ลดการออกแรงในการหยิิบหรืือเทผลิิตภััณฑ์์
5.บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�เปิิ ด-ปิิ ดง่่ายและใช้้ซ้ำ��ำ ได้้

ลัักษณะของกราฟิิ กบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
1.ใช้้การเน้้นข้้อความหลััก ด้้วยขนาด สีี การตััดกัับ
สีีพื้้น� แถบคาด ฯลฯ.
2.เน้้นการตััดขอบตััวอักั ษรเพื่่�อการมองเห็็นได้้เร็็ว
3.ใช้้ภาพประกอบที่่�ชัดั เจน เข้้าใจง่่าย
4.เลืือกสีีที่่�อยู่่�ในความชอบของผู้้�สููงอายุุ
5.ตััวอักั ษรเน้้นใช้้คู่่�สีีตัดั กัับพื้้น� หลััง แบบมีีความขััด
แย้้งสููง (contrast)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ลัักษณะทางโครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
6.สามารถพัับเก็็บหรืือกำำ�จัดั ทิ้้�งได้้โดยง่่าย
7.ไร้้ขอบคมให้้ความปลอดภััยในการใช้้งาน

ลัักษณะของกราฟิิ กบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
6.หลีีกเลี่่�ยงใช้้สีีใกล้้เคีียง เช่่น น้ำำ�� ตาลบนพื้้�นเหลืือง
7.ใช้้การสื่่�อสารที่่�เน้้นการรัับรู้้�และความเข้้าใจของผู้้�สููง
อายุุ เช่่น ใช้้ตัวอั
ั กั ษรเน้้นสรรพคุุณของยาแทนการ
เน้้นชื่่�อของยา

	กล่่าวโดยสรุุป การออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อมวลชน (Universal design packaging) มีี
หลัักการออกแบบที่่�เหมาะสมกัับการนำำ�ไปพิิจารณาเป็็ นหลัักการพื้้�นฐานในการออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
สำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุ โดยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกับคว
ั ามต้้องการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของผู้้�สููงอายุุก็็จะตรงกัับหลัักการ
ออกแบบดัังกล่่าว นอกจากนี้้� หลัักการออกแบบเพื่่�อการเข้้าถึึงการใช้้งาน (Barrier free) ทั้้�ง 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านความง่่าย ด้้านการรัับรู้้�ไว และด้้านความปลอดภััย เป็็ นหลัักการที่่�เอื้้�อต่่อผู้้�สููงอายุุในการ
ใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้้เช่่นกััน กล่่าวคืือ ความเปลี่่�ยนแปลงด้้านร่่างกายของผู้้�สููงอายุุจะมีีผลต่อ่ การ
ออกแบบ โดยเฉพาะการใช้้มืือในการหยิิบจับั เปิิ ดใช้้ และถืือหิ้้�ว จะต้้องมีีความสะดวกและง่่ายต่่อ
การใช้้งาน และการใช้้สายตาจะต้้องคำำ�นึึงถึึงการมองเห็็นที่่�ชัดั เจน เข้้าใจได้้ง่า่ ย รวมถึึงความต้้องการ
ทางด้้านจิิตใจ พฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ความรู้้�สึึกปลอดภััยในการใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ก็็
มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการคำำ�นึึงถึึงสำำ�หรัับการออกแบบ ทั้้�งนี้้�นักั ออกแบบจึึงมีีความจำำ�เป็็ นจะต้้องให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับทั้้ง� การออกแบบโครงสร้้างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เช่่น การเลืือกรููปทรงและขนาดที่่�เหมาะสมต่่อการ
หยิิบจับั ใช้้งานและเปิิ ดปิิ ดได้้ง่า่ ย ส่่วนการออกแบบกราฟิิ กบนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ตอบสนองต่่อการใช้้งาน
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของผู้้�สููงอายุุ ก็็จะต้้องคำำ�นึึงถึึงขนาดตััวอักั ษร ภาพประกอบที่่�สื่่�อสารได้้ชัดั เจน สีีที่่�ไม่่มีีผล
ต่่อการมองเห็็นคลาดเคลื่่�อน และการแจงข้้อมููลที่่�เข้้าใจง่่าย ชััดเจน เป็็ นต้้น เหล่่านี้้�ก็็จะทำำ�ให้้ผู้้�สูงู
อายุุมีีการใช้้งานบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ได้้สะดวกสบาย เป็็ นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อมวลชนและคนสููงวััยได้้อย่่างแท้้จริิง
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เปรต : การสร้้างสรรค์์ประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาเพื่่อ� ติิดตั้้ง� ภายในวััด
Ghost : The creation for pottery to sculpture installed in the temples
ดุุริิวััฒน์์ ตาไธสง 1

บทคััดย่่อ
	การสร้้างสรรค์์งานประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาเพื่่�อติิดตั้้�งภายในวััด โดยการพััฒนา
ทดลองเนื้้�อดิินปั้้� นห้้วยแถลง ตำำ�บลห้วย
้ แถลง อำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา ให้้มีีคุณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสำำ�หรัับการปั้้� นมืืองานประติิมากรรมเปรตที่่�ติดิ ตั้้�งภายในบริิเวณวััดโคกสว่่าง มีีการศึึกษาหา
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเนื้้�อดิินปั้้� นห้้วยแถลงแล้้วทดลองอััตราส่่วนของส่่วนผสมต่่าง ๆ ที่่�อ้า้ งอิิงตามทฤษฎีี
ตารางสามเหลี่่�ยม (Tri-axial) โดยใช้้วัตั ถุุดิิบ 3 อย่่าง คืือ ดิินห้้วยแถลง ดิินขาว และดิินเชื้้�อ ในการ
ผสมอััตราส่่วนตามตารางสามเหลี่่�ยม การทดสอบคุุณสมบััติิทางกายภาพของเนื้้�อดิินตามอััตราส่่วน
ผสมแล้้วนำ�ชิ้้
ำ น� ตััวอย่่างไปวััดความยาวเพื่่�อหาการหดตััวก่่อนเผา จากนั้้�นเผาชิ้้�นตััวอย่่างทดสอบที่่�
อุุณหภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีียส ในเตาด้้วยเตาแก๊๊สเผาบรรยากาศแบบสมบููรณ์์ (Oxidation Firing)
วััดการหดตััวหลัังเผา ของชิ้้�นตััวอย่่างทดสอบแล้้วนำ�สู
ำ ตู รที่่�ดีแี ละที่่�เหมาะสำำ�หรัับขึ้้น� รููปงานประติิมากรรม
คืือ สููตรที่่� 6 มีีอัตั ราส่่วน ดิินห้้วยแถลง 60 %, ดิินขาว30 %, ดิินเชื้้�อ 10 % มาทด ลองขึ้้�นชิ้้�นงาน ตาม
การออกแบบสร้้างสรรค์์งานประติิมากรรมเปรต มีีแนวคิิดเพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงงานที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์
เฉพาะตนโดยมีีเรื่่อ� งราวของผลกรรม ของการทนทุุกข์ท์ รมานโหยหวนทุุรนทุุรายขอส่่วนบุุญส่่วนกุุศล
ตามผลกรรมนั้้�น ๆ ที่่�แสดงออกมีีจำ�พวก
ำ
เปรตต้้นงิ้้�ว เปรตอััณฑะใหญ่่ เปรตหลายหััว เปรตฆ่่าลููก
และเปรตปากเท่่ารููเข็็ม ซึ่่ง� แต่่ละประเภทแสดงออกผลกรรมต่่อความรู้้�สึึก เมื่่�อตายไปก็็ไปเป็็ นเปรต
ทนทุุกข์ท์ รมานหิิวโหยและร้้องโหยหวนอยู่่�ตลอดเวลา
	ผลการวิิจัยั เพื่่�อการออกแบบสร้้างสรรค์์จึึงคำำ�นึึงถึึงคุุณสมบััติิดิินห้้วยแถลงและขบวนการ
สร้้างสรรค์์ผลงานการออกแบบเพื่่�องานประติิมากรรมที่่�ได้้และที่่�ได้้ให้้มีีประสิิทธิิภาพเหมาะสำำ�หรัับ
การตกแต่่งติิดตั้้�งบริิเวณภายในวััด จึึงมีีการสร้้างสรรค์์ผลงานประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาโดยมีีสีี
เคลืือบที่่�สื่่�อเรื่่อ� งราวของผีีเปรตในรููปแบบตามจิินตนาการเพื่่�อให้้เข้้ากัับยุคุ สมััยปััจจุุบันั โดยต้้องการ
แสดงออกถึึงเรื่่�องราวหรืือภาพลัักษณ์์ของเปรต ที่่�มีีลักั ษณะทนทุุกข์ท์ รมานอัันเป็็ นผลมาจากเวร
กรรมที่่�กระทำำ�ไว้้เมื่่�อครั้้�งที่่�เป็็ นมนุุษย์์เพื่่�อเป็็ นกุุศโลบายใช้้เตืือนสติิให้้มนุุษย์์ได้้ตระหนัักถึึงความดีีชั่่�ว
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : ดิินห้้วยแถลง, ประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผา, เปรต
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Abstract
The creation of ceramics sculptures to be installed inside the Thai temple. By experimenting with clay loam Huai -Thalaeng, Huai-Thalaeng Subdistrict, Huai -Thalaeng District Nakhon Ratchasima to be suitable for hand forming jade sculptures installed inside the
temple.Study of the texture of clay specimens was carried out and the ratios of the various
components based on the tri-axial theory were calculated using three raw materials:
Huai-Thalaeng clay, kaolin clay, grog .Test the physical properties of the soil by the rate of
the mixture and then take the sample to measure the length to find the shrinkage before
burning. Then, test specimens were burnt at 1,200 Degrees Celsius in the furnace, Oxidation Firing. The test specimens were then placed in a good recipe suitable for molding the
sculptures at the ratio of 6 to the Huai-Thalaeng clay 60 %, clay, kaolin clay 30 %, grog 10 %. 		
The design of the ghost sculpture. There are ideas to create a unique work of their
own, with the story of karmic retribution of suffering. According to the results. Expressive
Ghost Cotton tree, Ghost Testis big , Ghost Hanging head, Ghost Kill child, and Ghost
Mouth needle. Each category expresses a sense of action.
The research results in creative design take into account the clay properties of the
clay and the process of creating sculptural designs that have been made and are effective
for decorating the interior of the temple. In the form of imagination, the pottery sculptures
were painted in a fantasy style to match the present era. To express the story or image of
ghost. The suffering suffered as a result of the fate that was done in human life as a motive
to remind people to realize the evil good.
Keywords : Huai-Thalaeng clay, Ceramics Sculpture, Ghost

บทนำำ�
ในสมััยก่่ อ นคนไทยมีี คว ามเชื่่� อ เรื่่� อ งวิิ ญ ญาณ ผีี ส าง นางไม้้แ ละมีี วิิ ญ ญาณผีี ต่่ า ง ๆ
มากมายในโลกกัับความเชื่่�อและบอกเล่่ากล่่าวต่่อกัันในนามของ ผีีเปรต เป็็ นผีีตามความเชื่่�อไทย มีี
รููปร่่างสููงโย่่งเท่่าต้้นตาลผมยาว คอยาว ผอมโซ ตััวดำ�ำ ท้้องโต มืือเท่่าใบตาล แต่่มีีปากเท่่ารููเข็็ม และ
เปรตอาจมีีเสีียงร้้องโหยหวนเนื่่�องจากจะหิิวอยู่่�ตลอดเวลาเนื่่�องจากกิินอะไรไม่่ได้้จึึงชอบมาขอส่่วน
บุุญในงานบุุญต่่าง ๆ ซึ่่ง� เมื่่�อสะสมบุุญได้้แล้้วเกิิดใหม่่ชาติิหน้้าจะได้้ไม่่ต้อ้ งทุุกข์ท์ รมานอย่่างที่่�เป็็ นอยู่่�
เปรตดำำ�รงชีีวิติ อยู่่�ได้้ด้วยส่
้ ว่ นบุุญที่่�มีผู้้�อุ
ี ทิุ ศิ ให้้หากไม่่มีส่ี ว่ นบุุญที่่�มีผู้้�อุ
ี ทิุ ศิ ให้้ก็มั็ กั จะกิินขี้้�มูกู ขี้้�หูเู ลืือด
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น้ำำ�� หนอง ปัั สสาวะ อุุจจาระ ฯลฯ ของตนเองเป็็ นอาหารไขแสง (กิิตติิ วััชระชััย. 2554). โบราณมีีความ
เชื่่�อที่่�ว่า่ ถ้้าใครทำำ�ร้า้ ยจิิตใจผู้้�อื่่�นมากเท่่าไร ก็็จะมีีโอกาสไปเกิิดเป็็ นผีีเปรตในชาติิหน้้ามากขึ้้�นเท่่านั้้�น
และผีีเปรตเป็็ นผีี ที่่� ค นรู้้�จัักกััน ดีี กว่่า ลััก ษณะท่่า ทางจากผู้้�ที่่� กล่่า วต่่อ กััน กััน มาว่่า เป็็ น ผีี ที่่� ข อส่่ว น
บุุญ ส่่วนกุุศลหรืือทำำ�ความผิิด ความชั่่�ว ความเลว ท่่าทางลัักษณะรููปร่่างของผีีเปรตแสดงออกมา
จากผลกรรมที่่�ทำ�ำ ในชาติิปางก่่อนและเปรตจะมีีหลายจำำ�พวก เช่่น จำำ�พวกเปรตต้้นงิ้้�วผลกรรมทน
ทุุกข์ท์ รมานหิิวโหยรูู ปร่่างเป็็ นต้้นงิ้้�วมีีหนามแหลมมีีนกกาจิิกหนามแหลมทิ่่�มแทง จำำ�พวกเปรต
อััณฑะใหญ่่ชาติิก่่อนกระทำำ�ความผิิดโดยการรัับของสิินบน ส่่งผลกรรมทนทุุกข์ท์ รมานไปไหนไม่่ได้้
ติิดกัับลูกอั
ู ณ
ั ฑะที่่�ใหญ่่มีีนกกาปากเหล็็กไล่่จิิกกิินตามตััวและลููกอัณ
ั ฑะแสนทรมานอย่่างเจ็็บปวด
จำำ�พวกเปรตหลายหััวชาติิก่่อนกระทำำ�ความผิิดโดยการกิินโกงบ้้านเมืืองประชาชนเดืือดร้้อนเมื่่�อตาย
ไปก็็ ไ ปเป็็ นเปรตที่่� ท นทุุกข์ ท์ รมานหิิ ว โหยกัับการถููกตััดหััว ใส่่ใ ว้้ใ นท้้องเหมืื อนกลืืน กิิ น หััวตััวเอง
จำำ�พวกเปรตฆ่่าลููกผลกรรมทนทุุกข์ท์ รมานกัับการมีีลููกติิดตััวอยู่่�ตลอดเวลาเมื่่� อหิิวก็็กิินลููกตััวเอง
เป็็ นอาหาร จำำ�พวกเปรตปากเท่่ารูู เข็็มชาติิก่่อนกระทำำ�ความผิิดโดยการทำำ�ร้า้ ยพ่่อแม่่ผู้้�มีีพระคุุณ
หรืือนิิ นทาว่่าร้้ายคนอื่่� นเมื่่� อตายไปก็็ ไปเป็็ นเปรตทนทุุกข์ท์ รมานหิิ วโหยมืื อเท้้าใหญ่่ เท่่าใบตาล
ปากเท่่ารูู เข็็ม และจากปัั ญหาของสัังคมไทยในปัั จจุุบันั ผู้้�คนส่่วนใหญ่่มักั ไม่่ค่่อยสนใจหรืือเชื่่�อเรื่่�อง
ของเปรตหรืือเรื่่�องของเวรกรรมอัันเนื่่� องมาจากความเจริิญทางด้้านวััตถุุและเทคโนโลยีีสมััยใหม่่
จึึงเป็็ นให้้ผู้้�คนหลงกระทำำ�ผิิดซ้ำำ�� แล้้วซ้ำ�อี
�ำ ีก (สุุชีีพ ปุุญญานุุภาพ, 2559)
จากปัั ญ หาและเหตุุผลดััง กล่่า ว ผู้้�วิิจััยจึึงต้้องการจะสร้้า งสรรค์์ผลงานประติิมากรรม
เครื่่�องปั้้� นดิินเผาโดยมีีสีีเคลืือบบางส่่วนและสีีของเนื้้�อดิินที่่�สื่่�อเรื่่�องราวของผีีเปรตในรูู ปแบบตาม
จิินตนาการเพื่่�อให้้เข้้ากัับยุคุ สมััยปััจจุุบันั โดยต้้องการแสดงออกถึึงเรื่่�องราวหรืือภาพลัักษณ์์ของ
เปรต ที่่�มีีลักั ษณะทนทุุกข์ท์ รมานอัันเป็็ นผลมาจากเวรกรรมที่่�กระทำำ�ไว้้เมื่่�อครั้้�งที่่�เป็็ นมนุุษย์์ ดั้้�งนั้้�น
ประติิมากรรมเรื่่�อง “ผีีเปรต” จึึงเป็็ นกุุศโลบายเพื่่�อใช้้เตืือนสติิให้้มนุุษย์์ได้ตระหนัักถึึงความดีีชั่่�ว
และผลของการกระทำำ�ความชั่่�วนั้้น� เป็็ นอย่่างไร (ฐิิ ตวณฺฺโณภิิกขุุ มหามกุุฎราชวิิทยาลััย, 2543) โดยจะ
นำำ�ผลงานทั้้�งหมดไปติิดตั้้�งไว้้ภายในบริิเวณวััดโคกสว่่าง อำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา
เนื่่� องจากมีีหอพระไตรปิิ ฎกเป็็ นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ดีีเพื่่� อสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้พุุทธศาสนิิกชนได้้ตั้้ง� อยู่่�บน
รากฐานของศีีลธรรม และเป็็ นแหล่่งดิินวััตถุุดิบิ หลัักของชุุมชนที่่�นำ�ำ มาสร้้างสรรค์์ผลงาน
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วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั
	การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้�เป็็ นการศึึกษาพััฒนาทดลองเนื้้�อดิินปั้้� นอำำ�เภอห้้วยแถลง สำำ�หรัับออกแบบ
สร้้า งสรรค์์ป ระติิม ากรรมเครื่่�อ งปั้้� นดิินเผาเพื่่� อ ติิด ตั้้�ง บริิเ วณภายในวััด ณ วััดโคกสว่่า ง ตำำ�บล
ห้้วยแถลง อำำ� เภอห้้วย แถลงจัังหวััด นครราชสีีม า จากส่่ว นผสมของเนื้้�อดิินอำำ� เภอห้้วยแถลง
ดิินขาว และดิินเชื้้�อ มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อหาอััตราส่่วนผสมและสมบััติิทางกายภาพของเนื้้�อดิินปั้้� น
อำำ�เภอห้้วยแถลง และการออกแบบสร้้างสรรค์์ประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผา เพื่่�อหาความพึึงพอใจ
ผู้้�วิิจัยั ได้้ดำ�ำ เนิินการวิิจัยั ตามขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1.) การศึึกษาข้้อมููลเบื้้�องต้้น
		
(1.1) ศึึกษาชุุมชนอำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา โดยใช้้วิิธีีการศึึกษา
ข้้อมููลจากเอกสารของหน่่วยงาน ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
		
(1.2) ศึึกษาสำำ�รวจบริิบทของเนื้้�อดิินปั้้� นอำำ�เภอห้้วยแถลงพื้้�นที่่�แหล่่งวััตถุุดิิบที่่�
นำำ�มาปั้้� นเป็็ นผลิิตภััณฑ์์ประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผา จากการสำำ�รวจวิิเคราะห์์เนื้้�อดิินบริิเวณ
ลำำ�ห้วย
้ แถลง อำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา
		
(1.3) ศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกับผี
ั ีเปรต และผลกรรมทางพระไตรปิิ ฎก
		
(1.4) ศึึกษาข้้อมููลเกี่่�ยวกับั หลัักการออกแบบสร้้างสรรค์์
2.) การทดลองเนื้้�อดิินปั้้� นห้้วยแถลง
		
(2.1) การศึึกษาอััตราส่่วนผสมและสมบััติิทางกายภาพ ของเนื้้�อดิินห้้วยแถลง
อััตราส่่วนผสมที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ได้้ใช้้ วััตถุุดิิบ 3 ชนิิด คืือ ดิินห้้วยแถลง ดิินขาว และดิินเชื้้�อ โดยใช้้
ตารางสามเหลี่่�ยม ด้้านเท่่า (Triaxial -Blend) โดยสุ่่�มตััวอย่่าง อย่่างมีีระบบให้้วัตั ถุุดิิบในแต่่ละด้้าน
เท่่ากััน มีีค่า่ แตกต่่างกัันจุุดที่่�ร้อ้ ยละ 10 จาก 0 ถึึง 100 ได้้จำ�ำ นวน 36 อััตราส่่วนผสม ดัังแสดงใน
ตารางที่่� 1 และทดสอบสมบััติิทางกายภาพของเนื้้�อดิินห้้วยแถลงเพื่่�อหาอััตราส่่วนผสมที่่�ดีีที่่�สุดุ เพื่่�อ
ใช้้ในการขึ้้�นรููปชิ้้�นงาน
ตารางที่่� 1 ตารางสามเหลี่่�ยม ด้้านเท่่า 36 จุุด (Tri-axial Blend)

ที่่�มา : สมศัักดิ์์� ชวาลาวััณย์์, 2549
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(2.2) การตวงชั่่�งส่่วนผสมของอััตราส่่วนของวััตถุุดิิบสูตู รละ 1,000 กรััม ผสมกัับ
น้ำำ�� ให้้เกิิดความเหนีียวนำ�ำ เนื้้�อดิินในแต่่ละสููตรที่่�ได้้มาขึ้้�นรููปเป็็ นแท่่งทดสอบ
		
(2.3) นำำ�แท่่งทดสอบมาทำำ�การทดสอบการหดตััวก่่อนเผา โดยใช้้สูตู ร (A) ดัังนี้้�
นเปีี ยก – ความยาวของดิินแห้้ง X100 (สููตร A)
ร้้อยละการหดตััวก่่อนเผา = ความยาวของดิิ
				
ความยาวของดิินเปีี ยก
							ที่่�มา : ไพจิิตร อิ่่�งศิิริวัิ ฒ
ั น์์, 2546
		
(2.4) การเผาทดสอบความทนไฟของเนื้้�อดิินของแท่่งทดลอง เผาที่่�อุุณหภููมิิ
1,200 องศาเซลเซีียส ในเตาเผาบรรยากาศแบบสมบููรณ์์ (Oxidation Firing) (ไพจิิตร อิ่่ง� ศิิริวัิ ฒ
ั น์์, 2546)
		
(2.5) การวััดการหดตััวหลัังการเผา โดยวััดความยาวของแท่่งทดสอบหลัังการเผา
ของแต่่ละสููตรจำำ�นวน 36 สููตร แล้้วมาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยใช้้สูตู ร (B) ดัังนี้้�
ความยาวของดิินเปีี ยก – ความยาวของดิินแห้้ง
ร้้อยละการหดตััวก่่อนเผา =				
X100 (สููตร B)
ความยาวของดิินเปีี ยก
						
ที่่�มา : ไพจิิตร อิ่่�งศิิริวัิ ฒ
ั น์์, 2546
		
(2.6) การทดสอบการดููดซึึมน้ำำ�� (Water absorption) ของชิ้้�นตััวอย่่างทดสอบ
โดยนำำ�แท่่งทดสอบเนื้้�อดิินแต่่ละสููตรที่่�ผ่า่ นการเผาที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีียส ชั่่�งน้ำำ�� หนัักแท่่ง
ทดสอบแห้้ง (กรััม) บัันทึึกข้้อมููล จากนั้้�นนำำ�แท่่งทดสอบไปต้้มน้ำำ�� ในน้ำำ�� เดืือดเป ็็นเวลา 5 ชั่่�วโมง แล้้ว
แช่่น้ำ�ทิ้้
�ำ ง� ไว้้ 24 ชั่่�วโมง นำำ�แท่่งทดสอบมาเช็็ดให้้แห้้งแล้้วชั่่�งน้ำำ�� หนัักอีีกครั้้ง� นำำ�ค่่าที่่�ได้้ไปวิิเคราะห์์
ข้้อมููลโดยใช้้สูตู ร (C) เพื่่�อหาร้้อยละของการดููดซึึมน้ำำ�� (ไพจิิตร อิ่่�งศิิริวัิ ฒ
ั น์์, 2546)
		
(2.7) การทดสอบความแข็็งแกร่่ง โดยนำำ�แท่่งทดสอบของเนื้้�อดิินแต่่ละสููตรที่่�ผ่า่ น
การเผาที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีียส สููตรละ 3 แท่่ง หาค่่าความแข็็งแกร่่งโดยใช้้เครื่่�องทดสอบ
แรงกด และนำำ�ผลทดสอบไปวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดยใช้้สูตู ร (D) ทดสอบหาค่่าความแข็็งแกร่่งของเนื้้�อดิิน
		

MOR =

3LD
(สููตร D)
2bd2

		
L = ค่่าน้ำำ�� หนัักแรงกดที่่�หักั
		
D = ระยะห่่างของลิ่่�มที่่�รองรัับแท่่งทดสอบ
		
b = ความกว้้างของแท่่งทดสอบ
		
d = ความหนาของแผ่่นทดสอบ
							ที่่�มา : ไพจิิตร อิ่่�งศิิริวัิ ฒ
ั น์์, 2541
		
(2.8) การวิิเคราะห์์สีีของเนื้้�อดิินหลัังการเผาที่่�อุุณหภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีียส
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3.) การออกแบบสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์ประเภทประติิมากรรม
		
(3.1) การออกแบบภาพร่่างแบบ 2 มิิติิ ชุุดประติิมากรรมติิดตั้้�งภายในบริิเวณวััด
โดยมีีการออกแบบเป็็ น 5 ชิ้้�นงาน 5 ประเภทของผลกรรม และมีีการกำำ�หนดแนวความคิิดที่่�เหมาะ
สำำ�หรัับงานประเภทประติิมากรรมตกแต่่งสวนหย่่อมภายในบริิเวณวััดที่่�มีีขนาดหรืือพื้้�นที่่�ที่่�จำ�กั
ำ ัด
และรููปทรงที่่�พอเหมาะกัับสถานที่่�ตกแต่่ง สีีของผลิิตภััณฑ์์ประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาเพื่่�อให้้เกิิด
อารมณ์์ ความรู้้�สึึก (ฉััตร์์ชัยั อรรถปัั กษ์.์ 2555)
และเป็็ นกุุศโลบายเตืือนมนุุษย์์ให้้เกรงกลััวต่่อบาปกรรมจึึงคำำ�นึึงถึึงการออกแบบให้้มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�สุดุ และรายละเอีียดของแต่่ละชิ้้�นงานของแต่่ละผลกรรม

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่่� 1 ตััวอย่่างภาพร่่างบางส่่วนประติิมากรรมเปรตผลกรรม 2 มิิติิ (ก) , (ข) , (ค)
		
(3.2) การปั้้� นจำำ�ลอง 3 มิิติิ (Sketch Model) ชุุดประติิมากรรมตกแต่่งสวน โดย
ปั้้� นเป็็ นชุุดจำำ�ลองแล้้วนำ�ำ ไปให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญวิิเคราะห์์และเลืือกแบบจำำ�ลอง 3 มิิติิ เพื่่�อสู่่�ขั้้น� ตอน
สร้้างสรรค์์การขยายแบบจริิง

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
ภาพที่่� 2 ตััวอย่่างภาพบางส่่วนประติิมากรรมจำ�ำ ลอง 3 มิิติิ (ก) , (ข) , (ค) , (ง)
		
3.3) สร้้างสรรค์์ผลงานจริิง เป็็ นการสร้้างสรรค์์ตามการออกแบบประติิมากรรม
มาจากแบบจำำ�ลอง 3 มิิติิ หรืือการขยายแบบ ในการสร้้างสรรค์์นั้้น� ได้้มีีการคำำ�นึึงถึึงกระบวนการทาง
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ด้้านเครื่่�องปั้้� นดิินเผาและการติิดตั้้�งสวนหย่่อมบริิเวณภายในวััดเพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพเหมาะสำำ�หรัับ
การใช้้งานหรืือการตกแต่่ง

		
(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่่� 3 ผลงานบางส่่วนประติิมากรรมเครื่่อ� งปั้้�นดิินเผาขึ้้�นรูู ปแบบอิิสระ (ก) , (ข) , (ค)

ผลการวิิจัยั
	ผลการวิิจัยั สามารถตอบวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1.) การศึึกษาข้้อมููลเบื้้�องต้้น
		
(1.1) บริิบทชุมุ ชนอำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา อำำ�เภอห้้วยแถลง ตั้้�งอยู่่�
ทางทิิศตะวัันออกของจัังหวััดนครราชสีีมา มีีอาณาเขตติิดต่่อกัับเขตการปกครองข้้างเคีียงดัังนี้้�
	ทิิศเหนืือ ติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอพิิมายและอำำ�เภอชุุมพวง จัังหวััดนครราชสีีมา
	ทิิศตะวัันออก ติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอลำำ�ปลายมาศ จัังหวััดบุุรีรัี มั ย์์
	ทิิศใต้้ ติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอหนองหงส์์ จัังหวััดบุุรีรัี มั ย์์
	ทิิศตะวัันตก ติิดต่่อกัับอำ�ำ เภอจัักราช จัังหวััดนครราชสีีมา
	ลัักษณะภููมิิประเทศของอำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของที่่�ราบ
โคราช ลัักษณะภููมิิประเทศเป็็ นที่่�ราบถึึงค่่อนข้้างราบเรีียบตามลำำ�น้ำ�ห้
�ำ วย
้ แถลง ที่่�แยกมาจากลำำ�น้ำ��ำ
มููล พื้้�นที่่�ส่ว่ นใหญ่่ใช้้ในการทำำ�นา ส่่วนที่่�เนิินจะเป็็ นที่่�ตั้้ง� ชุุมชนหรืือหมู่่�บ้้าน หรืือปลููกพืืชไร่่
		
(1.2) บริิบทของเนื้้�อดิินอำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา มีีลักั ษณะเนื้้�อดิินเป็็ น
ดิินร่่วนปนดิินทรายและกรวดปะปนอยู่่�เล็็กน้อ้ ย มีีความเหนีียวปานกลาง มีีสีีน้ำ��ำ ตาลปนสีีเทา
ปฏิิกิิริยิ าดิินเป็็ นกรดจััดถึึงกรดเล็็กน้อ้ ย ในดิินบนเป็็ นกรดมาก (pH 5.5-6.5) ในดิินล่่างกรดเล็็กน้อ้ ย
(pH 4.5-5.0) ทั้้�งนี้้�เพราะในเนื้้�อดิินมีีปริิมาณของแร่่เหล็็กสูงู สอดคล้้องกัับ (ทวีี พรหมพฤกษ์์. 2523)
ประกอบกัับลักั ษณะภููมิปิ ระเทศของอำำ�เภอห้้วยแถลงเป็็ นพื้้�นที่่�ราบสููง เป็็ นดิินทรายปนดิินร่่วนจึึงทำำ�ให้้
มีีการระบายน้ำำ�� ได้้ดีี และพื้้�นที่่�ที่่เ� ป็็ นดิินเหนีียวเนื้้�อละเอีียดจะมีีบริเิ วณแถวริิมฝั่่�งลำำ�น้ำ�ห้
�ำ วย
้ แถลง ที่่�
ทัับถมกัันของดิินที่่�ตกตะกอนจะมีีแร่่เหล็็กและแร่่อื่่�น ๆ เจืือปนอยู่่�ด้้วย จนทำำ�ให้้เวลาเผาแล้้วจะ
มีี สีีน้ำ ��ำ ตาล ส้้มแดง เนื้้�อดิิน เผาอุุณ หภููมิิ ที่่� สููง สีี ข องเนื้้�อดิิน จะมีี สีี ส้ ม้ น้ำำ�� ตาลเข้้ม ขึ้้�น เรื่่�อ ย ๆ ตาม
อุุณหภููมิิที่่� เผา
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(1.3) ผลของการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกับผี
ั ีเปรต และผลกรรมทางพระไตรปิิ ฎกผีี
เปรตเป็็ นผีีตามความเชื่่�อไทย มีีรููปร่่างสููงโย่่งเท่่าต้้นตาลผมยาว คอยาว ผอมโซ ตััวดำ�ำ ท้้องโต มืือเท่่า
ใบตาล แต่่มีีปากเท่่ารููเข็็ม และเปรตอาจมีีเสีียงร้้องโหยหวนเนื่่�องจากจะหิิวอยู่่�ตลอดเวลาเนื่่�องจาก
กิินอะไรไม่่ได้้จึึงชอบมาขอส่่วนบุุญในงานบุุญต่่าง ๆ ผีีเปรตเป็็ นผีีที่่�มีีลักั ษณะผลกรรมที่่�เคยทํําความ
ผิิด ความชั่่�ว ความเลว ท่่าทางลัักษณะรููปร่่างของผีีเปรตแสดงออกมาจากผลกรรมที่่�ทํําในชาติิปาง
ก่่อน และเปรตจะมีีหลายจํําพวก เช่่น จํําพวก เปรตต้้นงิ้้�ว ผลกรรมทนทุุกข์ท์ รมานหิิวโหยรููปร่่าง
เป็็ นต้้นงิ้้�ว มีีนกกาจิิกหนามแหลมทิ่่�มแทง เปรตอััณฑะใหญ่่ ผลกรรมทนทุุกข์ท์ รมานถููกไปไหนไม่่ได้้
ติิดกัับลูกอั
ู ณ
ั ฑะใหญ่่มีีอีีกาปากเหล็็กไล่่จิิกกิินตามตััวและลููกอัณ
ั ฑะ เปรตหลายหััว ชาติิก่่อนได้้กระ
ทํําความผิิดโดยการกิินโกงบ้้านเมืืองประชาชนเดืือดร้้อน เมื่่�อตายไปก็็ไปเป็็ นเปรตที่่�ทนทุุกข์ท์ รมาน
หิิวโหยกัับการถููกตัดั หััวใสไว้้ในท้้องเหมืือนกลืืนกิินหััวตัวั เองเป็็ นอยู่่�อย่่างนี้้�สิ้้น� กาลนาน เปรตฆ่่าลููก
ผลกรรมทนทุุกข์ท์ รมานกัับการมีีลูกติ
ู ดิ ตััวอยู่่�ตลอดเวลา เมื่่�อหิิวก็็กิินลููกกิินเลืือดตััวเองเป็็ นอาหาร
และมีีฝูงู นกฝููงกาจิิกกิินลููกและตััวเองอย่่างทรมาน เปรตปากเท่่ารููเข็็ม ชาติิก่่อนกระทํําความผิิดโดย
การทํําร้้ายพ่่อแม่่ ผู้้�มีีพระคุุณหรืือนิินทาว่่าร้้ายคนอื่่�น เมื่่�อตายไปก็็ไปเป็็ นเปรตทนทุุกข์ท์ รมานหิิวโหย
มืือเท้้าใหญ่่เท่่าใบตาล ปากเท่่ารููเข็็ม
		
(1.4) ผลของหลัักการออกแบบสร้้างสรรค์์เป็็ นงานประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผา
เรื่่อ� งที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับผลกรรมที่่�จะสื่่�ออารมณ์์ แนวคิิด ความรู้้�สึึก จิินตนาการสะท้้อนเรื่่อ� งราวความเชื่่�อ
ของคนไทยในศาสนาพุุทธของพระไตรปิิ ฏกของผีีเปรตหรืือสััตว์์เดีียรัจั ฉาน เพื่่�อเป็็ นกุุศโลบายในการ
เตืือนสติิให้้อยู่่�บนรากฐานของศีีลธรรมในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วันั ของมนุุษย์์
2.) การทดลองเนื้้�อดิินปั้้� นอำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา
	ผลการวิิเคราะห์์เนื้้�อดิินปั้้� นอำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา เผาที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 1,200
องศาเซลเซีียส โดยสามารถวิิเคราะห์์ผลการทดลองได้้ดังั ต่่อไปนี้้�
จากผลการวิิเคราะห์์โดยรวมทั้้�ง 36 สููตร เผาที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีียส มีีอัตั ราส่่วน
ผสมที่่�แตกต่่างกััน พบว่่าเมื่่�อดิินห้้วยแถลงมีีสัมั ประสิิทธิ์์�การหดตััวสูงู ส่่วนที่่�มีีอัตั ราส่่วนดิินขาวมาก
ก็็จะมีีสัมั ประสิิทธ์ก์ ารหดตััวต่ำ��ำ ตามลำำ�ดับั สููตรที่่�ดีีที่่�สุุดและเหมาะกัับการขึ้้�นรูู ปประติิมากรรม
เครื่่�องปั้้� นดิินเผา คืือสููตรที่่� 6 โดยมีีอัตั ราส่่วนคืือ ดิินห้้วยแถลง 60 % /ดิินขาว 30 % / ดิินเชื้้�อ 10 %
ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�สู
ำ ตู รที่่�ดีีสุดุ มาทดลองขึ้้�นชิ้้�นงานตามสััดส่่วนที่่�เหมาะสม โดยนำำ�สูตู รที่่� 6 มาใช้้ในการขึ้้�น
ชิ้้�นงานประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาเพราะมีีคุณ
ุ สมบััติิความเหนีียวพอเหมาะและมีีสัมั ประสิิทธ์์
การหดตััวไม่่ต่ำ��ำ และสููงเกิินไปมีีสีีเนื้้�อดิินที่่�เหมาะกัับผิิวตัวชิ้้
ั น� งาน ผลการทดสอบสมบััติิทางกายภาพ
ต่่าง ๆ ดัังตารางที่่� 3
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ตารางที่่� 3 ผลการทดสอบสมบััติทิ างกายภาพของเนื้้�อดิินอำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา สููตร
ที่่� 6 เผาที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีียส
ดิินด่่าน
อััตราส่่วนผสม
ห้้วยแถลง

ดิินขาว

ดิินเชื้้�อ

การหดตััว
ก่่อนเผา/ การดููดซึึม
หลััง
น้ำำ�� (ร้้อยละ)
เผา(ซม.)

ความ
แข็็งแกร่่ง
กก./ซม.3

สีีหลััง
การเผา

6

60

30

10

8.8/8.5

9.87

77.08

น้ำำ�� ตาลแดง

คิิดเป็็ น
เปอร์์เซ็็นต์์

60%

30%

10%

12%/15%

9.87%

-

-

เนื้้�อดิินอำำ�เภอห้้วยแถลงมีีคุณ
ุ สมบััติที่่ิ �มีีความเหนีียวปนดิินทราย จากอััตราส่่วนผสมที่่� 6 มีี
อััตราส่่วนดิินอำำ�เภอห้้วยแถลงจำำ�นวนมากจากอััตราส่่วนผสมทั้้�ง 3 ชนิิด ทำำ�ให้้เนื้้�อดิินมีีสีีน้ำ��ำ ตาลหลััง
จากการเผา เกิิดจากเหล็็กออกไซด์์ (Fe2O3) ในเนื้้�อดิินจำำ�นวนมากและมีีพื้้น� ผิิวขรุุขระ ไม่่เรีียบเนีียน
เป็็ นจุุด ๆ สีีน้ำ��ำ ตาลและสีีดำ�ำ กระจายตามพื้้�นผิิวของเนื้้�อดิินจึึงเหมาะสำำ�หรัับงานศิิลปะประติิมากรรม
เครื่่�องปั้้� นดิินเผา“เปรต”ที่่� มีีพื้้ น� ผิิวของชิ้้�นงานประติิมากรรมแต่่ละชิ้้�นงานเกิิ ดสีีน้ำ��ำ ตาลและจุุดสีี
น้ำำ�� ตาลดำำ�คล้า้ ยกัับผิิวหนัังของเปรต ที่่�โดนนกกาจิิก โดนไฟเผา และทนทุุกข์ท์ รมานกัับการชดใช้้
กรรม ซึ่่ง� ยัังเป็็ นแหล่่งดิินที่่�อยู่่�ใกล้้บริเิ วณวััดที่่�ติดิ ตั้้�งผลงาน
3.) การออกแบบสร้้างสรรค์์ผลิติ ภััณฑ์์ประเภทประติิมากรรม
	ผู้้�วิิจัยคั
ั ดั เลืือกสููตรส่่วนผสมของเนื้้�อดิินสููตรที่่� 6 ซึ่่�งมีีสมบััติิที่่�ดีีที่่�สุดุ เหมาะสมจากการ
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลสมบััติิทางกายภาพก่่อนเผาเมื่่�อนวดดิินเนื้้�อดิินมีีความเหนีียวพอเหมาะสำำ�หรัับการ
บีีบขึ้้น� รููป ไม่่แข็็งหรืือนิ่่�มจนเกิินไปสามารถปั้้� นให้้เป็็ นรููปร่่างได้้ง่า่ ยมีีความสม่ำำ��เสมอเหมาะสำำ�หรัับ
การขึ้้�นรููปงานประเภทประติิมากรรมกัับการบีีบขดด้้วยมืือ เมื่่�อดิินแห้้งมีีสัมั ประสิิทธิ์์�การหดที่่�ไม่่สูงู
มากและหลัังเผาสีีของเนื้้�อดิินมีีสีีน้ำ��ำ ตาลเข้้มเหมืือนกัับพื้้น� ผิิวร่า่ งกายมนุุษย์์ที่่�โดนทำำ�ร้า้ ยหรืือเป็็ นโรค
ต่่าง ๆ ที่่�มีีจุดุ สีีเม็็ดดำำ� ๆ เกิิดจากเม็็ดสีีของแร่่ธาตุุเหล็็กที่่�ผสมในเนื้้�อดิิน
	ผลการวิิเคราะห์์รููปแบบผลงานประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาติิดตั้้�งวััด โคกสว่่าง ตำำ�บล
โคกสว่่าง อำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา เป็็ นการออกแบบตามแนวความคิิดเรื่่อ� งราวความ
เชื่่�อตามพระไตรปิิ ฎกที่่�สื่่�ออารมณ์์ ความรู้้�สึึก จิินตนาการที่่�แสดงออกให้้ผู้้�คนได้้สัมั ผััสเกิิดอารมณ์์
ความรู้้�สึึกทััศนคติิที่่เ� กรงกลััวต่อ่ เรื่่อ� งบาปกรรม และให้้เหมาะสมต่่อผลิิตภััณฑ์์ประติิมากรรมตกแต่่งที่่�
บริิเวณภายในวััด เพื่่�อให้้ตรงตามเป้้าหมายและบรรลุุเป้้าหมายจึึงวางกรอบที่่�จะพััฒนาศึึกษาออกแบบ
สร้้างสรรค์์และทดลองดิินห้้วยแถลงให้้ได้้ผลงานประติิมากรรมเครื่่�องปั้้�นดิินเผา และมีีผลวิิเคราะห์์ราย
ละเอีียดของแต่่ละชิ้้�นงานของแต่่ละผลกรรมดัังรููปภาพนี้้�
ชิ้้�นที่่� 1. เปรตต้้นงิ้้�ว เป็็ นลัักษณะรููปร่่างเป็็ นต้้นงิ้้�ว มีีหนามแหลมตามพื้้�นผิิวร่า่ งกายจะมีีสีี

153

154

เปรต : การสร้้างสรรค์์ประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาเพื่่�อติิดตั้้�งภายในวััด

เคลืือบขาว ๆ เขีียว ๆ เพื่่�อบ่่งบอกถึึงต้้นไม้้บางส่่วน มีีนกกาจิิกและมีีกรงเกาะอาศััยตามกิ่่�งก้้านหรืือ
ร่่างกายของตน ทนทุุกข์ท์ รมานหิิวโหยมีีเชืือดมััดรััดตามคอ มีีนกกาจิิกหนามแหลมทิ่่�มแทงอยู่่�ตลอด
เวลา ดัังแสดงภาพ (ก)
	ชิ้้�นที่่� 2. เปรตอััณฑะใหญ่่ เป็็ นลัักษณะท่่าที่่�นั่่�งทัับอัณ
ั ฑะตััวเอง มีีสีีเคลืือบโทนดำำ�บางส่่วน
ที่่�เน้้นให้้เกิิดจุุดเด่่นที่่�ลูกอั
ู ณ
ั ฑะเหมืือนโดนไฟเผาที่่�ส่่วนนั้้�น มีีไม้้เสีียบตัวั เองหััวโดนแขวนตามไม้้ที่่�
เสีียบ มีีเชืือดมััดรััดตามขาตามอวััยวะต่่าง ๆ ของร่่างกายและมีีหนามแหลมที่่�ต้อ้ งทนทุุกข์ท์ รมานถููก
ไปไหนไม่่ได้้ติดิ กัับลูกอั
ู ณ
ั ฑะใหญ่่มีีอีีกาปากเหล็็กไล่่จิิกกิินตามตััวและลููกอัณ
ั ฑะ ดัังแสดงภาพ (ข)
	ชิ้้�นที่่� 3. เปรตหลายหััว เป็็ นลัักษณะท่่าทางที่่�ยืืนโดยไม่่มีีหัวั มีีการเขีียนสีีน้ำ��ำ เงิินเพื่่�อให้้เกิิด
เส้้นเรื่่อ� งราวของจุุดที่่�โดนตััดหััวพร้อ้ มสีีขาวตรงหน้้าอก หััวโดนตััดแล้้วใส่่ไว้้ในกรงเหล็็กภายในท้้อง
มีีนกกาจิิกตามบริิเวณร่่างกายต่่าง ๆ ที่่�ทนทุุกข์ท์ รมานหิิวโหย ดัังแสดงภาพ (ค)
	ชิ้้�นที่่� 4. เปรตฆ่่าลููก เป็็ นลัักษณะท่่ายืืนที่่�เลืือดออกจากมดลููก มีีการเคลืือบสีีบางส่่วนที่่�ท้อ้ ง
ของตััวแม่่ที่่มี� ลูี กู อยู่่�ด้้านในท้้องเพื่่�อเพิ่่�มจุุดเด่่นของตััวชิ้้น� งาน ลัักษณะการมีีลูกู ไหลออกจากท้้องที่่�ป่่อง
เหมืือนจะแตกของตััวเองของผลกรรมทนทุุกข์ท์ รมานกัับการมีีลูกตั
ู วกั
ั บตั
ั วั อยู่่�ตลอดเวลา เมื่่�อหิิวก็กิ็ นิ
ลููกกินิ เลืือดตััวเองเป็็ นอาหารและมีีฝูงู นกฝููงกาจิิกกินิ ลููกและตััวเองอย่่างทรมาน ดัังแสดงภาพ (ง)
	ชิ้้�นที่่� 5. เปรตปากเท่่ารููเข็็ม เป็็ นลัักษณะที่่�มีีครึ่ง�่ ตััวเหมืือนการจมอยู่่�กัับธุรีุ ดิี นิ โดยมีีเท้้าเป็็ น
มืือดึึงตััวเองออกจากธุุรีดิี นิ มีีการเคลืือบสีีที่่�ตัวั เพื่่�อให้้เกิิดลัักษณะที่่�ผิิวโดนเผาเป็็ นแผลบางส่่วนของ
ร่่างกาย และมีีกิ่่�งไม้้เกิิดตามร่่างกายมีีเชืือกมััดรััดตามแขนตามอวััยวะต่่าง ๆ มีีเชืือกเย็็บแทงตาม
ปากตามท้้องร้้องกิินอะไรไม่่ได้้ทุกข์
ุ ท์ รมานหิิวโหย มีีนกกาจิิกกิินตามมืือเท้้าใหญ่่ ปากเท่่ารููเข็็ม ดััง
แสดงภาพ (จ)

		

(ก)

(ข)

(ค)

		
(ง)
(จ)
ภาพที่่� 4 ผลงานประติิมากรรมเปรตเครื่่อ� งปั้้�นดิินเผาติิดตั้้ง� ภายในบริิเวณวััด
ชื่่อ� ผลงาน“บุุพกรรม” (ก) , (ข) , (ค) , (ง) , (จ)
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สรุุ ปผลและอภิิปรายผล
งานวิิจัยนี้้
ั ส� ามารถแบ่่งการสรุุปผลตามวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1.การศึึกษาลัักษณะบริิบทเรื่่�องราวของผีีเปรตตามพระไตรปิิ ฎกของผลกรรมตามความ
เชื่่�อเรื่่อ� งราวที่่�แสดง แนวคิิด ความรู้้�สึึก จิินตนาการสะท้้อนเรื่่อ� งราวความเชื่่�อของคนไทยในศาสนา
พุุทธ เพื่่�อเป็็ นกุุศโลบายในการเตืือนสติิ ให้้อยู่่�บนรากฐานของศีีลธรรมในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันั ของ
มนุุษย์์ ให้้ได้้ความรู้้�สึึกถึึงผลของการกระทำำ� เนื่่�องจากสัังคมในปัั จจุุบันั เริ่่ม� มีีการเสื่่�อมถอยออกไป
2. การวิิเคราะห์์เนื้้�อดิินทางกายภาพ พบว่่าในดิินห้้วยแถลงมีีองค์์ประกอบส่่วนใหญ่่เป็็ น
ร้้อยละ 17.74 เหล็็กออกไซด์์ (Fe2O3) ส่่วนการทดลองหาอััตราส่่วนผสมระหว่่างดิินห้้วยแถลง
ดิินขาว และดิินเชื้้�อ พบว่่าการทดลอง 36 ตามอััตราส่่วนผสม เผาที่่�อุณ
ุ หภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีียส
เนื้้�อ ดิิ น ชิ้้�น ตััว อย่่ า งทดสอบส่่ ว นใหญ่่ มีี ลััก ษณะสีี อ อกน้ำำ�� ตาลเข้้ม อ่่ อ นตามอััต ราส่่ ว นของดิิ น
ห้้วยแถลงส่่วนมากจะมีีจำ�ำ นวนเหล็็กออกไซด์์ (Fe2O3) จำำ�นวนมากทำำ�ให้้สีีของเนื้้�อมีีสีีน้ำ��ำ ตาล พื้้�นผิิว
จะไม่่เรีียบเนีียนมีีจุดุ ๆ สีีน้ำ��ำ ตาลดำำ�กระจายตามเนื้้�อดิิน มีีการหดตััวที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�อััตราส่่วน
ของดิินขาว อุุณหภููมิิสูงู อััตราการหดตััวก็็มากขึ้้�น
3. การออกแบบสร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่�อติิดตั้้�งบริิเวณวััด มีีการออกแบบจึึงคำำ�นึึงถึึงสถานที่่�
ติิดตั้้�งและขบวนการปั้้� นสร้้างสรรค์์ชิ้้น� งานเพื่่�องานประติิมากรรมที่่�ได้้ ให้้มีีประสิิทธิิภาพจากการ
พััฒนาทดลองเนื้้�อ ดิิ น ให้้เ หมาะกัับ อารมณ์์คว ามรู้้�สึึกเหมาะการตกแต่่ ง เพื่่� อ ติิ ด ตั้้�ง บริิ เ วณวััด
จึึงมีีการออกแบบเป็็ นประเภทที่่�แตกต่่างเรื่่อ� งของผลกรรม และมีีการกำำ�หนดแนวความคิิดที่่�เหมาะ
สำำ�หรัับงานประเภทประติิมากรรมตกแต่่งสวนหย่่อม ที่่�มีขี นาดหรืือพื้้�นที่่�ที่่จำ� �กั
ำ ดั และรููปทรงที่่�พอเหมาะ
กัับสถานที่่�จัดั วาง จึึงมีีรููปแบบ รููปทรง สีี ให้้สอดคล้้องกัับเรื่่อ� งราวแนวความคิิด
4. บริิบทเรื่่อ� งราวของผีีเปรตตามพระไตรปิิ ฎกของผลกรรมตามความเชื่่อ� ของคนไทยในปััจจุุบันั
มีีความเสื่่�อมน้ำำ�ด้
� วยก
้ ารพััฒนาวิิวัฒ
ั นาการหลาย ๆ ด้้านของสัังคมในยุุคสมััยปััจจุุบันั เนื่่�องจากการ
พััฒนาด้้านเทคโนโลยีี เศรษฐกิิจ การเมืือง และด้้านอื่่น� ๆ จึึงทำำ�ให้้คนในปััจจุุบันั เกิิดการเสื่่อ� มถอยของ
ความเชื่่�อที่่�อยู่่�บนรากฐานของศีีลธรรมในการใช้้ชีวิี ติ ประจำำ�วันั ของคนในยุุคปััจจุุบันั
5. การวิิเคราะห์์เนื้้�อดิินทางกายภาพ พบว่่าในดิินห้้วยแถลงมีีองค์์ประกอบส่่วนใหญ่่ยังั เป็็ น
ดิินทรายผสมดิินเหนีียวสามารถขึ้้�นรููปทางกระบวนการอุุตสาหกรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาได้้ แต่่การหด
ตััวของเนื้้�อดิินยัังมีีการหดที่่�ค่อ่ นข้้างมากและเสี่่�ยงต่่อการแตกร้้าวได้้ง่า่ ย สีีของเนื้้�อดิินโทนสีีจะออก
เป็็ น สีี น้ำ ��ำ ตาล - แดง (เผาที่่� อุุณ หภููมิิ 1,200 องศาเซลเซีี ย ส) จึึงเหมาะสำำ� หรัับ งานประเภท
เครื่่�องปั้้� นดิินเผาแบบตกแต่่ง หรืืองานศิิลปะ
6. การออกแบบสร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่�อติิดตั้้�งบริิเวณวััด มีีการออกแบบจึึงคำำ�นึึงถึึงสถานที่่�
ติิดตั้้�งซึ่่�งเป็็ นบริิเวณลานวััดมีีพื้้น� ที่่�จำ�กั
ำ ดั พื้้�นที่่�จึึงทำำ�ให้้การสร้้างสรรค์์ผลงานต้้องคำำ�นึึงถึึงสถานที่่�ให้้
เหมาะที่่�สุดุ กัับการวางผลงาน ผลงานครั้้�งจึึงได้้มีกี ารวางตำำ�แหน่่งเรีียงเป็็ นแถวเพื่่�อให้้ผู้้�ที่่ส� นใจสามารถ
มองเห็็นผลงานทุุกผลงานรวมเป็็ นกลุ่่�มหรืือมองได้้โดยรอบของผลงานที่่�บริเิ วณภายในวััด
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เปรต : การสร้้างสรรค์์ประติิมากรรมเครื่่�องปั้้� นดิินเผาเพื่่�อติิดตั้้�งภายในวััด

กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิจัยนี้้
ั ดำ� �ำ เนิินการสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งด้้วยดีี เนื่่�องจากได้้รับคว
ั ามช่่วยเหลืืออย่่างดีียิ่่�ง ทั้้�งด้้าน
วิิชาการด้้านดำำ�เนิินงานวิิจัยั และงบประมาณสนัับสนุุนการวิิจัยั จากบุุคคลและหน่่วยงานต่่าง ๆ ดััง
ต่่อไปนี้้�
	ขอขอบคุุณ พ่่อ แม่่ ครููอาจารย์์ พระครููโอภาสเมธาภรณ์์ พระสงฆ์์ สามเณร วััดโคกสว่่าง
สถาบัันวิิจัยั และเพื่่�อนร่่วมงานทุุกคนที่่�ให้้คำ�ำ ปรึึกษากัับนักั วิิจัยั ให้้ความช่่วยเหลืือ ทั้้�งทางด้้านการ
ดำำ�เนิินงานวิิจัยั และด้้านวิิชาการ ร่่วมถึึงการให้้ข้อ้ มููลพื้้น� ฐานในการลงพื้้�นที่่�ชุมุ ชนบ้้านโคกสว่่าง ตำำ�บล
ห้้วยแถลง อำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา จนกระทั่่�งทำำ�ให้้งานวิิจัยนี้้
ั ส� ามารถดำำ�เนิินการบรรลุุ
ตามวััตถุุประสงค์์และตรวจทานงานวิิจัยั เล่่มนี้้�
	ขอขอบคุุณ สำำ�นักั งานคณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ และสถาบัันวิิจัยั และพััฒนามหาวิิทยาลััย
ราชภััฏนครราชสีีมาที่่�ได้้มอบทุุนสนัับสนุุนการวิิจัยั
เพื่่�อให้้อาจารย์์มีคว
ี ามสามารถในการพััฒนาผล
งานวิิจัยั และทำำ�ให้้การวิิจัยนี้้
ั ป� ระสพผลสำำ�เร็็จได้้ด้วยดี
้ ี
ขอขอบคุุณ พระครููโอภาสเมธาภรณ์์ เจ้้าอาวาสวััดโคกสว่่าง บ้้านโคกสว่่าง ตำำ�บลห้วย
้ แถลง
อำำ�เภอห้้วยแถลง จัังหวััดนครราชสีีมา สถานที่่�ติดิ ตั้้�งผลงาน
	สำำ�หรัับคุุณงามความดีีอันั ใดที่่�เกิิดจากงานวิิจัยนี้้
ั ผู้้�� วิจัิ ยข
ั อมอบให้้กับบิ
ั ดิ ามารดาซึ่่ง� เป็็ นที่่�รักั
เคารพยิ่่�งของข้้าพเจ้้าที่่�ให้้กำ�ลั
ำ งั ใจในการทำำ�วิิจัยั ตลอดจนครููอาจารย์์ที่่�เคารพทุุกท่า่ นที่่�ได้้ประสิิทธิ์์�
ประสาทวิิชาความรู้้�และถ่่ายทอดประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�วิิจัยั ตลอดมาจนทำำ�ให้้งานวิิจัยนี้้
ั ป� ระสพ
ความสำำ�เร็็จในชีีวิติ
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การสร้้างชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา สำำ�หรัับนักั เรีียนชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลาย
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การสร้้างชุุดกิจิ กรรมการปฏิิบัติั กีิ ตี าร์์ไฟฟ้้าขั้้น� พื้้น� ฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวาสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลาย
The Construction of Learning Activities Package in Basic Practical Electric
Guitar for the Music Club hight school student in Watyannawa School
ตติิ แซ่่แต่่¹
พิิมลมาศ พร้้อมสุุขกุุล²
ชาลิินีี คุุณาเทีียน³
วรสรณ์์ เนตรทิิพย์์4

บทคััดย่่อ
	การวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) เพื่่�อสร้้างชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน
ชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวาและหาประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์ 80/80 2) เพื่่�อเปรีียบเทีียบ
ผลสััมฤทธิ์์�ก่่อนและหลัังของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุม
ดนตรีีสากล โรงเรีียนวััดยานนาวา กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ใช้้ในการทำำ�วิิจัยั ในครั้้�งนี้้� คืือนัักเรีียนที่่�กำ�ลั
ำ งั
ศึึกษาชั้้�นประถมศึึกษาปีี ที่่� 4 – 6 ของโรงเรีียนวััดยานนาวาที่่�เรีียนในรายวิิชาปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้า
ชุุมนุุมดนตรีีสากล จำำ�นวน 25 คน โดยใช้้การเลืือกแบบเจาะจง จากนัักเรีียนที่่�สมััครใจเลืือกเล่่นกีีตาร์์
ไฟฟ้้าทั้้�งหมดในชุุมนุุมดนตรีีสากล เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ 1) ชุุดกิิจกรรมการ
ปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล 2) แผนการจััดกิิจกรรม และ 3) แบบทดสอบก่่อน
เรีียนระหว่่างเรีียนและหลัังเรีียน สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยง
เบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติิฐานด้้วย Independent t-test
	ผลการวิิจัยพบว่
ั
่า 1) ชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา มีีประสิิทธิิภาพ 86.7/87.93 ซึ่่ง� สููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ 80/80 2) ผลสััมฤทธิ์์�
จากการทดสอบของผู้้�เรีียนหลัังเรีียนชุุดกิิจกรรมปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ขั้้น� พื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล โรงเรีียน
วััดยานนาวา พบว่่าคะแนนเฉลี่่�ยหลัังเรีียน สููงกว่่าก่่อนเรีียน อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.5
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : ชุุดกิิจกรรม ปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้า ชุุมนุุมดนตรีีสากล
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Abstract
The purposes of this research were 1) to investigate the efficiency of Learning
Activity Package in Basic Practical Electric Guitar for the Music Club in Watyannawa School
2) to compare achievement before and after using an Learning Activity Package. The sample included 25 students.They were selected by the purposive random sampling technique
from students who voluntarily chose to play all electric guitars at an international music
convention. The instrument were 1) Learning Activity Package in Basic Practical Electric
Guitar for the music club. 2) Activity Plan and 3) The pre-test, formative-test, post-test. Data
was statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, standard deviation, Independent t-test
The findings revealed as follows: 1)The mean scores of procedure’s students of
Learning Activity Package in Basic Practical Electric Guitar for the Music Club in Watyannawa School included three lesson plans which had the efficiency of 86.77/88.4and had
higher than a standard level with the 80/80 efficiency index.2)The achievement of the
Learning Activity Package in Basic Practical Electric Guitar for the Music Club in Watyannawa School was higher than the counterpart significantly at 0.05 level.
Keywords : Learning Activities, Practical Electric Guitar, Music Club

ที่่ม� าและความสำำ�คััญของปัั ญหา
ดนตรีีเป็็ นวิิชาหนึ่่�งซึ่่�งมีีความเป็็ นทั้้�งศาสตร์์และศิิลป์์ในตััวเอง คืือเรื่่�องของทฤษฎีีความรู้้�
ความเป็็ นมา การปฏิิบัติั เิ ครื่่�องดนตรีีนั้้น� ต่่างก็็เป็็ นเหตุุเป็็ นผลเข้้าใจได้้ ในเรื่่อ� งของความรู้้�สึึกสุุนทรีียภาพ
และความงาม ความซาบซึ้้�ง ซึ่่ง� ไม่่สามารถบรรยายออกมาทางภาษาเขีียนได้้ทั้้ง� หมด (ธนาคาร แพทย์์วงษ์์,
2541 : 9)
การศึึกษาด้้านดนตรีีนั้้น� เป็็ นองค์์ประกอบที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อย่่างหนึ่่ง� ในการพััฒนามนุุษย์์ รวมไป
ถึึงประเทศชาติิ แ ละสััง คมโลกเพราะดนตรีี เ ป็็ น ศาสตร์์วิิ ช าความรู้้�ที่่� มีี คว ามเกี่่� ยวพััน ต่่ อ มวล
มนุุษยชาติิ ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ได้้รับฟั
ั ั งสััมผััสกัับความงามของดนตรีีภายในจิิตใจ ส่่งผลให้้รู้้�สึึกอิ่่�มเอิิบชื่่�นชม
ในคุุณค่่าความงามของดนตรีี ซึ่่ง� ความรู้้�สึึกนี้้�ไม่่ได้้รับรู้้�
ั ได้้ทุกค
ุ น แต่่ต้อ้ งเรีียนรู้้�และสร้้างความเข้้าใจ
ในการรัับฟัังดนตรีี สิ่่ง� เหล่่านี้้�ย่อ่ มส่่งผลต่่อการพััฒนาความเป็็ นมนุุษย์์ให้้สมบููรณ์์ยิ่่ง� ขึ้้�น (ณรุุทธ์์ สุุทธจิิตต์์,
2536 : 38)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

ดนตรีีสากลนั้้�นเป็็ นวิิชาแขนงหนึ่่ง� ที่่�พัฒ
ั นากัันมาอย่่างต่่อเนื่่�อง การศึึกษาทฤษฎีีดนตรีีสากลแต่่เพีียง
อย่่างเดีียวนั้้น� ไม่่ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดในการศึึกษา จึึงต้้องเรีียนปฏิิบัติั ิควบคู่่�กันั ไป ในหลัักสูตู ร
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานได้้กำ�ำ หนดไว้้ว่า่ สถานศึึกษาเป็็ นผู้้�กำำ�หนดหลัักสูตู รด้้วยตนเองให้้เป็็ นไปตามกรอบ
หลัักสูตู รหรืือมาตรฐานในหลัักสูตู ร สถานศึึกษาต้้องพััฒนาหลัักสูตู รของตนเองขึ้้�นมาโดยคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์ของผู้้�เรีียนที่่�จะได้้รับั จากการศึึกษา มุ่่�งเน้้นให้้สถานศึึกษาสามารถกำำ�หนดสาระการเรีียนรู้้�ที่่�
เหมาะสมกัับสภาพท้้องถิ่่�นของตนเอง (ณรุุทธ์์ สุุทธจิิตต์์, 2545 : 3)
	การศึึกษาดนตรีีในระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย ตามหลัักสูตู รการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ.2551
กลุ่่�มสาระดนตรีี มาตรฐานที่่� ศ 2.1 ต้้องเข้้าใจและแสดงออกทางดนตรีีอย่่างสร้้างสรรค์์ วิิพากษ์์
วิิจารณ์์คุณ
ุ ค่่าดนตรีี ถ่่ายทอดความรู้้�สึึก ความคิิดต่่อดนตรีีอย่่างอิิสระ ชื่่�นชมและประยุุกต์ใ์ ช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วันั ได้้ ตามตััวชี้้วั� ดั ป.5/4 ใช้้เครื่่�องดนตรีีทำ�จั
ำ งั หวะและทำำ�นองได้้ ตััวชี้้วั� ดั ป.6/4 ใช้้เครื่่�องดนตรีี
ประกอบการร้้องเพลงได้้ (หลัักสูตู รแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 2551: 177) แสดงให้้เห็็นถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของการเรีียนปฏิิบัติั ิเครื่่�องดนตรีีที่่�ผู้้�เรีียนต้้องสามารถปฏิิบัติั ิได้้ก่่อนจบชั้้�นประถมศึึกษา
ปีี ที่่� 6 ในการเรีียนการสอนวิิชาปฏิิบัติั ดิ นตรีีในประเทศไทยตามหลัักสูตู รการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานนั้้�น ยััง
เกิิดประสิิทธิิภาพที่่�ไม่่เพีียงพอแก่่ผู้้�เรีียนนัักเรีียนโรงเรีียนวััดยานนาวา เป็็ นโรงเรีียนในสัังกััดสำำ�นักั
การศึึกษากรุุงเทพมหานครแห่่งหนึ่่ง� มีีนักั เรีียนตั้้�งแต่่ระดัับชั้้น� อนุุบาลไปจนถึึงชั้้�นประถมศึึกษาปีี ที่่� 6
มีีเครื่่�องดนตรีีสากลหลากหลายชนิิดให้้นักั เรีียนได้้เลืือกเรีียนตามความสนใจ กีีตาร์์ไฟฟ้้า (Electric
Guitar) เป็็ นเครื่่�องดนตรีีชนิิดหนึ่่�งที่่�นักั เรีียนให้้ความสนใจมาก และทางโรงเรีียนมีีเครื่่�องมืืออย่่าง
เพีียงพอต่่อการจััดการเรีียนการสอน เครื่่�องดนตรีีประเภทเครื่่�องสาย (String) ชนิิดนี้้�เป็็ นที่่�นิิยมอย่่าง
แพร่่หลายในปัั จจุุบันั อีีกทั้้ง� ยัังสามารถนำำ�ไปรวมเป็็ นวงตามสมััยนิิยม เพื่่�อใช้้ประกอบในงานสำำ�คัญ
ั
ต่่าง ๆ ของโรงเรีียนได้้อีีกด้วย
้
จากการสัังเกตการเรีียนการสอนวิิชาปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าในโรงเรีียนวััดยานนาวาของผู้้�วิิจัยั
พบว่่าในชั่่�วโมงวิิชาดนตรีี - นาฏศิิลป์์ เวลาไม่่เพีียงพอต่่อการเรีียนการสอนวิิชาปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้า
หรืือ วิิชาปฏิิบัติั ิดนตรีีอื่่�น ๆ อีีกทั้้ง� ทางโรงเรีียนและผู้้�บริิหารต้้องการใช้้วงดนตรีีในการประกอบ
กิิจกรรมสำำ�คัญ
ั ของทางโรงเรีียน จึึงจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�ผู้้�วิิจัยซึ่
ั �ง่ เป็็ นผู้้�สอนวิิชาดนตรีีต้อ้ งเพิ่่�มเวลาใน
การจััดการเรีียนการสอนในรายวิิชาดัังกล่่าว โดยรายวิิชาชุุมนุุมดนตรีีสากลเป็็ นทางเลืือกที่่�เหมาะสม
เป็็ นอย่่างมาก ซึ่่ง� ทางโรงเรีียนวััดยานนาวารัับเด็็กเข้้าเรีียนชุุมนุุมดนตรีีสากลตั้้�งแต่่ชั้้น� ประถมศึึกษา
ปีี ที่่� 4 - 6 เนื่่�องจากทางโรงเรีียนเห็็นว่่าเป็็ นช่่วงชั้้�นที่่�พร้อ้ มสำำ�หรัับการเรีียนปฏิิบัติั ดิ นตรีี และผู้้�สอนมีี
ความเป็็ นอิิสระในการวางแผนจััดการเรีียนการสอนมากกว่่าในชั่่�วโมงหลัักตามหลัักสููตร ผู้้�เรีียน
สามารถเลืือกเรีียนปฏิิบัติั เิ ครื่่�องดนตรีีได้้อย่่างอิิสระ ได้้ปฏิิบัติั เิ ครื่่�องดนตรีีได้้อย่่างเต็็มเวลา ครููผู้้�สอน
สามารถวางแผนจััดกิิจกรรมได้้อย่่างเต็็มที่่� โดยการใช้้ชุดุ กิิจกรรม มีีความเหมาะสม
จากความเป็็ นมาและความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหาดัังกล่่าว ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งสนใจสร้้างชุุดกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�รายวิิชาปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวา โดยมุ่่�งเน้้นใน
ความเหมาะสมของเนื้้�อหา ระยะเวลา วััยของผู้้�เรีียน ความรู้้�เรื่่อ� งกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน การปฏิิบัติั ิ
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ดนตรีีที่่�เหมาะสมของนัักเรีียนระดัับชั้้น� ประถมศึึกษา มีีความสอดคล้้องกัันกัับทฤษฎีีดนตรีี มีีการ
เรีียงลำำ�ดับั เนื้้�อหาจากง่่ายไปหายาก เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสะดวกต่่อการฝึึกปฏิิบัติั ิ เกิิดกำำ�ลังั ใจในการศึึกษา
มีีความตั้้�งใจในการเรีียนให้้ความร่่วมมืือกัับครููผู้้�สอน ส่่งผลให้้ผลสัมั ฤทธิ์์�ในการเรีียนวิิชาปฏิิบัติั ิ
กีีตาร์์ไฟฟ้้าในระดัับสูงู ขึ้้�น เป็็ นแนวทางในการเรีียนการสอนวิิชาปฏิิบัติั ิเครื่่�องดนตรีีชนิิดอื่่�น ๆ อีีก
ต่่อไป ดัังเช่่นในงานวิิจัยข
ั อง (นััติเิ ทพ การิิเทพ, 2558) ได้้ทำ�ก
ำ ารพััฒนาชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�รายวิิชา
ปฏิิบัติั ิกีีตาร์์คลาสสิิก ได้้กล่่าวถึึงความสำำ�คัญ
ั และประโยชน์์ของชุุดกิิจกรรมและการเรีียนการสอน
ปฏิิบัติั ดิ นตรีีโดยใช้้ชุดุ กิิจกรรมเป็็ นแนวทางในการเรีียนการสอน ซึ่่ง� จะช่่วยในการเรีียนปฏิิบัติั ดิ นตรีี
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
1.เพื่่� อสร้้างชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััด
ยานนาวาและหาประสิิทธิิภาพ ตามเกณฑ์์ 80/80
2.เพื่่�อเปรีียบเทีียบผลสัมั ฤทธิ์์�ก่่อนและหลัังของผู้้�เรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิ
กีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวา

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
	ผู้้�วิิจัยั ได้้กำ�ำ หนดกรอบแนวคิิดในการทำำ�วิิจัยั ดัังนี้้�
ตััวแปรต้้น
ชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้า
ขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา

ตััวแปรตาม
ประสิิทธิิภาพของการจััดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิ
กีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวาผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั
1.ชุุดกิิจกรรมปฏิิบัติั กีิ ตี าร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล ที่่�ผู้้�วิจัิ ยั สร้้างขึ้้�นมีีประสิิทธิิภาพ
ตามเกณฑ์์ E1/E2 = 80/80
2.ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน
ชุุมนุุมดนตรีีสากลมีีคะแนนเฉลี่่�ยหลัังเรีียนมากกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ
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วิิธีีดำ�ำ เนิินงานวิิจัยั
ในการดำำ�เนิิ นการวิิจััยในครั้้�งนี้้�เป็็ นงานวิิจััยกึ่�่งทดลองมีี วััตถุุประสงค์์เพื่่� อสร้้างและหา
ประสิิ ทธิิ ภ าพของชุุด กิิ จ กรรมการปฏิิ บััติิ กีี ต าร์์ไ ฟฟ้้ า ขั้้�น พื้้�น ฐานชุุม นุุม ดนตรีี ส ากลโรงเรีีย นวััด
ยานนาวาให้้มีีประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์ 80/80 และเปรีียบเทีียบผลสัมั ฤทธิ์์�ก่่อนและหลัังของผู้้�เรีียนที่่�
เรีียนด้้วยชุดุ กิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวา

ตััวแปรที่่ศึ� กึ ษา
ตััวแปรต้้น ได้้แก่่ ชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียน
วััดยานนาวา
ตััวแปรตาม ได้้แก่่ ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนที่่�เรีียนรายวิิชาปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้า
ขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลของโรงเรีียนวััดยานนาวาหลัังเรีียนมีีประสิิทธิิภาพตามเกณฑ์์ E1/E2 =
80/80 และมีีคะแนนสููงอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ
ระยะเวลาที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั
ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการวิิจัยคื
ั อื ภาคเรีียนที่่� 2 ปีี การศึึกษา 2562 รวมระยะเวลา 3 สััปดาห์์ 12 ครั้้�ง

กลุ่่�มเป้้าหมาย
	กลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ นัักเรีียนที่่�เลืือกเรีียนในรายวิิชาปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุม
ดนตรีีสากล ซึ่่ง� กำำ�ลังั ศึึกษาชั้้�นประถมศึึกษาปีี ที่่� 4 - 6 ของโรงเรีียนวััดยานนาวา สำำ�นักั งานเขตสาทร
กรุุงเทพมหานคร ภาคเรีียนที่่� 2 ปีี การศึึกษา 2562 มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 25 คน

เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ในงานวิิจัยั
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในงานวิิจัยครั้้
ั ง� นี้้� ประกอบด้้วย
1.ชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวา ซึ่่ง�
ประกอบด้้วยชุดุ กิิจกรรมจำำ�นวน 3 หน่่วย หน่่วยละ 4 ชั่่�วโมง ใช้้เวลาทั้้�งหมด 12 ชั่่�วโมง
2.แบบประเมิินระหว่่างเรีียนในแต่่ละหน่่วย ได้้แก่่ แบบทดสอบแบบปรนััย 4 ตััวเลืือก
จำำ�นวน 20 ข้้อ และแบบประเมิินตามสภาพจริิง
3.แบบทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ผู้้�วิิจัยั สร้้างขึ้้�นเป็็ นแบบทดสอบชนิิดเลืือกตอบ 4 ตััวเลืือก
จำำ�นวน 20 ข้้อ
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การสร้้างชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา สำำ�หรัับนักั เรีียนชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลาย

เครื่่�องมืือที่่ใ� ช้้ในงานวิิจัยั
	การศึึกษาค้้นคว้้าในครั้้�งนี้้� เป็็ นการศึึกษาค้้นคว้้าแบบกึ่่�งทดลอง โดยมีีกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็ น
นัักเรีียนระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาตอนปลาย ของโรงเรีียนวััดยานนาวา สำำ�นักั งานเขตสาทร กรุุงเทพมหานคร
ที่่�เลืือกเรีียนรายวิิชาปฏิิบัติั กีิ ตี าร์์ไฟฟ้้าชุุมนุุมดนตรีีสากล ในภาคเรีียนที่่� 2 ปีี การศึึกษา 2562 จำำ�นวน 25
คน ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการทดลองคืือ 3 สััปดาห์์ สััปดาห์์ละ 4 ชั่่�วโมง รวมทั้้�งหมด จำำ�นวน 12 ชั่่�วโมง ซึ่่ง�
มีีขั้้น� ตอนในการทดลองดัังต่่อไปนี้้�
1.ทดสอบก่่อนเรีียน ด้้วยแบบทดสอบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนทั้้�งหมด 20 ข้้อ ทำำ�การตรวจ
เพื่่�อเก็็บรวบรวมคะแนนไว้้
2.ดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ไปทีีละหน่่วย แล้้วทำ�ก
ำ ารเก็็บคะแนนระหว่่างเรีียน ซึ่่ง� ได้้
จากคะแนนแบบทดสอบการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าและแบบทดสอบหลัังเรีียนแต่่ละหน่่วย
3.ทดสอบวััดผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน ด้้วยแบบทดสอบผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนชุุดเดิิม
ทั้้�งหมด 20 ข้้อ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
	การศึึกษาค้้นคว้้าในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้ค้น้ คว้้าวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ดัังต่่อไปนี้้�
1.หาประสิิทธิิภาพของชุุดกิิ จกรรมการปฏิิบััติิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา
2.ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนด้้วยชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน
ชุุมนุุมดนตรีีสากล

สถิิติที่ิ ใ�่ ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. สถิิติิที่่�ใช้้หาคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
		
1.1 ค่่าความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวััดผล
สััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน และชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากลโดยใช้้สูตู ร
ดััชนีีความสอดคล้้อง IOC (สมนึึก ภััททิิยธนีี, 2545: 221)
		
1.2 การทดสอบสมมติิฐานการวิิจัยด้
ั วย
้ สถิิติิ t-test (ล้้วน สายยศ และ อัังคณา
สายยศ,2540: 240)
2. สถิิติิพื้้น� ฐาน
		
2.1 ร้้อยละ (Percentage) (บุุญชม ศรีีสะอาด, 2545)
		
2.2 ค่่าเฉลี่่�ย (Average) (สุุรศัักดิ์์� อมรรััตนศัักดิ์์� และคณะ, 2545: 34)
		
2.3 ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard deviation) (สุุรศัักดิ์์� อมรรััตนศัักดิ์์�
และคณะ, 2545:104)
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สรุุ ปผลการวิิจัยั

ตอนที่่� 1 ประสิิทธิิภาพชุุดกิจิ กรรมการปฏิิบัติั กีิ ตี าร์์ไฟฟ้้าขั้้น� พื้้น� ฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา
จากการหาประสิิทธิิภาพชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา พบว่่า ชุุดกิิจกรรมที่่�สร้้างขึ้้�นทั้้�ง 3 หน่่วย ได้้แก่่ หน่่วยที่่� 1 เรื่่อ� งความรู้้�เบื้้�องต้้น
กีีตาร์์ไฟฟ้้า หน่่วยที่่� 2 เรื่่อ� งแบบฝึึกหััดและบทเพลงเบื้้�องต้้นกีีตาร์์ไฟฟ้้า หน่่วยที่่� 3 เรื่่อ� งบทเพลงเบื้้�องต้้น
และการแสดงของนัักเรีียน มีีประสิิทธิิภาพ 86.77/88.44 ซึ่่ง� ผ่่านเกณฑ์์ E1/E2 = 80/80 ที่่�กำ�ำ หนดไว้้
ตารางสรุุป ค่่า E1/E2 ของประสิิทธิิภาพชุุดกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�จากจำำ�นวนผู้้เ� รีียน จำำ�นวน 25 คน
คะแนน (ร้้อยละ)

หน่่วยที่่� 1

หน่่วยที่่� 2

หน่่วยที่่� 3

รวม

ค่่า E1

85.9

87.3

86.9

86.7

ค่่า E2 (ความรู้้�หลัังเรีียน)
E1/E2

87

89.2

87.6
86.7/87.9

87.9

จากตารางสรุุป พบว่่า ค่่า E1/E2 มีีค่า่ เท่่ากัับ 86.7/87.9 ซึ่่ง� มากกว่่าเกณฑ์์ที่่กำ� �ำ หนดไว้้เท่่ากัับ
80/80 ดัังนั้้�นจึึงสรุุปได้้ว่า่ กิิจกรรมการเรีียนรู้้�มีปี ระสิิทธิิภาพที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�อบรมเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้
ตอนที่่� 2 ผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียนของนัักเรีียนที่่เ� รีียนด้้วยชุุดกิจิ กรรมการปฏิิบัติั ิ
กีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้น� พื้้น� ฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวา
จากการทดสอบการใช้้ชุดุ กิิจกรรมปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล พบว่่า
หน่่วยที่่� 1 เรื่่อ� งความรู้้�เบื้้�องต้้นกีีตาร์์ไฟฟ้้า พบว่่า นัักเรีียนได้้คะแนนเฉลี่่�ยระหว่่างเรีียน
จากแบบฝึึกปฏิิบัติั ิและแบบทดสอบหลัังหน่่วยการเรีียน 85.9/87 ด้้านพฤติิกรรม นัักเรีียนมีีความ
สนใจและกระตืือรืือร้้นใน การสอบถาม สามารถตั้้�งคำำ�ถามได้้อย่่างชััดเจนและสามารถนำำ�ไปฝึึก
ปฏิิบัติั ิในกลุ่่�มได้้เป็็ นอย่่างดีี มีีการแสดงความคิิดเห็็นร่่วมกัันและยอมรัับความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น
สำำ�หรัับด้า้ นทัักษะในการเล่่นเครื่่�องดนตรีี เริ่่ม� แรกยัังไม่่ค่อ่ ยดีีเท่่าที่่�ควรเนื่่�องจากนัักเรีียนบางคนยััง
ไม่่เคยปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้ามาก่่อน แต่่ก็็ตั้้ง� ใจร่่วมกิิจกรรมเป็็ นอย่่างดีีและท้้ายชั่่� วโมงนัักเรีียนแต่่ละคน
ก็็มีีพัฒ
ั นาการที่่�ดีีขึ้้น� นัักเรีียนที่่�ปฏิิบัติั ไิ ด้้ดีีก็็จะช่่วยผู้้�ที่่�ยังั ปฏิิบัติั ไิ ม่่ค่อ่ ยได้้ ให้้สามารถปฏิิบัติั ไิ ด้้ดีีขึ้้น�
หน่่วยที่่� 2 แบบฝึึกหััดและบทเพลงเบื้้�องต้้นกีีตาร์์ไฟฟ้้า พบว่่า นัักเรีียนได้้คะแนนเฉลี่่�ย
ระหว่่างเรีียนจากแบบฝึึกปฏิิบัติั ิและแบบทดสอบหลัังหน่่วยการเรีียน 87.3/89.2 ด้้านพฤติิกรรม
นัักเรีียนมีีความสนใจและกระตืือรืือร้้นในการร่่วมกิิจกรรม สามารถปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าได้้อย่่างชััดเจน
และสามารถนำำ�ไปฝึึกปฏิิบัติั ใิ นกลุ่่�มได้้ดีีขึ้้น� มีีการแสดงความคิิดเห็็นร่่วมกัันและยอมรัับความคิิดเห็็น
ของผู้้�อื่่�น สำำ�หรัับด้า้ นมนุุษยสััมพัันธ์์ค่อ่ ย ๆ มีีพัฒ
ั นาการที่่�ดีีขึ้้น�
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การสร้้างชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา สำำ�หรัับนักั เรีียนชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลาย

หน่่วยที่�่ 3 บทเพลงเบื้้�องต้้นและการแสดงของนัักเรีียน พบว่่า นัักเรีียนได้้คะแนนเฉลี่่�ย
ระหว่่างเรีียนจากแบบฝึึกปฏิิบัติั ิและแบบทดสอบหลัังหน่่วยการเรีียน 86.9/87.6 ด้้านพฤติิกรรม
นัักเรีียนมีีความสนใจ กระตืือรืือร้้น และยัังให้้ความร่่วมมืือในการร่่วมกิิจกรรม สามารถตั้้�งคำำ�ถาม
เมื่่�อสงสััย เนื่่�องจากมีีบทเพลงที่่�นักั เรีียนรู้้�จััก ส่่งผลให้้สามารถนำำ�ไปฝึึกปฏิิบัติั ใิ นกลุ่่�มได้้เป็็ นอย่่างดีี
มีีการแสดงความคิิดเห็็นร่่วมกัันและการปฏิิบัติั ดิ นตรีีร่ว่ มกัันภายในกลุ่่�ม การปฏิิบัติั ิมีีเนื้้�อหาที่่�ยาก
ขึ้้�น เพราะมีีการนำำ�โน้้ตในการจััดการเรีียนการสอนคาบก่่อนมารวบรวมให้้เป็็ นบทเพลง เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
เนื้้�อหาให้้คาบต่่อไป นอกจากการเรีียนรู้้�โน้้ตดนตรีีสากลแล้้วนักั เรีียนจะต้้องปฏิิบัติั ิพร้อ้ มกัันด้้วย
นัักเรีียนที่่�ปฏิิบัติั ิได้้ดีีก็็จะช่่วยผู้้�ที่่�ยังั ปฏิิบัติั ิช้า้ กว่่าผู้้�อื่่�นได้้ร่ว่ มกัันปฏิิบัติั ิได้้เป็็ นอย่่างดีีทำ�ำ ให้้สามารถ
ปฏิิบัติั ไิ ด้้ดีีขึ้้น�
จากการทดสอบการใช้้ชุุดกิิจกรรมการปฏิิบััติิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา พบว่่า มีีประสิิทธิิภาพที่่�สูงู ขึ้้�นตามเกณฑ์์ที่่ตั้้� ง� ไว้้ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับวัตั ถุุประสงค์์การ
วิิจัยข้
ั อ้ ที่่� 1. การสร้้างและหาประสิิทธิิภาพของชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ตี าร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีี
สากลโรงเรีียนวััดยานนาวา โดยผู้้�วิจัิ ยั เป็็ นผู้้�อำำ�นวยความสะดวกและให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่ผู้้�เรีียนระหว่่างจััด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนชุุดกิิจกรรม จากการสัังเกตพฤติิกรรม พบว่่า นัักเรีียนมีีความสนใจในการ
เรีียนตั้้�งใจฝึึกฝน มีีการช่่วยเหลืือซึ่่ง� กัันและกัันภายในกลุ่่�ม มีีการพััฒนาการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าและ
ความรู้้�เกี่่�ยวกีีตาร์์ไฟฟ้้าเบื้้�องต้้น จากนั้้�นพบว่่าคะแนนผลสััมฤทธิ์์ห� ลัังเรีียนของนัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยชุดุ
กิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวามีีคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 17.52 คิิดเป็็ นร้้อยละ 87.6 ซึ่่ง� สููงกว่่าคะแนนทดสอบก่่อนเรีียนอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิที่่�
ระดัับ 0.5
ผลการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์ก่� ่อนเรีียนและหลัังเรีียนของกลุ่่�มทดลองด้้วยเทคนิิค
t-test แบบ dependent
ก่่อน
ผลสััมฤทธิ์์�

หลััง

X

S.D.

X

S.D.

11.00

0.912

18.20

1.384

t

df

p

27.21

24

.05

		
จากตาราง พบว่่า กลุ่่�มทดลองหลัังจากได้้รับก
ั ารสอนด้้วยชุดุ กิิจกรรม มีีคะแนนเฉลี่่�ยผล
สััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนมากกว่่าก่่อนเรีียน (x = 18.20>11.00) อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
(t=27.21)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

อภิิปรายผล

1.ชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวามีี
ประสิิทธิิภาพ 86.7/87.9 สููงกว่่าเกณฑ์์ 80/80 ที่่�ตั้้ง� ไว้้ ทั้้�งนี้้� เพราะชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ขั้้น� พื้้�น
ฐานที่่�ผู้้�วิิจัยั สร้้างขึ้้�นได้้ผ่่านการตรวจสอบและได้้รับคำ
ั �ำ แนะนำำ�จากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา อีีกทั้้ง� ได้้ผ่่าน
การประเมิินคุุณภาพแผนจััดการเรีียนรู้้� แบบทดสอบก่่อนเรีียน ระหว่่างเรีียน และหลัังเรีียน รวมถึึง
ความสอดคล้้องของเนื้้�อหาชุุดกิิจกรรม จากผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ได้้ตรวจสอบความถููกต้อ้ งเหมาะสมและ
นำำ�เสนอแนะปรัับปรุุงแก้้ไข ก่่อนที่่�จะนำำ�ไปทดลองกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง ทำำ�ให้้ชุดุ กิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์
ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวา มีีคุณ
ุ ภาพ ประกอบด้้วยสื่่�อหลายชนิิด ทั้้�ง
เครื่่�องดนตรีี โน้้ตแบบฝึึกหััด สื่่อ� มััลติมีิ เี ดีีย รวมอยู่่�ในกิิจกรรมการสอน เกิิดเป็็ นนวััตกรรมใหม่่ ที่่�มีคว
ี าม
สมบููรณ์์ นัักเรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้วย
้ ตนเองตามขั้้�นตอนโดยครููผู้้�จัดั กิิจกรรมคอยให้้ความช่่วยเหลืือ
และควบคุุมเล็็กน้อ้ ย จนนัักเรีียนประสบความสำำ�เร็็จในแต่่ละหน่่วยตามจุุดประสงค์์ สอดคล้้องกัับ
เพลิินจิิตต์์ เวฬุุวรรณวรกุุล (2550, น.15) ได้้กล่า่ วว่่า ชุุดกิิจกรรมเป็็ นสื่่�อการสอนที่่�เป็็ นนวััตกรรม
ทางการศึึกษาจากการสร้้างขึ้้�นของผู้้�สอน มีีสื่่�อหลายอย่่างประกอบกัันเป็็ นชุุดซึ่่ง� มีีส่ว่ นประกอบที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดความสมบููรณ์์ในตััวเอง ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษาเรีียนรู้้�และปฏิิบัติั ิกิิจกรรมได้้ด้วยตั
้ วั เองโดยมีีครูู
ผู้้�สอนเป็็ นที่่�ปรึึกษาคอยให้้การแนะนำำ�ช่่วยเหลืือส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนประสบผลสำำ�เร็็จตามขั้้�นตอนและ
จุุดประสงค์์ที่่�ระบุุไว้้ในชุุดกิิจกรรม
2. ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนหลัังเรีียนด้้วยชุดุ กิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�น
พื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากลโรงเรีียนวััดยานนาวามีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 17.52 คิิดเป็็ นร้้อยละ 87.6 ซึ่่ง�
สููงกว่่าคะแนนทดสอบก่่อนเรีียนอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.5 เนื่่�องจากชุุดกิิจกรรมปฏิิบัติั ิ
กีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานได้้มีีการสร้้างและผลิิตอย่่างดีีจากผู้้�วิิจัยั คืือ มีีการกำำ�หนดเรื่่อ� ง เนื้้�อหาหลัักสูตู ร
และเรื่่อ� งย่่อย โดยพิิจารณาวััย ระดัับชั้้น� ของผู้้�เรีียน โดยในการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้�จัดั ทำำ�เพื่่�อเด็็กนักั เรีียนชั้้�น
ประถมศึึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ มีีระยะเวลาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน กำำ�หนดความคิิดรวบยอดที่่�
ชััดเจน มีีจุดุ ประสงค์์หลัักที่่�จะให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้�การปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานและความรู้้�เกี่่�ยว
กัับกีีตาร์์ไฟฟ้้าเบื้้�องต้้น และได้้ผลสัมั ฤทธิ์์�ที่่�วางไว้้ มีีการใช้้และผลิิตสื่่�อได้้ตรงตามความต้้องการของ
การจััดกิิจกรรม ไม่่ว่า่ จะเป็็ นเครื่่�องดนตรีี อุุปกรณ์์ขยายเสีียง สื่่อ� ต่่าง ๆ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้สร้้างแบบทดสอบก่่อน
และหลัังเรีียนเพื่่�อวััดผลสััมฤทธิ์์ท� างการเรีียน ซึ่่ง� ตรงกัับการสร้้างชุุดกิิจกรรมตามแนวคิิดของ สุุวิทิ ย์์ มููล
คำำ�และอรทััย มููลคำ�ำ (2550) ที่่�ได้้เสนอขั้้�นตอนในการสร้้างชุุดกิิจกรรมไว้้ 11 ขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
		ขั้้�นตอนที่่� 1 กำำ�หนดเรื่่อ� ง อาจจะกำำ�หนดตามหลัักสูตู รหรืือกำำ�หนดขึ้้�นมาใหม่่
ทำำ�การจััดแบ่่งเนื้้�อเรื่่อ� งย่่อยซึ่่ง� ขึ้้�นอยู่่�กัับเนื้้�อหาวิิชาและลัักษณะของชุุดการสอนนั้้�น ๆ โดยการแบ่่ง
เนื้้�อเรื่่อ� งย่่อยของแต่่ละระดัับชั้้น� ของผู้้�เรีียนนั้้�น ไม่่เหมืือนกััน
		ขั้้�นตอนที่่� 2 กำำ�หนดหมวดหมู่่�เนื้้�อหา กำำ�หนดเป็็ นหมวดหมู่่�ของวิิชาหรืือจะทำำ�
บููรณาการแบบสหวิิทยาการได้้ตามความเหมาะสม
		ขั้้�นตอนที่่� 3 การพิิจารณาวััยและระดัับชั้้น� ของนัักเรีียนว่่าจะแบ่่งเป็็ นกี่่�หน่่วยและ
ใช้้เวลาเท่่าไหร่่
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การสร้้างชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั กีิ ีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐาน ชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา สำำ�หรัับนักั เรีียนชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลาย

		ขั้้�นตอนที่่� 4 กำำ�หนดหััวเรื่่อ� ง แบ่่งหน่่วยการสอนออกเป็็ นหััวข้อ้ ย่่อย เพื่่�อความ
สะดวกแก่่การเรีียน ซึ่่ง� แต่่ละหน่่อยก็็ประกอบไปด้้วยหัวข้
ั อ้ ย่่อยไปอีีกประมาณ 4-5 หััวข้อ้
		ขั้้�นตอนที่่� 5 กำำ�หนดความคิิดรวบยอด หลัักการ ทำำ�การกำำ�หนดให้้ชััดเจนว่่า
นัักเรีียนจะสามารถสรุุปแนวคิิดหลัักการได้้ว่า่ อย่่างไร
		ขั้้�นตอนที่่� 6 กำำ�หนดจุุดประสงค์์การสอน คืือ จุุดประสงค์์ทั่่�วไปและจุุดประสงค์์เชิิง
พฤติิกรรม มีีการกำำ�หนดเกณฑ์์และตััดสิินผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนไว้้ชัดั เจน
		ขั้้�นตอนที่่� 7 กำำ�หนดกิิจกรรมการเรีียน โดยต้้องกำำ�หนดให้้สอดคล้้องกัับวัตั ถุุประสงค์์
เชิิงพฤติิกรรม ซึ่่�งจะเป็็ นแนวทางในการผลิิตสื่่�อ กิิจกรรมการเรีียนต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็ น การอ่่าน
การทดลอง การเล่่นเกม การทดสอบ การตอบคำำ�ถาม เป็็ นต้้น
		ขั้้�นตอนที่่� 8 กำำ�หนดแบบประเมิินผล ต้้องออกแบบให้้สอดคล้้องกัับวัตั ถุุประสงค์์
เชิิงพฤติิกรรมโดยใช้้การสอบแบบอิิงเกณฑ์์ ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้ทราบถึึงพฤติิกรรม
การเรีียนรู้้�ว่า่ มีีการเปลี่่�ยนแปลงหรืือไม่่หลัักจากผ่่านการทำำ�กิิจกรรมนี้้�แล้้ว
		ขั้้�นตอนที่่� 9 การผลิิตสื่่�อการสอนและการนำำ�มาใช้้ ไม่่ว่่าจะเป็็ นการเลืือกวััสดุุ
อุุป กรณ์์ต่่า ง ๆ การกำำ�หนดหมวดหมู่่�แล้้วจััด เก็็ บล งกล่่อง หรืือแฟ้้มให้้เ รีียบร้อ้ ยก่่ อนนำำ� ไปหา
ประสิิทธิิภาพ หาความเที่่�ยงตรงก่่อนนำำ�ไปใช้้
		ขั้้�นตอนที่่� 10 สร้้างแบบทดสอบก่่อนเรีียนและหลัังเรีียนพร้้อมทั้้�งเฉลยคำำ�ตอบ
ควรสร้้างให้้คลอบคลุุมเนื้้�อหาที่่�กำ�ำ หนด ซึ่่ง� ดููจากจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้� ข้้อสอบที่่�สร้้างนั้้�นไม่่ควรมีี
มากเกิินไป แต่่ควรให้้ตรงกัับประเด็็นหลัักของเนื้้�อหาที่่�เรีียน เมื่่�อสร้้างเสร็็จควรทำำ�เฉลยไว้้ให้้พร้อ้ ม
ก่่อนนำำ�ไปหาประสิิทธิิภาพ

ข้้อเสนอแนะ
ข้้อเสนอแนะเพื่่อ� การวิิจัยั ในครั้้�งต่่อไป
1.ควรมีีการศึึกษาค้้นคว้้าการใช้้ชุดุ กิิจกรรมปฏิิบัติั ดิ นตรีี ในเครื่่�องดนตรีีอื่่�น ๆ และในช่่วง
ชั้้�นอื่่�น ๆ เช่่น การจััดการเรีียนรู้้�แบบใช้้ชุุดกิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์เบสไฟฟ้้าสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษา การจััดการเรีียนรู้้�แบบใช้้ชุดุ กิิจกรรมการปฏิิบัติั คีิ ย์ี บ์ อร์์ดสำำ�หรัับนักั เรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6
เป็็ นต้้น
2.ควรมีีการศึึกษาเปรีียบเทีียบผลสัมั ฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักเรีียนกัับวิิธีีการสอนแบบ
อื่่�น ๆ เช่่น เปรีียบเทีียบผลสัมั ฤทธิ์์�ระหว่่างการจััดการเรีียนรู้้�แบบใช้้ชุดุ กิิจกรรมกัับการเรีียนรู้้�แบบใช้้
แบบฝึึกทัักษะ หรืือนำำ�ไปปรัับใช้้กับั รายวิิชาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับดนตรีี
3.ควรมีีการศึึกษาผลการใช้้ชุดุ กิิจกรรมการปฏิิบัติั ิกีีตาร์์ไฟฟ้้าขั้้�นพื้้�นฐานชุุมนุุมดนตรีีสากล
โรงเรีียนวััดยานนาวา คืือใช้้ในการสอนจริิงทั้้�งรายวิิชา และประเมิินผลการใช้้รููปแบบภายในหนึ่่ง� ภาค
เรีียน เพื่่�อศึึกษาผลการใช้้ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในรายวิิชานี้้�
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การทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยจากเเนวคิิดการใช้้กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง
An Experimental Study of Contemporary Dance Based on Devising Theatre
จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 1

บทคััดย่่อ
	บทความวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็ นการทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยจากแนวคิิดการใช้้กระบวนการ
ละครแบบร่่วมสร้้าง เพื่่�อสร้้างตััวอย่่างและกระตุ้้�นให้้นิิสิติ เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจในวิิธีีการสร้้างงาน
นาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย จนสามารถร่่วมกัันสร้้างการแสดงชุุด start โดยใช้้กลุ่่�มตััวอย่่างนิิสิติ ในสาขาวิิชา
นาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย จำำ�นวน 7 คน ผ่่านการทดลองฝึึกปฏิิบัติั จิ ากการทดลองสร้้างงาน ประกอบไปด้้วย
1) แบบฝึึกหััดการสร้้างงานที่่�เริ่่ม� จากการหาแรงบัันดาลใจจาก งานศิิลปะ เพลง หนัังสืือนิิทานกลัับมุมุ
2) แบบฝึึกหััดการละลายพฤติิกรรม 3) แบบฝึึกหััดการสื่่อ� สารทางด้้านร่่างกายโดยใช้้ท่า่ เต้้นจากทัักษะ
การเต้้นที่่�นิสิิ ติ ถนััด 4) แบบฝึึกหััดการพููดเพื่่�อการสื่่อ� สาร 5) แบบฝึึกหััด ด้้นสดกัับอุปุ กรณ์์ และ ด้้นสด
การเคลื่่�อนย้้ายพื้้�นที่่� และร่่วมกัันแก้้ไขพััฒนาข้้อบกพร้้องร่่วมของทีีมนัักแสดง ผลการวิิจัยพบว่
ั
า่ เกิิด
ตััวอย่่างจากแบบฝึึกหััดการทดลองสร้้างการแสดงชุุด start ได้้สำ�ำ เร็็จ และสามารถพััฒนาศัักยภาพ
ของตนเอง ผ่่านกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง แบ่่งได้้เป็็ นสองด้้านคืือ 1) ทัักษะทางความถนััด
จากการเคลื่่�อนไหวร่่างกาย นิิสิติ สามารถใช้้ร่า่ งกายเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�จะพััฒนาให้้ตนเองเป็็ นนัักเต้้นที่่�
มีีคุณ
ุ ภาพได้้ โดยเฉพาะนิิสิติ รู้้�จัักการปรัับใช้้พื้้น� ที่่�บนเวทีีผ่า่ นการเต้้นจากเทคนิิคท่า่ เต้้นของตนเอง
เข้้าใจการใช้้ร่า่ งกายจนสามารถนำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้และสร้้างท่่าเต้้นที่่�ซับซ้
ั อ้ น ท่่าเต้้นที่่�สื่่�อสารผ่่าน
ร่่างกายได้้ 2) ด้้านความคิิด นิิสิติ เริ่่ม� เข้้าใจวิิธีีการสร้้างงานร่่วมสมััยอย่่างเป็็ นเหตุุเป็็ นผลจากการพููด
คุุย ถามตอบ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในระว่่างการสร้้างงาน เป็็ นตััวของตััวเอง พููดในสิ่่�งที่่�ตนเองคิิด
ทั้้�งในเรื่่อ� งของความเชื่่�อ ทััศนคติิอย่่างเปิิ ดเผย เกิิดการวิิพากษ์์วิิจารณ์์จากประเด็็นที่่�ศึึกษา อย่่างตรง
ไปตรงมา ยอมรัับฟัังและเคารพความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น มีีวุฒิ
ุ ิภาวะทางความคิิดที่่�มากขึ้้�น เกิิดการ
พััฒนาความสััมพัันธ์์ ซึ่่ง� เป็็ นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง เกิิดสัังคมประชาธิิปไตย
จากการแฝงกระบวนการเรีียนรู้้�เรื่่อ� งประชาธิิปไตยในขั้้�นตอนการผลิิตการแสดง อีีกทั้้ง� ยัังสร้้างพลเมืือง
ที่่�ดีมี อบแก่่สังั คมในทางอ้้อมอีีกด้วย
้
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : แรงบัันดาลใจ, การละลายพฤติิกรรม, การสื่่อ� สารทางด้้านร่่างกาย, การพููดเพื่่�อการสื่่อ� สาร,
การด้้นสด

1

อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาดนตรีีและการแสดง คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา
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Abstract
This study aimed to experiment with creating contemporary dance works from the
concept of using co-create processes. The samples were seven contemporary dance students
who had passed production training, including devising theatre production, 1) inspiration-seeking
from artworks, songs, the book named Politically Correct Bedtime Stories or Ni Tan Klab
Mum, 2) ice-breaking practice, 3) practice on communication through dancing posture, 4)
communicative speaking practice, 5) improvised exercises with equipment and improvised
space movement and cooperation in solving shared defect of the performer team. The results
were that a contemporary dance model named “Start” was successfully created. The sample
students were able to develop two aspects of their potential through a co-create drama
process. The first aspect was body movement skills. It was found that the sample students
were able to use their bodies effectively to become good dancers. They were able to apply
their dancing techniques to blocking. They understood using their bodies to choreograph
complicated dancing postures to communicate the message to the audience. The second
aspect was thought. It was found that the sample students were able to learn the rationale
of contemporary dance creation through their conversation, questioning and answering,
and opinion sharing during the task. They gained self-confidence, and they were courageous
to express their thoughts regarding beliefs and attitudes openly. They were more confident
to learn and to criticize the studied issues directly. They respected others’ ideas. They
became more cognitively mature, and they developed interpersonal skills, which is an
essential element of devising theatrical work creation. The democratic atmosphere was enhanced
through the production process, which eventually indirectly led to a democratic citizen.
Keywords : Inspiration, Ice-breaking, Body posture in communication, Communicative
speaking, Improvisation

ที่่ม� าและความสำำ�คััญของปัั ญหา
ภายใต้้วิสัิ ยทั
ั ศั น์์ของคณะดนตรีีและการแสดงมหาวิิทยาลััยบูรู พา ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคุุณภาพ
ของงานวิิจัยั และวิิชาการด้้านดนตรีีและการแสดง โดยสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่จากแนวคิิด ความเชื่่�อ
ประเพณีี ขนบนิิยม และวััฒนธรรมไทย พร้้อมทั้้�งอนุุรักษ์
ั ์ สืืบสาน สร้้างสรรค์์ และพััฒนาผู้้�ชม สัังคม
ด้้วยงานศิิลปะ ในมิิติิต่า่ ง ๆ โดยเฉพาะด้้านการจััดการเรีียนการสอน การวิิจัยั การบริิการวิิชาการ
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การทำำ�นุบำุ �รุ
ำ ุงศิิลปวััฒนธรรม ให้้วัฒ
ั นธรรมไทย ยัังคงอยู่่� ทัันสมััย สามารถที่่�จะเชื่่�อมโยงกัับสังั คม
โลกที่่�กำ�ลั
ำ งั เปลี่่�ยนแปลงไปในอนาคต
	ปัั จจุุบันั ในคณะดนตรีีและการแสดงมีีหลัักสูตู รที่่�เปิิ ดสอนในระดัับปริิญญาตรีีในวิิชาเอก
นาฏศิิลป์์และการกัับลีีลา โดยแบ่่งออกเป็็ น๒กลุ่่�ม กลุ่่�มวิิชานาฏศิิลป์์ไทยและกลุ่่�มวิิชานาฏศิิลป์์ร่่วม
สมััย เมื่่�อนิิสิติ สำำ�เร็็จการศึึกษาจากคณะฯ คณะฯ คาดหวัังว่่านิิสิติ จะสามารถประกอบอาชีีพที่่�ตรงกัับ
สายงานวิิชาชีีพ เช่่น นัักสร้้างสรรค์์ด้า้ นศิิลปะการแสดง ศิิลปิิน นัักแสดง นัักออกแบบท่่าเต้้น นัักเต้้น
ผู้้�กำำ�กับก
ั ารแสดง นัักเขีียนบทละคร ครููสอนนาฏศิิลป์์และการแสดง
ตามที่่�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้รับั มอบหมายจากคณะฯ ให้้รับผิ
ั ดิ ชอบการเรีียนการสอนของนิิสิติ สาขานาฏศิิลป์์
ร่่วมสมััยในรายวิิชา การสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ เอาประสบการณ์์การทำำ�งานของ
ผู้้�วิิจัยที่่
ั �ได้้เข้้าร่่วมแสดงในฐานะนัักเต้้นให้้กับั พิิเซษฐ กลั่่�นชื่่�น แดนซ์์ คอมพานีี ตามทิิศทางการ
พััฒนา ยุุทธศาสตร์์การดำำ�เนิินงานของคณะฯ ที่่�มีีการสนัับสนุุนและผลัักดันั การพััฒนาศัักยภาพของ
คณาจารย์์ โดยนำำ�ความรู้้�มาถ่่ายทอดให้้กับนิ
ั ิสิติ ในเรื่่อ� งวิิธีีคิดิ มุุมมอง ทััศนะคติิ การรู้้�จัักตั้้ง� คำำ�ถาม
การตีีความ การจิิตนาการ วิิเคราะห์์ และการเข้้าถึึงและเข้้าใจความเป็็ นไปของสัังคมในยุุคปััจจุุบันั
โดยผ่่านมุุมมองงานศิิลปะ แต่่เมื่่�อถึึงกระบวนการขั้้�นตอนที่่�นิิสิิตจะต้้องทดลองสร้้างงานขึ้้�นเองนั้้�น
ผู้้�วิิจัยกลั
ั บพบ
ั เห็็นปัั ญหาอยู่่�เสมอ ๆ จากการสร้้างงาน โดยสามารถแบ่่งปัั ญหาออกได้้เป็็ น 2 หััวข้อ้
ใหญ่่คืือ 1.ปัั ญหาที่่�เกิิดจากการไม่่เข้้าใจในการสร้้างงานการแสดงร่่วมสมััย 2.ปัั ญหาที่่�เกิิดจากการ
ไม่่เข้้าใจในการสร้้างท่่าเต้้นในการแสดงร่่วมสมััย ในงานวิิจัยนี้้
ั ผู้้�� วิจัิ ยั จะขอมุ่่�งเน้้นไปในหััวข้อ้ การสร้้าง
การแสดงร่่วมสมััย โดยผู้้�วิิจัยท
ั ดลองสร้้างการแสดงเพื่่�อเป็็ นตััวอย่่างให้้แก่่นิิสิติ ในสาขานาฏศิิลป์์
ร่่วมสมััยที่่�ยังั ขาดทัักษะ ความเข้้าใจ ในการสร้้างงานผ่่านกระบวนการด้้านความคิิด เพราะส่่วนใหญ่่
ที่่�พบเห็็นอยู่่�บ่่อยครั้้�ง นิิสิติ จะสร้้างงานแบบจิินตลีีลาเต้้นตามเนื้้�อเพลง งานระบำำ� กลุ่่�มท่่าเต้้นชุุด
หรืือชุุดท่่าเต้้นสำำ�เร็็จ นิิสิติ ยัังคงขาดความเข้้าใจ ในวิิธีีการสร้้างงานจากแนวคิิด นิิสิติ ไม่่สามารถ
ตอบคำำ�ถาม หรืืออธิิบายในสิ่่�งที่่�นิิสิติ สร้้างอย่่างเป็็ นเหตุุเป็็ นผลได้้
	กระบวนการในการสร้้างการแสดงนั้้�นมีีหลากหลายรููปแบบ ผู้้�วิิจัยั เลืือกมาใช้้ทดลองสร้้าง
การแสดงชุุด start คืือ กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้างDevising Theatre (หรืือ Devised Theatre หรืือ
Collaborative Theatre) เป็็ นการสร้้างงานอีีกหนึ่่ง� รููปแบบ ซึ่่ง� ในงานวิิจัยนี้้
ั ใ� ช้้คำ�ำ เรีียกว่า่ “กระบวนการ
ละครแบบร่่วมสร้้าง” โดยการรวมตััวของนิิสิติ สาขานาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย มาเข้้ากระบวนการสร้้างงาน
ตั้้�งแต่่การหาตััวตนหาแรงบัันดาลใจ ประเด็็นที่่�สนใจร่่วมกััน การสร้้างท่่าเต้้นหรืือการเคลื่่�อนไหวที่่�
สอดคล้้องกัับงาน การออกแบบการจััดวาง จากผลงานทางศิิลปะต่่างแขนง บทเพลง เทคโนโลยีีทาง
อิินเตอร์์เน็็ต หรืือวิิธีีการใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นในปัั จจุุบันั โดยที่่�นิิสิติ สามารถแสดงทััศนะคติิ ผ่่านมุุมมองทาง
ด้้านศิิลปะอย่่างเป็็ นเหตุุเป็็ นผล งานวิิจัยชิ้้
ั น� นี้้�จะเกิิดตััวอย่่างหรืือแบบฝึึกหััดให้้กับนิ
ั ิสิติ ได้้เกิิดการ
เรีียนรู้้� พััฒนาทัักษะทางด้้านการสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยอีีกหนึ่่ง� รููปแบบ จากประสบการณ์์ตรง
จากการสร้้างงาน และยัังกระตุ้้�นให้้นิิสิติ เกิิดการต่่อยอด เชื่่�อมโยงนำำ�องค์์ความรู้้�มาสร้้างเป็็ นชิ้้�นงาน
ได้้อีีกด้วย
้
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วััตถุุประสงค์์

								
1. เพื่่�อให้้นิสิิ ติ ร่่วมทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยผ่่านกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง
2. เพื่่�อสร้้างการแสดงร่่วมสมััยชุดุ start
										

ประโยชน์์ที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับ
1. เป็็ นแนวทางในการพััฒนาแนวการสอนลัักษณะใหม่่ ที่่�เป็็ นประโยชน์์ในวงวิิชาการสอน
นาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย							
2. สร้้างความเข้้าใจวิิธีีการสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยผ่่านกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง

ขอบเขตการศึึกษา

											
	ศึึกษาเชิิงสร้้างสรรค์์ โดยใช้้กลุ่่�มตััวอย่่างนิิสิติ ในสาขาวิิชานาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย ชั้้�นปีี ที่่�3 และ
ชั้้�นปีี ที่่�4 ทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย โดยใช้้กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง ผ่่านการสร้้าง
การแสดงร่่วมสมััยชุดุ start

กรอบแนวคิิดการวิิจัยั
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เทคนิิคและวิิธีีการสร้้างสรรค์์
	การสร้้างงานของผู้้�วิจัิ ยั ผู้้�วิจัิ ยั อยู่่�ในฐานะผู้้�กำำ�กับก
ั ารแสดง ใช้้กระบวนการละครแบบร่่วม
สร้้าง โดยให้้นิสิิ ติ มีีส่ว่ นร่่วมในการสร้้างงาน ผู้้�วิจัิ ยมี
ั กี ารใช้้แบบฝึึกหััดต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างการแสดง ท่่าเต้้น
และเทคนิิคการเคลื่่�อนไหวในรููปแบบ เคป็็ อบ, โคฟเวอร์์แดนซ์์, ฮิิบฮ็็อบ, แจ๊๊สแดนซ์์, โมเดิิร์น์ แดนซ์์
,คอนเทมโพลาลี่่�แดนซ์์ ร่่วมผสมด้้วย เพื่่�อสื่่�อสารและสร้้างความหมายในการแสดงแก่่ผู้้�ชม
ศึึกษาวรรณกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ในการศึึกษาการทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยจากเเนวคิิดกระบวนการละครแบบ
ร่่วมสร้้างผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ แนวคิิดทฤษฎีีและงานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้อ้ งมาเป็็ นหลัักเกณฑ์์พื้้น� ฐานในการพััฒนา
งานดัังนี้้�
แนวคิิดงานร่่วมสมััยความหมายของศิิลปะร่่วมสมััย
	ศิิลปะร่่วมสมััย คืือ ผลงานอัันเกิิดจากการสร้้างสรรค์์ภูมิู ิปััญญาของมนุุษย์์ โดยมีีกระบวน
แบบหรืือแนวความคิิดของสัังคมและวััฒนธรรมปัั จจุุบันั เป็็ นฐานแสดงถึึงลัักษณะเฉพาะตนของ
ศิิลปิิน รวมไปถึึงทััศนคติิ ความคิิด รููปแบบใหม่่ โดยได้้สรุุปคํํานิิยามของศิิลปะร่่วมสมััย จาก ที่่�มา
ต่่าง ๆ ไว้้ดังั นี้้�
อภิินัทั ท์์ โปษยานนท์์ ผู้้�อำำ�นวยการสํํานัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย พ.ศ.2546 ให้้ ความ
หมายว่่า“ศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย” เป็็ นงานที่่�เกิิดขึ้้�น และเป็็ นอยู่่�ในช่่วงหนึ่่ง� โดยยึึดถืือเวลาและยุุค
สมััยร่ว่ มกัันเป็็ นสํําคััญเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจใน แนวทางเดีียวกันั จึึงกํําหนดความหมายของคํําว่่า
ศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััยในเชิิงวิิชาการไว้้ 3 ความหมาย ดัังนี้้�
1.หมายถึึง ศิิลปะที่่�พัฒ
ั นาสร้้างสรรค์์ขึ้้น� ใหม่่ ในยุุคสมััย เดีียวกันั หรืือในเวลา เดีียวกันั
และที่่�เกิิดขึ้้�น ในสมััย ปัั จจุุบันั โดยมีีวัฒ
ั นธรรมเป็็ นรากฐานสํําคััญในการสร้้างสรรค์์
2.หมายถึึง ศิิลปะที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้น� ใหม่่ โดยมีีกระบวนการหรืือแนวความคิิด ของสัังคมและ
วััฒนธรรมปัั จจุุบันั เป็็ นพื้้�นฐาน
3.หมายถึึง ศิิลปะที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้น� ใหม่่ เพื่่�อรัับใช้้สังั คมในยุุคปััจจุุบันั ที่่�เกิิดจา ความคิิดและ
ประยุุกต์อ์ ย่่างบููรณาการ สอดคล้้องสััมพัันธ์์และส่่งผลต่่อกัันและกัันระหว่่างศิิลปวััฒนธรรม
	สํํานัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย (2545) ได้้ให้้ความหมายของศิิลปะร่่วมสมััยไว้้หลาย
ความหมายดััง นี้้�
- ศิิลปะร่่วมสมััย หมายถึึง ศิิลปะที่่�ได้้รับก
ั ารพััฒนาสร้้างสรรค์์จากสหวิิทยาการทางศิิลปะ
ที่่�หลากหลายสู่่�การแสดงออกในยุุค ที่่�ผู้้�คนรัับรู้้�ร่ว่ มกัันได้้
- ศิิลปะร่่วมสมััย หมายถึึง ศิิลปะที่่�ใช้้แนวคิิดจากผู้้�ที่่�สอดรัับทางด้้าน มนุุษย์์วิทย
ิ า สัังคมวิิทยา
และสุุนทรีียวิิทยา เข้้าร่่วมในทััศนะของกลุ่่�มคน ที่่�มีีรสนิิยมตรงกััน ความเข้้าใจตรงกััน และพื้้�นฐาน
ทางวััฒนธรรมใกล้้เคีียงกััน
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องค์์ประกอบการสร้้างงานร่่วมสมััย พิิเชษฐ กลั่่�นชื่่�น เสนอหลัักคิิดในการสร้้างงาน
ร่่วมสมััย 5 ข้้อไว้้ดัังนี้้�
1.งานที่่ส� ะท้้อนตััวตน ความคิิด มุุมมองของศิิลปิิ น และมีีความเป็็ นอััตลัักษณ์์ ใน
บริิบทของสัังคมปัั จจุุบันั
	การสร้้างอััตลัักษณ์์แห่่งตััวตน ต้้องมีีการหล่่อหลอมแนวทางความคิิดจากพื้้�นฐานด้้านงาน
ศิิลปะ ความถนััดของบุุคคล ความชอบ ความสนใจ จากบริิบทของสัังคมที่่�แวดล้้อมผ่่านตััวตนของ
ศิิลปิิน เมื่่�อค้้นพบ ตััวตนที่่�แท้้จริิง หรืือแก่่นแท้้ของตััวตน จึึงสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะ โดยมีีความรู้้�พื้้�น
ฐานเป็็ นแนวทางของสิ่่�งที่่�มากระทบต่่อความรู้้�สึึก ผลงานที่่�สร้้างขึ้้�น ทั้้�งที่่�เป็็ นผลงานที่่�มีีความเป็็ น
ลัักษณะเฉพาะตน และรูู ปแบบของแต่่ละบุุคคลที่่�มีีความใหม่่ของศิิลปิินคนนั้้�น ๆ กัับผลงานที่่�มีี
ลัักษณะต่่อยอดแนวความคิิดของศิิลปิิน และ บริิบทของสัังคม เพื่่�อถ่่ายทอดแนวความคิิด อารมณ์์
ความรู้้�สึึกของศิิลปิิน สู่่�ผู้้�ชมผลงานศิิลปะ
2. สะท้้อนบริิบทต่า่ ง ๆ ของความเป็็ นสัังคมปัั จจุุบันั
	บทบาทหน้้าที่่�ของศิิลปิินนอกจากสร้้างศิิลปะเพื่่�อความงามแล้้ว ศิิลปะยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นสื่่�อ
สะท้้อนแนวความคิิดของศิิลปิินออกสู่่�สัังคม เพื่่�อเป็็ นหลัักฐานสํําคััญในการบัันทึึกความรู้้�และสะท้้อน
เรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ของคนในสัังคมมาตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปัั จจุุบันั
งานร่่วมสมััยทำ�ำ หน้้าที่่�สะท้้อนบริิบททางสัังคมในมิิติิต่า่ ง ๆ โดยหยิิบยก ประเด็็นที่่�สังั คมถููก
กล่่าวถึึงในช่่วงระยะเวลานั้้�น ๆ มาตีีความแล้้วถ่่ายทอดผ่่านในการสร้้างงาน เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการ
แก้้ปััญหา และเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิ รวมถึึงช่่วยเสริิมสร้้างจิิตสำำ�นึึก การตระหนัักรู้้�ให้้แก่่ผู้้�ชมอีีกด้วย
้
3. new from ฟอม์์ใหม่่ รูู ปแบบใหม่่ในงานศิิลปะ
แต่่ละยุุคสมััยของศิิลปะศิิลปิินต้้องสร้้างสิ่่ง� ใหม่่ กฎเกณฑ์์ใหม่่ ความคิิด แนวคิิดใหม่่ รููปแบบ
วิิธีีการใหม่่ กลวิิธีีใหม่่ เทคนิิคใหม่่ ในการสร้้างการแสดง สร้้างความแตกต่่างจากของเดิิมที่่�เคยมีีอยู่่�
ศิิลปิินต้้องสร้้างงานที่่�ท้า้ ทายมาตรฐานเดิิมเท่่าที่่�เคยมีีมา เกิิดการแรกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ในการข้้าม
ศาสตร์์ เกิิดการรัับรู้้�ใหม่่ ๆ ความหลากหลายในองค์์ความรู้้�ใหม่่ ทฤษฎีีใหม่่ เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการตื่่�นตััว
ของศิิลปิิน จนนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาในวงการศิิลปะต่่อไป
4. สร้้างความเสมอภาคเท่่าเทีียมกัันระหว่่างศิิลปะ ผู้้�ชม (วิิธีีการ รวมถึึงของที่ใ่� ห้้
บนเวทีี อุุปกรณ์์)
	ความงดงามทางศิิลปะ จรรโลงให้้โลกเต็็มไปด้้วยความสุุข “ศิิลปะ” ทุุกคนตระหนัักดีีว่า่ มััน
เปี่่� ยมล้้นไปด้้วย “ความงาม” และ “ความอ่่อนละไม” ดัังนั้้�น ศิิลปะ สามารถเป็็ นปัั จจััยหนึ่่�งที่่�
สร้้างสรรค์์ประเทศ ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� และสร้้างความเป็็ นธรรมในสัังคมได้้เป็็ นอย่่างดีี ศิิลปิินควรมีี
ส่่วนร่่วมการสร้้างสรรค์์ประเทศ สุุนทรีียศาสตร์์ (ที่่�ว่า่ ด้้วยความงาม) นี่่�จึึงเป็็ นเรื่่อ� งที่่�ยิ่่�งใหญ่่ทำ�ำ ให้้
มนุุษย์์สามารถใช้้งานศิิลปะมาเปลี่่�ยนแปลงสัังคมได้้ ศิิลปะสามารถสร้้างความเสมอภาคเท่่าเทีียม
กัันได้้ จากองค์์ประกอบหลาย ๆ ประการ เช่่น นัักแสดง ลาลีีการเคลื่่�อนไหว ดนตรีี อุุปกรณ์์ เครื่่�อง
แต่่งกาย สถานที่่�จัดั แสดง
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5. เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงกัับศิิลปะ สัังคม ผู้้�ชม ในอนาคต
งานศิิลปะที่่�มุ่่�งสู่่�อนาคต ในประวััติศิ าสตร์์ศิลิ ปะเราสามารถพบตััวอย่่างมากมายของศิิลปิิน
ที่่�ต้อ้ งการทำำ�นายอนาคต หรืือการค้้นพบข้้อเท็็จจริิงทางวิิทยาศาสตร์์ใหม่่ ๆ ผ่่านงานศิิลปะ ศิิลปะช่่วย
ให้้ผู้้�คนใส่่ใจกัับสิ่่ง� ที่่�ผู้้�ชมไม่่เห็็นในชีีวิติ ประจำำ�วันั เปิิ ดรัับสิ่่ง� ใหม่่และปรากฏการณ์์ที่่คุ้้�� นเคยจากมุุมมอง
ใหม่่ เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ที่่�ศิลิ ปะให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�คนในบางครั้้�ง การคาดการณ์์อนาคตหรืือการค้้นพบ
ข้้อเท็็จจริิงทางวิิทยาศาสตร์์ใหม่่ ๆ ไม่่ใช่่เป้้าหมายหลัักนี่่�เป็็ นเพีียงหนึ่่ง� ในหลาย ๆ หน้้าที่่� เราสามารถพููด
ผลข้้างเคีียงได้้ แต่่มันั เป็็ นสิ่่ง� ที่่�บ่ง่ บอกถึึงความเข้้าใจความสำำ�คัญ
ั ของการคิิดเชิิงศิิลปะในการพััฒนา
ทางวััฒนธรรมของมนุุษยชาติิ ศิิลปิินร่่วมสมััยจึึงต้้องสร้้างงานที่่�เปิิ ดประสบการณ์์ใหม่่ และคาดการ
อนาคต หรืือผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น
แนวคิิดละครรูู ปแบบ Devised Theatre
Devised Theatre เป็็ นชื่่�อเรีียกรููปแบบการแสดงรููปแบบหนึ่่ง� ที่่�รู้้�จักกั
ั นั อย่่างกว้้างขวางใน
ประเทศอัังกฤษ ออสเตรเลีียและอเมริิกาช่่วงปลาย ค.ศ. 1960 เกิิดจากแรงบัันดาลใจที่่�ประชาชน
ออกมาเรีียกร้อ้ งสิิทธิิเสรีีภาพของสตรีี ใน ค.ศ.1960 ส่่งผลให้้ผู้้�คนในยุุคนั้้น� และกลุ่่�มคนทำำ�งานละคร
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางทััศนคติิในเรื่่อ� งของความเสมอภาคกัันในสัังคม
Devised Theatre เป็็ นที่่�รู้้�จักั และเป็็ นที่่�นิิยมอย่่างแพร่่หลายของกลุ่่�มคนทำำ�งานละครใน
ช่่วง ค.ศ.1970 ซึ่่ง� เป็็ นยุุคที่่�เกิิดการตั้้�งคำำ�ถามกัับงานศิิลปะว่่าศิิลปะนั้้�นถ้้าไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากคนใดคน
หนึ่่ง� จะสามารถเกิิดขึ้้�นได้้หรืือไม่่ (Devising Theatre, 1994) จากจุุดนี้้�เองจึึงทำำ�ให้้กลุ่่�มคนทำำ�ละคร
หัันมาใช้้กระบวนการประชาธิิปไตยในการสร้้างสรรค์์ผลงาน จากละครแนวเดิิมที่่�เคยให้้นักั แสดงมุ่่�ง
เน้้นเพีียงการฝึึกฝนทัักษะอย่่างเดีียว เปลี่่�ยนเป็็ นการให้้นักั แสดงใช้้ความคิิดรวมกัันไปด้้วย
Deirde Heddon and Jane Millin ผู้้�เขีียนหนัังสืือ Devising Performance: A Critical
History กล่่าวถึึง กระบวนการสร้้างสรรค์์ละครเชิิงกลุ่่�ม (Devised Theatre) โดยให้้คำ�จำ
ำ �กั
ำ ดั ความ
ของ กระบวนการนี้้�ว่า่ เป็็ นกระบวนการสร้้างงานละครที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องเริ่่ม� จากการเขีียนบทละครเช่่น
เดีียวกับั ละครแบบขนบ แต่่สามารถเริ่่ม� ต้้นได้้ในรููปแบบที่่�หลากหลาย เช่่นเดีียวกับั Oddey ได้้ให้้คำ�ำ
จำำ�กัดั ความ ของละครประเภทนี้้�ในหนัังสืือ Devising Theatre: A practical and Theoretical Handbook
ว่่าเป็็ น กระบวนการ สร้้างงานที่่�เกิิดจากการร่่วมกัันแบ่่งปัั นประสบการณ์์ วััฒนธรรม และความรู้้�สึึก
ต่่อสัังคม ของศิิลปิินแต่่ละคนที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�สร้้างงาน ผ่่านกระบวนการค้้นหาร่่วมกัันในกลุ่่�ม และ
แปลงประสบการณ์์ส่ว่ นตััวของแต่่ละคนผ่่านการทดลอง การด้้นสด การลงมืือปฏิิบัติั ใิ นรููปแบบต่่าง ๆ
ให้้เกิิดเป็็ นผลงานสร้้างสรรค์์ชิ้้น� หนึ่่ง� โดยกระบวนการสร้้างงานประกอบไปด้้วยการทดลองรููปแบบ
ต่่าง ๆ เช่่น อาจเริ่่ม� ต้้นจาก รููปภาพ ประเด็็นทางสัังคม แก่่นความคิิด หรืือเครื่่�องมืืออื่่�น ๆ ที่่�สามารถ
กระตุ้้�นให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ได้้ เช่่น ดนตรีี งานเขีียน สิ่่�งของ ภาพวาด หรืือการเคลื่่�อนไหว
ร่่างกาย ดัังนั้้�นเป้้าหมายสููงสุุด ของกระบวนการละครเชิิงกลุ่่�ม (Devised Theatre) จึึงคืือการร่่วมกััน
สร้้างสรรค์์การแสดงโดยเริ่่ม� จาก ประสบการณ์์และความรู้้�ของศิิลปิินแต่่ละคน ทั้้�งนี้้� Oddey ได้้ระบุุ
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ลัักษณะสำำ�คัญ
ั ของกระบวนการ ละครเชิิงกลุ่่�ม (Devised Theatre) ไว้้ดังั นี้้� (Deirdre Heddon, Jane
Milling, 2005)
กระบวนการ (Process) คืือ กระบวนการพััฒนาเริ่่ม� ต้้นเพื่่�อให้้เกิิดชิ้้�นงานการมีีส่ว่ นร่่วม
(Collaboration) คืือการทำำ�งานร่่วมกัันภายในกลุ่่�ม มุุมมองที่่�หลากหลาย (Multi-Vision) คืือ การร่่วม
แบ่่งปัั นความคิิดและประสบการณ์์ที่่�แตกต่่างของสมาชิิกในกลุ่่�ม 			
ความหมายของ Devising จากศิิลปิินผู้้�สร้้างงานในประเทศไทยที่่�ใช้้กระบวนการนี้้�ในการ
สร้้างงาน ผ่่านนัักแสดงที่่�เคยอยู่่�ในกระบวนสร้้างงาน กระบวนการการสร้้างงานร่่วมกัันทีีไม่่ได้้เกิิด
จากใครคนใดคนหนึ่่�งเป็็ นเจ้้าของมัันเป็็ นการค้้นหาเรื่่�องราวไปด้้วยกันั กระบวนการ Devising เรา
สามารถเริ่่ม� จากอะไรก็็ได้้แต่่ต้อ้ งเป็็ นการตั้้�งคำำ�ถามและถกเถีียงต่่อประเด็็นหรืือสิ่่ง� ที่่�นำ�ำ มาพููดถึึง ไม่่จำ�ำ เป็็ น
ต้้องสร้้างงานแบบมีีเส้้นเรื่่อ� ง ต้้น-กลาง-จบ เท่่านั้้�นเพราะ Devising คืือการรื้้�อสร้้างวรรณกรรมใน
สัังคมในตััวมันั เอง” (อภิิรักษ์
ั ์ ชััยปััญหา, สััมภาษณ์์, 3 สิิงหาคม 2559)
Devising คืือการสร้้างการแสดงจากขบวนการ การใช้้กระบวนการกลุ่่�ม กระบวนการร่่วม
จากศิิลปิิน การใช้้เครื่่�องมืือ ทัักษะมาร่่วมกัันและสร้้างงานด้้วยกันั จะสามารถปรากฏทุุกกลุ่่�ม Dance,
physical theatre, กลุ่่�มละครเพื่่�อการเรีียนรู้้� เป็็ นต้้น (สิินีนี าฎ เกษประไพ สััมภาษณ์์, 9 ตุุลาคม 2559)
การสร้้างงานแบบ Devising กัับกระบวนการประชาธิิปไตย
อาจารย์์คอลิิด มิิดำ�ำ อาจารย์์ประจำำ�คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา ได้้ให้้
ความคิิดเห็็นไว้้ดังั นี้้� “ผู้้�กำำ�กับั เปรีียบเหมืือนผู้้�แทนราษฏร ผู้้�ที่่�ได้้รับั เลืือกคืือผู้้�ที่่�มีีสิทธิ
ิ ิออกเสีียงแทน
ประชาชนเพราะประชาชนเลืือกที่่�จะมอบอำำ�นาจการตััดสิ้้�นใจให้้เเก่่ผู้้�แทน ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นความพิิเศษ
ที่่�มากกว่่าผู้้�แทนของขบวนการ Devising ในการกำำ�กับั สามารถสลัับบทบาทหน้้าที่่�ในการเลืือกกัันได้้
ภายใต้้เงื่่อ� นไขหรืือคอนเซ็็ปที่่�ได้้ตั้้ง� ไว้้ร่ว่ มกัันจึึงจะเป็็ นประชาธิิปไตยอย่่างแท้้จริิง” (คอลิิด มิิดำ�ำ , สััมภาษณ์์
2 กัันยายน 2559)
กระบวนการสร้้างงานแนว Devising
	ขั้้�นตอนในการสร้้างงานคืือขั้้�นตอนในการทำำ�เศษส่่วนประสบการณ์์ของผู้้�สร้้างงานแต่่ละ
คนมาหลอมรวมและเล่่าในเรื่่อ� งเดีียวกันั เป็็ นเรื่่อ� งที่่�เกิิดจากวััฒนธรรมความเข้้าใจที่่�เราอยู่่�กัับมันั หรืือ
ตั้้�งคำำ�ถาม
ขั้้น� ตอนที่่� 1 การเริ่่ม� ต้้นจุุดเริ่่ม� ต้้นในการสร้้างงานของกระบวนการ Devising สามารถเริ่่ม�
ต้้นได้้จากทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างไม่่ว่า่ จะเป็็ นอะไรก็็ตามแต่่โดยขึ้้�นอยู่่�กัับทิิศทางและขอบเขตของคนในกลุ่่�ม
ผู้้�ที่่ร่� ว่ มทำำ�งานตกลงกััน ซึ่่ง� อาจจะเริ่่ม� ต้้นจากวััตถุุดิบต่
ิ า่ ง ๆ เช่่น ข้้อความ เพลง ภาพวาด การเคลื่่�อนไหว
ร่่างกาย รููปแบบการนำำ�เสนอหรืือสิ่่ง� ที่่�สนใจ ดัังที่่�คำ�กล่
ำ า่ วของ Alison Oddey จากหนัังสืือ Devising Theatre กล่่าวไว้้ว่า่ กระบวนการ Devisingเกิิดจากปฏิิกิริิ ยิ าร่่วมกัันของคนในกลุ่่�มที่่�มาทำำ�งานร่่วมกััน
ขั้้น� ตอนที่่� 2 การค้้นหาโครงเรื่่อ� ง การสร้้างฉาก บทละครและข้้อมููลอื่่�น ๆ โดยการสืืบหา
ข้้อมููลในเชิิงลึึกผ่่านการศึึกษาและผ่่านการทดลอง เมื่่�อได้้ขอบเขตของประเด็็นที่่�จะสื่่�อสารกัับคน
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ดููจากการตกลงกัันของผู้้�ร่่วมสร้้างงานภายในกลุ่่�มแล้้ว ขั้้�นตอนต่่อไปคืือต้้องศึึกษาข้้อมููลในเชิิงลึึก
ของประเด็็นที่่�สนใจในหลากหลายมุุมมองให้้รอบด้้าน
ขั้้น� ตอนที่่� 3 การเลืือก การร้้อยเรีียงเรื่่อ� งราว การเชื่่�อมร้้อยฉากเพื่่�อให้้เกิิดสารที่่�ผู้้�สร้้างงาน
ต้้องการนำำ�เสนอ การเลืือกถืือเป็็ นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างงานรูู ปแบบนี้้�และการที่่�จะเลืือกได้้นั้้น�
จำำ�เป็็ นต้้องมีีวัตั ถุุดิบิ ในการเลืือกที่่�หลากหลาย เพื่่�อเป็็ นการเปิิ ดโอกาสให้้ได้้มีีการพััฒนางานที่่�กว้า้ ง
มากขึ้้�นการเลืือก การลำำ�ดับั ภาพ การร้้อยเรีียงเรื่่อ� งราว จะส่่งผลให้้เกิิดสารและอารมณ์์ที่่�ผู้้�สร้้างสรรค์์
ต้้องการจะสื่่�อต่่อตััวผู้้�ชม การเลืือกจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อความหมายที่่�ผู้้�ชมจะได้้รับั โครงเรื่่อ� งอาจจะ
เป็็ นแบบภาพปะติิดหรืือแบบใดก็็ได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการของผู้้�เลืือกที่่�จะให้้ความหมายแก่่คนดูู
ว่่าอย่่างไร
คำำ�แนะนำำ�สำ�ำ หรัับผู้้�ที่ส่� นใจจะใช่่กระบวนการ Devising มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั อยู่่� 3 ประการ
หลััก ๆ ที่่�ควรจะมีี คืือ						
ทัักษะการด้้นสด เพราะกระบวนการ Devising มีีลักั ษณะสำำ�คัญ
ั อยู่่�ที่่�การทดลองของผู้้�
ร่่วมสร้้างงานเป็็ นหลัักจึึงจำำ�เป็็ นต้้องมีีพื้้น� ฐานในการด้้นสดเป็็ นอย่่างมาก มีีความสามารถเฉพาะทาง
ทัักษะพิิเศษ และควรมีีไหวพริิบและความพร้้อมที่่�จะร่่วมทดลองหาสิ่่ง� ใหม่่ ๆ อย่่างกระตืือรืือร้้นตลอดเวลา
ทัักษะการเลืือก เพราะรููปแบบการ Devising มีีความหลากหลายทางด้้านทิิศทางและ
หลากหลายทางด้้านวััตถุุดิบิ ทัักษะการเลืือกจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มาก ผู้้�เลืือกหรืือผู้้�ร้้อยเรีียงเรื่่อ� งราวต้้องมีี
ทัักษะการเลืือกที่่�ดีีที่่�จะส่่งเสริิมเนื้้�องานให้้เป็็ นไปตามจุุดประสงค์์ที่่�ต้อ้ งการเพื่่�อให้้ผู้้�ชมได้้รับั สารหรืือ
อารมณ์์ความรู้้�สึึกตามที่่�ผู้้�สร้้างงานต้้องการ							
กระบวนการในการแรกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ของผู้้�สร้้างงานร่่วมกัันภายในกลุ่่�มในการ
ทำำ�งานร่่วมกัันของกลุ่่�มคนย่่อมมีีหลากหลายวิิสัยทั
ั ศั น์์ซึ่ง�่ อาจจะมีีทั้้ง� ที่่�ตรงกััน หรืือไม่่ตรงกัันในการ
ทำำ�งาน ควรแรกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันอย่่างตรงไปตรงมา เคารพความคิิดเห็็นที่่�เป็็ นความเห็็นต่่าง
ได้้อย่่างมีีเหตุุผล และจำำ�เป็็ นต้้องมีีประเด็็นหลัักที่่�อยากจะสื่่�อสารไปในเรื่่อ� งเดีียวกันั สมาชิิกในกลุ่่�ม
ควรต้้องมีีความเป็็ นตััวตนชััดเจนในเรื่่อ� งที่่�จะพููด เพื่่�อเป็็ นวััตถุุดิิบในการสร้้างงานที่่�จะแสดงออกใน
ชิ้้�นงาน และสามารถทำำ�ให้้ภาพความคิิดเกิิดขึ้้�นจริิงบนเวทีีได้้รวมถึึงควรมีีอัตั ลัักษณ์์ อุุดมคติิ และ
ความเชื่่�อของตััวเองอย่่างแน่่วแน่่
การด้้นสด (Improvise)
ในหลาย ๆ วััฒนธรรมและพิิธีีกรรมโบราณใช้้การด้้นสดดำำ�เนิินพิิธีีในการเล่่าเรื่่อ� ง หรืือนิิทาน
ปรััมปราสืืบต่อ่ กัันมา การแสดงในยุุคต้น้ ๆ เกิิดจากการพััฒนาการของพิิธีีกรรมและการด้้นสด ตั้้�งแต่่
ละครคอมเมดี้้�ของกรีีกโรมััน นัักแสดงต้้องอาศััยการด้้นสดอยู่่�มาก
	ปัั จจุุบันั การด้้นสด เป็็ นเทคนิิคสำ�คั
ำ ญ
ั ในการทำำ�งานของนัักแสดง เพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิด
จิินตนาการ และความคิิดสร้้างสรรค์์ใหม่่ ๆ โดยมีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อสร้้างเอกภาพหนึ่่ง� เดีียวระหว่่าง
ร่่างกาย อารมณ์์ และคำำ�พูดู ช่่วยให้้นักั แสดงสามารถรัับบทบาทได้้หลากหลายบทบาทใหม่่ ๆ ที่่�ท้า้ ทาย
ตนเองและบทบาทที่่�เปลี่่�ยน แปลงตนเองจากความเคยชิินนิิสัยั เดิิม
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การทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย
จากเเนวคิิดการใช้้กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง

การด้้นสดเพื่่อ� ค้้นพบตััวเอง
ฌาค โคโป ใช้้การด้้นสดต่่างไปจากของสตานิิสลาฟกีี โดยเปลี่่ย� นให้้เป็็ นการด้้นสดที่่�นักั แสดง
ไม่่สามารถใช่่คำ�พู
ำ ดู แต่่ใช้้สัญ
ั ชาตญาณเพีียงอย่่างเดีียว ไม่่สามารถพึ่่ง� หรืือหลบอยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�พูดู
และคำำ�อธิิบายได้้ ทำำ�ให้้นักั แสดงต้้องพยายามสร้้างสรรค์์และแสดงออกเป็็ นปฏิิกิิริยิ าทาทางและการ
เคลื่่�อนไหวออกมาจากข้้างในตนเองการฝึึกฝนเช่่นนี้้� ช่่วยให้้นักั แสดงได้้ค้น้ หาตััวเอง ได้้สำ�ำ รวจลึึกลง
ไปข้้างในตััวเองเพื่่�อจะได้้เข้้าใจว่่า ตนเองกำำ�ลังั ทำำ�อะไรอยู่่� ต้้องการบอกหรืือต้้องการสื่่�ออะไร เมื่่�อไม่่
สามารถพููดหรืือทำำ�ท่า่ ใบ้้ได้้ เขาจะต้้องทำำ�อย่่างไร นัักแสดงถููกบัังคัับให้้มองเข้้าไปในตััวเองอย่่าง
จริิงจััง วิิธีีนี้้ช่� วย
่ ให้้นักั แสดงได้้พัฒ
ั นาบทบาทการแสดงขึ้้�นมาในทุุกรายละเอีียดสร้้างความท้้าทายให้้
เกิิดความรู้้�สึึกออกมาเป็็ นท่่าทางและการเคลื่่�อนไหวแบบฝึึกหััดแรก
เป้้าหมายของการด้้นสด
	การใช้้การด้้นสด ที่่�ถูกต้
ู อ้ งและเหมาะสม จะให้้ประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�ฝึึกและนัักแสดง เราจะต้้อง
เข้้าใจจุุดประสงค์์หลัักของการฝึึก ที่่�มีีอยู่่�สองประการใหญ่่ คืือ
1.การด้้นสดเพื่่อ� ฝึึกฝนเทคนิิค
เมื่่�อได้้เรีียนพื้้�นฐานของการเคลื่่�อนไหวที่่�อาศััยเทคนิิคต่า่ ง ๆ กััน เช่่น เทคนิิคของเดอครููซ์ ์
เทคนิิคของลาบาน เทคนิิคของเลอคอค หรืือเทคนิิคอื่่�น ๆ พื้้�นฐานเหล่่านี้้�เป็็ นจุุดเริ่่ม� ต้้นเป็็ นเทคนิิคที่่�
นำำ�ไปใช้้ในการแสดง อาจนำำ�ไปใช้้โดยตรง หรืือใช้้ประกอบ หรืือปรัับตามความเหมาะสม ดัังนั้้�นทุุก
พื้้�นฐานและเทคนิิคต้อ้ งถููกฝึึกอย่่างแม่่นยำำ� จากนั้้�นจึึงอาศััยหลัักการด้้นสดเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจ
และสามารถใช้้เทคนิิคเหล่่านั้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
- เกิิดความเข้้าใจ และสามารถใช้้เทคนิิคเหล่่านั้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
- สามารถเคลื่่�อนไหว และแสดงท่่าทางต่่าง ๆ บนพื้้�นฐานของเทคนิิคเหล่่านั้้�น
- สามารถต่่อยอดเทคนิิคเหล่่านั้้�นให้้กลายเป็็ นการเคลื่่�อนไหวที่่�ต่อ่ เนื่่�องและพััฒนาต่่อไปได้้
	กระบวนการทั้้�งหมดนี้้� ต้้องอาศััยการด้้นสดในระดัับต่า่ ง ๆ จากธรรมดาจนถึึงระดัับซับซ้
ั อ้ น
เพื่่�อให้้ผู้้�ฝึึกได้้รู้้�จักั เทคนิิคแต่่ละอย่่างเหล่่านี้้�ได้้ดีขึ้้ี น� และชำำ�นาญขึ้้�นปััจจุุบันั เทคนิิคใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�นมากมาย
นัักแสดงต้้องรู้้�จัักเลืือกสรร เทคนิิคบางอย่่างไม่่ได้้มีีประโยชน์์ต่อ่ การแสดงหรืือไม่่ได้้ช่วยพั
่ ฒ
ั นาการ
เคลื่่�อนไหวของนัักแสดงให้้ไปถึึงที่่�สุดุ
2.การด้้นสดเพื่่อ� พััฒนาไปสู่่�การแสดง
เมื่่�อผู้้�ฝึึกเข้้าใจเทคนิิคดีแี ล้้ว การนำำ�เทคนิิคเหล่่านั้้�นมาสร้้างเป็็ นตััวละคร (characterization)
มาใช้้ในฉากสร้้างสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ในละคร หรืือใช้้พัฒ
ั นาโครงเรื่่อ� ง พััฒนาบทให้้เป็็ นบทที่่�สมบููรณ์์
จึึงเป็็ นอีีกก้า้ วหนึ่่ง� ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของการฝึึกหััด เพื่่�อให้้นักั แสดงได้้ใช้้ความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่�มีีมาพอสมควรที่่�จะทำำ�ให้้การด้้นสดพััฒนาสููงขึ้้�นไป สู่่�การสร้้างความหมายทางด้้านนามธรรมหรืือ
สร้้างงานเพื่่�อเป็็ นการแสดงจริิงต่่อไป		
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กระบวนการการสร้้างงานการแสดง
การสร้้างสรรค์์งานการแสดง มีีแรงบัันดาลใจเป็็ นมููลเหตุุ ซึ่่ง� มาจากการรัับรู้้�ภาวการณ์์ต่า่ ง ๆ
ที่่�ส่ง่ ผลต่่อจิิตของผู้้�สร้้างสรรค์์ จนนำำ�ไปสู่่�การสร้้างผลงานที่่�ตอบสนองความต้้องการของผู้้�สร้้างสรรค์์
ผู้้�สร้้างงานแต่่ละคนจะมีีความแตกต่่าง หลากหลายในการสร้้างรูู ปแบบกระบวนการศึึกษาค้้นคว้้า
ปฏิิบัติั ิการ เพื่่�อค้้นหาคำำ�ตอบทางการสร้้างสรรค์์ของตนเอง โดยใช้้แนวความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�ผ่า่ นการ
ศึึกษา ประสบการณ์์ วิิเคราะห์์และกลั่่�นกรองแล้้ว เป็็ นแนวทางเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ผลสััมฤทธิ์์�ของงาน สาระ
สำำ�คัญ
ั คืือ ผู้้�สร้้างสรรค์์ควรจะสามารถอธิิบายสิ่่�งต่่าง ๆ ได้้อย่่างเป็็ นเหตุุเป็็ นผล เเละเป็็ นระบบ โดย
เริ่่ม� จาก				
แรงบัันดาลใจ (Inspiration) หมายถึึง พลัังผลัักดันั อัันเกิิดจากจิิตซึ่่ง� เป็็ นแก่่นแท้้ภายในตััวตน
ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการคิิดและ การกระทำำ� พฤติิกรรมการแสดงออกของมนุุษย์์ แรงบัันดาลใจเป็็ นจุุดเริ่่ม� แรก
สุุดของการสร้้างสรรค์์ อัันเกิิดจากการรัับรู้้� สาระ ประเด็็น เรื่่อ� งราวต่่าง ๆ ในสภาพแวดล้้อมรอบตััวผู้้�สร้้างงาน
แนวความคิิด (Concept) เปรีียบเสมืือนเป็็ นความมุ่่�งหมายของการสร้้างสรรค์์ แนวทาง
การสร้้างศิิลปะในชิ้้�นนั้้�น ๆ หรืือชุุดนั้้�น ๆ เป็็ นความคิิดรวบยอดของผู้้�สร้้างสรรค์์เองที่่�จะแสดงให้้เห็็น
ถึึงการกระทำำ�ทางการสร้้างสรรค์์อันั เป็็ นเจตนาที่่�จะแสดงความคิิด อารมณ์์ ความรู้้�สึึกใดรู้้�สึึกหนึ่่ง� การ
เลืือกใช้้รููปแบบ เทคนิิควิิธีีการผ่่านผลงานศิิลปะให้้ผู้้�อื่่�นได้้รับรู้้�
ั วิิธีีการแสวงหาความรู้้�เพื่่�อสรุุปเป็็ น
แนวความคิิดสร้้างสรรค์์
การนำำ�ความคิิดมาประมวลกัันเป็็ นเเนวคิิดของผู้้�สร้้างงาน
เมื่่�อผู้้�สร้้างงานได้้นำ�ำ เเรงบัันดาลใจมาพััฒนาจนเกิิดเเนวคิิดหลัักที่่�ชัดั เจนเเล้้วนั้้น� ขั้้�นตอน
ต่่อไปผู้้�สร้้างงานจึึงนำำ�แนวคิิดหลัักนั้้น� มาทดลองเพื่่�อค้้นหาการเคลื่่�อนไหวที่่�มีคว
ี ามหมายและสััมพัันธ์์
กัับเเนวคิิดหลัักที่่�ผู้้�สร้้างงานได้้กำ�ำ หนดไว้้ 							
การค้้นหา และการฝึึกซ้้อม คืือ กระบวนการ วิิธีีการ ในการสร้้างแบบฝึึกหััด ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปมีี
ขั้้�นตอนดัังนี้้� 										
วิิเคราะห์์ ว่่าผู้้�สร้้างงานต้้องการนำำ�เสนออะไรในแต่่ละฉาก				
กำำ�หนดเป้้าหมาย ของผู้้�สร้้างงานให้้ชัดั เจนเพื่่�อออกเเบบ แบบฝึึกหััดให้้กำ�นั
ำ กั แสดง		
ทดลอง แบบฝึึกหััดต่่าง ๆ ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ให้้กับนั
ั กั เเสดง เลืือกสิ่่�งที่่�ใช่่และตรงประเด็็นกัับ
ความต้้องการของผู้้�สร้้างงาน หากผลลััพธ์ที่่์ �ได้้ยังั ไม่่ตรงกัับความต้้องการ ให้้ปรัับปรุุงกลวิิธีี เพื่่�อให้้
ได้้รับผลลั
ั
พธ์
ั ที่่์ �ถูกต้
ู อ้ งและชััดเจนมากขึ้้�น เมื่่�อทำำ�การทดลองเคลื่่�อนไหวร่่างกายเพื่่�อค้้นหาท่่าทางที่่�
เหมาะสมและตรงกัับแนวคิิดหลัักที่่�ผู้้�สร้้างงานกำำ�หนดไว้้ จากนั้้�นคััดเลืือกการเคลื่่�อนไหวร่่างกายใน
ลัักษณะที่่�ต้อ้ งการ เพื่่�อนำำ�มาประกอบกัันในการแสดงและฝึึกซ้้อม หลัังจากที่่�ผู้้�สร้้างงานได้้ทำ�ก
ำ าร
ออกแบบท่่าเต้้น ปรัับ ตกแต่่งการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายแล้้ว ในลำำ�ดับต่
ั อ่ มาคืือ การพิิจารณาตกแต่่ง
องค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับโครงสร้้างของการแสดง เช่่น เครื่่�องแต่่งกาย แสง เสีียง ฉากดนตรีี และ
ปัั จจััยอื่่�น ๆ ในการวางโครงสร้้างรููปแบบทางการแสดงให้้สัมั พัันธ์์กับั แนวคิิดหลัักในการนำำ�เสนอผล
งานสู่่�สายตาประชาชน
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การทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย
จากเเนวคิิดการใช้้กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง

วิิธีีดำ�ำ เนิินงานวิิจัยั
ในบทนี้้�จะกล่่าวถึึงกระบวนการ และการสร้้างสรรค์์การแสดงกัับนิสิิ ติ สาขานาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย
ตามเเนวคิิดการใช้้กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง ที่่�เกิิดขึ้้�นในห้้องปฏิิบัติั ิการและถอดออกมาเป็็ น
แบบฝึึกหััดและตััวอย่่าง จนพััฒนาไปสู่่�การนำำ�เสนอผลงานการแสดง โดยใช้้เวลาตั้้�งแต่่ เดืือน
กุุมภาพัันธ์์ - กัันยายน เป็็ นระยะเวลาทั้้�งหมด 7 เดืือน มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
รวบรวมนัักแสดง ผู้้�วิิจัยั เรีียกประชุุมนิิสิติ สาขานาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยชั้้น� ปีี ที่่� 3 จำำ�นวน 5 คน
และนิิสิติ ชั้้�นปีี ที่่� 4 จำำ�นวน 2 คน
นิิสิิตชั้้�นปีี ที่่� 3
1.นางสาวธารารััตน์์ ไพบููลย์์ธนสมบััติิ
2.นายวรรธนะ วััฒนวิิถีี			
3.นางสาวศศิิธร ทนะภาโท	
4.นางสาวพิิชญา ดำำ�หมาน
5.นางสาวศุุภิิสรา กุุลคง
นิิสิิตชั้้�นปีี ที่่� 4
1.นางสาวนภาพร ฐานะ		
2.นายวิิทยา ไทรโพธิ์์�ทอง
รวมทั้้�งหมดมีีผู้้�เข้้าร่่วมการทดลองจำำ�นวน 7 คน เมื่่�อรวบรวมนัักแสดงได้้แล้้ว ขั้้�นตอนต่่อไป
ผู้้�วิิจัยต้
ั อ้ งการให้้นักั แสดงสร้้างความคุ้้�นเคยและเปิิ ดใจ โดยผู้้�วิิจัยนำ
ั �ำ หนึ่่ง� ในหลัักการสำำ�คัญ
ั ของการ
ปกครองระบอบประชาธิิปไตย ที่่�กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง นำำ�มาเป็็ นแนวคิิดคืือ การสร้้าง
ความจริิงใจ เพื่่�อพััฒนาความซื่่�อสััตย์์และไว้้ใจกัันภายในกลุ่่�ม ให้้ได้้เคารพความคิิดเห็็นและยอมรัับ
กติิกาในการวิิพากษ์์วิิจารณ์์ซึ่ง�่ กััน
ผู้�้ วิิจัั ย เริ่่� ม ค้้นหาเครื่่� อ งมืือและเรีี ย นรู้้� สิ่่� ง ที่่�ค าดว่่ า จะเป็็ นประโยชน์์ต่่ อ การสร้้างงานของ
ตนเองในรูู ปแบบแบบฝึึ กหััด
แบบฝึึ กหััดที่่1� mind map แนะนำำ�ตัวั แนวคิิดละลายพฤติิกรรม (เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ การ
สร้้างการแสดง) แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการละลายพฤติิกรรม เพื่่�อให้้นิิสิติ ได้้มีีโอกาสเปิิ ดใจ
ทำำ�ลายกำำ�แพงกั้้�นความสุุขของการอยู่่�ร่่วมกััน แสดงความเป็็ นตััวเอง แสดงตััวตน ทำำ�ความรู้้�จัักและ
เปิิ ดเผยตััวเองออกมาให้้สมาชิิกแต่่ละคนในกลุ่่�มได้้รู้้�จักกั
ั นั มากขึ้้�น ถืือเป็็ นกิิจรรมเริ่่�มต้้นที่่�ต้อ้ งทำำ�
ก่่อนเริ่่ม� กิิจกรรมอื่่�น ๆ
เครื่่�องมืือ mind map หััวข้อ้ บอกเล่่าตััวตน
วิิธีีปฏิิบัติั ิ
1. เนื่่�องจากนิิสิติ ในกลุ่่�มรู้้�จัักกันั อยู่่�ก่่อนแล้้ว ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งสร้้างเครื่่�องมืือ คืือ สร้้าง mind map
แนะนำำ�ตัวั เอง 2 แบบ 1. รููปภาพ 2. ภาษา
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2. เมื่่�อเขีียน mind map เสร็็จ ให้้แลกกัันดูู และทายกัันว่่า mind map เป็็ นของใคร
3. จากนั้้�นนิิสิติ เจ้้าของ mind map จะต้้องออกมาอธิิบายขยายความ mind map ของตััวเอง
4. เพื่่�อนในกลุ่่�มชัักถาม เจ้้าของ mind map

ภาพที่่� 1 : mind mapที่่1� บอกเล่่าตััวตน
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ภาพที่่� 2 : mind mapที่่� 2 บอกเล่่าตััวตน
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ภาพที่่� 3 : mind mapที่่3� บอกเล่่าตััวตน
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ภาพที่่� 4 : mind mapที่่4� บอกเล่่าตััวตน
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ข้้อค้้นพบ แบบฝึึกหััด mind map แนะนำำ�ตัวั ถึึงแม้้ว่า่ นิิสิติ จะเป็็ นเพื่่�อนอยู่่�ในกลุ่่�มเดีียวกันั
แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่านิิสิติ ทุุกคนจะรู้้�จัักตัวั ตนของกัันและกัันเป็็ นอย่่างดีี หลัังจากที่่�นิสิิ ติ แสดงความ
เป็็ นตััวเอง เปิิ ดเผยตััวตนผ่่านการนำำ�เสนอ mind map เกิิดการเปิิ ดใจมากขึ้้�นพร้้อมเข้้าสู่่�กระบวนการ
การทำำ�งาน เกิิดความเข้้าใจธรรมชาติิพฤติิกรรมที่่�เพื่่�อนแสดงออกกัับเพื่่�อนในกลุ่่�มด้้วยความเข้้าใจ
จึึงสามารถมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ที่่�ง่า่ ยต่่อการเข้้าถึึง ทำำ�ลายความขััดแย้้งระหว่่างบุุคคล เห็็นพฤติิกรรมที่่�เป็็ น
มุุมมองใหม่่ นอกจากภาพปกติิที่่�เคยเห็็น กล้้าแสดงความคิิดเห็็นที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่อ่ กลุ่่�มมากขึ้้�น
รวมถึึงภาษากาย ภาษาพููด ความคิิด การทำำ�กิิจกรรมนี้้�จะต้้องขัับเคลื่่�อนด้้วยความผ่่อนคลายเป็็ น
หลััก แล้้วจึึงจะสามารถเพิ่่�มระดัับจนสามารถเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมบางสิ่่�งได้้
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แบบฝึึ กหััดที่่� 2.1 การหาเเรงบัันดาลใจจาก Pinterest ที่่นิ� ิสิิตประทัับใจ
แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการ กระตุ้้�นให้้นิิสิติ ค้้นหาแรงบัันดาลใจเพื่่�อช่่วยจุดุ ประกาย
ความคิิดในด้้านองค์์ประกอบศิิลป์์
เครื่่�องมืือ ค้้นคว้้าจาก Pinterest คืือ social network เป็็ นเครื่่�องมืือค้้นพบด้้วยภาพสำำ�หรัับ
การค้้นหาไอเดีียงานศิิลปะในแขนงต่่าง ๆ เพื่่�อหาแรงบัันดาลใจ
วิิธีีปฏิิบัติั ิ 1. ให้้นิิสิติ หาภาพจาก Pinterest ที่่�นิิสิติ ประทัับใจ

ภาพที่่� 5 : ภาพสร้้างแรงบัันดาลใจที่่� 1
(ที่่ม� า : Pinterest)

ภาพที่่� 6 : ภาพสร้้างแรงบัันดาลใจที่่� 2
(ที่่ม� า : Pinterest)

ข้้อค้้นพบ นิิสิิตหาภาพจาก Pinterest ที่่�นิิสิติ ประทัับใจ ค้้นพบจากการสนทนาแรก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็น นิิสิติ ถููกกระตุ้้�นจากการตั้้�งคำำ�ถามต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ความคิิดเกี่่�ยวกับสิ่่
ั �ง
มองเห็็นในภาพต่่าง ๆ คำำ�ตอบของนิิสิติ นำำ�ไปสู่่�การเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมของเพื่่�อนนิิสิติ อย่่างสนอกสนใจ
การตั้้�งคำำ�ถามของผู้้�วิิจัยั เป็็ นคำำ�ถามที่่�ส่ง่ เสริิมให้้นิิสิติ มุ่่�งความสนใจ ใช้้ความคิิด ไตร่่ตรองและตั้้�ง
คำำ�ถามซึ่่ง� เป็็ นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการคิิด คำำ�ถามที่่�ใช้้กลวิิธีีที่่คิ� ดิ จากภาพ โดยเริ่่ม� จากบทสนทนาง่่าย ๆ เช่่น
“ทำำ�ไมถึึงเลืือกภาพนี้้�” เป็็ นคำำ�ถามที่่�ใช้้เปิิ ดการสนทนาแรกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น นิิสิติ ตอบ
ตามความรู้้�สึึก จากความคิิดของตััวเองเท่่านั้้�นเช่่น ชอบ เพราะสวย
	ผู้้�วิิจัยั ได้้ขอให้้นิิสิติ ขยายความจากคำำ�ว่า่ ชอบเพราะสวย เป็็ นการขอให้้นิิสิติ มองดููภาพมาก
ขึ้้�น และคิิดวิิเคราะห์์ เพื่่�อสนัับสนุุนความคิิดเห็็นของตััวนิิสิติ นิิสิติ เกิิดความตื่่�นตััวในการตอบคำำ�ถาม
และเริ่่ม� วิิเคราะห์์มากขึ้้�น เช่่นชอบเพราะมัันทำำ�ให้้นึึกถึึงสมััยเด็็ก ชอบเพราะสีีที่่�ใช้้ ชอบเพราะไม่่เคย
เห็็น นิิสิติ พยายามหาข้้อมููลมาสนัับสนุุนในเหตุุผลของตััวเอง
นอกจากนี้้�นิิสิติ เกิิดความสามารถด้้านมิิติิสัมั พัันธ์์ ในการมองเห็็น การเข้้าใจ การจำำ�แนก
จิินตนาการเกี่่�ยวกับมิ
ั ิติิต่า่ ง ๆ เช่่น รููปร่่าง ขนาด ทรวดทรง ความสููง - ต่ำำ�� ระยะใกล้้ - ไกล ของพื้้�นที่่�
การแสดง อธิิบายจิินตนาการในเรื่่อ� งทิิศทางการเคลื่่�อนที่่� และเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ ของภาพศิิลปะ
ที่่�ตนเองเลืือกมา เช่่น นิิสิติ สามารถสร้้างท่่าเต้้นได้้ นิิสิติ สามารถจััดองค์์ประกอบศิิลป์์ได้้ นิิสิติ
สามารถจิินตนาการถึึงอุุปกรณ์์ประกอบการแสดง นิิสิติ สามารถนำำ�รููปภาพมาสร้้างจิินตนาการให้้
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เห็็นฉากในการแสดงได้้ แต่่มีีนิิสิติ บางคนที่่�ยังั ไม่่สามารถเชื่่�อมโยงได้้ ยัังคงคิิดเป็็ นมิิติเิ ดีียว เนื่่�องจาก
ประสบการณ์์ มุุมมอง การดููงานศิิลปะ และการฝึึกทัักษะความคิิดเชื่่�อมโยงที่่�ยังั น้้อย นิิสิติ ทุุกคนได้้มีี
ส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นด้้วยเหตุุผลและช่่วยกันั คััดเลืือกภาพเพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการสร้้างงานต่่อไป
แบบฝึึ กหััดที่่� 2.2 การหาเเรงบัันดาลใจจากหนัังสืือนิิทานกลัับมุุม
เครื่่�องมืือ หนัังสืือนิิทานกลัับมุมุ
วิิธีีปฏิิบัติั ิ 1.ให้้นิิสิติ เลืือกเรื่่อ� งที่่�นิิสิติ ชอบจากหนัังสืือนิิทานกลัับมุมุ มีีเรื่่อ� งทั้้�งหมดจำำ�นวน
12 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ เจ้้าหญิิงเงืือกน้้อย ราพัันเซิิล สาวน้้อยกอลดิิลอคส์์ หนููน้อ้ ยหมวกแดง,หนููเมืืองและ
หนููชนบท เจ้้าหญิิงและถั่่�ว ลููกหมููสามตััว สโนไวท์์และคนแคระทั้้�งเจ็็ด แมวเจ้้าปัั ญญา กระต่่ายป่่ า
และเต่่า รััมเพลสติิลท์์สกิิน,แฮนเซิิลและเกรทเทิิล หลัังจะอ่่านนิิทานทั้้�งหมด นิิสิติ เลืือกเรื่่อ� งที่่�ตนเอง
สนใจมาคนละหนึ่่ง� เรื่่อ� ง ผลที่่�ได้้คืือ กระต่่ายป่่ าและเต่่า (ผู้้�เลืือกจำำ�นวน 3 คน) ลููกหมููสามตััว (ผู้้�เลืือก
จำำ�นวน 2 คน) เจ้้าหญิิงเงืือกน้้อย (ผู้้�เลืือกจำำ�นวน 1 คน) ผลคะแนนโหวดเป็็ นไปตามหลัักการ
ประชาธิิปไตยผลที่่�ได้้คืือนิิทานเรื่่อ� งกระต่่ายป่่ าและเต่่า

ภาพที่่� 7 : หนัังสืือนิิทานกลัับมุุม
(ที่่ม� า : นิิทานกลัับมุุม)
ข้้อค้้นพบ นิิสิิตเลืือกเรื่่�องที่่�นิิสิิตชอบจากหนัังสืือนิิทานมุุมกลัับเรื่่�อง กระต่่ายป่่ าและเต่่า
ผู้้�วิิจัยั ให้้นิิสิติ วิิเคราะห์์เรื่่อ� งเต่่ากัับกระต่่ายจากความทรงจำำ�เดิิมที่่�นิิสิติ มีี และวิิเคราะห์์มุมุ มองใหม่่
และข้้อคิิดจากหนัังสืือนิิทานมุุมกลัับ มีีดังั นี้้�
ความทรงจำำ�เดิิม กระต่่ายเป็็ นสััตว์์ที่่�โอ้้อวดและมั่่�นใจในตััวเองมาก มัันประมาทและคิิด
ว่่าตััวเองยัังไงก็็ต้อ้ งชนะเต่่าแน่่นอนเลยชะล่่าใจโดยการนอนพัักผ่่อน
- เต่่าเป็็ นสััตว์์ที่่�เชื่่�องช้้า แต่่ก็็พยายามที่่�จะทำำ�ตามคำำ�ท้า้ ของกระต่่ายไม่่คิดิ ที่่�จะยิ่่�งท้้อ และ
พยายามจนวิ่่�งไปถึึงเส้้นชััย
- กระต่่ายเป็็ นสััตว์์ที่่�ขี้้อ� วด มั่่�นใจ และชอบเยาะเย้้ย มั่่�นใจว่่าตััวเองจะต้้องชนะพููดจาไม่่ดีี
กัับเต่่า จนเต่่าทนไม่่ไหว เต่่าจึึงท้้าแข่่ง กระต่่ายก็็ดีีใจ เพราะรู้้�ว่า่ สิ่่�งที่่�เต่่าท้้ามานั้้�น เต่่าไม่่มีีทางชนะ
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แน่่นอน เลยเกิิดความชะล่่าใจและแพ้้เต่่าในที่่�สุดุ
- กระต่่ายมีีความมั่่�นใจในความว่่องไวของตััวเอง จะแอบนอนในขณะที่่�กำ�ลั
ำ งั ท้้าเต่่าวิ่่�งแข่่ง
แต่่ด้วยคว
้ ามที่่�เต่่าถึึงแม้้จะเดิินช้้าแต่่มีคว
ี ามมุ่่�งมั่่�นและอดทนจึึงสามารถชนะกระต่่ายในการแข่่งขัันครั้้�งนี้้�
มุุมมองใหม่่
- กระต่่ายกัับเต่่า มีีความซัับซ้อ้ น มีีการวางโครงที่่�สร้้างสรรค์์ โดยการใช้้บริบท
ิ แบบไทย ๆ
- สะท้้อนให้้เห็็นสัังคมหลายด้้าน เช่่น บัันเทิิง เงิิน อำำ�นาจ การใช้้ชีีวิิต กีีฬา สะท้้อนให้้เห็็น
มุุมมองที่่�ไม่่เคยรู้้�มาก่่อน
- อธิิบายสาเหตุุความคิิดมุุมมองของทั้้�งสองฝ่่ ายที่่�แตกต่่างไปจากเดิิมทั้้�งกระต่่ายและเต่่ามีี
เหตุุผลเป็็ นของตััวเองไม่่มีีใครคิิดผิิดและคิิดถููก
ข้้อคิิด
- ได้้รับรู้้�
ั และเข้้าใจถึึงการใช้้ชีีวิิต, มุุมมองที่่�สะท้้อนสัังคมไทย
- ได้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ต่อ่ ยอดจากนิิทานความเชื่่�อแบบเดิิม ๆ และเห็็นความคิิดต่่างจาก
ตััวละคร
- ควรใช้้ชีีวิิตแบบพอดีี
แบบฝึึ กหััดที่่� 2.3 การหาแรงบัันดาลใจจากเพลงที่่ช� อบ
เครื่่�องมืือ เว็็บไซต์์ที่่�ให้้บริกิ ารคลิิปวิิดีีโอเพลง
วิิธีีปฏิิบัติั ิ นิิสิติ เลืือกเพลงที่่�ชอบมาคนละหนึ่่ง� เพลง
ข้้อค้้นพบ นิิสิติ เลืือกเพลงที่่�ชอบมาหนึ่่ง� เพลง ตามที่่�แต่่ละคนมีีความชอบและความถนััด
ในด้้านการเต้้นเป็็ นสไตล์์เฉพาะตััวดังั นี้้�
- นางสาวนภาพร ฐานะ Fur Elise by Beethoven Relaxing Piano Music
- นายวิิทยา ไทรโพธิ์์�ทอง Arnalds: This Place Was A Shelter ศิิลปิิน: Ólafur Arnalds
อััลบั้้ม� : Living Room Songs แนวเพลง: ออลเทอร์์นาทิิฟ/อิินดี้้�
- นางสาวธารารััตน์์ ไพบููลย์์ธนสมบััติิ TWICE Candy Pop Dance Practi cever ศิิลปิิน: ท
ไวซ์์ อััลบั้้ม� : Candy Pop แนวเพลง: เจป็็ อบ
- นางสาวพิิชญา ดำำ�หมาน Taylor Swift - Blank Space ศิิลปิิน ฟิิ วตส์์ รอล์์แย แนวเพลง: ป็็ อบ
- นายวรรธนะ วััฒนวิิถีี Pional - Time of the G’s – YouTube ศิิลปิิน: Pional อััลบั้้ม� : Time
Of The G’s / Clone Heart แนวเพลง: อิิเล็็กทรอนิิกส์แ์ ดนซ์์
- นางสาวศุุภิิสรา กุุลคง Smooth Jazz 3 Hours Smooth Jazz Saxophone ศิิลปิิน: Dr.
Sax Love อััลบั้้ม� : Smooth Jazz Music (Sexy Chill Out Relaxing Romantic Acoustic Instrumental
Background Music Party Songs) แนวเพลง สมู๊๊�ลแจ๊๊ส
- นางสาวศศิิธร ทนะภาโท otxhello - free from these chains – YouTube ศิิลปิิน: Otxhello
อััลบั้้ม� : Otxhello แนวเพลง: อิิเล็็กทรอนิิกส์ ์
เพลงที่่�ทีีมนิิสิติ เลืือกนั้้�นจะเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�ให้้ทีีมนิิสิติ สร้้างท่่าเต้้นเป็็ นของตััวเอง แต่่ไม่่ใช้้
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เพลงที่่�เหล่่านี้้�อยู่่�ในการแสดง ผู้้�วิิจัยั ให้้นิิสิติ เป็็ นผู้้�เลืือกเพลงที่่�จะใช้้สร้้างท่่าเต้้นเอง เพราะจะทำำ�ให้้
ทุุกคนสามารถใช้้ความทัักษะความถนััดทางด้้านการเต้้นที่่�เป็็ นของตััวเองได้้และมีีความหลากหลาย
ในงานแสดงอีีกด้วย
้
เพลงทั้้�งหมดจะใช้้เฉพาะสร้้างท่่าเต้้นเท่่านั้้�น แต่่จะไม่่อยู่่�ในการแสดง เป็็ นอีีกหนึ่่ง� ตััวอย่่าง
ในการสร้้างท่่าเต้้นการนำำ�เพลงมาเพื่่�อสร้้างจิินตนาการในการสร้้างท่่าเต้้นเป็็ นอีีกหนึ่่�งวิิธีีการที่่�จะ
ทำำ�ให้้นักั เต้้นนั้้�นสามมารถสร้้างท่่าเต้้นได้้ตรงประเด็็น
สร้้างคอนเซ็็ปท์์
	ผู้้�วิิจัยั และนิิสิติ จึึงช่่วยกันั คิิดคอนเซปต์์และแก่่นเรื่่อ� งคร่่าว ๆ จากประโยคของกระต่่ายที่่�แสดง
ทััศนคติิว่า่ “การใช้้ชีีวิิตที่่�เเสนเชื่่�องช้้ามัันทำำ�ให้้เสีียสุขุ ภาพและขาดพลัังในการขัับเคลื่่�อน” ส่่วนการ
แสดงทััศนคติิจากคำำ�พูดู ของเต่่า “การใช้้ชีีวิิตที่่�เชื่่�องช้้าจะทำำ�ให้้เราได้้เห็็นและพิิจารณาทุุกอย่่างอย่่าง
มีีสติิ”
จากประโยคดัังกล่่าวผู้้�วิิจัยั ได้้ตั้้ง� ข้้อสัังเกตเเละชวนให้้นิิสิติ ขบคิิดว่่า คนเราต่่างไม่่จำ�ำ เป็็ นที่่�
ต้้องชอบในสิ่่�งเดีียวกันั ถึึงจะอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างปกติิสุขุ เราควรให้้อิิสระและทำำ�ความเข้้าใจให้้โอกาส
สำำ�หรัับความแตกต่่างที่่�ต่า่ งจากเรา การที่่�เราไม่่เอาความแตกต่่างเหล่่านั้้�นมาแบ่่งแยกความสััมพัันธ์์
ระหว่่างกััน ซึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�จะทำำ�ให้้เราอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างสงบสุุข
หลัังจากได้้ขอบเขตของงานที่่�ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้�นแล้้ว ผู้้�วิิจัยกั
ั บนิ
ั ิสิติ จึึงร่่วมกัันเสนอสิ่่�งที่่�ตนเอง
สนใจ อยากทํําและอยากให้้ปรากฏในงาน ภายใต้้ขอบเขตที่่�เลืือกร่่วมกัันไว้้ก่่อนหน้้านี้้�แล้้ว ทํําให้้ได้้
สิ่่�งที่่�สนใจและคาดว่่าจะนํําไปพััฒนาต่่อในงาน ดัังต่่อไปนี้้�
สร้้างเรื่่�อง
	ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ เอาผลจากการทำำ�แบบฝึึกหััดของนิิสิติ มาสร้้างการแสดง จากหนัังสืือนิิทานกลัับ
มุุม (เจมส์์ ฟิิ นน์์ การ์์เนอร์์ เขีียน ศีีรีบูี นู แปลและเรีียบเรีียง) เรื่่อ� งเต่่ากัับกระต่่าย มาสร้้างเป็็ นการ
แสดงชุุด start และนำำ�บางส่่วนของเรื่่อ� งมาแบ่่งช่่วงการเเสดงเป็็ น 3 ช่่วงการเเสดง ช่่วงที่่� 1 ยามเช้้า
ช่่วงที่่� 2 ยามบ่่าย ช่่วงที่่� 3 ยามเย็็น โดยการด้้นสดเพื่่�อหาการถ่่ายทอดท่่าเต้้นที่่�สื่่�อความหมาย ใช้้
โจทย์์คืือ “ความช้้าและความเร็็ว”
	ช่่วงที่่� 1 ยามเช้้า เปิิ ดตััวละครเอกสองตััวคืือกระต่่ายกัับเต่่า ณ ป่่ าแห่่งหนึ่่ง� บอกเล่่า
ลัักษณะของตััวละคร
	ช่่วงที่่� 2 ยามบ่่าย ตััวละครกระต่่ายกัับเต่่าเจอกัันและท้้าแข่่ง ตััวละครประกอบอื่่�นๆ เริ่่ม� พููด
คุุยถึึงการแข่่งขัันครั้้�งนี้้�
	ช่่วงที่่� 3 ยามเย็็น	การแข่่งขัันเริ่่ม� ขึ้้�น ตััวละครประกอบ แสดงทััศนะคิิตความคิิดต่่อเต่่า
และกระต่่าย ความช้้าและความเร็็ว การแข่่งขัันจบลง
แบบฝึึ กหััดที่�่ 3 การสื่่อ� สารการเคลื่่อ� นไหวทางด้้านร่่างกายจากทัักษะการเต้้นที่่นิ� สิิ ติ ถนััด
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การทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย
จากเเนวคิิดการใช้้กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง

จากเพลง และรููปภาพ แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการ เพื่่�อให้้นิิสิติ สามารถสร้้างท่่าเต้้นที่่�สื่่�อความ
หมายตามแนวทางที่่�ตนเองถนััด
เครื่่�องมืือ คลิิปวีีดีีโอท่่าเต้้น 3-5 นาทีี
	วิิธีีปฏิิบัติั ิ
1. ให้้นิิสิติ เลืือกเทคนิิคการเต้้นที่่�ตนเองถนััดมาคนละหนึ่่ง� เทคนิิค
2. นิิสิติ เลืือกดููคลิปิ วีีดีีโอแนวทางการเต้้นที่่�ตนเองถนััดมาคนละหนึ่่ง� คลิิป
3. นิิสิติ เลืือกท่่าเต้้นจากคลิิปวีีดีีโอบางส่่วน และก็็อปปี้้�ท่า่ เต้้น
ข้้อค้้นพบ การเต้้นไม่่ได้้มีีเพีียงแค่่ “ท่่าเต้้น” เท่่านั้้�น รููปแบบการเต้้น หรืือ สไตล์์ การเต้้น
จะสามารถส่่งผลในการสร้้างท่่าเต้้นหรืือสไตล์์การเต้้นที่่�เป็็ นอััตลัักษณ์์ของตนเอง ผลจากการเลืือก
เทคนิิคการเต้้นที่่�ตนเองถนััดมาคนละหนึ่่ง� เทคนิิค โดยมีีเทคนิิคดังั นี้้� k-pop cover dance,street
dance,hip hop dance,jazz dance,Popping locking,modern dance ,contemporary dance
จะเห็็นได้้ว่า่ สไตล์์การเต้้นของนิิสิติ ในทีีมมีีความแตกต่่างกัันไป ความหลากหลายของนิิสิติ
จะส่่งผลถึึงการยอมรัับการมีีส่ว่ นร่่วมของนิิสิติ ที่่�นำ�ำ เสนอตััวตนผ่่านการแสดง ท่่าเต้้นที่่�แต่่ละคนเลืือก
มาจะเลืือกจากความชอบที่่�เหมาะกัับทักั ษะของนัักเต้้นในแต่่ละคน ในโครงสร้้างท่่าเต้้น ถููกตีีความ
และปรัับให้้เข้้ากัับแนวคิิด ปัั ญหาที่่�พบในช่่วงนี้้�คืือ ศัักยภาพของนิิสิติ ที่่�แข็็งแรงไม่่พอ จำำ�ท่า่ เต้้นไม่่ได้้
ทางแก้้ไขคืือการให้้นักั เต้้นทำำ�ซ้ำ��ำ ๆ จนจำำ�ท่า่ เต้้นได้้ และทำำ�ความเข้้าใจเทคนิิคการเต้้นในแต่่ละท่่าให้้
ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
แบบฝึึ กหััดที่่� 4 เชื่่อ� มท่่า ท่่าเชื่่อ� ม
แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการ นิิสิติ สามารถสร้้างท่่าเต้้นที่่�สื่่�อความหมายได้้
เครื่่�องมืือ โครงสร้้างท่่าเต้้น
	วิิธีีปฏิิบัติั ิ
1. หาท่่าเชื่่�อมจาก กิิริยิ าอาการ
2. นำำ�โครงสร้้างท่่าเต้้นจากการก็็อปปี้้�และนำำ�ท่า่ เชื่่�อมมาจััดวางตามองค์์ประกอบการสร้้าง
ท่่าเต้้น
ข้้อค้้นพบ นิิสิติ สามารถค้้นหาท่่าเชื่่�อม จากกิิริยิ า กลิ้้�ง หมุุน สไลค์์ เตะ วาดแขน เหวี่่�ยง สั่่�น
บิิด เลื้้�อย คลาน งอ เกร็็ง สลััด กระตุุก นั่่�ง นอน เดิิน ยก กระโดด หััน แตะ จัับ ตบ กระแทก เดิิน วิ่่�ง
ลาก โดยใช้้ส่ว่ นต่่าง ๆ ของร่่างกายคืือ หััวไหล่่ ข้้อศอก ข้้อมืือ ข้้อเท้้า นิ้้�วเท้้า ลำำ�ตัวั เอว คอ หััว ผม
ปาก หน้้า แขน เท้้า มืือ หลััง และนำำ�หลัักการเคลื่่�อนไหวเช่่น การเคลื่่�อนที่่� การทำำ�ซ้ำ��ำ การหยุุดท่่า การ
สร้้างความสมดุุล การสร้้างความไม่่สมดุุล การทำำ�ตามท่่าตรงกัันข้้าม การเน้้นความสำำ�คัญ
ั ของท่่า
การถ่่ายเทน้ำำ�� หนััก การใช้้พื้้น� ที่่� การใช้้ทิิศทาง
เมื่่�อได้้ท่า่ เชื่่�อมและอวััยวะส่่วนต่่าง ๆ ของร่่างกายภายนอก นำำ�มาสร้้างเป็็ นการเคลื่่�อนไหว
โดยใช้้หลัักการทฤษฎีีที่่�นิิสิิตเลืือกมาตามความเหมาะสม จากนั้้�นนิิสิิตต้้องออกแบบท่่าเต้้นนั้้�นเอง
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ตามโจทย์์ที่่�ผู้้�วิิจัยั ได้้ให้้ไว้้ คืือความช้้าและความเร็็ว การถููกดูถูู กู และการเอาชนะ นิิสิติ สามารถสร้้าง
ท่่าเต้้นได้้ด้วย
้ ตนเอง แต่่ต้อ้ งใช้้เวลานาน เพราะนิิสิติ ติิดกัับการสร้้างท่่าเต้้นในชุุดกลุ่่�มท่่าเต้้นสำำ�เร็็จ
ผู้้�วิิจััยจึึงให้้เวลาและแนะนำำ�วิิธีีการสร้้างท่่าที่่� สื่่�อความหมายเป็็ นรายบุุคคลเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
อย่่างชััดเจน
	การก็็อปปี้้�โครงสร้้างท่่าเต้้นนั้้�นจะไม่่เกิิดผล ถ้้านิิสิติ ไม่่นำ�ำ โครงสร้้างท่่าเต้้น บวกกัับสไตล์์
การเต้้น และท่่าเชื่่�อมที่่�ค้น้ พบ อาการหรืือกิิริยิ าที่่�นิิสิติ ต้้องการจะสื่่�อสารกัับผู้้�ชม ท่่าเต้้นเหล่่านั้้�น จะ
เป็็ นเพีียงท่่าเต้้นเปล่่า ๆ จะไม่่เกิิดประโยชน์์ถ้า้ ไม่่ทำ�ำ ให้้ท่า่ เต้้นนั้้�นมาสื่่�อสารหรืือส่่งความหมายของ
ท่่าเต้้นให้้ผู้้�ชม
แบบฝึึ กหััดที่่� 5 การพููดเพื่่อ� การสื่่�อสาร
แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการแก้้ไขข้้อบกพร้้องร่่วมของทีีมนัักแสดง ปัั ญหาหนึ่่ง� ของทีีม
นิิสิติ ที่่�ได้้ข้อ้ สรุุปหลัังจากการพููดคุุย ในหััวข้อ้ การแก้้ไขข้้อบกพร้้องรวมของนัักเต้้นคืือ การพููด นิิสิติ
ต้้องการพััฒนาทัักษะการพููดบนเวทีี เพราะทุุกครั้้ง� ที่่�แสดงจะไม่่ค่อ่ ยมีีโอกาสได้้พูดู บนเวทีี และเมื่่�อ
ต้้องพููดบนเวทีีจะเกิิดอาการตื่่�นเต้้นและพููดไม่่รู้้�เรื่่อ� ง
แบบฝึึ กหััด
1. การพููดตามหััวข้อ้ ที่่�ได้้รับั (3-4 นาทีี) ทััศนคติิ ความช้้าและความเร็็ว โดยจะต้้องครอบคลุุม
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�กำ�ำ หนดไว้้
	ข้้อค้้นพบ หลัังจากทำำ�แบบฝึึกหััด สามารถแบ่่งประเภทการพููดของนิิสิติ ได้้ 4 ลัักษณะ
1.พููดยาว ยึึดยาดเยิ่่�นเย้้อเกิินเวลากำำ�หนด
2.พููดสั้้�นไป ขาดสาระสำำ�คัญ
ั ไม่่เกิิดประโยชน์์ ไม่่เข้้าใจเท่่าที่่�ควร
3.พููดไม่่ชวนฟัั ง ไม่่ใคร่่ครวญก่่อนพููด ไม่่เกิิดประโยชน์์ในทางสร้้างสรรค์์
4.พููดไม่่รู้้�เรื่่อ� งผู้้�ฟัังจัับใจความไม่่ได้้
แบบฝึึ กหััดที่่� 6 การพููดสั้้�นกระชัับได้้ใจความ
แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการ พััฒนาทัักษะการพููดให้้มีีประสิิทธิิภาพ จากแบบฝึึกหััดที่่�
5 ผู้้�วิิจัยต้
ั อ้ งการพััฒนาการพููดของนิิสิติ ต่่อ ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งให้้นิิสิติ ค้้นหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกับั แนวคิิดเชิิง
ปรััชญาเรื่่อ� ง ความช้้าเเละความเร็็ว หรืือ ข้้อคิิดที่่�ได้้จากเรื่่อ� งนี้้� เป็็ นประโยคสั้้�น ๆ พร้้อมทั้้�งแสดง
ความคิิดเห็็นแลกเปลี่่�ยนกัันตามทััศนะที่่�แต่่ละคนมีีต่อ่ เรื่่อ� งความช้้าเเละความเร็็ว
ข้้อค้้นพบ นิิสิติ หาแนวคิิดเชิิงปรััชญาแบบสั้้�น ๆ ตามความเข้้าใจแต่่ละบุุคคล ดัังนี้้�
- ธรรมชาติิของมนุุษย์์คืือ ความช้้า และวิิวัฒ
ั นาการไม่่ใช่่การปฏิิวัติั ิ
- เมื่่�อใดที่่�เราแสวงหาความเร่่งพร้้อม ๆ กััน ผลที่่�ได้้คืือความช้้า
- ความช้้าไม่่ใช่่ผลเสีีย แต่่ความช้้าเป็็ นกระบวนการที่่�ถูกต้
ู อ้ งของการเรีียนรู้้�และวิิวัฒ
ั นาการ
- ความช้้าก่่อให้้เกิิดประสบการณ์์ และความรู้้�จริิงที่่�ได้้จากการทำำ�ช้า้ ๆ
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- ความช้้าเป็็ นหลัักประกัันของความผิิดพลาดน้้อย และการลดความเสี่่�ยง
	การนำำ�ประโยคสั้้�น ๆ มาให้้นิิสิติ ได้้ทดลองพููด ทำำ�ให้้ได้้ใจความที่่�ต้อ้ งการสื่่�อสาร บางคนที่่�มีี
ความสามารถในการสื่่�อสารเป็็ นภาษาอัังกฤษได้้ดีีกว่า่ พููดภาษาไทย นิิสิติ ต้้องท่่องจำำ�ประโยคของตััว
เองให้้ครบถ้้วนจากนั้้�น จึึงพููดแบบส่่งสารให้้ผู้้�ชมโดยใช้้น้ำ��ำ เสีียงและจัังหวะ พร้้อมทั้้�งลมหายใจเพื่่�อ
ให้้เป็็ นธรรมชาติิ และต้้องเป็็ นตััวเองมากที่่�สุดุ
แบบฝึึ กหััดที่่� 7 ด้้นสดเคลื่่�อนย้้ายพื้้น� ที่่�
แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการ สร้้างทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ของนิิสิติ การจััดการ การเคลื่่�อน
ย้้ายทางกายภาพของนัักแสดงบนเวทีี จากจุุดหนึ่่ง� ไปยัังอีีกจุดุ หนึ่่ง�
วิิธีีปฏิิบัติั ิ
1.นิิสิติ นั่่�งบนเก้้าอี้้�ที่่�กำ�ำ หนดให้้
2.นิิสิติ ลุุกออกจากเก้้าอี้้�เมื่่�อไหร่่ก็็ได้้
3.เคลื่่�อนที่่�ไปตามที่่�ตนเองกำำ�หนดไว้้ พร้้อมทั้้�งนำำ�ท่า่ เต้้นของตนเองจากการทำำ�แบบฝึึกหััด
ที่่�ผ่า่ นมา มาประกอบกัับการเคลื่่�อนที่่�
ข้้อค้้นพบ ในเบื้้�องต้้นนิิสิติ ใช้้ประสบการณ์์จากการใช้้ความทรงจำำ�จากการใช้้ร่า่ งกายและ
วิิธีีการเคลื่่�อนร่่างกายแบบเดิิม ผู้้�วิิจััยแนะนำำ�นิิสิิตลองจิินตนาการ และพััฒนาในด้้านความคิิด
สร้้างสรรค์์ในการจััดวางตำำ�แหน่่งผ่่านการใช้้สอยพื้้�นที่่�อย่่างเป็็ นเหตุุเป็็ นผล ภายใต้้สถานการณ์์และ
กติิกา ความช้้าและความเร็็วที่่�ตกลงไว้้ร่ว่ มกัันได้้ การเคลื่่�อนที่่�ในแบบด้้นสด ต้้องใช้้จิิตนาการผนวก
กัับการใช้้ปฏิิภาณ จนกระทั่่�งนำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจในสถานการณ์์ ตามความเข้้าใจของนิิสิติ ในแต่่ละ
คน นิิสิติ ได้้ใช้้ทักั ษะการคิิดวิิเคราะห์์อย่่างมีีวิิจารณญาณผ่่านกระบวนการ ด้้นสดเคลื่่�อนย้้ายพื้้�นที่่�
แบบฝึึ กหััดที่่� 8 ด้้นสดกัับอุุปกรณ์์
	นิิ สิิ ต ได้้เ ลืื อ กภาพจากการทำำ� แบบฝึึกหััด จิิ น ตนาการจากรูู ป ภาพมาเป็็ น ส่่ว นหนึ่่�ง ของ
อุุปกรณ์์ประกอบการแสดงจากรูู ปภาพ Pinterest แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการ สร้้างการ
เคลื่่�อนไหวร่่างกายบนเวทีีพร้อ้ มกัับอุปุ กรณ์์ประกอบการแสดงจากอารมณ์์การแสดง
วิิธีีปฏิิบัติั ิ
1.ให้้นิิสิติ เลืือกเขีียนอารมณ์์ในการแสดงมาหนึ่่ง� อารมณ์์
2.จากนั้้�นให้้ขยายอารมณ์์แตกยอดจากอารมณ์์เดิิมเพิ่่�มขึ้้�นมา
3.สร้้างท่่าเต้้นจากอารมณ์์ที่่�นิิสิติ เลืือกใช้้อุปุ กรณ์์ (แผ่่นวงกลม) Improvise สร้้างการ
เคลื่่�อนไว้้ไปพร้้อม ๆ กััน
ข้้อค้้นพบ นิิสิติ สามารถแบ่่งอารมณ์์เป็็ น 4 ประเภท
1. เสีียใจ เศร้้า หม่่นหมอง ทุุกข์ใ์ จ เจ็็บปวด ทุุรนทุุราย บ้้าคลั่่�ง กระวนกระวาย กัังวลใจ
2. สนุุกสนาน ดีีใจ ร่่าเริิง สดชื่่�น ปลอดโปร่่ง ความสุุข สบายใจ

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

3. โกธร โมโห ดุุดันั เสีียงดััง ระเบิิด โวยวาย รุุนแรง เกรี้้�ยวกราด กรีีดร้้อง
4. รััก อ่่อนละมุุน ห่่วงใย หลงใหล โหยหา ลุ่่�มหลง เพ้้อ
	นิิสิติ สร้้างการเคลื่่�อนไหวเป็็ นเส้้นตรง เป็็ นการแสดงอารมณ์์ของตััวละครที่่�แสดงออกทาง
อารมณ์์อย่่างรุุนแรง หรืือตั้้�งใจอย่่างมาก เช่่น โกรธ หึึงหวง รัักมาก วิิธีีการจัับอุปุ กรณ์์ จะกำำ�แน่่นและ
ปาออกไป บวกรวมกัับองค์์ประกอบเกี่่�ยวกับทิ
ั ิศทางการเคลื่่�อนไหว ได้้แก่่ การเคลื่่�อนที่่�ไปข้้างหน้้า
ข้้างหลััง ข้้างข้้าง การเคลื่่�อนที่่�ในแนวเฉีียง การหมุุน การม้้วนเข้้าตััว การปััดออกไปจากตััว การเคลื่่�อนไหว
ขึ้้�น - ลง นิิสิติ สร้้างการเคลื่่�อนไหวเป็็ นเส้้นโค้้ง เป็็ นการแสดงออกถึึงอารมณ์์ที่่เ� ห็็นใจ สงสารปลอบโยน ซึ่่ง�
การเคลื่่�อนไหวในลัักษณะนี้้�มีีข้อ้ ดีีคืือ มีีท่ว่ งท่่าที่่�สง่่างาม การใช้้อุปุ กรณ์์จะใช้้มืือแบบกรีีดกราย
สร้้างระดัับในการเคลื่่�อนไหว มีีหลายระดัับคืือ ระดัับต่ำ��ำ กลาง สููงลัักษณะลอยตััว รวมทั้้�งท่่าทางของ
ร่่างกาย ยืืดกาย นั่่�ง คุุกเข่่า ยืืน ยืืดตััว การตั้้�งตััวตรง การโน้้มตััวให้้โค้้งการบิิดตััวนิิสิติ สร้้างการ
เคลื่่�อนไหวไปข้้างหน้้า เป็็ นการแสดงออกในบทบาทที่่�หลบหนีีหลีีกเลี่่ย� งการถููกทำ�ร้
ำ า้ ย การใช้้อุปุ กรณ์์
จะเป็็ นการเอามาบัังตััว บัังส่่วนต่่าง ๆ ของร่่ายกายเป็็ นการหลบซ่่อน สร้้างมิิติิของการเคลื่่�อนไหว คืือ
ขนาด ความกว้้าง หรืือความมากน้้อยได้้แก่่ การเคลื่่�อนไหวแสดงถึึงความกว้้างใหญ่่ ความสููง ความเล็็ก
ความต่ำำ��หรืือเตี้้�ย ความแคบ
หลัังจากการทดลองด้้นสดทุุกครั้้ง� นิิสิติ จะร่่วมแรกเปลี่่�ยนแสดงความคิิดเห็็นทุุกครั้้ง� พร้้อม
ทั้้�งเลืือกสิ่่�งที่่�ตนเองคิิดว่่าน่่าสนใจและสร้้างความหมายในงาน ในการเลืือก แต่่ละครั้้�งนั้้�นนิิสิติ จะระบุุ
ว่่าเลืือกเพราะอะไรทุุกครั้้ง� เพื่่�อเป็็ นเหตุุผลให้้นิิสิติ ได้้วิิเคราะห์์ตาม ในฐานะผู้้�กํํากัับการแสดงจึึงทํํา
หน้้าที่่�เลืือกในขั้้�นตอนสุุดท้้าย โดยเลืือกจากสิ่่�งที่่�ทุกค
ุ นเคยเลืือกร่่วมกัันในการด้้นสดครั้้�งก่่อน ๆ ไว้้
แล้้ว และเลืือกสิ่่�งที่่�ให้้ความหมายเเละตรงตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้ง� ไว้้
	สํํารวจพื้้น� ที่่ก� ารแสดง
	ผู้้�วิิจัยั และนิิสิติ ร่่วมกัันสํํารวจพื้้�นที่่� ที่่�จะใช้้แสดง พร้้อมทั้้�งแรกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นถึึงพื้้�นที่่�
ที่่�ตนเองสนใจ ทํําให้้ได้้พื้้น� ที่่�การแสดงคืือ ห้้อง mupa1 เพราะผู้้�วิิจัยต้
ั อ้ งการกระจกเป็็ นฉากหลัังใน
การแสดง เพื่่�อสื่่�อความหมายในเชิิงสััญลัักษณ์์ สิ่่�งที่่�ส่อ่ งสะท้้อนความจริิง การให้้ผู้้�ชมได้้พิิจารณา
ตนเอง นอกจากนั้้�นกระจกยัังสามารถสร้้างมิิติขิ องภาพการแสดงให้้ซับซ้
ั อ้ น และหลากหลายมุุมมอง
เนื่่�องจากห้้อง mupa1 ไม่่กว้า้ งมาก ทำำ�ให้้การจััดวางเก้้าอี้้�ที่่�นั่่�งคนดููเป็็ นลัักษณะรููปตััวยูู ฝั่่�งกระจก
เป็็ นฝั่่� งนัักแสดง เพราะฉะนั้้�นคนดููจะสามารถมองเห็็นนัักแสดงได้้จากทุุกมุมุ และประกอบกัับ
งานการแสดงชิ้้�นนี้้�ตอบการตั้้�งคำำ�ถามและสะท้้อนไปถึึงผู้้�ชมในเรื่่อ� งทััศนคติิความช้้าและความเร็็วอีีก
ด้้วย
ออกแบบฉาก
	ผู้้�วิิจัยข
ั ออาสาสมััครนิิสิติ ในสาขาดนตรีีเเละการแสดง เอกออกแบบจำำ�นวน 10 คน มาวาด
ฉากหลัังให้้การแสดง โดยนำำ�เอาตััวอย่่างงานศิิลปะของศิิลปิินมาเป็็ นตััวอย่่างและ ผู้้�วิิจัยบ
ั อกไอเดีีย
ว่่าต้้องการต้้นไม้้ใหญ่่ในฉาก ส่่วนที่่�เหลืือนิิสิติ สามารถออกแบบการวาดได้้ตามใจชอบแต่่ยังั คงอยู่่�
ในเรื่่อ� งที่่�สร้้างไว้้
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วิิธีีปฏิิบัติั ิ จากสมุุดระบายสีีของ Johanna Basford หนัังสืือระบายสีีสำ�ำ หรัับผู้้�ใหญ่่ จาก
หนัังสืือSecret Garden : An Inky Treasure Hunt and Colouring Book ภายในเล่่มมีีรููปดอกไม้้
ต้้นไม้้และสััตว์์ต่า่ ง ๆ ผู้้�วิจัิ ยนำ
ั �ำ เอาตััวอย่่างงานศิิลปะของศิิลปิินมาเป็็ นตััวอย่่างต้้นไม้้ใหญ่่จากหนัังสืือ
ระบายสีี ส่่วนที่่�เหลืือนิิสิติ สามารถออกแบบการวาดได้้ตามใจชอบแต่่ยังั คงอยู่่�ในเรื่่อ� งที่่�สร้้างไว้้

ภาพที่่� 8 : ตััวอย่่างการออกแบบฉาก
(ที่่ม� า : Secret Garden : An Inky Treasure Hunt and Colouring Book)

ภาพที่่� 9 : ปฏิิบัติั กิ ารสร้้างฉาก
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ภาพที่่� 10 : นิิสิติ สาขาออกแบบและนัักแสดง
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ภาพที่่� 11 : นิิสิติ สาขาออกแบบการแสดงร่่วมสร้้างฉากในการแสดง
(ที่่ม� า:จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)
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การออกแบบ ถููกแบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน คืือ การออกแบบโครงสร้้าง และการออกแบบตกแต่่ง
ส่่วนที่่� 1 เป็็ นการออกแบบโครงสร้้าง ผู้้�วิจัิ ยั ให้้นิสิิ ติ การออกแบบรููปร่่างและรููปทรงของต้้นไม้้
ใหญ่่ เพื่่�อเน้้นให้้เกิิดจุุดเด่่น (Emphasis) และสร้้างความน่่าสนใจให้้กับั ภาพ ซึ่่ง� เป็็ นชุุดนำำ�สายตาที่่�
จะพาคนดููได้้รับั ชมงานศิิลปะสามารถเข้้าถึึงความหมายได้้ง่า่ ยยิ่่�งขึ้้�น				
ส่่วนที่่� 2 การออกแบบตกแต่่ง ผู้้�วิิจัยั ให้้นิิสิติ ลงลายละเอีียดโดยการใช้้ลวดลายตกแต่่งให้้
กัับโครงสร้้างหลัักเพื่่�อความสวยงาม ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย เส้้น (Line) ทิิศทาง (Direction) ขนาดและ
สััดส่่วน (Size and proportion) น้ำำ�� หนัักและสีี (Value and Colour) ดุุลยภาพ (Balance) ความ
กลมกลืืน (Harmony) และการจััดวางองค์์ประกอบให้้ได้้ประสานกลมกลืืน หรืือความขััดแย้้ง (Contrast) กััน เพื่่�อให้้เกิิดความสมบููรณ์์ของฉาก
ผลลััพธ์์ เป็็ นครั้้�งแรกที่่�ผู้้�วิิจัยั ได้้มีีโอกาสร่่วมงานกัับนิิสิติ สาขาออกแบบ เมื่่�อผู้้�วิิจัยั ให้้โจทย์์
กัับนิิสิิต นิิสิิตมีีการพููดคุุยกันั ในกลุ่่�มและแบ่่งหน้้าที่่�กันั ทำำ�งาน โดยมีีอาจารย์์คณพศ วิิรัตั นชััย
อาจารย์์ประจำำ�เอกออกแบบ ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ไสต์์การวาด ความถนััดในแต่่ละบุุคคล เพื่่�อให้้ทุกค
ุ นได้้ใช้้
ศัักยภาพของทุุกคนให้้สูงู สุุด นิิสิติ ทุุกคนวาดรููปลงบนกระจก ตามที่่�ได้้รับั โจทย์์ นอกจากนี้้�ยังั มีีการ
พััฒนารููปที่่�เพื่่�อนนิิสิติ วาดไว้้ นำำ�มาต่่อยอดได้้อีีกด้วย
้ การทำำ�งานวิิธีีนี้้ทุ� กค
ุ นจะได้้เห็็นว่่า เพื่่�อนนิิสิติ
วาดรููปอะไร และตััวนิิสิติ เองวาดรููปอะไร เกิิดการพููดคุุย แรกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และรัับฟัังเหตุุผล
ของกัันและกััน โดยปกติินิิสิติ สาขาออกแบบจะมีีหน้้าที่่�รับคำ
ั �สั่่
ำ �งจากผู้้�กำำ�กับั และทำำ�กับั ตามโจทย์์ที่่�ผู้้�
กำำ�กับั ให้้เหมืือนภาพที่่�ผู้้�กำ�กั
ำ บคิ
ั ดิ ไว้้ให้้มากที่่�สุดุ แต่่วิธีิ ีการนี้้�จะสามารถปููพื้้น� ฐานการสร้้างสิิทธิิเสรีีภาพ
จากการออกแบบได้้อีกด้
ี วย
้
การออกแบบโปสเตอร์์
	ผู้้�วิิจัยั ออกแบบให้้นิิสิติ ทุุกคนได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการออกแบบด้้วย โดยใช้้วิิธีีการวาดรููป หรืือ
เส้้น ที่่�ละคนต่่อกัันบนกระดาษจนเต็็มหน้้ากระดาษการออกแบบโปสเตอร์์ ผู้้�วิิจัยั ออกแบบให้้นิิสิิต
ทุุกคนได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการออกแบบด้้วย
วิิธีีปฏิิบัติั ิ
ให้้นิิสิติ ที่่�เป็็ นนัักเต้้นเป็็ นผู้้�ออกแบบโปสเตอร์์ โดยใช้้วิิธีีการวาดรููปทรง หรืือ เส้้น ทีีละคนต่่อ
กัันบนกระดาษจนเต็็มหน้้ากระดาษ จากแนวคิิดสร้้างเส้้นหนึ่่ง� เพื่่�อหนึ่่ง�

ภาพที่่� 12 : นิิสิตร่
ิ ่วมออกแบบโปสเตอร์์
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ภาพที่่� 13 : โปสเตอร์์การแสดงชุุด Start
(ที่่ม� า :จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)
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ข้้อค้้นพบ หลัังจากการฝึึกปฏิิบัติั อิ ย่่างหนััก ผู้้�วิิจัยต้
ั อ้ งการให้้นิิสิติ เปลี่่�ยนอิิริยิ าบท ไม่่ให้้
ร่่างกายเครีียดจนเกิินไป ผู้้�วิิจัยจึึ
ั งชวนนิิสิติ มาออกแบบโปสเตอร์์สำ�ำ หรัับการแสดงชุุดนี้้� การทำำ�งาน
ครั้้�งนี้้�เป็็ นไปอย่่างผ่่อนคลาย การวาดรููปทรงและการให้้สีีนั้้น� ล้้วนแตกต่่างไปจากบุุคลิกข
ิ องแต่่ละ
คนโดยสิ้้�นเชิิง นิิสิติ ให้้เหตุุผลว่า่ อยากทำำ�สิ่่�งที่่�ตรงกัันข้้ามกัับตัวั เอง เพราะนิิสิติ เกืือบทุุกคนชอบสีีเข้้ม
แต่่สิ่่�งที่่�ออกแบบมากลัับเป็็ นสีีที่่�หวานและเบา ถึึงแม้้ว่า่ รููปที่่�ออกแบบมาจะไม่่รู้้�เรื่่อ� ง ไม่่บ่ง่ บอกถึึง
สััญลัักษณ์์ใด ๆ แต่่ทุกค
ุ นทำำ�ตามโจทย์์คืือ สร้้างเส้้นหนึ่่ง� เพื่่�อหนึ่่ง�
ออกแบบเครื่่�องแต่่งกาย
	ผู้้�วิิจัยั ได้้นำ�ำ ภาพในโปสเตอร์์ที่่นิ� สิิ ติ ได้้ร่ว่ มออกแบบไว้้พร้อ้ มทั้้�ง ถามความคิิดเห็็นกัับอาจารย์์
คณพศ วิิรัตั นชััย อาจารย์์ให้้ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกับก
ั ารออกแบบโดย ถอดโครงสร้้างรููปทรงในแต่่ละ
รููปและนำำ�มาแปะทัับกันั ให้้เป็็ นชุุดการแสดง ใช้้ผ้า้ ที่่�มีีลักั ษณะโปร่่งนำำ�มาตััด เพื่่�อจะได้้มองเห็็น
โครงสร้้างในแต่่ละรููป และใช้้เส้้นไหมพรมมาเย็็บเป็็ นตััวเชื่่�อม แต่่สำ�ำ หรัับตัวผู้้�
ั วิิจัยกลั
ั บคิ
ั ดิ ว่่าน่่าจะใช้้
เป็็ นวิิธีีการตััดเป็็ นชุุดสำำ�เร็็จ และวาดหรืือพิิมพ์์ลายใส่่ในตััวชุดุ จะดีีกว่า่ แต่่ผู้้�วิิจัยั ไม่่กล้า้ ที่่�จะแสดง
ความคิิดเห็็น ด้้วยเหตุุเพราะสถานะความเป็็ นเพื่่�อนที่่�มีีความเกรงใจ แต่่สุดุ ท้้ายผู้้�วิิจัยั ได้้เปิิ ดใจและ
กล้้าที่่�จะแสดงความคิิดเห็็น ด้้วยเหตุุเพราะการทำำ�งานไม่่มีีความคืืบหน้้าเพราะตััวผู้้�วิิจัยั ไม่่ตัดั สิินใจ
หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจัยั ได้้กลับั ไปในความคิิดหลัักของการสร้้างงานชิ้้�นนี้้�ที่่�สร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อการแสดงทััศนะ
คติิและรัับฟัังเหตุุผล ผู้้�วิิจััยได้้พููดคุุยกัับอาจารย์์คณพศ อีีกครั้้ง� ผู้้�วิิจััยและอาจารย์์คณพศมอง
หาความเป็็ นตรงกลางในการออกแบบ
	ข้้อสรุุปคืือ ตััดเป็็ นชุุดสำำ�เร็็จ โดยใช้้ผ้า้ โปร่่งใส และตััดผ้้าเป็็ นรููปทรงที่่�นิิสิติ ออกแบบไว้้มา
แปะทัับชุดุ เพื่่�อให้้เกิิดมิิติิขึ้้น�

ภาพที่่� 14 : แบบเครื่่อ� งแต่่งกาย
(ที่่ม� า : Pinterest)

ภาพที่่� 15 : เครื่่อ� งแต่่งกายในการแสดง
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

การออกแบบแสง
	ผู้้�วิิจัยทํํ
ั างานร่่วมกัันกัับฝ่่ายแสงโดยให้้ฝ่่ายแสงเข้้ามาดููการฝึึกซ้้อมเป็็ นระยะๆ ผู้้�วิิจัยมี
ั ีการ
กํําหนดสีีและเเสงความสว่่างเพื่่�อให้้ความหมายในสถานการณ์์ของเรื่่�องและสร้้างอารมณ์์ร่ว่ มของ
คนดูู พร้้อมทั้้�งเปิิ ดโอกาสให้้ฝ่่ายแสงออกแบบได้้เพิ่่�มเติิมเพื่่�อเสริิมความหมายในแต่่ละฉาก

ภาพที่่� 16 : แสงในการแสดง
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ภาพที่่� 17 : แสงในการแสดง
(ที่่ม� า : จุุฬาลัักษณ์์ เอกวััฒนพัันธ์์ 2558)

ผลการวิิจัยั
	การทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยจากเเนวคิิดการใช้้กระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้นิสิิ ติ ร่่วมทดลองสร้้างงานนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยผ่่านกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง
จนเกิิดความเข้้าใจจากการทำำ�แบบฝึึกหััดและสามารถสร้้างการแสดงชุุด Star สามารถสร้้างแบบฝึึกหััด
จำำ�นวน 5 แบบฝึึกหััด และตััวอย่่างการจััดองค์์ประกอบการสร้้างการแสดง ทั้้�งหมด 5 ตััวอย่่างดัังนี้้�
1.แบบฝึึกหััดจากการสร้้าง mind map เป็็ นแบบฝึึกหััดแนะนำำ�ตัวั แนวคิิดละลายพฤติิกรรม
(เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ การสร้้างการแสดง) แบบฝึึกหััดนี้้�สร้้างมาเพื่่�อต้้องการละลายพฤติิกรรม ให้้นิิสิติ ได้้
มีีโอกาสเปิิ ดใจ และเปิิ ดเผยตััวตนผ่่านการนำำ�เสนอ mind map เกิิดการเปิิ ดใจมากขึ้้�นพร้้อมเข้้าสู่่�
กระบวนการการทำำ�งานจากการทำำ�กิิจกรรมนี้้� นิิสิติ สามารถสร้้างเข้้าใจเรื่่อ� งความแตกต่่างระหว่่าง
ตนเองและผู้้�อื่่�นในระดัับเบื้้�องตนเป็็ นการปููพื้้น� ฐานการยอมรัับผู้้�อื่่�น
2.แบบฝึึกหััดการจากสร้้างจิินตนาการ ค้้นหาภาพเเรงบัันดาลใจในด้้านองค์์ประกอบศิิลป์์
โดยการใช้้เครื่่�องมืือ ที่่�ค้น้ คว้้ารููปภาพจาก Pinterest ในขั้้�นตอนวิิธีีการแบบ Devising และฝึึกให้้นิิสิติ
ได้้ใช้้เหตุุผลวิิเคราะห์์ผ่า่ นการพููดคุุย เกิิดบทสนทนาแลกเปลี่่�ยนรัับฟัังความคิิดเห็็นจากนิิสิติ สะท้้อน
ผ่่านจากการเลืือกรููปภาพ นิิสิติ วิิเคราะห์์โดยใช้้แต่่อารมณ์์ความรู้้�สึึกมาให้้เหตุุผล หลัังจากที่่�ผู้้�วิิจัยั
ชวนนิิสิติ ใช้้ความคิิดในเชิิงวิิเคราะห์์ และ ฝึึกให้้นิิสิติ หาใช้้เหตุุผลมาตอบคำำ�ถาม นิิสิติ มีีการพััฒนา
ความสามารถในการจํําแนกแจกแจง ตีีความข้้อมููล วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ขององค์์ประกอบต่่าง ๆ
นิิสิติ สามารถประเมิินและ ตััดสิินเรื่่อ� งที่่�คิดิ ได้้อย่่างสมเหตุุสมผล ในความคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์มากกว่่าเดิิม
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3. แบบฝึึกหััดหนัังสืือนิิทานกลัับมุมุ นิิสิติ เลืือกเรื่่อ� งจากหนัังสืือที่่�ชอบมาหนึ่่ง� เรื่่อ� ง จากกิิจกรรม
นิิสิิตสามารถฝึึกตนเองเกี่่�ยวกับก
ั ารใช้้สิิทธิิเสรีีภาพในลงคะแนนและเลืือกเรื่่�องที่่�ตนเองต้้องการจน
เกิิดการลงมติิโดยยอมรัับเสีียงส่่วนใหญ่่ตามหลัักการประชาธิิปไตย กิิจกรรมนี้้�เป็็ นเตรีียมความพร้้อม
ปููพื้้น� ฐานระบบประชาธิิปไตย กัับนิิสิติ ได้้รู้้�จักกั
ั บกฎ
ั เกณฑ์์และกติิกา ยอมรัับฟัังเสีียงส่่วนมาก
4. แบบฝึึกหััดเลืือกเพลงเพื่่�อสร้้างท่่าเต้้น พบว่่า จากกิิจกรรมนี้้�ให้้นิิสิติ ได้้ฝึึกใช้้สิทธิ
ิ ิในการ
เสนอเพลงที่่�ตนเองชอบมาคนละหนึ่่ง� เพลง นิิสิติ ได้้เรีียนรู้้�การใช้้สิทธิ
ิ ิหรืือ รููปแบบหนึ่่ง� ของอำำ�นาจ
(power) จากอำำ�นาจที่่�ปััจเจกพึึงเลืือกกระทำำ�ต่อ่ ตนเองได้้ ในรููปแบบของการเลืือกเพลงจากเพลงที่่�
ตนเองชอบ
5. แบบฝึึกหััด การด้้นสด จากอุุปกรณ์์ การเคลื่่�อนย้้ายพื้้�นที่่� แบบฝึึกหััดนี้้�เป็็ นส่่วนที่่�ยากที่่�สุดุ
เพราะต้้องอาศััยประสบการณ์์ที่่นิ� สิิ ติ มีีสะสมเป็็ นของตนเอง และทำำ�ความเข้้าใจกัับรููปแบบวิิธีีการสไตล์์
เทคนิิควิิธีีการที่่�เป็็ นของตนเอง แต่่จะพบความแตกต่่างและหลากหลายของวััตถุุดิบที่่
ิ จ� ะได้้จากนิิสิติ
	ตััวอย่่างการจััดองค์์ประกอบการสร้้างการแสดง ทั้้�งหมด 5 ตััวอย่่าง
1. ตััวอย่่างการสำำ�รวจพื้้�นที่่�การแสดง การมองหาพื้้�นที่่�ใหม่่ที่่ไ� ม่่ใช้้พื้้น� ที่่�ในโรงละครจริิง ๆ นั้้�น
สามารถจะสร้้างมิิติหิ รืือสััญลัักษณ์์ และเกิิดการตีีความของผู้้�สร้้างงานและผู้้�ชมได้้
2. ตััวอย่่างการออกแบบฉาก การทำำ�งานร่่วมกัันของนิิสิติ เอกนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััย และนิิสิติ
เอกออกแบบเพื่่�อการแสดง ที่่�ถูกู ออกแบบ โดยการสร้้างฉากในการแสดงไปพร้้อมกัับการแสดง เป็็ น
อีีกวิิธีีหนึ่่ง� ที่่�ไม่่จำ�ำ เป็็ นจะต้้องสร้้างฉากขึ้้�นมาก่่อน
3. ตััวอย่่างการออกแบบโปสเตอร์์ โปสเตอร์์มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ต่่อการทำำ�ประชาสััมพัันธ์์ นิิสิติ มีี
ส่่วนทำำ�งานงานร่่วมกัันในการออกแบบวาดรููป ภายใต้้แนวคิิด ถึึงแม้้ภาพจะไม่่สวยสมบููรณ์์แบบ แต่่
จะเกิิดภาพใหม่่ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
4. ตััวอย่่างการออกแบบเครื่่�องแต่่งกาย เครื่่�องแต่่งกายเป็็ นอีีกหนึ่่ง� องค์์ประกอบในการแสดง
ส่่วนใหญ่่เครื่่�องแต่่งกายมัักจะบ่่งบอกลัักษณะบุุคคิิลของตััวละคร แต่่งานร่่วมสมััย จะพููดถึึงความ
เท่่าเทีียมกััน ไม่่มีีเพศ นัักแสดงทุุกคนเป็็ นตััวเอง การออกแบบเครื่่�องแต่่งกาย จึึงถููกออกแบบมาให้้
สามารถใส่่ได้้ทุกุ เพศโดยการนำำ�รููปภาพจะการทำำ�โปสเตอร์์มาสร้้างเครื่่�องแต่่งกาย
5. ตััวอย่่างการจััดแสง แสงในการแสดงไม่่ได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�เพีียงแต่่ให้้ความสว่่างแก่่นักั แสดง
และพื้้�นที่่�การแสดง แต่่แสงยัังสร้้างอารมณ์์ การออกแบบโดยใช้้แสงสีีเดีียว เพีียงแค่่เพิ่่�มระดัับของ
ความสว่่าง จะสามารถบ่่งบอกความเปลี่่�ยนแปลงของเวลาบนเวทีีได้้
จากแบบฝึึกหััดและตััวอย่่างทั้้�งหมดนิิสิติ สามารถพััฒนาศัักยภาพของตนเอง ผ่่านกระบวนการ
ละครแบบร่่วมสร้้างได้้เป็็ นสองด้้านคืือ
	ด้้านที่่� 1 ด้้านทัักษะทางความถนััดจากการเคลื่่�อนไหวร่่างกาย นิิสิติ สามารถใช้้ร่า่ งกาย
เป็็ นเครื่่�องมืือที่่�จะพััฒนาให้้ตนเองเป็็ นนัักเต้้นที่่�มีีคุณ
ุ ภาพได้้ โดยเฉพาะนิิสิติ รู้้�จัักการปรัับใช้้พื้้น� ที่่�บน
เวทีีผ่า่ นการเต้้นจากเทคนิิคท่า่ เต้้นของตนเอง เข้้าใจการใช้้ร่า่ งกายจนสามารถนำำ�มาประยุุกต์ใ์ ช้้และ
สร้้างท่่าเต้้นที่่�ซับซ้
ั อ้ น ท่่าเต้้นที่่�สื่่�อสารผ่่านร่่างกายได้้
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	ด้้านที่่� 2 ด้้านความคิิด นิิสิติ เริ่่ม� เข้้าใจวิิธีีการสร้้างงานร่่วมสมััยอย่่างเป็็ นเหตุุเป็็ นผลจาก
การพููดคุุย ถามตอบ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในระว่่างการสร้้างงาน กล้้าที่่�จะเป็็ นตััวของตััวเอง กล้้า
พููดในสิ่่�งที่่�ตัวั เองคิิด ทั้้�งในเรื่่อ� งของความเชื่่�อ ทััศนคติิอย่่างเปิิ ดเผย กล้้าที่่�จะเรีียนรู้้� เกิิดการวิิพากษ์์
วิิจารณ์์ประเด็็นที่่�ศึึกษาอย่่างตรงไปตรงมา ยอมรัับฟัังและเคารพความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น มีีวุฒิ
ุ ิภาวะ
ทางความคิิดที่่�มากขึ้้�น เกิิดการพััฒนาความสััมพัันธ์์ ของกัันและกัันภายในกลุ่่�มที่่�สร้้างงาน ซึ่่ง� เป็็ น
ส่่วนสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง เกิิดสัังคมประชาธิิปไตย จากการแฝงกระบวนการ
เรีียนรู้้�เรื่่อ� งประชาธิิปไตยในโปรดัักชั่่�นเพื่่�อ สร้้างพลเมืืองที่่�ดีีมอบแก่่สังั คมในทางอ้้อมอีีกด้วย
้

ข้้อเสนอแนะ
1. สิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในการสร้้างงานร่่วมสมััยผ่่านกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้าง คืือ การให้้เกีียรติิ
รัับฟััง และยอมรัับ สำำ�หรัับตัวผู้้�
ั สร้้างงานจำำ�เป็็ นต้้องมีีมุมุ มองที่่�กว้า้ ง แม่่นยำำ�ในการเลืือก ส่่วนตััวนักั
แสดงต้้องมีีทักั ษะในทางที่่�ตนเองถนััดอย่่างชััดเจน จึึงจะทำำ�ให้้ผลงานการแสดงมีีคุณ
ุ ภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
2. ความคล้้ายกัันในกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้างและการแสดงนาฏศิิลป์์ร่่วมสมััยนั้้น� คืือ
ความเท่่าเทีียมกััน อัันเป็็ นหลัักการของขบวนการประชาธิิปไตย การยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�
เห็็นต่่าง และการวิิจารณ์์ด้วย
้ หลัักการเป็็ นเหตุุเป็็ นผล จะทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนาและยกระดัับคุุณภาพ
ทั้้�งตััวผู้้�กำ�กั
ำ บั และนัักแสดง
3. สำำ�หรัับการสร้้างงานกระบวนการละครแบบร่่วมสร้้างใจความสำำ�คัญ
ั อยู่่�ในขั้้�นตอนระหว่่าง
การทำำ�งาน มากกว่่าความสำำ�เร็็จของผลงาน
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รองศาสตราจารย์์ ดร.ดนััย เรีียบสกุุล			คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
รองศาสตราจารย์์ ดร.ประภากร สุุคนธมณีี		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์ปรีีชา ปั้้�นกล่ำำ�			ค
�
ณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
รองศาสตราจารย์์กันั จณา ดำำ�โสภีี			คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีี
						พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
รองศาสตราจารย์์ ดร.ชวลิิต อธิิปััตยกุุล			
บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี
รองศาสตราจารย์์ ดร.เกรีียงศัักดิ์์� เขีียวมั่่�ง		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
รองศาสตราจารย์์ ดร.เสกสรรค์์ ตัันยาภิิรมย์์		คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.จิิรวััฒน์์ วงศ์์พันั ธุุเศรษฐ์์		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วััฒนพัันธุ์์� ครุุฑะเสน		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปฐวีี อารยภานนท์์		คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิลิ ปากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ตติิยา เทพพิิทักษ์
ั 		ค
์
ณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ ศิิลปะและการออกแบบ
						
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อภิิสักก์
ั ์ สิินธุุภัค			ค
ั
ณะครุุศาสตร์์อุตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีี สถาบััน
						
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ปวริิน ตัันตริิยานนท์์		คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.รุ่่�งโรจน์์ ภิิรมย์์อนุุกูล		ค
ู
ณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.รณชััย รััตนเศรษฐ		คณะดนตรีีและการแสดง มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ดร.ปรีีญานัันท์์ พร้้อมสุุขกุล				
ุ
วิิทยาลััยดุริุ ยิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ดร.พรนารีี ชััยดิเิ รก					คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
ดร.วทััญญ์์ บุุญสอน				คณะสถาปััตยกรรมและการออกแบบ
						
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
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หลัักเกณฑ์์การจััดเตรีียมต้้นฉบัับบทความ
สำำ�หรัับพิจิ ารณาตีีพิมิ พ์์ใน วารสารศิิลปกรรมบููรพา
	วารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal) เป็็ นวารสารวิิชาการของคณะศิิลปกรรม
ศาสตร์์ เพื่่�อส่่งเสริิมทางด้้านวิิชาการ การค้้นคว้้าวิิจัยั และการสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปะสาขาต่่างๆ
โดยตีีพิิมพ์์ เผยแพร่่บทความวิิจัยั (Research articles) และบทความวิิชาการ (Review articles)
รวมทั้้�งผลงานวิิทยานิิพนธ์์ งานสร้้างสรรค์์ทางศิิลปะ และงานศิิลปวััฒนธรรมหลากหลายสาขา จาก
คณาจารย์์ นิิสิติ นัักศึึกษา ระดัับบััณฑิิตศึึกษา ต่่างๆ รวมทั้้�งคณาจารย์์ของคณะศิิลปกรรมศาสตร์์
ซึ่่ง� ถืือเป็็ นหนึ่่ง� ของการบริิหารทางวิิชาการแก่่สังั คม
บทความในวารสารศิิลปกรรมบููรพานี้้�จะมีีคณะกรรมการ และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทางวิิชาการเป็็ น
ผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองโดยมีีกำ�ำ หนดออกปีี ละ 2 ฉบัับ
ฉบัับภาคต้้น (ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน)
ฉบัับภาคปลาย (ฉบัับที่่� 2 กรกฏาคม - ธัันวาคม)
ประเภทของบทความที่่จ� ะตีีพิมิ พ์์
1. รายงานการวิิจัยท
ั างด้้านศิิลปกรรมศาสตร์์ เป็็ นบทความวิิจัยั หรืือบทความงานสร้้างสรรค์์
ทางด้้านศิิลปกรรม และด้้านวััฒนธรรม (การวิิจัยั งานศิิลปะ การออกแบบ ประยุุกต์ศิ์ ิลป์์ ดนตรีี
การแสดง สื่่�อศิิลปะ ปรััชญาศิิลป์์ สุุนทรีียศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ โบราณคดีี) และการจััดการ
ด้้านวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา พิิพิิธภััณฑ์์
2. บทความวิิชาการหรืือบทความงานสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปกรรมศาสตร์์เป็็ นบทความที่่�
เสนอองค์์ความรู้้� แนวคิิด วิิธีีการ และกระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับสาขาวิิชาต่่างๆ ทางด้้านศิิลปกรรม
ศาสตร์์ (การวิิจัยั งานศิิลปะ การออกแบบ ประยุุกต์ศิ์ ลป์
ิ ์ ดนตรีี การแสดง สื่่�อศิิลปะ ปรััชญาศิิลป์์
สุุนทรีียศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ศิิลปะ และโบราณคดีี) และการจััดการด้้านวััฒนธรรม ภููมิิปััญญา
พิิพิิธภััณฑ์์
3. บทความวิิจารณ์์หนัังสืือหรืือบทความปริิทัศั น์์
รูู ปแบบการเขีียนบทความ
รายงานการวิิจัยั บทความวิิจัยั และงานสร้้างสรรค์์ทางด้้านศิิลปกรรม ควรมีีความยาว
ตั้้�งแต่่ 5,000 คำำ� แต่่ไม่่ควรเกิินกว่่า 15,000 คำำ� (จำำ�นวนคำำ�ถืือตามการนัับจำ�ำ นวนคำำ�ใน Microsoft
Word) หรืือ จำำ�นวนหน้้า ตั้้�งแต่่ 15 หน้้า แต่่ไม่่ควรเกิิน 25 หน้้า (ไม่่รวมบรรณานุุกรม ภาพประกอบ
และคำำ�บรรยายภาพ) ลงในกระดาษ A4 ระยะห่่างจากขอบกระดาษ ทั้้�งด้้านบนและด้้านล่่าง 1.5 นิ้้�ว
ด้้านซ้้ายและด้้านขวา 1 นิ้้�ว โดยใช้้รููปแบบอัักษร Cordia New ขนาด 16 point เท่่านั้้�น ตััวเลขให้้ใช้้
เป็็ นเลขอารบิิคทั้้ง� หมด และมีีข้อ้ มููลสำ�คั
ำ ญ
ั ตามลำำ�ดับต่
ั อ่ ไปนี้้�
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• บทคััดย่่อ ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ
• ชื่่�อ-นามสกุุล ตำำ�แหน่่ง ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ หน่่วยงานที่่�สังั กััด ทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ
• เชิิงอรรถและบรรณานุุกรม
คำำ�แนะนำำ�การเตรีียมต้้นฉบัับ
	ผู้้�ส่่งผลงานสามารถนำำ�เสนอผลงานเพื่่�อตีีพิิมพ์์ได้้ ต้้องมีีหลัักเกณฑ์์ดังั นี้้�
1.บทความที่่�ได้้รับก
ั ารพิิจารณาลงตีีพิิมพ์์ในวารสารต้้องไม่่เคยถููกนำ�ำ ไปพิิมพ์์เผยแพร่่ใน
วารสารใดมาก่่อน หรืืออยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณาตีีพิิมพ์์ในวารสารหรืือสิ่่�งตีีพิิมพ์์อื่่�นๆ ในเวลา
เดีียวกันั
2. บทความต้้องได้้รับก
ั ารพิิจารณาจากผู้้�ประเมิินอิิสระ (Peer Review) จากภายนอก
มหาวิิทยาลััยในสาขานั้้�นๆ อย่่างน้้อย 2 คน
3.บทความที่่�ได้้รับก
ั ารตีีพิิมพ์์นี้้ต้� อ้ งได้้รับคว
ั ามเห็็นชอบจากกองบรรณาธิิการ และสามารถ
ดััดแปลง แก้้ไข ปรัับปรุุงสำำ�นวนและรููปแบบ ตามที่่�กองบรรณาธิิการเห็็นสมควร
4.ผู้้�ประเมิินบทความจะเป็็ นผู้้�ให้้ความเห็็นและข้้อแนะนำำ� ว่่าบทความนั้้�นๆ จะไดรัับการ
ยอมรัับ โดยไม่่มีีเงื่่�อนไข หรืือให้้แก้้ไข หากมีีการแก้้ไขผู้้�เขีียนจะต้้องส่่งบทความแก้้ไขอีีกครั้้ง� และต้้อง
แก้้ไขบทความนั้้�นให้้เสร็็จภายใน 10-15 วัันหลัังจากได้้รับผลก
ั
ารประเมิิน
5.บทความที่่�นำ�ำ เสนอเพื่่�อพิิจารณาตีีพิิมพ์์ในฉบัับภาคต้้น ต้้องส่่งต้้นฉบัับ ภายในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์และในฉบัับภาคปลาย ต้้องส่่งต้้นฉบัับ ภายในเดืือนสิิงหาคม
การเตรีียมต้้นฉบัับในการตีีพิมิ พ์์
1. บทความ
เอกสารบทความวิิชาการ/วิิจัยั จำำ�นวน 3 ชุุด พร้้อมแบบนำำ�ส่ง่ ต้้นฉบัับ จำำ�นวน 1 ชุุด
ซีีดีี-รอม จำำ�นวน 1 แผ่่น ประกอบด้้วย
(1) ไฟล์์บทความ นามสกุุล .doc หรืือ .docx และ pdf.
(2) ไฟล์์ภาพประกอบ นามสกุุล .jpg, jpeg หรืือ RAW หรืือ TIFF ความละเอีียด 300 Pixel
/ High Resolution ขนาดไฟล์์ไม่่ต่ำ�กว่
่ า่ 500KB
	บทความสามารถจััดทำำ�เป็็ นภาษาไทยหรืือภาษาอัังกฤษ และในกรณีีที่่�เป็็ นภาษาอัังกฤษ
บทความดัังกล่่าวต้้องผ่่านผู้้�เชี่่�ยวชาญตรวจสอบในการใช้้ไวยากรณ์์อย่่างถููกต้อ้ งมาแล้้ว การเขีียน
ภาษาไทย ให้้ยึึดหลัักการใช้้คำ�ศั
ำ พั ท์์และชื่่�อบััญญััติติ ามหลัักของราชบััณฑิิตยสถาน ควรหลีีกเลี่่�ยง
การใช้้ภาษาอัังกฤษในข้้อความภาษาไทย ยกเว้้นกรณีีจำ�ำ เป็็ นและไม่่ใช้้คำ�ย่
ำ อ่ นอกจากเป็็ นคำำ�ที่่�
ยอมรัับกันั โดยทั่่�วไปกรณีีจำ�ำ เป็็ นให้้เขีียนคำำ�ศัพั ท์์ภาษาไทย ตามด้้วยในวงเล็็บภาษาอัังกฤษ โดยคำำ�
แรกให้้ขึ้้น� ต้้นด้้วยตัวั พิิมพ์์ใหญ่่ ส่่วนคำำ�ที่่�เหลืือทั้้�งหมดให้้พิิมพ์์ด้วยตั
้ วั พิิมพ์์เล็็ก ยกเว้้นชื่่�อเฉพาะทุุก
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คำำ�ให้้ขึ้้น� ต้้นด้้วยพิิมพ์์ใหญ่่ การปรากฏอยู่่�หลายที่่�ในบทความของศััพท์์คำ�ำ เดีียวกันั ที่่�เป็็ นภาษาไทย
ตามด้้วยภาษาอัังกฤษ ให้้ใช้้คำ�ศั
ำ พั ท์์ภาษาไทยตามด้้วยภาษาอัังกฤษครั้้�งแรก ครั้้�งต่่อไปใช้้เฉพาะคำำ�
ศััพท์์ภาษาไทยเท่่านั้้�น
2. การพิิมพ์์
ให้้จัดั พิิมพ์์ด้วย
้ โปรแกรม Microsoft Word โดยจััดหน้้ากระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้้�ว)
ตั้้�งค่่าหน้้ากระดาษสำำ�หรัับการพิิมพ์์ ห่่างจากของกระดาษด้้านบน 1.5 นิ้้�ว ด้้านอื่่�น ๆ ด้้านละ 1 นิ้้�ว
เว้้นบรรทััดใช้้ระยะ No spacing ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยใช้้รููปแบบอัักษร Cordia New
เท่่านั้้�น ตััวเลขให้้ใช้้เป็็ นเลขอารบิิคทั้้ง� หมด ซึ่่ง� มีีขนาด ชนิิดของตััวอักั ษร รวมทั้้�งการจััดวางตำำ�แหน่่ง
ดัังนี้้�
- แผ่่นปก ชื่่�อเรื่่อ� งทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ พิิมพ์์ไว้้ตรงกลางของหน้้าแรกด้้วยอักั ษร
ขนาด 16 และพิิมพ์์ชื่่�อผู้้�เขีียน คุุณวุุฒิิ ตำำ�แหน่่ง และสถานที่่�ทำ�ำ งาน (Institutional Affiliation(s))
ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยให้้บอกหน่่วยงานที่่�สังั กััด ชื่่�อสถาบััน คณะ สาขา และที่่�อยู่่�ที่่�
สามารถติิดต่่อได้้ทางไปรษณีีย์ ์ เบอร์์โทรศััพท์์ และ E-mail address ใต้้ชื่่�อเรื่่อ� งชิิดขอบกระดาษด้้าน
ขวา
- ต้้องมีีเลขหน้้ากำำ�กับั ในเนื้้�อหาทุุกหน้้าโดยมีีขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา ตำำ�แหน่่งชิิดขอบ
บนกระดาษด้้านขวา ยกเว้้นแผ่่นปกไม่่ต้อ้ งใส่่
- ชื่่�อเรื่่อ� งต้้นฉบัับของผู้้�เขีียน
	ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านซ้้าย
	ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาอัังกฤษ) ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- ชื่่�อผู้้�เขีียน ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านขวาใต้้ชื่่�อเรื่่อ� ง ถ้้าผู้้�
เขีียนเป็็ นชาวต่่างประเทศให้้นำ�ชื่่
ำ �อสกุุลขึ้้น� ก่่อนชื่่�อต้้น
- ระบุุข้อ้ มููลว่า่ เป็็ นบทความวิิชาการ หรืือ บทความวิิจัยั หรืือวิิทยานิิพนธ์์ ดุุษฏีีนิิพนธ์์ และ
ระบุุที่่�อยู่่�หรืือหน่่วยงานสัังกััด (มหาวิิทยาลััย / คณะ / สาขา) ของผู้้�เขีียน ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา
ตำำ�แหน่่งขอบกระดาษด้้านขวาใต้้ชื่่�อผู้้�เขีียน
- บทความวิิชาการให้้เขีียนบทคััดย่่อทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษก่่อนนำำ�เสนอเนื้้�อหา
- บทความและมีีการกำำ�หนดคำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ไม่่เกิิน 5 คำำ�ทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ การเรีียง
หััวข้อ้ ของเนื้้�อเรื่่อ� งให้้พิิจารณา ตามความเหมาะสม
- บทคััดย่่อภาษาอัังกฤษ(Abstract) ใช้้อักั ษรตััวตรง ความยาวไม่่ควรเกิิน 250 คำำ� หรืือ 15
บรรทััด
- หััวข้อ้ เรื่่อ� ง ขนาด 16 ชนิิดตััวหนา ตำำ�แหน่่งชิิดขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- หััวข้อ้ ย่่อย ขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา ระบุุหมายเลขหน้้าหััวข้อ้ ย่่อยโดยเรีียงตามลำำ�ดับั
หมายเลขตำำ�แหน่่งเว้้น 1 Tab (0.5 นิ้้�ว) จากขอบกระดาษด้้านซ้้าย
- เนื้้�อหา ขนาด 16 ชนิิดตััวธรรมดา จััดพิิมพ์์เป็็ น 1 คอลััมน์์ และพิิมพ์์ให้้ชิิดขอบทั้้�งสองด้้าน
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- จำำ�นวนหน้้าต้้นฉบัับ ควรมีีความยาวระหว่่าง 15-25 หน้้า
3. การเรีียงลำำ�ดับั
	รููปแบบของรายงานการวิิจัยั ควรเรีียงลำำ�ดับั เรื่่อ� งดัังนี้้�
		
• บทคััดย่่อภาษาไทย /ภาษาอัังกฤษ
		
• คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั ภาษาไทย 2-5 คำำ� / ภาษาอัังกฤษ
		
• ที่่�มาและความสำำ�คัญ
ั ของปัั ญหา
		
• วััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั
		
• กรอบแนวคิิดและ สมมติิฐาน (ถ้้ามีี)
		
• วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
		
• วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
		
• ผลการวิิจัยั เสนอให้้ครอบคลุุมวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั แต่่ไม่่ใช่่สรุุปเป็็ นข้้อๆ
		
• ใช้้ตารางเมื่่�อจำำ�เป็็ นคำำ�อธิิบายตารางเสนอเฉพาะที่่�ต้อ้ งการชี้้�ประเด็็นสำำ�คัญ
ั
		
• สรุุปและอภิิปรายผล เสนอเป็็ นความเรีียงชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของผลที่่�		
		
ได้้กับก
ั รอบแนวคิิดและงานวิิจัยที่่
ั �ผ่า่ นมา ไม่่ควรอภิิปรายตามสมมติิฐานเป็็ น
		
ข้้อๆ แต่่ชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงความเชื่่�อมโยงของตััวแปรที่่�ใช้้ศึึกษาทั้้�งหมด
		
• ข้้อเสนอแนะและแนวทางการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้ประโยชน์์
		
• เชิิงอรรถ/เอกสารอ้้างอิิง/ บรรณานุุกรม
4. ภาพประกอบ
ผู้้�เขีียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้้ในเนื้้�อหา โดยขึ้้�นบรรทััดใหม่่และจััดวางภาพไว้้
ใต้้ข้อ้ ความที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง และมีีคำ�บ
ำ รรยายใต้้ภาพ การบรรยายภาพให้้พิิมพ์์ใต้้ภาพ หากเป็็ นภาพที่่�มีี
ลิิขสิทธิ์์
ิ �(เช่่น จากหนัังสืือวารสารต่่างๆ เป็็ นต้้น) ต้้องได้้รับก
ั ารอนุุญาตก่่อน และต้้องมีีการอ้้างอิิง
reference ด้้วยโดยระบุุดังั นี้้� ตามรููปแบบ ดัังนี้้�
ภาพที่่� 1 :
(ที่่�มา : ชื่่�อ และ พ.ศ.)
ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ภาพที่่� 1 โดยเป็็ นตััวหนา ตามด้้วยเครื่่�องหมายทวิิภาค ( : ) และข้้อความ
บรรยายภาพ บรรทััดต่่อมาเป็็ นที่่�มาของภาพ โดยระบุุ แหล่่งที่่�มา และปีี พ.ศ.ไฟล์์ภาพที่่�ส่ง่ มาจะเป็็ น
สีีหรืือขาวดำำ� ก็็ได้้ แต่่ภาพในวารสารที่่�ตีีพิิมพ์์แล้้วจะเป็็ นภาพขาวดำำ� เท่่านั้้�น โดยให้้ส่ง่ เป็็ นไฟล์์ภาพ
นามสกุุล .jpg, jpeg หรืือ RAW หรืือ TIFF ความละเอีียด โดยปรัับขนาดของไฟล์์รููป ไม่่ควรต่ำำ��กว่่า
300 Pixel/High Resolution ขนาดไฟล์์ไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 500 KB โดยต้้องระบุุชื่่�อภาพ ให้้ตรงกัับลำ�ดั
ำ บั ภาพ
ที่่�แทรกไว้้ในข้้อมููลเนื้้�อหา
5. การอ้้างอิิงเอกสาร
ในเนื้้�อเรื่่อ� ง ใช้้ระบบนาม ปีี เป็็ นการอ้้างอิิงที่่�อยู่่�รวมกัันกัับเนื้้�อหาไม่่แยกส่่วน โดยอาจเขีียน
ชื่่�อผู้้�แต่่งที่่�ใช้้อ้า้ งอิิงให้้กลมกลืืนไปกัับเนื้้�อหาหรืือจะแยกใส่่ในวงเล็็บท้า้ ยข้้อความอ้้างอิิงก็็ได้้
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1. นามของผู้้�เขีียนและการอ้้างอิิงที่่�เป็็ นตััวเลข
- นามของผู้้�เขีียนภาษาไทย ให้้เขีียนชื่่�อ และให้้ใช้้พุทุ ธศัักราช ตััวเลขหน้้าเป็็ นเลขอารบิิก
ทั้้�งหมด เช่่น
• พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์ (2543, 48) กล่่าวว่่า..................(ในการกล่่าวถึึงผู้้�เขีียนครั้้�งแรก) หรืือ
(พวงรััตน์์, 2527, 48) กล่่าวว่่า............ .(ในการกล่่าวถึึงผู้้�เขีียนครั้้�งต่่อมา) หรืือ (พวงรััตน์์, 2527,
48) (ตามหลัังข้้อความที่่�อ้า้ งอิิงถึึง)
• ผู้้�วิิจัยั ใช้้ทฤษฏีีของ เบสต์์ ที่่�กล่า่ วไว้้ว่า่ การแปลความหมายระดัับความพึึงพอใจที่่�มีีต่อ่
ผลิิตภััณฑ์์ (Best, 1986 อ้้างถึึงใน พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์ , 2543, 48)
• การผสมผสานระหว่่างรููปแบบชิ้้�นส่่วนแต่่ละชิ้้�นในจิินตนาการ ให้้เกิิดรููปลัักษณ์์ใหม่่ที่่�ยังั
คงความรู้้�สึึกถึึงประโยชน์์ในการประดัับตกแต่่งตััวอาคาร (นวลน้้อย บุุญวงษ์์, 2539, 59)
- นามของผู้้�เขีียนภาษาต่่างประเทศ ให้้เขีียนเฉพาะนามสกุุล (last name) ให้้ใช้้คริสิ ต์์
ศัักราช และเลขหน้้าเป็็ นเลขอารบิิค ทั้้�งหมด เช่่น
• Smith and Thomas (1989, 38-42) introduced........หรืือ ............(Smith and Thomas 1989, 38-42)
2. เรื่่อ� งที่่�มีีผู้้�เขีียนมากกว่่า 3 คนขึ้้�นไป
- ภาษาไทย ใช้้ชื่่�อแรกแล้้วตามด้้วยคำ�ว่
ำ า่ และคณะ แล้้วจึึงเป็็ น พุุทธศัักราชและเลขหน้้า
เช่่น
•…….(นวลน้้อย บุุญวงษ์์ และคณะ 2539, 117-121)
- ภาษาต่่างประเทศ ใช้้เฉพาะนามสกุุลคนแรก แล้้วตามด้้วย et al. และ ค.ศ. เช่่น
•.........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู้้�เขีียนเดีียวกันั เสนอเอกสารปีี เดีียวกันั ให้้กำ�กั
ำ บตั
ั วอั
ั กั ษรตามลำำ�ดับั เช่่น ก, ข, ค,... A,
B, C,… ต่่อจากปีี พิิมพ์์ เช่่น
• (ไพศาล เหล่่าสุุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรืือ (Brown1991A, 299)
4. กรณีีไม่่มีีชื่่�อผู้้�แต่่ง ผู้้�รวบรวม ผู้้�แปล หรืือบรรณาธิิการ ให้้ลงรายการชื่่�อเรื่่อ� งแทนและใช้้
ตััวเอน เช่่น
• (ทััศนศิิลป์์ 2550, 15) เอกสารจากเว็็บไซต์์ เช่่น หลัักเกณฑ์์การถอดอัักษรไทยเป็็ นอัักษร
โรมัันแบบถ่่าย
• เสีียง (2542, ออนไลน์์) หมายความว่่า ............. หรืือ ..............
• ............ (Therapeutic Goods Administration, online)
6. การเขีียนบรรณานุุกรม
เอกสารอ้้างอิิงทุุกเรื่่อ� งที่่�ปรากฏในรายการอ้้างอิิง
รายการ มีีหลัักเกณฑ์์ดังั นี้้�

ให้้นำ�ำ มาเขีียนเป็็ นบรรณานุุกรมทุุก
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6.1 จััดทำำ�รายการสิ่่�งพิิมพ์์ภาษาไทยก่่อน ตามด้้วยรายการสิ่่�งพิิมพ์์ภาษาต่่างประเทศ
6.2 การอ้้างอิิงที่่�เป็็ นตััวเลขใช้้เลขอารบิิกทุกก
ุ รณีี
6.3. เรีียงลำำ�ดับั ตามตััวอักั ษรของผู้้�แต่่ง
		
• เขีียนชื่่�อทุุกคนที่่�ร่ว่ มเขีียนเอกสารภาษาไทย ให้้เขีียนชื่่�อ ทุุกคนเรีียงกัันไป คั่่�น
	ด้้วยจุลุ ภาค (,) คนสุุดท้้ายให้้เชื่่�อมด้้วย “และ” เช่่น พวงรััตน์์ ทวีีรัตั น์์, จิิตรแก้้ว สว่่างราช,
และชููศักดิ์์
ั � เตชะณรงค์์ .
		
• เอกสารที่่�มีีผู้้�เขีียนชุุดเดีียวกันั ให้้เรีียงลำำ�ดับั ตามปีี จากปีี ที่่�พิิมพ์์ก่่อน-ปีี ที่่�		
พิิมพ์์ หลัังต่่อๆ มา แต่่หากเป็็ นปีี เดีียวกันั ให้้ใส่่ ก ข ค กำำ�กับั ไว้้ที่่�พุทุ ธศัักราช หรืือ A B C 		
กำำ�กับั ไว้้ที่่�คริสิ ต์์ศักั ราชโดยเรีียง ตามลำำ�ดับข
ั องเล่่มที่่�พิิมพ์์ก่่อน-หลัังและตามลำำ�ดับ			
ั
ตััวอักั ษรของชื่่�อเรื่่อ� งสำำ�หรัับชื่่�อเรื่่อ� งให้้ใช้้ตัวั เอน
		
• ชื่่�อผู้้�แต่่งในรายการถััดจากรายการแรกให้้แทนชื่่�อผู้้�เขีียนด้้วยการขีีดเส้้นใต้้ 		
	จำำ�นวน 16 เคาะ (8 ตััวอักั ษร) ตามด้้วยจุดุ (.)
6.4 บรรณานุุกรมที่่�มีีความยาวเกิิน 1 บรรทััด ในการพิิมพ์์/เขีียนบรรทััดที่่� 2 ให้้เยื้้�องเข้้า		
ประมาณ ½ นิ้้�ว เช่่น
	ตััวอย่่างหนัังสืือผู้้�แต่่งเป็็ นผู้้�เขีียน
เสรีี วงษ์์มณฑา. (2540). ครบเครื่่�องเรื่่อ� งการสื่่�อสารทางการตลาด . กรุุงเทพฯ :
		วสิิทธิ์์�พัฒ
ั นา.
ณรงค์์ รััตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้้�เทคโนโลยีีในประเทศไทย. 		
		กรุุงเทพมหานคร: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีี
		
และการพลัังงาน.
__________. (2528ข). คู่่�มืือการเจรจาและการทำำ�ข้อ้ ตกลงการถ่่ายทอด			
		
เทคโนโลยีี. กรุุงเทพมหานคร: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์
		
เทคโนโลยีีและการพลัังงาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 		
		
Association.
	ตััวอย่่างหนัังสืือที่่มี� บี รรณาธิิการ
พิิเชษฐ รุ้้�งลาวััลย์์, บรรณาธิิการ. (2553). คนละไม้้คนละมืือ. ราชบุุรี:ี ศููนย์์ประสานงาน		
		
ชมรมศิิษย์์เก่่าสามเณรลััยแม่่พระนิิรมล.
Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York:
		
Springerverlag.
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6.5 ชื่่�อเรื่่อ� งหนัังสืือ ชื่่�อบทความ ชื่่�อวารสารภาษาต่่างประเทศ ให้้ขึ้้น� ต้้นด้้วยอักั ษร
	ตััวพิิมพ์์ใหญ่่ทุกคำ
ุ �ำ ยกเว้้นคำำ�บุรุ พบทและสัันธาน
6.6 หากไม่่ปรากฏเมืืองที่่�พิิมพ์์ สำำ�นักั พิิมพ์์ ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ม.ป.ท. หรืือ n.p. หากไม่่ปรากฏปีี ที่่�
พิิมพ์์ให้้ใช้้คำ�ว่
ำ า่ ม.ป.ป. หรืือ N.d.
6.7 ในกรณีีไม่่มีีชื่่�อผู้้�แต่่ง ผู้้�รวบรวม ผู้้�แปล หรืือบรรณาธิิการ ให้้ลงรายการชื่่�อเรื่่อ� งแทน
6.7ลำำ�ดับก
ั ารเขีียนและเครื่่�องหมายวรรคตอนให้้ใช้้ดังั นี้้�
หนัังสืือ : ผู้้�เขีียน.//ปีี .//ชื่่�อหนัังสืือ.//ชื่่�อเมืือง:/สำำ�นักั พิิมพ์์.
		
ณรงค์์ รััตนะ. (2530). เทคโนโลยีีโลหะอุุตสาหกรรมการหล่่อ. กรุุงเทพมหานคร
		
: ศููนย์์ถ่่ายทอดเทคโนโลยีี กระทรวงวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีและการพลัังงาน.
Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University
		
Press.
การเขีียนอ้้างอิิงจากปริิญญานิิพนธ์์/ วิิทยานิิพนธ์
	ผู้้�เขีียน.//ปีี .//ชื่่�อเรื่่อ� ง.//วิิทยานิิพนธ์์ ชื่่�อปริิญญา ชื่่�อคณะ ชื่่�อมหาวิิทยาลััย หรืือสถาบััน
		
โกเมศ คัันธิิก (2557). การออกแบบบล็็อกผนัังเครื่่�องเคลืือบดิินเผาด้้วยเรื่่อ� งราว	
		
จากทะเล. วิิทยานิิพนธ์์ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต, สาขาทััศนศิิลป์์และ			
		การออกแบบ, คณะศิิลปกรรมศาสตร์์, มหาวิิทยาลััยบูรู พา
การเขีียนบรรณานุุกรมบทความในวารสาร
	ผู้้�เขีียน.//ปีี .//”ชื่่�อเรื่่อ� ง.”//ชื่่�อวารสาร เลขปีี ที่่�,/ฉบัับที่่�/(เดืือน),/เลขหน้้า.
		
นวลพรรณ อ่่อนน้้อม. (2557). การพััฒนางานออกแบบเพื่่�อบููรณาด้้านแนวคิิด.
			วารสาร	คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา, 22(2), 1-14.
การเขีียนบรรณานุุกรมเอกสารการประชุุมวิิชาการหรืือการสััมมนาทางวิิชาการ
	ผู้้�เขีียน.// ปีี .//“ชื่่�อเรื่่อ� ง.”//ใน ชื่่�อสััมมนา วััน สััมมนา.//สถานที่่�:/หน่่วยงานที่่�จัดั
	วสัันต์์ ศรีีสวััสดิ์์.� (2551). “ความสััมพัันธ์์ระหว่่างงานออกแบบและองค์์ประกอบในงาน		
		ศิิลปกรรม.” ใน การประชุุมวิิชาการและเสนอผลงานวิิจัยั ระดัับชาติิ ราชนคริินทร์์
		
วิิชาการและวิิจัยั ครั้้�งที่่� 3 วัันที่่� 25-26เมษายน 2556. ฉะเชิิงเทรา: สถาบัันวิิจัย	
ั
		
และพััฒนา มหาวิิทยาลััยราชภััฎราชนคริินทร์์.
การเขีียนบรรณานุุกรมจากเว็็บไซต์์
	ผู้้�เขีียน.//(ปีี ที่่�บันั ทึึกข้้อมููล/หรืือปีี ที่่�ค้น้ ข้้อมููล).//ชื่่�อเรื่่อ� ง.//หน่่วยงานเจ้้าของเว็็บไซต์์,/URL,/
		
(สืืบค้น้ วัันที่่� เดืือน ปีี ภาษาไทย) (accessed เดืือน วัันที่่�, ปีี ภาษาต่่างประเทศ)
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	สำำ�นักั งานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและวััฒนธรรมแห่่งชาติิ. (2554).แผน		
		พััฒนาสัังคมและวััฒนธรรมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 5 (พ.ศ.2550 – 2554). สืืบค้น้ วัันที่่�
		
29 มกราคม 2554, จาก http://www.Idd.go.
	สำำ�นักั งานเศรษฐกิิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์. (2555). สถิิติิการส่่งออก
		
(Export)ข้้าวหอมมะลิิ: ปริิมาณและมููลค่า่ การส่่งออกรายเดืือน. สืืบค้น้ วัันที่่� 30
		สิิงหาคม 2557,จากhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex		
		
port_result.php
ลิิขสิิทธิ์์�
	ต้้นฉบัับที่่�ได้้รับก
ั ารตีีพิิมพ์์ในวารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal) คณะ
ศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบูรู พา ถืือเป็็ นกรรมสิิทธิ์์�ของมหาวิิทยาลััยบูรู พา ห้้ามนำำ�ข้อ้ ความ
ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนไปพิิมพ์์ซ้ำ��ำ เว้้นเสีียแต่่ว่า่ จะได้้รับั อนุุญาตจากมหาวิิทยาลััยฯ เป็็ นลายลัักษณ์์
อัักษร
ความรัับผิิดชอบ
เนื้้�อหาต้้นฉบัับที่่�ปรากฏในวารสารเป็็ นความรัับผิิดชอบของผู้้�เขีียน
พลาด อัันเกิิดจากเทคนิิคการพิิมพ์์

ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมความผิิด

การพิิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิิการ จะทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรองบทความและจะแจ้้งผลการพิิจารณา
ให้้ผู้้�ส่ง่ บทความทราบภายใน 30 วััน นัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับบทคว
ั
าม ทั้้�งนี้้�กองบรรณาธิิการฝ่่ ายประสาน
งานจะทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับผู้้�ส่ง่ บทความในทุุกขั้้น� ตอน
2. ฝ่่ ายประสานงานจะดำำ�เนิินการจััดรููปแบบของบทความให้้เป็็ นระบบเดีียวกันั ทุุก
บทความก่่อนนำำ�เสนอให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ (peer review) พิิจารณา จากนั้้�น จึึงส่่งบทความที่่�ได้้รับก
ั าร
พิิจารณาในเบื้้�องต้้นให้้กับผู้้�ท
ั รงคุุณวุุฒิิ (peer review) จำำ�นวน 2 ท่่าน เป็็ นผู้้�พิิจารณาให้้ความเห็็น
ชอบในการตีีพิิมพ์์เผยแพร่่บทความ โดยใช้้เวลาพิิจารณาแต่่ละบทความไม่่เกิิน 1 เดืือน
	ผลการพิิจารณาของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิดังั กล่่าวถืือเป็็ นสิ้้�นสุุด จากนั้้�น จึึงส่่งผลการพิิจารณาของ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิให้้ผู้้�ส่ง่ บทความ
หากมีีการแก้้ไขหรืือปรัับปรุุงให้้ผู้้�ส่ง่ บทความแก้้ไขและนำำ�ส่ง่ กอง
บรรณาธิิการภายในระยะเวลา 1 เดืือนนัับตั้้ง� แต่่วันั ที่่�ได้้รับผลก
ั
ารพิิจารณา
3. ฝ่่ ายประสานงานนำำ�บทความที่่�ผ่า่ นการพิิจารณาและแก้้ไขแล้้ว เข้้าสู่่�กระบวนการเรีียบ
เรีียงพิิมพ์์และการตีีพิิมพ์์ โดยใช้้ระยะเวลาดำำ�เนิินการประมาณ 2-3 เดืือน
4. ผู้้�ส่่งบทความจะได้้รับั “วารสารศิิลปกรรมบููรพา” จำำ�นวน 2 เล่่มเป็็ นการตอบแทน ภายใน
1 เดืือนนัับตั้้ง� แต่่วารสารศิิลปกรรมบููรพาได้้รับก
ั ารเผยแพร่่การส่่งต้้นฉบัับ

วารสารศิิลปกรรมบููรพา 2564

การจััดส่่งทางไปรษณีีย์ ์
	ผู้้�เขีียนต้้องนำำ�ส่ง่ เอกสารต้้นฉบัับในรููปแบบไฟล์์ Word พร้้อมแผ่่น CD ตามข้้อกำำ�หนดของ
รููปแบบวารสาร จำำ�นวน 3 ชุุด ส่่งด้้วยตนเอง หรืือทางไปรษณีีย์ล์ งทะเบีียนมาที่่�
บรรณาธิิการวารสารศิิลปกรรมบููรพา (Burapha Arts Journal)
	สำำ�นัักงานคณบดีี
คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน
	ตำำ�บลแสนสุุข อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชลบุุรีี 20131
โทรศััพท์์. 038 102 222, 038 391 042 ต่่อ 2510, 2511, 2516
โทรสาร 038 391042
การส่่งทางออนไลน์์
website : www.journal.fineartbuu.org
https://www.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ/index
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แบบฟอร์์มนำำ�ส่่งบทความเพื่่อ� พิิมพ์์เผยแพร่่ใน
วารสารศิิลปกรรมบููรพา มหาวิิทยาลััยบููรพา
(ส่่งพร้้อมกัับบทความ)
				
วัันที่่�……….เดืือน………....พ.ศ.………
เรีียน บรรณาธิิการวารสารศิิลปกรรมบููรพา มหาวิิทยาลััยบูรู พา
ข้้าพเจ้้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................
(Mr./Mrs./Ms.).........................................................................................................................
คุุณวุุฒิิสูงู สุุด และสถานศึึษา.....................................................................................................
ตำำ�แหน่่ง/ตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ (ถ้้ามีี) ........................................................................................
ชื่่�อหน่่วยงาน/สถาบัันที่่�ทำ�ำ งาน....................................................................................................
ขอส่่ง		บทความจากงานวิิจัยั /งานสร้้างสรรค์์		บทความวิิชาการ
	บทความปริิทัศั น์์ (review article)		บทวิิจารณ์์หนัังสืือ (book review)
ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาไทย) .................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ชื่่�อเรื่่อ� ง (ภาษาอัังกฤษ) ............................................................................................................
............………………………………………………………………………………………………
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั (ภาษาไทย) ..............................................................................................................
Keyword (ภาษาอัังฤษ)............................................................................................................
ที่่�อยู่่�สามารถติิดต่่อได้้สะดวก......................หมู่่�ที่่�...................ซอย.................ถนน....................
ตำำ�บล/แขวง....................อำำ�เภอ/เขต.....................จัังหวััด..........................
รหััสไปรษณีีย์.์ ..................โทรศััพท์์...........................................โทรศััพท์์มืือถืือ...........................
โทรสาร..........................
E-mail.....................................................................................................................................
ข้้าพเจ้้าขอรัับรองว่่าบทความนี้้�
		
เป็็ นผลงานของข้้าพเจ้้าเพีียงผู้้�เดีียว
		
เป็็ นผลงานของข้้าพเจ้้าและผู้้�ที่่�ระบุุชื่่�อในบทความ
บทความนี้้�ไม่่เคยลงตีีพิิมพ์์ในวารสารใดมาก่่อน และจะไม่่นำ�ส่
ำ ง่ ไปเพื่่�อพิิจารณาลงตีีพิิมพ์์ใน
วารสารอื่่�นๆ อีีก นัับจากวัันที่่�ข้า้ พเจ้้าได้้ส่ง่ บทความฉบัับนี้้ม� ายัังกองบรรณาธิิการวารสาร
ศิิลปกรรมบููรพา มหาวิิทยาลััยบูรู พา
					
ลงนาม.......................................................
					
(.................................................................)
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เป็็ นผลงานของข้้าพเจ้้าในฐานะผู้้�ร่่วมวิิจัยั และร่่วมเขีียน		
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เป็็ นผลงานของข้้าพเจ้้าในฐานะผู้้�ร่่วมเขีียนบทความ
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ข้้าพเจ้้า (นาย/นาง/.นางาว).......................................................................................................
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ข้้าพเจ้้าขอรัับรองว่่าบทความนี้้�
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หมายเหตุุ : ถ้้ามีีผู้้�เขีียนบทความมากกว่่า 2 ท่่าน กรุุณากรอกรายละเอีียดของผู้้�เขีียนบทความร่่วม
ท่่านอื่่�น ๆ ด้้วย
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