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ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม  
     และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
     (การออกแบบอุตสาหกรรม) พุทธศักราช 2558
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
     และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ  จูฑะวิภาต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์  นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์  ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร.เดชา วรชุน  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2550
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง   ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
     และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง   สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์   คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์  สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะมัณฑณศิลป์ 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำารุง   ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์   
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ปริญญา ตันติสุข  ภาควิชาศิลป์ไทย  คณะจิตรกรรมประติมากรรม  
     ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง  สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์เสกสรร ตันยาภิรมย์  สาขาเซรามิกซ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์    
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์  สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และ  
     สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณะอัญมณี  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดพิบาล  ภาควชิาครศุาสตรส์ถาปตัยกรรมและการออกแบบ   
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี  
     พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร  ภาควชิาครศุาสตรส์ถาปตัยกรรมและการออกแบบ  
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี  
     พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชน์  นักวิชาการอิสระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์  สินธุภัค ภาควชิาครศุาสตรส์ถาปตัยกรรมและการออกแบบ  
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี  
     พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล ภาควิชานฤมิตศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์   
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนธร กิตติกานต์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บรรณาธิการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ภรดี พันธุภากร  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน   มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาศ สุวรรณนิภา มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.มนัส แก้วบูชา   มหาวิทยาลัยบูรพา  
อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์ ดร. ปรารถนา แซ่อึ้ง   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย์ ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำาไพพรรณี
อาจารย์ ดร.นันทา ทองทวีวัฒนะ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาจารย์ ดร.นฤมล  ศิลปชัยศรี  วิทยาลัยเพาะช่าง 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กองบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกริศน์ บัวแก้ว  มหาวิทยาลัยบูรพา

กองการจัดการฝ่ายประสานงาน
คุณวีณา ศรีสวัสดิ์
คุณนิกร กาเจริญ
คุณจุลเดช ธรรมวงษ์
คุณวิมลรัตน์ อึ้งสกุล
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 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
 โทรศัพท์. 038 102 222, 038 391 042 ต่อ  2510, 2511, 2516
 โทรสาร 038  391042
website : www.journal.fineartbuu.org
email : fineartbuu_editer@gmail.com



วารสารศิลปกรรมบูรพา 2559

5

บทบรรณาธิการ

 
 วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของภาคต้นประจำาปี 2559 ซึ่งดำาเนินมาเป็น

ปีที่ 19 ของการจัดทำาวารสารฯ ที่กองบรรณาธิการตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นสื่อกลางของความรู้

สำาหรับการถ่ายทอดบทความจากงานวิจัย  และบทความที่น่าสนใจสำาหรับงานทางด้านทัศนศิลป์

และการออกแบบรวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรม   สังคม   ซึ่งกองบรรณาธิการได้พยายามคัดกรอง

บทความที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการเผยแพร่   เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

 ถึงแมว่้า          วันน้ีวารสารศลิปกรรมบรูพาจะยังไมไ่ดถู้กกำาหนดเขา้ไปอยู่ในฐานขอ้มลูของศนูย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์TCI) แต่ทางกองบรรณาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึง 

ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มี

มาตรฐานระดับสากล เพื่อสามารถเข้าไปเป็นหนึ่งของกลุ่มวารสารคุณภาพต่อไปในอนาคต 

 ในฉบับนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในส่วนของคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ

ทางวิชาการและที่ปรึกษา รวมทั้งทีมกองบรรณาธิการที่ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย

ท่านให้เกียรติเข้าร่วมสร้างสรรค์งานคุณภาพ ด้วยจุดหมายเพื่อให้วารสารศิลปกรรมบูรพาเป็นสื่อ

สร้างสรรค์ของบทความด้านศิลปะของงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาวารสารฯ อย่างต่อเนื่อง 

          

บรรณาธิการ
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สารบัญ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย :                           9 

แนวทางใหม่ของการบริหารจัดการ   

 ทนงศักดิ์ หาญวงษ์

การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรม

จากตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน             29 

ถางซุ่ยหยาง 

 อู๋เซิ่งหยาง  

การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์            45

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน             

 ทิพพาพรรณ  สายเพ็ชร

หาดวอนนภา ชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชายทะเล :             73

การวิจัยผ่านกระบวนการศิลปะการละคร                    

 ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ 

การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้าง                         93

ความมั่นคงผู้สูงอายุกรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  
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บทคัดย่อ

 “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย : แนวทางใหม่ของการบริหาร

จัดการ” เป็นงานวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการศึกษา

ผ่านการมองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปราสาทหินพิมาย และเมืองพิมาย การศึกษาแนวทาง

การบริหารจัดการแบบใหม่นี้ศึกษาในส่วนการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปรับปรุง

แผ่นป้ายประจำาโบราณสถานตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในปราสาทหินพิมาย และเมืองพิมายให้มี

ความเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างเวทีความ

รู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยริเริ่มการจัดแสดงแสงสีเสียง เรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 และ

เรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในชื่อเรื่อง “กงรักพรหมทัต” ซึ่งแสดงในงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองพิมาย

ประจำาปี 2556-2558

 ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่าเมืองพิมายเป็นเมืองโบราณสำาคัญครั้งหน่ึงเคยเป็นเมือง

หลวงที่ใช้ปกครองอาณาจักรเขมร ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 กษัตริย์ผู้ทรงนับถือพุทธศาสนา 

และทรงเป็นต้นราชวงศ์มหิธรปุระ พระองค์ทรงสถาปนาปราสาทหินพิมายซึ่งตั้งอยู่เป็นศูนย์กลาง

เมืองให้เป็นปราสาทประจำารัชกาล และเป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธ จนสิ้นรัชกาลของพระเจ้า 

ชัยวรมันที่ 7 เมื่อได้นำาเสนอเรื่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ชุมชนชาวพิมายได้ยังรับรู้

แพร่หลายย่ิงขึ้นผลปรากฏว่าชุมชนมีความพึงพอใจท่ีได้รับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องท้าวพรหม

ทัตผ่านตำานานพื้นบ้านเรื่องปาจิต-อรพิมมากขึ้น ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อ

ให้เมืองพิมายเป็นเมืองอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตต่อไป

คำาสำาคัญ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย, ปราสาทหินพิมาย, เมืองพิมาย, ชัยวรมันที่ 6

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย : แนวทางใหม่ของการบริหารจัดการ 

PHIMAI NATIONAL MUSEUM AND PRASAT PHIMAI : THE NEW APPROACH OF CULTURAL 
MANAGEMENT

ทนงศักดิ์ หาญวงษ์

 ดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต สาขาบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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 This dissertation titled “Phimai National Museaum and Prasat Phimai: The New 

Approach of Cultural Management” is a part of the PhD programme in Art and Cultural 

Management. It aims at enhancing understanding of Phimai’s art and culture as well as lo-

cal heritage via Phimai National Museum, Phimai temple and the city of Phimai. Besides, it 

also suggests new ways in which cultural management and museum exhibitions should be 

implemented through the introduction of new museum labels, tourist routes within Phimai 

temple and across the city. This needs to be undertaken to link historical tales and narra-

tives to tourist routes by establishing an understanding of local history through the annual 

festival at Phimai from 2013-2015, namely Jayavarman VI sound and light show and Kong 

Rak Prommatat the Musical. 

 It is discovered that Phimai was an ancient city so important that it was once the 

centre of the Khmer Empire during the reign of King Jayavarman VI, the beginning of Ma-

hidharapura Dynasty. Jayavarman VI was a Buddhist king who established Phimai temple 

as the centre of the city and the temple became his reign’s temple. Phimai temple had been 

revered by Buddhists until the end of King Jayavarman VII’s period. It is clear that people in 

Phimai have rarely been informed of Jayavarman VI because the authority at Phimai Histor-

ical Park has never made an effort to do so. However, the community in Phimai was more 

satisfied when they leaned about local legendary figures like Tao Prommatat, the folktale of 

Tao Prajit and Nang Orapim. The locals were more apparently proud of their local history 

and are ready to cooperate in supporting local art and culture, in order to make Phimai a 

culturally well-managed city that co-exists with the community in the future. 

Keywords : Phimai National Museum, Prasat Phimai, Phimai City, King Jayavarman VI

Abstract
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 เมืองพิมายในอดีตเป็นเมืองสำาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีหลักฐานการอยู่อาศัยของ

ชุมชนโบราณยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เมืองโบราณแห่งนี้

เป็นที่ตั้งของโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรที่มีขนาดใหญ่และสำาคัญที่สุดในประเทศไทย ได้แก่

ปราสาทหินพิมาย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา และเชื่อว่าเป็นปราสาทประจำารัชกาล

ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเลือกเมืองพิมายเป็นเมืองหลวง เพื่อปกครอง

อาณาจักรเขมร ปัจจุบันยังมีโบราณสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองพิมาย แต่ยังขาดความร่วมมือกับ

ชุมชนจนนำาไปสู่การบุกรุกทำาลายเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง 

 ปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการบูรณะโดยกรม

ศิลปากรด้วยเทคนิคแบบ อนัสติโลซิส (Anastylosis) กล่าวคือการถอดรื้อชิ้นส่วนโบราณสถานเหลือ

จากการพังทลายโดยการกำาหนดรหัสชิ้นส่วนไว้ทุกชิ้นรวมท้ังชิ้นส่วนท่ีพังทลายลงก่อนหน้าประกอบ

กันให้คืนสภาพเดิมตามรหัส หลังการบูรณะมีพิธีเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอย่างเป็น

ทางการ เมื่อวันที่ 12  เมษายน พ.ศ. 2532  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธาน

 โบราณวัตถุที่ได้จากการบูรณะปราสาทหินพิมาย และที่ได้จากปราสาทแบบเขมรในเขต

อีสานใต้ ถูกนำามาจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ตั้งแต่ปี 2507 หลังจากปี 2532 

กรมศิลปากรได้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถูกต้องตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ที่

ได้มาตรฐานสากลแห่งหนึ่งในระยะนั้น คือเป็นการเล่าเรื่องอารยะธรรมของแผ่นดินไทยแบบกว้างๆ

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาท่ีสามารถหาดูได้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ทั่วไป 

ปัจจุบันแนวทางการจัดแสดงได้เปลี่ยนไป พิพิธภัณฑ์ควรเน้นการสื่อความหมายของเมืองพิมาย 

ปราสาทหินพิมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากกว่าที่เป็นอยู่  

 อนึ่ง ชุดความรู้แบบเดิมได้ถูกนำาไปถ่ายทอดให้แก่มัคคุเทศก์อาสา รวมถึงเจ้าหน้าที่นำาชม

ทั้งในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ซึ่งเน้นการท่องจำามากกว่า

การทำาความเข้าใจประวัติศาสตร์ ทำาให้การถ่ายทอดไปยังผู้มาเยือนและชุมชนไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

นอกจากนี้ การขาดความเชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายกับปราสาทหินพิมาย 

ทำาให้ผู้มาเยี่ยมชม ตลอดจนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมอันล้ำ�ค่าที่พิมายขาดความรู้ความ

เข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและบริบททางประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับเมืองพิมายท่ีมีปราสาทหิน

พิมายเป็นศูนย์กลางของเมือง

 การวิจัยเพื่อจัดการพื้นที่ และตำาแหน่งตั้งแสดงโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่ง

ชาติพิมายให้เชื่อมโยงเน้ือหาสาระกับศิลปกรรมของปราสาทหินพิมายเป็นแนวทางอย่างหน่ึงในการ

อนุรักษ์และพัฒนาให้เมืองพิมายและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนในชุมชน

เคารพ และตระหนักถึงแก่นแท้ความเป็นตัวตนทางศิลปะวัฒนธรรมของเมือง โดยมีพื้นฐานความ

บทนำา
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เข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เมื่อชุมชนเข้าใจข้อกำาหนด และแนวทางของการอนุรักษ์

อย่างชัดเจนจะทำาให้เกิดความพอใจและร่วมมือกันสร้างความเป็นระเบียบ ส่งเสริมให้เมืองพิมาย

เป็นเมืองอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับการดำาเนินชีวิตของผู้คน สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม

และผสานกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ แนวทางดังกล่าวย่อมเป็นกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองพิมาย   

โดยมองผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปราสาทหินพิมาย และเมืองพิมาย และเพื่อออกแบบ

แนวทางการบริหารจัดการ โดยสื่อความหมายของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และปราสาทหินพิมาย

ให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ 

เมืองพิมาย และปราสาทหินพิมาย

 เมืองพิมายเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญแห่งหน่ึงของจังหวัดนครราชสีมา 

ด้วยเหตุนี้ พิมายจึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา นักวิชาการได้

ให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าเพ่ืออธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิมายและปราสาทหิน

พิมายหลายแนวคิด เช่น 

  1.แผนผังเมืองพิมาย และปราสาทหินพิมาย ที่หันหน้าไปทางทิศใต้ มีลักษณะการวาง

ผังแตกต่างจากปราสาทหินในอารยธรรมเขมรโดยทั่วไปซึ่งมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดิมเชื่อ

กันว่าเป็นการวางผังเพื่อให้สอดคล้องและรับกับแนวถนนที่ตัดมาจากเมืองพระนคร (ม.จ.สุภัทรดิศ 

ดิศกุล, 2534, หน้า 20) หรือเพราะลักษณะพื้นที่ที่มีลำาน้ำ�โอบล้อมทางด้านทิศตะวันออก ( Briggs, 

1999, pp.180) อนุวิทย์ เจริญศุภกุล (2530, หน้า 17) เสนอว่าเป็นการออกแบบให้เป็นที่ตั้งของประตู

ที่ผ่านไปสู่เส้นทางของบรรพบุรุษ อันเป็นคติสัญลักษณ์ใหม่ที่ราชวงศ์มหิธรปุระใช้เป็นความหมาย

เพื่อประกาศความเป็นอิสระจากอำานาจศูนย์กลางที่เมืองพระนคร พิริยะ ไกรฤกษ์ (2555, หน้า 309) 

เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ทรงสร้างอุทิศถวายแด่บรรพบุรุษในราชวงศ์มหิธรปุระ ดังนั้นปราสาทหิน

พิมายจึงหันหน้าไปทางทิศใต้ อันเป็นทิศของพระยม เทพเจ้าแห่งความตาย และ Claude Jacques 

(1997, p.150) เห็นว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ทรงสร้างปราสาทหินพิมายนี้อุทิศถวายแด่บรรพบุรุษของ

พระองค์ ปราสาทหินพิมายจึงหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นทิศแห่งบรรพบุรุษ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ 

(2545, หน้า 17) ได้เสนอความเห็นว่าไม่ปรากฏปราสาทเขมรองค์ใดหันหน้าไปทางเมืองพระนคร 

การขุดพบเศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ประตูเมืองทางทิศใต้ของเมืองพิมาย ทำาให้เชื่อว่าเป็นไป

ตามคติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่เป็นที่นับถือกันมากในพุทธศาสนามหายาน ทรงประทับอยู่เกาะ

กลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย ควรเป็นพื้นฐานในการอธิบายเกี่ยวกับทิศทางของปราสาท

หินพิมายได้อย่างเหมาะสมกว่า ผู้วิจัยเห็นว่าหลักฐานของพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรนั้นเป็นศิลปะ

วัตถุประสงค์
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เขมรแบบบายน ซึ่งได้เข้ามาภายหลังจากที่ปราสาทหินพิมายสร้างแล้วเสร็จมาหลายปีจึงไม่อาจใช้

เป็นหลักฐานที่สัมพันธ์กับการก่อสร้างปราสาทหินพิมายให้หันหน้าไปทางทิศใต้ได้

 ดังนั้นการวางแผนผังเมืองพิมายโดยหันหน้าของเมืองไปทางทิศใต้อันมีปราสาทหินพิมาย

เป็นจุดศูนย์กลางเมืองน้ันน่าจะเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีสืบทอดกันมานานเน่ืองจากถูกโอบล้อม

โดยลำาน้ำ�ธรรมชาติตามแกนทิศด้านเหนือ-ใต้ การสร้างปราสาทปราสาทหินพิมายที่มีขนาดใหญ่ 

โดยมีองค์ประกอบทั้งหมดที่รวมบารายขนาดใหญ่ กว้าง 700 เมตร ยาว 2,000 เมตร และมีปราสาท

ก่อสร้างด้วยอิฐบนฐานหินในระยะเดียวกันตั้งอยู่กลางบารายด้วยนั้น เพราะมีพื้นที่จำากัดทางด้าน

ทิศตะวันออกที่ไม่อาจขุดบารายขนาดใหญ่ให้สัมพันธ์กับแผนผังปราสาทและผังเมืองได้  จึงต้อง

เลือกใช้พ้ืนท่ีทางทิศใต้ทำาให้ปราสาทหินพิมายต้องหันหน้าไปทางทิศใต้ตามบารายขนาดใหญ่หน้า

ปราสาทนั่นเอง (ภาพที่ 1)

 

ภาพที่ 1 แผนผังที่ตั้ง เมืองพิมาย ปราสาทหินพิมาย
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 2. พุทธศาสนาที่ปราสาทหินพิมาย เอกสารนำาชมปราสาทหินพิมายโดย ม.จ.สุภัทรดิศ 

ดิศกุล (เอกสารอัดสำาเนา,ม.ป.ป.) มีเนื้อความว่า “แม้นว่าภาพสลักเล่าเรื่องรอบนอกของปราสาท

หินพิมายจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์อันเป็นเร่ืองเล่าทางศาสนาฮินดูแต่การท่ีจะตัดสินว่าปราสาทหิน

พิมายเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในคติความเชื่อของศาสนาใดนั้น ต้องดูทับหลังที่อยู่ภายในเป็นหลัก 

เพราะเป็นสิ่งที่สร้างมาก่อน” ทับหลังทั้งหมดภายในปราสาทประธานหินพิมายล้วนเป็นเรื่องเล่าทาง

พระพุทธศาสนามหายานทั้งสิ้น  ปราสาทหินพิมายเป็นปราสาทสำาคัญในพุทธศาสนาตันตระนิกาย

วัชรยาน (ภาพที่ 2) มีพระกมรเตงชคัตวิมายะเชื่อกันว่าพระพุทธรูปนาคปรกบนทับหลังในห้องมุข

กระสันด้านทิศใต้ปราสาทประธานเป็นภาพสลักแบบเดียวกับเดียวกับพระพุทธรูปนาคปรกศิลาท่ี

เคยประดิษฐานภายในห้องครรถคฤหะ (ห้องกลางปราสาทประธาน) มาก่อน

ภาพที่ 2 ภาพทับหลังสลักเล่าเรื่องทางพระพุทธศาสนามหายาน

 3. รูปแบบศิลปะ นักวิชาการทำาการศึกษาเกี่ยวกับปราสาทหินพิมายชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อ

เป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 16 มีรูปแบบทางศิลปกรรมแบบบาปวนและแบบนครวัด (ธิดา สาระยา, 2535, หน้า 6) 

ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (2539, หน้า 79) ทรงอธิบายว่าทับหลังที่อยู่ภายในปราสาทหินพิมายที่เป็นเรื่อง

เล่าทางพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นมีรูปแบบของศิลปะเขมรแบบนครวัดตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษ

ที่ 17 ทรงพุ่มของส่วนบนปราสาทเป็นต้นแบบของปราสาทนครวัด 

 แต่หากดูจากแผนผังปราสาทหินพิมายนับต้ังแต่สะพานนาคท่ีมีผังพ้ืนรูปกากบาท 

โคปุระที่มีเสาร่วมในและพลับพลาทางเดินระหว่างโคปุระกับระเบียงคด ผู้วิจัยเห็นว่าล้วนเกิดขึ้นเป็น

ครั้งแรกในแผนผังของปราสาทแบบเขมร และให้อิทธิพลแก่ปราสาทบึงมาลา (Beng Mealea) ซึ่ง

เป็นปราสาทที่ทดลองสร้างขึ้นก่อนที่จะสร้างปราสาทนครวัด ม.จ.สุภัทรดิศ ดิสกุล (2539, หน้า 43) 

ส่วนลวดลายอื่นๆที่ประดับเสาติดผนัง เสาประดับกรอบประตู ทับหลัง และหน้าบันของปราสาทหิน

พิมายนั้น ล้วนมีรูปแบบที่พัฒนาการจากศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนปลาย โดยได้พัฒนาต่อเนื่อง

มาเป็นรูปแบบของเฉพาะของตัวเองที่มีความแตกต่างออกไป (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ป้ายบรรยายรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพิมายที่ให้อิทธิพลต่อปราสาทนครวัด

ติดตั้งตามตำาแหน่งต่างๆ ภายในบริเวณปราสาทหินพิมาย

 4. การกำาหนดอายุ  จารึกปราสาทหินพิมาย 2 ออกพระนามพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 แต่

มีปัญหาเพราะไม่ได้เป็นจารึกที่อยู่ติดกับตัวปราสาทหินพิมาย จึงไม่อาจสรุปลงไปได้อย่างชัดเจน

ว่าปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พิริยะ ไกรฤกษ์, 2544, หน้า 24-25) 

กรมศิลปากร (2529, หน้า180) กล่าวถึงจารึกปราสาทหินพิมาย 3 เป็นจารึกที่ติดกับวงกรอบประตู

ระเบียงคด ระบุมหาศักราช 1030 ตรงกับ พ.ศ. 1651 ในรัชกาลพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 (พ.ศ.

1650-1656) แห่งอาณาจักรกัมพูชา กล่าวถึง กมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะแห่งเมืองโฉกวะกุล 

ได้ทรงสร้างพระไตรโลกยวิชัยมาถวายที่ปราสาทหินพิมายอีกหนึ่งองค์ พร้อมทั้งถวายข้าพระ ในตอน

ท้ายจารึกปราสาทหินพิมาย 3 ระบุ พ.ศ.1652 ได้จัดฉลอง ศรีวิเรนทราศรม พร้อมถวายข้าทาสเพิ่ม

เติมและแบ่งหน้าที่ดูแลรักษาศรีวิเรนทราศรม ผลบุญกุศลที่ได้กระทำาครั้งนี้อุทิศถวายแด่พระเจ้า

ธรณินทรวรมันที่ 1 กมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมะคือ ขุนนางผู้เฝ้าแหนอยู่ด้านหลัง พระเจ้าสุริย 

วรมันที่ 2 ดังภาพสลักปรากฏบนระเบียงประวัติศาสตร์นครวัด (จิตร ภูมิศักดิ์, 2557, หน้า 174)

 Briggs (1999, pp.180-182) ได้กล่าวถึงปราสาทหินพิมายที่อยู่บนลุ่มแมน่้ำ�มูลของสยาม

ที่ไม่ตกอยู่เงื้อมมือของฝรั่งเศส เขามองว่าปราสาทแห่งนี้มีว่ามีความเป็นเลิศทางโบราณคดีอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้ แต่เนื่องจากปราสาทหินพิมายอยู่ในดินแดนของสยาม ฝรั่งเศสจึงไม่ให้ความสำาคัญกับ

ปราสาทหลังนี้อย่างที่ควรจะเป็น เขาเห็นว่าหากใครได้เข้ามาดูปราสาทหลังนี้จะต้องยืนกรานว่าเป็น

ปราสาทที่สวยงามที่สุดหลังหนึ่งของสถาปัตยกรรมแบบเขมร จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่

เมืองพิมายเคยเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์เขมร
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 ในประเด็นการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 นั้น เซเดส์ (1948) เห็นว่าพระเจ้า

ชัยวรมันที่ 6 อาจจะไม่ได้ครองราชย์ที่เมืองพระนคร เนื่องจากจารึกปราสาทตาพรหมที่ได้จารึกขึ้น

อีกหนึ่งศตวรรษต่อมากล่าวไว้ว่า “หลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ในเมืองศักดิ์สิทธิแห่งยโสธร

ปุระพระเจ้าชัยวรมะเทวะ ผู้พิชิตอริราชศัตรูทั้งปวง ผู้ตั้งเสาแห่งชัยชนะไปทั่วทุกเขตคามไปจนถึง

มหาสมุทร และสถาปนาที่อยู่ของเชื้อชาติของพระองค์ที่มหิธรปุระ” อาจเป็นไปได้ว่าพระองค์ทรง

ได้เมืองพระนครมา และทำาพิธีราชาภิเษก ณ ที่นั้น และทรงกลับไปปกครองที่มหิธรปุระ” ( Briggs, 

1999, p.179) จารึกวัดจงกอ อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.1551 กล่าวถึงพระบรม

ราชโองการซึ่งพระเจ้าชัยวีรวรมันดำารัสสั่งให้ข้าราชการกำาหนดเขตท่ีดินศาสนสถานและอุทิศข้าพระ

จำานวนมากเพื่อถวายแก่กมรเตงชคัตวิมายะ (ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเอมอร เชาวน์สวน (2549, 

หน้า 30-35) ข้อความจารึกทำาให้เชื่อว่าปราสาทหินพิมายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นโปรดให้สร้างขึ้น

โดยพระเจ้าชัยวีรวรมัน (พ.ศ.1545-1553) 

 จากข้อมูลด้านศิลปกรรมที่ปรากฏในงานประดับปราสาทหินพิมาย ผู้วิจัยเห็นว่าไม่ได้

พบลวดลายใดเก่าไปถึงรัชสมัยของพระเจ้าชัยวีรวรมัน หรือแม้แต่ลวดลายในรัชสมัยของพระเจ้า

สุริยวรมันที่ 1 ซึ่งอยู่ร่วมสมัยเดียวกัน (ศิลปะเขมรแบบคลัง-แบบบาปวนตอนต้น) แต่ปราสาทหิน

พิมายกลับได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบาปวนตอนปลาย (พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2) และ

สิ้นสุดในรัชสมัยของพระเจ้าหรรษวรมันที่ 3) ลวดลายที่ประดับปราสาทหินพิมายจึงมีความความ

เหมือนและแตกต่างไปจากปราสาทบาปวนจนมีพัฒนาการของลวดลายเฉพาะตัว และให้อิทธิพล

ต่อศิลปะเขมรแบบนครวัดในระยะต่อมา (ปราสาทนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2) จึงกำาหนด

อายุปราสาทหินพิมายตรงกับศิลปะเขมรแบบนครวัดตอนต้น (ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539, หน้า 79)

แต่เดิมสันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ผู้สถาปนาราชวงศ์มหิธรปุระที่บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำ�มูล

ที่ยังต้องค้นหาต่อไป บางท่านว่าคงตั้งอยู่ใกล้เมืองพิมาย (ม.จ.สุภัทรดิศ ดิสกุล, 2522, หน้า192) 

นั้น จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นด้วยว่าต้นราชวงศ์มหิธรปุระน่าจะอยู่ที่เมืองพิมาย 

สันนิษฐานว่าพระองค์คงกลับมายังเมืองพิมายและสถาปนาเป็นเมืองราชธานีข้ึนปกครองอาณาจักร

เขมรในขณะนั้น พระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาคงทรงสร้างปราสาทหินพิมายขึ้นเป็นปราสาท

ประจำารัชกาลตามขนบธรรมเนียมของกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ขึ้นปกครองแผ่นดินจะต้องสร้างศาสน

สถานประจำาพระองค์ อย่างไรก็ดีหลังรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 (พ.ศ.1623-1650) กษัตริย์ที่

ครองราชย์ต่อจากพระองค์ต่างย้ายเมืองหลวงกลับไปที่เมืองพระนคร แต่กษัตริย์แทบทุกพระองค์ก็

ล้วนสืบเชื้อสายของราชวงศ์มหิธระปุระทั้งสิ้น ได้แก่ พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 (พ.ศ.1651-1655) 

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1656-1688) ผู้ทรงโปรดให้สร้างปราสาทนครวัด พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

(พ.ศ.1724-1761) ผู้ทรงโปรดให้สร้างปราสาทบายน (อุไรศรี วรศะริน, 2545,หน้า 83) โดยเฉพาะใน

รัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้นทรงรับสั่งให้แห่พระพุทธวิมายะไปทำาบุญที่เมืองพระนครในทุก

เดือนสี่ของทุกปี (ม.จ.สุภัทรดิศ ดิสกุล,2509,หน้า58) และยังปรากฏรูปเหมือนของพระองค์ ประทับ

นั่งภายในปรางค์พรหมทัต เพื่อทรงนมัสการพระพุทธวิมายะซึ่งประดิษฐานภายในปราสาทหินพิมาย

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย : แนวทางใหม่ของการบริหารจัดการ 
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(พิริยะ ไกรฤกษ์, 2553,หน้า304)  เมืองพิมายจึงมีความสัมพันธ์กับเมืองพระนครอย่างใกล้ชิด

 จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ ซึ่งพบที่เขาเหวตาบัว อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ได้กล่าวว่ากองทัพจากอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ยกทัพไป

ตีเมืองพิมายและพนมรุ้ง เป็นการเปิดทางไปสู่เมืองพระนครใน พ.ศ.1975 (วทัญญู ฟักทอง, 2554, 

หน้า 29-53)  จากจุดนี้นับเป็นการเริ่มต้นแห่งจุดจบของอาณาจักรเขมรที่มีศูนย์กลางจากพระนคร

เนื่องจากหลังยุคนี้แล้วเมืองพิมายและพนมรุ้งได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา และ

ต่อมาได้ย้ายศูนย์กลางของชุมชนมายังเมืองนครราชสีมา (ศานติ ภักดีคำา, 2557,หน้า 82)  เมือง

พิมายจึงลดบทบาทความสำาคัญลงขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย  เมือง

พิมายเป็นที่รู้จักอีกครั้งเมื่อกรมหมื่นเทพพิพิธ พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จ

หนีภัยสงครามจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกมาตั้งก๊กเจ้าพิมาย แต่ในที่สุดก็ถูกสมเด็จพระเจ้าตากสินยก

ทัพขึ้นไปปราบได้สำาเร็จ ( พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), 2551, หน้า 58-58 

)  ปัจจุบันจึงได้ปรากฏหลักฐานโบราณสถานในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของปราสาทหินพิมาย   ลักษณะเป็นส่วนฐานของเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐ สันนิษฐาน

ว่าคงมีลักษณะเจดีย์ทรงพระปรางค์ในกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนเนินดินสูงชาวบ้านเรียกว่า  “เมรุพรหม

ทัต”  

 โบราณสถานเมรุพรหมทัตได้เป็นเรื่องเล่าส่วนหน่ึงของชุมชนลาวที่ได้อพยพเข้ามาตั้งหลัก

แหล่งในภายหลังคือ ตำานานเมืองพิมายเรื่องท้าวปาจิต-อรพิม เมื่อเห็นรูปเคารพที่ยังคงอยู่ในปรางค์

พรหมทัตได้แก่ รูปพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เรียกว่า ท้าวพรหมทัต  รูปนางชัยราชเทวี เรียกว่า นางอรพิม 

รูปบุคคล เรียกว่า ท้าวปาจิต จึงผูกเป็นเรื่องตำานานท้องถิ่นอธิบายเหตุการณ์ของปราสาทหินพิมาย 

ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนชาวพิมายในการคิดและค้นหาคำาตอบในเชิง

ประวัติของชื่อโบราณสถาน สถานที่ และพืชพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านอยู่อาศัย นำามาผูกกับนิทาน

ชาดกในปัญญาสชาดกตอนปาจิตตกุมารชาดก  มาเป็นนิทานเรื่องเล่าของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

(Rungsima Kullapat, 2013, p.63)  นับเป็นวัฒนธรรมในการสร้างการทำาความเข้าใจอดีตของ

ชุมชนรูปแบบหนึ่งเพ่ือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขและบริบทของสภาพแวดล้อมได้เป็น

อย่างดีของชาวพิมายจนถึงปัจจุบัน

 หลักฐานของเมืองพิมาย และปราสาทหินพิมาย รวมถึงตำานานเมืองพิมายเรื่องท้าวปาจิต-

อรพิม ที่นักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้จากการเยี่ยมชมโบราณสถานของเมืองพิมายนั้น อาจให้ราย

ละเอียดไม่พอ เนื่องจากยังมีหลักฐานสำาคัญจากการบูรณะปราสาทหินพิมาย และจากโบราณสถาน

อื่น ๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ที่ล้วนแต่เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์สำาคัญและ

มีคุณค่าต่อการเข้าเย่ียมชมเพ่ือก่อให้เกิดศึกษาพัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมเมืองพิมายได้ดีย่ิงข้ึน 

ดังนั้นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมายจึงมีความจำาเป็นยิ่ง ตามแนวทางบริหารจัดการ

ใหม่เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กันของแหล่งท่องเที่ยว
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย

 หากจะสร้างความแตกต่างของการจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายตามที่

เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วควรให้ความสำาคัญกับโบราณวัตถุที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมเขมรเป็น

พิเศษ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เก็บรักษาโบราณวัตถุแบบศิลปะเขมรมากที่สุดในประเทศไทย 

ประกอบกับมีปราสาทหินพิมายและเมืองพิมายที่ครั้งหนึ่งเคยมีความย่ิงใหญ่ในวัฒนธรรมแบบ

เขมรมาก่อน เมื่อนำาโบราณวัตถุมาจัดแสดงเรื่องราวใหม่ ให้สัมพันธ์กับความเป็นมาของเมืองพิมาย 

และปราสาทหินพิมายโดยลำาดับพัฒนาการของเมืองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

 แนวทางบรหิารงานในพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาตพิิมาย ควรตอ้งแบง่ออกเปน็ 2 สว่น ไดแ้ก่  

 1) งานบริหารข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี การจัดนิทรรศการที่ดีให้สามารถ

สื่อสารกับผู้เยี่ยมชมให้ประสบผลสำาเร็จ ภัณฑารักษ์มีส่วนสำาคัญมากที่ต้องกำาหนดเนื้อหาหลักหรือ

แก่นของเรื่อง (meta-narrative) และเนื้อหารอง (micro-narrative) และ 2) รูปแบบ เทคนิคการจัด

แสดง และการเผยแพร่  เพราะพิพิธภัณฑ์สถานแต่ละแห่งย่อมต้องมีรูปแบบการจัดแสดงที่แตกต่าง

กัน ตามโบราณวัตถุที่ในแต่ละพิพิธภัณฑสถาน ภัณฑารักษ์ต้องทำาความเข้าใจ และรู้ว่ามีโบราณ

วัตถุกี่ชิ้น แต่ละชิ้นสามารถนำามาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าในด้านเรื่องราว และนำาเสนอเป็นการ

จัดแสดงทั้งที่เป็นการจัดแสดงถาวร และการจัดแสดงหมุนเวียนซึ่งกระทำาได้โดยการนำาโบราณวัตถุ

ชิ้นสำาคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่ละแห่งท่ีมีอยู่ในประเทศท้ังหมดมาจัดเป็นนิทรรศการ

หมุนเวียนตามแก่นเรื่อง (theme) เป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่กับชุมชนและผู้มาเยือน เป็นการสร้าง

กิจกรรมดึงดูดความสนใจ และสร้างความแปลกใหม่ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในแต่ละแห่ง

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์พ้ืนท่ีจัดแสดงและโบราณวัตถุที่จัดแสดงทั้งชั้นบนและชั้นล่างจำานวนท้ัง

สิ้น 181 รายการ แล้วนำาผลวิเคราะห์รายละเอียดสำาคัญด้านความเหมาะสม และไม่เหมาะสมใน

การเลือกแสดงโบราณวัตถุ และที่ตั้งแสดงโดยชี้แจงเหตุผลเพื่อสลับเปลี่ยนโบราณวัตถุที่จัดแสดง 

หรือบางกรณีก็สลับเปลี่ยนตำาแหน่งที่จัดแสดง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากผลการวิเคราะห์

พื้นที่ของห้องจัดแสดงได้ผลดังนี้ 1) เนื้อหาหลัก ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

แนวทางใหม่ คือ ความสำาคัญของเมืองพิมาย และปราสาทหินพิมาย 2) เนื้อหารอง กำาหนดตาม

ลำาดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของเมืองพิมาย ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแยกเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน เพื่อกำาหนดเป็นแนวทางการจัดแสดงตามห้อง

ต่างๆ จำานวน 6 ห้อง ตั้งแต่ 1) ห้องความเชื่อทางศาสนา 2) ห้องเมืองพิมายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

3) ห้องพิมายสมัยทวารวดี 4) ห้องเมืองพิมายและปราสาทหินพิมายสมัยวัฒนธรรมเขมร 5) ห้อง

พิมายสมัยอยุธยา 6) ห้องพิมายสมัยรัตนโกสินทร์-จนถึงปัจจุบัน เพื่อเน้นความสำาคัญของการจัด

แสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายให้มีความสัมพันธ์กับเมืองพิมาย และปราสาท

หินพิมาย มากกว่าการเสนอเรื่องราวทั่วไปของดินแดนอีสานดังการจัดแสดงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

(ภาพที่ 4-5) 

 

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย : แนวทางใหม่ของการบริหารจัดการ 
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ภาพที่ 4  แผนผังภายในห้องจัดแสดงแบบเดิม (ภาพบน) 

จะเห็นได้ว่าอาคารจัดแสดงชั้นที่ 2 ได้จัดแสดงเนื้อหาภาพรวมของวัฒนธรรมอีสาน เปรียบเทียบกับ

แผนผังภายในห้องจัดแสดงตามแนวทางใหม่ (ภาพล่าง) 

 แสดงเนื้อหาความสำาคัญของเมืองพิมาย โดยกำาหนดทางเข้าหลักจากชั้นที่ 2 ของอาคาร 1 

เข้าสู่ประชาสัมพันธ์ และจำาหน่ายบัตร ห้องบรรยายสรุป ก่อนที่เข้าเยี่ยมชม
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ภาพที่ 5 แผนผังภายในห้องจัดแสดงแบบเดิม (ภาพบน) 

จะเห็นได้ว่าอาคารจัดแสดงชั้นที่ 1 ยังคงจัดแสดงเนื้อหาภาพรวมของวัฒนธรรมอีสาน 

เปรียบเทียบกับแผนผังห้องจัดแสดงแนวทางใหม่  (ภาพล่าง)  แสดงเนื้อหาความสำาคัญของเมือง

พิมายตามลำาดับพัฒนาการ จนถึงห้องสุดท้ายคือห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน และห้องจำาหน่าย

ของที่ระลึก ก่อนจะถึงทางออกจากการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย 

โดยกำาหนดให้ชั้นที่ 1 เป็นทางออกหลัก

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และปราสาทหินพิมาย : แนวทางใหม่ของการบริหารจัดการ 



วารสารศิลปกรรมบูรพา 2559

21

 แผนผังตามแนวทางการจัดแสดงใหม่ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์เริ่มจากอาคารหลังที่ 1 ชั้น 2 

เป็นทางเข้าหลักสู่ห้องประชาสัมพันธ์ และจำาหน่ายบัตร ชมการบรรยายสรุปแล้วลงไปยังอาคารหลัง

ที่ 2 ชั้น 1 เพื่อชมห้องความเชื่อทางศาสนาเป็นลำาดับแรก จนสิ้นสุดที่ห้องวัฒนธรรมเขมร จากนั้นจึง

ขึ้นไปยังชั้นบนหรือชั้น 2 ของอาคารหลังที่ 2 เพื่อชมพัฒนาการของเมืองพิมาย จนถึงห้องสุดท้ายคือ

ห้องพิมายสมัยรัตนโกสินทร์ จึงลงมายังชั้น 1 ของอาคารหลังที่ 2 เพื่อออกมายังห้องจำาหน่ายของที่

ระลึก และส่วนจัดแสดงชั่วคราว และทางออกต่อไป (ภาพที่ 6)

 

 

ภาพที่ 6 ผังเส้นทางเดินชมห้องจัดแสดงตามแนวทางใหม่ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
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 การศึกษาเนื้อเรื่อง “ความสำาคัญของเมืองพิมาย และปราสาทหินพิมาย” ในพิพิธภัณฑ 

สถานแห่งชาติพิมายจากโบราณวัตถุให้เห็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมเมืองพิมายที่มีความสัมพันธ์

กับโบราณสถานต่าง ๆนำาไปสู่การออกแบบเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ทำาให้นักท่องเที่ยวเดินทางตาม

เส้นทางท่องเที่ยวที่ถูกออกแบบเส้นทางตามจุดต่างๆ ได้

ปราสาทหินพิมายกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย :  เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

 เนื่องจากสถานท่ีตั้งของปราสาทหินพิมายและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายน้ันตั้ง

อยู่ภายในเมืองพิมายที่สามารถเดินชมสถานที่ทั้งสองแห่งนี้ได ้ แต่การเจริญเติบโตของเมืองพิมาย

ล้วนเป็นปัจจัยกระทบต่อการสงวนรักษาสภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและเส้นทางเดินชมโบราณ

สถานที่อยู่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบการจัดเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ของเมืองพิมาย และปราสาทหินพิมายกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ให้สามารถ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกอย่างเป็นระบบตามลำาดับความสำาคัญของแหล่งท่องเท่ียวได้ต่อ

เนื่องนั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นยอดปราสาทหินพิมาย และได้ศึกษา

ความรู้ครบถ้วนในทุกสถานที่ตามเส้นทางเข้าใหม่ (สีม่วง)ที่กำาหนดขึ้น (ภาพที่ 7)

 ภาพที่ 7 เส้นทางเข้าหลักของเมืองพิมาย (สีม่วง)   ภาพที่ 8 เส้นทางท่องเที่ยวภายในเมืองพิมาย

              กับเส้นทางเข้าเดิม (สีแดง)
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 จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นอกจากจะรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ยังมีนักท่อง

เที่ยวที่มาเป็นการส่วนตัว ที่มักมีเวลามากพอสำาหรับการท่องเที่ยวรอบเมืองพิมาย เพื่อศึกษาราย

ละเอียดในแง่มุมต่างๆ (ฝนวันจันทร์ ศรีจันทร์, 2543, หน้า 95) อาจเช่าจักรยานหรือเดินเที่ยวรอบ

เมืองโดยใช้บริการรถรางตามจุดรับส่งในแต่ละสถานที่ ได้โดยสะดวกทั้งแหล่งที่เป็นโบราณสถาน

หรือเส้นทางที่เป็นตำานานเมืองพิมาย (ภาพที่ 8) ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับแหล่งท่องเที่ยว  การ

จัดการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง

 สำาหรับแนวทางสืบสานสานเชื่อมโยง พื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีจากอดีต ได้เข้าร่วม

สังเกตการณ์และทดลองใช้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจถึงความสำาคัญของ

เมืองพิมาย และปราสาทหินพิมาย ผ่านงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองพิมาย โดยเสนอบทแสดงแสง สี 

เสียงเรื่อง พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ทั้งนี้ได้พิจารณาการจัดแสดง แสง สี เสียงในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งผลการ

ประเมินไม่ประสบผลสำาเร็จนัก ในปี พ.ศ. 2557 ผู้จัดใช้โครงเรื่องเดิมจึงมีผลได้ไม่แตกต่างจากเดิม 

สำาหรับการแสดง แสง สี เสียงในปีนี้ซึ่งเพิ่งผ่านไป ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ผลจากการศึกษาวิจัยด้าน

ประวัติศาสตร์เมืองพิมาย ปราสาทหินพิมาย ตำานานพื้นบ้าน ผลการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติพิมาย และการศึกษาแนวทางใหม่ที่เชื่อมโยงกับปราสาทหินพิมายได้ผลประเมินเป็นที่

น่าพอใจจากชุมชนและนักท่องเที่ยว ทำาให้ชุมชนพร้อมที่จะเล่าเรื่อง ท้าวพรหมทัต ท้าวปาจิต นาง

อรพิม ด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง มีความรัก ความเข้าใจและหวงแหน

ไม่ให้โบราณสถานถูกบุกรุก และมีผลให้ชุมชนอยู่ร่วมกับโบราณสถานอย่างยั่งยืน ย่อมเป็นการส่ง

เสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองพิมายได้เป็นอย่างดี (ภาพที่ 9) แม้ว่าชาวบ้านทั่วไปยังไม่พอใจ

กับเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ต้นราชวงศ์มหิธรปุระ แต่ในระดับผู้นำาชุมชนและนักเรียนได้

เห็นความย่ิงใหญ่ของเมืองพิมายในฐานะท่ีให้กำาเนิดราชวงศ์สำาคัญขึ้นปกครองอาณาจักรเขมร

ในรัชกาลต่อมา หากมีความพร้อมอาจจะเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต้นราชวงศ์มหิธรปุระเพื่อให้

เกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ต่างจากตำานานเมืองพิมาย อันจะเป็นสิ่งสำาคัญให้ศึกษาหลักฐาน

ประวัติศาสตร์เมืองพิมายทั้งจากปราสาทหินพิมายและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายได้เป็นอย่าง

ดี
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บทคัดย่อ

 จากการศึกษาตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนันด้วยทฤษฏีมานุษยวิทยาและคติชน

วิทยา เราสามารถมองเห็นความหมายทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมาก 3 ประการ ประการที่ 1 รากฐาน

วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นวัฒนธรรมสังคมอำานาจฝ่ายมารดา ประการที่ 2 

ลักษณะการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียโบราณเป็น

แบบเสริมซึ่งกันและกันไม่มีฝ่ายไหนเป็นหลักหรือเป็นรอง ประการที่ 3 สภาพการรับเอาวัฒนธรรม

อินเดียโบราณในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการเลือกรับตามความต้องการของตน อนึ่งตำานาน

เรื่องนี้ยังสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาของวัฒนธรรมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวคือ

หลังจากวัฒนธรรมท้องถ่ินเลือกรับวัฒนธรรมท่ีแพร่เข้ามาจากภายนอกแล้วผ่านการผสมกลมกลืน

กันเป็นระยะเวลายาวนานจนในท่ีสุดได้วิวัฒน์กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีมีลักษณะพิเศษสืบทอด

ต่อมา

คำาสำาคัญ : ฟูนัน, ตำานาน, การสถาปนาอาณาจักร, ความหมายเชิงวัฒนธรรม, 

               ทฤษฏีมานุษยวิทยา, คติชนวิทยา

การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมจากตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน

ถางซุ่ยหยาง*

     อู๋เซิ่งหยาง**1

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง

1  บทความนี้เป็นผลงานวิชัยส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การสืบทอดของวัฒนธรรมขอม” ของมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง หมายเลข        

   โครงการวิจัย GWTP-LH-2014-07

* ถางซุ่ยหยา （唐旭阳）ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง

** อู๋เซิ่งหยาง（吴圣杨）ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง
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 ฟูนันเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี1-7ในบริเวณลุ่มแม่น้ำ�โขงตอน

ล่าง หนังสือจีนโบราณหลายเล่มได้กล่าวถึงตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน อาทิ อู๋สือว่ายกว๋อ

จ้วน（吴时外国传）จิ้นซู（晋书）เหลียงซู（梁书）และท่ายผิงยู่หลั่น（太平御

览）เมื่อศึกษาเปรียบเทียบแล้วได้ใจความสำาคัญของตำานานกล่าวคือ สมัยโบราณในอินเดียมี

พราหมณ์คนหนึ่งชื่อฮุ่นเถียน（混填）คืนหนึ่งเทพเจ้าเข้าฝันและมอบธนูคันหนึ่งให้พร้อมทั้งชี้นำา

ให้เดินทางโดยเรือข้ามทะเลไปอาณาจักรฟูนัน ฮุ่นเถียนตื่นขึ้นมาเห็นมีธนูจริงๆ จึงทำาตามคำาชี้นำา

ของเทพเจ้า แต่เมื่อมาถึงเขตฟูนันพระนางหลิ่วเหย（่柳叶）ประมุขของชาวพื้นเมืองนำากองทัพ

มาสู้รบขับไล่ ในที่สุดฮุ่นเถียนชนะการรบและได้หลิ่วเหย่เป็นมเหสี ต่อมาฮุ่นเถียน สถาปนาเป็น

กษัตริย์ปกครองอาณาจักรฟูนัน เรื่องเหล่านี้ในอินเดียก็มีแต่จะมีลักษณะการเล่าแบบอินเดีย กล่าว

คือพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโกญธัญญะ พราหมณ์ผู้นี้ได้แต่งงานกับพระธิดาของพญานาคซึ่งมีชื่อว่านาง

โสมาแล้วสถาปนาอาณาจักรฟูนันขึ้น ตำานานนี้ได้เล่าสืบต่อกันมา เมื่ออาณาจักรเจนละ (ศตวรรษ

ที่6-15) ยึดครองอาณาจักรฟูนันแล้วได้สืบทอดตำานานนี้และถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์

อาณาจักรเจนละตามทฤษฏีมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา 

 การศึกษาตำานานมีความหมายเชิงประวัติศาสตร์ ศาสตราจารย์หวังลี่ซิน（王立新）

กล่าวว่าตำานานมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือ ใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือจินตนาการขึ้นมาในสมัย

โบราณมาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน2 ศาสตราจารย์

เหยนเซ่าต้าง（严绍璗）ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมญ่ีปุ่นเห็นว่านักศึกษาทาง

วรรณคดีและวัฒนธรรมต้องรู้จักวิธีการศึกษาอย่างหนึ่งคือ สืบหาความจริงของเรื่องเล่าในบริบท

ของวัฒนธรรมหลากหลาย โดยศึกษาและเข้าใจความหมายขององค์ประกอบภายใน ก่อนค้นพบ

คุณค่าและความหมายล้ำ�ลึกทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่แล้วค่อยศึกษาเรื่องเล่าโดยรวม จะช่วยทำาให้

เห็นถึงบทบาทและความหมายของเรื่องเล่ารอบด้าน3 ศาสตราจารย์เหยนเซ่าต้าง ได้ทำาการศึกษา

ความหมายเชิงวัฒนธรรมของตำานานการกำาเนิดของญี่ปุ่นด้วยวิธีนี้ พบว่าตำานานการกำาเนิดของ

ญ่ีปุ่นได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเชิงปรัชญาการพัฒนาทางความคิดของคนญ่ีปุ่นและความ

สามารถของคนญี่ปุ่นในการรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศ ในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์การติดต่อ

ระหว่างอินเดียโบราณและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เนื่องจากการหาหลักฐานทางโบราณคดีก่อน

สมัยประวัติศาสตร์ยากมากจึงมีนักวิจัยบางคนเสนอว่า ควรให้ความสำาคัญแก่ตำานานการสถาปนา

อาณาจักรฟูนันโดยเห็นว่า ตำานานนี้มีความหมายอย่างยิ่งในด้านการศึกษาสังคมอินโดจีนก่อนยุค

ประวัติศาสตร์ไม่ควรมองข้ามไปหรือมองว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระ4 แต่จนถึงปัจจุบันผู้ศึกษายังไม่

พบมีงานวิจัยใดๆ เกี่ยวกับการศึกษาตำานานนี้จากแง่มุมมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา จากการ

ศึกษาค้นคว้าผู้ศึกษาเห็นว่าตำานานนี้มีความหมายลึกซึ้งมาก เพราะอาณาจักรฟูนันเคยมีอิทธิพล

ในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งครอบคลุมพื้นที่กัมพูชาไทยลาวและเวียดนามบางส่วน ซึ่งต่อมาพื้นที่ดังกล่าว

บทนำา
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กลายเป็นพื้นที่ที่การนับถือ พราหมณ์ พุทธผสมผสานกับศาสนาดั้งเดิมของชนพื้นเมือง จากการ

ศึกษาตำานานเรื่องนี้เราสามารถมองเห็นรากฐานและร่องรอยทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ เป็นพื้นที่

สำาคัญในการติดต่อระหว่างภูมิภาคนี้กับอินเดียโบราณ นอกจากนี้ ตำานานการสถาปนาอาณาจักร

ฟูนันยังช่วยสะท้อนรูปแบบการพัฒนาของวัฒนธรรมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อย่างน้อย 3 เรื่องหลักดังต่อไปนี้

 1. การสะท้อนรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะผู้หญิงเป็นใหญ่ 

 ตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนันสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบสังคมอินโดจีนในสมัย

โบราณกล่าวคือในยุคบรรพกาลเป็นสังคมอำานาจฝ่ายมารดาไม่ว่าภายในบ้านหรือในสังคม ผู้หญิงมี

บทบาทสำาคัญในด้านความคิดความเชื่อ สะท้อนถึงอำานาจของเพศหญิงเช่น ร่องรอยดังกล่าวปรากฏ

ให้เห็นในตำานานการสถาปนาฯ ซึ่งสะท้อนรูปแบบสังคมอำานาจฝ่ายมารดาผ่านขนบประเพณีการ

แต่งงาน ที่อาณาจักรฟูนันเมื่อชายหญิงแต่งงานกันแล้วผู้ชายไปอาศัยบ้านผู้หญิง เมื่อฮุ่นเถียนเดิน

ทางจากบ้านเกิดมาถึงอาณาจักรของหลิ่วเหย่ หลังแต่งงานกับหลิ่วเหย่แล้วฝ่ายชายไม่ได้พาหลวิ

เหย่กลับบ้านแต่ยังคงอยู่ที่ดินแดนฝ่ายหญิง ร่วมปกครองอาณาจักรฟูนัน เรื่องเล่าในตำานานเป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีการแต่งงานของสังคมที่สืบเชื้อสายทางแม่ตามประเพณีนี้ ดั้งเดิม หลัง

แต่งงานแล้วฝ่ายชายต้องไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิง ประเพณีแบบนี้ไม่เพียงแต่แพร่หลายในภูมิภาค

อินโดจีนแต่ยังพบขนบแบบนี้ในยุโรปโบราณ 

 MarijaGimbutas นักวิชาการอเมริกันที่ศึกษาความเชื่อเรื่องเทพีในยุโรปโบราณได้กล่าวไว้

ในหนังสือ THE LIVING GOODESSES  ของเขาว่า ในวัฒนธรรมอินเดีย-ยุโรปสมัยไมซีเนียนและ

สมัยกรีกตอนปลายเรามักเห็นภาพการสมรสอันศักดิ์สิทธ์ิท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังหรือจากงาน

ศิลปะการแกะสลัก หลักใหญ่ใจความคือ เจ้าบ่าวนั่งเรือข้ามน้ำ�ข้ามทะเลไปเข้าร่วมพิธีสมรสกับ

หญิงสาวในศาลเทพีของเมืองฝ่ายหญิง แต่จะหาหลักฐานที่เจ้าสาวออกจากบ้านไปอยู่บ้านสามีไม่

ได้5  ในวรรณคดีเวลส์และไอร์แลนด์มีนิยายปรัมปราจำานวนไม่น้อยที่มีเนื้อเรื่องคล้ายกันดังนี้ ผู้ชาย

คนหนึ่งซึ่งมีรูปลักษณะเหมือนวีรบุรุษกรีกโบราณเดินทางออกจากบ้านและต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิต

มากมากมายเพื่อตามหาหญิงสาวผู้สืบตระกูลคนหนึ่ง ภายหลังจากแต่งงานกับหญิงสาวคนนี้แล้ว

ได้ปกครองดินแดนของฝ่ายหญิงด้วยกัน6  นักวิชาการจีนที่ได้ศึกษาประเพณีผู้ชายย้ายไปอยู่บ้าน

ของภรรยาหลังการแต่งงานโดยใช้ทฤษฏีคติชนวิทยาและมุมมองวัฒนธรรมเรื่องเพศมีความเห็น

ตรงกันว่า ประเพณีผู้ชายอยู่บ้านของภรรยาหลังการแต่งงานเป็นรูปแบบการแต่งงานของสังคม

อำานาจฝ่ายมารดาในยุคดึกดำาบรรพ์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่7 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ MarijaGim 

butas ที่ได้เผยให้เห็นถึงสังคมอำานาจฝ่ายมารดาแบบดั้งเดิมในสมัยก่อนคริสเตียนของยุโรปเรื่อง

เล่าการแต่งงานระหว่างฮุ่นเถียนกับหลิ่วเหย่ เป็นการสะท้อนประเพณีเพศชายอาศัยที่บ้านภรรยา

หลังแต่งงานซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเด่นท่ีสุดของสังคมอำานาจฝ่ายมารดาแบบดั้งเดิมใน

พื้นที่อินโดจีน
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 เราสามารถหาหลักฐานได้จาก หนังสือจีนโบราณและประเพณีท้องถิ่นในชนบทของอินโด

จีนในปัจจุบันด้วยในการยืนยันว่า ในพื้นที่แถบนี้ผู้หญิงมีบทบาทสำาคัญในชีวิตสมรสในสมัยโบราณ

ประเพณีการสู่ขอในพื้นที่อินโดจีนคือ ฝ่ายหญิงมักจะเป็นฝ่ายสู่ขอ สังคมให้ความสำาคัญแก่ผู้หญิง

มากกว่าผู้ชายในหนังสือหนานฉีซู（南齐书）ได้กล่าวถึงประเพณีการแต่งงานของเมืองหลินย่ี

ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามว่า ฐานะทางสังคมหญิงสูงชายต่ำ�ก่อนแต่งงานผู้หญิง

เป็นฝ่ายเชิญแม่สื่อไปสู่ขอผู้ชายหนังสือเหลียงซู（梁书）ได้บันทึกสภาพการแต่งงานของหลิน

ยี่คล้ายกันไว้ว่าพิธีการแต่งงานต้องจัดในเดือนสิงหาคม ก่อนแต่งงานหญิงเป็นฝ่ายสู่ขอชายฐานะ

ทางสังคมชายต่ำ�หญิงสูง ในหนังสือจิ้นซ（ู晋书）กล่าวกว่าพื้นที่ฟูนันมีประเพณีการทำาศพและ

ประเพณีการแต่งงานคล้ายคลึงกับของเมืองหลินยี่ ศาสตราจารย์ต้วนลี่เซิง（段立生）เห็นว่า

ถ้ามองโดยภาพรวมประเพณีการแต่งงานของฟูนันและของเมืองหลินย่ีส่วนใหญ่มีสภาพคล้ายกัน8 

แสดงว่าในพื้นที่บริเวณฟูนันผู้หญิงมีฐานะและบทบาทสำาคัญเช่นกันก่อนแต่งงาน ฝ่ายหญิงเป็น

ฝายสู่ขอ หลังแต่งงานฝ่ายชายจะต้องย้ายไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาครอบครัว

ใหญ่ของฝ่ายหญิงหลายปี แล้วค่อยปลูกบ้านใหม่ของตน ถ้าจำาเป็นหรือมีความสามารถโดยทั่วไป

แล้วครอบครัวบุตรสาวคนสุดท้องจะมีหน้าท่ีดูแลชีวิตบั้นปลายของบิดามารดาและสืบมรดกต่อจาก

ครอบครัว ต่อมาเนื่องจากสังคมอำานาจฝ่ายมารดาค่อยๆ พัฒนาเป็นสังคมอำานาจ ฝ่ายบิดาสภาพ

เดิมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันผู้ชายเป็นฝ่ายสู่ขอผู้หญิงมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะที่เมือง

ใหญ่ๆ และเมื่อแต่งงานแล้วสามีภรรยาจะอยู่บ้านของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรือแยกจากพ่อแม่

ทั้งสองฝ่ายออกมาอยู่เองก็ได้ไม่จำาเป็นต้องยึดถือประเพณีเก่าอย่างตายตัว ชาวเมืองที่มีบ้านอยู่ที่

ต่างจังหวัดย่ิงมีความอิสระแต่ในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากความเจริญยังคงยึดถือประเพณีด้ังเดิมอย่าง

เคร่งครัด อาทิ ในประเทศกัมพูชายังคงยึดถือประเพณีผู้หญิงสู่ขอผู้ชายและฝ่ายชายจะต้องอยู่บ้าน

ของฝ่ายหญิงหลังแต่งงาน9  ในชนบทของภาคเหนือและภาคอีสานบางแห่งของประเทศไทยก็ยัง

คงยึดถือประเพณีเดิมเช่นกัน กงเฮ่าฉูน（龚浩群）นักวิชาการจีนได้ทำาการวิจัยภาคสนามที่

หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอยุธยาพบว่า หมู่บ้านนั้นยังคงปฏิบัติตามประเพณีดังกล่าวคือ ฝ่ายชายอาศัย

บ้านของฝ่ายหญิงหลังแต่งงานการแผ่ขยายตระกูลจะนับทางสายแม่10อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่ค่อย

เคร่งครัดเรื่องระยะเวลาที่ฝ่ายชายต้องอาศัยอยู่ในบ้านฝ่ายหญิงนานเท่าไรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

 ย้อนกลับไปที่ตำานานการสถาปนาฯ กล่าวว่าพอฮุ่นเถียนมาถึงฟูนัน หลิ่วเหย่ได้นำากองทัพ

ออกมาสู้รบด้วยตนเองสะท้อนให้เห็นบทบาทการนำาของเพศหญิงอยู่ในศูนย์กลางทางอำานาจ

ของสังคมซึ่งเป็นจิตสำานึกของคนในสังคมหญิงเป็นใหญ่หนังสือโบราณของจีนมีการบันทึกเป็น

หลักฐาน เช่น หนังสือหยิงหยาเซิ่งหลั่น（瀛涯胜览）ของหม่าฮวน（马欢）จดไว้ว่าผู้หญิง

เป็นคนดูแลและรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างต้ังแต่พระมหากษัตริย์รองลงมาจนถึงประชาชนท่ัวไปไม่

ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาตัดสินคดีหรือเรื่องการค้าขายน้อยใหญ่ ล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ

ภรรยาในบันทึกประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงชื่อหมิงสื่อ（明史）ฉบับที่ 324 มีการบันทึกเกี่ยวกับ

ประเทศสยามไว้ว่า ไม่ว่าในราชสำานักหรือในครอบครัวคนธรรมดาสามัญทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับ

  การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมจากตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน
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การตัดสินใจของผู้หญิงบทบาทและอำานาจของผู้หญิงอยู่เหนือผู้ชาย หลักฐานข้างต้นนี้แสดงให้เห็น

ว่าอย่างน้อยก่อนราชวงศ์หมิงผู้หญิงมีความสำาคัญย่ิงกว่าผู้ชายไม่ว่าในบ้านหรือในสังคมอำานาจ

รัฐแท้จริงอยู่ในมือของพระมเหสี ชื่ออาณาจักรในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ

โบราณของจีนสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงได้แก่ “ปาไป่สีฟู่ ปาไป่ต้าเตี้ยน” อาณาจักรภรรยาแปด

ร้อย อาณาจักรเจ้าหญิง เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันอีกชั้นหนึ่ง

 ตำานานฯในสำานวนของอินเดียกล่าวว่าหลิ่วเหย่เป็นธิดาของพญานาคเป็นการสะท้อนให้

เห็นถึงความเชื่อด้ังเดิมในสังคมอำานาจฝ่ายมารดาของอินโดจีนท่ีนับถือบูชาส่ิงศักสิทธ์ิหรือเทพเจ้าท่ี

มีลักษณะเป็นเพศหญิง ความเชื่อดั้งเดิมที่ว่านี้ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ การนับถือผีไม่ว่า

ในนิทานพื้นบ้านหรือในภาพยนตร์ไทย ผีมักจะเป็นเพศหญิงความเชื่อเรื่องแม่เตาไฟ แม่โพสพและ

พระแม่ธรณี เป็นต้น ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมากที่สุด ซึ่งล้วนมี

ลักษณะเป็นเพศหญิง ส่วนนาคในความเชื่อของคนอินโดจีนโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาเชื่อกันว่า

เป็นบรรพบุรุษแห่งยุคแรกและเป็นเทพเจ้าเพศหญิงคุ้มครองปกป้องลูกหลานชาวกัมพูชา11  

 ในประเทศลาวและภาคอีสานของไทยมีตำานานเกี่ยวกับพญานาคมากมาย นักวิชาการ

ไทยได้สรุปลักษณะ 3 ข้อ ของความเชื่อเรื่องนาคกล่าวคือ 1) นาคเป็นสัญญลักษณ์ของชนเผ่า 

2) นาคเป็นเจ้าที่ที่ควบคุมน้ำ� 3) นาคเป็นชุดความเชื่ออย่างหนึ่ง12  สุจิตต์ วงษ์เทศ เห็นว่านาคมี

ลักษณะเป็นเพศหญิง13  ในประวัติศาสตร์ไทยอิทธิพลของวัฒนธรรมฟูนัน-เจนละ เคยครอบคลุม

พื้นที่ส่วนใหญ่ของไทย โดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งโดยทางภูมิศาสตร์แล้วเป็นแหล่งใกล้กับศูนย์กลาง

วัฒนธรรมขอมโบราณในประเทศกัมพูชา ตำานานเกี่ยวกับนาคถือได้ว่าเป็นตำานานร่วมของคนในอนุ

ภูมิภาคทั้งไทย ลาวและกัมพูชา พระนางหลิ่วเหย่เป็นพระธิดาของพญานาค ถือว่าว่าเป็นสายพันธุ์

จากตระกูลนาค ในส่วนนี้พอสรุปเบื้องต้นได้ว่า พระนางหลิ่วเหย่ในตำานานฯ คือ รูปเคารพของนาคที่

คนในสังคมอำานาจฝ่ายมารดาที่นับถือและบูชานาคร่วมกันปั้นแต่งและสถาปนาขึ้นมา

 2.การสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินโดจีนกับวัฒนธรรมอินเดียใน

ลักษณะเสริมซึ่งกันและกัน 

 วัฒนธรรมอินเดียแพร่เข้ามาและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเป็น

ความจริงที่ปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ แต่ปัญหาวัฒนธรรมอินเดียหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นฝ่ายไหนมี

บทบาทสำาคัญมากกว่าต่อการพัฒนาวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ลงตัว 

นักวิชาการที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องเหล่านี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 มียอร์ชเซเดส์ เป็นต้น ซึ่ง

ได้แสดงความคิดเห็นในหนังสือThe Indianized States of Southeast Asia ว่าวัฒนธรรมอินเดีย

มีความสำาคัญเป็นหลักส่วนวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นรองและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็น

ภูมิภาคที่มีลักษณะความเป็นอินเดีย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ตอบปัญหาโดยตรงแต่เน้นท่าทีของ

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียซึ่งมีดี.จี.อี. ฮอลล์. เป็นตัวแทนแสดง

ความคิดเห็นในหนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับ

เอาวัฒนธรรมต่างชาติโดยคัดเลือกและปรับปรุงให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนซึ่งทำาได้ดีเยี่ยม     ผู้แต่ง

หนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ย่ิงให้ความสำาคัญแก่ท่าทีของ
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วัฒนธรรมท้องถ่ินโดยเห็นว่าในกระบวนการพัฒนาของวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ชาวท้อง

ถ่ินไม่ใช่เป็นฝ่ายรอรับอิทธิพลภายนอกอย่างเดียวหากแต่เป็นฝ่ายท่ีมีความกระตือรือร้นและมีความ

คิดของตนในการเลือกรับวัฒนธรรมภายนอก14

 จากการศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมของตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน เรามอง

เห็นได้ว่าศาสนาพราหมณ์ท่ีแพร่เข้ามาจากอินเดียโบราณและวัฒนธรรมด้ังเดิมของเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ผสมผสานกันในลักษณะเสริมซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกได้ว่าฝ่ายไหนเป็นหลักฝ่าย

ไหนเป็นรอง ศาสนาพราหมณ์ที่มาจากอินเดียโบราณต้องการอยู่รอดและตั้งหลักในพื้นที่เอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ส่วนวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถ่ินก็มีปัญหาในการพัฒนาเติบโตทั้งสองฝ่ายผสม

ผสานระหว่างกันเสมือน ”การแต่งงาน” ของคนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดการแต่งงานของคนมีความหมาย

อันดับแรกคือ เป็นการตอบสนองความต้องการทางสรีรวิทยาเพื่อสืบสานและพัฒนามนุษยชาติ 

สามีภรรยาทั้งสองเกื้อกูลกัน ไม่มีฝ่ายไหนเป็นหลักหรือเป็นรองแต่เป็นการเสริมซึ่งกันและกัน ขาด

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ อนึ่งอารยธรรมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอารยธรรมของคนชนชั้นสูง

ไม่ใช่อารยธรรมของประชาชนทั้งปวง15 

 วัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มแพร่กระจายในชนชั้นสูงค่อยๆ แผ่ขยาย

ลงมาสู่ชนชั้นล่างและจากสังคมภายนอกเข้าสู่ครอบครัว ภายในกระบวนการนี้ดำาเนินไปอย่าง

ช้าๆ ทุกวันนี้ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้คนชนชั้นล่างยังเป็นกลุ่มคนที่มีจำานวนมากที่สุดในสังคม

และครอบครัวเป็นหน่วยงานพื้นฐานของสังคม ฉะนั้นถึงแม้ว่านับตั้งแต่วัฒนธรรมอินเดีย เช่น 

ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเริ่มเผยแพร่เข้ามาจนถึงทุกวันนี้เวลาผ่านไปกว่า 2000 ปีแล้ว ใน

สังคมระดับล่างและครอบครัวของคนท่ัวไปในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงรักษาความเชื่อและ

วัฒนธรรมที่มีลักษณะดั้งเดิมของพื้นที่นี้มาก ด้วยเหตุนี้หากมองจากแง่มุมรูปแบบการผสมผสาน

ระหว่างวัฒนธรรมทั้งสองอย่างและเส้นทางการแผ่ขยายของอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียจนถึงทุกวันน้ี

เรายังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าวัฒนธรรมฝ่ายไหนสำาคัญกว่า เพียงแต่สรุปได้ตรงนี้ว่าเป็นกระบวน

การเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันเท่านั้น

 ประการแรก มองจากรูปแบบการผสมผสานลักษณะการเสริมซึ่งกันและกันเป็นรูปแบบ

พ้ืนฐานของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถ่ินในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กับวัฒนธรรม

อินเดียโบราณในตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน การเจอกันครั้งแรกระหว่างฮุ่นเถียนและหลิ่ว

เหย่เกิดขึ้นในสนามรบแสดงนัยได้ว่า ในระยะแรกการเผยแพร่ของวัฒนธรรมอินเดียไม่ได้ดำาเนิน

ไปอย่างราบรื่นเนื่องจากมีความขัดแย้งกับวัฒนธรรมท้องถ่ินเมื่อฮุ่นเถียนรบชนะหล่ิวเหย่จึงได้หล่ิว

เหย่เป็นพระมเหสี แสดงว่าต่อมาวัฒนธรรมทั้งสองยอมรับซึ่งกันและกันและผสมผสานกันในพื้นที่

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หลิ่วเหย่เป็นหัวหน้าของกองทัพ สะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลานั้นเอเซียตะวัน

ออกเฉียงใต้เริ่มเข้าสู่ยุคท่ีมีสงครามการเมืองของสังคมอำานาจฝ่ายมารดาเริ่มซับซ้อนย่ิงขึ้นเน่ืองจาก

ฮุ่นเถียนมีอาวุธพิเศษและได้รับชัยชนะแสดงว่าฮุ่นเถียนมีความสามารถเหนือหลิ่วเหย่เพราะฉะน้ัน

ฮุ่นเถียนเหมาะที่จะเป็นกษัตรย์มากกว่าในการปกครองบ้านเมืองที่กำาลังมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่

  การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมจากตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน



วารสารศิลปกรรมบูรพา 2559

35

การที่ฮุ่นเถียนสามารถปักหลักในพ้ืนท่ีน้ีอย่างมั่นคงยังต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับและช่วยเหลือจาก

พระมเหสีหลิ่วเหย่ ปัจจุบันในพิธีแต่งงานของประเทศกัมพูชาเจ้าบ่าวต้องจับชายสไบเจ้าสาวเข้าห้อง

ซึ่งมีตำานานที่พัฒนาจากตำานานการสถาปนาฟูนันเล่าขานกันว่า เมื่อฮุ่นเถียนแต่งงานกับนางหลิ่วเหย่

แล้วไม่สามารถเข้าไปในวังของพญานาคใต้น้ำ�ต้องจับหางของนางหลิ่วเหย่แล้วจึงเข้าสู่โลกใต้น้ำ�ได้16 

 ดังนั้นฮุ่นเถียนสามารถสถาปนาเป็นกษัตริย์และปกครองอาณาจักรฟูนันได้ไม่ได้หมายถึง

ฮุ่นเถียนมีอำานาจสูงกว่าหลิ่วเหย่ และในพื้นที่นี้หากแต่ยังต้องอาศัยความเกื้อหนุนจากหลิ่วเหย่ด้วย

โจวต๋ากวน(周达观) นักเดินทางชาวจีนในสมัยราชวงศ์หยวนเข้ามายังอาณาจักรเจนละ (ประเทศ

กัมพูชา) ในต้นพุทธศตวรรษที่19 ได้แต่งหนังสือบันทึกการเดินทางเจนละ（真腊风土记）ไว้

ในหนังสือเล่มนั้นมีการบันทึกเรื่องเล่าเจดีย์ทอง (สันนิษฐานว่าเป็นปราสาทพิมานอากาศ) เรื่องหนึ่ง

ไว้ว่ากษัตริย์ท่ีมาจากต่างถ่ินต้องข้ึนไปบรรทมท่ีเจดีย์ทองของพระนครหลวงทุกคืนชาวบ้านล้วนลือ

กันว่าภายในเจดีย์ทององค์นั้นมีพญานาคเก้าเศียรเป็นเพศหญิง อาศัยอยู่ซึ่งเป็นเจ้าที่ของบ้านเมือง

นี้ ทุกคืนพญานาคต้องพบหน้ากษัตริย์ซึ่งเป็นคนมาจากต่างประเทศและร่วมรักกันแม้พระมเหสีหรือ

นางสนมของกษัตริย์ก็ไม่กล้าเข้าไปหลังเสร็จธุระกษัตริย์จึงเสด็จออกมาบรรทมกับพระมเหสีหรือ

นางสนมของพระองค์  หากคืนไหนพญานาค  ไม่ปรากฏตัวกษัตริย์ก็จะสิ้นพระชนม์  หากคืนไหน

กษัตริย์ไม่ไปพบกษัตริย์จะตกอยู่ในภาวะอันตราย17  

 ตามตำานานการสถาปนาฟูนัน หลิ่วเย่เป็นพระธิดาของพญานาคและฮุ่นเถียนเป็นกษัตริย์

ส่วนในตำานานเจดีย์ทองแม้ไม่ได้กล่าวว่าพญานาคกับกษัตริย์องค์น้ีเป็นหล่ิวเหย่กับฮุ่นเถียนแต่มี

ประเด็นสำาคัญอย่างหนึ่งที่คล้ายกันและมองข้ามไม่ได้ กล่าวคือกษัตริย์เป็นเพศชายที่มาจากต่างถิ่น

และกษัตริย์อยู่ใต้อำานาจของเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเพศหญิง ดังนั้นในตำานานการสถาปนาฟูนันแม้ชาว

ต่างถิ่นคือฮุ่นเถียนเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีอำานาจและฐานะสูงสุด เพียงแต่แสดงว่า

ฮุ่นเถียนมีความสามารถในการบริหารปกครองบ้านเมืองแต่ภายในบ้านยังต้องเคารพให้เกียรติหรือ

ฟังเสียงเจ้าบ้านซึ่งเป็นเพศหญิง ในบรรดาจารึกโบราณในประเทศกัมพูชาพระมเหสีมักได้รับการ

เคารพนับถือเท่ากับพระราชาเจ้าหญิงอาจมอบสิทธิในการข้ึนครองราชย์ให้แก่โอรสหรือแก่สวามี

ได้ ประติมากรรมรูปพระอุมาประทับอยู่เหนือพระเพลาของพระอิศวรเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการ

สะท้อนให้เห็นว่าพระราชากับมเหสีมีฐานะเท่าเทียมกันและได้รับความเคารพนับถือเช่นกัน18  พระ

อุมาเป็นชายาของพระอิศวรซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างและการทำาลายล้าง ในศาสนาพราหมณ์

ประติมากรรมรูปนี้แสดงให้เห็นว่าภายในครอบครัวสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแยกออกไม่ได้ สภาพ

ภายในครอบครัวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมดังน้ันการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเอเซียตะวัน

ออกและของอินเดียโบราณเกิดขึ้นบนพื้นฐานเสมอภาคและเป็นรูปแบบเสริมซึ่งกันและกัน

 ประการที่สอง การแต่งงานระหว่างฮุ่นเถียนกับหลิ่วเหย่ยังสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรม

อินเดียโบราณส่งอิทธิพลต่อเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยเริ่มจากสังคมชนชั้นสูงก่อนแล้วค่อยๆ แผ่

ขยายลงสู่ชนชั้นล่างปัจจุบันวัฒนธรรมด้ังเดิมยังมีความเหนียวแน่นมากในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

โดยเฉพาะในสังคมชนชั้นล่างวัฒนธรรมด้ังเดิมที่มีลักษณะเป็นของท้องถ่ินมากท่ีสุดคือการเคารพ
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ผู้หญิงซึ่งเป็นลักษณะวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดของสังคมอำานาจฝ่ายมารดา วัฒนธรรมอินเดีย

โบราณมีบทบาทในการผลักดันการพัฒนาของอารยธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าศาสนา

พราหมณ์ของอินเดียส่งเสริมวัฒนธรรมบุรุษนิยมแต่เน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างสองวัฒนธรรม

นั้นเริ่มต้นในรูปแบบเสริมซึ่งกันและกันเสมือนการแต่งงานของสามีภรรยา 

 ดังนั้นบทบาทสำาคัญของผู้หญิงในครอบครัวจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ลูเซียนเอม.

แฮงส์เห็นว่า ยกเว้นความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาการติดต่อสัมพันธ์อ่ืนๆ ระหว่างคนในสังคมไทย

ล้วนแล้วแต่อยู่ในลักษณะของระบบอุปถัมภ์ทั้งสิ้น พ่อแม่เป็นผู้อุปถัมภ์ของลูก พี่ๆ เป็นผู้อุปถัมภ์

ของน้อง นายทหารเป็นผู้อุปถัมภ์ของพลทหารและพระเสื้อเมืองเป็นผู้อุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน

คอยปกปักษ์รักษาอำานาจ ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าความสัมพันธ์ในรูปเช่นนี้มิใช่เป็นแต่เพียงสิ่งที่พูดๆ

กันเท่านั้นแต่เป็นเสมือนเสาหลักที่ย้ำาด้วยหมุดเหล็กอันเป็นเครื่องยึดเหน่ียวสังคมไทยไว้ด้วยกัน19 

ความคิดเห็นของลูเซียนเอม.แฮงส์ท่ีมีต่อลักษณะโครงสร้างทางสังคมโดยเฉพาะการสรุปความ

สัมพันธ์ในด้านมนุษยสัมพันธ์ในสังคมไทยนั้นได้รับการยอมรับและอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวง

วิชาการ แต่จนถึงปัจจุบันผู้ศึกษายังไม่เคยเห็นมีใครสนใจและศึกษาประเด็นที่ว่านี้ยกเว้นความ

สัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยาแม้แต่แองส์เองก็ไม่ได้ให้คำาชี้แจงเพิ่มเติม ผู้ศึกษาเห็นว่าความสัมพันธ์

ระหว่างสามีภรรยาไม่มีลักษณะอุปถัมภ์นั้นก็เพราะในครอบครัวของคนไทยมีภรรยาสองคน นั้นมี

บทบาทและฐานะเท่าเทียมกันปัจจุบันแม้ว่าสังคมกำาลังพัฒนาไปในทางสังคมอำานาจฝ่ายชายอย่าง

ทุกวันนี้แต่โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงยังคงได้รับความเคารพในสังคมมากโดยเฉพาะในครอบครัว 

 ในด้านศาสนาความเชื่อการผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมน้ีมีลักษณะเสริมซึ่งกันและ

กัน  และยากที่จะกล่าวว่าฝ่ายไหนสำาคัญกว่ากันศาสนสถานในพื้นที่ฟูนัน – เจนละมีจำานวนมาก

เป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาพราหมณ์แต่เมื่อเราศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกลักษณะสถาปัตยกรรมที่

เกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมก็ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ยกตัวอย่างเช่น รูปพญานาคที่ทำาเป็น

ราวสะพานราวบันไดการแกะสลักนูนต่ำ�ในระเบียงคดหรือส่วนประกอบของหลังคาปราสาทเป็นต้น

เป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อดั้งเดิม อนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจดีย์ทองที่โจวต๋า

กวนได้ยินมาจากปากชาวบ้านแล้วจดไว้ในหนังสือของเขาสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ในศตวรรษที่

13-14 ศาสนาพราหมณ์ดูเหมือนได้รับการนับถือมากจนชนชั้นปกครองมีความนิยมในการสร้างวัด

พราหมณ์มากเพ่ือบูชาเทพเจ้าสำาคัญองค์ใดองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์แต่ระดับความรู้ความเชื่อ

ของชาวบ้านท่ัวไปยังคงดำารงความเช่ือเดิมไม่เปลี่ยนตามไปท้ังหมดตามความคิดของชาวบ้านท่ัวไป

ภายในเจดีย์ทองมีพญานาคอาศัยอยู่แทนท่ีจะเข้าใจว่าเป็นท่ีประดิษฐานศิวลึงค์หรือประติมากรรม

รูปเทพเจ้าต่างๆ 

 ในศาสนาพราหมณ์จึงกล่าวได้ว่าแม้ว่าศาสนาพราหมณ์ได้เผยแพร่เข้ามาในภูมิภาคน้ี

กว่าพันปีแล้ว แต่ความเชื่อดั้งเดิมเช่นการบูชาพญานาคยังคงเหนียวแน่นมากความเหลื่อมล้ำ�ทาง

ความรู้เก่ียวกับความเชื่อระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นล่างสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการแผ่อิทธิพล

ของวัฒนธรรมอินเดียโบราณจากชนชั้นสูงลงไปสู่ชนชั้นล่างน้ันเป็นไปอย่างเชื่องช้าความเชื่อของ

  การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมจากตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน
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คนทั่วไปยังคงเป็นแบบด้ังเดิมมากกว่าเพราะฉะน้ันจนถึงทุกวันน้ีเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าใน

วัฒนธรรมแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียโบราณและของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้นฝ่าย

ไหนเป็นหลักฝ่ายไหนเป็นรอง

      

ภาพที่ 1 รูปปั้นของพระนางหลิ่วเย่ในประเทศกัมพูชา   ภาพที่ 2 รูปพระอุมาประทับอยู่เหนือพระเพลา

                  ของพระอิศวร

 3.การสะท้อนการเลือกรับเอาวัฒนธรรมอินเดียในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ

วัฒนธรรมอินเดียโบราณแผ่เข้ามาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้รับเอาท้ังหมดหากแต่เลือกรับส่วน

ที่ตนเองต้องการความคิดเรื่องระบบวรรณะเป็นความคิดหลักของวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ตาม

คำากล่าวของพราหมณ์อินเดียโบราณพวกพราหมณ์เกิดจากปากของพระพรหม วรรณะกษัตริย์เกิด

จากแขนของพระพรหม วรรณะแพศย์เกิดจากขาของพระพรหม ส่วนวรรณะศูทรเกิดจากเท้าของ

พระพรหม ระบบวรรณะเป็นระบบการจัดการทางสังคม ศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นระบบสังคมชนชั้น

ในนั้น กำาหนดให้พราหมณ์เป็นวรรณะสูงสุด ดังนั้นพราหมณ์จึงมีฐานะทางสังคมสูงสุดรองลงมา

คือวรรณะกษัตริย์ วรรณะแพศย์และวรรณะศูทรตามลำาดับเพื่อที่จะรักษาอำานาจและตำาแหน่งของ

วรรณะชั้นสูงกฎหมายอินเดียโบราณจึงเน้นย้ำ�ให้ชาวอินเดียแต่งงานภายในวรรณะเดียวกันห้ามไม่

ให้แต่งงานข้ามวรรณะดังเช่นในประมวลกฎหมาย

 Gaudamo ระบุว่าผู้ชายต้องแต่งงานกับหญิงสาวในวรรณะเดียวกัน20 แต่ความคิดที่ว่า

พราหมณ์เป็นวรรณะสูงสุดและการแต่งงานกับคนในวรรณะเดียวกันซึ่งเป็นความคิดสำาคัญของ

ระบบวรรณะนั้นไม่ได้ถูกยืมมาใช้ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดตำานานการสถาปนาฟูนันมีการ

สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วฮุ่นเถียนเป็นพราหมณ์ส่วนหล่ิวเหย่เป็นกษัตริย์อยู่ในวรรณะกษัตริย์

สองคนแต่งงานกันโดยข้ามวรรณะเมื่อแต่งงานแล้วฮุ่นเถียนเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรวรรณะ



38

เปลี่ยนไปโดยปริยาย ยอรชเซเดส์ กล่าวในหนังสือเมืองพระนครนครวัดนครธมไว้ว่าชนชั้นสูงที่เป็น

ผู้ปกครองโดยเฉพาะในตอนต้นของการตั้งอาณาจักรน่าจะเป็นไปได้มากกว่าส่วนใหญ่คงจะมีเชื้อ

สายฮินดู แต่จากการศึกษาถึงพระนามของพระราชินีและบรรดาเชื้อพระวงศ์แสดงให้เห็นว่าคงได้มี

การแต่งงานร่วมกันมาต้ังแต่เริ่มต้นแล้วและแสดงให้เห็นว่าความเข้มงวดในระบบวรรณะของฮินดู

ได้ผ่อนคลายลงในดินแดนที่ห่างไกลนอกอินเดียแล้วในเวลาไม่นาน21

 สมัยโบราณในเอเซียตะวันออกชนชั้นสูงสุดคือกษัตริย์และกลุ่มราชวงศ์ ส่วนพราหมณ์มี

บทบาทในการช่วยบริหารกิจการบ้านเมือง มีฐานะรองลงมาจากชนชั้นกษัตริย์และกลุ่มราชวงศ์

พราหมณ์เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ค่อนข้างสูงเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้รับความเคารพ

นับถือจากคนทั่วไป    ดังข้อความที่บันทึกไว้ในหนังสือบันทึกการเดินทางเจนละ（真腊风土记）

ของโจวต๋ากวนกล่าวว่าหญิงสาวในบ้านคนรวยเมื่อมีอายุ 7 ถึง 9 ขวบและพวกในบ้านคนจนเมื่อ

มีอายุ 11 ขวบเป็นอย่างช้าจะเข้าพิธีเจิ้นถ่าน (คำาว่าเจิ้นถ่าน 阵毯 เป็นคำายืมจากภาษาเจนละใน

สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการตกลงกันในวงวิชาการจีนว่าถอดเสียงมาจากภาษาท้องถิ่นคำาไหน) 

ซึ่งเป็นพิธีเบิกพรหมจารีโดยมีพราหมณ์เป็นประธาน 

 ในหนังสือตงซีหยางเข่า(东西洋考) ของจังเซี่ย (张燮)สมัยราชวงศ์หมิงบันทึกไว้ว่า

ในพิธีเบิกพรหมจารีของหญิงสาวในพ้ืนที่เจนละพราหมณ์เอาเลือดจากเย่ือพรหมจารีของหญิงสาว

และเจิมที่หน้าผากของผู้ชายเพื่อเป็นสิริมงคล22  พราหมณ์เป็นประธานของพิธีแสดงว่าพราหมณ์

เป็นกลุ่มคนที่ได้รับความนับถือจากชาวบ้านธรรมดา พราหมณ์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ

หลายคนได้รับตำาแหน่งสำาคัญทางราชการ บางคนเป็นถึงราชปุโรหิตได้รับการเคารพยกย่องและ

ได้รับสมบัติมหาศาลจากพระมหากษัตริย์ กระทั่งเสกสมรสกับหญิงสาวเชื้อพระวงค์ พระเจ้ายโศ

วรมันที่ 1 มีพราหมณ์ วาม-ศิวะซึ่งเคยเล่าเรียนความรู้มาจากสานุศิษย์ของนักปรัชญาชาวอินเดียชื่อ 

ศังกราจารย์เป็นพระอาจารย์ตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์อยู่23  พราหมณ์ทิวากรบัณฑิตได้เป็นราช

ปุโรหิตรับราชการมานานถึง 3 รัชสมัย มีหน้าที่เดินทางไปแสวงบุญยังศาสนสถานที่สำาคัญทุกแห่ง

ภายในราชอาณาจักรเพื่ออุทิศถวายสิ่งของต่างๆ   แทนพระราชา    เมื่อถึงอสัญกรรมในรัชสมัยพระเจ้า

สุริยวรมันที่ 2 ได้รับคำากล่าวสรรเสริญจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งจารึกไว้ในปราสาทพระวิหาร

ปราสาทบันทายสรี24 ศิลาจารึกขอมหลายหลักมีการบันทึกเรื่องการเสกสมรสหลายรายระหว่าง

พราหมณ์ในราชสำานักกับหญิงสาวเชื้อพระวงค์ และมีสิทธิพิเศษในการบริหารบ้านเมือง อาทิ 

พราหมณ์ชื่อทิวากรภัฏฏ์ได้เสกสมรสกับราชธิดาองค์หนึ่งของพระเจ้าราเชนทรวรมันได้รับมอบ

หน้าที่สำาคัญในการจัดการสร้างปราสาทพระอินทร์ โกสีพราหมณ์ยัชญวาราหะซึ่งมีพ่อเป็นพราหมณ์ 

แม่เป็นราชธิดาของพระเจ้าหรรษาวรมันที่ 1 ได้มอบหมายให้ไปสร้างปราสาทบันทายสรีในปีคริสต์

ศักราช 967 พราหมณ์ทิวากรภัฏฏ์กับยัชญวาราหะต่างเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ของพระเจ้า

ชัยวรมันที่ 525 

 ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าพราหมณ์จะได้รับความ

เคารพอย่างสูงแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะทางสังคมสูงสุด เป็นแค่ผู้ช่วยบริหารราชการแผ่นดินของกษัตริย์

เท่าน้ันพราหมณ์เป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตโดยอาศัยทรัพย์สินจากกษัตริย์หรือคนท่ัวไปในสังคมถวาย

  การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมจากตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน
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ให้ แต่การแสดงความรู้สึกสำานึกในบุญคุณไม่ถือเป็นเรื่องสมควร มีจารึกกล่าวถึงข้อกำาหนดอย่าง

ละเอียดว่าผู้อุปถัมภ์อันสูงศักดิ์เช่นพระราชาและบรรดาพระมเหสีจะสมควรได้รับการต้อนรับจาก

พราหมณ์ในศาสนสถานอย่างไรเมื่อเสด็จมา เจ้าอาวาสจะต้องถวายเกียรติยศเช่นเดียวกับเทพเจ้า26 

 ความคิดการแต่งงานกับคนในวรรณะเดียวกันของวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์นั้นไม่ได้

แพร่หลายอย่างกว้างขวางในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดนี้เพียงแต่สะท้อนให้เห็นจากราช

ประเพณีการสืบราชสมบัติเท่านั้น ในพื้นที่อินโดจีนโบราณฐานะของคนในสังคมไม่คงที่สามารถ

เลื่อนขึ้นลงได้การเป็นขุนนางในราชอาณาจักรไม่ใช่สิทธิเฉพาะของพราหมณ์กับบรรดาเชื้อพระวงศ์

บุคลธรรมดาที่ได้สร้างความดีความชอบให้แก่บ้านเมืองหรือมีความสามารถเป็นพิเศษ มีโอกาส

เลื่อนขึ้นมาเป็นขุนนางได้ดังเช่น ในวัดบาเสตมีจารึกหลักหนึ่งกล่าวถึงเรื่องพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัน

ที่ 2 ได้พระราชทานสิ่งของและเกียรติยศแก่หัวหน้าของหมู่ช่างคนหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นเลื่อนขึ้น

เป็นวิศวกรรมยังโปรดเล่ือนวรรณะของครอบครัวของเขาให้สูงข้ึนเป็นวรรณะอันมีชื่อเสียงแห่งผู้ท่ี

ได้รับพระราชทานภาชนะทองคำา27  ฐานะของคนชั้นสูงก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน บรรดาเชื้อพระวงศ์

อาจถูกถอดถอนออกจากฐานันดรไปเป็นบุคคลธรรมดาได้เน่ืองจากกระทำาความผิดหรือลดฐานะ

เป็นสามัญชนตามธรรมชาติเนื่องจากลำาดับชั้นเชื้อพระวงศ์ห่างออกไป เช่น กฎมณเฑียรบาลไทย

กำาหนดว่าบรรดาผู้สืบเชื้อสายราชสกุลถัดจากหม่อมหลวงลงมาเป็นสามัญชน 

            ดังนั้นในการปกครองบ้านเมืองหน้าที่ของพราหมณ์คือ ช่วยเสริมความมั่นคงของราชบัลลังค์

และพระราชอำานาจ คติเทวราชาคือ เครื่องมือที่พราหมณ์นำามาใช้เพื่อช่วยให้กษัตริย์สร้างพระราช

อำานาจเด็ดขาดและเต็มที่ ตามคตินี้กษัตริย์นอกจากจะต้องปกครองบ้านเมืองเสมือนพุทธราชาภาย

ใต้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เช่น ทรงทศพิธราชธรรม จรรยานุวัตร 4 ประการและจักรวรรดิวัตร 

12 ประการแล้วยังต้องเป็นเทวราชาด้วยกล่าวคือกษัตริย์คือสมมุติเทวราชในตำานานการสถาปนา

ฟูนัน ฮุ่นเถียนได้รับคำาชี้แนะจากเทพเจ้าในความฝันต่อมากลายเป็นกษัตริย์ฟูนันเป็นการสื่อให้เห็น

ว่ากษัตริย์ฟูนันมีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าตามคติเทวราชาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กษัตริย์ทรง

เป็นสมมติเทพ กษัตริย์ขอมและสยามหลายต่อหลายพระองค์อ้างว่าตนเองคือพระอิศวรหรือพระ

นารายณ์อวตาร ดังเช่น ศิลาจารึกขอมมีการบันทึกไว้ว่าพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 คือพระอิศวรอวตาร

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นผู้สร้างประสาทนครวัดคือพระนารายณ์อวตาร หลังจากเสด็จสวรรคต

ไปแล้วพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ได้รับพระนามว่าบรมศิวโลก28  ส่วนพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ได้รับ

พระนามว่าบรมวิษณุโลก29  

 การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียโดยผ่านทางกัมพูชาเข้า

มามากโดยเฉพาะลัทธิเทวราช พระมหากษัตริย์ทรงได้รับการยกย่องเป็นสมมติเทพอยู่เหนือบุคคล

สามัญ เช่น เป็นพระนารายณ์อวตารบ้างหรือพระศิวะอวตารบ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคตินิยมที่ถือว่า

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประดุจดังเทพเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสืบราชบัลลังก์ต้องเป็นพระบรมวงศา

นุวงศ์ผู้มีความใกล้ชิดท่ีสุดกับพระมหากษัตริย์ในทางสายเลือดเพ่ือที่จะรักษาเชื้อเจ้าไว้ให้มากท่ีสุด 

ดังน้ันสายเลือดทางฝ่ายมารดาของผู้ที่จะสืบราชบัลลังก์มีความสำาคัญมากการแต่งงานกับคนใน

ตระกูลเดียวกันในชั้นพระบรมวงศานุวงศ์จึงมีมาก 
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 กฎมณเฑียรบาลท่ีเก่ียวข้องกับราชประเพณีการสืบราชบัลลังก์ของสมัยอยุธยาสืบทอด

ลงมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สายเลือดของพระมหากษัตริย์หลายพระองศ์สะท้อนให้เห็นอย่าง

ชัดเจน อาทิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นพระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 กับหม่อมเจ้ารำาเพยพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ต่างประสูติแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 กับพระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรีซึ่งเป็นพระเจ้าน้องนางเธอต่างพระชนนี เป็นต้น แสดงให้

เห็นว่าในกระบวนการพัฒนาของสังคมจากสังคมหญิงเป็นใหญ่ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสังคมชายเป็น

ใหญ่นั้นเชื้อสายทางฝ่ายมารดายังมีความสำาคัญในการตัดสินคัดเลือกผู้ท่ีจะสืบราชบัลลังก์เพ่ือ

รักษาสายเลือดอันบริสุทธ์ิของพระราชวงศ์ที่มีความเป็นเจ้าซึ่งก็คืออิทธิพลความคิดการแต่งงานกับ

คนในวรรณะเดียวกันของวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ของอินเดียแต่ความคิดน้ีส่งผลต่อชนชั้นสูง

เป็นสำาคัญไม่ได้กระจายไปทั่วทุกชนชั้น

 อิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากมีอิทธิพลของ

วัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์แล้วยังประกอบด้วยมิติทางศาสนาพุทธมหายานและหินยานโดยเฉพาะ

ศาสนาพุทธหินยานในพ้ืนที่อินโดจีนดังปรากฏการบรูณาการในเรื่องเล่าท่ีอยู่ในตำานานการสถาปนา

ฟูนันเรื่องเหล่าน้ีเพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงการเผยแพร่ของวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์เท่าน้ันและ

ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแต่อย่างใด

 ทว่าอาจมีคนตั้งข้อสงสัยว่าการศึกษาเชิงวัฒนธรรมของตำานานเรื่องน้ีคงเป็นการมอง

ปัญหาด้านเดียวผลการศึกษาจะขาดความสมบูรณ์แต่ผู้ศึกษาเห็นว่าความสมบูรณ์ของตำานานไม่

น่าจะเป็นปัญหาเพราะสาระท่ีอุดมด้วยความหมายทางวัฒนธรรมได้แฝงอยู่อย่างครบถ้วนตั้งแต่

กระบวนการจัดการความแย้งของคนในและคนนอกพื้นที่ (หลิวเหย่กับฮุ่นเถียน) เนื้อหาที่เล่าเป็น

เสมือนโปรแกรมจัดระเบียบทางความคิดจัดเรียงระบบและรักษาฐานคิดทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ได้อย่างชาญฉลาดแนบเนียนอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในพ้ืนท่ีซึ่งผลท่ีเกิดจากการคัดเลือกส่วนท่ีมี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านการเมือง (ความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้าน) ศาสนา (การประนีประนอม

โดยสร้างศาสนาสถานเจดีย์ทองเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ) เศรษฐกิจ (พื้นที่ปากแม่น้ำ�โขงของกัมพูชา)และ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (การจัดวางสถานะวรรณะในสังคมผ่านประเพณีบวชนาค) การ

จัดระบบตามความต้องการของตนรับมือวัฒนธรรมภายนอกซึ่งแตกต่างไปจากวัฒนธรรมต้นทาง

ได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะผสมผสานระหว่างอาณาจักรและค่อยๆพัฒนาคลี่คลายเผสมป็น

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรากฏการณ์เหล่านี้คือรูปแบบการพัฒนาของรสนิยมทางวัฒนธรรม

แบบอินโดจีนเป็นฐานก่อร่างในการพัฒนาอาณาจักรฟูนันและส่งผลถึงวัฒนธรรมบางส่วนในเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ดังตัวอย่างความหมายและระบบความเชื่อในเรื่องนาคที่กล่าวมา 

บทสรุป

  การศึกษาความหมายทางวัฒนธรรมจากตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนัน
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 บทความชิ้นน้ีเป็นประมวลผลที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับ

วัฒนธรรมอินเดียโบราณโดยผ่านบูรณาการหลายพันปีจนได้กลายเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของพ้ืนที่

อินโดจีนที่สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยวัฒนธรรมดั้งเดิมในแบบสังคมหญิงเป็นใหญ่  ในเวลาต่อมา

เมื่อวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์เผยแพร่เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ินในรูปแบบเสริมซึ่ง

กันและกันมีบทบาทในการกระตุ้นการพัฒนาของวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีมีลักษณะของสังคมผู้หญิง

เป็นใหญ่และกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินไปด้วยเช่นเดียวกันรูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาของ

วัฒนธรรมศาสนาพุทธในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีการสะท้อนให้เห็นร่องรอยพิธีกรรมจากประเพณี

ร่วมกันในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหินยานท่ีเห็นได้ชัดในการทำาขวัญนาคในพิธีบวชนาค 

ในพิธีน้ีพราหมณ์จะสั่งสอนผู้ที่จะบวชเป็นพระว่า“การบวชเป็นพระเป็นการกระทำาที่สร้างบุญกุศล

ให้แก่พ่อแม่พ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสู่สวรรค์”หลังจากเสียชีวิตแล้วการบวชจึงเป็นการ

ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ที่เคยอุ้มท้องเราตลอด 9 เดือนท่านได้ทนรับทุกข์และ

ความเดือดร้อนของลูกอย่างมหาศาล  พิธีทำาขวัญนาคแสดงให้เห็นว่าศาสนาพุทธเปิดพื้นที่เชื่อมต่อ

วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่โดยเฉพาะ “ผู้เป็นแม่”

 ดังนั้นถึงแม้ว่าสังคมพัฒนากลายเป็นสังคมอำานาจฝ่ายชาย ปัจจุบันนี้โดยทั่วไปแล้วผู้

หญิงหางานทำายากกว่าผู้ชายและไม่ได้รับความสนใจในสังคมเท่าผู้ชายแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงยัง

มีฐานะสำาคัญเมื่ออยู่ในบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีนับถือบูชาผู้หญิงท่ียังสืบทอดลงมาจากสมัย

บรรพกาล ประเพณีการทำาขวัญนาคนับเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง

ในการสะท้อนให้เห็นจากการศึกษาวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมเก่ียวกับเน้ือหาของตำานานการสถาปนา

อาณาจักรฟูนันทำาให้เราเข้าใจรูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ลึก

ซึ้งย่ิงข้ึนพิจารณาจากพ้ืนท่ีอินโดจีนวัฒนธรรมด้ังเดิมยังเก็บรักษาระบบคิดหลายอย่างไว้ได้อย่าง

แนบเนียน

 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า เรานั้นไม่สามารถตัดสินได้ว่าวัฒนธรรมอินเดียและ

วัฒนธรรมท้องถ่ินฝ่ายไหนมีความสำาคัญมากกว่ากันแต่ส่ิงท่ีเราปฏิเสธไม่ได้คือวัฒนธรรมของทั้ง

สองพื้นที่นี้ หลังจากผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงเวลาได้ทิ้งร่อยรอยทางความคิดอัน

ทรงคุณค่ามีสาระโดยมีกาลเวลาอันยาวนานเป็นตัวบ่งบอกมิติทางประวัติศาสตร์ในที่สุดได้กลาย

เป็นส่วนประกอบสำาคัญที่ช่วยวางรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของอาณาบริเวณแห่งนี้อีกต่อ

หนึ่ง นี่คือมูลเหตุสำาคัญในการกำาเนิดของตำานานการสถาปนาอาณาจักรฟูนันซึ่งยังคงเต็มเปี่ยมด้วย

ความหมาย ฉายให้เห็นแนวคิดและความลุ่มลึกในกระบวนการสร้างตำานานการเล่าสืบทอดกันต่อ

มานับพันปี.
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บทคัดย่อ

 การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีวิจัยที่ใช้รูปแบบของการผสานวิธีกันระหว่าง

วิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกันทำาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนา

รูปแบบแผนที่ป้ายบอกทางของเดิมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน เก้าอี้นั่งพักผ่อนโดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้ (1)เพื่อศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (2)เพื่อศึกษาหลักการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (3)

เพื่อศึกษาวัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (4)เพื่อพัฒนารูปแบบแผนที่ 

ป้ายบอกทางของเดิมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย  (5)เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของ

ประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว โดยใช้วัสดุ

ประจำาท้องถ่ินของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนตามหลักการการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนเพ่ือ

การท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชน และความมีระบบระเบียบที่สอดคล้องกับแผน

พัฒนาชุมชนของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลนำามา

วิเคราะห์จนได้แนวทางการออกแบบจากผลการวิจัยพบว่าพิจารณาด้านหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย

ของผลิตภัณฑ์  ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานและด้านความสวยงาม ในรายข้อผลิตภัณฑ์

สามารถที่พัฒนาใช้งานได้จริง มีระดับความเหมาะสมมาก และในรายข้อผลิตภัณฑ์มีความง่ายต่อ

การใช้งาน มีระดับความเหมาะสมมาก ในรายข้อผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่น่าสนใจ สวยงาม มีระดับ

ความเหมาะสมมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมระดับมาก  ได้ผลการ

ประเมินความพึงพอใจจากประชาชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในระดับเหมาะสมมาก(x̅= 4.43)

คำาสำาคัญ : ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน, ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์, 

               ส่งเสริมการท่องเที่ยว

การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

STUDY AND DESIGN OF PUBLIC LANDMARK TO PROMOTE 
TOURISM FOR DANK WIAN POTTERY VILLAGE

ทิพพาพรรณ  สายเพ็ชร

วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบการผลิตอุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 Study and design of Public Landmark to promote tourism for Dan Kwian pottery 

village. This research combines methods is a research-based model of the integration be-

tween quantitative research methods. and qualitative research. The First, study analyzed 

data from the document and fieldwork. 

 To design of Public Landmark to promote tourism. Develop a sign map, signs of 

old provide with clear details, Benches and trash bin. With the following objectives: (1) to 

study and design of Public Landmark to promote tourism for Dan Kwian pottery village, 

(2) to study principles the evolving Public Landmark for tourism community, (3) to study 

material of local communities Dan Kwian, (4) To develop a sign map, signs of old provide 

have clear details and easy understandable, and (5) to assess satisfaction of peoples in 

the Dan Kwian pottery village and tourists. Using materials of local Dan Kwian village, this 

research use principles of development   Public Landmark to promote tourism. Shows the 

uniqueness of the community and the regulatory system Consistent with community devel-

opment plan of the Dan Kwian village. This study collected and analyzed data, until have 

design guidelines. Research indicates that The front of the functionality of the product for 

convenience of use and Ergonomics aesthetic in comparison to the developed product 

that actually works. Is the most appropriate and in the product is easy to use. With the 

most appropriate products in an attractive format, with its most appropriate level. The total 

average Comments are the most appropriate. The results of the satisfaction of the people 

in the community and tourists in the high level (x̅= 4.43).

Keyword : Dan Kwian pottery village, Public Landmark, tourism promote

Abstract
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 จากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน มนุษย์เรามีการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์มาโดยตลอด โดยมี

แนวความคิดริเริ่มในการออกแบบแตกต่างกันไปตามพื้นฐานสภาพแวดล้อม สภาพสังคม ความ

เชื่อและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถสรุปเป็น 2 แบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ แบบ

ประดิษฐ์ (formal design) และ แบบธรรมชาติ (informal design) ซึ่งการกำาเนิดของแต่ละรูปแบบ

ในแต่ละประเทศมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยิ่ง (ศศิยา  ศิริพานิช, 2556, หน้า1)

 ในเชิงของการพัฒนาโครงการ “งานภูมิทัศน์” นักออกแบบต้องพิจารณากำาหนดตำาแหน่ง

กิจกรรมการใช้พื้นที่ และรายละเอียดต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ควรจัดให้มีขึ้นในพื้นที่นั้นๆ สามารถ

สรุปได้ว่า การออกแบบภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กิจกรรม (activity) หมายถึง กิจกรรมที่จะ

จัดให้มีขึ้นในพื้นที่  และองค์ประกอบ (elements) หมายถึง สิ่งที่เหมาะสมจัดให้มีในกิจกรรมแต่ละ

ประเภท ทั้งที่มีชีวิตหรือต้นไม้ (softscape) และสิ่งไม่มีชีวิต (hardscape) เช่น กิจกรรมนั่งเล่น ควร

มีม้านั่ง ศาลา และสวน กิจกรรมว่ายน้ำ�ควรมีสระว่ายน้ำ� ฝักบัวชำาระตัว ม้านั่งอาบแดด ร่ม กิจกรรม

ปิกนิก ควรมีโต๊ะและม้านั่งจัดวางบนพื้นแข็ง ถังขยะ เตาย่าง และร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ส่วน

กิจกรรมแค้มป์ไฟ ควรมีลานพื้นแข็ง เตาปิ้งแบบล้อมวงได้ ม้านั่ง อาจตั้งอยู่ที่โล่งแจ้งได้เลยเพราะ

ทำากิจกรรมในตอนกลางคืน เป็นต้น ซึ่งนักออกแบบจะเป็นผู้กำาหนดรูปแบบ ผิววัสดุ และตำาแหน่งที่

จะจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้ (ศศิยา  ศิริพานิช, 2556, หน้า 59)

 ด่านเกวียน เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำาบลด่านเกวียน อำาเภอโชคชัย ห่างจากตัวเมือง

นครราชสีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงหมายเลข 224 สาย

นครราชสีมาโชคชัยผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งมีร้านค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เรียงรายอยู่สองฟาก

ฝั่งและมีลำาน้ำ�มูลทอดขนานอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออก หมู่บ้านด่านเกวียนแต่เดิมพ่อค้าจากนางรอง 

บุรีรัมย์ - สุรินทร์ - ขุนหาญ - ขุขันธ์ เรื่อยไปจนถึงเขมรจะเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาว

โคราชและมักจะพักกองคาราวานเกวียนกันเป็นประจำาจนได้ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านด่านเกวียน” และ

ในขณะพัก พ่อค้าเหล่านั้นก็มักนำาดินจากสองฟากฝั่งลำาน้ำ�มูลมาทำาภาชนะใช้สอยต่างๆ เช่น โอ่ง 

อ่าง ไหปลาร้า ฯลฯ โดยลอกเลียนแบบจากชนชาวข่าวซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อาศัยในพื้นที่แต่เก่าก่อน 

หลังจากนั้นเมื่อนำาภาชนะเหล่านั้นกลับภูมิลำาเนาของตน และด้วยคุณภาพพิเศษของภาชนะทั้งใน

ด้านสีสันความคงทนต่อการใช้งาน จึงทำาให้ภาชนะด่านเกวียนเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนจนได้รับ

การเผยแพร่มากขึ้นเป็นลำาดับ จนกระทั่งได้รับความสนใจยิ่งจนกลายเป็นสินค้าหนึ่งในการค้าขาย

กันในยุคอดีตจวบจนปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นอยู่ที่ดินที่นำามาใช้ 

กล่าวคือดินด่านเกวียนเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดที่ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแมน่้ำ�มูล (ซึ่งห่างออกไปจาก

ทางหลวง 224 ทางทิศตะวันออกประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร)ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่า กุด หรือแม่น้ำ�

ด้วน (ลักษณะลำาน้ำ�ที่คดเคี้ยว กัดเซาะตะลิ่งจนขาดและเกิดลำาน้ำ�ด้วนขึ้น) ส่วนที่เป็นแนวกัดเซาะ

จะกลายเป็นแหล่งทับทมดิน ดินดังกล่าวนี้เป็นดินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อ

บทนำา
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การเผา ไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่ายและที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือดินนี้เมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติ

เป็นสีแดง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากธาตุเหล็ก (IronOxide)หรือสนิมเหล็กที่มีอยู่จำานวนมากใน

เนื้อดิน (www.dankwian.com.2554: internet )

 ปัจจุบันหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีชื่อเสียงมาก ในฐานะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมกรรมวิธีการปั้นและใช้ดิน

จากริมฝั่งแม่น้ำ�มูลที่เผาแล้วมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียนจนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP tourism village) จึงเป็นที่ไว้วางใจ

ได้เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและมาตรฐานของการบริการ มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินมาท่องเที่ยว

และติดต่อซื้อขายเป็นจำานวนมาก (กองวิชาการและแผนงาน สำานักงานเทศบาลตำาบลด่านเกวียน) 

แต่ยังขาดชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่ดี ป้ายบอกสถาน

ที่และแผนที่ในการบอกตำาแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวในจุดต่างๆ นั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม และ

ยังขาดความชัดเจนของข้อความ  แผนที่บอกตำาแหน่งก็บอกเพียงตำาแหน่งหมู่บ้านด่านเกวียนไม่

ได้บอกถึงจุดท่องเที่ยวที่สำาคัญของหมู่บ้านด่านเกวียน เพื่อเป็นการแนะนำาให้นักท่องเที่ยวเดินทาง

ไปท่องเที่ยวยังจุดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  

สำานักงานเทศบาลตำาบลด่านเกวียน, 2556, หน้า 1)

 จากความสำาคัญดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อพัฒนารูปแบบแผนที่ 

ป้ายบอกทางของเดิมให้มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น เพื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวภายในชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเข้าใจในเส้นทางได้ง่ายขึ้น โดยใช้วัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่อง

ปั้นดินเผาด่านเกวียนตามหลักการการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็น

ถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและความมีระบบระเบียบที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนของชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ด้วยการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งนี้จะอยู่ในส่วนของแนวทางการ

พัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่า  “เมืองคุณย่าน่าอยู่” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาประเทศ

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เมื่อได้มีการดำาเนินการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้ดำาเนินการวิจัยจนสำาเร็จ สามารถนำาผล

การวิจัยที่ได้ไปดำาเนินการปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้จริง

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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 1. เพื่อศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 2.   เพื่อศึกษาวัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบแผนที่ ป้ายบอกทางของเดิมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย

เพื่อนักท่องที่เดินทางมาเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนัก

ท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

 ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

สามารถตอบสนองความพึงพอใจต่อประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและเป็น

ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผู้วิจัยมีแนวทางการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้

 1.การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยใช้แนวความคิดด้านประโยชน์ใช้สอยของนวลน้อย บุญวงศ์ 

(2539) กล่าวถึงประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ คือ ประโยชน์ใช้สอยที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้งานตาม

ขอบเขตที่กำาหนดไว้ 2 ด้าน คือ

  1.1 ประโยชน์ใช้สอยหลัก คือ ประโยชน์เฉพาะโดยตรงที่งานออกแบบนั้นๆ จะ

ต้องทำาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นประโยชน์สำาคัญที่ผู้สร้างริเริ่มตามความมุ่งหมาย

  1.2 ประโยชน์ใช้สอยรอง คือ ประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้ประโยชน์

ใช้สอยหลักสามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น ในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 

การดูแลบำารุงรักษาได้ง่าย

 2. เพื่อศึกษาวัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยใช้แนวคิดเรื่อง

การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2555, หน้า 20) โดยผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบในการ

ศึกษา ดังนี้

  2.1 แสดงคุณค่าของธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

  2.2 วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่นผลิตได้จริง โดยใช้ภูมิปัญญาของชาว

บ้าน เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น มีคุณค่า ต้องใช้ความสามารถเฉพาะ

วัตถุประสงค์

สมมติฐานการวิจัย

กรอบแนวคิด
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  2.3 ด้านความสวยงาม และน่าสนใจ รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น รูป

ทรง ลวดลาย สีเน้นความเป็นธรรมชาติ

  2.4 มีประโยชน์ในการใช้งานง่าย   เหมาะสมกับราคา   และสื่อถึงที่มาของ

ผลิตภัณฑ์

 3.เพื่อพัฒนารูปแบบแผนที่ ป้ายบอกทางของเดิมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย

เพื่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยใช้แนวคิดของเรื่องการพัฒนา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ การประเมินผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้

  3.1  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

  ผู้วิจัยได้ศึกษานโยบายการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

เป็นการนำาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความ

พร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  

มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอย่างเป็นธรรม รวม

ทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้น

ฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจำาเป็นต้องบริหารจัดการ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่

ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่

ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3.2  การประเมินผลงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

  ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์ของ อารยะ ศรี-

กัลป์ยาณบุตร (2550, หน้า 54-55) ซึ่งได้กล่าวถึงการประเมินผลการออกแบบไว้ดังนี้ 1.ความ

เป็นต้นฉบับ  2.ความยืดหยุ่น 3.การให้รายละเอียด

 4.การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีศึกษา

และออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียน  โดยใช้แนวคิดเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการออกแบบของ ธีรชัย สุขสด (2544 : 88) ใน

ส่วนของการประเมินงานออกแบบดังนี้ 1.หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย (Function) 2.ความสะดวกสบาย

ในการใช้ (Ergonomics) 3.ความสวยงาม (Aesthetes)

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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แผนผังที่  1  กรอบการวิจัยที่เชื่อมโยงกับแนวคิด

 ในการศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

 1. ตัวแปรที่ทำาการศึกษาประกอบด้วย

 ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบของชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  

 ตัวแปรตาม  คือ ปัจจัยของความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1  ประชากร  ที่ใช้ในการศึกษาเพื่อดำาเนินโครงการ คือ ประชาชนในชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียน ทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 วัน  จำานวน 135 คน

  2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่ม

ประชากรด้วยการสุ่มตัวอย่างมีระบบ (Systematic Sample) มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิด

เห็น และความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนักท่องเที่ยวที่เดิน

ทางมาเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่มีชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่ภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว โดยใช้ตารางกำาหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนจำานวน 100 คน เป็นเกณฑ์ใน

การสุ่มตัวอย่าง ประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่อง

เที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยกำาหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

ขอบเขตของการวิจัย
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 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา และออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิ

ทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 แหล่งข้อมูลที่ 1  คือ เอกสาร ทฤษฏี เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  และขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 แหล่งข้อมูลที่ 2 คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านโยธาและผังเมือง ของเทศบาลด่านเกวียน องค์การ

บริหารส่วนตำาบล ตำาบลด่านเกวียน อำาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 3 ท่าน ได้แก่  

 1.คุณสรายุทธ์  อามะเคษ  ผู้อำานวยการช่างเทศบาลด่านเกวียน 

 2.คุณทังศักดิ์  นิ่มกระโทก  นักบริหารงานช่างเทศบาลด่านเกวียน 

 3.คุณปราโมทย์  มอบกระโทก  ผู้อำานวยการช่าง อบต.ด่านเกวียน 

อาจารย์ที่จบทางด้านการออกแบบผังเมือง คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำานวน 3 ท่าน

 1.รศ.ดร.พัสตราภรณ์  ทิพย์ไสธร  2.รศ.สุรศักดิ์  กังขาว 3.รศ.สมพล  ดำารงเสถียร

 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาวัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียน

 แหล่งข้อมูลที่ 1  คือ เอกสาร ทฤษฏี เกี่ยวกับวัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชน เครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียน  

 แหล่งข้อมูลที่ 2 คือ ปราชญ์ชาวบ้านประจำาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจำานวน 5 

ท่านได้แก่ 1.นายปั่น  บุญเนตร 2.นายหยวก  ปอกระโทก 3.นายหมี  สิงห์ทะเล 4.นายอยู่  บุญกระ

โทก 5.นายจวง  แตงกระโทก

 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3  เพื่อพัฒนารูปแบบแผ่นที่ป้ายบอกทางของเดิมให้มีราย

ละเอียดท่ีชัดเจนเข้าใจได้ง่ายสำาหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในชุมชนเครื่องปั้น   

ดินเผาด่านเกวียน

 แหล่งข้อมูลที่ 1 คือ เอกสาร ทฤษฏี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์  และนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 11  ที่ว่าด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

 แหล่งข้อมูลที่ 2 คือ กรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว  จังหวัดนครราชสีมา

 แหล่งข้อมูลที่ 3 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ จำานวน 3 ท่าน

 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อชุด

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 แหล่งข้อมูล คือ ประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มาเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  จำานวน 100 คน จากจำานวนประชากร 135 คน  ด้วย

การเปิดตารางสุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  เป็นการสุ่มแบบบังเอิญ  

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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 การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) เป็นการ

วิจัยที่ใช้รูปแบบของการวิจัยแบบผสานวิธีกัน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative methods) 

และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) ร่วมกัน โดยค้นหาเอกลักษณ์ประจำาท้องถิ่นของชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน กรรมวิธีการผลิต  ส่วนประกอบของชุดตกแต่งภูมิทัศน์  ปัญหาของเดิม

ที่มีอยู่ แล้วนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค และสื่อถึงเอกลักษณ์ประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา โดยแบ่ง

ขั้นตอนของวิธีดำาเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

ไว้

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative methods) ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินด้านการออกแบบ 

และประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จำานวน 100 ท่าน จากตารางสุ่มตัวอย่าง

ของเครซี่และมอร์แกน เพื่อหาค่าที่ชี้วัดความความเหมาะสมทางด้านการออกแบบและความพึง

พอใจของผู้บริโภค  

      การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแล้วนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จำาลำาดับขั้นตอนไว้

พร้อมทั้งแบ่งลักษณะในการจัดทำาได้ดังนี้

  1.1 แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

จำานวน 3 ท่านเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non -Structured interview)    โดยมีประเด็น

การสัมภาษณ์ประกอบด้วย ด้านวัสดุ ด้านประโยชน์ใช้สอย  ด้านความสวยงาม   ด้านขนาดสัดส่วน 

ความเป็นมาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการการออกแบบ   

  1.2แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ  

เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่ผู้วิจัยได้ทำาการกำาหนดประเด็นที่สำาคัญ ให้ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องการศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อนำาประเด็นการออกแบบที่สำาคัญ ที่ได้รับการ

แนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ ตามกระบวนการในการออกแบบ

เพ่ือกำาหนดแนวทางในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยใช้การจดบันทึก ภาพถ่าย โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
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และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ  ในแต่ละหัวข้อแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of 

Item Objective Congruence: IOC) เป็นรายข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ส่วน

ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่สอดคล้องไม่ถึง 0.5 นำาไปแก้ใหม่ตามคำาแนะนำาผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ

  1.3 แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สอบสำาหรับการศึกษาลักษณะทั่วไป

ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  คำาถามแบบ

ตรวจสอบและเติมในช่องว่าง

  ตอนที่   2  สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

ถึงประโยชน์ที่มีของชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว    ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียน เป็นลักษณะแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

  ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

  ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

  ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

  1.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ การใช้เครื่องมือในการวิจัยผู้ทำาการวิจัยได้ทำาการ

เลือกใช้เครื่องมือประเภท สัมภาษณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค วิธีการสร้าง

เครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนในการเตรียมและวางแผนการดำาเนินงานทั้งหมดดังนี้

  1.ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการสร้าง 

แบบสอบถามตามตัวแปรทำาการศึกษา

  2.นำาแบบสอบถามเสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและขอคำา

แนะนำามาปรับปรุงแก้ไข

  3.นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องของ

ภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง  

               4.ทำาการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือนำา

ไปใช้ต่อไป

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาหลักการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  

โสภาคย์ ผาสุกนิรันต์ (2537, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมชุมชนหมายถึง สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพที่มนุษย์เป็นผู้ได้ประโยชน์ใช้สอยในสังคม  เช่น อาคารบ้านเรือน  ถนน สะพาน และอื่นๆ 

รวมไปถึงเครื่องหมายสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงถาวร

วัตถุรอบๆ ตัว ที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เห็นอยู่เป็นประจมในสังคม วิธีการนี้จะทำาให้เราทราบว่า เมือง

ควรมีการปรับปรุงเมื่อไร และควรมีการเสริมสร้างสิ่งใดขึ้นในจุดไหนบ้างภายในเมืองนั้น ซึ่งการทำา 

Visual Survey สามารถได้กับทุกเมืองทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางเมือง หรือชานเมืองก็ตาม

กระบวนการในการ Visual Survey ไม่มีความวุ่นวายและซับซ้อนและก่อนการทำา Visual Survey 

เราควรต้องทราบองค์ประกอบ ( Elements ) ของเมือง และควรเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องขององค์

ประกอบต่างๆ เหล่านั้นด้วย องค์ประกอบที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่องค์ประกอบทางกายภาพของเมืองที่

ได้กล่าวไว้ในตอนต้น และองค์ประกอบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมี รูปทรงของที่ดินและธรรมชาติ  จะ

ต้องมีความสอดคล้องกันทั้ง สถาปัตยกรรม การประเมินงานทางสถาปัตยกรรมของเมืองที่เพิ่ม

เข้าไปในธรรมชาติ และธรรมชาติแวดล้อมที่มีอยู่   สภาพของอากาศภายในท้องถิ่น  การพิจารณา

ถึงสภาพภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบของเมืองอีก เช่น เมืองบางเมืองตั้งไว้ตำาแหน่งดี หรือเมือง

บางเมืองได้รูปแบบเมืองมาจากสภาพภูมิอากาศ โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้มิได้เฉพาะการพิจารณาเพื่อ

ความสวยงามแต่เป็นการพิจารณาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ ของเมืองได้อย่างดี  รูปร่างของ

เมือง  พื้นที่ว่างในเมืองและพื้นที่เปิดโล่ง  ในการทำาสำารวจเพื่อการออกแบบชุมชมควรจะพิจารณา

ถึงที่ว่างของเมืองทั้งหมด ซึ่งจะช่วยในการพิจารณาถึงพื้นที่ว่างภายในเมืองและพื้นที่เปิดโล่งด้วย

กัน ตัวอย่างเช่น เราเริ่มทำาผังส่วนพักผ่อนของเมือง ควรมีการวางผังส่วนกลางเมืองและพื้นที่ว่างเป็น

ช่องทางเชื่อมต่อที่จะนำาไปยังส่วนนั้น การสำารวจควรเรียงลำาดับจากที่พ้ืนว่าง สำาหรับพักผ่อนจนถึงที่

ว่างสำาหรับสังสรรค์ ชุมชน และกิจกรรมที่วุ่นวายอื่นๆ ส่วนสาธารณะของเมือง เช่น ถนน โรงเรียน 

สวน ศาลาประชาคม ห้องสมุด ควรจะนับเป็นระบบของที่เปิดโล่งเกี่ยวกับบริเวณก่อสร้างอาคารของ

เมืองด้วย  เส้นทาง  ย่านภายในเมือง  ส่วนประกอบของย่าน  รายละเอียด เราควรจะต้องระมัดระวัง

ปัญหาที่เกิดจากการสัญจร ทางเท้าและบาทวิถี ควรตรวจสอบลักษณะของการใช้ทางเท้าในย่าน

หรือสถานที่วุ่นวาย คือ สำารวจว่าทางเดินเพียงพอหรือไม่ ความกว้าง สภาพ การกันแดดและฝน และ

การตั้งม้านั่ง การแก้ปัญหาสำาหรับเรื่องนี้ คือ แยกทางรถกับคนเดินออกต่างระดับกัน รถอยู่ระดับต่ำ�

คนอยู่ระดับบน  มุมมองและเส้นขอบฟ้า  บริเวณซึ่งมีปัญหา พฤติกรรมการท่องเที่ยว จากแนวคิดที่

เก่ียวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวทำาให้เราเห็นความสำาคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะต้อง

คำานึงถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพื่อคงคุณค่าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยาวนาน อันจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งสำาหรับการผลักดันที่ทำาให้เกิดระบบการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำาให้เกิดรายได้แก่

ผลการวิจัย
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ท้องถิ่นตามมา และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในส่วนนี้จะเป็นสิ่งสำาคัญในการทำาให้ประชาชน

ตื่นตัวรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเพื่อคงสภาพแหล่งท่องเที่ยวของตนให้

เป็นแหล่งรายได้แก่ท้องถิ่น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้จบ ซึ่งหลักแหล่งการพัฒนานี้ได้ถูกเรียก

ว่า เป็นแหล่งพัฒนาอย่างยั่งยืน  ย่านและที่รวมกิจกรรม  ซึ่งกล่าวโดยรวมๆ แล้วกิจกรรมก็คือย่าน

ชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงและเกิดการรวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมมากกว่าลักษณะทางกาย

ภาพอื่นๆ ตามปกติบริเวณที่รวมกิจกรรมนั้นจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำากัด และลักษณะทางกายภาพของ

บริเวณที่จะสร้างขึ้นเป็นแบบถาวรหรือแบบที่รื้อถอนได้สะดวกตามแต่กิจกรรมที่มี และจะถูกสร้าง

ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วย  

 ข้อพิจารณาในการปรับปรุงย่านและที่รวมกิจกรรม เดชา บุญค้ำ� (2531, หน้า 6) ได้กล่าว

ถึงพิจารณาในการปรับปรุงย่านและที่รวมกิจกรรมในการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองจะมีแนวทางท่ีแตก

ต่างกันไปตามลักษณะแต่ละเมืองและจำาเป็นต้องมีการศึกษาถึงปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ีเสียก่อนจึงจะ

สามารถกำาหนดแนวทางการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงได้โดยอาศัยแนวทางในการปรับปรุงอย่างสังเขป  

การพิจารณาคุณค่าทางทัศนียภาพของที่โล่ง เส้นทางสัญจร เดชา บุญค้ำ� (2531, หน้า 5,6) ได้กล่าว

ถึงเส้นทางนักท่องเที่ยวว่านักท่องเที่ยวในกรณีที่มีนักท่องเท่ียวจำานวนมากพอสมควรมีแหล่งท่อง

เที่ยวที่สามารถดึงดูดในระดับสูง 

 ประเภทของเส้นทางทัศนาจรสามารถแบ่งออกได้ดังนี้คือ เส้นทางเท้า เส้นทางรถยนต์ หรือ

รถโดยสาร ทางจักรยายนต์ ทางเรือ หรือแพ รถไฟ หรือรถราง พาหนะอื่นๆ  ที่นั่งแบบเพื่อการผ่อน

คลาย ได้แก่ การนั่งพักเหนื่อย  โต๊ะและเก้าอี้ เช่น บริเวณพักผ่อนที่ต้องการมีที่วางของหรือที่ต้องการ

มีเกณฑ์เล็กๆน้อยๆ

  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ จากการ

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลด้านเอกสารเก่ียวกับแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์น้ันมีองค์

ประกอบหลายด้านที่ต้องคำานึงถึงการเลือกสถานที่ตั้งโครงการ  เรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับ

แรก ในการเลือกพื้นที่ในการพัฒนาโครงการ คือ ความเหมาะสมของพื้นที่สำาหรับการพัฒนาที่ดิน

เฉพาะประเภท ซึ่งประกอบไปด้วย  ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ถ้ามี

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ปรากฏอยู่ จะสามารถทำาการอนุรักษ์ ป้องกัน หรือนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

อีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร  แหล่งน้ำ�สะอาด  สาธารณูปโภคและแหล่งพลังงาน  ระบบโครงข่ายถนน  

ปัจจัยทางธรรมชาติของพื้นที่  สภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศระดับท้องถิ่นเป็น

ปัจจัยสำาคัญ ที่ต้องนำามาพิจารณาในการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านสถาปัตยกรรมและ

ภูมิสถาปัตยกรรม  ปัจจัยในระดับภูมิภาคโดยรอบของพื้นที่ ลักษณะและหน้าที่ของชุมชนที่อยู่ใกล้

เคียง ปัจจัยในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ คือ อะไรบ้าง พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค 

ประชากร วัฒนธรรม รวมทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีความสำาคัญต่อการตัดสินใจในการออกแบบ 

 กระบวนการในการเลือกพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่ชุมชนที่น่าอยู่อาศัย คือ การพิจารณา 

ชั่งน้ำ�หนักและหาความสมดุล ระหว่างความดึงดูดใจและข้อดีต่างๆ ของพื้นที่ (สภาพแวดล้อมทาง

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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ธรรมชาติและทางด้านวัฒนธรรม การเข้าถึงพื้นที่ เป็นต้น) และสิ่งที่ต้องสูญเสียไป เนื่องจากการ

พัฒนาที่จะเกิด เมื่อทำาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ภูมิสถาปนิกและนักออกแบบวางผัง ต้อง

ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมในการพัฒนาหรือไม่ ถ้าเหมาะสมควร

ทำาการวางนโยบาย ในการออกแบบที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

 2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

  2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ติดตั้งได้ภายในชุมชนโดย

วิเคราะห์ตามเขตความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลชุมชน ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ ที่สามารถ

ดำาเนินการออกแบบได้ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์ตามหลัก

การการแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบของพื้นที่หมู่บ้านด่านเกวียน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชน

ของหมู่บ้านด่านเกวียน จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปได้ดังนี้

 สรุปผล  

 สำาหรับชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ท่ีสามารถผลิตใช้ภายในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียนได้ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นายกเทศมนตรีเทศบาลด่านเกวียน   โยธาและผังเมือง 

ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ลงความเห็นที่ตรงกันว่า ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ที่

เหมาะสมให้มีการออกแบบและพัฒนาใหม่ได้แก่  เก้าอี้นั่งพักผ่อนระหว่างทาง  ป้ายแสดงพื้นที่ของ

ชุมชน  และสัญลักษณ์แทนพื้นที่ภายในชุมชน

  2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ภายในชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ผู้วิจัยได้ทำาการ

ลงพื้นที่เพื่อสำารวจแผนผังของหมู่บ้าน และสถานที่ จุดท่องเที่ยวเพื่อนำามาใช้ในการออกแบบ

พัฒนาป้ายบอกแผนที่ พื้นที่โซนหลักของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สำารวจ

และสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  นายกเทศมนตรีเทศบาลด่านเกวียน โยธาและผังเมือง ของชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแสดงให้เห็นพื้นที่ดังภาพที่ 4.2 จากสำารวจและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน แบ่งพื้นที่โซนท่องเที่ยวได้ 4 โซน ได้แก่ โซนถนนใหญ่ โซนหลัง

เหมือง โซน OTOP และโซนโฮมสเตย์  

 

ภาพที่ 1   อานาเขตการปกครองของเทศบาลชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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 จากพื้นที่ 4 โซนดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ในแต่ละส่วนและสรุปผลได้

ดังนี้

 1. โซนถนนใหญ่ เป็นโซนที่อยู่ในพื้นที่เขตการรับผิดชอบดูแลของเทศบาลด่านเกวียน ติด

กับถนนสายหลัก นครราชสีมา-โชคชัย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น ร้านค้าขายของที่ระลึก   ร้าน

อาหาร และพิพิธภัณฑ์เกวียน เป็นต้น

 พื้นที่โดยรวมยังขาดสิ่งอำานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่จำาเป็น เช่น  ที่นั่งพักผ่อนจุด

ทิ้งขยะที่ยังมีไม่เพียงพอ  ป้ายบอกทางที่ยังขาดความชัดเจน หรือแม้กระทั้งแผนที่บอกทางก็ดูทรุด

โทรม  บอกตำาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ครบถ้วนและชัดเจน

   

ภาพที่ 2  แสดงผลิตภัณฑ์ของเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่โซนถนนใหญ่

 2. โซนหลังเหมือง  เป็นโซนที่อยู่ในพื้นที่เขตการรับผิดชอบดูแลของเทศบาลด่านเกวียน 

พื้นที่ทั้งหมดอยู่หลังเหมืองส่งน้ำ�ของด่านเกวียน  สถานที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา เตา

เผาเครื่องปั้นดินเผา ที่พักอาศัย นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้าน

หรือนักลุงทุนติดต่อธุรกิจต่างๆ

 พื้นที่โดยรวมยังขาดสิ่งอำานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่จำาเป็น  เช่น  ที่นั่งพักผ่อน จุด

ทิ้งขยะที่ยังมีไม่เพียงพอ  ป้ายบอกทางที่ยังขาดความชัดเจน หรือแม้กระทั้งแผนที่บอกทาง ก็ดูทรุด

โทรม  บอกตำาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ครบถ้วนและชัดเจน

   

ภาพที่ 3  แสดงผลิตภัณฑ์ของเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่โซนหลังเหมือง

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน



วารสารศิลปกรรมบูรพา 2559

59

 3. โซน OTOP เป็นโซนที่อยู่ในพื้นที่เขตการรับผิดชอบดูแลของเทศบาลด่านเกวียน พื้นที่

ทั้งหมดอยู่หลังเหมืองส่งน้ำ�ของด่านเกวียน สถานที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา เตาเผา

เครื่องปั้นดินเผา ที่พักอาศัย  นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านหรือ

นักลุงทุนติดต่อธุรกิจต่างๆ

 พื้นที่โดยรวมยังขาดสิ่งอำานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่จำาเป็น  เช่น  ที่นั่งพักผ่อน จุด

ทิ้งขยะที่ยังมีไม่เพียงพอ  ป้ายบอกทางที่ยังขาดความชัดเจน หรือแม้กระทั้งแผนที่บอกทาง ก็ดูทรุด

โทรม  บอกตำาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ครบถ้วนและชัดเจน

   

ภาพที่ 4  แสดงผลิตภัณฑ์ของเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่โซน OTOP

 4. โซนโฮมสเตย์ เป็นโซนที่อยู่ในพื้นที่เขตการรับผิดชอบดูแลของเทศบาลด่านเกวียน พื้นที่

ทั้งหมดอยู่หลังโซน OTOP เป็นโซนที่มีที่พักโฮมสเตย์ไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้าง

คืน และยังสามารถชมการสาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้

 พื้นที่โดยรวมยังขาดสิ่งอำานวยความสะดวก ต่อนักท่องเที่ยวที่จำาเป็นเช่นเดียวกันกับโซน

อื่นๆ เช่น  ที่นั่งพักผ่อน  จุดทิ้งขยะที่ยังมีไม่เพียงพอ  ป้ายบอกทางที่ยังขาดความชัดเจน หรือแม้กระ

ทั้งแผนที่บอกทางก็ดูทรุดโทรม  บอกตำาแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ครบถ้วนและชัดเจน

   

ภาพที่ 5  แสดงผลิตภัณฑ์ของเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่โซนโฮมสเตย์
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 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำาข้อมูลดังกล่าวไปทำาการปรึกษาและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท่ี

ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของงานระบบโยธาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ถึงข้อสรุป

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ที่สามารถผลิตและติดตั้งได้ภายในชุมชน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้อง

ต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน์ตามหลักการ  การแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบของพื้นที่หมู่บ้านด่าน

เกวียนชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ 

 2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับ

การใช้งานผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังการศึกษาจากเอกสารและวิเคราะห์จากการใช้งาน

จริง

 1)  เก้าอี้นั่งพักระหว่างทาง  ได้วิเคราะห์ขนาดสัดส่วนของป้ายแผนที่จากหลักการยศาสตร์  

โดยใช้ข้อมูลในส่วนของขนาดสัดส่วนของชาย หญิง ตั้งแต่ช่วงอายุ 10 – 60 ปี สัดส่วนการนั่งจัด

เป็นการนั่งแบบระยะสั้น  โดยสรุปขนาดได้ดังนี้ ขนาดความสูง 50 ซม. ยาว 100 ซม. ต่อหนึ่งชิ้น  

ขนาดพื้นที่นั่งกว้าง 47 ซม.

 2) ป้ายบอกแผนที่  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขนาดสัดส่วนของป้ายแผนที่จากหลักการยศาสตร์  

โดยใช้ข้อมูลในส่วนของขนาดสัดส่วนของชาย หญิง ตั้งแต่ช่วงอายุ 10 – 60 ปี วิถีการมองเห็น  โดย

สรุปขนาดได้ดังนี้ ขนาดสัดส่วนของขอตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 20 ซม.  เส้นผ่านศูนย์กลางยอดขา 

15 ซม. ขามีขนาดความสูง 100 ซม. ขนาดของป้ายกว้าง 110 ซม.  ยาว 183 ซม.

 3) สัญลักษณ์แทนพื้นที่ ผู้วิจัยวิเคราะห์ขนาดสัดส่วนของสัญลักษณ์แทนพื้นที่จากแนว

ความคิดที่ใช้ในการออกแบบ ซึ่งสรุปได้ 4 โซน ได้ 

 - โซนถนนใหญ่ ขนาด 70X70X85 ซม.   - โซนหลังเหมือง ขนาด 70X70X85 ซม. 

 - โซน OTOP ขนาด 65X65X70 ซม.   - โซนโฮมสเตย์ ขนาด 50X50X60 ซม.

 2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สำารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในท้องถ่ินเพ่ือหาเอกลักษณ์ของชุมชน

เครื่องปั้นดินเผามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบพื้นที่พบว่ามี 3 อย่างที่เด่นชัด  ได้ทำาการวิเคราะห์

แนวคิดที่ได้นำาเอาเอกลักษณ์ของชุมชนมาใช้ในการออกแบบได้ข้อสรุปดังนี้  

 - เก้าอี้นั่งพักพักผ่อนระหว่างทางได้แนวคิดมาจากล้อเกวียนที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องราวของ

หมู่บ้านด่านเกวียน ด้วยวิธีการตัดทอนรูปร่างรูปทรงผสานกับการวิเคราะห์หลักการยศาสตร์เพื่อให้

ได้เก้าอี้นั่งพักผ่อนระหว่างที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์และสวยงามตามเอกลักษณ์ของเกวียน

   

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์เลือกส่วนเอกลักษณ์ของเกวียนมาใช้ในการออกแบบ

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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ภาพที่ 7  ภาพชิ้นงานออกแบบเก้าอี้นั่งพักพักผ่อนระหว่างทางที่ได้แนวคิดมาจากล้อเกวียน

 -ป้ายแผนที่ได้แนวคิดมาจากรูปทรงของป้ายแผนที่ของเดิมด้วยวิธีการตัดทอนรูปร่างรูป

ทรงผสานกับการวิเคราะห์กลักการยศาสตร์ทิศทางมุมของการใช้งาน

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์เลือกส่วนเอกลักษณ์ของป้ายมาใช้ในการออกแบบ

 

ภาพที่ 9 ภาพชิ้นงานป้ายแผนที่ได้แนวคิดมาจากรูปทรงของป้ายแผนที่ของเดิม

 - สัญลักษณ์แทนพื้นที่ ได้แนวคิดมาจากนกฮูก โดยการตัดทอนรูปร่างรูปทรง วิเคราะห์

การใช้วัสดุและวิธีกรรมในการผลิตที่เหมาะสม ผสานเข้ากับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น
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ภาพที่ 10 การวิเคราะห์เลือกส่วนเอกลักษณ์ของนกฮูกมาใช้ในการออกแบบ

 

ภาพที่11 ภาพชิ้นงานสัญลักษณ์แทนพื้นที่ ได้แนวคิดมาจากนกฮูก

 2.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การลงคะแนนเพื่อเลือกแบบนำามาผลิตจริง โดยการลงคะแนน

จากชาวบ้านในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านจำานวน 100 

คน  โดยลงคะแนนให้เก้าอี้นั่งในรูปแบบที่ 1 จำานวน 56 คะแนน จากจำานวนประชากร 100 คน ให้

เหตุผลว่า รูปแบบตรงกับแนวคิดที่ใช้มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์สื่อถึงชุมชน เครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียน ง่ายต่อการผลิต แข็งแรงทนทาน ในส่วนของสัญลักษณ์แทนพื้นที่แบบที่ 3 ได้รับคะแนน

สูงสุด จำานวน 59 คะแนน จำานวนประชากร 100 คน ให้เหตุผลว่า รูปแบบตรงกับแนวคิดที่ใช้  รูป

ทรงน่ารัก สีที่ใช้บอกประเภทขยะชัดเจนเข้าใจง่าย  และลงคะแนนให้รูปแบบป้ายบอกแผนที่ในรูป

แบบที่ 2 ให้ได้คะแนนสูงสุด จำานวน 67 คะแนน  โดยให้เหตุผลว่า รูปทรงเรียบง่าย วัสดุแข็งแรง

ทนทาน  กราฟิกบอกแผนที่มีความชัดเจน  สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจดจำาได้ง่ายดูแล้วสามารถตอบได้

ว่าคือสถานที่อะไร

 2.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินความคิดเห็นด้านการรูปแบบ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียนโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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 ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่ 1 เก้าอี้นั่งพักผ่อนระหว่างทาง

 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.33) 

โดยเรียงลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้มีความเหมาะสมเรื่องรายละเอียดที่ชัดเจน ทาง

ด้านข้อมูล ( x̅=4.45) มีความเหมาะสมง่ายต่อการทำาความสะอาด ( x̅=4.43)  มีความคงทนแข็ง

แรงมีอายุการใช้งานยาวนาน ( x̅=4.29)   มีความเหมาะสมปลอดภัยในการใช้งาน  ( x̅=4.14)   

 ด้านความสะดวกสบายในการใช้มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.21) โดยเรียง

ลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ 

 ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย( x̅=4.45)    

 ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน  ( x̅=4.43)  

 ด้านความสวยงาม  มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.48) โดยเรียงลำาดับ

จากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุดได้ดังน้ีมีความเหมาะสมเรื่องวัสดุในการผลิตสวยงามตามรูปแบบของ

เอกลักษณ์ชุมชน ( x̅=4.71)  มีความเหมาะสมเรื่องความสวยงามสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปทรง 

( x̅=4.64)   มีความเหมาะสมเรื่องรูปแบบสวยงามสื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชน  (x̅=4.57)  มีความ

เหมาะสมเรื่องการจัดวางรายละเอียดของข้อมูลแผนที่ได้สวยงามชัดเจน  ( x̅=4.57)   ตามลำาดับ

 สรุป รวมทุกด้านมีความคิดเห็นเฉลี่ย ( x̅=4.34, S.D. = 0.27 ) อยู่ในระดับมาก

 

 ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่ 2 ป้ายแผนที่

 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.33) 

โดยเรียงลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้   มีความเหมาะสมเรื่องรายละเอียดที่ชัดเจน ทาง

ด้านข้อมูล (x̅=4.45) มีความเหมาะสมง่ายต่อการทำาความสะอาด  (x̅=4.43)  มีความคงทนแข็ง

แรงมีอายุการใช้งานยาวนาน (x̅=4.29)  มีความเหมาะสมปลอดภัยในการใช้งาน  (x̅=4.14)   ตาม

ลำาดับ

 ด้านความสะดวกสบายในการใช้มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.44) โดยเรียง

ลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการ

เคลื่อนย้าย (x̅=4.45) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน (x̅=4.43)  ตาม

ลำาดับ

 ด้านความสวยงาม  มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.59) โดยเรียงลำาดับ

จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้  มีความเหมาะสมเรื่องวัสดุในการผลิตสวยงามตามรูปแบบของ

เอกลักษณ์ชุมชน (x̅=4.71) มีความเหมาะสมเรื่องความสวยงามสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปทรง 

(x̅=4.64)  มีความเหมาะสมเรื่องรูปแบบสวยงามสื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชน  (x̅=4.57)  มีความ

เหมาะสมเรื่องการจัดวางรายละเอียดของข้อมูลแผนที่ได้สวยงามชัดเจน  (x̅=4.57)   ตามลำาดับ

 สรุป รวมทุกด้านมีความคิดเห็นเฉลี่ย (x̅=4.45, S.D. =0.41) อยู่ในระดับมาก
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 ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่ 3 สัญลักษณ์แทนพื้นที่

 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.35) 

โดยเรียงลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้   มีความเหมาะสมปลอดภัยในการใช้งาน

( x̅=4.39) มีความเหมาะสมง่ายต่อการทำาความสะอาด ( x̅=4.38)  มีความคงทนแข็งแรงมีอายุการ

ใช้งานยาวนาน (x̅=4.29)    

 ด้านความสะดวกสบายในการใช้มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.43) โดยเรียง

ลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการ

เคลื่อนย้าย (x̅=4.43)  ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน(x̅=4.43)  

 ด้านความสวยงาม  มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.75) โดยเรียงลำาดับ

จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้   มีความเหมาะสมเรื่องวัสดุในการผลิตสวยงามตามรูปแบบ

ของเอกลักษณ์ชุมชน (x̅=5.00)   มีความเหมาะสมเรื่องการจัดวางรายละเอียดของข้อมูลแผนที่ได้

สวยงามชัดเจน (x̅=4.71)  มีความเหมาะสมเรื่องความสวยงามสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปทรง

(x̅=4.71)   มีความเหมาะสมเรื่องรูปแบบสวยงามสื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชน (x̅=4.57)   ตามลำาดับ

 สรุป รวมทุกด้านมีความคิดเห็นเฉลี่ย (x̅=4.51, S.D. =0.29) อยู่ในระดับมาก

 3. การศึกษาวัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

  3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล วัสดุหลักดินด่านเกวียน ดินด่านเกวียน ซึ่งเป็นวัสดุที่

มีอยู่ดั้งเดิมภายในชุมชน โดยผู้วิจัยได้ทำาการลงพื้นที่สำารวจและสัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากร้านค้า ผู้

ผลิตภายในชุมชน ดินด่านเกวียน คุณสมบัติดินด่านเกวียนนั้นเป็นดินซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งง่ายต่อ

การขึ้นรูปทนทานต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่าย ดินนี้เมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติเป็นสี

แดง และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส จะมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ 

มันวาว เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวาน ด้วยมีธาตุเหล็ก (Iron Oxide) หรือสนิมเหล็กที่มีอย จำานวน

มาก ซึ่งดินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้นมีปริมาณลดน้อยลงมาก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของหมู่

บ้านด่านเกวียนนั้นจะเป็นรูปแบบการเผาแบบเผาแดง โดยทางผู้วิจัยได้ทำาการลงพื้นที่สำารวจและ

สัมภาษณ์จากร้านค้า ผู้ผลิตภายในชุมชน พบว่าชิ้นงานที่เผาและได้ทำาสีมี 5 อันดับยอดนิยมได้แก่ 

เขียวปัดทอง น้ำ�เงินปัดทอง น้ำ�ตาลปัดทอง เหลืองปัดทอง และส้มปัดทอง

 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  สรุปได้ว่าลักษณะการ

สร้างลายที่เหมาะสมกับชิ้นงานขนาดใหญ่ ควรเป็นการขุดลายเพื่อสร้าง  การปั้มลาย  การเขียนลาย  

การปั้นนูนต่ำ�    และการฉลุลาย  จะทำาให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายน้อยในการเผาและมีลายที่คงทน

         

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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      สีเขียวปัดทอง       สนี้ำ�เงินปัดทอง       สนี้ำ�ตาลปัดทอง        สีเหลืองปัดทอง         สีส้มปัดทอง

ภาพที่ 12  5 อันดับยอดนิยมในการทำาสีเครื่องปั้นดินเผา

  3.2 วัสดุรองหินทราย วัสดุอันดับรองลงมาจากดินด่านเกวียนที่มีการผลิต

จำาหน่ายอยู่ภายในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นหลังวัสดุดินเผา  จากการ

เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการสำารวจและสัมภาษณ์เก็บข้อมูล  หินทรายเป็นการนำาวัสดุ ดิน

ทราย  ปูน  และน้ำามาผสมกัน แล้วหล่อเข้าแบบ  ในการผลิตชิ้นงานของผู้วิจัย จากการเก็บข้อมูล

จากผู้เชี่ยวชาญวิธีการที่เหมาะสมในการผลิตคือ การหล่อแบบตามแม่แบบที่ได้ทำาสร้างไว้ เมื่อวัสดุ

เซทตัวได้ที่จะทำาการถอดแบบออกมาแกะรายละเอียดของชิ้นงาน

         

       การขุดลาย          การปั้มลาย          การเขียนลาย           การปั้นนูนต่ำ�             การฉลุลาย

ภาพที่ 13  5 อันดับในการสร้างลายเครื่องปั้นดินเผา

 4. การพัฒนารูปแบบแผนที่ ป้ายบอกทางของเดิมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย

ผลการประเมินความคิดเห็นด้านกราฟิก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์

ชุดตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน 

ดังนี้

 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.38)

โดยเรียงลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ 

 วัสดุมีความคงทนแข็งแรงมีอายุการใช้งานยาวนานตามลำาดับ ( x̅=4.43) 

 ตัวอักษรมีความเหมาะสมกับกับการมองเห็น ( x̅=4.38)  

 สัญลักษณ์มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย  ( x̅=4.29)  

 สัญลักษณ์มีความเหมาะสมสื่อความหมายได้ชัดเจน  ( x̅=4.25)
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 ด้านความสะดวกสบายในการใช้งานมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(x̅=4.47) โดย

เรียงลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ สัญลักษณ์นั้นมีความเหมาะสมกับขนาดของป้าย 

(x̅=4.74) สีของกราฟิกมีความเหมาะในการมองเห็น (x̅=4.43) ตัวอักษรมีความเหมาะสมกับขนาด

ของป้ายตามลำาดับ (x̅=4.43)   

 ด้านความสวยงาม  มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.69) โดยเรียงลำาดับ

จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ มีความเหมาะสมเรื่องรูปแบบสวยงามสื่อถึงเอกลักษณ์ของ

ชุมชน (x̅=4.82)   มีความเหมาะสมเรื่องความสวยงามสร้างสรรค์ในการออกแบบรูปทรง    (x̅=4.73)  

ความเหมาะสมเรื่องการจัดวางรายละเอียดของข้อมูลทิศทางได้สวยงามชัดเจน (x̅=4.64) มีความ

เหมาะสมเรื่องวัสดุในการผลิตสวยงามตามรูปแบบของเอกลักษณ์ชุมชน (x̅=4.57)  ตามลำาดับ

 สรุป รวมทุกด้านมีความคิดเห็นเฉลี่ย ( x̅=4.49, S.D. = 0.39) อยู่ในระดับมาก

 5. การประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนัก

ท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ  ชุดผลิตภัณฑ์

ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ที่นำามาพัฒนาใหม่แล้ว 

โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือสงเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนโดย

แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 ด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.38) 

โดยเรียงลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้   ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์นั้นมีความคงทน

แข็งแรงมีอายุการใช้งานยาวนาน (x̅=4.59) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ง่ายต่อการทำาความ

สะอาด (x̅=4.48) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์สามารถบำารุงรักษา ซ่อมแซมได้ง่าย โดยใช้วัสดุใน

ชุมชน (x̅=4.48)  ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์  มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทางด้านข้อมูล (x̅=4.36)  

ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีความปลอดภัยในการใช้งาน (x̅=4.35)  ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิ

ทัศน์สามารถปรับใช้งานได้ในหลายรูปแบบตามสถานการณ์และพื้นที่  ที่จัดแสดง  ( x̅=4.02)  ตาม

ลำาดับ

 ด้านความสะดวกสบายในการใช้มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x̅=4.29) โดยเรียง

ลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้ ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการ

เคลื่อนย้าย (x̅=4.45) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน (x̅=4.29) ตาม

ลำาดับ

 ด้านความสวยงาม  มีความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅=4.65) โดยเรียงลำาดับ

จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้   ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ ใช้วัสดุในการผลิต สวยงามตาม

รูปแบบของเอกลักษณ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน (x̅=4.86)   ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ 

รูปแบบสวยงามสื่อถึงเอกลักษณ์ของชุมชน (x̅=4.59) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีความสวยงาม 

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
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สร้างสรรค์ในการออกแบบรูปทรง (x̅=4.58)   ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ ผลิตภัณฑ์มีการจัดวาง

รายละเอียดของข้อมูลแผนที่ได้สวยงามชัดเจน (x̅=4.57)   

 สรุป รวมทุกด้านมีความคิดเห็นเฉลี่ย (x̅=4.43, S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมาก

 ในการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์การออกแบบ

เรื่องชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์เชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการกระจายหน้าที่การวิเคราะห์

เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกรอบที่ใช้ใน

การวิจัย ดังนี้

 1.เพื่อศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อพัฒนารูปแบบแผนที่ ป้ายบอกทางของเดิมให้มี

รายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว และชาวบ้านภายในชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียนเข้าใจในเส้นทางได้ง่ายขึ้น

 โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยการลงพื้นที่  เพื่อศึกษาภูมิทัศน์ชุมชน  ด้วยการ

ถ่ายภาพ  สังเกตการณ์และบันทึกการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีประเด็นการ

สัมภาษณ์แผ่นพัฒนาชุมชนในปี พ.ศ. 2556-2557 ของเทศบาลด่านเกวียน  โครงการสนับสนุนด้าน

การท่องเที่ยวของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ย่านเศรษฐกิจการค้าของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียน  แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  เขตพื้นที่การปกครอง 

เทศบาลด่านเกวียน ความคิดเห็นขององค์ประกอบที่สำาคัญต่อชุดผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ประเพณีประจำาท้องถิ่น ข้อตกลงกฎระเบียบภายในชุมชน ความเป็นมาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำาเป็นต้องใช้ในการออกแบบ  สอดคล้องกับหลักการการออกแบบของ สมพล ดำารง

เสถียร (2545) ที่กล่าวว่า การออกแบบชุมชนเมืองจะต้องศึกษาด้านสังคม, วัฒนธรรม, สถาบันทาง

สังคม, บริการของรัฐ, ทัศนคติของประชาชน, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 จากการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล       เพื่อการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่ง 

ภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผู้วิจัยได้คำานึงถึงประโยชน์

การใช้สอยการดูแลรักษาเป็นสำาคัญ  พบว่ารูปแบบที่ออกแบบนั้นสามารถตอบสนองผู้บริโภคใน

ด้านการใช้งานได้ในระดับความเหมาะสมมาก  ทั้งนี้นั้นยังมีส่วนบกพร่องในด้านของการขนย้ายตัว

ผลิตภัณฑ์บางชิ้นที่จำาเป็นจะต้องพัฒนาเพิ่มเติม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นวลน้อย บุญวงศ์ 

(2539)  ที่กล่าวว่า ประโยชน์ใช้สอยที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้งานตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ 2 ด้าน คือ

ด้านประโยชน์ใช้สอยหลัก คือ ประโยชน์เฉพาะโดยตรงที่งานออกแบบนั้นๆ จะต้องทำาหน้าที่ได้อย่าง

อภิปรายผล
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สมบูรณ์เป็นประโยชน์สำาคัญที่ผู้สร้างริเริ่มตามความมุ่งหมาย และด้านประโยชน์ใช้สอยรอง คือ 

ประโยชน์ใช้สอยเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมให้ประโยชน์ใช้สอยหลักสามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์

ดียิ่งขึ้นในด้านความสะดวกสบาย ความปลอดภัย การดูแลบำารุงรักษาได้ง่าย   เมื่อได้ผสานหน้าที่

ใช้สอยเข้ากับด้านความสวยงามที่ได้นำาเอาเอกลักษณ์ของชุมชนและได้ทำาการวิเคราะห์มาเป็นข้อ

สรุปว่า เก้าอี้นั่งพักพักผ่อนระหว่างทางได้แนวคิดมาจากล้อเกวียน  ป้ายแผนที่ได้แนวคิดมาจากรูป

ทรงของป้ายแผนที่ของเดิม และสัญลักษณ์แทนพื้นที่  ได้แนวคิดมาจากนกฮูก  โดยการตัดทอนรูป

ร่างรูปทรง

 2. เพื่อศึกษาวัสดุประจำาท้องถิ่นของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การใช้วัสดุที่มีอยู่ภายในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน คือ ดินด่าน

เกวียน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ดั้งเดิมภายในชุมชน โดยผู้วิจัยได้ทำาการลงพื้นที่สำารวจและสัมภาษณ์เก็บ

ข้อมูล จากร้านค้า ผู้ผลิตภายในชุมชน  คุณสมบัติดินด่านเกวียนนั้นเป็นดินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ 

ซึ่งง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่าย ดินนี้เมื่อถูกเผาจะให้สีโดย

ธรรมชาติเป็นสีแดง พบว่าชิ้นงานที่เผาและได้ทำาสีมี 5 อันดับยอดนิยมได้แก่ เขียวปัดทอง น้ำ�เงิน

ปัดทอง น้ำ�ตาลปัดทอง เหลืองปัดทอง และส้มปัดทอง  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ในการสร้างลายที่เหมาะสมกับชิ้นงานขนาดใหญ่ ควรเป็นการขุดลาย

เพื่อสร้าง การปั้มลาย การเขียนลาย การปั้นนูนต่ำ� และการฉลุลาย จะทำาให้ชิ้นงานเกิดความเสีย

หายน้อยในการเผาและมีลายที่คงทน  

 วัสดุรองหินทรายวัสดุอันดับรองลงมาจากดินด่านเกวียนท่ีมีการผลิตจำาหน่ายอยู่ภายใน

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นหลังวัสดุดินเผา  จากการเก็บข้อมูลจากผู้

เชี่ยวชาญด้วยวิธีการสำารวจและสัมภาษณ์เก็บข้อมูล หินทรายเป็นการนำาวัสดุ ดินทราย  ปูน  และ

น้ำ�มาผสมกัน แล้วหล่อเข้าแบบ  ในการผลิตชิ้นงานของผู้วิจัย จากการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

วิธีการท่ีเหมาะสมในการผลิตคือการหล่อแบบตามแม่แบบท่ีได้ทำาสร้างไว้เมื่อวัสดุเซทตัวได้ท่ีจะ

ทำาการถอดแบบออกมาแกะรายละเอียดของชิ้นงาน

 ผู้วิจัยได้นำาเอาการวิเคราะห์การใช้วัสดุ และวิธีกรรมในการผลิตที่เหมาะสม  มาผสานเข้า

กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2555)  ที่กล่าวว่า 

ให้แสดงคุณค่าของธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

ของท้องถิ่นผลิตได้จริง โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น มีคุณค่า ต้องใช้

ความสามารถเฉพาะ  ด้านความสวยงาม และน่าสนใจ รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น รูป

ทรง ลวดลาย สีเน้นความเป็นธรรมชาติ  มีประโยชน์ในการใช้งานง่าย เหมาะสมกับราคา และสื่อ

ถึงที่มาของผลิตภัณฑ์

 3. เพื่อพัฒนารูปแบบแผนที่ ป้ายบอกทางของเดิมให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนเข้าใจ

ได้ง่ายเพื่อนักท่องที่เดินทางมาเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

 ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบแผนที่บอกตำาแหน่งสถานที่ของเดิม ให้มีรายละเอียด

   การศึกษาและออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน



วารสารศิลปกรรมบูรพา 2559

69

ที่ชัดเจนเพื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว และชาวบ้านภายในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

เข้าใจในเส้นทางได้ง่ายขึ้น ได้ใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลงานออกแบบสิ่งพิมพ์ของ อารยะ ศรี-

กัลป์ยาณบุตร (2550, หน้า 54-55) ซึ่งได้กล่าวถึงการประเมินผลการออกแบบที่ต้องคำานึงถึง ความ

เป็นต้นฉบับ ความยืดหยุ่น การให้รายละเอียด มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความครบ

ถ้วนสำาหรับการใช้งานจริง

 ใช้วัสดุประจำาท้องถ่ินของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนตามหลักการการพัฒนาภูมิ

ทัศน์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่จะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชุมชน    และความมีระบบระเบียบ 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ด้วยการออกแบบของชุด

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งนี้จะอยู่ในส่วนของแนวทางการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมาที่ว่า “เมืองคุณย่า

น่าอยู่” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

 ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ได้รับระดับความพึงพอใจจากประชาชนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและนักท่องเท่ียวที่

เดินทางมาท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (x̅=4.43) โดยใช้แนวคิดเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการ

ออกแบบของ ธีรชัย สุขสด (2544,หน้า  88) ในส่วนของการประเมินงานออกแบบดังนี้

 1.หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย (Function) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีความคงทนแข็งแรง

มีอายุการใช้งานยาวนาน ง่ายต่อการทำาความสะอาด มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถบำารุง

รักษา ซ่อมแซมได้ง่าย โดยใช้วัสดุในชุมชน สามารถปรับใช้งานได้ในหลายรูปแบบตามสถานการณ์

และพื้นที่ ที่จัดแสดง มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทางด้านข้อมูล

 2.ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์มีขนาดเหมาะ

สมกับการใช้งาน มีขนาดเหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย

 3.ความสวยงาม (Aesthetes) ชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งภูมิทัศน์ รูปแบบสวยงามสื่อถึง

เอกลักษณ์ของชุมชน มีความสวยงาม สร้างสรรค์ในการออกแบบรูปทรง ทัศน์ ใช้วัสดุในการผลิต 

สวยงามตามรูปแบบของเอกลักษณ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มีการจัดวางรายละเอียดของ

ข้อมูลแผนที่ได้สวยงามชัดเจน 
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 จากการวิจัยพบว่า ชุดตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียนที่ได้ออกแบบใหม่ เมื่อพิจารณาตามในรายข้อด้านหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ 

(Function) ผลิตภัณฑ์สามารถที่พัฒนาใช้งานได้จริง มีระดับความเหมาะสมมาก (x̅=4.40) ใน

รายข้อด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomics) มีระดับความเหมาะสมมาก (x̅=4.46) 

และในรายข้อด้านความสวยงาม (Aesthetes) ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ ที่น่าสนใจ สวยงาม มีระดับ

ความเหมาะสมมากที่สุด (x̅=4.66) โดยค่าเฉลี่ยรวม ความคิดเห็นมีระดับความเหมาะสมมาก ได้

รับผลการประเมินความพึงพอใจจากประชาชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในระดับเหมาะสมมาก 

(x̅=4.43)
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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้เขียนขึ้นเพื่อนำาเสนอผลการวิจัยเรื่องหาดวอนภา : ชีวิตวัฒนธรรมชุมชน

ชายทะเล เป็นการวิจัยโดยใช้กระบวนการศิลปะการละครมาเป็นเครื่องมือสำาหรับการวิจัย กำาหนด

วัตถุประสงค์การวิจัยไว้ 2 ข้อ คือเพื่อวิเคราะห์ถึงการดำารงอยู่และการปรับเปลี่ยนของชุมชนหาด

วอนนภา และเพื่อศึกษา “ชีวิตวัฒนธรรม” ของชุมชนหาดวอนนภา จากผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบไป

ด้วยแกนนำาชุมชนหาดวอนนภาและบุคคลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลแบบการตีความข้อมูล (Content 

Analysis) และป้อนข้อมูลคืนสู่ชุมชนด้วยการแสดงละครเรื่อง เรื่องเล่าจากยายวอน ...นภา

 ผลการวิจัยพบว่าการดำารงอยู่และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของชุมชนหาดวอนนภา มาจาก

ทิศทางการพัฒนาชุมชนที่กำาหนดโดยคนนอกชุมชน แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

(Eastern Seaboard Development Plan) และนโยบายด้านการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมบริโภค   

ส่งผลให้ความรู้ ความคิด ความเชื่อและค่านิยมของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพ

ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศและภูมิสังคมความเชื่อที่เคยเชื่อว่า “หน้าบ้านเราคือแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยง

ชีวิต” เลือนหายไปเพราะหน้าบ้านเริ่มเปลี่ยนไป ทรัพยากรทางทะเลเริ่มลดลง ทั้งนี้นโยบายต่างๆ 

ส่งผลให้เกิดการปรับพื้นที่ ปรับเปลี่ยนชีวิตชุมชนและอาชีพทางทะเล แต่ยังปรากฏรูปแบบ “ชีวิต

วัฒนธรรม” ที่มีลักษณะของชุมชนชายทะเล  ยังดำารงวิถีชีวิตประมง ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

ทะเล ออกเรือหาปลา มีประเพณี ความเชื่อเรื่องศาลเจ้าและเรือ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารทะเล

พื้นบ้าน และชุมชนมีตลาดนัดที่สำาคัญเป็นแหล่งวัตถุดิบทางทะเลและผักพื้นบ้าน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางสำาหรับการนำาวิจัยไปใช้ประโยชน์ พบว่าชุมชนหาดวอนนภา

มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นชุมชนชายทะเลในมิติชีวิตวัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ระบบนิเวศ เพราะมีต้นทุนเกี่ยวพื้นที่และรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้ควรสร้างการมีส่วน

ร่วมในการจัดการตนเองของชุมชนและส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนรู้จัก

ชุมชนตนเอง รู้จักศักยภาพของชุมชน เพื่อทำาให้เป็นชุมชนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองแสนสุขที่ระบุไว้ว่า “มุ่งสร้างชุมชนในเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่กับการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงามเป็นที่รู้จักระดับ

สากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตลอดไป”
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 This research paper was to present Won Napa Beach: Cultural Life of Seaside 

Community using the process of Theatre Arts as a Tool for Learning. The objective were to 

analyze both existence and modification of Won Napa Beach community and study “Cul-

tural Life” of Won Napa Beach community collecting the information form community leader 

and guests and also input the information back into the community with a Theatre story told 

form Yai won …. Napa

 The results are found that the existence and modification of Won Napa Beach 

community were developed by outsider. Eastern Seaboard Development Plan, and Tour-

ism consumer Culture Policy. As a result, the knowledge, ideas, beliefs and values of the 

community were change; for instance, our front yard was the best food source to feed our 

life but it disappeared because the front yard began to change and also marine resources 

began to decline. The adjustment policies of coastal Bang Saen area were developed to 

build resorts. Thus community life and marine career were changed but still appeared in 

the cultural life format such as sailing and fishing, belief of shrine and boats, local wisdom 

and local seafood, and flea market, a major source of raw marine materials and vegetable. 

 According to a fascinating living spaces and cultural life. Won Napa Beach com-

munity has the potential to develop a beach community in cultural life dimension and en-

courage ecology tourism. However, to engage self-management of the community and to 

encourage the learning process for people in the community conform to the development 

direction of Saensuk municipality “livable city with natural resources and sustainable en-

vironment, being international clean tourist attraction level, and economic prosperity for 

social well-being”.

Keyword :  Won Napa Beach,  Process of Theatre arts, Cultural life
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 เทศบาลเมืองแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง

แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ชุมชนเขาสามมุก ชุมชน

แหลมแท่น ชุมชนเหมือง ชุมชนหนองมน ชุมชนบางแสน และชุมชนหาดวอนนภา นโยบายการ

พัฒนาของเทศบาลปรากฏในอยู่หลักการบริหารของเทศบาลที่กล่าวว่า “เทศบาลเมืองแสนสุข ต้อง

เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีแหล่งท่องเที่ยวที่

สะอาดสวยงามเป็นที่รู้จักระดับสากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ประชาชนอยู่ดี

กินดีตลอดไป” (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2555)

 ชุมชนหาดวอนนภา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ยังมีลักษณะเป็นชุมชน

ชาวบ้านที่ทำามาหากิน และมีความผูกพันกับท้องทะเล แต่ปัจจุบันคนในพื้นที่เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิต

เนื่องจากการรุกคืบทางวัฒนธรรมท่ีเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาท่ีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่วัดจากดัชนีชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ทำาให้วิถีชีวิตของชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป เริ่มมีคน

ต่างพื้นที่เข้ามาอาศัย เช่น กลุ่มแรงงานต่างพื้นที่และแรงงานต่างชาติ กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เรียนใน

สถาบันการศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว เจ้าของสถานบันเทิง และกลุ่มนักลงทุนด้านที่อยู่อาศัย อันเป็น

ไปตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองแสนสุข ตามแนวคิดทุนนิยมที่เน้นการบริการ

ท่องเที่ยว ทำาให้คนเข้ามาในพื้นที่หาดวอนนภามากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิด

การปรับเปลี่ยน “ชีวิตวัฒนธรรม” เพื่อให้สามารถดำารงอยู่ได้ สิ่งที่เป็นคำาถามตามมาคือชาวบ้านควร

จะทำาอย่างไรจึงจะสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ 

 ผู้วิจัยสนใจที่จะทำาวิจัยเรื่องหาดวอนนภา : ชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชายทะเล เป็นการวิจัย

เพื่อทำาความเข้าใจ “ชีวิตวัฒนธรรม” ของชุมชนหาดวอนนภาโดยใช้กระบวนการศิลปะการละคร

เพ่ือการเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือสำาหรับการทำาวิจัยและเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน ผลที่ได้จากวิจัยจะทำาให้ผู้วิจัยและชุมชนเข้าใจ “ชีวิตวัฒนธรรม” ของชุมชนหาดวอนนภา อีก

ทั้งทราบพัฒนาการของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ทำาให้ชุมชนเห็นศักยภาพชุมชนและปัญหา

ของชุมชนเพื่อค้นหาแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ความรู้ที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน 

หัวหน้าชุมชน ผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหาดวอนนภา เพื่อ

เป็นประโยชน์สำาหรับการพัฒนาชุมชนหาดวอนนภาต่อไป

 1. เพื่อศึกษา “ชีวิตวัฒนธรรม” ของชุมชนหาดวอนนภา ผ่านกระบวนการศิลปะการละคร

เพื่อการเรียนรู้ 

 2. เพื่อวิเคราะห์ถึงการดำารงอยู่และการปรับเปลี่ยนของชุมชนหาดวอนนภา

ที่มาและความสำาคัญของการวิจัย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
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 การวิจัยนี้มุ่งสืบค้น “ชีวิตวัฒนธรรม” ตามแนวคิดวัฒนธรรมในเชิงองค์ประกอบ ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้เป็นตัวกำาหนดทิศทางการรับรู้ การคิด การแสดงออก การกระทำา และวิถีชีวิตประจำาวัน 

(Life-style) ของคนในชุมชน โดยใช้กระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือวิจัย 

เพื่อสืบค้นพัฒนาการของหาดวอนนภา และวิเคราะห์การดำารงอยู่ การปรับเปลี่ยนของชุมชนหาด

วอนนภา 

 

ภาพที่ 1 : แนวคิดวัฒนธรรมในเชิงองค์ประกอบและแนวคิดการเรียนรู้ชุมชน

ด้วยกระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้

 ชีวิตวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของคนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ที่มาจากความรู้ ความคิด 

ความเชื่อและค่านิยมของชุมชน ซึ่งเป็นตัวกำาหนดทิศทางการรับรู้ การคิด การแสดงออก การกระทำา

และการใช้ชีวิตของคนในชุมชน ผ่านรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความหมายมีลักษณะเป็น

พลวัต มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุและปัจจัย

 กระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ออกแบบสำาหรับ

สร้างการเรียนรู้และใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับวิจัย ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางการละครและกิจกรรม

ทางศิลปะต่างๆ ที่ร้อยเรียงเป็นกระบวนการ เช่น การสืบค้นชุมชนด้วยกิจกรรมศิลปะ การสร้างบท

ละครจากการลงชุมชน 

กรอบแนวคิดวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
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 1. เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนหาดวอนนภา    ด้วยการบูรณาการ

ความรู้ด้านการวิจัย ด้านศิลปะการละครและการทำางานชุมชน

 2. คนในชุมชนหาดวอนนภาได้รู้จักชุมชนและศักยภาพชุมชนของตนเอง

 3. ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหาดวอนนภา ตำาบลแสนสุข 

อำาเภอเมืองชลบุรี ในมิติของ “ชีวิตวัฒนธรรม”

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การเรียนรู้ชุมชนด้วยกระบวนการศิลปะการละคร : เครื่องมือสำาหรับการวิจัย

 การใช้ “ศิลปะการละคร” เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้และการวิจัยปรากฏอยู่ใน

งานวิจัยด้านศิลปะการละครและด้านสุขภาพ มีการระบุว่า “ศิลปะการละคร” เป็นกระบวนการที่ก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้ด้านจริยธรรม สังคมและการเมือง สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์

ในความคิด จินตนาการกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมละครทั้งผู้

สร้างงานและผู้เสพงาน ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมละครได้เรียนรู้เรื่องจริยธรรม ลักษณะทางจิตวิทยา

และบทบาททางการเมืองของบุคคลได้ (Chambers, Montgomery, 2002) ส่วนพรพิไล เลิศวิชา 

และอัครภูมิ จารุภากร (2550) ผู้เขียนหนังสือออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเข้าใจสมอง ได้

สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับละครโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้บนฐานสมอง (Brain-base learning) 

ไว้ว่าการนำาผู้เรียนเข้าสู่สถานการณ์จำาลองที่คล้ายจริง กระบวนการเรียนรู้ของสมองจะถูกขับเคลื่อน

อย่างมีคุณภาพ เจ้าของสมองได้ยินเสียงตนเอง ได้ลงมือและเห็นสิ่งที่ตนเองทำา สิ่งที่ปรากฏกลาย

เป็นข้อมูลย้อนกลับเข้าไปในสมองอีก ถือได้ว่าเป็นการสอนตัวเองด้วยตนเอง โดยสมองจะพยายาม

เชื่อมโยงความหมายของการแสดง (Acting) เข้ากับชีวิตและสังคม กระบวนการเช่นนี้นำาไปสู่การ

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความหมาย

ของตนซึ่งสามารถเกิดข้ึนได้ด้วยการใคร่ครวญสะท้อนความคิดในเชิงวิพากษ์ต่อประสบการณ์

ต่างๆ ของตน (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2552)

 จากการค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศ ยังพบว่าศิลปะการละครถูกนำาไปใช้ในหลายมิติ 

เช่น นำาไปเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้กระบวนการของศิลปะการละครเป็นวิธีวิทยาในการได้มา

ซึ่งข้อมูลและใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย (Rossitera, Kontos, Colantonio, Gilbert, 

Gray,  & Keightley, 2008) มีการนำาศิลปะการละครไปเป็นเครื่องมือสำาหรับรวบรวมข้อมูล ความคิด

เห็นและวิพากษ์นโยบายด้านสุขภาพที่มาจากรัฐผ่านกิจกรรมของ “ศิลปะการละคร” งานวิจัยยังระบุ

อีกว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการสนทนากลุ่ม หรือการใช้แบบสอบถาม

หรือการทำาแบบสำารวจ (Nisker, Martin, Robyn , & Daar , 2006) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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 การเคลื่อนตัวของแนวคิดวัฒนธรรมนำาไปสู่ “ชีวิตวัฒนธรรม” 

 วัฒนธรรมทำาให้คนในสังคมที่ต่างกันเริ่มรู้จักกัน การรู้จักกันเป็นสิ่งที่นำาไปสู่ความเข้าใจ

ซึ่งกันและกันและเป็นสิ่งที่นำาไปสู่ความคิดและอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนัก

มานุษยวิทยาที่มีมุมมองต่อวัฒนธรรมว่า “วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิต (Way of life) โดยรวมของ

ผู้คน ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม วัตถุและความคิด ที่ไม่ใช่เฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ศิลปะ” (ธีรยุทธ บุญมี, 2547, หน้า 40) ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า เป็นวัฒนธรรมในมิติ

ชีวิตวัฒนธรรม วัฒนธรรมทำาให้มนุษย์รู้จักตัวเอง รู้จักกลุ่ม เหล่าของตนและถิ่นกำาเนิด ซึ่งอาจารย์

ศรีศักร วัลลิโภดม นักวัฒนธรรมที่สำาคัญของไทยได้กล่าวถึง “ชีวิตวัฒนธรรม” ไว้ในหนังสือธรรมชาติ

ของสรรพสิ่งการเข้าถึงความจริงทั้งหมด (ประเวศ วะสี, 2555) ว่า ชีวิตวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต

ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในท้องถิ่นหรือตามกลุ่มอาชีพที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เป็นคำาที่ใช้เรียกแทน วัฒนธรรมราษฎร์ ที่แสดงถึงชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

ต่างๆ มีลักษณะเป็นองค์รวม แลเห็นวิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลที่มาจากภายในและ

ภายนอก 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนิยามคำาว่า “วัฒนธรรม” พบกลุ่มคำาที่เกี่ยวข้อง 

สัมพันธ์กัน เช่น ความเชื่อ คุณค่า และการประพฤติปฏิบัติของกลุ่มคน เป็นต้น ทำาให้พบลักษณะของ

วัฒนธรรม ว่ามีลักษณะดังแผนภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม
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 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการศิลปะการละครเพื่อ

การเรียนรู้  แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดผู้ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

งานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลพื้นที่จากความทรงจำาร่วม เกี่ยวกับพื้นที่หาดวอนนภา วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ผู้วิจัยกำาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เกณฑ์

อายุและการอาศัยในพื้นที่ เป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนหาดวอน

นภา ประกอบไปด้วยปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำาสมาชิกเทศบาลตำาบล คุณลุง คุณป้าและอาสาสมัคร

ชุมชน จำานวน 20 คน ผู้ให้ข้อมูลรองคือชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนประมาณ 50 คน เก็บข้อมูลด้วย

กระบวนการศิลปะการละคร เพื่อการเรียนรู้มีนิสิตละครร่วมเป็นทีมเก็บข้อมูลจำานวน 10 คน 

 ขั้นตอนที่  2  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

 ผู้วิจัยออกแบบชุดกระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวคิด

สำาคัญ 3 แนวคิด คือ แนวคิดละครเพื่อการเรียนรู้ แนวคิดการทำางานกับชุมชนและแนวคิดการเรียน

รู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) (รายละเอียดในขั้นตอนที่ 3) เพื่อใช้เก็บข้อมูลวิจัย 

ซึ่งแบ่งระยะการเก็บข้อมูลเป็น 5 ระยะ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 – เมษายน พ.ศ. 2557 เก็บ

ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวคำาถามกึ่งโครงสร้าง นอกจากนี้ใช้วิธีการ

สนทนาแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดการเล่าเรื่องอย่างเป็นกันเอง

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลด้วยกระบวนการศิลปะการละครเพื่อ

การเรียนรู้

 ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บข้อมูลด้วยกระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออก

เป็น 5 ระยะ ซึ่งผู้วิจัยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาละครเพื่อการศึกษาและ

รายวิชาละครเพื่อการเรียนรู้  โดยออกแบบให้นิสิตลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5 ระยะ ดังนี้

 

ภาพที่ 3  วงจรแสดงระยะการเก็บข้อมูลวิจัยด้วยกระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้

วิธีการดำาเนินการวิจัย
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 ระยะที่ 1 การสำารวจชุมชนด้วยการเดินชุมชน ผู้วิจัยพาผู้เรียนรายวิชาละครเพื่อการ

ศึกษาและละครเพื่อการเรียนรู้ สำารวจเส้นทางชุมชนและทำาความรู้จักผู้คนหาดวอนนภา “เรียนรู้

คน เรียนรู้จักชุมชนหาดวอนนภา” เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และประสานความร่วมมือ 

เบื้องต้นกับแกนนำาชุมชน  กิจกรรมนี้เริ่มต้นสำารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

   

ภาพที่ 4  บรรยากาศการสำารวจชุมชนพบเครื่องไสเคยและการทำากะปิของชุมชนหาดวอนนภา

(ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ, กันยายน 2555)

 ระยะที่ 2 การฟัง ถาม ถกเรื่องเล่าจากชุมชน เป็นกระบวนการทำาความรู้จักชุมชน 

สำารวจสภาพทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น สำารวจสถานที่สำาคัญๆ รวมถึงสืบค้นเรื่องเล่าผ่านวิธีการชวนคุย 

ล้อมวงเล่าเรื่อง ได้พูดคุยกับคนสำาคัญในหมู่บ้าน เช่น ก๋งแป้ว คนสำาคัญของหาดวอนนภา  เมื่อได้

ข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ก็กลับมาพูดคุยและสรุปข้อมูลด้วยวิธีการทางศิลปะ เช่น การเล่าเรื่อง 

การวาดภาพ และการระบายสีอย่างง่าย เน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนร่วมกัน จากนั้นทดลองสร้าง

เป็นแผนที่ชุมชนอย่างง่าย และนิทรรศการอย่างง่าย

 

   

ภาพที่ 5 : ภาพแผนที่ชุมชนและบรรยากาศการฟังเรื่องเล่าชุมชน
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 จากกิจกรรมนี้ทำาให้ทราบถึงประวัติของชุมชนหาดวอนนภา เดิมชุมชนหาดวอนนภาเป็น

หมู่บ้านชุมชนประมงดั้งเดิมที่เงียบสงบ คนพื้นถิ่น มีเชื้อสายจีน มีการตั้งศาลเจ้าจีนในชุมชน ตั้งอยู่

ริมชายทะเลทางทิศใต้ของหาดบางแสน สมัยก่อนบริเวณชายทะเลแถบนี้เคยเป็นป่าแสมมาก่อน มี

ต้นแสม ต้นโพธิ์ทะเล ชายหาดยังมีทรายและผักบุ้งทะเลขึ้นริมฝั่ง น้ำ�ใสสะอาดมาก เมื่อ ประมาณปี 

พ.ศ. 2490 บริเวณแถบนี้เป็นชุมชนเล็ก มีไม่ถึง 10 หลังคาเรือน อยู่กันแบบเครือญาติตั้งบ้านเรือน

ใกล้กัน ลักษณะบ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆ หลังคามุงจาก บ้านบางหลังมีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกสูงชั้น

เดียว ส่วนมากจะสร้างบ้านให้มีใต้ถุนบ้านเพราะบ้านตั้งอยู่ติดริมทะเล หน้าบ้านมีชายหาด ดำารงชีพ

ด้วยการออกเรือหาปลา โดยชาวบ้านทำาอุปกรณ์หาปลาใช้กันเอง เช่น สานอวน  ตาข่าย ทำาลอบปู 

และเครื่องมือดักปลา ซึ่งปัจจุบันยังมีการทำาอวนตาข่ายและออกเรือหาปลาอยู่บ้าง

 เมื่อก่อนชุมชนหาดวอนนภาเรียกกันว่า “บ้านเพิงล่าง” ส่วนชุมชนฝั่งบางแสนเรียกว่า 

“บ้านเพิงบน” ต่อมาในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2490  มีเศรษฐีชาวกรุงเทพฯ ชื่อคุณนายวอน นามสกุล

นภาศัพท์ มาซื้อที่ดินในบ้านเพิงล่างจำานวนมาก โดยตั้งใจจะสร้างเป็นสถานที่พักตากอากาศ ซึ่งเป็น

ช่วงที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาให้บางแสนเป็นสถานที่บ้านพักตากอากาศ และการสร้างถนน

สุขุมวิทเชื่อมมาสู่ภาคตะวันออก ตามนโยบายของจอมพล ป. พิบูลสงคราม อันอาจเป็นสาเหตุที่

ทำาให้เกิดการซื้อที่ดินบริเวณบ้านเพิงล่างจำานวนมาก ชื่อชุมชนจากบ้านเพิงใต้ ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ 

“ชุมชนหาดวอนนภา” ตามชื่อของคุณนายวอน นภาศัพท์

 

 

ภาพที่ 6  เครื่องมือทำาประมงพื้นบ้านของคนในชุมชน (ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ, มีนาคม 2557)

 

 ชุมชนหาดวอนนภาทำาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทะเล และในสมัยก่อนเกือบทุกหลังคาเรือนจะ

ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง จะนำามาขายกันเองที่หาดวอน ถ้าทำาปลาตากแห้งถึงจะส่งไปขายนอก

ชุมชน ชาวบ้านจะออกเรือหาปลาตั้งแต่ช่วงเวลาตีห้า การจับปลาจะจับตามโป๊ะหอยแมลงภู่และ

โป๊ะปู ที่ตั้งไว้ในทะเล เนื่องจากปลาจะมากินหอยแมลงภู่ ที่เลี้ยงไว้ที่โป๊ะ ชาวประมงจึงมีรายได้จาก

การหาปลา เลี้ยงหอยแมลงภู่และปู
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 ลักษณะทางกายภาพของหาดวอนนภา ในอดีตย้อนกลับไปประมาณปี พ.ศ. 2480  พื้นที่

สร้างเป็นบ้านเรือนในชุมชนเป็นผืนทราย เมื่อก่อนจะมีลำาคลองสายเล็กๆ เชื่อมจากบริเวณถนน

สุขุมวิทไล่ลงมาที่ชายหาด มีบ่อน้ำ�จืดของชุมชน 3 บ่อซึ่งเป็นแหล่งอุปโภคและบริโภคของคนใน

ชุมชน พื้นที่และภูมิทัศน์เริ่มปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ผืนทรายกลายเป็นดินลูกรัง ในยุคที่นักการเมือง

ท้องถิ่นเข้ามาซื้อที่ดินแถบหาดวอนนภาต่อจากคุณนายวอน นภาศัพท์ จากนั้นได้ถมดินทับพื้นทราย 

ถมคลองและก่อสร้างถนนริมหาด เพื่อสร้างถนนเชื่อมจากต้นหาดวอนไปถึงท้ายชุมชนปัจจุบันคือ

ถนนบางแสนล่าง เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ของชายหาดชุมชนหาดวอนนภา เมื่อสร้างถนน 

ถนนขวางเส้นทางน้ำ�ทะเลที่ปกติจะขึ้นและลงตามธรรมชาติ ทางน้ำ�จึงโดนปิดกั้น พอถึงช่วงเวลา

น้ำ�ทะเลขึ้นของทุกวัน น้ำ�ไม่มีทางไปจึงทำาให้บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ติดริมทะเลถูกน้ำ�ท่วม จึงมีคำาพูดของ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ว่า “เมื่อก่อนน้ำ�ๆ ไม่ท่วม พอถมถนน ถมดินน้ำ�เลยท่วม” ภายหลังเทศบาลตำาบล

แสนสุขได้มีนโยบายเรื่องการก่อสร้างบ่อบำาบัดน้ำ�เสียของตำาบลแสนสุข โดยสร้างบ่อบำาบัดที่หาด

วอนนภาบริเวณตรงข้ามตลาดนัดหาดวอนและสร้างท่อน้ำ�ทิ้งให้อยู่ข้างใต้ถนนบางแสนล่าง โดย

ระบายน้ำ�จากบ่อบำาบัดน้ำ�เสียไปลงที่หาดวอนนภาและปัจจุบันบริเวณท่ีปล่อยน้ำ�เสียมีกล่ินเหม็น

ของน้ำาและขยะจำานวนมาก

 ระยะที่ 3 เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการปั่นจักรยานและกิจกรรมถ่ายภาพเล่าเรื่อง ขั้นตอนนี้

เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากการฟัง ถาม ถก มากำาหนดเส้นทางและสถานที่

สำาคัญ เก็บข้อมูลด้วยกิจกรรมการปั่นจักรยานและกิจกรรมถ่ายภาพเล่าเรื่องโดยกำาหนดโจทย์ให้

บันทึกภาพวิถีชีวิตและสิ่งสำาคัญของหาดวอนนภาที่แต่ละคนสนใจ เมื่อได้รูปภาพมาแล้ว นำากลับ

มาเล่าเรื่องให้กลุ่มฟังและนำากลับมาทำากิจกรรมภาพถ่ายเล่าเรื่องชีวิตหาดวอน

 

ภาพที่ 7 : กิจกรรมการปั่นจักรยานเรียนรู้ชุมชน (ฑิมพิกา นันทะสร,เมษายน 2557)

       

   หาดวอนนภา ชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชายทะเล : การวิจัยผ่านกระบวนการศิลปะการละคร



วารสารศิลปกรรมบูรพา 2559

83

ภาพที่ 8-9  ภาพถ่ายเล่าเรื่อง ชีวิตวัฒนธรรมหาดวอน (สุวิชาน มีเค้า,  เมษายน 2557)

 ทั้งนี้ลักษณะเด่นของการปั่นจักรยานคือสามารถขี่รวมตัวเป็นกลุ่ม ไปพร้อมๆ กัน มีเวลาใน

การมอง สังเกตสองข้างถนน เป็นการสำารวจอย่างช้าๆ เมื่อสนใจอะไร หรือสิ่งใดสามารถหยุดพักหรือ

เข้าไปพูดคุยและเก็บข้อมูลได้ ขั้นตอนนี้เป็นการต่อยอดข้อมูลจากขั้นตอนการฟัง ถาม ถก นำาข้อมูล

พื้นฐานมาใช้เป็นตัวกำาหนดเส้นทางและสถานที่สำาคัญที่ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม วิธีการเก็บข้อมูล

ของผู้วิจัยและผู้เรียนคือการถ่ายภาพ ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือ โดยกำาหนด

โจทย์ให้บันทึกภาพที่แสดงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งสำาคัญในหาดวอน เมื่อได้รูปภาพมา

แล้ว จะนำากลับมาเล่าเรื่องให้กลุ่มฟังและนำากลับมาทำาภาพถ่ายเล่าเรื่องชีวิตหาดวอน

 

ภาพที่ 10  ภาพแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านหาดวอนนภา
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 ระยะที่ 4 พัฒนาบทละครจากข้อมูลชุมชน เมื่อได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ระยะที่ 1-3  แล้ว 

ผู้วิจัยจัดกระบวนการสร้างบทละครและสร้างละครร่วมกัน ใช้รูปแบบการสร้างสรรค์งานร่วมกัน 

(Devising) เพื่อดึงข้อมูลจากทีมงานตามที่ลงพื้นที่ในระยะที่ 3 จนกระทั่งได้เรื่องเล่าและสิ่งที่เกิด

ขึ้นในชุมชนหาดวอนนภา พัฒนาเป็นบทละครสั้นๆ เรื่อง เรื่องเล่าจากยายวอน....นภา ผ่านตัวละคร

คุณนายวอนนภา และอาก๋ง ออกมาเล่าเรื่องชุมชนในอดีต บอกเล่าสิ่งดีๆ จำาลองวิถีชีวิตและการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน การสร้างบทละครนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันก่อนที่จะนำา

เสนอข้อมูลสู่ชุมชนต่อไป

 

ภาพที่ 11  ล้อมวงเล่าข้อมูลชุมชนและพัฒนาเป็นเรื่องเล่าในละคร 

(ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ, เมษายน 2557)

 ระยะที่ 5 แสดงละครป้อนข้อมูลกลับคืนสู่ชุมชน นำาละคร “เรื่องเล่าจากยายวอน...

นภา” มาจัดแสดงในชุมชน ผู้ชมเป็นคนในชุมชนหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้สูงอายุ และ

หลังชมละครมีการเก็บข้อมูลชุมชนผ่านการชวนคุย กิจกรรมนี้เน้นการสื่อสารสู่ชุมชนในรูปแบบ

งานชุมชน เป็นการตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีเสียงสะท้อนในขณะชมละครและหลัง

ชมละครเป็นระยะๆ ว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในละครเป็นเหตุการณ์จริง เกิดการปรับเปลี่ยนพื้นที่และเกิด

การเปลี่ยนแปลงตามที่อยู่ในละคร นอกจากจะมีกิจกรรมละครแล้ว ยังมีนิทรรศการภาพถ่ายจาก

กิจกรรมภาพถ่ายเล่าเรื่อง พร้อมถ้อยคำาสั้นๆ เพื่อให้คนในชุมชนหาดวอนนภาได้ชมเรื่องเล่าของ

หาดวอนนภาผ่านรูปภาพ
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ภาพที่ 12 แสดงละครงานวันไหลหาดวอนนภา 15 เมษายน พ.ศ. 2557 

  (www.bangseansook.com,  28  เมษายน 2557)

 กิจกรรมที่ใช้สำาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยขอใช้คำาว่า “กระบวนการศิลปะ

การละครเพื่อการเรียนรู้ : เครื่องมือสำาหรับการวิจัยชุมชน โดยผู้เก็บข้อมูลประกอบไปด้วยผู้วิจัย

และผู้เรียนรายวิชาละครเพื่อการศึกษาและรายวิชาละครเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยถือว่าผู้เรียนเหล่า

นี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยนักวิจัยคนสำาคัญ ที่ทำาหน้าที่ทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์

ข้อมูลผ่านกระบวนการต่างๆ และทำาหน้าที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลกลับคืนสู่ชุมชน ด้วยการแสดงละคร

เวทีและนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่อง หลักการสำาคัญของกระบวนการศิลปะการละครเพื่อสร้างการ

เรียนรู้ คือเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรม มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลชุมชนจากกระบวนการศิลปะการละคร

เพื่อการเรียนรู้ ทั้ง 5  ระยะ  แล้วผู้วิจัยนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบการตีความข้อมูล (Content 

analysis) และสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์วิจัย

 ขั้นตอนที่ 5 การนำาเสนอข้อมูล นำาเสนอข้อมูลวิจัยผ่านการเขียนรายงานวิจัยโดยแบ่ง

เป็น 2 หัวข้อ ตามวัตถุประสงค์วิจัย คือ เพื่อศึกษา “ชีวิตวัฒนธรรม” ของชุมชนหาดวอนนภา ผ่าน

กระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อวิเคราะห์ถึงการดำารงอยู่และการปรับเปลี่ยน

ของชุมชนหาดวอนนภา
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 ชุมชนหาดวอนนภาเป็นชุมชนติดชายฝั่งทะเล ยังมีวิถีประมงชายฝั่งทะเล ตั้งอยู่ทาง

ตอนใต้ของหาดบางแสน อยู่เขตตำาบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี

พัฒนาการและการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern seaboard development 

plan) (จิรพงษ์ โรจนวาส, 2555) แผนพัฒนาดังกล่าวมีผลต่อพัฒนาการของชุมชนหาดวอนนภา ทั้ง

ลักษณะทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และชีวิตวัฒนธรรมของหาดวอนนภา

 เอกลักษณ์ของชุมชนหาดวอนนภาคือ วิถีชีวิตชุมชนติดชายทะเล และใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับ

สภาพภูมิศาสตร์ชายทะเล ชาวประมงหาดวอนนภามีภูมิปัญญาเกี่ยวกับทะเล เช่น การดูทิศทางลม 

เมฆ ดาว คลื่นทะเล เพื่อดูว่าปลาอยู่ทิศทางใดด้วยการมอง เฝ้าสังเกตสัตว์น้ำ�และฝูงปลา ชาวบ้าน

ประกอบอาชีพและดำารงชีวิตอยู่กับทะเล มีความเชื่อที่ปรากฏเป็นถ้อยคำาสลักลงบนแผ่นหินภายใน

กำาแพงของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ บริเวณสามแยกสะพานปลาหาดวอนนภา ถ้อยคำาสลักไว้ว่า “ยาม

ออกเรือทะเลราบเรียบ ยามเข้าฝั่งทรัพย์สินเต็มลำา” ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ทุกครั้งที่ชาวประมง

ออกเรือเพื่อหาปลาในทะเล ชาวประมงจะเข้ามากราบไหว้บูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่ และตั้งจิตอธิฐาน

เพื่อให้สมหวังเป็นไปตามถ้อยคำาดังกล่าว

“ชีวิตวัฒนธรรม” ของชุมชนหาดวอนนภา 

 ชุมชนหาดวอนนภาเป็นชุมชนชายทะเลที่สำาคัญของจังหวัดชลบุรี มีทรัพยากรทางทะเล

และเป็นแหล่งอาหารทางทะเล เช่น ปลาเห็ดโคน ปลาลิ้นหมา ปลาทูหอม ปลาช่อนทะเล ปูม้า ปูใบ้ 

ปูลม หอยหวาน หอยตลับ หอยแมลงภู่ กุ้งและตัวเคย เพียงแค่เดินลงไปที่ชายหาดหน้าบ้าน ก็จะมี

อาหารทะเลติดมือเพื่อนำากลับมาทำาอาหารและแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องในชุมชน ชาวบ้านบอกเล่า

ว่า “หน้าบ้านของเราคือแหล่งอาหาร”

 ความเชื่อเกี่ยวกับเรือและทะเล ชีวิตคนหาดวอนนภาอาศัยอยู่กับทะเลหาอยู่หากิน

กับทะเลส่งผลให้เกิดรูปแบบกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทะเลซึ่งมาจากความเชื่อท่ีเก่ียวกับเรือและ

ทะเล เช่น พิธีกรรมการบูชาแม่ย่านางเรือที่เชื่อว่าแม่ย่านางเรือจะคอยปกปักษ์รักษาเรือและช่วย

ทำาให้ออกเรือหาปลาได้จำานวนมาก ความเชื่อเรื่องน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ใต้ท้องเรือที่สามารถใช้รักษาโรคภัย 

เป็นต้น ซึ่งความความเชื่อเหล่านี้ที่ส่งผลต่อการดูแลรักษาเรือ การเคารพและให้ความสำาคัญกับ

สิ่งของที่ทำาให้ตนเองดำารงชีวิตอยู่ได้เพราะเรือเป็นเครื่องมือสำาหรับการดำารงชีพที่สำาคัญ 

 ความเชื่อเรื่องศาลเจ้าที่เกี่ยวกับทะเล พบว่าบริเวณหาดวอนนภา มีศาลเจ้าทางทะเลที่

สำาคัญ 4 ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อสุวรรณลอยล่อง ศาลท้าวเมฆสุวรรณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ และศาล

เจ้าพ่อดำา ทั้งสี่ศาลนี้เป็นที่เคารพและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของคนในหมู่บ้าน เป็นสิ่งที่ทำาให้

ใจตั้งมั่นก่อนที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับทะเล คนในศาลเจ้าจะร่วมเป็นเจ้าของและทำาหน้าที่ดูแล

ศาล มีกิจกรรมประเพณี เช่น การแก้บนด้วยการจัดแสดงลิเก เป็นประจำา

ผลการวิจัย
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 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางทะเล ชุมชนแห่งนี้ยังคงดำาเนินชีวิต

ตามวิถีประมงชายฝั่งออกเรือหาปลาและใช้ชีวิตอยู่กับชายทะเล มีภูมิปัญญาด้านการดูปลาและจับ

สัตว์น้ำ�ด้วยการสังเกตน้ำ� คลื่น ลม และการสังเกตฤดูกาล เช่น ปลาหมึกจะมีมากในฤดูหนาว พอถึง

ฤดูมะม่วงสุกจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาจับแมงดา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาเกี่ยว

กับการประกอบอาหารและใช้ชีวิตประจำาวัน ได้แก่ ภูมิปัญญาการทำาลอบปู วิธีการจับหอย การ

ทำากะปิ การตากปลา การทำาโป๊ะเลี้ยงหอยเลี้ยงปู การถนอมอาหาร การทำาน้ำ�ปลา การทำากุ้งแห้ง 

ภูมิปัญญาเหล่านี้ยังสืบต่อและเป็นวิถีชีวิตของคนหาดวอน

 อาหารทะเลพื้นบ้านกับร้านอาหารหาดวอน อาหารทะเลหาดวอนส่วนใหญ่นำาวัตถุดิบทาง

ทะเลจากท้องถิ่น ซึ่งการทำาอาหารมีภูมิรู้จากท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่น ปรากฏเป็นธุรกิจร้านอาหาร

จำานวนมาก ร้านอาหารมีทั้งร้านเก่าแก่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้านป้าเพ็ญ ร้านโรจน์ซี

ฟู้ด ครัวปลาทู ร้านน้าติ ส่วนร้านอาหารราคาย่อมเยาเหมาะกับนิสิตนักศึกษาและคนในชุมชน เช่น 

ร้านป้าเล็ก ครัวไกลลิบ และร้านเจ๊ณี แต่ละร้านอาหารมีจะเมนูอร่อยสูตรเฉพาะของร้าน เช่น ปลา

ทูต้มส้ม ปลาหมึกต้มน้ำ�ดำา ปลาเห็ดโคนทอดน้ำ�ปลา แกงป่�ปลาเห็ดโคน หอยตลับผัดน้ำ�พริกเผา 

ปลากะพงราดพริก เป็นต้น 

 

ภาพที่ 13  เมนูเด็ดหาดวอนจากร้านอาหารพื้นบ้านและตลาดนัดหาดวอน

 ตลาดนัดหาดวอนนภาแหล่งรวมตัวของชุมชน ตลาดนัดคือสถานที่จับจ่ายซื้อของของ

คนหาดวอนและชุมชนใกล้เคียง ตลาดนัดหาดวอนนภาเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ มีสินค้าชุมชน ทั้ง

อาหารทะเลสดและแห้ง นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นถิ่น ทำาอาหารโดยคนท้องถิ่นมาตั้งเตาทำาครัวที่

ตลาด จำาหน่ายในราคาถูก  
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การดำารงอยู่และการปรับเปลี่ยนของชุมชนหาดวอนนภา

 จากการวิจัยพบว่าการดำารงอยู่    และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของชุมชนหาดวอนนภา    เป็น

ผลมาจากทิศทางการพัฒนาชุมชนที่กำาหนดโดยคนนอกชุมชน คนในชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กำาหนดทิศทางการพัฒนา ส่งผลให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยน ซึ่งมาจากปัจจัยหลายประการดังต่อ

ไปนี้

 ปัจจัยที่ 1 นโยบายการปรับพื้นที่เป็นสถานตากอากาศบริเวณหาดบางแสน เริ่ม

ต้นจากนโยบายการเปิดพื้นที่หาดบางแสนให้เป็นสถานพักตากอากาศ ในสมัยจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชายทะเลของหาดวอนนภานำามาซึ่งการเปิดพื้นที่และซื้อขายที่ดิน

เพื่อเป็นสถานพักตากอากาศโดยกลุ่มเศรษฐีและผู้มีรายได้ดีจากกรุงเทพฯ เกิดการซื้อขายที่ดินให้

กับคนนอกชุมชน “ชุมชนประมงริมทะเลที่สงบงามเริ่มเป็นชุมชนที่ไม่สงบ”

 ปัจจัยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของชุมชนกับการสร้างถนนใน

ชุมชนที่ปิดกั้นทางน้ำ� การสร้างถนนกั้นระหว่างชายหาดกับชุมชนที่อยู่ถัดขึ้นไปจากชายหาด ทำาให้

เกิดน้ำ�ท่วมขังบ้านเรือน  ต่อมามีการสร้างเส้นทางเดินท่อบำาบัดน้ำ�เสีย จากโรงงานบำาบัดน้ำาเสีย มา

ทิ้งลงสู่ชายทะเลบริเวณกลางหาดวอน หาดวอนนภาจึงเปลี่ยนไป เปลี่ยนทั้งลักษณะกายภาพเชิง

พื้นที่ อาคาร ถนน และคุณภาพอาหารทะเลก็เปลี่ยนไป

 ปัจจัยที่ 3  นโยบายการพัฒนาตะวันออกส่งผลต่ออาชีพคนพื้นถิ่นหาดวอน  อาชีพ

ทางทะเลเปลี่ยนไปเมื่อแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Devel-

opment Plan) เข้ามาภาคตะวันออก พื้นที่ทางทะเลหายไป ทรัพยากรอาหารทางทะเลลดลง เป็น

ผลจากแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่กำาหนดให้พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเขตพื้นที่

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกที่ดิน และถมพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับภาค

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลของตะวันออก เกิดการลอบปล่อยน้ำ�เสีย

และขยะ ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณสัตว์น้ำ� เมื่อปริมาณน้อยลงอาชีพทางทะเลที่ต้องใช้วัตถุดิบ

ทางทะเล เช่น ปลาทะเล เคย ปู เริ่มลดลง ทำาให้คนในชุมชนเริ่มซื้อวัตถุดิบนอกชุมชนเพื่อมาแปรรูป

อาหารทะเล

 ปัจจัยที่ 4 ชีวิตวัฒนธรรมชายทะเลเริ่มเปลี่ยนเพราะนโยบายด้านการท่องเที่ยว

แบบวัฒนธรรมบริโภค วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการกิน ดื่ม เสพ สุข ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนียภาพ

ชายทะเลเพื่อรองรับนโยบายการท่องเที่ยว มีการถมชายหาด การสร้างถนนริมหาด ชุมชนเริ่มถอย

ร่นไปอยู่สุดทาง พื้นที่ชายหาดวอนนภาที่ติดกับหาดบางแสนได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งพักผ่อนของ

นักท่องเที่ยว ชุมชนเดิมที่เป็นบ้านเรือน กลายเป็นบ้านพักตากอากาศ ร้านอาหารและสถานบันเทิง 

   หาดวอนนภา ชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชายทะเล : การวิจัยผ่านกระบวนการศิลปะการละคร
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 การวิจัยนี้ทำาให้ผู้วิจัยทราบรูปแบบ “ชีวิตวัฒนธรรม” ของชุมชนหาดวอนนภาว่ามีความ

สัมพันธ์กับความรู้ ความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของชุมชน ที่เกิดจากการใช้ชีวิตสัมพันธ์กับ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนชายทะเล มีทรัพยากรทางทะเลและเป็นแหล่ง

อาหารทางทะเลที่สำาคัญของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ทำาให้เกิดชีวิตวัฒนธรรมในรูปแบบ 

“วิถีชีวิตชุมชนชายทะเล”  ซึ่งปรากฏเป็นรูปแบบการแสดงออกทางวัฒนธรรมของหาดวอนนภา เช่น 

การออกเรือหาปลาและทำาประมงชายฝั่งหน้าบ้านตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพทางทะเล การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับประมง การทำาธุรกิจอาหารทะเลทั้งสดและแห้ง 

การประกอบอาหารทะเลพื้นบ้าน รูปแบบของความเชื่อเกี่ยวกับทะเล เรือ ความเชื่อเรื่องศาลเจ้า เกิด

ประเพณีเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าสุวรรณลอยล่องและงานวันไหล และพบว่าชุมชนมีตลาดนัดสำาคัญ

เป็นสถานที่รวมแหล่งวัตถุดิบและของพื้นบ้าน รูปแบบกิจกรรมที่ปรากฏนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ

ของคนที่ดำารงชีพอยู่ได้ด้วยทรัพยากรธรรมชาติผูกพันกับสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน แต่ในอีกมุมหนึ่ง

กลับพบความจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ที่มาพร้อมกับการพัฒนาไปสู่ความเจริญใน

ลักษณะเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงจนชุมชนปรับตัวไม่ทัน นำามาซึ่งการปรับเปลี่ยนชีวิต และเกิด

ความเสื่อมโทรมของพื้นที่

 บทเรียนจากวิจัยพบว่า การนำานโยบายที่ไม่สอดคล้องกับพื้นที่มาใช้ เช่น นโยบายการ

พัฒนาตะวันออกที่รองรับการลงทุนและเน้นการส่งออก นโยบายด้านการทำาประมงพาณิชย์ รวม

ไปถึงนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกให้เป็นฐานรองรับภาคอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่  อันไม่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารทางทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การ

พัฒนาดังกล่าวทำาให้เกิดการขยายพื้นที่แบบเร่งด่วน เกิดสถานบริการต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

และเกิดการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตคนหาดวอน ที่เปลี่ยนเป็นการค้าขายเพื่อความอยู่รอดส่งผลต่อ

การใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนชีวิตของชุมชน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1.ข้อเสนอต่อหน่วยงานท้องถ่ินเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนหาดวอนนภาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสนอว่าควรหันกลับมาทบทวนเรื่องทิศทางการพัฒนาชุมชน และ

นโยบายด้านการท่องเที่ยว โดยคำานึงถึงศักยภาพของพื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนหาดวอนนภาเป็นชุมชน

ประมงชายทะเล ยังมีศักยภาพของพื้นที่ สามารถดึงจุดแข็งเกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรม และกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล  มาเป็นฐานคิดเพื่อกำาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแสนสุขที่ระบุว่า “เทศบาลเมืองแสนสุข ต้องเป็นเมืองน่าอยู่ 

ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงาม

เป็นที่รู้จักระดับสากล พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตลอดไป”

สรุปและอภิปรายผล
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 2.หน่วยงานท้องถิ่นควรสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศิลปะ

การละคร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนตนเอง เน้นการสร้างคนในท้องถิ่น โดยใช้

กระบวนการศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนหาดวอนนภา   สามารถใช้เป็น

กระบวนการสร้างข้อเสนอเรื่องการดำารงอยู่ของชุมชน เป็นวิธีการจัดทำาข้อมูลชุมชนและใช้ประโยชน์

จากข้อมูล  สิ่งที่ต้องทำาประการแรก คือ การสร้างคนในชุมชนให้รู้จักประเมินศักยภาพชุมชนของ

ตนเอง รู้จักสภาพพื้นที่ของชุมชน รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชน รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองมี รวมไป

ถึงการประเมินสิ่งที่จะเข้ามากระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนการ

ทำางานเรื่องชุมชนจัดการตนเอง ที่เชื่อมั่นว่า “เมื่อคนเข้มแข็ง ชุมชนจะเข็มแข็ง และสังคมก็จะเข้ม

แข็ง” เพื่อดำารงความเป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน
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กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่1

บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้ มีเป้าหมายในการนำาเสนอผลการศึกษา ภูมิปัญญาการสร้างความมั่นคง

ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน  โดยได้เลือกพื้นที่ศึกษาใน 4 หมู่บ้าน ที่เป็นชุมชนชาวลาหู่ อำาเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่  งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณา โดยนักวิจัยเข้าไปสังเกตพฤติกรรม

และวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทำาความ

เข้าใจถึงระบบวิธีคิด ความเชื่อ และค่านิยม ที่มีผลต่อวิถีการปฏิบัติกับผู้สูงอายุที่ได้พัฒนาจนกลาย

เป็นภูมิปัญญาในการสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุชาวลาหู่  

 ผลการศึกษาพบว่า ความมั่นคงของผู้สูงอายุชาวลาหู่ ขึ้นอยู่กับการธำารงอยู่ของวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของชาวลาหู่ที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  ภูมิปัญญาสำาคัญที่จะธำารงรักษาวัฒนธรรม

ไว้ได้ คือ การจัดการวัฒนธรรมชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งพบว่าชาวลาหู่มีการจัดการวัฒนธรรม 

เริ่มจากการถ่ายทอดความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวที ผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม ได้แก่ วาทกรรมคำาสั่งสอน  ผู้นำาทางความเชื่อ ศาสนสถาน  ระบบการปกครอง  ผีบรรพบุรุษ  

พิธีกรรม  ครอบครัวและชุมชน  จนกลายเป็นค่านิยมกตัญญูกตเวที บรรทัดฐานสังคม  และระบบ

เกื้อกูล ซึ่งนำาไปสู่ความมั่นคงของผู้สูงอายุในชุมชนชาวลาหู่  บทความนี้ยังได้นำาเสนอความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นต่อวัฒนธรรมชุมชนชาวลาหู่  รวมทั้งแนวทางการจัดการวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดความ

มั่นคงในผู้สูงอายุลาหู่อย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบัน 

ธีรพงษ์  บุญรักษา2  

ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร3

1 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2 อาจารย์ประจำาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล
3 อาจารย์ประจำาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่ายบัณฑิตและวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา
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 This paper aims to present the results of study the local wisdom which establish-

ing security for elderly.  Four Lahu villages of Mai-Aine district in Chiangmai province were 

selected as the field study.  The research methodology used was ethnographic.  Research-

ers observed the social and cultural behavior and lifestyle of the target groups.  In-depth in-

terview also was used to understanding the Lahu’s system of thinking, beliefs, and values.  

These affected to their behavior with the elderly group and also developed to be the local 

wisdom of Lahu for establishing their elderly security.    

 The result of this study found that the security of Lahu elderly was depended on 

the maintaining of traditional Lahu culture.  The important local wisdom to maintain Lahu 

traditional culture in community was cultural community management.  Beginning with 

transmit Lahu belief throught socialization process which consists of discourses, leader 

of belief, religious place, structure of communities administration, ancestor ghosts, ritual, 

family and community.  After pass the socialization process, belief becomes the gratitude 

value, norm, and supporting system, which lead to the security of Lahu elderly.  This paper 

also presents the risks that may happen to the Lahu cultural maintaining.  The strategy to 

manage the Luha cultural community for today also reveal in this paper.   

สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย

 เมื่อโลกมีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งด้านเทคโนโลยี การผลิต การสื่อสาร และรวมถึง

ระบบสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย ทำาให้สังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมโลก สังคม

ตะวันออก สังคมตะวันตก รวมถึงสังคมไทยด้วย เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร โดย

พบว่ามีประชากรสูงอายุจำานวนมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปอีกในอนาคต พจงจิตต์  

ฤทธิรงค์ และคณะ (2556: หน้า 5) กล่าวว่า ในปี 2555 ประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชากรสูง

วัยแล้ว เพราะมีจำานวนประชากรที่มีอายุสูงกว่า 65 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 8 ของประชากรโลก

ทั้งหมด 7,000 ล้านคน  

 ปัทมา  เธียรวิศิษฏ์สกุล (2551: หน้า 11) อธิบายไว้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิด

ของประชากร ใกล้เคียงกับอัตราการตายของประชากร  และคาดการณ์ว่าในช่วงปี 2580 – 2583 

จะมีอัตราการเกิดต่ำ�กว่าอัตราการตายของประชากร  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงพบว่า ประเทศไทยจึง

กำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  สังคมที่มีประชากรเป็นวัยทำางานที่มีจำานวนน้อยลง ในขณะที่มีประชากร

วัยสูงอายุมากขึ้น  โดย จงจิตต์  ฤทธิ์รงค์ และคณะ (2556: หน้า 5) กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2556 

Abstract

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ

   กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประเทศไทยมีประชากรกำาลังเปลี่ยนผ่านจากวัยแรงงานมาเป็นวัยสูงอายุ (อายุ 65 ปี) ประมาณ 

900,000 คน  ในขณะที่มีประชากรชุดใหม่ที่กำาลังเข้าสู่วัยแรงงาน (อายุ 15 ปี) ประมาณ 620,000 

คน  จะเห็นได้ว่าประชากรที่ออกจากวัยแรงงาน มีจำานวนมากกว่าประชากรที่จะเข้าสู่วัยแรงงานใหม่ 

ประมาณ 280,000 คน

 สำาหรับการเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย งานวิจัยของเสาวภา พรสิริ

พงษ์ และคณะ (2554: หน้า 2) ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีการเตรียมการในหลายมิติ อาทิ มิติ

ด้านกฎหมาย มีการออกพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ใน พ.ศ.2546 มิติด้านสังคม มีการก่อตั้งธนาคาร

สมองขึ้น เป็นการจัดทำาทำาเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมทำางาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่คน

รุ่นใหม่ และมิติทางวิชาการพบว่ามีงานวิจัยจำานวนไม่น้อยที่ศึกษาประเด็นผู้สูงอายุไทย ได้แก่ งาน

วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ  การดูแลผู้สูงอายุ  โภชนาการของผู้สูงอายุ  พฤติกรรมและความ

ต้องการของผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 ความมั่นคงของมนุษย์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ถือเป็นดัชนีสำาคัญในการบ่งชี้ถึง

คุณภาพชีวิตของประชากร  จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตยังไม่พบว่ามีการศึกษาความมั่นคง

ของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ยากไร้ 

และเป็นภาระต่อสังคมไทย ทำาให้ขาดโอกาสและถูกละเลย  งานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายสำาคัญในการ

ค้นหาภูมิปัญญาในการสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งในทางด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ  โดยได้เลือกศึกษาในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ “ลาหู่” ซึ่งถือเป็นชาวไทยภูเขาที่สำาคัญเผ่าหนึ่ง

ในประเทศไทย เพราะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และมีจำานวน

ประชากรมากพอสมควร จากการสำารวจของ สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะในปี 2547 พบว่ามีชาว

ลาหู่มากกว่า 100,000 คน ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าในปัจจุบัน ปี 2558 น่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกเป็น

จำานวนมาก 

 

ชาวไทยลาหู่ : จุดกำาเนิด การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

 ชนชาติลาหู่ เดิมอาศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของที่ราบสูงธิเบต ก่อนจะอพยพลงใต้เรื่อยมาอยู่

บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน กระจายอยู่ในหลายเขต เช่น หลินชาง ซือเหมา หยวนเจียง เฮย

เจียง ซวงเจียง  เจิ้นเหยียน จิ่งตง จิ่งกู่   โสฬส ศิริไสย (2539) กล่าวว่า สมัยก่อนชุมชนลาหู่เคยมี

ความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ซึ่งชุมชนลาหู่นี้จัดเป็นเขตการปกครองตนเอง มีความเป็นอิสระพอสมควร 

โดยสามารถปกครองตนเอง  แต่ยังต้องส่งเครื่องบรรณาการไปสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์จีน  ต่อมา

ประเทศจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และได้ส่งกำาลังทหารมาควบคุมในดินแดนของชาว

ลาหู่ จึงทำาให้ลาหู่บางกลุ่มต้องยอมจำานนและกลายเป็นชาวจีนไปในระยะเวลาต่อมา  แต่ยังมีชาว

ลาหู่อีกหลายกลุ่มที่ไม่ยอมให้จีนกดขี่ จึงอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เขตเชียงตุง ซึ่งขณะนั้นอยู่ในเขต

ปกครองของประเทศอังกฤษ (ปัจจุบันเชียงตุงเป็นดินแดนในประเทศพม่า)  แต่เนื่องจากชาวอังกฤษ

พยายามจะเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์และต้องการให้ชาวลาหู่เปลี่ยนการนับถือศาสนาด้วย ต่อมา
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ชาวลาหู่จำานวนมากที่พยายามรวมตัวกันเพื่อต่อต้าน  จึงถูกทหารอังกฤษปราบปราม  ทำาให้ลาหู่

จำานวนไม่น้อยเริ่มอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย (เครือข่ายสิ่งแวดล้อมลาหู่, 2545) 

 เมื่อประเทศประเทศพม่าได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษแล้ว ได้มีนโยบายในการปราบ

ปรามคนกลุ่มน้อย ทำาให้ชาวลาหู่จำานวนมากต้องอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม

ชนชาติลาหู่กลุ่มแรกๆ ยังไม่อาจสรุปหลักฐานแน่ชัดว่าเข้ามาตั้งหลักแหล่งเมื่อใด แต่กลุ่มใหญ่กลุ่ม

หลังสุด เข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2494 - 2529 ประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา  ปัจจุบันชาวลาหู่มีการกระจาย

ตัวอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำาปาง พะเยา ตาก เพชรบูรณ์ และกำาแพงเพชร

 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ “ลาหู่” ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคมแก่ผู้สูงอายุ อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการศึกษา

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณา โดยนักวิจัยเข้าไป

ฝังตัวในชุมชนลาหู่ เพื่อสังเกตพฤติกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมในสังคมผู้สูงอายุลาหู่เป็นระยะๆ รวมทั้ง

สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทำาความเข้าใจถึงระบบวิธีคิด ความเชื่อ และค่านิยม ที่มีผลต่อวิถีการปฏิบัติ

กับผู้สูงอายุที่ได้พัฒนาจนกลายเป็นภูมิปัญญาในการจัดการชุมชนของชาวลาหู่ นอกจากนั้น ผู้

วิจัยยังได้ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมในอดีตที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการ

วิเคราะห์ด้วย

 พื้นที่ศึกษา และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา

 เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในตำาบลแม่นาวาง อำาเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่ามีชุมชนลาหู่อยู่ค่อนข้างมากพื้นที่หนึ่ง โดยศึกษา 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านห้วย

จันสี (70 ครัวเรือน)  บ้านห้วยหลวงพัฒนา (130 ครัวเรือน)  บ้านป่ากล้วย (50 ครัวเรือน) และบ้าน

ป่ากุ๋ย (46 ครัวเรือน)  แต่ละชุมชนอยู่ห่างกันประมาณ 5-10 กิโลเมตร

 กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยคัดเลือก

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในสภาพที่สามารถให้ข้อมูลได้ มีระดับการได้ยินปกติ มีความทรงจำาที่

ดี สามารถสื่อสารได้ สำาหรับกลุ่มที่ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ จะใช้ล่ามที่สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยและภาษาลาหู่ได้เป็นตัวกลางในการสื่อสาร และ (2) กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มย่อยๆ คือ ผู้เกี่ยวข้องในระดับครอบครัว เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบวิธีคิด ความ

เชื่อ ค่านิยม และวิถีปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัว

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ
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เรือนของผู้สูงอายุ  และผู้ที่มีบทบาทในระดับชุมชน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และการปกครองของชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้นำาชุมชนที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวม

ถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในพื้นที่

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 นอกจากตัวผู้วิจัยที่เข้าไปศึกษา เก็บข้อมูลในพื้นที่แล้ว ยังมีเครื่องมือในการวิจัยอีก 2 ชิ้น 

ได้แก่ แนวคำาถามในการสัมภาษณ์ระดับลึก และแนวทางการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำาคัญได้

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

 งานวิจัยนี้ มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นด้วยการเก็บข้อมูลในประเด็น

เดียวกันจากหลายๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ ผู้นำาชุมชน และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข หลังจากการวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว คณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการตรวจสอบการตีความร่วม

กับเจ้าของวัฒนธรรม คือ ชาวลาหู่ที่รู้และเข้าใจสังคมวัฒนธรรมลาหู่ และสื่อสารกับผู้วิจัยได้ การ

ตรวจสอบแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระหว่างการเก็บข้อมูล  (2) หลังเก็บข้อมูลเสร็จ  และ (3) หลัง

เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดรายละเอียด หรือยังไม่ชัดเจนมากพอ  สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

เริ่มจากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดที่ได้ จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การ

สัมภาษณ์ระดับลึก บันทึกสรุปประเด็นที่น่าสนใจ จากนั้นจัดการข้อมูลทั้งหมดด้วยการแยกเนื้อหา

ตามหัวข้อสำาคัญ (theme) ที่กำาหนดไว้  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis)

 บทความนี้นำาเสนอข้อค้นพบจากการวิจัย ระหว่างปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2554 มีประเด็น

สำาคัญ คือ (1) บริบทของชาวลาหู่ในพื้นที่ศึกษา  (2) บทบาท และคุณค่าของผู้สูงอายุในวัฒนธรรม

ลาหู่  (3) ความหมาย “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ” ในทัศนะของชาวลาหู่  (4) 

ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (5) ความเสี่ยงที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของวัฒนธรรมลาหู่ดั้งเดิม 

 (1) บริบทของชาวลาหู่ในพื้นที่ศึกษา

 การศึกษาบริบทของชาวลาหู่ เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคมวัฒนธรรม 

ความเชื่อ ระบบความคิด ตลอดจนการปกครอง และการประกอบอาชีพ รายละเอียดมีดังนี้

 วิถีชีวิต ที่อยู่อาศัย การอพยพย้ายถิ่น  ชาวลาหู่มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ภายใน

หมู่บ้านมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ประมาณ 50 ไปจนถึง 130 หลังคาเรือน มีประชากรอาศัยอยู่ 200 

คน จนถึงกว่า 600 คน  คนลาหู่มักมีการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่มีสาเหตุทาง

ด้านเศรษฐกิจ อาทิ ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรที่ทำากิน ไม่มีที่ทำากิน จึงต้องไปหาพื้นที่ใหม่ การหา

ผลการศึกษา
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อาชีพใหม่ที่มีรายได้มากขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีหลายรายที่ย้ายไปแต่งงานกับคนนอกชุมชน 

เป็นต้น ลักษณะความเป็นอยู่พบว่า หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อยู่บนพื้นราบ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีชีวิต

ความเป็นอยู่ไม่แตกต่างจากชาวเมืองนัก บ้านสะอาด มีรั้วรอบขอบชิด มีรถกระบะ มีเครื่องอำานวย

ความสะดวกเหมือนชาวเมืองแล้ว  ส่วนหมู่บ้านขนาดเล็ก บริเวณในหมู่บ้านไม่ค่อยสะอาด มีขยะทิ้ง

อยู่รอบๆ บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่ยังปลูกบ้านตามแบบดั้งเดิมของลาหู่ คือ เป็นบ้านชั้นเดียว ใต้ถุนยก

สูง ฝาผนังและพื้นบ้านทำาด้วยไม้ไผ่ ไม่มีหน้าต่าง แต่สามารถมองทะลุผ่านช่องว่างระหว่างฝาพนัง

ไม้ไผ่ออกไปได้ อย่างไรก็ตาม พบว่าหลายบ้านเริ่มมีเครื่องอำานวยความสะดวกมากขึ้น อาทิ มีรถ

จักรยานยนต์ โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุ เครื่องเสียง และเด็กวัยรุ่นก็ชอบฟังเพลงไทยสมัยนิยมอีกด้วย 

คนลาหู่ในหมู่บ้านแบบดั้งเดิม จะอยู่กันเป็นครอบครัวขยาย ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน 

และรู้จักกันหมดทุกบ้าน 

 ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม  ชาวลาหู่เชื่อว่ามนุษย์ทุกชนเผ่าเกิดมาจากผลน้ำ�เต้า โดย 

“ลาหู่” ถือเป็นพี่ใหญ่ในชนเผ่าทั้งปวง  ชาวลาหู่นับถือในพระเจ้าอื่อซาและคำาสั่งสอนเป็นหลักใน

การดำาเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าเป็นเทพผู้สร้างโลก  นับถือ “ผี” เป็นเสมือนบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครอง 

อาทิ ผีเรือน ผีบ้าน ผีป่า ผีเขา เป็นต้น ต่อมาได้มีมิชันนารีชาวต่างชาติ เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ 

มีการสร้างโรงเรียน สร้างโบสถ์ และศาสนาสถานขึ้นภายในหมู่บ้าน มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำาให้ชาว

ลาหู่หลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ อาทิ ความยากจน ต้องการให้ลูกหลานได้เรียน

หนังสือ เพื่อมีงานที่ดีในอนาคต นอกจากนั้น ขนบธรรมเนียม และบางพิธีกรรมศาสนาดั้งเดิมของ

ลาหู่เองเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ การจัดงานศพ ต้องฆ่าหมู แล้วเลี้ยงทั้งหมู่บ้าน 

เชิญหมอผีมาทำาพิธี ทำาให้ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูง หลายพิธีกรรมผู้ประกอบพิธีต้องได้รับ

สืบทอดตามสายเลือด และต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข หากมีไม่ครบจะเป็นบาป เป็นต้น  ต่อ

มาได้มีพระสงฆ์ได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธที่ชุมชนลาหู่ การสอนของพระสงฆ์นี้ไม่ค่อยถูกต่อต้าน

จากชาวลาหู่ เนื่องจากมีความยืดหยุ่น และสามารถบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของ

ชาวลาหู่ได้  จึงมีชาวลาหู่จำานวนไม่น้อยที่หันมานับถือศาสนาพุทธ หรือบางคนนับถือทั้ง 2 ศาสนา 

คือแบบดั้งเดิม และพุทธศาสนาคู่กันไป 

 จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษาพบว่า ชาวลาหู่ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ง ยังคงนับถือศาสนา

แบบดั้งเดิม รองลงมาได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ และมีจำานวนไม่น้อย ที่หันมานับถือพุทธ

ศาสนา หรือแบบดั้งเดิมควบคู่กับพุทธศาสนา  

 การปกครอง ผู้นำา ความเคารพ  โครงสร้างทางการปกครองของคนลาหู่ระดับหมู่บ้านใน

อดีตนั้น จะประกอบด้วยผู้นำา 3 ฝ่าย คือ (1) อาดอ หรือ คะแช เป็นผู้นำาสูงสุดในการปกครองหมู่บ้าน 

ทำาหน้าที่เสมือนผู้ใหญ่บ้าน คือ รักษาความสงบของหมู่บ้าน (2) โตโบ เป็นผู้นำาฝ่ายศาสนาและ

ความเชื่อ ทำาหน้าที่เสมือน นักบวช นักปราชญ์ ครูอาจารย์ คือ อบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี และ (3) 

จาหลี๋ เป็นผู้นำาฝ่ายผลิตเครื่องมือการเกษตร เพื่อนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพ  ชาวลาหู่เชื่อว่าหมู่

บ้านหนึ่งๆ จะต้องมีองค์ประการครบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ
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ไปแล้ว จะไม่สามารถตั้งหมู่บ้านได้ หรืออาจล่มสลายได้  ชาวลาหู่จึงให้ความเคารพแก่บุคคลเหล่า

นี้เป็นอย่างมาก  (เครือข่ายสิ่งแวดล้อมลาหู่, 2545)  จากการลงพื้นที่ พบว่าการปกครองของหมู่บ้าน

ลาหู่ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ชาวลาหู่ปัจจุบันไม่ได้มีอาชีพเกษตรเพียงอย่างเดียว

เพราะพื้นที่ทำาการเกษตรลดน้อยลง ผู้คนเข้าไปเรียนหนังสือ และทำางานในเมือง ระบบการปกครอง

ของรัฐไทยที่เข้ามาบังคับใช้กฎหมาย ทำาให้ระบบการปกครองแบบลาหู่ลดบทบาทลงไปตาม

ลำาดับ 

 อาชีพ เงินทอง หนี้สิน  อาชีพหลักของชาวลาหู่ คือการทำาเกษตรกรรม อาทิ ทำาไร่ ทำา

สวน ปลูกข้าว ข้าวโพด ผลไม้ และพืชหมุนเวียนเพื่อการบริโภคในครอบครัวและเพื่อขาย นอกจาก

ทำาการเกษตรแล้ว ชาวลาหู่ยังนิยมการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย เช่น หมู และไก่ ซึ่งจะมีการเลี้ยง

ไว้แทบทุกบ้าน เพื่อขายและใช้ในการประกอบพิธีกรรม  รองลงมา คือ การไปรับจ้างในเมือง ทำา

ก่อสร้างในช่วงที่พักจากฤดูทำาไร่ ทำาสวน หมู่บ้านที่อยู่พื้นที่ราบ มีชาวบ้านหลายรายที่ประกอบ

อาชีพค้าขาย เป็นพ่อค้าคนกลาง รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากภายในหมู่บ้านต่างๆ แล้วนำาไป

ขายต่อให้กับพ่อค้าในเมือง โรงงาน และโรงสี  รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายข้าว ข้าวโพด ซึ่งส่วน

ใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ทำาให้ขายได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนในหมู่บ้านบนภูเขาฐานะจะ

ไม่ค่อยดีนัก เกือบทุกบ้านจะมีหนี้สินในการกู้ยืมเพื่อนำามาลงทุนซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์ 

รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินทำากิน  นอกจากนั้นที่ดินส่วนใหญ่ถูกนายทุนเข้ามาซื้อ จำานวน

มาก จึงทำาให้หลายครอบครัวต้องไปรับจ้างทำางานในไร่ รับจ้างเก็บชา รับจ้างทำาสวนส้ม เป็นต้น

          

       ภาพที่ 1 แสดงถึงการบูชาผี              ภาพที่ 2 แสดงการใช้ชีวิตภายใน       ภาพที่ 3 แสดงถึงสภาพแวดล้อม   

          บรรพบุรุษของชาวลาหู่                    บ้านแบบดั้งเดิมของชาวลาหู่            ในหมู่บ้านลาหู่ที่อยู่บนที่ราบสูง 

                                                              ในภาพเป็นครอบครัวของรองโตโบ             ปลูกบ้านแบบดั้งเดิม 

                                                               ผู้อาวุโสของหมู่บ้านห้วยจันสี
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 (2) บทบาท และคุณค่าของผู้สูงอายุในวัฒนธรรมลาหู่

 ผู้สูงอายุลาหู่ได้รับการเคารพ และให้เกียรติเป็นอย่างมาก ชาวลาหู่ถือว่า คนเฒ่าคนแก่ มี

คุณค่า และความหมายสำาหรับครอบครัว การเลี้ยงดูคนเฒ่าคนแก่ไม่ใช่ “ภาระ” แต่เป็น “กตัญญู

กิจ”  เป็นเรื่องที่ต้องทำา ควรทำา และคนลาหู่ทำาด้วยความเต็มใจ ดังตัวอย่างจากการบอกเล่าของคน

ลาหู่ในหมู่บ้านว่า “คนลาหู่จะนับถือผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีบุญคุณต่อคนในหมู่บ้าน เป็นผู้ก่อสร้างหมู่บ้าน

มาให้ลูกให้หลาน เขาจะดูแลคนแก่ในหมู่บ้านทุกคน” และ “ถ้าบ้านใด หรือเด็กคนไหนไม่เคารพผู้

เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ก็จะถูกตำาหนิจากคนในชุมชน”

  “คนลาหู่ส่วนมากรักคนเฒ่าคนแก่ คนเฒ่าคนแก่มีความสำาคัญต่อครอบครัว 

 และทุกคนในบ้าน จะเลี้ยงดูคนเฒ่าคนแก่ คนเฒ่าคนแก่ขึ้นบ้านไหน 

 นอนบ้านไหน อยากอยู่กับลูกคนไหนก็ย่อมได้ 

 อยากจะกินอะไรที่บ้านไหนก็ได้ ทุกคนเต็มใจเลี้ยงดูคนเฒ่าคนแก่ 

 ซึ่งไม่เฉพาะในกลุ่มครอบครัว เครือญาติเท่านั้น แต่ทุกๆ คน 

 ในชุมชนก็จะช่วยกันเลี้ยงดู อุ้มชูคนเฒ่าคนแก่” (สัมภาษณ์ผู้นำาชุมชนลาหู่)

 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า บทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุลาหู่ที่มีต่อ

ชุมชน มีอย่างน้อย 4 มิติ ดังนี้

 มิติที่ 1 คลังความรู้ : คัมภีร์ทางศาสนา  เนื่องจากชนชาติลาหู่ไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษร

ของตนเอง จึงไม่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีงานเขียนบันทึกไว้

เป็นหลักฐาน  จำาเป็นต้องถ่ายทอดจากเรื่องเล่าของบรรพบุรุษ และผู้สูงอายุในหมู่บ้านเป็นสำาคัญ  ผู้

สูงอายุจึงมีหน้าที่เหมือนเป็นคัมภีร์แห่งคำาสั่งสอนจากพระเจ้า  คำาพูดและคำาสั่งสอนของผู้สูงอายุจึง

มีความศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย  ผู้สูงอายุลาหู่จึงมีบทบาทและความสำาคัญอย่างมากในการอบรมสั่งสอน

คนในหมู่บ้าน 

 มิติที่ 2 ผู้ชี้นำาการปกครอง และ ผู้พิพากษาประจำาหมู่บ้าน  บทบาทของผู้สูงอายุ

ที่เด่นชัดมากในอดีต คือ บทบาทในด้านการปกครองของหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าผู้ที่จะมา

ดำารงตำาแหน่ง “โตโบ” “อาดอ” และ “จ่าหลี๋” จะเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่มีความรู้และมีคุณสมบัติ

เหมาะสม  หรือแม้แต่การแต่งตั้งบุคคลในตำาแหน่งดังกล่าวจะต้องสอบถามความเห็นชอบของเหล่า

ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเสียก่อน  นอกจากนั้นพบว่าในการร่วมตัดสินปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน

จะต้องมีผู้สูงอายุเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญเสมอ   

 มิติที่ 3  เจ้าพิธี หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรม  บทบาทของผู้สูงอายุที่สำาคัญประการ

หนึ่ง ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อาทิเช่น การผูกข้อมือ การให้พร 

การล้างบาป  และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพิธีกรรม 

จากการลงพื้นที่วิจัยพบว่า ปัจจุบันในบางหมู่บ้านไม่มีผู้อาวุโสที่จะประกอบพิธีกรรมได้ครบสมบูรณ์ 

ต้องไปขอให้ผู้อาวุโสจากหมู่บ้านลาหู่ใกล้เคียงมาช่วยประกอบพิธีกรรม 

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ

   กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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 มิติที่ 4  ที่ปรึกษา  ผู้สูงอายุลาหู่ส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการดำาเนิน

ชีวิตมาเป็นอย่างดีจากบรรพบุรุษรุ่นก่อน  ทำาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับบริบท

ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อาทิ ความรู้ด้านการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การปฐมพยาบาล  ยาสมุนไพร 

การพยากรณ์ การทำานายฝัน การสร้างที่อยู่อาศัย เป็นต้น การที่ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทในการให้

คำาปรึกษาที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นหลังนี้ทำาให้คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ และแสดงความกตัญญู

ตอบแทน  

 (3) ความหมายของ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ” 

 การศึกษาถึงความหมายของ “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม” ในทัศนะของชาวลาหู่ 

ด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสังเกต พบว่าชาวลาหู่ส่วนใหญ่ท้ังผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้สูงอายุ มีการให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 “ความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ” ในทัศนะของชาวลาหู่ หมายถึง “การที่มีลูกหลาน

อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา...ไม่ต้องเฝ้าบ้านอยู่คนเดียว” “มีลูกมีหลานเอาใจใส่ดูแล คอยป้อนข้าว

ป้อนน้ำ�เวลาเจ็บไข้ ลุกไม่ไหว... พาไปหาหมอ ออกค่าหยุกค่ายาให้” “อยากให้ลูกๆ หลานๆ เป็นคน

ดี สามัคคีกัน รักกัน ไม่แก่งแย่งกัน คุยกันดีๆ กินข้าวด้วยกันบ่อยๆ”  จึงพอสรุปได้ว่า “ความมั่นคง

ทางสังคมของผู้สูงอายุ” คือ การที่ผู้สูงอายุมีลูกหลานดูแลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง ทั้งยามเจ็บป่วยและ

ปรกติ รวมถึงการที่ลูกหลานต้องเป็นคนดี มีความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ” ชาวลาหู่ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “มีข้าวกิน มี

ผัก น้ำ�พริกกิน หิวเมื่อไหร่ก็มีกิน ไม่อด” “ครอบครัว (คนในครอบครัว ลูก หลาน) มีรายได้ที่แน่นอน มี

อาชีพเป็นหลักแหล่ง” “(ลูก หลาน) มีที่ทำากิน ไม่ต้องไม่เช่าเขา” “มีรายได้ มีเงินทองใช้ ...เวลานี้ลูกๆ 

(หลายครอบครัว) ไปทำางานในเมือง แล้วส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้” “เวลาไปหาหมอ ก็มีคน (ลูก หลาน) 

ออกเงินให้” จึงพอสรุปได้ว่า “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ” คือ การที่ผู้สูงอายุมีอาหารรับ

ประทาน ไม่ต้องอด มีรายได้เป็นค่าใช้จ่าย และรักษาพยาบาล จากลูกหลานที่มีรายได้และอาชีพที่

มั่นคง

 จากข้อมูลที่กล่าวมาจึงพออธิบายได้ว่า “ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ

ลาหู่ คือ การที่ลูกหลานดูแลเอาใจใส่ มีอาหาร ค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล คนในครอบครัวมีความ

รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้เกียรติแก่ตน” ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากวิถีชีวิต ความ

เชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชุมชนลาหู่นั่นเอง

 (4) การจัดการชุมชนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมกตัญญูกตเวที : ภูมิปัญญาสำาคัญใน

การสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุลาหู่

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการค้นหา “ภูมิปัญญา” ของชาวลาหู่ ที่มีส่วนทำาให้เกิด

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุลาหู่ ซึ่งหมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

เพื่อประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมต่างๆ  ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและ

นามธรรม   
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 ข้อค้นพบที่สำาคัญจากปรากฏการณ์ของกระบวนการและกิจกรรมที่เสริมสร้าง “ความ

มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ” ตามนิยามของชาวลาหู่ ได้แก่ “การที่ลูกหลานดูแล

เอาใจใส่ มีอาหาร ค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล คนในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน และให้เกียรติแก่ตน”  รวมเรียกว่า “ระบบเกื้อกูล” ที่หล่อหลอมอยู่บนพลวัตวัฒนธรรม

ของชาติพันธุ์ลาหู่  ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาที่สำาคัญของชาวลาหู่ในการสร้าง “วัฒนธรรมกตัญญู

กตเวที” ผ่านการจัดการชุมชนของตน  เนื่องจากความเชื่อของชาวลาหู่ดั้งเดิมนั้น ให้ความสำาคัญ

แก่การตอบแทนบุญคุณของบุพการีและบรรพบุรุษอย่างมาก และรวมถึงการให้คุณค่าและบทบาท

แก่ผู้สูงอายุ ลาหู่ด้วย  ซึ่งหากได้มีกระบวนผลิตซ้ำ�และถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อของลาหู่ดั้งเดิม

เหล่านี้ไปสู่รุ่นต่อๆ ไปจะทำาให้ระบบเกื้อกูลของสังคมลาหู่มีความเข้มแข็ง  และส่งผลต่อความมั่นคง

ทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุลาหู่ 

 จากการวิเคราะห์กระบวนการจัดการชุมชนให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมกตัญญูกตเวที 

ตามความเชื่อของลาหู่ดั้งเดิมนั้น พบว่าชาวลาหู่ได้สร้างระบบกลไกที่สำาคัญ ประกอบด้วย 7 องค์

ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

 องค์ประกอบที่ 1 วาทกรรมคำาสั่งสอนของชาวลาหู่: ความหมายของความเชื่อ  แม้

คนลาหู่จะไม่มีตัวอักษรในการเขียน  แต่บรรพบุรุษลาหู่ได้มีการสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับความเชื่อใน

วิถีของคนลาหู่ขึ้นในรูปแบบของคำาสั่งและคำาสอน   คำาสั่งสอนของบรรพบุรุษนี้ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์

มากสำาหรับสังคมลาหู่ดั้งเดิม  เพราะคำาสอนมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ  

สนิท  วงศ์ประเสริฐ (2537: หน้า 38) ได้กล่าวไว้ว่า “ชาวมูเซอเกรงกลัวต่อการประพฤติที่ขัดแย้ง

กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ถ้าหากมีความขัดแย้งกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มนุษย์จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและผลของการถูกลงโทษจะกินเวลายาวนาน” ตัวอย่างในเรื่องนี้ 

อาทิ ชายหญิงคู่หนึ่งทำาผิดโดยการเป็นชู้กัน เมื่อสำานึกผิดแล้วทั้งคู่จะต้องไปร้องขอผู้นำาหมู่บ้านให้

ช่วยประกอบพิธีขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นผู้เสียหายลำาดับแรก สามีและภรรยาของคู่ชู้เป็นผู้

เสียหายลำาดับที่สอง และชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน เป็นผู้เสียหายลำาดับสุดท้าย  นอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่า

ภายในหมู่บ้านที่ว่า เคยมีคู่ชู้คู่หนึ่งหลบหนีออกจากหมู่บ้านไปโดยมิได้ขอขมา ทำาให้ทั้งสองมีชีวิตที่

ลำาบาก และเสียชีวิตก่อนถึงวัยกลางคน  

 วัฒนธรรมความเชื่อของชาวลาหู่ให้ความสำาคัญแก่บุพการีและบรรพบุรุษอย่างมาก จึงมี

วาทกรรมคำาสั่งสอน หรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการดูแล และให้ความเคารพต่อบุพการีและผู้สูงอายุ 

จำานวนไม่น้อย อาทิ ภาษาลาหู่ใช้คำาว่า “โอโบเตปี๋เว” หมายถึง การรู้บุญคุณและตอบแทนบุญ

คุณ  หรือ “ซอมอมิโคมะโอกาเว” หมายความว่า การดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วจะได้ดี  ชาว

บ้านที่บ้านกุ๋ยกล่าวว่า “ถ้าบ้านใด หรือเด็กคนไหนไม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ก็จะถูกตำาหนิจาก

คนในชุมชน” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสฬส ศิริไสย์ (2532: หน้า 43 - 44) ที่บรรยายไว้ว่า  ข้อ

บัญญัติทางศาสนาสอนให้มูเซอต้องเคารพเชื่อฟังบิดามารดา และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพราะเป็น

ผู้ให้กำาเนิดและเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่  ชาวมูเซอจะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการเลี้ยง

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ

   กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ดูท่านเมื่อแก่ชรา และได้ถอดความตอนหนึ่งซึ่งที่ผู้นำาศาสนาของหมู่บ้านได้สอนจากข้อบัญญัติที่

เกี่ยวข้องนี้ ความว่าดังนี้

 “หนุ่มสาวและพี่น้องทุกคน ….  

 เรารอดตายจากความหนาวเหน็บด้วยน้ำ�อุ่นจากแม่ 

 และผ้าอ้อมที่ห่อหุ้มให้เราวันละ 3 เวลา  ยุงเหลือง ยุงเขียวไม่ให้เข้ามากัด 

 ขี้เยี่ยวไม่ปล่อยให้เลอะเทอะ  เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บก็เฝ้าพยาบาลด้วยความห่วงใย  

 เพราะเลี้ยงลูกก็อยากจะกินแรงลูก เราต้องตอบแทนบุญคุณ  

 เราเติบโตอยู่บนโลกนี้ได้ไม่ใช่ด้วยนมจากแผ่นดิน  ไม่ใช่ด้วยนมจากท้องฟ้า  

 เราออกมาจากพ่อแม่ เราก็กินนมของพ่อแม่  แผ่นดินนี้กว้างใหญ่ไพศาลนัก  

 เราอย่าไปบังอาจฝ่าฝืนคำาของพ่อแม่  

 เราต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ให้เต็มเสียก่อนแล้วบุญคุณของพระเจ้าจะเต็มเอง” 

 (โสฬส    ศิริโสย์, 2532: หน้า 43 – 44)

 นอกจากนั้น ยังพบว่ามีการรวบรวมจริยธรรม และคำาสั่งสอนของชาวลาหู่ไว้เกี่ยวกับความ

กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ บรรพบุรุษ และผู้สูงอายุ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างวาทกรรมคำาสอนและคำาสั่งของชาวลาหู่ดั้งเดิม เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีต่อ              

   พ่อแม่ บรรพบุรุษ และผู้สูงอายุ ดัดแปลงจาก (สนิท วงศ์ประเสริฐ, 2537: หน้า 39 - 40)

วาทกรรมคำาสอน วาทกรรมคำาสั่ง

• “มีความซื่อสัตย์ทั้งทางวาจาและทางใจต่อ

พ่อแม่  เครือญาติ และเพื่อนร่วมเผ่า”

• “มีความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และวิญญาณของบรรพบุรุษ  มิเช่นนั้นจะถูก

สิ่งเหล่านี้ลงโทษ”

• “ยึดมั่น เชื่อถือ และประพฤติตามคำาสั่ง

สอนของพ่อแม่ ผู้อาวุโส และคติธรรมของ

บรรพบุรุษ”

• ถ้าไม่นับถือบรรพบุรุษ  การทำามาหากินจะ

ไม่ได้รับผลตอบแทน

• “เอื้อเฟื้อ อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่

ญาติและเพื่อนร่วมเผ่า”

• ต้องทำามาหาเลี้ยงตนเอง ภรรยา บุตร และ

บิดามารดา

• ถ้านับถือบรรพบุรุษ จะเป็นผู้มีบุญมีศีล เทพ

เจ้าอื่อซาจะอวยพร การทำามาหากินจะได้กิน

ได้ดื่ม

• แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ 

ผู้ของหมู่บ้าน และศักดิ์สิทธิ์
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 โสฬส  ศิริไสย์ (2532: หน้า 44) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “การห้ามมิให้ฝ่าฝืนคำาของพ่อแม่นี้ 

นับได้ว่าเป็นกลไกการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคม    เพราะจะทำาให้ผู้รับการถ่ายทอดนั้น

จดจำาเอาขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมที่ผู้สูงอายุอบรมส่ังสอนไว้โดยปราศจากการโต้แย้ง”  

ทำาให้เห็นได้ว่าคำาสั่งสอนจากบรรพบุรุษนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีลูกหลานลาหู่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม 

หรืออาจกล่าวได้ว่า วาทกรรมคำาสั่งสอนของชาวลาหู่ เปรียบเสมือน การสะท้อนความหมาย ความ

สำาคัญ และคุณค่าในความเชื่อของชาวลาหู่ผ่านคำาสั่งสอนนั่นเอง

 องค์ประกอบที่ 2 โตโบ : ผู้ถ่ายทอดความเชื่อ  “โตโบ” คือผู้นำาศาสนาสูงสุดในหมู่บ้าน

ลาหู่  ทำาหน้าที่ในการเป็นผู้เผยแผ่ อบรมสั่งสอนคนในหมู่บ้านให้เป็นคนดี รักษาศีล รักษาธรรม 

ยึดถือคุณธรรม  มีเมตตา  มีความกตัญญูรู้คุณ และการตอบแทนคุณบรรพบุรุษและบุพการี  “โตโบ” 

จะให้พร ไถ่บาปเพื่อล้างสิ่งชั่วร้ายต่างๆ โดยผ่านพิธีกรรมต่างๆ  นอกจากนั้นโตโบยังทำาหน้าที่เป็นสื่อ

กลางติดต่อกับ “อื่อซา” เทพเจ้าสูงสุดของชาวลาหู่อีกด้วย (เครือข่ายสิ่งแวดล้อมลาหู่, 2545)  “โต

โบ” จึงเป็นเสมือน ผู้ถ่ายทอด อบรม และขัดเกลาให้คนลาหู่มีความเชื่อและกำาหนดการประพฤติที่

ควรปฏิบัติตัวตามแบบแผนของวัฒนธรรมลาหู่นั่นเอง 

 ภูมิปัญญาลาหู่ยังได้กำาหนดให้ทุกหมู่บ้านจะต้องมีผู้ดำารงตำาแหน่งโตโบ เพื่อทำาหน้าที่

ถ่ายทอดความเชื่อสำาคัญต่างๆ ไปสู่คนลาหู่ในทุกๆ หมู่บ้าน  และยังได้ระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะ

ดำารงตำาแหน่ง “โตโบ” ไว้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัว ก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่

ชาวลาหู่  อาทิ เป็นเพศชาย มีความเสียสละ มีความรู้ในความเชื่อ จารีต และวัฒนธรรมของชาวลาหู่  

ชาวบ้านยอมรับในความสามารถ ต้องสืบทอดตามสายเลือด หรือเครือญาติ ต้องมีจรรยาบรรณเป็น

ตัวอย่างที่ดี  นอกจากนั้น ผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งโตโบได้จะต้องมีบุญบารมีด้วย  ผู้นำาหมู่บ้านลาหู่ และ

ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน เล่าให้ฟังว่า ผู้ที่จะทำาหน้าที่โตโบจะต้องให้เทพเจ้าอื่อซาลงมาประทับในร่างของ

คนผู้นั้นด้วย  แล้วก็จะทำาให้มีความสามารถที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้  สามารถท่องคำาสั่งสอนของ

พระเจ้า และบทสวดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าในหมู่บ้านห้วยจันสี 

ซึ่งขณะที่คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษา (ระหว่างปี 2553 – 2554) โตโบได้เสียชีวิตและยังไม่มีการแต่ง

ตั้งผู้ดำารงตำาแหน่งโตโบแทน เนื่องจากยังไม่มีผู้มีบุญบารมีในหมู่บ้านเทียบเคียงกับโตโบคนก่อน 

และถึงแม้ไม่มีผู้ทำาหน้าที่เป็นโตโบใหมู่บ้าน แต่พิธีการที่เกี่ยวข้องกับโตโบก็ยังดำารงอยู่ต่อเนื่อง โดย

มีผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่ดำารงตำาแหน่ง ซาหล่า ซึ่งเป็นรองหรือผู้ช่วยโตโบ ทำาหน้าที่แทนในการอบรม

สั่งสอนศีลธรรมแก่ชาวลาหู่ภายในหมู่บ้าน 

 องค์ประกอบที่ 3 หอแหย่ : พื้นที่หล่อหลอมความเชื่อ  “หอแหย่” เป็นสถานที่

ประกอบพิธีกรรมด้านความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมของชาวลาหู่ ที่ตั้งของหอแหย่จะอยู่สูงกว่า

บ้านทุกหลัง และอยู่กลางหมู่บ้านโดยชาวลาหู่จะมารวมตัวกันที่หอเหย่ เพื่อประกอบพิธีสำาคัญใน

แต่ละช่วงเวลา “หอเหย่” จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาหู่ เพราะเป็นแหล่งรวมความเชื่อ 

วัฒนธรรม และพลังชุมชนของคนลาหู่  มีบทบาทสำาคัญมากในการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อ

ของชาวลาหู่ เพราะเป็นพื้นที่ในการสร้าง และถ่ายทอดภูมิปัญญา หล่อหลอมความเชื่อ และการจัด

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ

   กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ระเบียบชุมชนของชาวลาหู่ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพิธีกรรม และองค์ความรู้ที่ทำาให้เกิดความมั่นคง

ในชุมชน ซึ่งนำาไปสู่การพึ่งตนเองและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับคำา

กล่าวของคนในหมู่บ้านที่กล่าวว่า “ถ้าหอเหย่อยู่ ลาหู่ก็คงอยู่”  บทบาทสำาคัญของหอแหย่ สรุปได้

ดังนี้

 • ศาสนสถาน  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้านความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิม

ของชาวลาหู่ อาทิ การล้างบาป  การทำาพิธีสะเดาะเคราะห์  การทำาพิธีกรรม  รวมถึงการเป็นสถาน

ที่ชุมนุมให้ชาวลาหู่มาสักการะพระเจ้าอื่อชา และเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน อาทิ การตั้งตุ๊กตา 

เทพนก หรือเครื่องหมายสักการะต่างๆ ในหอแหย่ 

 • สถาบันการศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้  เป็นพื้นที่เรียนรู้ระบบความเชื่อ ค่านิยม ภูมิปัญญา 

และกติกาของชุมชนจากผู้นำาทางจิตวิญญาณ สู่คนในชุมชน ผ่านวันศีลเดือนละ 2 ครั้ง กิจกรรม 

ประเพณีต่างๆ ในรอบปี นอกจากนั้นหอแหย่ยังสร้างให้เกิดองค์ความรู้ ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่าน

ธรรมชาติ ประสบการณ์เชิงประจักษ์ ในบริบทของท้องถิ่น  ผ่านการสังเกต การปฏิบัติ การถ่ายทอด 

รวมเรียกว่า ภูมิวัฒนธรรม

 • สภาผู้อาวุโสในชุมชน  ที่ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้นำาทางจิตวิญญาณของชาติพันธุ์ลาหู่

ทำาหน้าที่คล้ายคณะกรรมการ ที่คอยสนับสนุนทางสังคม เป็นระบบที่ช่วยประสาน การพึ่งพาอาศัย

เชิงชุมชนของคนแต่ละหมู่บ้าน 

 • หอประชุมใหญ่ของชุมชน  ภูมิปัญญาลาหู่กำาหนดให้คนลาหู่ต้องมาประกอบพิธีกรรม

ในทุกวันศีล  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดกระบวนขัดเกลาทางสังคมแล้ว ยังช่วยให้เกิดระบบการ

สื่อสารภายในชุมชนขึ้นอีกด้วย  ทำาให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนในวัยต่างๆ  

เยาวชนได้มีโอกาสเจอผู้อาวุโส  รวมถึงการได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครอบครัว 

 • ศูนย์ให้คำาปรึกษาในด้านต่างๆ  เป็นแหล่งให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพและความเจ็บ

ป่วย เป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้แสดงการช่วยเหลือและความห่วงใยซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้

ใช้ความสามารถในการรักษา ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของคนในชุมชน ในการพึ่งตนเองก่อนพึ่ง

บริการของรัฐ  นอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว พื้นที่หอเหย่ยังสามารถเป็นศูนย์ในการให้คำาปรึกษา

พยากรณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการทำามาหากิน การประกอบอาชีพ รวมถึงการดำาเนินชีวิตอีกด้วย 

 องค์ประกอบที่ 4 ผีบรรพบุรุษ : เครื่องมือควบคุมความเชื่อ  ผู้นำา และชาวบ้านลาหู่

ในพื้นที่ศึกษา กล่าวว่า ชาวลาหู่ดั้งเดิม มีความเชื่อเรื่องผีต่างๆ อาทิ ผีเรือน ผีบ้าน ผีป่า ผีบรรพบุรุษ 

และผีเขา เป็นต้น  เพราะเชื่อว่าเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำานาจเหนือธรรมชาติ เป็นวิญญาณของ

บรรพบุรุษที่คอยปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน และดูแลป่าที่ทำากินของชาวลาหู่  จึงมีเรื่องเล่ามากมาย 

อาทิ การกระทำาที่ไม่ดีจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ลงโทษ  แต่ถ้าทำาดี ทำาตามคำาสั่งสอนจะได้ดี ได้มี

ความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาลาหู่ในการควบคุมให้ผู้คนมีความเคารพ 

ศรัทธา และเกรงกลัวต่อการละเมิดความเชื่อดั้งเดิมของชาวลาหู่  โดยใช้สิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติ

ในการกำากับพฤติกรรมของชาวลาหู่
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ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมลาหู่ (2545: 28) กล่าว

ว่า “ลาหู่เลือกนับถือแต่ผีที่มีประโยชน์ ผีที่ป้องกันภัยให้แก่มนุษย์ ได้แก่ ผีวิญญาณของบรรพบุรุษ

ผู้ล่วงลับไปแล้ว เชื่อว่าผีวิญญาณของบรรพบุรุษจะคอยปกปักรักษาคนในคระกูลให้อยู่เย็นเป็นสุข 

ในบ้านของลาหู่จะมีหิ้งบูชาไว้ตรงหัวนอนของเจ้าของบ้าน เพื่อเป็นที่บูชาเซ่นไหว้แก่ อื่อซา และดวง

วิญญาณของบรรพบุรุษ”  นอกจากผีบรรพบุรุษแล้ว ชาวลาหู่ยังนับถือ ผี (เทพ) เน่  ที่ช่วยคุ้มครอง

คนในหมู่บ้านให้อยู่ได้อย่างสงบสุข  ส่วนผีซื้-ซื คือผีที่คอยหลอกหลอนชาวบ้าน  มีการทำาพิธีเพื่อขับ

ไล่ออกจากหมู่บ้าน  นอกจากนั้นชาวลาหู่ยังเชื่อว่าหากคนใดที่ทำาตัวไม่ดี มีความประพฤติไม่เหมาะ

สม ผีซื้-ซึ จะเอาตัวออกนอกหมู่บ้านไป

 องค์ประกอบที่ 5  ขนบธรรมเนียมประเพณี : วิถีปฏิบัติต่อความเชื่อ “ขนบธรรมเนียม

ประเพณี” ถือเป็นการสืบทอดวิธีคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมต่างๆ  ผ่านการปฏิบัติตัวในการดำาเนิน

ชีวิต ซึ่งคนในสังคมนั้นๆ จะตกลงร่วมกันว่าอะไรควรปฏิบัติเพื่อความสุขในชุมชน อะไรไม่ควรปฏิบัติ  

อมรา  พงศาพิชญ์ (2547: 26) สรุปไว้ว่า “ขนบธรรมเนียนประเพณี คือ แนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาใน

สังคม โดยคนรุ่นหลังเรียนรู้จากคนรุ่นก่อน แล้วยึดถือปฏิบัติต่อๆ กันมาเรื่อยๆ” 

 “พิธีกรรม” เป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งหมายความถึง กิจกรรมที่มี

แบบแผนในการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ หรือเพื่อการบูชา  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การดำาเนินการเกี่ยวกับ

ศาสนาหรือความเชื่อ  สำาหรับพิธีกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลาหู่ที่มีหน้าที่สนับสนุน

ความเชื่อของชาวลาหู่มีมากมาย  สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ ที่ได้รวบรวมพิธีกรรมของชาวลาหู่

ในรอบชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด จนถึงตาย ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของชาวลาหู่ ที่มี

ส่วนต่อการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีมานำาเสนอ เครือข่ายสิ่งแวดล้อมลาหู่ (2545: 42 – 56) ดังนี้

 • พิธีกินแรง  เป็นพิธีกรรมของชาวลาหู่เพื่อการตอบแทนบุญคุณของบุพการี  ชาวลาหู่มี

ความเชื่อว่า คนหนึ่งคนเกิดขึ้นมา ได้กินเลือดของแม่ไปแล้ว 9 ก้อน (กินในขณะที่อยู่ในท้องแม่ 9 

เดือน)  และเติบโตขึ้นมาจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่ออายุ 15 ปี ซึ่งต้องใช้ข้าวไป 15 ยุ้งฉาง  

ชาวลาหู่จึงมีการกินแรงเลี้ยงพ่อแม่  เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูมาจนมีคู่ครอง  การ

กินแรงคือการมาเลี้ยงดูพ่อแม่ ทำางาน หาอาหาร และทำาประโยชน์ให้ครอบครัวพ่อแม่ของตนและ 

คู่ครอง  

 • การทำาพิธีขอขมา  เป็นพิธีกรรมที่ทำาเพื่อรักษาคนไข้ที่มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และ

สภาพจิตใจไม่ค่อยดี ซึ่งชาวลาหู่เชื่อว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะมีการบาดหมางกับ พ่อ แม่ หรือ ปู่ ย่า ดัง

นั้นจึงต้องทำาพิธีไปขอขมา  โดยจะใช้ไก่ 1 ตัว ทำาอาหารให้กิน เพื่อเป็นการขอขมา

 • การทำาเครื่องเช่นไหว้  ใช้ประกอบพิธีเซ่นไหว้ เพื่อบูชาเทพเจ้าอื่อชา ช่วยดลบันดาลให้มี

ความสุข และหายจากโรคภัยต่างๆ  โดยพิธีกรรมดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ทำาเครื่องเซ่นไหว้

จำานวนมาก อาทิ ก้อนหิน ก้อนดิน เทียนขี้ผึ้ง สำาลี ธง เป็นต้น ซึ่งแต่ละชิ้นเป็นสัญลักษณ์สื่อความ

หมายทั้งสิ้น อาทิ สื่อถึงความเข้มแข็ง  ความมีอายุยืนยาว  การหายจากโรคภัย  การพัดเอาสิ่งที่ไม่ดี

ออกจากบ้าน และหมู่บ้าน การเป็นเครื่องป้องกันสิ่งไม่ดี เป็นต้น ซึ่งการเตรียมการ และการประกอบ

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ

   กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีจะต้องได้รับคำาปรึกษา และคำาแนะนำาจากผู้สูงอายุที่มีความรู้

 พิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นการตอกย้ำ�ถึงวิถีในการดำารงชีวิตในความเชื่อของชาวลาหู่ที่

แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นจะเห็นว่าผู้สูงอายุมีบทบาทในเรื่องพิธีกรรมอย่างมาก ทั้ง

ในบทบาทของผู้รู้  ผู้ประกอบพิธีกรรม และผู้ได้รับการตอบแทน

 องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้างการปกครอง : อำานาจจากความเชื่อ  โครงสร้างทางการ

ปกครองของชาวลาหู่ในอดีตนั้น ผู้นำาชุมชนลาหู่เล่าให้ฟังว่า จะประกอบด้วยผู้นำา 3 ฝ่าย คือ (1) 

“อาดอ” หรือ คะแช เป็นผู้นำาสูงสุดในการปกครองหมู่บ้าน ทำาหน้าที่เสมือนผู้ใหญ่บ้าน คือ รักษา

ความสงบของหมู่บ้าน  (2) “โตโบ” เป็นผู้นำาฝ่ายศาสนาและความเชื่อ ทำาหน้าที่เสมือน นักบวช นัก

ปราชญ์ ครูอาจารย์ คือ อบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี และ (3) จาหลี๋ เป็นผู้นำาฝ่ายผลิตเครื่องมือ

การเกษตร เพื่อนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพ  ในแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 องค์

ประกอบนี้ หากขาดไม่ครบถ้วนอาจล่มสลายได้  ชาวลาหู่จึงให้ความเคารพแก่บุคคลเหล่านี้เป็น

อย่างมาก  เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ทำาหน้าที่ให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น และมีกินมีใช้ให้แก่

ทุกคนในหมู่บ้าน 

 ชาวลาหู่จะปกครองกันตามแบบจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

ในหมู่บ้าน ก็จะมีการร้องเรียน หรือแจ้งให้ผู้นำาหมู่บ้าน (อาดอ) ทราบ ใช้กฎจารีตเป็นตัวตัดสินข้อ

พิพาทต่างๆ  “อาดอ” เป็นผู้พิจารณาตัดสินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น ไกล่เกลี่ย และ/หรือลงโทษตาม

จารีตที่กำาหนดไว้ แต่ถ้าอาดอไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ก็จะต้องเชิญผู้อาวุโสในหมู่บ้าน 

ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ “โตโบ” “จาหลี๋” และ “ผู้รู้” ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎจารีต

ต่างๆ ของหมู่บ้าน มาร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจ  และในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีการพิพาทระหว่าง

หมู่บ้านเกิดขึ้น ก็จะถูกส่งเรื่องไปยัง “พญา” ซึ่งเป็นผู้นำาของกลุ่มหมู่บ้านเพื่อตัดสินใจให้เป็นที่สิ้นสุด   

 โครงสร้างและกลไกในการตัดสินปัญหาต่างๆ ของชาวลาหู่นี้ สะท้อนให้เห็นถึงการใช้

อำานาจของโตโบ อาดอ จ่าหลี๋ และผู้สูงอายุ (ที่มีความรู้ด้านจารีตประเพณี) ผ่านระบบความเชื่อของ

ชาวลาหู่  จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างการปกครองของชาวลาหู่นี้ เป็นภูมิปัญญาในการใช้อำานาจ

จากความเชื่อของชาวลาหู่ในการจัดระเบียบทางสังคมนั่นเอง

 องค์ประกอบที่ 7 ครอบครัว  เครือญาติ  และคนในชุมชน : แหล่งบ่มเพาะความ

เชื่อ ชาวลาหู่จะให้ความเคารพและเชื่อฟังคำาสอนของพ่อแม่ หรือผู้นำาในครอบครัวเป็นสำาคัญ  

สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าชาวลาหู่จะอยู่

กันเป็นแบบครอบครัวขยาย ส่วนใหญ่เมื่อแต่งงานแล้วจะปลูกบ้านอยู่ติดๆ กันกับพ่อแม่ หรืออาศัย

อยู่บ้านหลังเดียวกันกับพ่อแม่  คนลาหู่ในหมู่บ้านจะรู้จักกันหมดทุกบ้าน ทุกคน  ชาวลาหู่ถือว่า “คน

ลาหู่ถือว่าทุกคนเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันทั้งหมด”  โดยผู้อาวุโสในหมู่บ้านลาหู่ เล่าว่าชาวลาหู่มี

คติว่า “มูเซอทุกคนจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะเป็นญาติพี่น้องกัน ไม่ว่า

จะเด็กหรือผู้ใหญ่” จึงทำาให้ดูเหมือนทั้งหมู่บ้านเป็นญาติพี่น้องกันหมด แม้จะมิได้ร่วมบิดามารดา

เดียวกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งรวมไปถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมความ

เชื่อซึ่งกันและกันด้วย
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 วัฒนธรรมความเชื่อของชาวลาหู่จะถูกถ่ายทอด หล่อหลอม และขัดเกลาจากสังคมโดย

เฉพาะการเลี้ยงดู สั่งสอนลูกหลาน การอบรม การชมเชย และการลงโทษ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าพ่อ

แม่เชื่อ หรือมีแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างไรลูกหลานก็จะเชื่อ และยึดถือแนวทางการปฏิบัติตัว

ตามนั้น จนกลายเป็นบรรทัดฐาน หรือแนวทางการปฏิบัติที่คนลาหู่ส่วนใหญ่ยึดถือ  อันหมายถึง

วัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ชุมชนลาหู่ และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ด้วย ดังตัวอย่างเช่นคำาพูดของผู้นำาหมู่บ้านลาหู่ กล่าวว่า “คนลาหู่จะนับถือผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีบุญ

คุณต่อคนในหมู่บ้าน เป็นผู้ก่อสร้างหมู่บ้านมาให้ลูกให้หลาน เขาจะดูแลคนแก่ในหมู่บ้านทุกคน” 

บรรทัดฐานของสังคมลาหู่นี้เอง ที่แปรสภาพไปสู่พฤติกรรมในการดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ผู้สูงอายุ 

ยกย่องให้เกียรติ และขอคำาปรึกษา จึงอาจกล่าวได้ว่า “ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนลาหู่” เป็น

แหล่งบ่มเพาะทางความเชื่อที่สำาคัญของชาวลาหู่

 (5) ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของผู้สูงอายุลาหู่  

 จากบทสรุปที่ว่า “ความมั่นคงของวัฒนธรรมลาหู่ คือ ความมั่นคงของผู้สูงอายุลาหู่”  ดังนั้น 

ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของผู้สูงอายุลาหู่ ก็คือ ความเชื่อ ค่านิยม และวิถีปฏิบัติของลาหู่ดั้งเดิมที่

เปลี่ยนไป หรือสูญเสียไป ซึ่งจะทำาให้พลวัตในการสืบถอดวัฒนธรรมลาหู่ดั้งเดิมไปสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป

ไม่สามารถทำาได้อย่างต่อเนื่อง หรือเต็มรูปแบบ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบปัจจัยสำาคัญ ดังนี ้

 ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระบบวัฒนธรรมลาหู่ดั้งเดิม ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ การเมือง

การปกครอง  ระบบการศึกษา และวัฒนธรรมจากภายนอกชุมชน  

 • ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการ

เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนลาหู่  ปัจจุบันพื้นที่ทำากินของชาวลาหู่ถูก

นายทุนซื้อไปเกือบหมด นอกจากนั้นยังมีการกู้ยืมเงินที่เพิ่มขึ้น การรับจ้างบนที่ดินของนายทุน แต่ใช้

จ่ายในสิ่งที่ไม่จำาเป็นมากขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจทำาให้ชาวลาหู่รุ่นใหม่เห็นความสำาคัญของ “มูลค่า” ของ

วัตถุมากกว่า “คุณค่า” ทางวัฒนธรรมลาหู่ดั้งเดิม 

 • ระบบการปกครองจากส่วนกลาง  ระบบการปกครองสมัยใหม่ มีความเป็นราชการจึง

เป็นระบบที่มีกฎหมายรองรับและมีการบังคับใช้ มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการปกครองดั้งเดิม

ของชุมชนลาหู่ ตัวอย่างเช่น การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการ ทำาให้มีผู้นำาในหมู่บ้านทั้งทาง

ราชการ และตามวัฒนธรรม บางหมู่บ้านโครงสร้างที่เป็นทางราชการจะมีอำานาจเหนือกว่าโครงสร้าง

แบบดั้งเดิม และพยายามทำาให้โครงสร้างตามจารีตประเพณีเดิมค่อยๆ หายไป 

 • ระบบการศึกษา มีความสำาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคนทั้งด้านความรู้ จิตวิญญาณ 

คุณธรรมจริยธรรม กายภาพ และด้านสังคม ปัจจุบันระบบการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐานจาก

ส่วนกลางมีการยึดโยงด้วยวัฒนธรรม และค่านิยมของคนท้องถิ่นน้อยมาก  ความรู้ที่ได้รับภายใน

ชุมชนกับความรู้ภายนอกชุมชนเป็นคนละชุดความคิด มีความแตกต่างและหักล้างกันอย่างสิ้นเชิง 

ทำาให้เยาวชนไม่สามารถผูกโยงเข้ากับบริบทเดิมของตนเองได้ และเสื่อมศรัทธาต่อความเชื่อดั้งเดิม

ในวัฒนธรรม ค่านิยม และจิตวิญญาณของชาวลาหู่  

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ

   กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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 • ศาสนาและความเชื่อ  นิยพรรณ วรรณศิริ (2550: 237) กล่าวว่า “ศาสนาถือเป็นระบบ

สัญลักษณ์ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ ที่มนุษย์จำาเป็นต้องเกี่ยวข้อง

ด้วยตั้งแต่เกิดจนตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ศาสนาเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจซึ่งบุคคลแสดงออก

มาทางความเชื่อ” จากการศึกษาในพื้นที่พบว่า ชาวลาหู่จำานวนไม่น้อยมีการเปลี่ยนแปลงทาง

ศาสนา บางกลุ่มไม่ค่อยเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนพิธี การเปลี่ยนแปลงศาสนาจึงเปรียบเสมือน

การเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือศรัทธาทั้งระบบ ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยม พิธีกรรม จารีต และวิถี

ปฏิบัติต่างๆ ของคนลาหู่

 ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อระบบวัฒนธรรมลาหู่ดั้งเดิม ได้แก่ ผู้นำาชุมชน ความขัดแย้ง

ภายในชุมชน ความรู้สึกผูกพันต่อชุมชน และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  

 • ผู้นำาชุมชน ถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญมากต่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมลาหู่ เพราะผู้นำา

เป็นผู้มีบทบาทในการนำา ชักจูง และสร้างคุณค่า/ความหมายของวัฒนธรรมชุมชนให้คนในชุมชนได้

รับรู้และตระหนักถึง  รวมทั้งเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันต่อชุมชน และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน

อีกด้วย 

 • ความเชื่อ/พิธีกรรมบางประการที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมสมัยใหม่  เป็น

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมลาหู่ เพราะอาจเป็นสาเหตุของความ

เสื่อมศรัทธา และความน่าเชื่อถือในแก่นคำาสอนทางศาสนา และวัฒนธรรมล่าหู่ดั้งเดิมทั้งหมดได้ 

 • ความรู้สึกผูกพันต่อชุมชน และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นปัจจัยสำาคัญอีก

ปัจจัยหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อความรักในชุมชน บ้านเกิด วัฒนธรรมลาหู่ และคนในชุมชน ซึ่งถือเป็น “ทุน

ทางสังคม” ที่ดีของชาวลาหู่ แต่หากเกิดความขัดแย้งขึ้น ก็จะทำาให้กลไกกระบวนสร้างวัฒนธรรม

ชุมชนเกิดความอ่อนแอลงได้

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมความเชื่อของคนล่าหู่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่า

นิยม และบรรทัดฐานในสังคมลาหู่  ซึ่งเป็นตัวชี้นำาและกำาหนดพฤติกรรมของคนลาหู่ในชุมชน ค่า

นิยมกตัญญูกตเวทีของชาวลาหู่ ส่งผลถึงการปฏิบัติตัวของลูกต่อพ่อแม่ การดูแลไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ 

ความเชื่อว่าผู้สูงอายุมีบุญคุณต่อชุมชน ทำาให้คนล่าหู่เห็นคุณค่า ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้สูง

อายุ จึงสรุปได้ว่า “ความมั่นคงของวัฒนธรรมลาหู่ คือความมั่นคงของผู้สูงอายุ”  

 ชาวลาหู่ในอดีตมีภูมิปัญญาในการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อของตนไว้ผ่านวาทกรรม

คำาสั่งสอนถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่เป็นผู้สร้างขึ้น  มีการคิดค้นระบบการปกครองของตนเอง มีการ

แต่งตั้งโตโบ มาเป็นผู้นำาความเชื่อและเผยแผ่ สร้างหอแหย่ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมความรู้ทาง

ด้านความเชื่อ และพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรม การบูชาผีบรรพบุรุษที่เป็นเครื่องมือในการควบคุม

พฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกับความเชื่อ ตลอดจนกำาหนดพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

สรุปผล และข้อเสนอแนะ
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ต่างๆ ที่คอยตอกย้ำ�ให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์และวิถีที่ควรปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตของชาว ลาหู่  

ภูมิปัญญาที่ชาวลาหู่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานี้ ถูกหล่อหลอม บ่มเพาะด้วยครอบครัวและสังคม ทำาให้

เกิดเป็นค่านิยมกตัญญูกตเวที การให้ความเคารพเชื่อฟังคำาสั่งสอนพ่อแม่และผู้สูงอายุ นำาไปสู่การ

เกิดค่านิยมร่วมเป็นบรรทัดฐานของสังคมลาหู่ และส่งผลต่อระบบเกื้อกูลภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิด “ทุนทางสังคม” ที่อธิบายไว้ว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ค่านิยมที่มีความสอดคล้องกับศีล

ธรรมอันดีงาม ทำาให้คนในชุมชนเกิดความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ไว้วางใจกัน ในบรรทัดฐาน

และจารีตประเพณีที่ดีงาม และมีความเป็นเครือข่ายที่ปรากฏอยู่ในองค์กร/กลุ่มที่มุ่งประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: หน้า 38-39)  จึงกล่าวได้ว่า “กระบวนการจัดการวัฒนธรรม

ชุมชนของชาวลาหู่  เป็นเครื่องมือสำาคัญในการสืบทอดภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความ

มั่นคงของผู้สูงอายุลาหู่และความเข้มแข็งในชุมชน” โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์เป็นแบบจำาลอง 

(Model) ที่แสดงถึงกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมลาหู่ ผ่านการจัดการของชุมชน ดังนี้

แผนภูมิ 1  แบบจำาลอง (Model) กระบวนเสริมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาใน

       การจัดการวัฒนธรรมชุมชนของชาวลาหู ่ 

   การจัดการวัฒนธรรมชุมชน : ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ

   กรณีศึกษา  ชุมชนลาหู่  อำาเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอแนะ: แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุลาหู่อย่างยั่งยืน

 ข้อเสนอแนะต่อชุมชนลาหู่ มี 3 ประเด็น คือ (1) เสริมสร้างกระบวนการจัดการความ

รู้ในชุมชน  (2) เสริมสร้างความผูกพันของคนในชุมชน และ (3) รักษาระบบกลไกในการปลูกฝัง

วัฒนธรรมลาหู่ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 (1) เสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน  ควรมีการสังคายนาความรู้ ความ

เชื่อ รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ของชาวลาหู่ดั้งเดิม ที่อาจมีการบิดเบือนคำาสอน หรือไม่สอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ศรัทธา ในแก่นคำาสอนของศาสนาลาหู่

ดั้งเดิม  และควรมีการบันทึก และถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนในชุมชนลาหู่ โดยใช้เทคโนโลยีมาสนับ

สนุน เพราะจะทำาให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวก นอกจากนั้น ควรมีการให้ความรู้ที่เป็นสากล 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต และการพัฒนาชุมชนบนวิถีที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมลาหู่ไป

พร้อมกัน เพื่อให้ชาวลาหู่มีความรู้เท่าทัน และสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 (2) เสริมสร้างความผูกพันต่อชุมชน  การสร้างความรักความผูกพันต่อชุมชน และความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนผ่านกิจกรรมประเพณีในรอบปี  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจกัน เกิดเครือข่ายความช่วยเหลือเกื้อกูลและความ

เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งมีผลต่อการเกิดจิตสำานึกในการให้เกียรติและดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนลาหู่ในหมู่บ้าน

ที่ศึกษายังคงรักษาแบบแผนที่ดี ผ่านขนบประเพณีในรอบปีของกลุ่มคนผู้สูงอายุ เครือญาติระหว่าง

คนรุ่นเก่า รุ่นกลาง กับคนรุ่นใหม่และคนในรุ่นเดียวกัน โดยเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มคนลาหู่ในอยู่นอก

หมู่บ้านกับคนลาหู่ที่อยู่ในหมู่บ้านด้วย 

 (3) รักษาระบบกลไกในการปลูกฝังวัฒนธรรมลาหู่ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ระบบกลไกในการปลูกฝังวัฒนธรรมลาหู่ทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ วาทกรรมคำาสั่งสอน โตโบ หอ

แหย่ ผีบรรพบุรุษ ขนบธรรมเนียมประเพณี โครงสร้างการปกครอง และครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่

สำาคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังวัฒนธรรมลาหู่ดั้งเดิม ที่มีผลต่อการส่งเสริมบทบาท และคุณค่าของ

ผู้สูงอายุลาหู่  โดยผู้นำาและคนในชุมชนต้องหมั่นฟื้นฟู และตรวจสอบบทบาท หน้าที่ของแต่ละองค์

ประกอบให้สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างสมดุลในบริบทของสังคม

ปัจจุบันได้ ทั้งนี้ควรมีการยืดหยุ่นในรูปแบบการจัดการ แต่ยังคงต้องรักษาคุณค่าและบทบาทของ

แต่ละองค์ประกอบหลักไว้

 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลนโยบาย มี 2 ประเด็น คือ (1) เสริมสร้าง

สมรรถนะทางวัฒนธรรมแก่ประชาชน  (2) สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนบนเอกภาพของชาติ  

 (1)เสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมแก่ประชาชน  เสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และ

ความสามารถในการทำางาน การสื่อสาร การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คน ภายใต้สังคมแบบพหุ

วัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย  จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ลดอคติ 

และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนที่มีความแตกต่างหลายหลากทางวัฒนธรรมได้ ผู้ที่มีสมรรถนะทาง
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วัฒนธรรมจะมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง และให้เกียรติต่อวัฒนธรรมที่แตกต่างของ

ผู้อื่น ไม่ดูถูกวัฒนธรรมของคนอื่นๆ  ซึ่งถ้าคนในสังคมมีสมรรถนะนี้จะทำาให้คนในสังคมทุกสังคม

สามารถทำางาน สื่อสาร และอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตร และสงบสุข ท่ามกลางพื้นฐานที่มีความแตก

ต่างทางวัฒนธรรม 

 (2) สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนบนเอกภาพของชาติ  ภาครัฐควรให้ความ

สำาคัญและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการสนับสนุนวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน

ในการจัดการตนเองของชุมชน “เอกภาพ” ไม่จำาเป็นต้องหลอมให้เหลือเพียงหนึ่ง แต่เอกภาพใน

ความหมายทางวัฒนธรรมกินความกว้างในการประสานจัดการพ้ืนที่ความเหมือนและความต่าง 

ผ่านองค์ประกอบทั้ง 7 ในชุมชนลาหู่ที่ค้นพบ ซึ่งมีทั้ง “มูลค่า” และ “คุณค่า” เป็นทุนวัฒนธรรมที่

มีอยู่แล้ว การสนับสนุนการดำารงอยู่ของความแตกต่าง จึงช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งท่ามกลาง

ความต่างในแผ่นดินไทย

 แนวทางการจัดการวัฒนธรรมชุมชนผ่านภูมิปัญญาที่มีอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยเปิด

พื้นที่ให้ความต่างมีที่ยืนในสังคม ภูมิปัญญาการใช้ชีวิตผ่านขนบ ประเพณีในกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ เป็น

กลไกสำาคัญยิ่งในทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมขึ้นมารองรับความยั่งยืนของชุมชน   ความยั่งยืนของ

ลาหู่จะยั่งยืนต่อได้ด้วยการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง   ภาพสะท้อนการผสมผสานของเมือง 

ชานเมือง และชนบทที่ผ่านมาเป็นตัวเร่งที่ทำาให้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุส่ันคลอน  แม้ชาติพันธุ์ลาหู่จะ

ต้านทานกระแสทุนนิยมที่นำาพาการเปลี่ยนแปลงมาถึงไม่ได้ด้วยทุนทรัพย์ที่น้อยกว่า แต่กลุ่มคน

เหล่านี้ยังคงมีภูมิปัญญาที่สู้ได้ด้วยมิติของความเรียบง่าย ผ่านกระบวนทัศน์วัฒนธรรม การจัดการ

ภูมิรู้ที่ดำารงอยู่คู่กับผู้สูงวัย ซึ่งเป็นฐานรากสำาคัญยิ่งที่รองรับความมั่นคงระยะยาวในชุมชน.
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งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)

Cresting Contemporary Nora Dance

บทคัดย่อ

 ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน ตามปฏิญญาว่า

ด้วยความร่วมมืออาเซียน โดยจะเป็นประชาคมที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

หนึ่งในข้อตกลงได้พูดถึง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 สำาหรับผู้ทำางานสร้างสรรค์ในด้านศิลปะการแสดง การที่ประเทศไทยนั้นจะสามารถดำารง

ความเข้มแข็งในด้านสังคมวัฒนธรรมได้นั้น จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างอัตลักษณ์ของ

ชุมชนที่มีการสืบทอด และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โนรา ถือว่าเป็นการรำาที่งดงาม มี

ความเป็นพ้ืนถ่ินแต่ขณะเดียวกันก็มีลักษณะร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคของตอนใต้ของ

ไทย รัฐทางเหนือของมาเลเซีย การศึกษาเรื่อง โนรา ในครั้งนี้เพื่อค้นหาแนวการพัฒนางานร่วม

สมัยจากโนราของภาคใต้  มุ่งเน้นการพัฒนางานที่มีความพ้องกับงานดั้งเดิม  โดยใช้กระบวนการ

สร้างสรรค์และแนวคิดแบบสากล สร้างสรรค์ผลงานทดลอง 3 ชิ้น 1. บิน  2. คล้องหงส์  3. กรายท่า 1

 ผลการทดลอง พบแนวทางการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 ส่วนที่ 1 นักแสดง นักศึกษา ที่มีพื้นฐานจากโนราจะมีต้นทุน (ท่าโนรา) จึงสามารถปรับ

ใช้งานได้ สิ่งสำาคัญสำาหรับนักแสดงแบบประเพณีคือการเปิดใจยอมรับ และทำาความเข้าใจจึงจะ

สามารถพัฒนากระบวนการจากแนวความคิดได้ สำาหรับ นักแสดง อาจารย์ ศิลปิน การนำาอาจารย์ 

ศิลปินที่มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ทำาให้มีการพูดคุยเเลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำางาน ทำาให้เกิด

การเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจต่องานศิลปะร่วมสมัย

 ส่วนที่ 2 การแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นพบแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์

และแนวคิด-หลักการออกแบบมาใช้เพ่ือสร้างงานศิลปะใหม่ที่พัฒนามาจากวรรณกรรมของไทย 

นาฏศิลป์ไทย เเละนาฏศิลป์โนราพื้นบ้านที่ไม่ใช่การทำาซ้ำ�กับงานแบบประเพณีก่อให้เกิดรูปแบบ

การสร้างฟอร์มใหม่ รูปแบบการดำาเนินเรื่องใหม่ และการสร้างมิติให้กับการแสดงและตัวละคร

 ผลการทดลองสร้างงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะสามารถสร้างอัตลักษณ์ทางความคิดที่

สัมพันธ์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเดิมในการอนุรักษ์ รักษาและพัฒนาไป เพื่อตอบสนองสังคมประชาคม

อาเซียนในโอกาสต่อไป

จุฬาลักษณ์  เอกวัฒนพันธ์*

* อาจารย์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
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 In 2015, Thailand is going to be part of ASEAN Economic Community follows by 

ASEAN declaration. ASEAN Economic Community is consisting of 3 main related factors. 

The one of agreement is ASEAN Socio-Cultural. (ASCC) For the one who works in the cre-

ation of Arts and Performance Part.Keeping the strong image of Socio-Cultural of Thailand, 

we need to emphasize “the creation of community identity” which is inherited. It still de-

velops from time to time.  “Nora Dance” is a traditional dance of Southern Thailand.  “Nora 

Dance” is not only a pretty perfect local dance, but also present co-characteristic with 

regional culture of Southern Thailand and Northern State of Malaysia.     

 The purpose of study “Nora Dance” is for searching the developing trend of Con-

temporary Dance which is based on “Nora Dance”.  We will emphasize the developing of 

dance in harmony with original by both aiming to inter-creation and inter-trend.  This can 

imply to 3 kinds of practicing step. 1.Bin (Flying Posture) 2.Klong Hong (Catching Swan 

Posture)  3.Kray   Tha (Changing Posture)  

 The result of practicing is divided in to 2 parts

 Part 1 :  The actor, the actress, the student, the one who ever learnt “Nora Dance”, 

they will have the advantage of basic posture.  So, they can apply the posture with their 

basic skill.  The most important thing for traditional actor/actress is open-mind, try to un-

derstand and accept. These processes can be assisted them to develop the idea.  Set up 

the meeting for all actors/actresses, teachers, artists who had differed of knowledge, it can 

lead them to exchanging of idea, working attitude, even brain storms. This process will 

bring them to reinforce the knowledge of Contemporary Arts.

 Part 2 :  Performance, the creator finally found the idea to apply both creation 

and design process for launching new Art which was developed from Thai Literature, Thai 

Dance and Local “Thai Nora Dance”.  The mentioned result is not a traditional copy.  It ef-

fects to the creation of new form, new model of running story, including the image creation 

of each performance & character.

 Refer to the mentioned result; it can build up the identity of thinking that is related 

to keep, to conserve the old culture, to keep the old culture and to develop the old culture 

by responding the ASEAN Community. 

Abstract

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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 โนรา หรือรำามโนรา ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีความเป็นพ้ืนบ้านพื้นถิ่น ถือว่าเป็นการรำา

ที่มีความงดงามวิจิตรไม่เฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดรอบทะเลสาบสงขลา แต่ขณะเดียวกันก็มีลักษณะ

ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตอนใต้ของไทย รัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียอีก 

ทั้งทางชุมชนในเกาะสุมาตรา  การศึกษาทดลองการสร้างสรรค์งานการแสดงและค้นหาแนวการ

พัฒนาสร้างภาษาท่ารำาจากโนราในครั้งนี้นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศิลปินและผู้ฝึกฝนโนราได้ทดลอง

สร้างสรรค์งานใหม่ได้เอง นอกเหนือจากการสร้างงานแบบเก่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมการรำาแบบ

ประเพณีหรือการรำาประกอบวงดนตรีเพื่อเป็นมหรสพสร้างความบันเทิงเท่านั้น  แต่ศิลปินและผู้เรียน

จะสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ในเชิงศิลปะที่นำาความรู้แนวคิดการเต้น การรำา และภาษาท่าทาง

แบบสากลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยที่ยังคงพ้ืนฐานด้านความงามทาง

ศิลปะของโนราไว้ได้อีกด้วย  

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่องานศิลปะร่วมสมัยของไทยในปัจจุบัน กับ

แนวคิดที่จะเชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกาภิวัฒน์ การเริ่มต้นศึกษา

ศิลปะของโนรา ผ่านครู-ศิลปินโนรา (ได้แก่ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์) และนักศึกษา เอกการรำาโนรา

ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้นำาการสืบทอดโนราออกจากบริบทของพิธีกรรมมาสู่พ้ืนท่ีการศึกษา

แบบสมัยใหม่น่าจะช่วยทำาให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ และวิเคราะห์ศิลปะการรำาโนรา และนำา

ภาษาท่าทาง ลีลาการรำา มาใช้ในเงื่อนไขที่แตกต่างน่าจะช่วยในการพัฒนางานร่วมสมัยจากศิลปะ

ของโนราภาคใต้

 การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการรำาโนราในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาความเป็นไปได้

ในการใช้กระบวนการสร้างสรรค์และแนวคิดหลักการออกแบบสร้างงานเต้นรำาท่ีเป็นสากลมาใช้ 

เพื่อสร้างงานศิลปะใหม่ที่พัฒนามาจากการเรียนโนรามาตรฐานในระบบการศึกษา

 บทความนี้เป็นการศึกษาเฉพาะตนของผู้วิจัยในเชิงการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนา

ชิ้นงานและแบบฝึกหัดสำาหรับผู้รำา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การใช้ปฏิภาณในการเต้น และ

รำาโนรา 

 

ความคิดหลัก

 ข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้วิจัยได้ทดลองศึกษาโดยฝึกฝนแม่ท่า 12 ท่าของโนรา และออกแบบ

กระบวนการทำางานและออกแบบลีลาเพื่อสร้างผลงานการแสดง 3 ชิ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการ

สร้างสรรค์งานดังนี้ 

 • พัฒนางานร่วมสมัยจากโนราของภาคใต้โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานที่มีความพ้องกับงาน

ดั้งเดิม (การรำาคล้องหงส์) โดยใช้กระบวน การสร้างสรรค์และแนวคิดแบบสากล 

 • สร้างสรรค์ผลงานทดลองสามชิ้น ที่เป็นผลงานใหม่ไม่ใช่การทำาซ้ำ�กับงานแบบประเพณี

ความสำาคัญ
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การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 การทบทวนวรรณกรรมก่อนการลงปฏิบัติภาคสนามของผู้วิจัยนั้น ผู้วิจัยและนักแสดง

ในโครงการนี้ได้ทบทวนทั้งในด้านการฝึกปฏิบัติ และทบทวนวรรณกรรมที่มีความพ้องในเรื่องการ 

“คล้องหงส์” อันเป็น “สื่อการแสดง” สำาคัญในพิธีกรรม โนราโรงครู

 • การฝึกท่ารำา ท่าพื้นฐานของรำาโนรา ทั้ง 12 ท่า จากผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

 • ศึกษาวรรณกรรมที่มีเรื่องราวสัมพันธ์กับการ”คล้องหงส์”ในพิธีกรรมโนรา ผู้วิจัยเรียนรู้ว่า

มีชาดก 2 เรื่องที่มีนายพรานคล้องจับหงส์ และมีตัวละครครึ่งมนุษย์ครึ่งนก หรือนางมโนราห์ เรื่องทั้ง

สองปรากฏใน ปัญญาชาดก เรื่องแรก คือ พระสุธน-มโนราห์ และ หงส์ทรงธรรม

 • พระสุธน-นางมโนราห์    เรื่องราวจากปัญญาชาดกเป็นเรื่องที่โนราภาคใต้ใช้ในการแสดง

เช่นกัน แม้จะมีเรื่องราวและความหมายแตกต่างกัน แต่การรำาที่มีนายพรานคล้องจับนางกินรี

นั้นใกล้เคียงกับการที่พรานรำาคล้องโนรา ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2498 กรมศิลปากรได้

ปรับปรุง และสร้างสรรค์การแสดงชุด  พระสุธน-มโนราห์ขี้น ละครชาตรีทรงเครื่องเรื่องนี้มีผู้คนรู้จัก

นางมโนราห์มากที่สุด การรำามโนราห์บูชายันต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทำาให้ศิลปินผู้รำาเป็นที่รู้จัก และเรื่อง

ของนางมโนราห์มีการผลิตซ้ำ�มากที่สุด  ในต้นปี 2500 ได้มีการแสดงบัลเล่ต์เรื่อง “มโนราห์”1  โดย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง จากนั้นก็มีการสร้าง

เป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และในการแสดงรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นกระบอก โมเดินแดนซ์ ภาพ

วาด ปูนปั้น ฯลฯ ล่าสุดเป็นสปอตโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ (สมฤทธิ์ ลือชัย จากวรรณกรรมท้องถิ่น 

สู่นาฏศิลป์สุวรรณภูมิ : สุธน-มโนราห์)

 • หงส์ทรงธรรม ในอรรถคาถาเรื่องหงส์ทรงธรรม มาจากชาดกนอกนิบาต หมายถึง 

ชาดกที่ไม่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นชาดกที่ภิกษุชาวเชียงใหม่ได้รวบรวมเรื่องราวมาจาก

นิทานพื้นบ้านไทยมาแต่งเป็นชาดก ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2000 - 2200 ชาดกนี้เรียกอีกชื่อว่า 

“ปัญญาชาดก”แปลว่า ชาดก 50 เรื่อง และรวมกับเรื่อง 1 ในปัจฉิมภาคอีก 11 เรื่อง รวมเป็น 61 เรื่อง 

(นิยะดา เหล่าสุนทร ปัญญาชาดก : ประวัติและความสำาคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย)

 • การรำาคล้องหงส์ ในพิธีกรรม โนราโรงครู ใช้รำาเฉพาะในพิธีครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่  

และพิธีเข้าโรงครูเท่านั้น เพื่อให้พิธีสมบูรณ์ในการรำาใช้ผู้รำา 8 คน โดยโนราใหญ่เป็น “พญาหงส์” 

โนราคนอื่นๆ อีก 6 คนเป็นหงส์ และผู้รำาเป็นพราน 1 คน วิธีรำาสมมุติท้องเรื่องเป็นสระอโนดาต จาก

นั้นจึงร้องบททำานองกลอนพญาหงส์ ตอนที่หงส์กำาลังร้องกลอนบททำานองพญาหงส์ พรานจะออก

มา เพื่อเลือกคล้องพญาหงส์ เมื่อจบกลอนพรานเข้าจู่โจมไล่คล้องหงส์ ดนตรีเชิด หงส์วิ่งหนี เป็นรูป 

“ยันต์เต่าเลือน” นายพรานไล่คล้องได้พญาหงส์ พญาหงส์ใช้สติปัญญาจนสามารถหลุดพ้นจากบ่วง 

เป็นการจบการรำา เชื่อกันว่าการรำาคล้องหงส์ในโรงครูทั้งตัวพญาหงส์คือโนราใหญ่ ในพิธีมีการทรง

บรรพบุรุษตา-ยาย (พิทยา บุษรารัตน์ 2535 โนราโรงครูตำาบลท่าแค อำาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง)

 • ศึกษาแนวคิดในการนำาโนรามาสู่ระบบระเบียบการศึกษา ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็น

ชาวอำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้รับการฝึกฝนการรำาโนราจากญาติข้างบ้าน ขณะที่เรียนอยู่ชั้น

1  ผู้ออกแบบลีลาท่าเต้น  คุณหญิง เจเนเวียส เลสปันยอน เดมอน

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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ประถมศึกษาเป็นเบื้องต้น ต่อมาเมื่อได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยครูสงขลาก็ได้รับการฝึกโนราอย่างจริงจัง

จาก อาจารย์สาโรช นาคะวิโรจน์ และได้รับการครอบมือจากขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) ซึ่งเป็น

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางโนราอย่างแท้จริง ผศ.ธรรมนิตย์ มีผลงานการแสดงมากมายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  มีความสามารถในการรำาโนราไม่ว่าจะเป็นการรำาคล้องหงส์ การรำาแทงเข้ เสียง

ดี นอกจากนี้ ผศ.ธรรมนิตย์ ยังนำาเอาโนราเข้าไปสู่ระบบการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ด้วยเหตุผลที่ต้องการจะเผยแพร่องค์ความรู้ อนุรักษ์และสิบสานศิลปะ

การแสดงพื้นบ้าน โนราอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็นประธานสาขาวิชา

ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ จากการรำา “คล้องหงส์” มีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นนอก

บริบทของพิธีกรรมโนราโรงครูออกแบบโดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เพื่อใช้ในการแสดง (สัมภาษณ์ 

ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 2)

กระบวนการสร้างงาน และ แนวคิดที่สะท้อนจากงานสร้างสรรค์ 

 ในการวิจัยทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการในรูปแบบของการทำาการฝึกอบรม

ปฏิบัติการ และมีการพัฒนาผลงานสั้นๆในลักษณะงานทดลอง ที่ยังไม่สมบูรณ์ (Work in Progress) 

จากการฝึกอบรมปฏิบัติการแต่ละครั้งที่มีช่วงเวลาที่ห่างกัน ซึ่งในบทความนี้ ขอนำาเสนอ 3 ผลงาน

ด้วยกัน ได้แก่

     1. บิน เทคนิคด้นสด และใช้พื้นที่ร่วมกัน 

     2. คล้องหงส์ เล่าเรื่องที่พ้องสถานการณ์ ตัวละครแตกต่างน่าจะนำามาสู่ ลีลาท่ารำาในการ

แสดงที่แตกต่าง

     3. กรายท่า 1 (เล่าเรื่อง นางมโนราห์ และพรานในการคล้องหงส์ ที่ต่างเวลา และพื้นที่ บน

เวทีเดียวกัน)

บิน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม 2556

 สถานที่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ผลงานจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากท่าสัตว์โนรา ท่านก ฝูงนกในสระและพญาหงส์ 

 ผู้วิจัย : พัฒนากระบวนการ: อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

 นักแสดง :  ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์             (อาจารย์ ศิลปินโนรา)

     อาจารย์ จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์   (นักเต้นร่วมสมัย / บัลเล่ต์)

    อาจารย์  วรรณศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ   (นักแสดง /ละครร่วมสมัย)        

   อาจารย์ ธนพร แสนอ้าย  (นักรำาไทย/ ละครร่วมสมัย)

 นักศึกษา เอกโนราที่มหาวิทยาลัยทักษิณจำานวน 10 คน ระยะเวลาการซ้อม 3-5  วัน

2  สัมภาษณ์ ผศ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
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ขั้นตอนการทำางาน

 1. ฝึกพื้นฐานท่ารำา แม่ท่าของโนราภาคใต้  เพื่อเข้าใจการจัดระบบระเบียบร่างกาย ภาษา

ท่าความงดงาม  ตามแบบแผน  

 

ภาพที่ 1 ภาพท่ารำาโนรา 12 ท่า

โดย จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ 3 ตุลาคม พ ศ 2556

 2.เตรียมร่างกายกับนักศึกษาโนรา โดยการด้นสดลีลาท่าทางจากการใช้เพลงคลาสสิค ใช้

ท่ารำาที่เป็นอิสระสร้างลีลาการรำาให้สอดคล้องกับจังหวะของเพลง โดยใช้พื้นฐานของการรำาแบบ

โนราเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านร่างกายและทำาความเข้าใจเรื่องการคิดงานแบบ

สร้างสรรค์จนนำาไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ของร่างกายท่ีจัดระบบแบบโนรา

และความรู้แบบสากล

          3.นำาหลักของด้นสด การเปลี่ยนเงื่อนไขของเวลา และสถานที่ จัดสร้างบรรยากาศใหม่ ผ่าน

ดนตรีคลาสสิคแบบตะวันตกเรียนรู้จักการด้นสด(improvisations)คือสร้างลีลาใหม่จากความรู้สึกที่

ได้ฟังเพลงที่แตกต่างจากที่คุ้นเคย โดยใช้เพลงสากลคลาสสิคเพื่อเปล่ียนบรรยากาศ (Atmosphere) 

สร้างแบบฝึกหัดโดยโจทย์ สถานการณ์เงื่อนไขพื้นที่ที่แตกต่างจากเวทีแบบขนบประเพณี 

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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ภาพที่ 2-3 ภาพท่าสัตว์ในโนรา

โดย จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ 3 ตุลาคม พ ศ 2556

 สร้างพื้นที่ :  โดยกำาหนดพื้นที่ให้เป็นสระน้ำ�กว้างใหญ่ ช่วงเวลาเช้าที่สงบ 

 สร้างเพลง : กำาหนดด้วยเสียงเพลง ที่เลียนแบบเสียงธรรมชาติ    

 นักแสดง : นักแสดงหมู่มวล จำานวน 10 คน 

 จุดมุ่งหมาย: เพื่อพัฒนาจินตนาการให้กับนักแสดง และฝึกการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ

ละลายพฤติกรรมกายใช้ร่างกายที่เป็นโนรา

 นักแสดงเลือกกิริยาท่าทางเลียนแบบเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ จากนั้นให้เลียนแบบพฤติกรรม

ของสัตว์เหล่านั้นโดยยึดท่าสัตว์ของโนราเป็นหลัก เพื่อสร้างจิตนาการจากพื้นที่ว่าง กำาหนดพื้นที่ 

สร้างโจทย์ให้ทุกคนอยู่ที่ริมสระน้ำ� ในน้ำ�บ้าง อยู่บนบก จากนั้นให้นักแสดงพัฒนาต่อว่า สัตว์ที่ตัว

เองเลือกกำาลังทำาอะไรอยู่ 

  4.ผู้วิจัยเรียนรู้ท่าเบ็ดเตล็ดท่าสัตว์ต่างๆ ในโนราและนำามาใช้ศึกษาการรำาและการตั้งซุ้ม

แบบโนรา
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ภาพที่ 4 ภาพกิ่งไม้สร้างแรงบันดาลใม้

โดย พุทธิพร  อินทรสงเคราะห์ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

 

ภาพที่ 5 ภาพนักแสดงร่วมใช่ร่างกายเลียนแบบ  ลักษณะของกิ่งไม้

โดย จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (ภาพของพรรัตน์ ดำารุง)

แบบฝึกหัด : ดูรูปภาพกิ่งไม้และมีนกเกาะอยู่เป็นไอเดีย

 หลังจากน้ันให้หมู่มวลใช้ท่านกเเขกเต้าเกาะตามข้อต่อร่างกายของนักแสดงร่วมท้ังใช้

ร่างกายเลียนแบบลักษณะของกิ่งไม้และโพสต์ท่าค้างไว้  เปลี่ยนท่าโพสต์เป็นการตั้งซุ้มแบบโนราเพื่อ

แอบดูพระยาหงส์ จากไกลๆ บนกิ่งไม้ขยับเข้ามาใกล้และเกาะที่ตัวพญานก

ข้อค้นพบ

 นักศึกษาเอก โนรา ผู้ร่วมกิจกรรม ใช้จินตนาการ และสร้างสรรค์ได้ มีการกำาหนดตัวละคร

ทิศทาง ภาพเงื่อนไขและสามารถสร้างลีลาที่แตกต่างได้ ถ้ามีการให้เงื่อนไข (Condition) ลักษณะ

ตัวละคร (characters) แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาสามารถกำาหนดภาพ (image) และเสียงเพลง 

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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(music) ที่นักศึกษาสามารถทำางานแบบใช้ปฏิภาณได้ มีการทดลองตั้งซุ้มในแบบโนรา  และทดลอง

ตั้งซุ้มในแบบที่แตกต่าง และใช่ท่านกแขกเต้าเข้ามาสร้างองค์ประกอบในการตั้งซุ้ม จนทำาให้เกิด

ภาพที่มีนกตัวเล็กๆ เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่  และสร้างเหตุผลให้ตัวละครเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ทำาต่อ

จากนั้นลองสร้างงานจากเงื่อนไขตัวละครพญาหงส์ (ผศ.ธรรมนิตย์) ให้ด้นลีลากับงานที่นักศึกษาได้

ลองสร้างและจัดลำาดับเหตุการณ์ในการแสดง โดยที่ตัวละครมีความสัมพันธ์กับชาดก 

 จากประสบการณ์การทำางานของผศ.ธรรมนิตย์ในการด้นสดลีลา อาจารย์ซึ่งเป็นศิลปิน

ผู้ใหญ่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์ กับภาพที่นักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นมาใน 2 ลักษณะ คือในแบบที่สอด

ประสาน (Harmony) และสร้างความขัดแย้ง ในการจัดวางองค์ประกอบภาพ และช่วยพัฒนาแรง

จูงใจในการเคลื่อนไหวเเละความต้องการของตัวละครอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โครงเรื่องและสถานการณ์

จึงพัฒนาตามลำาดับ 

 อย่างไรก็ตามผลงานการแสดงท่ีเป็นผลแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยแบบฝึกปฏิบัติ

การครั้งที่ 1 ทำาให้เกิดตัวละคร พญาหงส์ ที่แตกต่างไปจากนางมโนราห์ แต่เป็นพญาหงส์ ในเรื่อง

หงส์ทรงธรรมที่เป็นพระโพธิสัตว์และเป็นผู้มีธรรมะเป็นที่พึ่งพาของฝูงหงส์ และนกต่างๆ ในสระใหญ่

นั้น การแสดงผลงานนั้นนำาเสนอในเทศกาลจัดมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 1 และใช้วง

ดนตรีแบบดั้งเดิมของโนราในการนำาเสนอ  ในการแสดงความยาว  10 นาทีนั้น ผศ.ธรรมนิตย์ ได้

เริ่มการแสดงด้วยการไหว้ครู และด้นคำาเกี่ยวกับการทำางานทดลองคร้ังนี้ แล้วต่อด้วยการแสดงร่วม

สมัย อันทำาให้เกิดความตื่นเต้นต่อผู้ชม เพราะการแสดงงานชิ้นนี้ ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ แม้จะ

เป็นโนรา (ด้วยเสียงดนตรี และการแสดงเปิดเรื่อง แต่เมื่อนำาเสนอผลงานเป็นภาพที่แตกต่างและผู้

ชม ไม่คาดคิด4)

คล้องหงส์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ  2556

 สถานที่ :  มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ผู้วิจัย : พัฒนากระบวนการ : จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

 นักแสดง :   อาจารย์ วรรณศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (นักแสดง /ละครร่วมสมัย)

    ผศ. ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (อาจารย์ ศิลปินโนรา)                    

    นักศึกษา เอกโนราที่มหาวิทยาลัยทักษิณจำานวน 10 คน

   ครู-ศิลปิน รับเชิญ  สินนภา สารสาส มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    วงโนรา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 หลังจากท่ีนักแสดงทุกคนได้เรียนรู้และทำาความเข้าในกระบวนการสร้างงานชิ้นเเรกท่ีเป็น

ระบำาสั้นๆ ในการแสดงชุดบินไปแล้ว ต่อมาได้มีการพัฒนางานเพิ่มเติมโดยนำาเรื่องหงส์ทรงธรรมที่

เป็นชาดกนอกนิบาตอรรถคาถาหงส์ชาดกมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานออกแบบลีลาที่มีความ

คล้ายคลึงกันกับการคล้องหงส์และพรานบุญ(ภาคกลาง) จับนางมโนราห์ในเรื่องพระสุธนมโนราห์แต่

แตกต่างในการดำาเนินเรื่องตัวละครหงส์ในเรื่องหงส์ทรงธรรมเป็นพระโพธิสัตว์มีเงื่อนไขในการเล่า

4 ต่อมา ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้พัฒนาการแสดงชิ้นนี้เป็นระบำาร่วมสมัย ใช้ชื่อ ว่า บิน และแสดงเป็นชุดระบำาที่ งานศิลปวัตนธรรมอุดมศึกษา                             

   มหาสารคาม,งานทักษินวิชาการ,งานประชุมสโมสรไลออนต่ภาคใต้ ,งานพิธืเปิดเกษตรแฟร์ภาคใต้จ พัทลุง,งานอาร์ทอสตรีท ราชดำาเนินกรุงเทพ,

   งานมหกรรมละครภาคใต้ครั้งที่๒/๒๕๕๗
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เรื่องการแสดงออกของตัวละคร ที่แตกต่างจากตัวละครนางมโนราห์จากพระสุธนมโนราห์ เรื่องราวที่

แตกต่างทำาให้เกิดการทดลองใช้พื้นที่ (Space) ของเวทีและการใช้ร่างกาย (kenetic space) ที่แตก

ต่างไปจากความรู้เรื่องการรำาโนราชุดคล้องหงส์แบบเดิม

 ในการพัฒนางานครั้งนี้ได้เชิญอาจารย์สินนภา สารสาส (ดนตรีสากล/นักเเต่งเพลง) มา

ช่วยพัฒนาสร้างดนตรีเพ่ือการเล่าเร่ืองลักษณะใหม่ท่ีสื่อสารความรู้สึกของตัวละครให้สอดคล้องกับ

การแสดง

ขั้นตอนการทำางาน 

 กำาหนดโครงร่างโดยให้สามารถสะท้อน สาระ อารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการสื่อความหมาย

 ฉากที่ 1 เกริ่นนำา ต้นเรื่องหงส์ทรงธรรม

 ฉากที่ 2 สถานที่ท้องพระโรง บรรยากาศเซ็งแซ่ ชาววังโจษจรรย์ เรื่องหงส์ที่งดงาม

อำามาตย์เข้ามาทูลเรื่องหงส์ให้พระราชาฟังว่ามีหงส์ที่สง่าควรจะนำามาไว้ที่วัง  ในระหว่างนั้น หงส์ตัว

ที่อำามาตย์กล่าวถึงก็บินผ่านมา พระราชาเห็นก็เกิดความพอพระทัยเป็นอย่างมาก จึงตรัสใหอ้ำามาตย์

จัดหานายพรานไปจับหงส์มาไว้ที่วังทันที

    ฉากที่ 3 ริมสระ สัตว์ต่างๆ พากันออกมาหากินริมสระน้ำ� และมีฝูงนกตัวน้อยเกาะอยู่ตาม

กิ่งไม้ริมสระ เพื่อแอบดูพญาหงส์ออกมาอาบน้ำ� และเล่นสนุกหยอกล้อกับพญาหงส์ 

 ฉากที่ 4 คล้องหงส์ ระหว่างที่พญาหงส์เล่นกับฝูงนกอยู่นั้น นายพรานได้แอบมองอยู่และ

พยามยามจะจับพญาหงส์ให้ได้ พญาหงส์ถูกจับ แต่สุดท้ายก็ถูกนายพรานปล่อย

กระบวนการทำางาน

 หลังจากกำาหนดช่วงและลำาดับการเล่าเรื่องแล้ว จึงนำาไปสู่การสร้างจินตภาพโดยนำาทฤษฏี

การสร้างลีลาจากเเนวคิดภาษาการสื่อสารของร่างกายเเละการเคลื่อนไหว การแบ่งพื้นที่ที่ทับซ้อน

ช่วงเวลาอดีตกับปัจจุบันและห้วงความคิดคำานึง การสร้างจังหวะที่ขัดแย้งกับสถานการณ์ของเรื่อง 

จากทฤษฎีทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้สร้างงานได้นำามาสร้างเป็นแบบฝึกหัดเพื่อสร้างและกำาหนดลีลา

การเเสดง

 ฉากที่ 1 เกริ่นนำา

 กำาหนดความต้องการในการนำาเสนอเล่าเรื่อง หงส์ทรงธรรมหาทฤษฎีกลอนแปด ใช้ทำานอง

เพลงทับเพลงโทน  ออกแบบแบบฝึกหัดนักแสดง อ่านนิทานเรื่องหงส์ทรงธรรมทั้งหมด และจับใจ

ความสำาคัญ นำามาแต่งบทร้องเป็น กลอนแปด 

 ฉากที่ 2 สื่อสาร

 กำาหนดความต้องการ ของตัวละครหมู่มวลในเรื่องทฤษฏีในช่วงนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

     ส่วนที่ 1 ทฤษฏีที่ใช้การสร้างสัญลักษณ์หรือความหมายของท่าโดยใช้ท่าแม่บท 12 ท่า

จากโนรา มาสร้างการเล่าเรื่องของกลุ่มนักแสดงที่มีบทบาท ตำาแหน่งหน้าที่ต่างกันเเละกำาหนด

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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สถานการณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง โดยเลือกท่าแม่บท 12 จากโนรา และใช้องค์ประกอบการ

จัดวางเรื่องทิศทาง การทำาช้ำ� ความช้า เร็ว ให้นักเเสดงหาท่าท่ีชัดเจนกับความหมายที่ต้องการจะ

สื่อให้คนดู โดยที่ผู้วิจัยจะเป็นผู้เลือกและสร้างความหมายให้กับนักเเสดง เพิ่มรายละเอียดเน้นความ

ชัดเจนทำาให้เกิดท่าใหม่เเละภาษาใหม่ในการเคลื่อนไหว

 

ภาพที่ 6 ภาพการสร้างสัญลักษณ์หรือความหมายของท่าโดยใช้ท่าแม่บท 12 ท่า

โดยจุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ วันที่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2556

  

 ส่วนที่ 2 ทฤษฎีที่ใช้การสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้แสดง  ออกแบบแบบฝึกหัดเมื่อ

ได้ลีลาท่าทาง ที่สื่อความหมายได้แล้ว   จึงแบ่งกลุ่มนักแสดงในฉากนี้ออกเป็นสองกลุ่ม 

 กลุ่ม A เป็นผู้ส่งสาร 

 กลุ่ม B เป็นผู้รับสาร

 เมื่อกลุ่ม A พบกับกลุ่ม B  กลุ่มA ต้องส่งสาร โดยใช้ท่ารำาของโนรา ท่าใดก็ได้ แต่ต้องสบตา

กับคู่สนทนาตลอด เมื่อกลุ่ม A ส่งสารแล้ว กลุ่ม B รับสาร แล้วจึงส่งสารตอบกลับเป็นท่วงท่าโนรา

เช่นเดียวกัน สามารถจับกลุ่มสนทนาเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 

 ฉากที่ 3 ริมสระ (ขัดเกลาจากงาน บิน ในเดือน)

 กำาหนดความต้องการในการนำาเสนอสัตว์ต่างๆ ออกมาหากินริมสระน้ำ� และ ฝูงนกตัวเล็ก 

เล่นหยอกล้อกับพญาหงส์ ทฤษฏีในช่วงนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง นำาระบำาบินเข้ามาใช้ ท่าที่ใช้ในการ

ออกแบบท่า ท่าสัตว์ในโนรา ท่าโนรา             

 ช่วงที่ 1 ทฤษฎีที่นำามาใช้ การนำาเเรงบันดาลใจจากภาพมาใช้  สร้างการตั้งซุ้มแบบโนรา 

โดยใช้ท่าหงส์โนรา ท่านกแขกเต้า และการตั้งซุ้มแบบโนรา

 ออกแบบแบบฝึกหัด ดูรูปภาพกิ่งไม้และมีนกเกาะอยู่เป็นแนวคิด หลังจากนั้นให้หมู่มวล

ใช้ท่านกเเขกเต้าเกาะตามข้อต่อร่างกายของนักแสดงร่วม ใช้ร่างกายเลียนแบบลักษณะของกิ่งไม้

และโพสต์ท่าค้างไว้เปลี่ยนโพสต์ไปเรื่อยๆ ให้ผู้สร้างงานได้เลือก 



126

 

ภาพที่ 7 ภาพเปรียบเทียบระหว่างการตั้งซุ้มแบบโนราแต่เปลี่ยนการใช้มือ

โดยใช้ท่านกแขกเต้าและการตั้งซุ้มแบบโนราดั้งเดิม

บน โดย จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ วันที่ 24 ตุลาคม. พ.ศ.2556

ล่าง ที่มา: เว็บไซต์ศาสตร์แห่งครูหมอโนรา แห่งประเทศไทยวันที่ 2 ธันวาคม. พ.ศ.2556

 

 ช่วงที่ 2 ตั้งซุ้มแบบโนราแต่เปลี่ยนการใช้มือโดยใช้ท่านกแขกเต้า ใช้ท่านกเเขกเต้าเกาะ

ตามตัวนักแสดงหงส์ มีการพัฒนาสถานการณ์ของเรื่อง จากเหล่าสัตว์ป่า กลายมาเป็นตัวแขกเต้า

ตัวเล็ก แอบดูพญาหงส์ จากไกลๆ บนกิ่งไม้ขยับเข้ามาใกล้และเกาะที่ตัวพญาหงส์

 ฉากที่ 4 ไล่ล่า-คล้องหงส์

 กำาหนดความต้องการนำาเสนอ สร้างงานคล้องหงส์ที่แตกต่างจากเดิม ทฤษฎี เวลากับพื้นที่

แบบฝึกหัด เเนวคิดงูกินหางและเชือกมนุษย์ 

ผู้วิจัย  พยายามสร้างความต่อเนื่องจากฉาก 3 มายังฉาก 4 และหาหนทางที่จะเปลี่ยน ฝูงนก จาก 

ฉากที่ 3 ให้ช่วยในการสร้างบรรยากาศ และเรื่องราว  โดยสร้างสถานการณ์และเงื่อนไข ให้เห็นว่า  

การปรากฏตัวของนายพราน ทำาให้เกิดความรู้สึก ความกลัว และพยายาม สร้างบทบาทให้ตัวละคร 

หมู่มวล และพญาหงส์ และนำาไปสู่ การคล้องหงส์ที่แตกต่างไปจากแบบประเพณี

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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ภาพที่ 8 บน ภาพโนราที่สื่อความหมายเป็นเชือกมนุษย์

โดย จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

 ลักษณะการทำางาน เน้นที่ความต้องการของตัวละครที่เป็นคู่ปฏิปักษ์ ได้แก่ พราน และ 

หงส์ทอง ส่วนนักศึกษาโนรา เปลี่ยนบทบาทในการแสดง จากนกในทะเลสาบ ปรับมาเป็นบ่วง (เชือก

มนุษย์) รัดตัวพญาหงส์ และ ฉากจบ เกิดการประจันหน้า ระหว่างตัวละคร

ข้อค้นพบ

 การให้เงื่อนไขตัวละครที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้รับบทบาทต่างจากสิ่งที่

คุ้นเคย ในการแสดงนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมต้องเคลื่อนไหวตามบทบาทต่างๆ เป็นผู้เล่าเรื่อง เป็น

ชาวเมือง เป็นฝูงนก หรือเเม้กระทั่งเป็นเชือกมนุษย์ จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนา

กระบวนการของนักเเสดง ในการปรับเปลี่ยนบทบาท (Transform) จากตัวละครหนึ่งไปสู่อีกตัวละคร

หนึ่งได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม การนำาความรู้สึกภายในถ่ายทอดออกมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิด

ของงานเต้นรำาแบบโมเดิร์นแด็นช์และงานร่วมสมัย นักแสดงคนเดียวสามารถแสดงได้หลายบทบาท 

 การสร้างลีลา “Choreography5 ”  เชือกมนุษย์ ใช้แนวคิดแบบเปรียบเทียบ (metaphor) 

นำาเอาลีลาท่าเดิมของโนรามาใช้ โดยปรับวิธีโดยการเพิ่มจำานวนคนข้ึน ปรับกระบวนท่าเพื่อให้สื่อ

ถึงความหมาย ของบ่วงเชือกมนุษย์ที่เพิ่มความรัดรึง พละกำาลังรุนแรง ที่ใช้จำานวนเพื่อสื่อสารแรง

ที่มากมายกว่าที่จะต้านทาน  นำาเอาทฤษฎีทิศทางในการเต้นมาสร้างวิธีการให้เกิดการเคลื่อนไหว 

และการสร้างจุดมุ่งหมายของตัวละครที่เป็น บ่วง หรือเชือกมนุษย์ ว่าต้องการจับพญาหงส์ 

 ส่วนนายพรานแสดงโดย อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ใช้ลีลาการเคลื่อนไหวเลียน

แบบพฤติกรรมธรรมชาติ และนำาเอาการใช้ร่างกายของนายพรายในโนรามาสร้างท่าเต้นให้กับนัก

แสดงและบวกรวมกับทักษะทางการแสดงของนักแสดงท่ีสื่ออารมณ์ความต้องการของตัวละครที่

ต้องการจะจับหงส์ แต่สุดท้ายต้องยอมปล่อยหงส์ไป  สื่ออารมณ์ได้ชัดเจน  พระโพธิ์สัตว์แสดงโดย              

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ใช้หลักการ ด้นสด การสื่อสาร 3 มิติ คือระหว่างนักเต้น ทั้ง 2 และกลุ่มหมู่

มวล อีกทั้ง นักดนตรี ที่สร้างเพลงในห้วงขณะที่เกิดการเต้นรำา ผู้วิจัยได้วางโครง ในการเคลื่อนไหว 

แบบพื้นฐาน และเมื่อนักแสดงหลักทั้ง 2 เข้าใจความต้องการ ความหมายของการเต้นรำา และความ

เปรียบเทียบของผู้เต้นแล้ว งานก็ได้เกิดการต่อยอดในการสร้างท่าจากการด้นสด ของอาจารย์ ทำาให้

เกิดการพัฒนาการของฉากนี้ขึ้นไปอีก

5 ท่าเต้นที่ได้รับการออกแบบแล้ว 
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 ในส่วนการทำางานกับดนตรี นักแสดงได้ใช้ทักษะการบวนการเคลื่อนไหวไปกับจังหวะของ

ดนตรีที่มีความแตกต่างกันในแต่ละฉาก เมื่อนักดนตรีได้สร้างเสียงที่สื่อความหมายในการสร้าง

บรรยากาศ ซึ่งนักเเสดงไม่คุ้นชินกับเสียงที่ไม่ใช่ดนตรี ทำาให้นักเเสดงต้องฝึกซ้อมอมอยู่หลายครั้ง

กว่าจะเเม่นยำาจนสอดคล้องกับดนตรีจึงทำาให้เกิดภาพใหม่ในแต่ละฉากมากยิ่งขึ้น

    

กรายท่า 1 การฝึกอบรมปฏิบัติการครั้งที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2556

 แสดงที่ : เทศกาลละครนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ งาน World Dance Alliance 

ที่ประเทศไต้หวัน

 ผู้วิจัย :   อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์  (นักเต้นร่วมสมัย / บัลเล่ต์)

 นักแสดง :  อาจารย์วรรณศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (นักแสดง / ละครร่วมสมัย)

                อาจารย์ธนพร แสนอ้าย  (นักรำาไทย/ ละครร่วมสมัย) 

                  นางสาวนภัศ รอดบุญ                (นิสิตเอกศิลปะการละคร/ บัลเล่ต์)

 ผู้ประพันธ์ ดนตรี : อาจารย์สินนภา สารสาส  (เพลงเบิกโรง จากชุด เอกรงค์ 1 เป็นเพลง

จากการแสดงบัลเลต์ มโนราห์ 6 ) 

 แนวคิด : ผู้วิจัยต้องการทดลองสร้างงานใหม่ ที่มาจากความคุ้นเคยเกี่ยวกับ คล้องหงส์ 

และมโนราห์ โดยคิดออกแบบเป็นงานร่วมสมัยที่อ้างอิงกับรากวรรณกรรมและการแสดงที่เป็นรู้จัก

ในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ในเรื่องพระสุธนกับมโนราห์ ผู้วิจัยเจาะไปช่วงเวลาหนึ่งของความทุกข์ 

ความขัดแย้งในใจของตัวละครนางมโนราห์ในช่วงก่อนบูขายันต์ ที่ย้อนกลับระลึกไปในอดีตที่ถูกจับ

ตัวมา กับความโกธรแค้นใจในการถูกกล่าวหา ใส่ร้ายว่าเป็นกาลกิณีของบ้านเมือง โดยมีนักเต้นรำา

ร่วมสมัยเต้นแทนห้วงละลึกของมโนราห์ และตัวนางมโนราห์เองที่กำาลังร่ายรำา พร้อมปีกหางของเธอ

 การทดลองสร้างงานโดยทดลองพัฒนาพ้ืนท่ีและเวลาของนักแสดงสามคนต่างลีลาต่าง

องค์ความรู้ต่างประสบการณ์ต่างพื้นที่แต่ร่วมบนเวทีเดียวกัน

 

ภาพที่ 9 การแสดงชุด กรายท่า 1

โดย จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

6 กำากับลีลาโดย วรารมณ์ ปัจฉิมสวัสดิ์

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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 เงื่อนไขการแสดง ทดลองสร้างงาน ให้ตัวละคร 3 ตัว นักแสดงมีทักษะการใช้ร่ายกายที่ต่าง

กันอยู่บนพ้ืนที่เวทีเดียวกันแต่ใช้เรื่องราวท่ีต่างเวลาตัวละครอยู่ต่างมิติและกำาลังเล่าเรื่องที่สัมพันธ์

กับนางมโนราห์เป็นแบบฝึกหัดสำาคัญของศิลปินได้ทดลองเล่าเรื่องท่ีแตกต่างทับซ้อนกันด้านเวลา

อดีตกับปัจจุบันและทับซ้อนกันในด้านตัวละครกับความนึกคิด

  

 เนื่องจากการแสดงทั้ง 3 ชุดอยู่ในกรอบเงื่อนไขของเวลาน้อยและสั้น จึงทำาให้ตัวเนื้องาน

บางอย่างไม่สามารถลงลึกไปในรายละเอียดแต่จากการทดลองนักแสดง ที่มีพื้นฐานจากโนรา เมื่อ

ได้รับโจทย์จากผู้สร้างงานจะสามารถรับคำาสั่งและคิดต่อพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีต้นทุน (ท่า

โนรา) จึงสามารถปรับใช้งานได้  แต่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำานักแสดงจะไม่รู้สึกว่าสิ่ง

ที่ตัวเองทำาคือสิ่งใหม่  เพราะสิ่งที่สังคมได้นำาเสนอในมิติของงานการแสดงร่วมสมัยคือต้องมีท่าฝรั่ง

หรือท่าballet เข้าไปผสมเท่านั้น แต่สิ่งที่ผู้สร้างงานต้องการทดลองและนำาเสนอคือยังคงใช้รากจาก

วัฒนธรรมเดิมที่ผ่านเทคนิคใหม่ในการนำาเสนอมิได้สร้างเทคนิคการเต้นแบบใหม่วิจัยจึงต้องคอย

อธิบายไปที่ละส่วนให้นักแสดงเข้าใจเป็นลำาดับขั้นตอน

ข้อค้นพบ 

 หลักการคิด เรื่อง พื้นที่ และ เวลา ที่ซ้อนทับกันอยู่ น่าสนใจในเชิงการสร้างมิติของ

เร่ืองและภาพแต่ขาดการสื่อสารทางด้านความรู้สึกนักแสดงยังไม่ตกผลึกและไม่เข้าใจเรื่องท่ีผู้

กำากับลีลาต้องการนำาเสนอแต่นักแสดงสามารถใช้ร่ายกายได้เป็นอิสระในการใช้พ้ืนท่ีเพลงมีส่วน

สำาคัญสำาหรับการแสดงชุดน้ีเน่ืองด้วยดนตรีเป็นร่วมสมัยท่ีมีอารมณ์ความรู้สึกและสามารถสร้าง

บรรยากาศให้แก่การแสดงได้

   

 ถึงแม้กรอบเงื่อนไขของระยะเวลาในการทดลองจะสั้น แต่ผู้วิจัยได้แบ่งแนวทางการพัฒนา

ออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 นักแสดง

 นักศึกษา ที่มีพื้นฐานจากโนรา เมื่อได้รับโจทย์จากผู้สร้างงาน จะสามารถรับคำาสั่งเข้าใจ

โจทย์ และเงื่อนไข ที่แตกต่าง คิดต่อพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีต้นทุน (ท่าโนรา) จึงสามารถ

ปรับใช้งานได้ ถึงแม้ว่ายังไม่ค่อยมีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำา นักแสดงจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเอง

ทำาคือสิ่งใหม่  เพราะสิ่งที่สังคมได้นำาเสนอในมิติของงานการแสดงร่วมสมัยคือ ต้องมีท่าฝรั่งหรือท่า 

ballet เข้าไปผสมเท่านั้น แต่ผู้สร้างงานเห็นถึงความตั้งใจและต้องการจะเรียนรู้ ตามแต่ผู้สร้างสรรค์

ได้แนะนำา สิ่งสำาคัญสำาหรับนักแสดงแบบประเพณีคือการเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาพิจารณา

และทำาความเข้าใจจึงจะสามารถพัฒนากระบวนการจากแนวความคิดได้

ผลการทดลอง

สรุปและอธิปรายผล
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 อาจารย์ ศิลปิน การนำานักแสดงมีองค์ความรู้ที่แตกต่างทางทักษะด้านการใช้ร่างกาย ทั้ง

นักโนรา นักบัลเล่ต์ นักรำาไทย นักการละคร นักเต้นร่วมสมัย ทำาให้มีการพูดคุย เเลกเปลี่ยนทัศนคติ

ในการทำางาน มีมุมมองที่แตกต่างกันไป จึงเกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจต่องานศิลปะ

ร่วมสมัยกับอนาคตท่ีความเชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและโลกาภิวัฒน์ใน

ปัจจุบัน  

 

ภาพที่ 10 ภาพบรรยากาศการสร้างงาน

ภาพ โดย รศ.พรรัตน์ ดำารุง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส่วนที่ 2 การแสดงผลงานทดลอง

 จากการทดลองสร้างงานทั้ง 3 ชิ้น ผู้สร้างสรรค์ได้ค้นพบแนวทางการพัฒนากระบวนการ

สร้างสรรค์และแนวคิดหลักการออกแบบ มาใช้เพื่อสร้างงานศิลปะใหม่ที่พัฒนามาจาก วรรณกรรม

ของไทย นาฏศิลป์ไทย เเละนาฏศิลป์โนราพื้นบ้าน ที่ไม่ใช่การทำาซ้ำ�กับงานแบบประเพณี  ก่อให้เกิด

รูปแบบการสร้างฟอร์มใหม่จากการแสดงชุดบิน   รูปแบบการดำาเนินเรื่องและวิธีการคล้องหงส์แบบ

ใหม่ จากการแสดงชุดหงส์ทรงธรรม และการสร้างมิติให้กับการแสดงและตัวละคร จากการแสดงชุด

กรายท่า

 ผลการทดลองสร้างงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้นั้น เป็นการทดลองคิด ออกแบบ สร้างสรรค์ 

และร่วมมือ ร่วมใจของศิลปิน อาจารย์ด้านนาฏศิลป์ การเต้นรำาในมหาวิทยาลัย การทำางาน การด้น

สด กัน ระกว่าง นักรำา นักดนตรี 

 สิ่งทีเป็นอุปสรรคน่าจะเป็น เรื่องเวลา ค่าเดินทาง งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุน ค่าเดิน

ทาง บางส่วน จากสำานักศิลปะร่วมสมัย ประโยชน์ของการทำางานลักษณะนี้ คือทำาให้เกิดการค้นหา

แนวทางในการสร้างสรรค์งาน สร้างเงื่อนไขในการแสดงที่แตกต่าง ลองนำาทฤษฎีตะวันตก มาตี

ความปรับใช้จริงกับศิลปินไทย ทั้งที่เป็นการรำาตามแบบฉบับ และการทดลองสร้างลีลาจากความ

คิดของนักเต้น นักรำาเอง  ผู้วิจัยได้ทดลองค้นหา การสร้างงานที่ 

   งานทดลองการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสมัยใหม่ (โนรา)
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 1. พัฒนาจากการพ้องเรื่อง โดยยึดวรรณกรรมเป็นหลัก เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนในเบื้อง

ต้น ต่อจากนั้น สร้างการเต้นรำา การสื่อสารด้วยร่างกาย ในทิศทางใหม่ พื้นที่ใหม่ เงื่อนไขที่แตกต่าง 

ทำาให้งานที่เป็นผลงานทดลองมีการเคลื่อนไปจากภาพดั้งเดิม

 2. พัฒนาการใช้ภาษาลีลาของโนรา เพื่อสื่อสาร เปรียบเทียบ และสร้างสัญญะใหม่ เช่น 

การโจษ เป็นเชือก เป็นอำานาจ และความรุนแรง

 3. ทดลองใช้การเต้นรำา ของเรื่อง 3 เรื่อง ในพื้นที่เดียวกัน และเล่าเรื่องต่างเวลา ต่างบริบท 

ที่สัมพันธ์ กัน ทำาให้เกิดงานที่จะสื่อสารความคิดใหม่ได้

 4. เกิดความกล้าที่จะหา เสียง สำาเนียง จากดนตรีที่สื่อความรู้สึก และค้นหาลีลา ท่าทาง 

ของนักรำาโนรา ที่นำามาปรับใช้ หรือนำาเสนอในเรื่องที่แตกต่างไปจากเรื่องตามขนบที่คนส่วนใหญ่

รู้จัก นักแสดงที่เป็นนักศึกษา ได้ฝึกสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และเต้นรำาในโจทย์ และ เงื่อนไขที่แตกต่าง 

เรียนรู้ที่จะปรับทาง ปรับการเล่าเรื่องและสื่อสาร

 สิ่งที่ค้นพบ จะสามารถสร้างอัตลักษณ์ทางความคิดที่สัมพันธ์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเดิมใน

การอนุรักษ์ รักษาและพัฒนาต่อยอด เพื่อตอบสนองสังคมประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความ

เข้าใจต่อศิลปะร่วมสมัยของไทยในปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมของภูเขาเหลาซานกับลัทธิเต๋าและศึกษาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในปัจจุบันเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกใหม่ให้มีอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว

สำาหรับแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า ประเทศจีน โดยประยุกต์ความร่วมสมัยเข้ากับ

วัฒนธรรมลัทธิเต๋า ทัศนียภาพภูเขาเหลาซานและวิถีการท่องเที่ยว ในการนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บ

รวมรวมข้อมูลด้วยการสำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลงานทั้งหมดผ่านแบบสอบถาม

 การวิจัยพบว่า ภูเขาเหลาซานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านความงามของภูมิทัศน์ที่มี

สุนทรียศาสตร์ทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงมนต์เสน่ห์และอารยธรรมจีน 

รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักศาสนาเต๋า อันได้แก่ ภาพหยินหยาง และเครื่อง

แต่งกายนักบวช สำาหรับด้านผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่จำาหน่ายในปัจจุบัน ยังคงมีความล้าหลัง ใช้

ประโยชน์ได้อย่างจำากัด ขาดเอกลักษณ์ และมีรูปแบบเป็นศิลปหัตถกรรมชาวบ้าน ดังนั้นเพื่อให้

ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่มต้นด้วยการออกแบบสัญลักษณ์ประจำาถิ่นด้วย

อักษรภาพโบราณรูป “道” (อ่านว่า เต๋า) และนำาเสนอภาพร่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 20 ชนิดต่อ

ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบ ซึ่งภายหลังได้รับการคัดสรรแบบร่างที่ดีที่สุดเหลือ 10 ชนิด จากนั้นผู้

วิจัยจึงนำาไปจัดทำาต้นแบบผลิตภัณฑ์และสำารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เจ้าของธุรกิจ และ

ผู้นำาชุมชน พบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนี้ทำาให้เกิดความทรงจำาในประสบการณ์การท่องเที่ยว และ

ความประทับในแหล่งท่องเที่ยว โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ กระเป๋า

ใส่ของ ที่คั่นหนังสือ พวงกุญแจ กรอบโทรศัพท์ อัลบั้มรูปและที่เขี่ยบุหรี่ นอกจากนี้ยังพบว่า การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีประสิทธิภาพต้องผสมผสานนวัตกรรมความทันสมัย ความคิด

สร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิตในปัจจุบัน ทั้งยังต้องมีหน้าที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์

กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวด้วย

คำาสำาคัญ :  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก / เอกลักษณ์พื้นถิ่น / ลัทธิเต๋า / ภูเขาเหลาซาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋าแห่งเขาเหลาซาน

THE DESIGN OF SOUVENIR PRODUCT THAT REFLECTS UNIQUE IDENTITY BASED ON 
THE CONCEPT OF LAOSHAN TAOIST ART 

MISS. SUN YING XIN

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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 This research aimed to studying and research about Mt. Laoshan Cultural histo-

ry, Taoism and current souvenir products as a design guideline to develop new souvenir  

products that combine which reflected a local identity- Mt. Laoshan tourist attraction, Qing-

dao City, China, by applying contemporary culture, Taoism culture, Mt. Laoshan scenery 

and tourism way to souvenir products. This research, author collected data by survey re-

views and satisfaction of the entire products through a questionnaire.

 Author found that Mt. Laoshan is a distinctive identity of beautiful landscape, 

architecture and buildings that still remain charms and Chinese civilization, culture and 

way of life that is consistent with religious Taoism such as Yin Yang image and priests’ 

clothing but souvenir products that are sold in today are out of date, used limited, lack of 

identity, displayed the local crafts from. Getting efficient souvenir products should begins 

with local iconic design with antique pictures  “道” (Read Tao) and presenting 20 souve-

nir items products sketches to experts and designers who selected those 10 of the best 

items souvenir items products. All of items were taken to create a prototype product and 

surveyed tourists, business Owners and community leaders’ satisfaction found that those 

souvenir products can evoke travel experience memories and impression. The product 

has received the most interesting is tote bags, bookmarks, key rings, phone frames, photo 

albums and ashtrays. Moreover, author found that effective souvenir products design have 

to combine with innovative modernization, creativity, appropriate to the context and way of 

life in present and advertising encourages tourism in this tourist attraction.

Keyword : Souvenirs, Local Identity, Taoism, Mt.Laoshan
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ความเป็นมาและความสำาคัญ

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนโลกอย่างมีระบบระเบียบ มีการติดต่อสื่อสาร 

คบหาสมาคมพึ่งพาอาศัยและทำากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างความสุขและสร้างความ

ปลอดภัยให้กับตนเอง จากพื้นฐานความต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเองที่เป็นตัวสร้างความ

ผูกพันระหว่างมนุษย์กันสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เหตุการณ์ หรือสถานที่ 

อันเป็นสะพานนำาไปสู่ประสบการณ์ การระลึกถึงและความทรงจำาเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นได้ล่วงเลย

ไปจากความต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งมิตรไมตรี ความสนิทสนมกลมเกลียว การแสดงความขอบคุณ 

และสื่อถึงความประทับใจในโอกาสท่ีได้ทำากิจกรรมร่วมกันหรือเพ่ือแบ่งปันความสุขและ

ประสบการณ์ใหม่ที่ตนเองได้รับให้เป็นของขวัญแก่บุคคลที่เราคุ้นเคย ถือเป็นจุดประสงค์สำาคัญที่

ทำาให้เกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้ึนเพ่ือใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้ตนเองหรือผู้ได้รับระลึกถึงเรื่องราวที่

เกิดขึ้นอยู่เรื่อยไป โดยรังสรรค์อยู่บนชิ้นงานที่เรียกว่า “ของที่ระลึก” 

 ภูเขาเหลาซาน (Mt. Laoshan) เป็นภูเขาเลื่องชื่อของจีนในเรื่องวัฒนธรรมและลัทธิเต๋า ตั้ง

อยู่ริมชายหาดทะเลหวงไห่ มณฑลซานตง เมืองชิงเต่า ซึ่งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

จีน ยอดเขาเหลาซานมีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลที่ 1132.7 เมตร เป็นยอดเขาสูงสุดในบรรดาภูเขา

ที่กระจายอยู่ตามชายหาดของจีน ทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “ภูเขาเทวดากลางทะเล” เพราะ

สร้างชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของลัทธิเต๋าท่ีอุดม

ไปด้วยทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการผสมผสานวัฒนธรรมขงจื๊อและพุทธศาสนา 

สถานที่แห่งนี้มีบทบาทสำาคัญในเรื่องการเผยแผ่ลัทธิเต๋าซึ่งเป็นลัทธิเก่าแก่ของจีนที่มีหลักคำาสอน

เชื่อมโยงใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและแฝงไปด้วยเอกลักษณ์ของชนชาติจีน ถือเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี และควรค่าแก่การศึกษาต่อไป (ดัดแปลงที่มาจาก 

ZHANG Yuan, 2012)

 จากสถานการณ์ปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวที่ภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า มีการพัฒนาไป

อย่างรวดเร็ว ผิดกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกที่ยังคงขาดเอกลักษณ์พื้น

ถิ่น ในภาพรวมนั้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น มีด และ

ขลุ่ยไม้ไผ่ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมชาวบ้าน ขาดการสร้างตราสินค้า 

และขาดองค์ความรู้ในการออกแบบสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายส่วนมากนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติที่มีอยู่บริเวณชายหาดและทะเลมาดำาเนินการแปรรูป อาทิ เปลือกหอย ไข่มุก ฟันปลา

ฉลาม มาสร้างสรรค์เป็น นาฬิกา สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ของประดับต่างๆ หรืออาหารแห้ง เป็นต้น ดัง

นั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะศึกษาเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น 

ชุด ศิลปะเต๋าแห่งเขาเหลาซาน เพื่อนำามาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประยุกต์ความร่วม

สมัยเข้ากับวัฒนธรรมลัทธิเต๋า



136

วัตถุประสงค์

 1.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูเขาเหลาซานกับ

ลัทธิเต๋า เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำาหรับแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเหลา

ซาน เมืองชิงเต่า ประเทศจีน

 2.ศึกษาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในปัจจุบันเพ่ือนำามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกใหม่

 3.เพ่ือสร้างสรรค์การออกแบบศิลปกรรมผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกให้มีอัตลักษณ์ของแหล่ง

ท่องเที่ยว โดยประยุกต์ความร่วมสมัยเข้ากับวัฒนธรรมลัทธิเต๋า ทัศนียภาพภูเขาเหลาซานและวิถี

การท่องเที่ยว 

 1.ได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่นสำาหรับแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า ประเทศจีน

 2.ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมลัทธิเต๋า สถานที่ท่องเที่ยว

และศิลปะประยุกต์ที่มีความหลากหลายและมีประโยชน์ใช้สอยได้จริง รวมทั้งสามารถสร้างอาชีพ 

สร้างมูลค่า และรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
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กรอบแนวคิด

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วนำามากำาหนด

เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋า

แห่งเขาเหลาซาน ได้ให้ความสำาคัญกับการผสมผสานวัฒนธรรมลัทธิเต๋าเข้ากับอัตลักษณ์ของแหล่ง

ท่องเที่ยวนี้ โดยมุ่งเน้นการศึกษา 3 ด้าน ดังนี้

 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ศึกษาวัฒนธรรม

ลัทธิเต๋าบนภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีจำาหน่ายอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำา

มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น อาทิ 

ความสวยงามของทิวทัศน์ภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า และวัฒนธรรมลัทธิเต๋า 

 2.ขอบเขตด้านพื้นที่ ภูเขาเหลาซาน (Mt. Laoshan) มณฑลซานตง เมืองชิงเต่าประเทศจีน

 3.ขอบเขตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ประยุกต์ใช้วัสดุสำาเร็จรูปมาเป็นองค์ประกอบหลัก

ในการออกแบบ อาทิ โลหะ กระดาษ แก้ว คริสตัล ไม้ เป็นต้น โดยคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 

แบ่งเป็น การออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ 2 มิติ ได้แก่ แสตมป์ที่ระลึก ไปรษณียบัตร 

และที่คั่นหนังสือ การออกแบบผลงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบ 3 มิติ ได้แก่ สมุดบันทึก กล่อง

ใส่ปากกา ที่เขี่ยบุหรี่ กรอบโทรศัพท์ กระเป๋าใส่ของ พวงกุญแจ ถุงผ้า กระจกพกพา เข็มกลัด ที่ทับ

กระดาษ กระโปรง สร้อยคอ อัลบั้มรูป กรอบรูป แก้วน้ำ� กล่องอเนกประสงค์ และจาน

 1.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ หลักการออกแบบ จุดเด่น 

ประเภทและบทบาทของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมลัทธิเต๋าบนภูเขาเหลาซาน 

อาทิ คัมภีร์ทางศาสนา สถาปัตยกรรม หยินหยางผ่านข้อมูลทางเอกสารและข้อมูลภาคสนาม

 2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

 3.ดำาเนินการจัดทำาแบบร่าง

 4.ปฏิบัติการออกแบบ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 

 5.ประเมินผลงานเบื้องต้นด้วยการสำารวจความพึงพอใจจากนักออกแบบจำานวน 3 คนและ

ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน

 6.สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋าแห่ง

เขาเหลาซาน

 7.วิเคราะห์และประเมินผลงานการออกแบบจากนักท่องเที่ยวจำานวน 40 คน เจ้าของธุรกิจ 

5 คน และผู้นำาชุมชน 5 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน

 8.สรุปผลการดำาเนินการวิจัย

ขั้นตอนการวิจัย

   การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋าแห่งเขาเหลาซาน
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 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (Souvenirs) หมายถึง งานศิลปะที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์

ของผู้วิจัยเมื่ออยู่ที่ภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า โดยถ่ายทอดเรื่องราวความงาม อารมณ์ และความ

ประทับใจกับเหตุการณ์หรือสถานท่ีท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้าผสมผสานวัฒนธรรมเต๋าซึ่งเป็นลัทธิโบราณ

ที่อยู่คู่กับแหล่งท่องเที่ยวนี้มาอย่างยาวนาน โดยเน้นจุดเด่นที่สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานที่

ท่องเที่ยวแห่งนั้น 

 เอกลักษณ์พื้นถิ่น (Local Identity) หมายถึง ความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนบน

ภูเขาเหลาซาน อาทิ การดำารงชีพ ภาษาถิ่น ศาสนา ความเชื่อถือ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณี เป็นต้น โดยถือเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 ลัทธิเต๋า (Taoism) หมายถึง ศาสนาหนึ่งที่เกิดในประเทศจีน มีแนวคิดสำาคัญในเรื่อง

เกี่ยวกับ “หยินหยาง” ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของจีน ลัทธิเต๋ามีทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นจำานวน

มากที่ปรากฏแก่สายตาคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมที่งดงาม ภาพวาดแกะสลักอันวิจิตร 

พิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น

 ภูเขาเหลาซาน (Mt. Laoshan) หรือภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า ตั้งอยู่ริมชายหาดทะเล

หวงไห่ ในพื้นที่มณฑลซานตง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองชิงเต่า ประเทศจีน มีพื้นที่ดินยาว 

395.8 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทะเล 3700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชายหาดยาวกว่า 103.7 กิโลเมตร และ

ยอดเขาเหลาซานมีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลที่ 1132.7 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ภูเขา

เทวดากลางทะเล” และถือเป็น “ป่าธรรมที่สองของลัทธิเต๋า” โดยในปี 1982 ได้รับการแต่งตั้งจาก

สภาแห่งรัฐของประเทศจีนให้เป็นจุดชมวิวที่สำาคัญแห่งชาติ (http://www.laoshan.gov.cn)

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอันประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การ

ใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของภูเขาเหลา

ซานกับลัทธิเต๋าและสถานการณ์การจำาหน่ายของที่ระลึกในปัจจุบัน เพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต่าแห่งเขาเหลาซาน โดย

วิธีการสำารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม จากการได้ศึกษาข้อมูลพบว่าภูเขาเหลาซานแห่งนี้มี

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น 3 ส่วน คือ 1) ภูมิทัศน์โดยรอบ 2) สถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง 3) วัฒนธรรมวิถี

ชีวิต

นิยามศัพท์เฉพาะ

วิธีดำาเนินการวิจัย
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ภาพที่ 2 เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวภูเขาเหลาซาน

 นอกจากนี้ยังพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีจำาหน่ายบริเวณ

สถานที่ดังกล่าว เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในประเทศจีนพบว่ายังมีความล้าหลัง

และไม่มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์พื้นถิ่น ดังนั้น เพื่อเป็นต้นแบบของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่น  ผู้วิจัยจึงออกแบบสัญลักษณ์ประจำาพื้นที่ซึ่งถือเป็นงาน

หลักที่สำาคัญเพ่ือใช้สื่อถึงตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยจะต้องศึกษาค้นคว้าและดำาเนินการให้

น่าสนใจ ทั้งนี้พบว่าแนวคิดการนำาตราประทับจีนสัญลักษณ์รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามแบบในสมัย

ยุคจั้นกั๋วมาเป็นตัวสัญลักษณ์ในการเสริมจุดเด่นให้กับผลงานถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม เป็นการผสม

ผสานจุดเด่นทางวัฒนธรรมจีนได้อย่างลงตัว โดยประยุกต์นำาเอาพู่กันจีน และอักษรภาพมารวมกัน

จนได้เป็นตัวอักษรภาพ

 

ภาพที่ 3 สัญลักษณ์อักษรภาพตัวแทนแหล่งท่องเที่ยว

   การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋าแห่งเขาเหลาซาน
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 เมื่อได้อักษรสัญลักษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ดำาเนินการออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ชิ้น 

ได้แก่ แสตมป์ที่ระลึก ไปรษณียบัตร ที่คั่นหนังสือ สมุดบันทึก กล่องใส่ปากกา ที่เขี่ยบุหรี่ กรอบ

โทรศัพท์ กระเป๋าใส่ของ พวงกุญแจ ถุงผ้า กระจกพกพา เข็มกลัด ที่ทับกระดาษ กระโปรง สร้อยคอ 

อัลบั้มรูป กรอบรูป แก้วน้ำ� กล่องอเนกประสงค์ และจาน และนำาไปสำารวจความคิดเห็นจากผู้ทรง

คุณวุฒิทางด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญ หลังจากปรับแก้ตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

ผู้วิจัยได้นำาไปสำารวจความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว เจ้าของธุรกิจ และผู้นำาชุมชน

ภาพที่ 4 แบบร่างแสตมป์ที่ระลึก ไปรษณียบัตร ที่คั่นหนังสือ สมุดบันทึก กล่องใส่ปากกา 

ที่เขี่ยบุหรี่ กรอบโทรศัพท์ กระเป๋าใส่ของ พวงกุญแจ และถุงผ้า

 

ภาพที่ 5 แบบร่างกระจกพกพา เข็มกลัด ที่ทับกระดาษ กระโปรง สร้อยคอ อัลบั้มรูป 

กรอบรูป แก้วน้ำ� กล่องอเนกประสงค์ และจาน
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 ผู้วิจัยได้นำาผลงานทั้งหมดมาสำารวจ นำามาปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรง

คุณวุฒิทางด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญพบว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกควรมีเนื้อหาหลักเพื่อ

สื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยวท่ีถูกต้องและสามารถถ่ายทอดแนวคิดท่ีมีต่อสถานท่ีลงบนผลิตภัณฑ์

ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยการออกแบบที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราวและ

ประสบการณ์การท่องเท่ียวที่น่าประทับใจและมีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมประเพณีแบบด้ังเดิม

เข้ากับรูปแบบความศิวิไลซ์สมัยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้และสมัยนิยม ซึ่งจากความ

คิดเห็นดังกล่าวจึงสรุปออกมาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามคำาแนะนำาและวัตถุประสงค์ในการ

วิจัยครั้งนี้ที่ดีที่สุด 10 ชนิด คือ กระเป๋าใส่ของ ที่คั่นหนังสือ อัลบั้มรูป พวงกุญแจ ถุงผ้า จาน สมุด

บันทึก กรอบโทรศัพท์ ที่เขี่ยบุหรี่ และสร้อยคอ

 

ภาพที่ 6 กระเป๋าใส่ของ

 

ภาพที่ 7 ที่คั่นหนังสือ

ผลการวิจัย

   การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋าแห่งเขาเหลาซาน
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ภาพที่ 8 อัลบั้มรูป

 

ภาพที่ 9 พวงกุญแจ

 

ภาพที่ 10 ถุงผ้า
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ภาพที่ 11 จาน

 

ภาพที่ 12 สมุดบันทึก

 

ภาพที่ 13 กรอบโทรศัพท์

 

ภาพที่ 14 ที่เขี่ยบุหรี่

   การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ชุด ศิลปะเต๋าแห่งเขาเหลาซาน
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ภาพที่ 15 สร้อยคอ

 เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว ผู้วิจัยได้นำาไปสำารวจความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยว เจ้าของ

ธุรกิจ และผู้นำาชุมชน พบว่า ทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการออกแบบและต้นแบบผลิตภัณฑ์ของ

ที่ระลึกในครั้งนี้ โดยนักท่องเที่ยว เจ้าของธุรกิจ และผู้นำาชุมชน เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกนี้

สามารถทำาให้จดจำาประสบการณ์การท่องเที่ยว ความทรงจำา ความประทับและยอมรับในแหล่งท่อง

เที่ยวได้อย่างสนิทใจ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ กระเป๋าใส่ของ (  =4.72) 

ที่คั่นหนังสือ (  =4.66) พวงกุญแจ (  =4.64) กรอบโทรศัพท์ (  =4.62) อัลบั้มรูปและที่เขี่ยบุหรี่ 

(   =4.50) ซึ่งแสดงให้เห็นในภาพรวมได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ตรงตามความต้องการผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคในยุคสมันนี้ นอกจากจะต้องมีความสวยงามเป็นเบื้องต้นแล้ว คุณประโยชน์ วัตถุดิบและ

การใช้สอยในชีวิตประจำาวันยังเป็นวัตถุประสงค์หลักในการพิจารณาเลือกซื้อด้วย

 

ภาพที่ 16 การสำารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถาม

x
x x x

x
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 จากการศึกษาข้อมูลและผลสำารวจด้วยแบบสอบถามทั้ง 2 ครั้ง สรุปได้ว่า การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริงและควรคู่แก่การเก็บรักษา ควรเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวภูมิหลังให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าใจแหล่งท่องเที่ยว แสดง

ให้เห็นถึงคุณค่าและภาพลักษณ์อันดีในแหล่งท่องเที่ยว มีการออกแบบที่ดูทันสมัย น่าสนใจ และ

มีประโยชน์ใช้สอยได้จริงในชีวิตประจำาวัน ทั้งยังต้องเหมาะสมกับบริบท และวิถีชีวิตในปัจจุบัน 

นอกจากน้ียังมีหน้าที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

ดังนั้น แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในอนาคตต้องมีการผสมผสานนวัตกรรมความ

ทันสมัยและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีประกอบด้วย

ความแปลกใหม่ สวยงาม เอกลักษณ์ รสนิยม และประโยชน์ใช้สอย ซึ่งการจัดทำาผลิตภัณฑ์ของ

ที่ระลึกนั้นไม่เพียงแต่จะต้องให้ความใส่ใจด้านรูปแบบและดีไซน์เท่านั้น หากยังต้องให้ความสำาคัญ

กับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วย

ภาพผลงานรวมทั้งหมด

 

ภาพที่ 17 แสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกที่ได้รับความพึงพอใจระดับมากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
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ดอกไม้ : จากลายปัก สู่งานศิลป์สร้างสรรค์

Create art from the beauty of the flowers

บทคัดย่อ

 ดอกไม้ : จากลายปัก สู่งานศิลป์สร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างงานศิลปะ

จากความงามของดอกไม้ โดยใช้การปักเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ และมีการประเมินผล

ความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลงานศิลปะที่ผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบ

 ผลการวิจัยพบว่า การนำาความงามจากดอกไม้ และเทคนิคการปักผ้าในรูปแบบต่างๆ มา

สร้างเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยมีการปักเป็นส่วนประกอบ โดยในการออกแบบมีการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ ค้นคว้าผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยมีแรงบันดาลใจจากดอกไม้ ทั้งในรูป

แบบงานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานศิลปะที่ใช้ประกอบ ตกแต่งสถาปัตยกรรม ศึกษา

เกี่ยวกับเทคนิคการปักแบบต่างๆ สร้างภาพร่างของชิ้นงาน และคัดเลือกภาพร่างมาสร้างชิ้นงาน 

ทำาให้ได้ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ ในประเภทภาพประดับฝาผนัง จำานวน 9 ชิ้น 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อผลงานที่สำาเร็จแล้ว จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มนักวิชาการศิลปะและการออกแบบ กลุ่มผู้จำาหน่าย และกลุ่มผู้สนใจ โดยใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจในรูปแบบของผลงานที่สำาเร็จแล้ว ผลปรากฏว่าผลงานที่สำาเร็จแล้ว มีค่าระดับเกณฑ์

เฉลี่ยรวม จัดอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ที่ออกแบบและ

พัฒนานั้นได้รับความพึงพอใจมากที่สุดจากกลุ่มเป้าหมาย

จุรี  จรรัตน์

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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 The research in this episode the purpose is to study and create art from the beauty 

of the flowers. The pin is a component of the initiative. And the evaluation of satisfaction 

from the target audience with the works of art was made to the design.

 The results showed that bringing the beauty of flowers And embroidery techniques 

in various forms to create works of art created by lacing a component. The design is the 

study of knowledge about flowers. Researching the creative works of art inspired by flow-

ers. Either in the form of painting Statue and artwork used Architectural decoration Learn 

about the various techniques of embroidery create sketches of the work piece.  And selec-

tion of sketches to create a piece of work. Resulting in creative arts Category decorative 

wall pieces 9.

 The results satisfied with the results already achieved. The three target groups, ac-

ademics, art and design. Supplier group and interested groups the satisfaction in the form 

of portfolio successfully. The results show that the work is done. The total average threshold 

level The average in most. Which shows that Art creative design and development has 

been the most satisfaction from the target audience.

 ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีดอกไม้จำานวนมาก ความงามของดอกไม้ เป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้

พบเห็นรู้สึกเบิกบานใจ สดชื่น มีความสุข และต้องการให้คนอื่นได้เห็นความงามของดอกไม้นั้นด้วย 

ความงามเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งที่มนุษย์แสวงหาและต้องการเพราะความงามทำาให้จิตใจมีความ

ร่าเริงเบิกบานและมีความสุขมนุษย์แสวงหาความสวยงามจึงพยายามนำาเอาความสวยงามมาไว้

ใกล้ตัว แนวทางดังกล่าวมนุษย์จึงสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามอยู่รอบตัวหรืออยู่ในบริเวณ

ที่พอจะเข้าไปแตะต้องหรือสัมผัสได้ (คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี. 2525 : 

4) อัญชนา นังคลา(2549) ได้กล่าวว่า ดอกไม้คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์สีสันความสวยงามให้แก่โลก

ส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ดอกไม้มีความผูกพันกับมนุษย์ในทางคติความเชื่อ

ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ เช่น ดอกไม้ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีความหมายแฝงเชิง

บวกสื่อถึงความดีงาม ความอิ่มเอิบ ความเป็นสิริมงคล หรือในบางชนิดใช้ในความหมายแฝงเชิงลบ 

เช่น นิยมใช้ในพิธีไว้อาลัยศพเพื่อสื่อในความหมายถึงความโศกเศร้าอาลัย ประโยชน์ของดอกไม้

มีอย่างมากมาย นอกจากจะเป็นพืชที่สวยงามเเละมีกลิ่นหอมเเล้วยังมีประโยชน์ในหลายด้าน 

เช่นช่วยเติมสีสันให้เเก่โลก ทำาให้โลกสวยงามดอกไม้บางชนิดนำามาเป็นอาหาร ได้ เช่น ดอกขจร 

Abstract

บทนำา
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ดอกเเค ดอกโสน เป็นต้นนำามาประดับตกเเต่งบ้านและสถานที่ต่างๆ ได้ ดอกไม้ใช้เป็นตัวกลางใน

การสื่อความหมายต่างๆ เช่น บอกรัก เป็นกำาลังใจ หวังดี เป็นต้น ในวันสำาคัญต่างๆ ใช้ดอกไม้เป็น

สัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายของวันนั้นๆ เช่น ดอกมะลิในวันเเม่ ดอกไม้ใช้เพาะปลูกเพื่อค้าขาย

เป็นอาชีพได้กลิ่นหอมของดอกไม้เป็นผลดีต่อสุขภาพ ดอกไม้หลายชนิดใช้เป็นยารักษาโรคได้ เช่น  

บัว  กระดังงาไทย พิกุล มะลิ ชุมเห็ดเทศ ขี้เหล็กสะเดา นอกจากนี้แล้วยังนำามาทำาเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ เช่น ดอกไม้อบเเห้ง พวงมาลัย  น้ำ�หอม สีผสมอาหาร ได้อีกด้วย

 อิทธิพลจากความงามของดอกไม้   ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ในรูปแบบของงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ และด้วยความงามของดอกไม้ ก่อเกิดเป็นงานศิลปะ

ประเภทงานปักลวดลาย ดอกไม้ใช้ตกแต่งในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในบ้านและตกแต่งเครื่องแต่งกาย 

โดยในภูมิภาคของประเทศไทย มีผลงานศิลปะประเภทงานปัก ที่มีลวดลายดอกไม้อยู่ทั่วไป  จาก

การศึกษาค้นคว้างานวิจัย พบว่าในภาคเหนือของประเทศไทย มีการทำาผ้าปักโบราณล้านนาโดย

การปักตกแต่งบนเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ลวดลายที่ใช้ปัก คือลวดลายพันธุ์พฤกษา (รติรส

บุญญะฤทธิ. 2554: 111-116) ชาวเขาเผ่าม้ง จ.พิษณุโลก มีการปักผ้าโดยใช้ลายปักที่เกิดจากแรง

บันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ ซึ่งชาวเขาเผ่าม้ง ได้นำาลวดลาย

เหล่านี้ปักประดับตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ (พระวิชชุพงค์ แซ่หยาง. 2552: 135) ในภาคใต้

ของประเทศไทย มีการผลิตผ้าปักของชาวบ้าน จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ตกแต่งเครื่องแต่งกายและ

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน ลวดลายที่ใช้ในการปัก เป็นลวดลายธรรมชาติ ได้แก่ ลวดลายดอกไม้ 

ลวดลายเถาวัลย์ ลวดลายคลื่น และลวดลายปะการัง (กิตติ  พิมเสน, 2549,หน้า 60)

 การเย็บปักถักร้อยเป็นศิลปะการตกแต่งผ้าหรือวัสดุอื่นๆ โดยการเย็บการออกแบบโดยใช้

ด้ายและเข็มอาจมีการใช้วัสดุต่างๆ เช่น ทองคำา เงิน อัญมณีและเลื่อม ประกอบเพื่อความสวยงาม

เพ่ิมมูลค่าของชิ้นงานงานเย็บปักถักร้อยใช้เวลานานและต้องมีความพยายามแต่ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นสิ่ง

ที่น่าอัศจรรย์

 มนุษย์ใช้การเย็บปักถักร้อยเพื่อตกแต่งเสื้อผ้าตั้งแต่เริ่มใส่เสื้อผ้า วิธีการตกแต่งเสื้อผ้า

และการตกแต่งการออกแบบแบบปัก งานเย็บปักถักร้อยเป็นรูปแบบศิลปะมีต้นกำาเนิดที่สามารถ

สืบย้อนกลับไปถึงยุคเหล็ก ตัวอย่างของการทำางานเย็บปักถักร้อยที่สวยงามยังคงหลงเหลืออยู่จนถึง

ปัจจุบันสามารถดูได้จากอียิปต์โบราณ, จีน, เปอร์เซียอินเดียและประเทศอังกฤษแต่ละประเทศมี

รูปแบบที่โดดเด่นของตัวเอง งานเย็บปักถักร้อยแสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และประเพณี

ของผู้สร้างชิ้นงาน (GhareMadhav. สืบค้นจาก http://www.buzzle.com วันที่ 24/11/2553) ชนทุก

ชาติต่างรู้จักวิธีการปักผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายสวยงาม เทคนิควิธีการปักก็ไม่แตกต่างกันมากนัก การ

ปักผ้าของไทยในสมัยโบราณจะปักด้วยวิธีที่เรียกว่าปักซอย นอกจากการปักด้วยเส้นด้ายหรือเส้น

ไหมปักลงบนผืนผ้าแล้วพบว่ายังมีการใช้วัสดุอื่นๆ มาปักประดับตกแต่งลงไปด้วย เช่น ปีกแมลงทับ

และอื่นๆ งานปักด้วยมือนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีคุณค่าอย่างที่พบเห็นทั่วไป

เช่น งานปักของชาวเขาซึ่งนิยมปักด้วยวิธีปักไขว้และปักวัสดุอื่นๆ ตกแต่งลงไปด้วย  เช่น เหรียญเงิน

ลูกปัดเงิน ลูกเดือย เป็นต้น (http://www.jukpuk.com)
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 สำาหรับการปักผ้าด้วยมือนั้น นวลตา  บัวแย้ม กล่าวว่า มี 2 ลักษณะคือการปักอย่างหยาบ

เป็นการปักด้วยไหมเส้นใหญ่บนเนื้อผ้าหยาบ ลายขนาดใหญ่ เหมาะสำาหรับปักผ้าที่ใช้เป็นประเภท

ตกแต่งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ และการปักอย่างละเอียดที่เป็นการปักด้วยไหมเส้นเล็กบนเนื้อผ้า

บางลายขนาดธรรมดา หรือค่อนข้างเล็กอาจใช้กับเนื้อผ้าหนาได้เหมือนกันเช่น ผ้าไหมเนื้อหนาแต่

ต้องให้ไหม เข็มและผ้าสัมพันธ์กัน การปักอย่างละเอียดนี้เหมาะสำาหรับตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กาย (นวลตา บัวแย้ม. 2538: 1) ในด้านของเทคนิคการปักด้วยมือ มีหลายวิธี สามารถเลือกใช้ได้

ตามลายปักที่กำาหนดไว้ เช่น เดินเส้น ลูกโซ่ ปักทึบ ปักก้างปลา ปักตัวหนอน และการปักครอสติช

 

                  ปักทึบ                                   ปักเดินเส้น                           ปักลูกโซ่

  

 

                       การคัทเวิร์ค                                                ปักเลซี่ เดซี่

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้  ข้อมูลความรู้ในด้านของแนวทางการออกแบบความ

เป็นมาของการเย็บปักถักร้อย ตลอดจนค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงเกิดความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบอิสระ โดยนำาเอาความงามของดอกไม้ที่พบเห็น ความรู้จากข้อมูล

เกี่ยวกับดอกไม้ และประวัติความเป็นมาของงานเย็บปักถักร้อย มาสร้างชิ้นงานศิลปะ โดยอาศัย

เพียงความงามของดอกไม้ รูปร่าง รูปทรง สีสัน กระตุ้นให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้

เทคนิคการปักเป็นวิธีในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

   ดอกไม้ : จากลายปัก สู่งานศิลป์สร้างสรรค์
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 เพื่อศึกษาข้อมูลโดยทั่วไปของดอกไม้และศึกษาการปักผ้าด้วยวิธีต่างๆ เพื่อทดลองเทคนิค

วิธีการปักที่เหมาะสมในการสร้างงานศิลปะสร้างสรรค์จากความงามของดอกไม้เพ่ือออกแบบและ

สร้างงานศิลปะจากความงามของดอกไม้โดยวิธีปักเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์

 

 การศึกษาเทคนิควิธีการปักและความงามของดอกไม้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้

วิธีการปัก

 การวิจัยในหัวข้อ ดอกไม้ : จากลายปักสู่งานศิลป์สร้างสรรค์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนใน

การดำาเนินงานดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้และลวดลายการปักแบบต่าง ๆ

 2. ออกแบบภาพร่าง โดยใช้ดอกไม้ ที่ศึกษาในข้อ 1 โดยทำาเป็นภาพร่าง (sketch) 

 3. นำาภาพร่าง (sketch) ลายปักที่ออกแบบไว้ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจดูความ

เหมาะสมเพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบในการสร้างชิ้นงานทั้งน้ีในการออกแบบภาพร่างผู้ วิจัยใช้

แอปพลิเคชั่น sketchbook ในคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย

 4. ทดลองค้นคว้าหาเทคนิคและวัสดุเพื่อให้เกิดเอกภาพไปกับเนื้อหาของชิ้นงาน

 5. สร้างสรรค์ผลงานจริงโดนพัฒนาจากภาพร่างต้นแบบให้เป็นผลงานที่สมบูรณ์

การสร้างชิ้นงานจากแบบร่าง

 1. นำาแบบร่างชิ้นงานมาศึกษา หาเทคนิควิธีการปักที่เหมาะสม

 2. จัดหาวัสดุ ไหมพรม เชือก ด้าย และอื่นๆ ตามที่ต้องการ

 3. ทำาเฟรมด้วยผ้ากระสอบที่เตรียมไว้

 4. ร่างแบบโดยคร่าวๆ ลงบนพื้นที่เตรียมเอาไว้

 5. สร้างสรรค์ชิ้นงานตามแบบร่าง โดยใช้เทคนิคการปักตามที่ได้เลือก ในข้อ 1

 6. นำาชิ้นงานที่เสร็จแล้ว ซักทำาความสะอาด รีด และนำาไปใส่กรอบตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

กรอบแนวคิด

ขั้นตอนของการดำาเนินงาน
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วิเคราะห์รูปแบบ

 ผลการออกแบบทั้ง 5 ชิ้นงาน ได้ภาพประดับฝาผนังที่มีขนาดความประมาณสูง 70 

เซนติเมตร และความกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร  มีรูปแบบ สีสัน อันงดงามด้วยแรงบันดาลใจ

จากความงามของดอกไม้ เช่น หลากหลายด้วยเทคนิคการปักที่เลือกสรรมาอย่างเหมาะสม เพื่อ

แสดงความงามที่แตกต่างกันของการออกแบบในแต่ละชิ้นงาน เช่น การปักใยแมงมุม และการปัก

สอด ในผลงานชิ้นที่ 1 และ 2  ปักตัวหนอนในผลงานชิ้นที่ 2 ปักคัทเวิร์คในผลงานชิ้นที่ 3 ปักลูกโซ่

ในผลงานชิ้นที่ 4 และชิ้นที่ 6 ปักเดินเส้นในผลงานชิ้นที่ 5 ชิ้นที่ 7 และชิ้นที่ 9  ศึกษาเทคนิคการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยผ้า ในผลงานชิ้นที่ 6  ชิ้นที่ 7 และชิ้นที่ 8

ตัวอย่างชิ้นงานและรายละเอียดในการออกแบบ

 ผลงานชิ้นที่ 1 ดาวกระจาย ผลงานศิลปะ ประเภทภาพประดับฝาผนัง ขนาดสูง 56 

เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร จำานวน 1 ชิ้น การออกแบบผลงานชิ้นนี้ได้แนวคิดมาจากดอกดาว

กระจาย ซึ่งเป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกประดับในพื้นที่ทั่วไป มีดอกสีเหลืองสว่าง ผลการออกแบบชิ้น

งานนี้ สามารถวิเคราะห์การออกแบบได้ คือ ส่วนของพื้นหลัง เป็นผ้ากระสอบสีดำา พื้นผิวหยาบ  

องค์ประกอบของชิ้นงานใช้เทคนิคการปักใยแมงมุม เป็นลวดลายดอกไม้รูปร่างกลมสีเหลืองสดใส  

แสดงถึงความสดชื่น สดใส มีเส้นนอนสีเขียว ในระดับต่าง ๆ เพิ่มเติมความงดงาม สดใส ของชิ้นงาน

ด้วยจุดเล็กๆ สีชมพูและเหลือง ทำาให้งานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

                                

ผลงานชิ้นที่ 1 ดาวกระจาย

 ผลงานศิลปะชิ้นนี้ เมื่อผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามขั้นตอนของการปักแล้ว ได้ภาพ

ประดับ   ฝาผนังที่มีความสดใสสวยงาม ด้วยรูปร่างของดอกไม้สีเหลือง มีก้านสีเขียว ประดับประดา

ด้วย ดอกไม้เล็กๆ  สีเหลืองและสีชมพู เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกดาวกระจาย ทำาให้ได้

ชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางความงาม และมีประโยชน์ใช้สอย 

   ดอกไม้ : จากลายปัก สู่งานศิลป์สร้างสรรค์
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 ผลงานชิ้นที่ 2 ดอกหญ้าหลากสี ผลงานศิลปะ ประเภทภาพประดับฝาผนัง ขนาดสูง 

40 เซนติเมตร กว้าง 56 เซนติเมตร จำานวน 1 ชิ้น การออกแบบผลงานชิ้นนี้ได้แนวคิดมาจากดอก

หญ้าที่เจริญงอกงามอยู่ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ มีดอกขนาดเล็กหลากหลายสีสัน  ผลการออกแบบชิ้น

งานนี้ สามารถวิเคราะห์การออกแบบได้ คือ ส่วนของพื้นหลัง เป็นผ้ากระสอบสีดำา พื้นผิวหยาบ  

องค์ประกอบของชิ้นงานใช้เทคนิคการปักสอดเส้นเดี่ยว เป็นต้นหญ้าหลากสี   

 ส่วนดอกหญ้าใช้เทคนิคการปักตัวหนอน เพิ่มมิติของงานให้มีความนูน ลวดลายดอกไม้

เป็นช่อยาวหลายหลากสีสดใส  แสดงถึงความสดชื่น สดใส มีการใช้สีตรงกันข้าม เพื่อให้เกิดความ

สะดุดตา เพิ่มเติมความงดงาม สดใส ของชิ้นงานด้วยใบไม้ สีเดียวกับต้นและดอกทำาให้งานมีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผลงานชิ้นที่ 2 ดอกหญ้าหลากสี

 ผลงานศิลปะชิ้นนี้ เมื่อผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามขั้นตอนของการปักแล้ว ได้ภาพ

ประดับฝาผนังที่มีความสดใสสวยงาม ด้วยรูปร่างของดอกหญ้าหลากสี  มีลำาต้นและใบสีเดียวกัน 

เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกหญ้า ทำาให้ได้ชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางความงาม และมี

ประโยชน์ใช้สอย

ภาพชิ้นงาน

                    ผลงานชิ้นที่ 3 ช่อดอกไม้สีขาว                 ผลงานชิ้นที่ 4 ดอกไม้ลายเหลี่ยม
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 ผลงานชิ้นที่ 5 ดวงดอกไม้  ผลงานศิลปะ ประเภทภาพประดับฝาผนัง ขนาดสูง 72 

เซนติเมตร กว้าง 46 เซนติเมตร จำานวน 1 ชิ้น การออกแบบผลงานชิ้นนี้ได้แนวคิดมาจากแปลง

ดอกไม้ที่ได้ชมในขณะไปทัศนศึกษาที่แหล่งท่องเที่ยว Flora Park อำาเภอวังน้ำ�เขียว จังหวัด

นครราชสีมา  แหล่งท่องเที่ยวที่นี่มีมวลหมู่ดอกไม้มากมาย หลายหลากพันธุ์ ดารดาษไปด้วยสีสัน

ที่งดงาม  ผลการออกแบบชิ้นงานนี้ สามารถวิเคราะห์การออกแบบได้ คือ ส่วนของพื้นหลัง เป็นผ้า

กระสอบสีดำา พื้นผิวหยาบ  องค์ประกอบของชิ้นงานใช้เทคนิคการปักเดินเส้น เป็นดอกไม้รูปวงกลม

ที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ไหมปักที่ใช้เป็นไหมปักที่มีความแวววาวทำาให้ชิ้นงานดูมีประกายของสี

ไหมปัก  สีไหมปักที่ใช้เป็นสีเอกรงค์ สีเหลืองอ่อนแก่ จนถึงสีน้ำ�ตาล และสีอ่อนจนถึงสีขาว ดอกไม้

จากการปักนี้ มีขนาดแตกต่างกัน จัดวางอย่างเหมาะสม

ผลงานชิ้นที่ 5 ดวงดอกไม้  

 ผลงานศิลปะชิ้นนี้ เมื่อผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามขั้นตอนของการปักแล้ว ได้ภาพ

ประดับฝาผนังที่มีความสดใสสวยงาม ด้วยการจัดวางดอกไม้ในรูปวงกลมที่มีรายละเอียดแตกต่าง

กัน สีที่ใช้เป็นลักษณะของสีเอกรงค์ เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแปลงดอกไม้ในแหล่งท่อง

เที่ยว  ทำาให้ได้ชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางความงาม และมีประโยชน์ใช้สอย 

 

    

   ดอกไม้ : จากลายปัก สู่งานศิลป์สร้างสรรค์
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 ผลงานชิ้นที่ 6  ช่อดอกไม้  ผลงานชิ้นที่ 7  ดอกไม้ลายชมพู      ผลงานชิ้นที่ 9  ดอกไม้ลายดำา-ขาว

 ผลงานชิ้นที่ 8  พวงดอกไม้ประกายเขียว  ผลงานศิลปะประเภทภาพประดับฝาผนัง

ขนาดสูง 72 เซนติเมตรกว้าง 46 เซนติเมตรจำานวน 1 ชิ้นการออกแบบผลงานชิ้นนี้ได้แนวคิดมาจาก

การนำาดอกไม้มาร้อยเป็นพวง ผลการออกแบบชิ้นงานนี้สามารถวิเคราะห์การออกแบบได้คือ ส่วน

ของพื้นหลังเป็นผ้ากระสอบสีน้ำ�ตาล พื้นผิวหยาบองค์ประกอบของชิ้นงานใช้เทคนิคการถักไหม

พรมสีแดงเป็นเส้นยาวนำาเส้นไหมพรมมาวางเป็นวงรีจำานวน 3 เส้น สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยผ้าสีเขียว

หลากหลายลวดลายแต่งเกสรด้วยกระดุมสีเหลือง นำาดอกไม้ผ้ามาจัดวางเป็นกลุ่มบนเส้นไหมพรม

ที่วางเป็นวงรีบนระนาบ ตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมของชิ้นงานด้วยกระดุมกลมหลากสีที่มีขนาด

แตกต่างกันจัดวางอย่างเหมาะสม

ผลงานชิ้นที่ 8  พวงดอกไม้ประกายเขียว  

 ผลงานศิลปะชิ้นนี้ เมื่อผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตามขั้นตอนของการปักแล้ว ได้ภาพ

ประดับฝาผนังที่มีความสดใสสวยงาม ด้วยการจัดวางกลุ่มดอกไม้สีเขียวบนเส้นไหมพรมสีแดง 

สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยคู่สีตรงกันข้ามที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจ  ทำาให้ได้ชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่าทาง

ความงาม สร้างความสดชื่น สะดุดตา และมีประโยชน์ใช้สอย
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ผลการประเมินความพึงพอใจ

 ชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์ ประเภทภาพประดับฝาผนัง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามขั้นตอนการวิจัย 

ได้นำาผลงานที่สำาเร็จแล้ว ไปประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ปรากฏว่าผลงานการ

ออกแบบทั้ง 9 ชิ้นมีค่าระดับเกณฑ์เฉลี่ยระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานี้

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากที่สุด

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา และนำาความงามจากดอกไม้ เทคนิคการปักผ้าในรูปแบบ

ต่างๆ มาสร้างเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยมีการปักเป็นส่วนประกอบ โดยในการออกแบบมี

การศึกษาข้อมูลความรู้เรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ ค้นคว้าผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยมีแรงบันดาลใจ

จากดอกไม้ ทั้งในรูปแบบงานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานศิลปะที่ใช้ประกอบ ตกแต่ง

สถาปัตยกรรม ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการปักแบบต่างๆ สร้างภาพร่างของชิ้นงาน และคัดเลือกภาพ

ร่างมาสร้างชิ้นงาน ทำาให้ได้ผลงานที่มีความงดงาม มีเอกลักษณ์ ใช้ประโยชน์สำาหรับประดับตกแต่ง

สถานที่ จำานวน 9 ชิ้นงาน 

 การออกแบบชิ้นงานในครั้งนี้เป็นการสร้างงานจากความงามจากดอกไม้ และเทคนิคการ

ปักผ้าในรูปแบบต่างๆ มาสร้างเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยมีการปักเป็นส่วนประกอบเป็นงาน

ศิลปะที่มีความเป็นอิสระค่อนข้างสูง ผู้ที่จะศึกษาสร้างงานในลักษณะนี้ ควรมีการศึกษาหาความรู้

ในเรื่องดอกไม้ ลายปัก เทคนิคการปัก วัสดุในการปัก ผืนผ้า หรือวัสดุที่ใช้เป็นพื้นในการปักให้หลาย

หลาก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่แปลกใหม่  งดงาม นอกจากนี้อาจปรับรูปแบบของชิ้นงาน เป็นรูปร่างแบบ

วงกลม หรือแบบรูปร่างอิสระ เพื่อความแปลกใหม่ของผลงาน ปรับวัสดุที่ใช้เป็นพื้น จากผ้ากระสอบ

เป็นวัสดุที่มีพื้นผิวหลากหลาย เช่น ผ้าฝ้าย หรือผ้าสำาหรับปักครอสติช เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ผลงานปรับวัสดุที่ใช้ปัก จากไหมปักเป็นวัสดุอื่น เช่น ริบบิ้นผ้า หรือริบบิ้นฟาง เพื่อศึกษาความแตก

ต่างของวัสดุ

สรุปการออกแบบ

ข้อเสนอแนะ

   ดอกไม้ : จากลายปัก สู่งานศิลป์สร้างสรรค์
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บทคัดย่อ

 การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ นั้นมี

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กพิเศษ 2) เพื่อออกแบบ

ของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพจากการนำา

ของเล่นไปทดลองใช้กับเด็กพิเศษ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของเล่นเสริมพัฒนาการทาง

ด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ การดำาเนินการวิจัยศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ ภาคเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิกรณี

ศึกษาโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ข้อมูลจากการศึกษานำามาออกแบบพัฒนารูปแบบเครื่องเล่น 

โดยออกแบบแบบร่างผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 คน สร้างต้นแบบ 

นำาต้นแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มกรณีศึกษา เพื่อประเมินประสิทธิภาพก่อนเล่นและหลังเล่นเครื่อง

เล่น และประเมินความพึงพอใจครูผู้สอนโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ได้นำาทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ประกอบไปด้วย การยืน 

การเดิน การปีนขึ้นลง และการทรงตัว มาออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับ

เด็กพิเศษ ฝึกฝนทักษะผ่านกระบวนการเล่น การประเมินความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อรูปแบบของเล่นที่ใช้แนวความคิดในเรื่องของการ

เดินทางจากบ้านสู่โรงเรียน (Home To School) มากที่สุด มีค่าเท่ากับ (x̅= 4.43, S.D. 0.18) การ

ทดลองใช้ของเล่นกับกลุ่มกรณีศึกษา ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ อยู่

ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเท่ากับ (x̅= 4.75, S.D. = 0.28) และผลของการประเมินความพึง

พอใจของครูผู้สอนต่อของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ อยู่ในระดับมาก 

 (x̅= 3.81, S.D. = 0.10)

คำาสำาคัญ : ออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการ : พัฒนาการทางด้านร่างกาย : เด็กพิเศษ

การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

STUDY AND DESIGN OF SPECIAL CHILDREN THERAPEUTICAL TOYS

เมธาวดี  วงษ์หอย

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คณะคุรุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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 The study and design of special children therapeutical toys has four purposes; to 

study physical development of special children, to design toys that support physical deve 

lopment of special children, to evaluate toys that were tested with the special children, and 

to evaluate satisfactory of using the designed toys for supporting physical development of 

special children. This thesis uses Mixed Methodology to collect data from both population 

and sample groups which consisted of special educational specialists. Data from interview 

forms is used for analysis of desired ways in order to apply for the designs of toys that use 

for physical development of special children. The specialists will evaluate the result of toy 

designs and take the suggestions into consideration to improve the production of toy mod-

els. The production of toy models will be tested with the population and sample groups of 

special children in order to be able to evaluate the proficiency of the toys by specialists, 

as well as evaluate of satisfactory of teachers who use the toys for supporting of physical 

development of special children. The collected data will be analyzed by mean of statistic 

which consists of mean values and standard deviation values. 

 The results of the study and design of special children therapeutical have found 

that the most important and required skills is the skill of muscular movement which com-

prise of standing, walking, climbing up and down, and poising.  According to the evalu-

ations forms of the Department of General Education will lead to the design of toys that 

support physical development of special children. Draft of evaluation forms were used 

for specialist toy design evaluation, found that the specialists prefer the model number 1 

(Home to School) the most. It has value of   (x̅= 4.43, S.D. = 0.18). The toys were tested 

at the Chachoengsao Panyanukul Special Children School, in order to evaluate of the toys 

proficiency in term of special education, which result in the most suitable level    (x̅ = 4.75, 

S.D. = 0.28). The result of evaluation is satisfied the teachers in term of physical develop-

ment of special children in the most suitable level (x̅= 3.81, S.D. = 0.10).

Keyword : Toy Design for Supporting Development, Physical Development, 

    Special Children.

Abstract

  การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ
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 การเล่นเป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญของเด็ก ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่น นอกจากจะ

เป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตใจ คือ เกิดความสนุกสนาน การเล่นยังเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตเด็ก เด็กจะเรียนรู้ได้ดีโดยผ่านประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมโดยประสาทสัมผัสทั้งหมด คือ 

การสัมผัส การทดลอง และปฏิบัติจริง ซึ่งผู้ดูแลเข้าใจ และได้จัดบรรยากาศที่จะส่งเสริมให้เด็กได้

เล่นหลายแบบ ก็จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย 

 จากการสำารวจเบื้องต้นของผู้วิจัย พบว่ากิจกรรมของเด็กพิเศษในระดับปฐมวัย มีกิจกรรม

ในโรงเรียนที่เหมือนกัน กล่าวคือจัดให้เด็กได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทักษะในด้าน

ต่างๆ ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 6 ทักษะ ตามแบบประเมินพัฒนาการกรมสามัญศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ ประกอบไปด้วย ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกลไกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการ

ช่วยเหลือตนเองและสังคมนิสัย ทักษะการใช้ปัญญาและทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

(หน่วยศึกษานิเทศน์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2535 : ข) และจากการสัมภาษณ์

คุณครูประจำาชั้น พบว่าทักษะที่จำาเป็นสำาหรับเด็กพิเศษคือทักษะกลไกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ

มัดใหญ่ เนื่องจากเด็กประเภทนี้จะมีปัญหาในเรื่องของข้อต่อหลวม ระบบการทรงตัว สายตาและ

กล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมไปถึงของเล่นที่มีอยู่ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่ดึงดูดความสนใจเด็ก ทั้งยังไม่

ปลอดภัยเนื่องจากของเล่นส่วนใหญ่ครูผู้สอนจัดทำากันขึ้นมาเอง จึงทำาให้เด็กเกิดอาการกลัวและไม่

กล้าที่จะปฏิบัติตามครูสั่ง ซึ่งการฝึกเด็กนั้นถือเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในการฝึกพัฒนาการด้านกล้าม

เนื้อมัดใหญ่ในเด็กพิเศษ ซึ่งถ้าของเล่นนั้นสามารถดึงดูดความสนใจเด็กได้ ก็จะทำาให้เด็กอยากที่จะ

เล่นและทำากิจกรรมได้เต็มที่ เมื่อเด็กเต็มที่กับกิจกรรมก็จะทำาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเร็วขึ้น 

 จากท่ีได้กล่าวข้างต้นน้ันผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำาคัญของพัฒนาการของเด็กพิเศษต้ังแต่

ยังเด็ก โดยนำาความรู้มาพัฒนาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็ก

พิเศษ ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย ช่วยให้เด็กสามารถ

ช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตประจำาวันอย่างคนทั่วไปได้ หากเด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาอย่าง

เหมาะสม ก็จะช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

 

          

 1. เพื่อศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ                     

 2. เพื่อออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ   

 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ  

 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

ที่มาและความสำาคัญของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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 กลุ่มกรณีศึกษา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบ ครูผู้สอนเด็กพิเศษ และเด็กพิเศษโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

          

 1. เพื่อศึกษาของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 

  1.1   เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ

เรื่องการศึกษาของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ   

  1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำาเนินการขอหนังสือราชการเพื่อขอความร่วมมือ 

ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เก็บบันทึกข้อมูลด้วยสมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเทป และการถ่าย

ภาพนิ่ง   

  1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ดำาเนินการประมวลผลในรูปแบบของแผนภาพแสดง

ลักษณะการทำากิจกรรมต่างๆ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการนำา

มาประยุกต์ออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ    

 2. เพื่อออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ   

      2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ ศึกษาหาความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความ

เหมาะสมกับข้อมูล จากการศึกษาของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 

มาประยุกต์ใช้ จากนั้นร่างแบบของเล่นเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำาเพื่อนำามา

พัฒนา   

  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อ

รูปแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

3 คน

  2.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างแบบสอบถาม ประเมินหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องข้อคำาถามกับโครงสร้างกรอบแนวคิดเนื้อหา (Index Of Item Objective Congru-

ence : IOC) แบบประเมินประเภทมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 คน พบ

ว่ามีความเที่ยงเท่ากับ 0.7 สามารถนำาไปใช้ในการประเมินได้

  2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำาแบบสอบถามไป

สอบถามความต้องการ และประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำานวน 3 คน

  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่

มีต่อรูปแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ ที่ได้จากการศึกษาอุปกรณ์

ขอบเขตในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย

  การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ
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เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการจัดค่าลำาดับคะแนน 

(Rating Scale) 5 ระดับ แปลความหมายของข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ  

  3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของเล่นเสริม

พัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ โดยผู้วิจัยเลือกใช้แบบประเมินพัฒนาการกรมสามัญ

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของเล่น   

  3.2  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างแบบสอบถาม ประเมินหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องข้อคำาถามกับโครงสร้างกรอบแนวคิดเนื้อหา (Index Of Item Objective Congru-

ence : IOC) แบบประเมินประเภทมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 คน พบ

ว่ามีความเที่ยงเท่ากับ 0.6 สามารถนำาไปใช้ในการประเมินได ้        

  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพ ด้วยการนำาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับ

เด็กพิเศษไปทดลองใช้กับเด็กพิเศษโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลชั้นอนุบาล 1 จำานวน 19 คน 

ทำาการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเด็กพิเศษจำานวน 3 คน     

  3.4   การวิเคราะห์ข้อมูล นำาข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้

เชี่ยวชาญ ตามแบบประเมินพัฒนาการกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อของเล่นเสริม

พัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ    มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการจัดค่าลำาดับคะแนน (Rating 

Scale) 5 ระดับ  แปลความหมายของข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  (x̅)   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  

 4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 

  4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อของเล่น

เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อของเล่น ทำาการ

ประเมินโดยครูสอนเด็กพิเศษจำานวน 3 คน          

  4.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างแบบสอบถาม ประเมินหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องข้อคำาถามกับโครงสร้างกรอบแนวคิดเนื้อหา (Index Of Item Objective Congru-

ence : IOC) แบบประเมินประเภทมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 คน พบ

ว่ามีความเที่ยงเท่ากับ 0.7 สามารถนำาไปใช้ในการประเมินได ้       

  4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความพึงพอใจ ใช้แบบประเมินความ

พึงพอใจของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ ทำาการประเมินโดยครูผู้สอนเด็ก

พิเศษโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลจำานวน 3 คน        

  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล นำาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของเล่น

เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการจัดค่าลำาดับคะแนน (Rat-

ing Scale) 5 ระดับ แปลความหมายของข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
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 1.ผลการวิจัยการศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ  

ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์เดิม ของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลโดยผู้วิจัยวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง, 

อุปสรรค – โอกาสของผลิตภัณฑ์เดิม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งและโอกาส-อุปสรรคของอุปกรณ์เสริมพัฒนาการทาง

ด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล

 2. ผลการออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ  

ผลการศึกษาแบบประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมที่ปรากฏในระดับของพัฒนาการเด็กพิเศษ

ระดับอนุบาล 1 รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนสำาหรับเด็กพิเศษ โดยทำาการเก็บข้อมูลกับเด็กพิเศษ

ระดับอนุบาล 1 ของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จำานวน 19 คน โดยแบบประเมินพัฒนาการ 

ทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่  (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

2535 : 51-55) โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พฤติกรรมที่ผู้วิจัย

เลือก คือ การยืน การเดิน การปีนขึ้นและลงบันได และการทรงตัว 

  

ผลการวิจัย

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

1.  ตอบสนองต่อการใช้งานของครูผู้สอน

2.  เป็นระดับที่เด็กสามารถเดินได้ง่าย

3.  ใช้งานง่าย

4.  เด็กได้ฝึกการทรงตัว

1.  ใช้งานในระยะที่สั้น

2.  ไม่แข็งแรงทนทาน

3.  ไม่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการจัดวางได้

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

1.  เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและจัดทำาได้ง่าย

2.  ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.  ใช้งานได้ไม่นาน

  การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ
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  2.1ผู้วิจัยทำาการออกแบบภาพร่างของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

สำาหรับเด็กพิเศษ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการที่ศึกษา และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จำานวน 

10 แบบเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ  

   

 หลังจากได้แบบร่างของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ ใช้หลักการ

ประเมินผลทางการคิดเชิงมโนทัศน์ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557 : 153) ในการคัดเลือกรูปแบบจาก 

10 รูปแบบ เพื่อให้เลือกเพียง 3 รูปแบบ นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษประเมินรูปแบบที่

เหมาะสมที่สุด

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

  2.2 ผู้วิจัยได้สอบถามความพึงพอใจของเด็กพิเศษระดับอนุบาล 1 โรงเรียน

ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จำานวน 19 คน ที่มีต่อสีเพื่อออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ และผู้วิจัยจัดทำาชาร์ตสีให้เด็กเลือกสีที่ตนชื่นชอบ 1 สี ผลการวิจัยการ

เลือกสีของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงจำานวนและร้อยละความพึงพอใจของเด็กพิเศษที่มีต่อของเล่นเสริมพัฒนาการทาง

ด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

 ผลการวิจัยพบว่า จากการเลือกสี ผู้วิจัยพบว่า ในการเลือก 5 ครั้ง สีฟ้าคิดเป็นร้อยละ 

34.28  สีเหลืองคิดเป็นร้อยละ 25.71 สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 22.85 สีแดง และสีม่วงคิดเป็นร้อยละที่

เท่ากัน คือ 17.14 และสีชมพู คิดเป็นร้อยละ 11.42     

  2.3 ผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบร่างเพื่อนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเป็นผู้

ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อแบบร่างทั้ง 3 แบบ โดยมีการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวความคิด

ของ ชญานี วัชรเกษมสินธุ์ (2552 : 5) และการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 

2545 : 9) 

     

  ภาพที่ 1 แสดงของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษที่ 1 

   ภาพที่ 2 แสดงของเล่นเสริมพัฒนาการ               ภาพที่ 3 แสดงของเล่นเสริมพัฒนาการ  

     ทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษที่ 2          ทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษที่ 3 

จำานวนครั้งที่ตอบ
การเลือกสีของกลุ่มตัวอย่าง  (จำานวน/ร้อยละ)

สีฟ้า สีชมพู สีเขียว สีแดง สีน้ำ�เงิน สีม่วง สีเหลือง สีส้ม

ครั้งที่ 1  (28.57) -  (28.57)  (14.28) -  (14.28)  (42.85) -

ครั้งที่ 2  (42.85)  (14.28)  (28.57)  (14.28) - -  (28.57) -

ครั้งที่ 3  (42.85)  (14.28)  (14.28)  (14.28) - (28.57)  (14.28) -

ครั้งที่ 4 (28.57) (14.28) (14.28) (14.28) - (28.57) (28.57) -

ครั้งที่ 5 (28.57) (14.28) (28.57) (28.57) - (14.28) (14.28) -

 ค่าร้อยละเฉลี่ย 34.28 11.42 22.85 17.14 - 17.14 25.71

  การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีต่อแบบร่างของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

 ผลการประเมินความคิดเห็นแบบร่างของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีต่อของของเล่น

เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบร่างที่ 1 

จัดอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.43) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.18) 

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการจัดวางของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

ข้อพิจารณา

ระดับความคิดเห็น

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3

S.D. S.D. S.D.

1. ด้านการเสริมพัฒนาการ

1.1 มีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย

1.2 ส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ให้เด็ก

1.3 สีสันและผิวสัมผัสกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก

1.4 มีรูปแบบการกระตุ้นความสนใจในการเล่น

4.33

4.67

4.33

4.67

0.58

0.58

0.58

0.58

3.67

3.67

4.33

4.00

1.15

0.58

0.58

0.00

3.67

3.00

4.33

3.33

0.58

0.00

0.58

0.58

2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.1 มีความแข็งแรงรองรับน้ำ�หนักได้อย่างปลอดภัย

2.2 วัสดุไม่เป็นอันตรายต่อการเล่นของเด็ก

2.3 กระบวนการผลิตง่ายต่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม

2.4 รูปทรงเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน

2.5 สามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้หลายรูปแบบ

2.6 อายุการใช้งานเหมาะสม

4.00

4.33

4.33

4.67

4.33

4.67

0.00

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

4.33

4.33

3.67

3.33

3.67

4.00

0.58

0.58

0.58

0.58

0.58

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.33

3.67

0.00

0.00

0.00

1.00

0.58

0.58

ผลรวม 4.43 0.18 3.90 0.33 3.73 0.36

ระดับความคิดเห็น เหมาะสมมาก
เหมาะสม

ปานกลา

เหมาะสม

ปานกลาง

X X X
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 3.ผลการประเมินประสิทธิภาพของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็ก

พิเศษ

 ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็ก

พิเศษตามแบบประเมินพัฒนาการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยศึกษานิเทศน์ กรม

สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2535 : 5) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจำานวน 3 คน 

ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการศึกษาพิเศษต่อของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาพิเศษต่อของเล่นเสริม

พัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษจำานวน 3 ท่าน รวมค่าเฉลี่ย (x̅= 4.75) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (S.D. = 0.28) อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

 4.ผลการประเมินความพึงพอใจของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับ

เด็กพิเศษ

  ผลการประเมินความพึงพอใจของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 

จากครูผู้สอนเด็กพิเศษ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จำานวน 3 คน ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น

1.  การยืนทรงตัว 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

2.  การเดินไปข้างหน้า 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด

3.  การเดินขึ้นและลง 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด

4.  การเดินทรงตัว 4.33 0.57 เหมาะสมมาก

ผลรวม 4.75 0.28 เหมาะสมมากที่สุด

X

  การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน

เด็กพิเศษต่อของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

สำาหรับเด็กพิเศษจำานวน 3 คน แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหน้าที่ใช้สอย 

ด้านความปลอดภัย และด้านการใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของการประเมินความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅= 3.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.10) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยด้านที่ 1 คือด้าน

หน้าที่ใช้สอย มีค่าเฉลี่ย (x̅= 3.92) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.41) รองลงมา คือด้าน

ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย (x̅= 3.83) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.41) ลำาดับสุดท้ายด้าน

การใช้งาน มีค่าเฉลี่ย (x̅= 3.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.10) ตามลำาดับ

รายการที่ประเมิน S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านหน้าที่ใช้สอย

1.1  มีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในร่างกาย 4.33 0.58 มาก

1.2  สีสันและผิวสัมผัสกระตุ้นการรับรู้ของเด็ก 4.00 0.00 มาก

1.3 ส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ให้เด็ก 4.00 1.00 มาก

1.4 มีรูปแบบกระตุ้นความสนใจในการเล่น 3.33 0.58 ปานกลาง

รวมเฉลี่ยด้านหน้าที่ใช้สอย 3.92 0.41 มาก

ด้านความปลอดภัย

2.1  มีความแข็งแรงรองรับน้ำ�หนักได้อย่างปลอดภัย 3.67 0.58 มาก

2.2  วัสดุไม่เป็นอันตรายต่อการเล่นของเด็ก 4.00 0.00 มาก

รวมเฉลี่ยด้านความปลอดภัย 3.83 0.41 มาก

ด้านการใช้งาน

3.1  รูปทรงเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน 3.33 0.58 ปานกลาง

3.2  สามารถปรับเปลี่ยนใช้งานได้หลายรูปแบบ 4.00 1.00 มาก

3.3 อายุการใช้งานเหมาะสม 3.67 0.58 มาก

รวมเฉลี่ยด้านความสวยงาม 3.67 0.24 มาก

รวมเฉลี่ย 3.81 0.10 มาก

X
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 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับ

เด็กพิเศษ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 1.  การอภิปรายผลศึกษาศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

 จากการศึกษาลักษณะการทำากิจกรรมและทักษะต่างๆของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติ

ปัญญา ผลการศึกษาพบว่าจากทักษะต่างๆ ทั้งหมด 6 ทักษะ ทักษะที่จำาเป็นและสำาคัญมากที่สุด

สำาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คือ ทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งประกอบ

ไปด้วย ดังนี้ การยืน การเดิน การปีนขึ้นและลงบันได และการใช้กระดานทรงตัว ตามแบบประเมิน

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 จากการศึกษาผลิตภัณฑ์เดิม พบว่า จุดแข็ง คือ เป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อการใช้งาน

ของครู หาง่าย ใช้งานง่ายและเป็นสิ่งที่เด็กคุ้นเคยเนื่องจากเป็นการประยุกต์นำาของที่มีอยู่ภายใน

ห้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหารฝึกพัฒนาการเด็ก จุดอ่อน คือ การใช้งานใช้ได้ในระยะเวลา

สั้นๆ เพราะไม่มีความแข็งคงทน มีการกระตุ้นพัฒนาการและการรับรู้ของเด็กน้อย ทั้งยังไม่มีความ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ขาดในเรื่องของสีสันและผิวสัมผัสที่จะกระตุ้นพัฒนาการและประสามสัมผัส

ให้กับเด็ก โอกาส คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายจากภายในห้องเรียน อุปสรรค 

คือ อุปกรณ์แต่ละชิ้นไม่สามารถใช้งานได้นาน เนื่องจากไม่มีความแข็งแรงและส่วนใหญ่คือ ไม่ตอบ

สนองต่อการใช้งานของเด็กพิเศษ

 2. การอภิปรายผลการออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ 

 ผลจากการออกแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้ คือของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

สำาหรับเด็กพิเศษ ที่สามารถฝึกทักษะการยืน การเดิน การปีนขึ้นและลงบันได และการทรงตัวได้ คือ

รูปแบบที่ 1 จัดอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (x̅= 4.43) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D. = 0.18) โดยได้แนวคิดมาจากเส้นทางการเดินจากบ้านสู่โรงเรียน ประกอบไปด้วย จุดเริ่มต้น 

จำานวน 1 ชิ้น ทางเดินพื้นผิวเลียบท่ีมีลักษณะเป็นทางโค้ง จำานวน 4 ชิ้น สะพานโค้ง จำานวน 1 ชิ้น 

ทางเดินพื้นผิวขรุขระ จำานวน 1 ชิ้น บันได จำานวน 1 ชิ้น ต้นไม้ จำานวน 2 ต้น บ้าน จำานวน 2 หลัง และ

เสาธงเส้นชัย จำานวน 1 ชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชญานี  วัชรเกษมสินธุ์ (2552) ได้กล่าวไว้ 

ควรกระตุ้นพัฒนาการเด็กในด้านที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเคลื่อนไหว การใช้มือหยิบจับ และ

การช่วยเหลือตนเองและควรมีการเลียนแบบสิ่งแวดล้อม แล้วนำาสิ่งเหล่านั้นมาสอนเป็นทักษะต่างๆ

ที่ให้เด็กเรียนรู้เพื่อเด็กจะสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน สิ่งสำาคัญคือพยายามให้เด็กช่วยตัวเอง

ให้มากที่สุด เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้ในการทรงตัวที่ดีขึ้นและควรมีการทำาพฤติกรรมตัวอย่าง เพื่อให้

เด็กเลียนแบบและทำาซ้ำ�ๆ กันหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ก็เป็นสิ่งที่ควรทำาเพื่อการกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก เช่น การติดภาพการ์ตูน การใช้สีสันสดใส 

หรือผิวสัมผัส 

อภิปรายผลและสรุปผล

  การศึกษาและออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ
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 3. การอภิปรายผลการประเมินประสิทธิภาพของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับ

เด็กพิเศษ ตามแบบประเมินพัฒนาการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็ก

พิเศษ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ข้อ ตามแบบประเมินพัฒนาการกรมสามัญศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ คือ การยืน ยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียวนาน 5 วินาทีได้ การเดิน เดินไปข้างหน้าต่อส้น

เท้าบนปลายนิ้วได้ การเดินขึ้นและลงบันได เดินขึ้น-ลงบันไดตามลำาพังโดยไม่ใช้มือจับราวบันไดได้ 

การเดินบนกระดานทรงตัว เดินบนกระดานทรงตัวได้โดยแขนแนบลำาตัว พบว่าในภาพรวมของการ

ประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

 4. การอภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

สำาหรับเด็กพิเศษ

 ผลการประเมินความพึงพอใจศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับ

เด็กพิเศษ สรุปได้ว่า ในภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

(x̅= 3.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูผู้สอนมี

ความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยด้านที่ 1 คือด้านหน้าที่ใช้สอย มีค่าเฉลี่ย (x̅= 3.92) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.41) รองลงมา คือด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย (x̅= 3.83) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.41) ลำาดับสุดท้ายด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยm(x̅= 3.81) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.10) ตามลำาดับ มีความสอดคล้องกับแบบประเมินพัฒนาการกรม

สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดและสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชญานี  วัชรเกษม (2552 : 

5) ที่ว่าด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อม ทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อุดม

ศักดิ์ สาริบุตร. 2549) ในเรื่องของหน้าที่ใช้สอย ความปลอดภัย และการใช้งาน

 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้

  1.1 การออกแบบอุปกรณ์ของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็ก

พิเศษ     ควรเพิ่มประเด็นในเรื่องของการจัดเก็บ เนื่องจากบางโรงเรียนพื้นที่มีน้อยอาจจะทำาให้ต้อง

เสียพื้นที่ในส่วนที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมเยอะ

  1.2 ควรเพิ่มขนาดของเล่นให้ใหญ่กว่านี้เพื่อสามารถให้เด็กในระดับชั้นอื่น

สามารถเล่นด้วยได้

  1.3 ของเล่นที่แทนลักษณะการขึ้นลงบันไดควรมีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อป้องกัน

อันตรายที่จะเกิดจากการก้าวพลาดของเด็ก

  1.4 ควรเพิ่มพื้นที่การเดินทรงตัวให้ยาวกว่าเดิม

ข้อเสนอแนะ
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 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็กพิเศษ

ในด้านอื่นๆ ด้วย

  2.2 ควรมีการออกแบบของเล่นเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายสำาหรับเด็ก

พิเศษ ในด้านอื่นๆ ด้วยเพื่อที่อุปกรณ์จะได้มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของละครนอกสมัยกรุง

ศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ศึกษาองค์ประกอบ วิเคราะห์ท่ารำาและบทบาทการแสดงของนาง

ลำาหับในละครนอกเรื่อง เงาะป่า  ตอนแต่งงาน

 ผลการศึกษาพบว่า ละครนอกเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาดัดแปลงมาจากละครโนราห์ชาตรี 

นิยมเล่นนอกวัง เรียกว่า “ละครชาวบ้าน” ผู้แสดงเป็นชายล้วน ดำาเนินเรื่องด้วยความรวดเร็ว ไม่

เน้นการร่ายรำาที่งดงาม สอดแทรกบทตลกและใช้ถ้อยคำาที่หยาบโลน ผู้แสดงขับร้องและเจรจาเอง 

เรื่องที่นำามาแสดงส่วนใหญ่เป็นนิทานชาดก แต่งกายด้วยชุดสามัญชนและแต่งกายแบบยืนเครื่อง

โดยเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์  ใช้วงปี่พาทย์ชาตรีและวงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลง

ประกอบการแสดง ละครนอกในสมัยกรุงธนบุรี ยังคงใช้รูปแบบและวิธีการแสดงที่สืบทอดมาจาก

สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดิม  สำาหรับการแสดงละครนอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการพัฒนาอย่าง

เด่นชัด พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำาให้เกิดละครนอกรูปแบบใหม่ที่เรียก

ว่า “ละครนอกแบบหลวง” มีรูปแบบการแสดงที่ผสมผสานระหว่างละครนอกและละครใน  ผู้แสดง

เป็นหญิงล้วน ชายล้วน เน้นกระบวนการร่ายรำาที่อ่อนช้อยงดงาม สอดแทรกมุขตลกแต่ไม่หยาบโลน 

ละครนอกเรื่องเงาะป่า ตอนแต่งงาน มีรูปแบบและลักษณะการแสดงเป็นละครนอกแบบหลวง  เรื่อง

ราวแสดงให้เห็นถึงความรักระหว่างหนึ่งหญิงสองชาย และจบด้วยโศกนาฏกรรม องค์ประกอบใน

การแสดงถือเป็นสิ่งสำาคัญช่วยสร้างบรรยากาศการแสดง บ่งบอกถึงยุคสมัย เชื้อชาติและเอกลักษณ์

เฉพาะของตัวละครที่มีรูปพรรณสัณฐานเป็นพวกเงาะป่าซาไก มุ่งให้เห็นถึงปรัชญาและข้อคิดเกี่ยว

กับประเพณีการแต่งงาน แฝงไว้ด้วยจารีตการคลุมถุงชน ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความซื่อสัตย์

ยึดมั่นในรักเดียวใจเดียว การรักนวลสงวนตัวของผู้หญิง มีการสอดแทรกองค์ความรู้คติสอนใจ

ตลอดจนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงาม  บทบาทการแสดงของนางลำาหับ ใช้กระบวนท่ารำา

ที่เป็นแบบแผนตามหลักนาฏศิลป์ไทยผสมกับการใช้ท่าทางสามัญชน ลักษณะการร่ายรำาอ่อนช้อย

งดงาม เป็นการรำาใช้บทตามคำาร้องเพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ต่างๆ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว

ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีบทบาทการรำาเดี่ยวในชุดลำาหับแต่งตัว ซึ่งเป็นการแสดง

ความสามารถในด้านการร่ายรำาตามหลักนาฏศิลป์ไทย ลักษณะของท่ารำามาจากเพลงแม่บทใหญ่ 

เพลงช้าเพลงเร็วซึ่งเป็นกระบวนท่ารำาตามรูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวง 

คำาสำาคัญ :  นางลำาหับ / ละครนอก / เงาะป่า 
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 The purpose of this qualitative research were to 1) study the history of Lakhon Nok 

since Ayuttaya period to Rattanakosin period 2) study the elements of Lakhon Nok called 

Ngopa from the scene “Wedding” 3) analyze the dances and the roles of a  character 

named Lamhub. 

 The results of this research were as follow : The origin of this play was in Ayuttaya 

period which was adapted from Norachatri. It was performed outside the palace and also 

emphasized in amusement that to be called “Folk Play”. All the characters were males. 

They performed rapidly, not to emphasize in dancing and tradition. Before performing, 

they played a prelude and danced with deftness. They sang and intervened the indecent 

gag by themselves. The stories were jataka-fables. At the beginning, the characters got 

dress like the commoner people. Later, they got like the king. The musical instruments for 

performing were called “Pipat Chatri” which was developed to be “Pipat Khrueng Ha” In 

Thonburi period, Lakhon Nok was like in Ayuttaya period but the development was not 

show. In Rattanakosin period, Lakhon Nok was developed distinctively. The king encour-

aged continuously that conduced to new form called “Baep Luang” The characters were 

males and females, dancing with deftness but be gentle and beautifully with amusement, 

They danced rapidly and beautifully, The stories such as Sungthong, Krithong, Kawenama, 

Phra Apaimani and Ngopa were taken to perform. 

 Lakhon Nok (Ngopa), the scene “Wedding” was composed by King Rama V. The 

form of performing was “Lakhon Nok Baep Luang” that showed the society, the cultures, 

the race and the identity of Ngopa Tribe. The story displayed the love of one woman with 

two men and ended in tragedy. The element of performance was important to showed the 

atmosphere of the society, the cultures, the race and the identity of Ngopa that different 

from other stories including indicated philosophy and commentary that appeared on Ngo-

pa’s traditions and cultures about the wedding which was hold an arranged marriage, the 

gratitude, the honesty in love and the preserving one’s purity of the past women. There was 

intervention of moral and classy tradition which reflected and applied these to life further.

           The dances and the roles of a character named Lamhub in Ngopa, from the scene 

“Wedding” were accompany with Thai Classical Dancing and the commoner dances which 

were gracefulness. She danced according to the lyrics and the negotiation that the audi-

ences could understand. Lamhub’s role to get dress before marriage was a solo dance that 

Abstract
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emphasized the art of dancing to show off the performer’s advanced capability which was 

the important role and the distinctive identity of the character.

Keyword : Lamhub / Lakhon Nok / Ngopa

 ละครของไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลักฐานกล่าวไว้

ว่า มีต้นกำาเนิดมาจากการเล่นโนราห์ที่นิยมแพร่หลายในภาคใต้ของประเทศไทย และพัฒนาสู่รูป

แบบการแสดงละครนอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ  ทรงอธิบายไว้

ว่า “ละครนอก”เข้าใจว่าจะเรียกละครเฉยๆ แต่เมื่อละครในมีกำาเนิดขึ้น  จึงคิดเรียกละครพื้นเมือง

ตามที่มีมาแต่เดิมว่า “ละครนอก”เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างละครสองประเภทนี้ (สุมนมาลย์  

นิ่มเนติพันธ์.2543:124) ละครนอกเป็นละครแบบชาวบ้านที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมา

ยาวนานซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  การเล่นละครนอกแบบชาวบ้านมีการสืบทอดมาจนถึงต้น

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จึงเกิดการพัฒนาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ได้นำาวิธีการ

แสดงละครนอกแบบชาวบ้านมาใช้แสดงในราชสำานักเรียกกันภายหลังว่า ละครนอกแบบหลวง มี

การปรับปรุงรูปแบบการแสดงโดยใช้สำานวน ภาษา ดนตรี เพลงร้อง กระบวนท่ารำาและการแต่งกาย  

ทั้งนำาลักษณะของละครในบางส่วนเข้ามาผสมผสาน เพื่อให้มีความประณีตตามขนมธรรมเนียม

ของหลวงผู้แสดงเป็นนางในราชสำานัก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชอนุญาตให้คนทั่วไปมีละคร

ผู้หญิงได้ จึงเป็นจุดเปลี่ยนทำาให้คณะละครทั่วไปใช้ผู้หญิงแสดงมากขึ้น ดังพระราชปรารภที่ว่า 

“การที่มีคณะละครอยู่มากนั้นเป็นการดี เพราะทำาให้บ้านเมืองครึกครื้น เป็นเกียรติยศแก่แผ่นดิน 

จึงมีประกาศความว่าด้วยพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ รับพระราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ สั่งประกาศแก่พระบรมวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยจงรู้ทั่วกันว่า แต่ก่อนในแผ่น

ดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแลแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

มีละครผู้หญิงแต่ในวังหลวงแห่งเดียว ด้วยมีพระราชบัญญัติห้ามมิให้พระราชวงศานุวงศ์ และ

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยฝึกหัดละครผู้หญิง เดี๋ยวนี้ท่านทั้งปวงเห็นว่าละครในหลวงมีขึ้น ก็หามีใคร

เล่นละครเหมือนแต่อย่างก่อนไม่ คอยกลัวจะผิดแลชอบอยู่ การอันนี้มิได้ทรงรังเกียจเลย ผู้ใดจะเล่น

ก็เล่นเถิด” (สมเด็จฯกรมพระยาดำารงราชานุภาพ.2507:356-357)  

 ดังน่าจะเป็นเหตุให้การละครนอกแบบหลวงแพร่หลายสู่วังเจ้านายหลายแห่ง รวมทั้งคณะ

ละครชาวบ้านท่ัวไปด้วยท่ีนิยมใช้ผู้หญิงแสดงละครและมีการพัฒนาต่อมาใช้ชายจริงหญิงแท้

แสดง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวละครไทยได้รับอิทธิพลจากการละคร

ตะวันตก เกิดการผสมผสานกันทำาให้เกิดละครประเภทใหม่ขึ้น โดยนำาเอาแนวคิดและวิธีการแสดง

อย่างตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับละครรำาของไทยทำาให้เกิดการแสดงรูปแบบใหม่หลายประเภท

บทนำา
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เพิ่มเติมจากละครนอก ละครในและละครชาตรีที่มีอยู่เดิม ได้แก่ ละครผสมสามัคคีหรือละครพันทาง

และละครดึกดำาบรรพ์ เป็นต้น นับได้ว่ายุคนี้ได้มีการปรับปรุงละครแบบเดิมเป็นละครประเภทใหม่

ขึ้น แต่ทั้งนี้ละครนอกก็ยังคงมีบทบาทอยู่ เนื่องจากปรากฏว่ามีการจัดการแสดงละครนอกอยู่เสมอ 

ดังที่กรมพระยาดำารงราชานุภาพ กล่าวไว้ว่า การแสดงละครนอกจะจัดเมื่อมีพระราชพิธีหรือมีการ

สมโภช เช่น การสมโภชช้างสำาคัญ ได้แก่ พระเสวตวรวรรณและพระมหารพีพรรณคชพงศ์ เมื่อ

ปีพ.ศ.2413 การสมโภชครั้งนี้ได้จัดการแสดงละครนอกแบบหลวงเรื่องสังข์ทอง โดยผู้แสดงส่วน

ใหญ่เป็นตัวละครเดิมในสมัยรัชกาลที่ 2 บางส่วนเป็นตัวละครในสมัยรัชกาลที่ 4 เล่นประสมโรง

กัน(เรื่องเดียวกัน : 356-372)  รูปแบบการแสดงละครนอก เป็นละครที่มีแบบแผนไม่เข้มงวดแบบ

ละครใน กล่าวคือ  คำาร้องมีสำานวนภาษาเข้าใจง่าย  ทำานองเพลงค่อนข้างเร็ว  ไม่นิยมใช้เพลงที่มี

การเอื้อนมาก มีการเจรจาโต้ตอบของตัวละครเป็นช่วงๆ และในบางตอนมีการแทรกบทตลกขบขัน  

แม้แต่ตัวละครสูงศักดิ์ก็แสดงตลกได้บ้าง  สำาหรับท่ารำายังคงเน้นเรื่องการรำาตีบทเป็นสำาคัญ ทำาให้

การแสดงละครนอก เป็นแหล่งรวมสุนทรียภาพทางการละคร เป็นสาเหตุให้ได้รับความนิยมและนำา

มาแสดงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้แสดงละครนอกแต่เดิมเป็นชายล้วนแสดงกันตามพื้นบ้านให้ชาว

บ้านชม  ต่อมาเมื่อนำามาแสดงแบบหลวงจึงเปลี่ยนมาใช้ผู้หญิงในราชสำานักและแสดงในพระราชฐาน

เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทอดพระเนตร โดยมีจุดมุ่งหมายในการดำาเนินเรื่องรวดเร็วและมุ่งตลกขบขัน

เช่นเดียวกับละครนอก  แต่การเล่นตลกต่อหน้าพระที่นั่งไม่ใช้ถ้อยคำาและภาษาที่หยาบโลนสองแง่

สองง่ามอย่างชาวบ้าน  ท่ารำาแต่เดิมที่คล้ายอิริยาบถของชาวบ้านก็ทำาให้มีความงดงามตามแบบ

อย่างละครใน  เพราะผู้แสดงเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกหัดการแสดงละครในกันมาทั้งสิ้น  แต่ปรับท่ารำาให้

มีความกระฉับกระเฉงว่องไวตามแบบละครนอก  อีกทั้งดนตรีและเพลงร้องทำาให้ประณีตเหมาะสม

กับกระบวนท่ารำาที่งดงามของผู้แสดง  นอกจากนี้การแต่งกายของละครนอกที่แต่งตัวอย่างสามัญ

ชนก็เปลี่ยนเป็นแต่งตัวยืนเครื่องตามอย่างละครใน  ต่างกันที่เครื่องประดับศีรษะและความวิจิตร

งดงาม  โดยตัวเอกใส่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแวววาวกว่าตัวประกอบ (พัชราวรรณ  ทับ

เกตุ.2544:39) 

 สำาหรับเรื่องที่ใช้แสดงละครนอกที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ กล่าว

ถึง บทละครที่ใช้แสดงละครนอกว่า บทละครส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรๆ วงศ์ เนื้อเรื่องสะท้อน

สภาพสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะคำาประพันธ์มีทั้งกลอนด้นและกลอนบทละครที่มีการ

แต่งตามฉันทลักษณ์  กลอนที่ใช้ขับร้องเทียบได้กับเพลงละครที่ใช้ขับร้องในปัจจุบัน การคัดลอก

บทละครตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ใช้วิธีจดจำาจากการได้ยินหรือรับชม ต้นฉบับ

จึงมีความคลาดเคลื่อนกันไป เรื่องที่ใช้เล่นละครนอกในสมัยอยุธยาที่มีหลักฐานปรากฏ ได้แก่ 

เรื่อง การะเกด คาวี พิกุลทอง ไชยทัต มโนห์รา โม่งป่า พิมสวรรค์ มณีพิชัย สังข์ทอง สังข์ศิลป์ชัย 

สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงส์ พิณสุริยวงศ์และโสวัตรฯลฯ (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์.2515:11) ในสมัย

รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดละครอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญชน ถือเป็นเรื่อง

แปลกและมีความแตกต่างจากละครครั้งสมัยอยุธยา คือตัวเอกของเรื่องไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่เป็น
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สามัญชนคนธรรมดา ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นพวกเงาะป่าซาไก ละครดังที่กล่าวนี้คือละครเรื่อง 

เงาะป่า

 เงาะป่า  เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

เป็นการแสดงละครที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของวรรณคดีรุ่นใหม่ กล่าวคือ แต่ก่อนมาตัวเอกของเรื่อง

มักเป็นบุคคลชั้นสูง เช่น  เป็นกษัตริย์หรือนักรบผู้แกล้วกล้า  ส่วนเรื่องเงาะป่าตัวละครล้วนเป็นคน

สามัญ ซ้ำ�ไม่ใช่สามัญพื้นๆ หากยังถือกันว่าเป็น “คนป่า” อีกด้วย และเมื่อผู้ใดได้อ่านเรื่องเงาะป่า

แล้ว  ย่อมซึมซาบแก่ใจได้ดีว่า พวกเงาะเหล่านี้มีอารมณ์ มีความรู้สึกสะเทือนใจ เช่นเดียวกับคนทั้ง

หลายนั่นเอง  จึงเป็นเรื่องที่ให้คติในทางเห็นคุณค่าของมนุษย์ (วิพุธ โสภวงศ์.2516:2) 

 ลักษณะสำาคัญของบทละครเรื่องเงาะป่า เป็นเรื่องเล่าหรือนิทาน ไม่ใช่เรื่องที่ใช้เล่นละคร

ในมาแต่เดิม ดำาเนินตามจารีตของละครนอก  มีการสอดแทรกระบำาสวยงามอย่างที่ไม่นิยมในละคร

นอกมาก่อน ตัวละครไม่แต่งกายยืนเครื่องเนื่องจากไม่เหมาะแก่เรื่องชาวป่า 

 เนื้อเรื่องไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ตามแบบเรื่องละครรำาในอดีต  แต่เป็นเรื่องจริง  จบเรื่อง

แบบโศกนาฏกรรมซึ่งไม่นิยมแบบการแสดงแบบไทยๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงรักษาขนบธรรมเนียมเดิมอยู่บ้างด้วยการไม่จบพระราชนิพนธ์ที่ความตายของตัวละคร แต่ต่อ

เรื่องของคนังที่มาจากพัทลุงและจบที่การทำาขวัญคนัง ซึ่งเป็นเรื่องมงคลซึ่งจะเห็นลักษณะละครที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่กลมกลืนกันอย่างงดงามยิ่ง  คำาประพันธ์ในเรื่องเงาะป่าเป็นกลอนบท

ละคร คำาขึ้นต้นจะประกอบด้วย เมื่อนั้น บัดนั้น  มาจะกล่าวบทไป ตามแบบละครรำาทั่วไป ลักษณะ

การใช้ก็เป็นตามจารีตละครรำากล่าวคือ มาจะกล่าวบทไป จะใช้เมื่อขึ้นเนื้อความใหม่ เมื่อนั้น  จะ

ใช้กับตัวละครสำาคัญเช่น ซมพลา ฮเนา และลำาหับ เป็นต้น (เสาวณิต  วิงวอน.2554:252-253) การ

แสดงละครนอกเรื่องเงาะป่าจัดเป็นการแสดงที่มีความแปลกไปจากเรื่องอื่นๆ เนื้อหาในเรื่องเป็น

เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเงาะป่าซาไก จัดเป็นวรรณกรรมที่มีแนวทางของความ

เป็นละครตะวันตก กล่าวถึงความรักสามเส้าและจบด้วยโศกนาฏกรรม มีหลักฐานการแสดงครั้ง

แรกในรูปแบบคอนเสิร์ต เป็นการร้องประกอบการบรรเลงดนตรี จากนั้นปรากฏการจัดการแสดง

ในรูปแบบละครสั้นๆ ในงานเฉลิมพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตเมื่อ พ.ศ. 2449 ต่อมาเมื่อ

ประมาณปี พ.ศ. 2461-2466 วังเพชรบูรณ์ได้จัดแสดงละครเรื่องเงาะป่าตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องในรูป

แบบละครรำา ผู้แสดงที่ได้รับบทบาทสำาคัญล้วนเป็นผู้แสดงที่เป็นหญิงล้วนซึ่งได้รับการสืบทอดมา

จากคณะละครวังสวนกุหลาบ และเมื่อปีพ.ศ. 2511 กรมศิลปากรเริ่มนำาละครเรื่องเงาะป่ามาจัด

แสดงในรูปแบบละครนอกแบบหลวง โดยจัดแสดงทั้งเรื่องและหยิบยกมาจัดแสดงเฉพาะตอน ทั้งนี้

ได้จัดแสดงในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี รัชกาลที่ 5 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติและงานสำาคัญ

ทั่วไป  สำาหรับบทบาทของตัวละครในเรื่องเงาะป่ามีความสำาคัญในการดำาเนินเรื่องที่แตกต่างกัน

ไป   ลักษณะของตัวละครมีรูปพรรณสัณฐานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   นางลำาหับเป็น

ตัวละครที่มีรูปร่างลักษณะงดงาม หมดจด เกลี้ยงเกลา  กว่าบรรดาสาวเงาะด้วยกัน เป็นพี่สาวของ

ไม้ไผ่  เด็กเงาะที่เลื่อมใสความสามารถของซมพลา ความงามของลำาหับนั้นใช่จะงามเพียงรูปกาย
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เท่านั้นหากยังงามทั้งจริต  งามมรรยาท  อีกทั้งวาจาไพเราะอ่อนหวาน  ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ใดๆ 

ลำาหับก็จะงามน่ารักน่าชมไปเสียทั้งนั้น ซึ่งสอดคล้องกับคำาสัมภาษณ์ของอาจารย์อัจฉรา สุภาไชย

กิจว่า บทบาทการแสดงเป็นนางลำาหับเป็นบทบาทที่มีความโดดเด่น มีความสำาคัญตั้งแต่ต้นเรื่องจน

จบเรื่อง ต้องใช้ผู้แสดงที่มีฝีมือสามารถถ่ายทอดอารมณ์และแสดงท่าทางการร่ายรำาผสมผสานกับ

ท่าทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการยากและท้าทายความสามารถของผู้ที่รับบทบาทนางลำา

หับ ทำาให้การแสดงดูแนบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน จึงจำาเป็นต้องใช้ผู้แสดงที่มีทักษะ และพื้นฐานการ

แสดงสูง(อัจฉรา สุภาไชยกิจ.สัมภาษณ์,9 เมษายน 2558)  บทบาทนางลำาหับเป็นนางเอกที่มีความ

แปลกแตกต่างไปจากละครเรื่องอื่นๆ  แต่งกายด้วยชุดสามัญชนธรรมดา บ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ

ของตัวละครที่มีรูปพรรณสัณฐานเป็นพวกเงาะป่าซาไก ไม่แต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องเหมือนกับ

นางเอกละครรำาท่ัวไปที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ชั้นสูงมีลักษณะการถ่ายทอดบทบาทด้วยการร่ายรำา

ที่เป็นท่ารำาหลักผสมผสานกับท่ารำาที่เป็นธรรมชาติ มีทั้งการแสดงรำาใช้บทและรำาอวดฝีมือ ต้อง

แสดงอารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งรัก เศร้า โกรธ หลง ขณะเดียวกันโอกาสที่จะแสดงมักเป็นไปได้น้อย

นอกจากโอกาสสำาคัญเท่านั้น 

  จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่อง

เงาะป่าตอนแต่งงาน เพื่อวิเคราะห์บทบาทและกระบวนท่ารำา นำามาบันทึกไว้เป็นหลักฐานทาง

วิชาการอันจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการอนุรักษ์  เผยแพร่ สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ทาง

ด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

 1.ศึกษาประวัติความเป็นมาของละครนอกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 2. ศึกษาองค์ประกอบละครนอกเรื่องเงาะป่า ตอนแต่งงาน

 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทและกระบวนท่ารำาของนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า ตอน

แต่งงาน

                                        

 ศึกษาบทบาทและกระบวนท่ารำาของนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า ตอนแต่งงาน  

โดยศึกษาบทบาทและกระบวนท่ารำาของนางลำาหับตามแนวของคุณครูจำาเรียง พุธประดับ ศิลปิน

แห่งชาติ โดยศึกษาจากอาจารย์อัจฉรา สุภาไชยกิจ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                                                                          

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

  การศึกษาบทบาทนางลำาหับในละครนอก เรื่อง เงาะป่า
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 1. ทราบประวัติและพัฒนาการของการแสดงละครนอกเพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

 2. ใช้เป็นแนวทางการศึกษาและการจัดการแสดงในเชิงอนุรักษ์ต่อไป

 3. เกิดประโยชน์ต่อวงการนาฏศิลป์ไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีหลักฐานทางวิชาการ

เพื่อเผยแพร่และเป็นข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้สืบค้น ศึกษาค้นคว้าในลักษณะและรูปแบบอื่นๆ ต่อไป 

 การวิจัยเรื่องบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่าครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทำาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ประกอบในการวิจัยโดยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

 1. การศึกษาเอกสารทางวิขาการ

 ศึกษาข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ วรรณกรรมที่

เกี่ยว ข้องกับการละคร ตำาราทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สูจิบัตร 

บทละครประกอบการแสดงของสำานักการสังคีต กรมศิลปากรและศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆได้แก่  หอสมุดแห่งชาติ  หอสมุดวชิราวุธานุสรณ์  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์รักษ์ศิลป์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำานักการสังคีต  กรมศิลปากร

           2. การศึกษาภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstruc-

tured Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธีการจดบันทึก บันทึกเสียงลงเครื่องบันทึก

เสียง บันทึกภาพการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและเดี่ยวกับบุคคลที่มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ และ

ดนตรีไทย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการ

ถ่ายทอดหรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยไม่น้อยกว่า 20 ปี เนื่องจากต้องการศึกษากระบวนการถ่ายทอด

ท่ารำา การแสดงอารมณ์ การถ่ายทอดความรู้สึกในการเข้าถึงบทบาทของนางลำาหับให้สอดคล้องบท

ละครได้มากยิ่งขึ้นจากผู้มีประสบการณ์ตรง ได้แก่

  1) นางจันทนา ทรงศรี     ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย   ผู้มีประสบการณ์ในการ

ถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยและการแสดงบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า

  2) นางสาวอัจฉรา  สุภาไชยกิจ    ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏ

ศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย และการแสดง

บทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า

ประโยชน์ที่ได้รับ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
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  3) นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ  ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย อดีตนักวิชาการละคร

และดนตรีทรงคุณวุฒิ สำานักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย

และการแสดงบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า 

  4) นางสาวธนันดา  มณีฉาย นาฏศิลปินอาวุโส   ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด

นาฏศิลป์ไทยและการแสดงบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า

  5) นางวลัยพร  กระทุ่มเขต   นาฏศิลปินอาวุโส   สำานักการสังคีต  กรมศิลปากร 

ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย    และการแสดงบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่อง

เงาะป่า

  6) นายธีรเดช  กลิ่นจันทร์  นาฏศิลปินชำานาญงาน สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

ผู้มีประสบการณ์ การแสดงบทบาทฮเนาในละครนอกเรื่องเงาะป่า

  7) นางสาวเยาวลักษณ์ ปาลกะวงศ์  นาฏศิลปินชำานาญงาน  สำานักการสังคีต 

กรมศิลปากร ผู้มีประสบการณ์การแสดงบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า

  8) นางสาวสุชาดา  ศรีสุระ  นาฏศิลปินชำานาญงาน  สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

ผู้มีประสบการณ์การแสดงบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า

 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและเพลงร้อง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ

ด้านการถ่ายทอดหรือการบรรเลงดุริยางค์ไทย ไม่น้อยกว่า 20 ปี เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ได้

รับการถ่ายทอดและผ่านกระบวนการขับร้องและบรรเลงประกอบการแสดงละครนอกเรื่องเงาะ

ป่า ซึ่งจะทำาให้ทราบถึงรูปแบบ กลวิธีการขับร้องและการบรรเลงที่สามารถถ่ายโยง การสื่อสารให้

สอดคล้องกับบทบาท ลีลา ท่ารำาได้เป็นอย่างดี ได้แก่

  1) นายนัฐพงษ์ โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดดนตรีไทยและการบรรเลง

ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงละครนอกเรื่องเงาะป่า 

  2) นางสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการขับร้องเพลงไทยและเพลงร้องที่ใช้ประกอบการแสดง ซึ่งเป็นบุคคล

ที่ได้รับการถ่ายทอดเพลงร้องประกอบการแสดงละครนอกเรื่องเงาะป่าจากหม่อมราชวงศ์เจ้าจอม

สดับ ลดาวัลย์

  3) นางวัฒนา โกศินานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดการขับร้องเพลงไทยและเพลงร้องที่ใช้ประกอบการแสดงละคร

  4) นายไชยยะ  ทางมีศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดดนตรีไทยและการบรรเลงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงละครนอกเรื่อง

เงาะป่า

  5) นายเผชิญ  กองโชค  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดดนตรีไทยและการบรรเลงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงละครนอกเรื่อง

เงาะป่า

  การศึกษาบทบาทนางลำาหับในละครนอก เรื่อง เงาะป่า
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  6) นายบุญช่วย  แสงอนันต์  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  สำานักการสังคีต 

กรมศิลปากร ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดดนตรีไทยและการบรรเลงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง

ละครนอกเรื่องเงาะป่า

  7)  นายปี๊บ คงลายทอง  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดดนตรีไทยและการบรรเลงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงละครนอกเรื่อง

เงาะป่า

        8) นายฐิระพล น้อยนิตย์   ครูชำานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์  

  9) นายสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา    อาจารย์ประจำาภาควิชาดุริยางค์ศิลป์ศึกษา คณะ

ศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดดนตรีไทยและการบรรเลงดนตรี

ที่ใช้ประกอบการแสดงละคร 

  10) นายสมเกียรติ  ภูมิภักดิ์  ครูชำานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้มีความรู้ด้านการถ่ายทอดดนตรีไทยและการบรรเลงดนตรีที่ใช้ประกอบ

การแสดงละคร             

 5.3  การฝึกปฏิบัติ

 ดำาเนินการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติกระบวนท่ารำาด้วยตนเองแบบตัวต่อตัวกับคุณครู

ต้นแบบคือ นางสาวอัจฉรา สุภาไชยกิจ  ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต-

พัฒนศิลป์

 5.4 สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)

 โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมการแสดง นักวิชาการเกี่ยวกับการแสดนาฏศิลป์

ไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ที่มีประสบการณ์

ไม่น้อยกว่า 20 ปีซึ่งเป็นการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และกระบวนท่ารำา เพื่อความ

สมบูรณ์ของงานวิจัยให้มีคุณภาพ ได้แก่

  1) นางสาวอัจฉรา  สุภาไชยกิจ   

 ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

  2) นางสาวธนันดา  มณีฉาย   

 ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย  

                  3) นางวลัยพร  กระทุ่มเขต

 นาฏศิลปินอาวุโส  สำานักการสังคีต   กรมศิลปากร

  4) นางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ   

 ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย  สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

  5) ผศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 

 คณบดี คณะนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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  6) นายไชยยะ    ทางมีศรี   

 ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำานักการสังคีต กรมศิลปากร

  7) นายบุญช่วย แสงอนันต์  

 ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

  8) นางสุพัชรินทร์  วัฒนพันธุ์  

 ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

  9) นายชวลิต สุนทรานนท์ 

 นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

  10) นายไพโรจน์  ทองคำาสุก

 นักวิชาการละครและดนตรีชำานาญการ สำานักการสังคีต  กรมศิลปากร

 ละครนอกในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นละครที่ดัดแปลงมาจากละครโนราห์ชาตรี นิยมเล่น

นอกวัง เน้นถึงความสนุกสนาน  ใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วนจำานวน  3 คน เป็นตัวพระ ตัวนาง และตัว

เบ็ดเตล็ด ดำาเนินเรื่องด้วยความรวดเร็ว ผู้แสดงร่ายรำาด้วยท่าทางที่กระฉับกระเฉง มุ่งเน้นกระบวน

ท่ารำาที่งดงาม มีการสอดแทรกบทตลกที่แฝงไปด้วยความหยาบโลนเน้นความสนุกสนานเป็นสำาคัญ 

ผู้แสดงต้องขับร้องและเจรจาเอง ก่อนเริ่มการแสดงมีการโหมโรงเพื่อเป็นการเรียกผู้คนมาชมการ

แสดง โอกาสที่ใช้แสดงมีลักษณะเป็นละครเร่ มีการเคลื่อนย้ายการแสดงไปตามที่ต่างๆ เพื่อให้ชาว

บ้านได้ชม อีกทั้งยังมีการจัดการแสดงหน้าพระที่นั่งให้พระมหากษัตริย์ชม จัดแสดงในงานสมโภช

ต่างๆ  มีการปลูกโรงชั่วคราวและแสดงในที่โล่งแจ้ง  บทละครที่นำามาแสดงในยุคนี้มีเป็นจำานวน

มากแต่ที่หลงเหลือมีหลักฐานปรากฏเพียง 14 เรื่อง มีการแต่งขึ้นใหม่เป็นบางเรื่องแต่ส่วนใหญ่จะ

มีเค้าเรื่องมาจากนิทานชาดก การแต่งกายประกอบการแสดงจะแต่งแบบสามัญชนหรือแต่งตาม

บุคลิกลักษณะของตัวละครและแต่งเลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริย์ที่เรียกว่า การแต่งกายแบบยืน

เครื่องพระ-นาง ดนตรีประกอบการแสดงเริ่มแรกใช้วงปี่พาทย์ชาตรี จากนั้นพัฒนามาใช้วงปี่พาทย์

เครื่องห้า  ละครนอกในสมัยกรุงธนบุรี  ยังคงใช้รูปแบบและวิธีการแสดงเช่นเดียวการแสดงละคร

นอกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีการจัดการแสดงในงานสำาคัญๆ เช่น งานพิธีหลวงและงานทั่วๆ ไป 

ปรากฏคณะละคร 3 ลักษณะ ได้แก่ ละครผู้ชาย  ละครเอกชนและละครตามหัวเมือง จัดแสดงใน

โรงละครหน้าพลับพลาสำาหรับทอดพระเนตรและจัดการแสดงในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่โล่งแจ้ง 

สำาหรับละครนอกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการที่เด่นชัด โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงให้การ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เกิดการแสดงละครนอกรูปแบบใหม่ เรียกว่า “ละครนอกแบบหลวง” 

ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วนชายล้วนและใช้ชายหญิงแสดงร่วมกัน ดำาเนินเรื่องด้วยความรวดเร็วแต่จะ

เน้นกระบวนการร่ายรำาที่อ่อนช้อยสวยงามสอดแทรกบทตลกขบขัน  มีการไหว้ครูก่อนเริ่มแสดง จาก

ผลการวิจัย
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นั้นจะมีการแสดงเบิกโรงด้วยการฟ้อนรำาชุดเบ็ดเตล็ดต่างๆ ก่อนที่จะมีการกล่าวเกริ่นเรื่องที่จะแสดง

ไปจนจบ  จากนั้นปี่พาทย์บรรเลงเพลงวาลงโรงม่านก็จะเปิดการแสดงไปจนจบ และเมื่อแสดงจบ

ดนตรีจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นรายการสุดท้าย ส่วนกระบวนการร่ายรำามีความงดงาม

แต่ยังคงความกระฉับกระเฉงไว้ ผู้แสดงร้องด้วยตนเอง ประกอบกับมีลูกคู่ร้องรับส่ง บทตลกมีทาง

เล่นที่เน้นความสามารถด้านภาษาของผู้แสดง การสอดแทรกมุขตลกแต่ไม่หยาบโลน บางทีอาจจะ

มีการนำาเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นๆ มาล้อเลียน เพื่อเน้นให้เกิดความขบขันกับคนดู  มีการจัดการ

แสดงในรูปแบบงานหลวงและงานราษฏร์ ต่อมาได้พัฒนาเป็น 2 ลักษณะ คือ การจัดการแสดงตาม

วาระปกติ ได้แก่ รายการศรีสุขนาฏกรรมและการจัดการแสดงแบบวาระพิเศษ เช่น การแสดงเนื่อง

ในงานพระราชพิธีสำาคัญ การแสดงเพื่อเผยแพร่ฯ สถานที่จัดการแสดงมักปลูกสร้างเวทีชั่วคราว 

แสดงในพื้นที่โล่งกลางแจ้งรวมทั้งจัดแสดงในโรงละครอีกด้วย การแต่งกายมีการพัฒนาการแต่ง

กายที่หลากหลาย อาทิ มีการแต่งกายแบบปกติสามัญชนทั่วไป แต่งแบบยืนเครื่องพระ-นาง  บาง

ครั้งแต่งยืนเครื่องอย่างเบาคือ  การลดส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายบางชิ้นลง  วงดนตรีที่ใช้

บรรเลงประกอบการแสดงได้แก่ วงปี่พาทย์เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่และวงปี่พาทย์ไม้นวม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสมในการจัดการแสดง  

 ละครนอกเรื่องเงาะป่า เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมแบบตะวันตกประเภทนวนิยาย เงาะป่า เป็นเรื่องราวของความรักสาม

เส้าระหว่าง ลำาหับ ซมพลา และฮเนา จบด้วยโศกนาฏกรรมที่ตัวละครเอกตายทั้งหมด ซึ่งเป็นการ

สร้างอารมณ์สะเทือนใจแล้วยังได้สร้างสรรค์อรรถรสอันเกิดจากสำานวนกลอนที่มีความไพเราะ 

ทำานองเพลงที่เหมาะสมกลมกลืนกับบทร้องและบทบาทของตัวละคร รวมทั้งความเพลิดเพลิน  บท

พระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีชิ้นเอกของไทย  การแสดงละครนอก

เรื่องเงาะป่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการแสดงตลอด

จนปรับปรุงบทละครให้มีความเหมาะสมกับการแสดงยุคสมัยมาตามลำาดับ มีการยึดเค้าโครง

เดิมเป็นหลักสำาคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ชม  ก่อให้เกิดอรรถรส สุนทรียะรส รู้สึกตื่นตา

ตื่นใจไปกับลีลาชีวิตอันเข้มข้นของพวกเงาะป่าที่มีบุคลิกลักษณะ ผิวพรรณ ทรงผม หน้าตาคมขำา

ผิดจากที่คุ้นเคย มีความแปลกและแตกต่างจากละครเรื่องอื่นๆ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถี

ชีวิตของขาวเงาะป่า  ซาไก  ละครนอกเรื่องเงาะป่าถือเป็นวรรณกรรมที่เป็นเรื่องจริง ดำาเนินเรื่อง

เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเงาะป่าซาไก สอดแทรกแง่คิดและคติสอนใจตลอดจน

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ดีงามไว้ดังเช่น สังคมของเงาะจะยกย่องผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์ 

มีความมั่นคงในความรัก เป็นต้น อันเป็นสื่อสะท้อนถึงสังคมปัจจุบัน ในการนำาคติเตือนใจเหล่านี้มา

ปรับประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันได้  

 บทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าได้นำามาจัดเป็นการแสดงรูปแบบท่ีหลากหลายเนื่องใน

โอกาสและจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน  แรกเริ่มแสดงเป็นคอนเสิร์ตและพัฒนามาเป็นการแสดงในรูปแบบ

ละครรำาที่เรียกว่า “ละครนอกแบบหลวง” ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากคณะละครวังสวนกุหลาบมาสู่
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ยุคกรมศิลปากร  ปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาการแสดงละครเรื่องเงาะป่าให้มีความเหมาะสม

กับยุคสมัยโดยนำาเอาศิลปะแขนงต่างๆ มาผสมผสานจนปรากฏเป็นการแสดงที่มีความสมบูรณ ์

 บทละคร เป็นบทละครรำาใช้ถ้อยคำาสำานวนโวหารธรรมดาสามัญเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของพวกเงาะป่า คำาขึ้นต้นบทวรรคแรกมักใช้คำาว่า “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” “มาจะกล่าวบทไป” และใน

บางบทจะขึ้นต้นด้วยคำาสองพยางค์ตามแบบกลอนเพลงหรือดอกสร้อยท่ีใช้ในบทละครในสมัยกรุง

ศรีอยุธยา เช่น ยามชาย  จอมขวัญ ลูกรัก  และมีเพลงร้องเพลงดนตรีบรรจุไว้ในบทกลอน อาทิ เพลง

กล่อมนารี เพลงนางครวญ เพลงทะเลบ้า เพลงชมตลาด บทเพลงมีทั้งเพลงที่ใช้แสดงละครนอก

และละครใน เสริมให้ผู้แสดงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ ของตัวละครได้อย่างชัดเจน ได้แก่ บท

เศร้าโศก บทเสียใจ บทร้องไห้ บทดีใจ มีการถ่ายทอดและบรรยายเรื่องราวในลักษณะการร่ายรำาที่

มีความอ่อนช้อยสวยงามตามแบบแผนผสมกับการรำาใช้บทและการใช้ท่าทางธรรมชาติสามัญชนที่

บ่งบอกและสื่อความหมายให้เห็นว่านางลำาหับไม่อยากเข้าพิธีแต่งงานกับฮเนาแต่ต้องทำาตามความ

ประสงค์ของพ่อแม่ซึ่งหวังให้ลูกได้มีชีวิตคู่ที่ดีมุ่งให้เห็นประเพณีแต่งงานซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาว

เงาะป่า เนื้อเรื่องในตอนนี้กล่าวถึงการแต่งงานของนางลำาหับกับฮเนาซึ่งถูกจัดโดยการคลุมถุงชน

ของผู้ใหญ่ โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าลำาหับรักชอบอยู่กับซมพลา ซึ่งในพิธีแต่งงานที่จัดขึ้นนั้นมีขบวนของ

บ่าวสาวตลอดจนการให้พรของพ่อแม่ จนถึงตอนที่ซมพลาเข้ามาลักพาตัวนางลำาหับ 

 ผู้แสดง ถือเป็นหัวใจสำาคัญในการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ การคัดเลือกผู้

แสดงในละครเรื่องเงาะป่า ตอนแต่งงาน ต้องคำานึงถึงบุคลิก ลักษณะของตัวละคร ทั้งนี้ต้องมีความ

เหมาะสมตามจารีตของการแสดง ต้องมีความรู้ความสามารถในการร่ายรำาที่สวยงาม มีปฏิภาณ

ไหวพริบที่ดี ขยัน มีความอดทน รับผิดชอบ เสียสละ ตัวละครที่สำาคัญได้แก่ ซมพลา ฮเนาและลำา

หับบทบาทนางลำาหับเป็นบทบาทที่มีความแตกต่างไปจากบทบาทของนางเอกในละครรำาทั่วไป   ผู้

แสดงต้องสื่อถึงความเป็นผู้หญิงเงาะที่มีบุคลิกลักษณะงดงาม สง่ามุ่งมั่น มีความสามารถในการ

ถ่ายทอดท่ารำาและอารมณ์แก่ผู้ชม  ทั้งลีลาท่าทางการร่ายรำาตามบทร้องและบทบาทการเจรจาที่

มีความเป็นธรรมชาติ ทำาให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจในบทบาท หรือพฤติกรรมอย่างที่เป็นอยู่ในชีวิตจริง 

ละครเรื่องนี้ได้รับการสืบทอด อนุรักษ์ เผยแพร่จากคณะละครวังสวนกุหลาบมาสู่ยุคกรมศิลปากรใน

ปัจจุบันโดยท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีและคุณครูจำาเรียง พุธประดับ ผู้ที่ได้รับการสืบทอดบทบาท

นางลำาหับล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการแสดงสูงแบ่งตามสังกัดและ

หน่วยงานดังนี้  วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ อาจารย์อัจฉรา  สุภาไชย นาง

ฤดีชนก  คชเสนี  สำานักการสังคีต กรมศิลปากร ได้แก่ นางจันทนา  ทรงศรี นางสาววันทนีย์  ม่วงบุญ  

นางวลัยพร  กระทุ่มเขต  นางสาวธนันดา มณีฉาย นางสาวเยาวลักษณ์ ปาลกะวงศ์  นางสาวสุชาดา  

ศรีสุระ
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   ภาพที่ 1 :   ลักษณะของตัวละครในเรื่องเงาะป่า 

       นางลำาหับ  ซมพลา  ฮเนา

       ที่มา : นายธีรเดช   กลิ่นจันทร์

 การแต่งกายและการแต่งหน้า ละครนอกเรื่องเงาะป่า แต่งตามลักษณะรูปพรรณสัณฐาน

ของพวกเงาะป่าซาไก มีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ชุดแต่งกายให้มีความเหมาะสมกับการแสดง เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะนิยมใช้สีสันที่สดใส โดยเฉพาะตัวเอกนิยมใช้สีเขียวแดง สวมใส่เครื่องประดับที่

ทำาจากธรรมชาติ ไม่มีมงกุฎ เพชรพลอยที่ตระการเหมือนละครอื่นๆ การแต่งหน้าผู้แสดงทั้งชาย

และหญิงแต่งโดยยึดเทคนิคการแต่งหน้าแบบชาติตะวันตก ใช้เครื่องสำาอาง เพื่อให้ตัวละครมีความ

สวยงามตามรูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวง ส่วนวิธีการทำาผมให้หยิกขมวดเป็นฝอยโดยใช้

โรลม้วนผม ปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาใช้วิกผมสำาเร็จและม้วนผมจริงผสมด้วย อีกทั้งยังมีการติดดอกไม้

เพื่อให้เกิดความสวยงามอ่อนหวานมากยิ่งขึ้น

              ขั้นตอนการแสดง    ละครนอกเรื่องเงาะป่าตอนแต่งงาน  เริ่มจากการเปิดตัวละครตาม

หลักการแสดงละคร ซึ่งจะเปิดตัวละครด้วยตัวพระ การแสดงในตอนนี้จะเริ่มด้วยบทบาทของฮเนา

และการรำาเดี่ยวชุดฉุยฉายฮเนา จากนั้นเป็นบทบาทของนางลำาหับมีทั้งการรำาใช้บทและรำาอวดฝีมือ

ในชุดลำาหับแต่งตัวก่อนที่จะเข้าในพิธีแต่งงาน การลำาดับเหตุการณ์จะดำาเนินเรื่องด้วยการนำาเสนอ

ขั้นตอนประเพณีการแต่งงาน เริ่มตั้งแต่การไปร่วมพิธีแต่งงานระหว่างฮเนากับนางลำาหับ มีขบวน

นางกอยถือดอกไม้ร่ายรำาตามลักษณะของระบำา และมีการรำาทำาบทแทรกในบทร้องของนางกอยใน

การมาร่วมแสดงความยินดีซึ่งบรรจุอยู่ในขบวนของเจ้าสาว จากนั้นจะต่อด้วยขบวนแห่ของเจ้าบ่าว  

ฉากนี้จะประกอบไปด้วย คู่บ่าวสาว  คือ ฮเนา และนางลำาหับ พ่อแม่ของคู่บ่าวสาวคือ ยอปาน ตอง

หยิบ ฮอยเงาะ และมาเนาะ เพื่อนเจ้าสาว นางกอย  ญาติพี่น้องและชาวบ้าน แฝงองค์ความรู้เกี่ยว

กับขนบธรรมเนียมการจัดขบวนขันหมากตลอดจนอุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการจัดขันหมากของ

ชาวเงาะป่าซึ่งคล้ายกับการแต่งงานของคนในยุคปัจจุบันจะมีความแตกต่างกันตรงลักษณะการ

จัดงาน พวกเงาะป่าไม่มีวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งขันหมากให้สวยงามหรูหรา  ไม่มีการใช้ภาชนะหรือ

อุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ให้ผู้ที่มาร่วมงานช่วยกันถือ  การจบเรื่องซึ่งเป็นฉากสุดท้ายตอนแต่งงาน
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คือ เมื่อเสร็จพิธีแต่งงาน ซมพลาได้แอบมาชิงตัวนางลำาหับเพื่อไปอยู่ในถ้ำ�กลางป่าเป็นฉากที่ซมพลา

และนางลำาหับได้อยู่ด้วยกันเพียงลำาพัง แสดงให้เห็นถึงความรักของพระเอกนางเอกในเรื่องเงาะป่า  

ในการจัดการแสดงในยุคปัจจุบัน ถูกจำากัดด้วยความเหมาะสมและเวลา ผู้แสดงจึงต้องถ่ายทอด

เรื่องราวด้วยลีลาการร่ายรำาที่อ่อนช้อยงดงามผสมผสานกับการใช้ท่ารำาที่เป็นธรรมชาติ สอดแทรก

ด้วยการพูดและเจรจาสอดสลับกันเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวมากขึ้น

 เพลงและเครื่องดนตรี   การแสดงละครนอกเรื่องเงาะป่า ส่วนใหญ่ ใช้เพลงร้องและบรรเลง

ละครนอกและละครในผสมกัน เป็นเพลงอัตราสองชั้นและเพลงที่มีจังหวะพิเศษ มีเพลงที่ใช้สื่อ

อารมณ์ของตัวละครหลายลักษณะ เช่น เพลงกล่อมนารีแสดงอากัปกิริยาของตัวละครเป็นการรำาพึง

รำาพัน ครุ่นคิด คำานึง พรรณนาเรื่องราว เพลงนางครวญ แสดงอากัปกิริยาตัดพ้อ เศร้าโศก พรรณนา

ถึงความเสียใจ เพลงทะเลบ้าใช้แสดงอารมณ์ปั่นป่วน พลาดหวังสลับกับอารมณ์ฉุนเฉียว เกรี้ยว

กราด เพลงปราสาททอง แสดงอารมณ์เศร้า อาลัยอาวรณ์  ส่วนเพลงที่ใช้บรรยายเรื่องราว เช่น เพลง

ร่ายนอกใช้บรรยายเรื่องราวและใช้กรับพวงตีแทนฉิ่ง ไม่มีดนตรีรับ เพลงชมตลาดเป็นเพลงที่มีอัตรา

จังหวะพิเศษ เรียกว่า “ฉิ่งตัด” บรรเลงเพลงอัตราจังหวะสามชั้นและสองชั้นต่อเนื่องกัน ทั้งเพลงร่าย

และเพลงชมตลาดเป็นเพลงที่ไม่ใช้จังหวะหน้าทับตีประกอบ วงดนตรีที่ใช้ คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม

เครื่องคู่ เพราะมีเสียงที่นุ่มนวลไพเราะ ทั้งนี้จะต้องคำานึงถึงความเหมาะสมในด้านสถานที่ โอกาส

และยังคงรูปแบบละครนอกแบบหลวง

 

ภาพที่ 2 :  วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่  

ที่มา : ทรงศรี แก้วศรี.2533 : 34    

 โอกาสใช้ที่แสดง ละครเรื่องเงาะป่า ตอนแต่งงาน มักจะใช้แสดงในโอกาสที่สำาคัญ เช่น 

งานพระราชพิธีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ และงาน

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อีกทั้งจัดแสดงในโอกาสทั่วไปเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ หรือจัดแสดง

ในแบบละครโทรทัศน์ แสดงเพื่อสาธิต เพื่อการศึกษาและจัดแสดงในงานศรีสุขนาฏกรรม ส่วน

สถานที่ที่จัดการแสดงระยะแรกมักจัดในราชสำานัก ต่อมาจัดในที่โล่งกลางแจ้งและโรงละคร  

 อุปกรณ์ประกอบการแสดง ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ในการดำารงชีวิตของพวกเงาะป่าซึ่งแสดง

ถึงการดำารงชีวิตที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ มีอาหารการกินตามสภาพและวิถีชีวิตของพวกเงาะ เช่น 

  การศึกษาบทบาทนางลำาหับในละครนอก เรื่อง เงาะป่า
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นำาเปลือกไม้ กะลามาเป็นภาชนะใส่อาหาร ไม่มีเครื่องใช้อำานวยความสะดวกที่สวยงามหรูหรา

ดังเช่นปัจจุบัน ฉะนั้นในการจัดการแสดงจึงมีการดัดแปลงและสร้างสรรค์อุปกรณ์เพื่อให้มีความ

สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพวกเงาะ แบ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ได้แก่ แคร่ ขัน กะลา 

ถ้วยขมิ้น อุปกรณ์ประกอบการแสดงตอนแต่งงาน ได้แก่ มะพร้าว กล้วย อ้อย หางนกยูงและดอกไม้  

อาวุธที่ใช้ในตัวละคร ได้แก่ บอเลาและบาเดะ

 ฉาก การแสดงเรื่องเงาะป่าตอนแต่งงาน จะใช้ฉากในป่าที่มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

มีต้นไม้นานาพันธุ์ ประกอบกับการใช้เทคนิคการฉายภาพให้แสงสีเหมือนธรรมชาติ  การจัดทำาฉาก

ในละครเรื่องเงาะป่าตอนแต่งงานประกอบด้วยฉากสำาคัญ 2 ฉาก คือ ฉากทับของลำาหับ ฉากลาน

ตะเคียนเป็นพิธีแต่งงาน ทั้ง 2 ฉากเป็นฉากในป่าอันเป็นที่พำานักของพวกเงาะซาไกทั้งสิ้น มีธรรมชาติ

ที่งดงาม มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฤดูที่สดชื่นมีชีวิตชีวาและที่สำาคัญเป็นเวลาที่เหมาะแก่การ

ประกอบพิธีแต่งงานซึ่งเป็นเหตุการณ์เด่นของเรื่อง แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของธรรมชาติอัน

บริสุทธิ์ เป็นสังคมที่เรียบง่าย งดงาม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความสุขตามอัตภาพ ส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกตื่น

ตาตื่นใจไปกับลีลาชีวิตอันเข้มข้นของชาวป่า

 

 

                        

 ภาพที่ 3 : ฉากพิธีแต่งงาน

ที่มา :  นางสาวสุชาดา ศรีสุระ

 การแสดงละครนอกในสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรมโกศ มีการพัฒนารูปแบบการแสดงมาจากละครชาตรี ในระยะแรกเริ่มจะใช้ผู้แสดงเป็นผู้ชาย

ล้วน  ประกอบด้วยผู้แสดงโรงละจำานวน 3 คน ได้แก่ ตัวนายโรงหรือตัวพระ  ตัวนางและตัวจำาอวด

หรือแสดงเป็นตัวเบ็ดเตล็ด ต่อมามีการคิดปรับปรุงแก้ไขวิธีแสดงของละคร ซึ่งในระยะแรกตัวละคร

จะต้องร้องด้นเองแบบละครชาตรี การดำาเนินเรื่องมุ่งเน้นการดำาเนินเรื่องที่มีสนุกสนาน รวดเร็ว 

สอดแทรกบทตลกขบขันผู้แสดงที่รับบทบาทเป็นท้าวพระยา พระมหากษัตริย์ต่างๆ นั้น สามารถ

เล่นตลกหยอกล้อกับเหล่าบรรดาเสนาอำามาตย์ได้ มีการแสดงบทเข้าพระเข้านาง เมื่อจัดการแสดง

เรียบร้อยแล้ว จะมีการเคลื่อนย้ายสถานที่แสดงไปยังสถานที่ต่างๆ ต่อไปอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้

	  

สรุปและอภิปรายผล
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เนื่องจากการแสดงละครนอกในยุคนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้มีการว่าจ้างให้ไปแสดงละคร

ในตำาบลแห่งหนต่างๆ จึงทำาให้มีการโยกย้ายสถานที่แสดงอยู่อย่างสม่ำ�เสมอคล้ายกับว่าเป็นละคร

เร่ ต้องมีการเดินทางในระยะใกล้บ้างไกลบ้างและพักค้างตามสถานที่ต่างๆ  ซึ่งตามจารีตประเพณี

ไทยในยุคนี้ จึงเป็นเหตุไม่เหมาะสมหากจะใช้ผู้หญิงจริงแสดง นอกจากนี้การแสดงละครนอกเรื่อง

ความตลกขบขันและหยาบโลน จึงเป็นการไม่สมควรหากใช้ผู้หญิงแสดงเพราะอาจแสดงได้ไม่

สนุกสนานถึงใจ 

 บทบาทการแสดงของนางลำาหับ ในละครนอกเรื่องเงาะป่า ตอนแต่งงาน จะปรากฏอยู่ใน

ฉากที่ 2 ฉากทับของนางลำาหับ และฉากที่ 3 ฉากพิธีแต่งงาน  รูปลักษณ์ ลักษณะนิสัยและบุคลิก

ของนางลำาหับ นางลำาหับเป็นตัวละครเอกที่สำาคัญทำาให้เกิดโศกนาฏกรรมของเรื่อง ลำาหับเป็น

หญิงงามมีเสียงไพเราะ เป็นกุลสตรีมีมารยาทงดงาม กตัญญูต่อพ่อแม่ รักนวลสงวนตัว ยึดมั่นใน

ขนบธรรมเนียม มีความมั่นคงในความรัก และใจคอเด็ดเดี่ยว จงรักภักดีต่อสามีคือซมพลาเป็น

อย่างยิ่ง เป็นคนรักเดียวใจเดียว ไม่ยอมตกเป็นของชายอื่นถึงแม้สามีจะสิ้นชีวิต ดังนั้น นางสำาหับ

จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายก่อนที่ซมพลาจะตาย เพื่อให้ซมพลาได้ตายตาหลับโดยไม่ต้องเป็นห่วงนาง ใน

การแสดงนางลำาหับจะมีการแทรกการเจรจาด้วยตนเองในระหว่างที่ตัวละครอื่นๆ กำาลังทำาบท ซึ่ง

สามารถเจรจาได้ทุกฉากและทุกตอนที่มีการรับบทและส่งบทระหว่างตัวละคร  และบทบาทการรำา

นางลำาหับต้องแสดงบทบาทการรำาใช้บทหรือรำาตีบทชนิดที่เรียกว่า การตีบทแบบคำาต่อคำาพร้อมทั้ง

การแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่หลากหลาย เช่น อารมณ์เศร้าโศก อารมณ์เสียใจ อารมณ์รัก อารมณ์

ดีใจ ใช้นาฏยศัพท์ที่เป็นพื้นฐานในการร่ายรำาและใช้ภาษาท่ารำาที่เป็นการแสดงท่าทางธรรมชาติเพื่อ

สื่อความหมายให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ  

 ดังนั้น  ผู้แสดงที่จะรับบทบาทนางลำาหับซึ่งเป็นตัวละครเอกที่มีความสำาคัญ ที่เป็นสาเหตุ

ทำาให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นในตอนท้ายของเรื่องให้ได้ดีนั้น จะต้องมีคุณสมบัติและมีบุคลิกภาพที่

สอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับนางลำาหับ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและมีประสบการณ์การแสดงนาฏศิลป์

ไทยท่ีมีความเชี่ยวชาญเพราะผู้แสดงจะต้องใช้ทักษะการร่ายรำาที่งดงามตามหลักนาฏศิลป์ไทย 

จัดเป็นกระบวนท่ารำาที่มีความอ่อนช้อยงดงามตามรูปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวง  ในการ

แสดงบทบาทต้องถ่ายทอดอารมณ์ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในเรื่องราวตรงตามเจตนารมณ์ของบท

พระราชนิพนธ์ 

  สำาหรับกระบวนท่ารำา แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการรำาใช้บทหรือรำาตีบทประกอบ

เพลงกล่อมนารี เพลงนางครวญ เพลงทะเลบ้า เพลงปราสาททอง เพลงร้องร่าย  เพลงโอด  ลักษณะ

ท่ารำาส่วนใหญ่มาจากการรำาตีบทตามคำาร้องชนิดที่เรียกว่าเป็นการตีบทแบบคำาต่อคำา โดยใช้นาฏย

ศัพท์ภาษาท่าและท่าทางธรรมชาติสามัญชนเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ ได้แก่  ตัว

เรา  รัก  อาย เศร้าโศก เสียใจ  ร้องไห้  ตาย ดีใจ  ปฏิเสธ คู่รัก สามี ฯลฯ มีท่ารำาที่มาจากเพลงแม่บท

ใหญ่ซึ่งถือเป็นท่ารำาแม่แบบและมาตรฐานฝึกปฏิบัติกระบวนท่ารำาในการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้แก่ 

ท่ารำาเฉิดฉิน ท่าพิสมัยเรียงหมอน มีท่ารำาเฉพาะที่ประดิษฐ์ขึ้นสำาหรับแสดงบทบาทลำาหับ ได้แก่ 

  การศึกษาบทบาทนางลำาหับในละครนอก เรื่อง เงาะป่า
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ท่าปิดประตู ท่าร้อนรน ท่านั่งคั่งคับ จะเห็นได้ว่ากระบวนการร่ายรำามีความสวยงามและเหมาะสม

กลมกลืนกับบทเพลงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวของบทละครได้อย่างชัดเจน  ผู้แสดงเป็นนาง

ลำาหับจะต้องศึกษาบทให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และฝึกฝนจนชำานาญจึงจะสามารถสรวมบทบาทเป็น 

“นางลำาหับ” ตัวละครที่มีความสำาคัญตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง นางลำาหับเป็นสตรีที่มีคุณค่าควรค่า

แก่การกล่าวถึงและสรรเสริญ เพราะเป็นสตรีตัวอย่างที่ให้คติแง่คิดหลายๆ ด้าน ได้แก่ ผู้ที่มีความ

งดงามทั้งกายและจิตใจ  มีความยึดมั่นในประเพณี รักนวลสงวนตัว กตัญญูกตเวที มั่นคงในความ

รัก และมีใจคอเด็ดเดี่ยว จึงทำาให้เกิดโศกนาฏกรรมในตอนท้ายเรื่อง ตัวละครนี้สามารถบ่งบอกถึง

การเป็นตัวละครที่เรียกว่า นางเอก ที่เป็นตัวเอกของเรื่องได้อย่างสมบูรณ์

 1.ข้อเสนอแนะในการทำาการวิจัย

  1) ควรศึกษาบทบาทนางลำาหับในละครนอกเรื่องเงาะป่า ตอน ชมป่า ซึ่งเป็น

ตอนที่ตัวละครนางลำาหับมีบทบาทที่สำาคัญและน่าศึกษาอีกตอนหนึ่ง

     2) ควรศึกษาตัวละครอื่นๆ ที่มีความสำาคัญในการแสดงละครประเภทต่างๆ เพื่อ

เป็นการรวบรวมจัดทำาเป็นงานวิจัยแนวอนุรักษ์และสืบทอดงานด้านนาฏศิลป์ไทย

      3) ควรศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ความเป็นมา บทบาท อัตลักษณ์และกระบวน

ท่ารำาของตัวละครในการแสดงที่ผู้แสดงต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถขั้นสูง เพื่อ

สร้างองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  1)  สำาหรับผู้ศึกษางานวิจัยที่เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำา  การปฏิบัติหน้าที่ผู้

สอนทักษะนาฏศิลป์ไทย สามารถศึกษาความรู้ประวัติที่มา   ลักษณะของเพลงร้อง  เพลงดนตรีและ

ใช้ทบทวนท่ารำาได้

  2) สำาหรับผู้วิจัยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นนาฏศิลปินหรือนักแสดง สามารถนำาไปใช้ใน

การศึกษาทำาความเข้าใจอารมณ์และบทบาทของตัวละคร

  3)  สามารถศึกษาและนำางานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะตัว

ละคร องค์ประกอบการแสดงด้านต่างๆตลอดจนกระบวนท่ารำาที่ประยุกต์ใช้กับการแสดงอื่นๆ ได้

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
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หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ 

สำาหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา 

 วารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha  Arts Journal) เป็นวารสารวิชาการของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ  

โดยตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และบทความวิชาการ (Review articles) 

รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และงานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา จาก

คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ซึ่งถือเป็นหนึ่งของการบริหารทางวิชาการแก่สังคม 

 บทความในวารสารศิลปกรรมบูรพานี้จะมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเป็น

ผู้พิจารณากลั่นกรองโดยมีกำาหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

 ฉบับภาคต้น (ฉบับที่ 1 มิถุนายน - พฤศจิกายน)

 ฉบับภาคปลาย (ฉบับที่ 2 ธันวาคม - พฤษภาคม)

ประเภทของบทความที่จะตีพิมพ์  

 1.  รายงานการวิจัยทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นบทความวิจัยหรือบทความงานสร้างสรรค์

ทางด้านศิลปกรรม และด้านวัฒนธรรม (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี 

การแสดง  สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ  โบราณคดี) และการจัดการ

ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์

 2. บทความวิชาการหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นบทความที่

เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรม

ศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ 

สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี) และการจัดการด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

พิพิธภัณฑ์ 

 3.  บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์

รูปแบบการเขียนบทความ

 รายงานการวิจัย บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ควรมีความยาว

ตั้งแต่ 5,000 คำา แต่ไม่ควรเกินกว่า 15,000 คำา (จำานวนคำาถือตามการนับจำานวนคำาใน Microsoft 

Word) หรือ จำานวนหน้า ตั้งแต่ 15 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 25 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม ภาพประกอบ 

และคำาบรรยายภาพ) ลงในกระดาษ A4 ระยะห่างจากขอบกระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่าง  1.5 นิ้ว   

ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New ขนาด 16 point เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้

เป็นเลขอารบิคทั้งหมด และมีข้อมูลสำาคัญตามลำาดับต่อไปนี้
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 • บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง ตำาแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษา 

    อังกฤษ

 • เชิงอรรถและบรรณานุกรม

คำาแนะนำาการเตรียมต้นฉบับ

 ผู้ส่งผลงานสามารถนำาเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ได้  ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1.บทความท่ีได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกนำาไปพิมพ์เผยแพร่

ในวารสารใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ในเวลา

เดียวกัน 

 2. บทความต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ   (Peer Review)   จากภายนอก

มหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆ  อย่างน้อย 2 คน

 3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และสามารถ

ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงสำานวนและรูปแบบ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร

 4.ผู้ประเมินบทความจะเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะนำา ว่าบทความนั้นๆ จะไดรับการ

ยอมรับ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือให้แก้ไข หากมีการแก้ไขผู้เขียนจะต้องส่งบทความแก้ไขอีกครั้งและ

ต้องแก้ไขบทความนั้นให้เสร็จภายใน 10-15 วันหลังจากได้รับผลการประเมิน 

 5.บทความที่นำาเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับภาคต้น ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือน 

กุมภาพันธ์และในฉบับภาคปลาย ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือนสิงหาคม

การเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์

 1. บทความ

 เอกสารบทความวิชาการ/วิจัย   จำานวน 3 ชุด พร้อมแบบนำาส่งต้นฉบับ จำานวน 1 ชุด

ซีดี-รอม จำานวน 1 แผ่น  ประกอบด้วย 

 (1)  ไฟล์บทความ นามสกุล .doc หรือ .docx และ pdf.

 (2)  ไฟล์ภาพประกอบ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด 300 Pixel 

/ High Resolution ขนาดไฟล์ไมต่่ำากว่า 500KB

 บทความสามารถจัดทำาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ 

บทความดังกล่าวต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องมาแล้ว การเขียน

ภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้คำาศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยง

การใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจำาเป็นและไม่ใช้คำาย่อ นอกจากเป็นคำาที่

ยอมรับกันโดยทั่วไปกรณีจำาเป็นให้เขียนคำาศัพท์ภาษาไทย ตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยคำา

แรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนคำาที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุก
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คำาให้ขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์คำาเดียวกันที่เป็นภาษาไทย

ตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำาศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะคำา

ศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น

 2. การพิมพ์ 

 ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษขนาด  A4 (8.5 X11 นิ้ว) 

ตั้งค่าหน้ากระดาษสำาหรับการพิมพ์ ห่างจากของกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านอื่น ๆ ด้านละ 1 นิ้ว 

เว้นบรรทัดใช้ระยะ No spacing ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New 

เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้เป็นเลขอารบิคทั้งหมด ซึ่งมีขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางตำาแหน่ง

ดังนี้

 - แผ่นปก ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้ตรงกลางของหน้าแรกด้วยอักษร

ขนาด 16 และพิมพ์ชื่อผู้เขียน คุณวุฒิ ตำาแหน่ง และสถานที่ทำางาน (Institutional Affiliation(s)) 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บอกหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน คณะ สาขา และที่อยู่ที่

สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address  ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษด้าน

ขวา

 - ต้องมีเลขหน้ากำากับ ในเนื้อหาทุกหน้าโดยมีขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ตำาแหน่งชิดขอบ

บนกระดาษด้านขวา  ยกเว้นแผ่นปกไม่ต้องใส่

 - ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน

   ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำาแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย

    ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำาแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย

 - ชื่อผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำาแหน่งตำาแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง  ถ้าผู้

เขียนเป็นชาวต่างประเทศให้นำาชื่อสกุลขึ้นก่อนชื่อต้น

 - ระบุข้อมูลว่า เป็นบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ 

และระบุที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัด (มหาวิทยาลัย / คณะ / สาขา) ของผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา 

ตำาแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อผู้เขียน

 -  บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนนำาเสนอเนื้อหา

 - บทความและมีการกำาหนดคำาสำาคัญไม่เกิน 5 คำาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ

เรียงหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิจารณา ตามความเหมาะสม

 -  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract) ใช้อักษรตัวตรง ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำา หรือ 15 

บรรทัด

 -  หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำาแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

 - หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลำาดับ

หมายเลขตำาแหน่งเว้น 1 Tab (0.5 นิ้ว)  จากขอบกระดาษด้านซ้าย 

 - เนื้อหา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
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 - จำานวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวระหว่าง 15-25 หน้า

 3. การเรียงลำาดับ

 รูปแบบของรายงานการวิจัย ควรเรียงลำาดับเรื่องดังนี้

  • บทคัดย่อภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

  • คำาสำาคัญภาษาไทย 2-5 คำา / ภาษาอังกฤษ

  • ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

  • วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  • กรอบแนวคิดและ สมมติฐาน (ถ้ามี)

  • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีการดำาเนินการวิจัย  

  • ผลการวิจัย เสนอให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ

  • ใช้ตารางเมื่อจำาเป็นคำาอธิบายตารางเสนอเฉพาะที่ต้องการชี้ประเด็นสำาคัญ

  • สรุปและอภิปรายผล เสนอเป็นความเรียงชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลที่  

     ได้กับกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐานเป็น 

     ข้อๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ใช้ศึกษาทั้งหมด

  • ข้อเสนอแนะและแนวทางการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  • เชิงอรรถ/เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม

 4. ภาพประกอบ 

 ผู้เขียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้ในเนื้อหา โดยขึ้นบรรทัดใหม่และจัดวางภาพไว้

ใต้ข้อความที่เกี่ยวข้อง และมีคำาบรรยายใต้ภาพ การบรรยายภาพให้พิมพ์ใต้ภาพ หากเป็นภาพที่

มีลิขสิทธิ์(เช่น จากหนังสือวารสารต่างๆ เป็นต้น) ต้องได้รับการอนุญาตก่อน และต้องมีการอ้างอิง 

reference ด้วยโดยระบุดังนี้ ตามรูปแบบ ดังนี้

 ภาพที่ 1 : 

 (ที่มา :  ชื่อ และ พ.ศ.)

 ให้ใช้คำาว่า ภาพที่ 1 โดยเป็นตัวหนา ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) และข้อความ

บรรยายภาพ บรรทัดต่อมาเป็นที่มาของภาพ  โดยระบุ แหล่งที่มา และปี พ.ศ.ไฟล์ภาพที่ส่งมาจะ

เป็นสีหรือขาวดำา ก็ได้ แต่ภาพในวารสารที่ตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวดำา เท่านั้น โดยให้ส่งเป็นไฟล์

ภาพ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด โดยปรับขนาดของไฟล์รูป ไม่ควรต่ำ�

กว่า 300 Pixel/High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต่ำ�กว่า 500 KB  โดยต้องระบุชื่อภาพ ให้ตรงกับลำาดับ

ภาพที่แทรกไว้ในข้อมูลเนื้อหา    

 5. การอ้างอิงเอกสาร

 ในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม ปี เป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเนื้อหาไม่แยกส่วน โดยอาจ

เขียนชื่อผู้แต่งที่ใช้อ้างอิงให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาหรือจะแยกใส่ในวงเล็บท้ายข้อความอ้างอิงก็ได้  
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 1. นามของผู้เขียนและการอ้างอิงที่เป็นตัวเลข 

 - นามของผู้เขียนภาษาไทย ให้เขียนชื่อ และให้ใช้พุทธศักราช ตัวเลขหน้าเป็นเลขอารบิก

ทั้งหมด  เช่น

 • พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, 48) กล่าวว่า..................(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งแรก) หรือ 

(พวงรัตน์, 2527, 48) กล่าวว่า............ .(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งต่อมา)  หรือ (พวงรัตน์, 2527, 

48) (ตามหลังข้อความที่อ้างอิงถึง)

 • ผู้วิจัยใช้ทฤษฏีของ เบสต์ ที่กล่าวไว้ว่าการแปลความหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ (Best, 1986 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, 48)  

 • การผสมผสานระหว่างรูปแบบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในจินตนาการ ให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ที่ยัง

คงความรู้สึกถึงประโยชน์ในการประดับตกแต่งตัวอาคาร (นวลน้อย บุญวงษ์,  2539, 59)

 - นามของผู้เขียนภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล (last name) ให้ใช้คริสต์

ศักราช และเลขหน้าเป็นเลขอารบิค ทั้งหมด เช่น

 • Smith and Thomas  (1989, 38-42) introduced........หรือ  ............(Smith and Thom-

as 1989, 38-42)

 2. เรื่องที่มีผู้เขียนมากกว่า 3 คนขึ้นไป 

 -    ภาษาไทย ใช้ชื่อแรกแล้วตามด้วยคำาว่า และคณะ แล้วจึงเป็น พุทธศักราชและเลขหน้า 

เช่น

 •…….(นวลน้อย บุญวงษ์ และคณะ 2539, 117-121) 

 -  ภาษาต่างประเทศ  ใช้เฉพาะนามสกุลคนแรก แล้วตามด้วย et al. และ ค.ศ. เช่น

 •.........(Brown et al. 1978, 58)

 3.  ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้กำากับตัวอักษรตามลำาดับ เช่น ก, ข, ค,...  A, 

B, C,… ต่อจากปีพิมพ์ เช่น  

 • (ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรือ (Brown1991A, 299)

 4.  กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทนและใช้

ตัวเอน เช่น 

 • (ทัศนศิลป์ 2550, 15) เอกสารจากเว็บไซต์ เช่น หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษร

โรมันแบบถ่าย

 • เสียง (2542, ออนไลน์) หมายความว่า ............. หรือ ..............

 • ............ (Therapeutic Goods Administration, online)

 6. การเขียนบรรณานุกรม

 เอกสารอ้างอิงทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการอ้างอิง ให้นำามาเขียนเป็นบรรณานุกรมทุก

รายการ  มีหลักเกณฑ์ดังนี้
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 6.1 จัดทำารายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยรายการสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ

 6.2 การอ้างอิงที่เป็นตัวเลขใช้เลขอารบิกทุกกรณี

 6.3. เรียงลำาดับตามตัวอักษรของผู้แต่ง 

  • เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสารภาษาไทย ให้เขียนชื่อ ทุกคนเรียงกันไป คั่น 

 ด้วยจุลภาค  (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย “และ” เช่น พวงรัตน์ ทวีรัตน์, จิตรแก้ว สว่างราช,  

 และชูศักดิ์  เตชะณรงค์ . 

  • เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงลำาดับตามปี จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที ่  

 พิมพ์ หลังต่อๆ มา แต่หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค กำากับไว้ที่พุทธศักราช หรือ A B C  

 กำากับไว้ที่คริสต์ศักราชโดยเรียง ตามลำาดับของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลังและตามลำาดับ  

 ตัวอักษรของชื่อเรื่องสำาหรับชื่อเรื่องให้ใช้ตัวเอน

  • ชื่อผู้แต่งในรายการถัดจากรายการแรกให้แทนชื่อผู้เขียนด้วยการขีดเส้นใต้   

 จำานวน 16 เคาะ (8 ตัวอักษร) ตามด้วยจุด (.)  

 6.4 บรรณานุกรมที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ในการพิมพ์/เขียนบรรทัดที่ 2 ให้เยื้องเข้า  

 ประมาณ ½ นิ้ว  เช่น

 ตัวอย่างหนังสือผู้แต่งเป็นผู้เขียน

 เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารทางการตลาด . กรุงเทพฯ  : 

  วสิทธิ์พัฒนา.

 ณรงค์ รัตนะ. (2528ก).  การครอบครองและการรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย.   

  กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  และการพลังงาน.

 __________. (2528ข).  คู่มือการเจรจาและการทำาข้อตกลงการถ่ายทอด   

  เทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร:  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

  เทคโนโลยีและการพลังงาน. 

 American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

 Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological   

  Association. 

 ตัวอย่างหนังสือที่มีบรรณาธิการ

 พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์, บรรณาธิการ. (2553). คนละไม้คนละมือ. ราชบุรี: ศูนย์ประสานงาน  

  ชมรมศิษย์เก่าสามเณรลัยแม่พระนิรมล.

 Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York: 

  Springerverlag.
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 6.5 ชื่อเรื่องหนังสือ  ชื่อบทความ ชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร

 ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคำา ยกเว้นคำาบุรพบทและสันธาน 

 6.6 หากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ สำานักพิมพ์ ให้ใช้คำาว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. หากไม่ปรากฏปีที ่

 พิมพ์ให้ใช้คำาว่า ม.ป.ป. หรือ N.d.

 6.7 ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง  ผู้รวบรวม  ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทน

 6.7ลำาดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ดังนี้

 หนังสือ :   ผู้เขียน.//ปี.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อเมือง:/สำานักพิมพ์. 

  ณรงค์ รัตนะ. (2530).  เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่อ. กรุงเทพมหานคร  

  :  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
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ลิขสิทธิ์

 ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha  Arts Journal) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ห้ามนำาข้อความ

ทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ�เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์

อักษร

ความรับผิดชอบ

 เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิด

พลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

การพิจารณาบทความ

 1. กองบรรณาธิการ จะทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทความและจะแจ้งผลการพิจารณา

ให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบทความ ทั้งนี้กองบรรณาธิการฝ่าย

ประสานงานจะทำาหน้าที่ประสานงานกับผู้ส่งบทความในทุกขั้นตอน

 2.  ฝ่ายประสานงานจะดำาเนินการจัดรูปแบบของบทความให้เป็นระบบเดียวกันทุก

บทความก่อนนำาเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณา จากนั้น จึงส่งบทความที่ได้รับการ

พิจารณาในเบื้องต้นให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จำานวน 2 ท่าน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น

ชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน

  ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด จากนั้น จึงส่งผลการพิจารณา

ของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความ หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ผู้ส่งบทความแก้ไขและนำาส่งกอง

บรรณาธิการภายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา

 3. ฝ่ายประสานงานนำาบทความที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการเรียบ

เรียงพิมพ์และการตีพิมพ์ โดยใช้ระยะเวลาดำาเนินการประมาณ 2-3 เดือน

 4. ผู้ส่งบทความจะได้รับ “วารสารศิลปกรรมบูรพา” จำานวน 2 เล่มเป็นการตอบแทน 

ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วารสารศิลปกรรมบูรพาได้รับการเผยแพร่การส่งต้นฉบับ
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การจัดส่ง

 ผู้เขียนต้องนำาส่งเอกสารต้นฉบับในรูปแบบไฟล์  Word พร้อมแผ่น CD  ตามข้อกำาหนด

ของรูปแบบวารสาร จำานวน 3 ชุด   ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

 บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha  Arts Journal)

 บัณฑิตวิทยาลัย สำานักงานคณบดี 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ตำาบลแสนสุข อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

 โทรศัพท์. 038 102 222, 038 391 042 ต่อ  2510, 2511, 2516

 โทรสาร 038  391042



วารสารศิลปกรรมบูรพา 2559

207



208

แบบฟอร์มนำาส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารศิลปกรรมบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

(ส่งพร้อมกับบทความ)
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เรียน   บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................

(Mr./Mrs./Ms.).........................................................................................................................

คุณวุฒิสูงสุด และสถานศึษา.....................................................................................................

ตำาแหน่ง/ตำาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ........................................................................................

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่ทำางาน....................................................................................................

ขอส่ง  บทความจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  บทความวิชาการ

           บทความปริทัศน์ (review article)  บทวิจารณ์หนังสือ (book review)

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) .................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................

............………………………………………………………………………………………………  

คำาสำาคัญ (ภาษาไทย) ..............................................................................................................

Keyword (ภาษาอังฤษ)............................................................................................................

ที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก......................หมู่ที่...................ซอย.................ถนน....................

ตำาบล/แขวง....................อำาเภอ/เขต.....................จังหวัด..........................

รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์มือถือ...........................

โทรสาร..........................

E-mail.....................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้     

  เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว 

  เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ที่ระบุชื่อในบทความ 

บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นำาส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน

วารสารอื่นๆ อีก   นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสาร

ศิลปกรรมบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

           ลงนาม....................................................... 

          (.................................................................)
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