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 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 นี้ 

จดัขึน้เพ่ือเป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการระหว่างศลิปิน คณาจารย์ และนกัศกึษา ทางด้านงานออกแบบ

ศิลปกรรมทุกแขนง โดยมีหัวข้อร่วมเสวนาประจ�าปี 2562 คือ “Arts beyond Border ก้าวข้ามขอบเขต

งานศิลปะและงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์” 

 โครงการฯดงักล่าว เป็นผลสบืเนือ่งมาจากความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน

ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ประกอบด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย สงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี(ภาคเีครอืข่าย 4U PLUS) โดยทัง้ 4 มหาวิทยาลัย ล้วนมีความ

มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ระหว่าง

ศิลปิน คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้มีความรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกดิจิทัล 

โดยเฉพาะ Digital Disruption อันเป็นโจทย์ที่น�าความท้าทายใหม่ๆ มาช่วยขยายขอบเขตและบทบาทของ

งานศิลปกรรม ให้มีความเคลื่อนไหวไปได้ไกลแบบไร้ขอบเขตมากยิ่งขึ้น 

 การจัดโครงการนี้ ถือเป็นการด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของท้ัง 4 มหาวิทยาลัย 

และก่อให้เกดิเวทเีผยแพร่ผลงานวจิยัในสาขาศลิปะ วฒันธรรม และการออกแบบโดยเฉพาะ ซึง่การจดัประชมุ

นี้จักมีส่วนช่วยสนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรม จึงนับว่าเป็น

ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัทางการศกึษาทีก่่อให้เกิดประโยชน์หลากหลาย ไม่เฉพาะแต่คณาจารย์ ศลิปิน หรือ

นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม แต่ยังช่วยส่งต่อความรู้ให้แก่สังคมในลักษณะการบริการวิชาการแก่ชุมชน และผู้ที่

สนใจงานด้านศิลปะและงานออกแบบของไทยให้ก้าวหน้าได้ต่อไป
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สาส์นจากคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

	 โครงการประชุมวชิาการทางความก้าวหน้าทางด้านศิลปะ	วฒันธรรม	และ	การออกแบบระดบัชาต	ิ
Art	Conference	และการแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์	และศิลปิน	IADCE	ครั้งที่	1	เกิดขึ้นจากความร่วม
มอืของ	4	สถาบนัอันประกอบไปด้วย	คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑิตย์	คณะศลิปกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา		คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	และ	คณะศิลป
วจิติร	สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการร่วมมอืท่ีส�าคัญทางด้านศลิปะ	วฒันธรรม	และการออกแบบ
ของทั้ง	4	สถาบันที่ไม่เคยปรากฎขึ้นมาก่อน	ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะท�าให้ทั้ง	4	สถาบันจะมาจับมือร่วมกันใน
งานระดับนีไ้ด้	เพราะไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสถานท่ีตัง้	ทีอ่ยูห่่างกนัมาก	และกไ็ม่เคยได้มีการร่วมมอือ่ืนใดๆก่อนหน้า
มาก่อน	ท�าให้งานนี้เป็นงานพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้	

	 ซึง่ผมเองในนามของอาจารย์	และบคุคลากรของคณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	
เองก็รู ้สึกยินดี	 และปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้บริหารระดับสูงของอีกสามสถาบันให้ความร่วมมือ	 และ
กระตือรือร้นที่จะร่วมกันจัดงานนี้เป็นอย่างดี	 แม้บางครั้งการประชุมเตรียมงานของเราจะติดขัดไปบ้างเพราะ
อาจจะห่างกันไกลหลายร้อยกิโลแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนัก	 เพราะน่ีอาจจะเป็นเพราะศิลปะที่เป็นภาษา
สากลดงึดูดให้พวกเรามาร่วมจัดงานทีพ่เิศษและยิง่ใหญ่นีไ้ด้	กระผมก็หวงัว่างานนีค้งไม่ได้เป็นงานครัง้แรก	และ
ครั้งเดียวที่พวกเราได้ร่วมกันจัด	แต่คิดว่าจะมีงาน	และความร่วมมือในลักษณะอย่างนี้อีกในปีต่อๆไป	และผม
ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายท่ีได้ร่วมจัดงานนี้ขึ้นมาจนประสบผลส�าเร็จไม่ว่าจะเป็น	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา		เจ้าของผู้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดแสดงงาน	คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้เป็น
เพือ่นร่วมคดิ	ร่วมจดั	ร่วมท�า	และคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วทิยาเขตปัตตานเีพ่ือน
ของเราที่มาจากแดนไกล	 มีประชุมครั้งใดไกลแค่ไหนก็ไม่เคยขาด	และต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ต่างๆที่มาจากต่างประเทศที่ส่งผลงานมาเข้าร่วมเป็นจ�านวนมากท�าให้งานครั้งนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่ง	

	 สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์	และผู้จัดงานทุกท่านทุกฝ่ายที่ท่านช่วยกันสร้างสรรค์งานที่ดีนี้
ขึน้มาอนัจะเป็นการยกระดบัความก้าวหน้าแก่สังคม	และประเทศชาติ	เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้คนไทยได้ตระหนัก
รู้ถึงความส�าคัญของงานในด้านศิลปะวัฒนธรรม	และการออกแบบนี้ยิ่งๆขึ้นไปครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธกร	อุไรรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาส์นจากคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

	 ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 กระผมรู้สึกมี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง	ที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ	3	คณะทางด้านศิลปะของอีก	3	มหาวิทยาลัย	คือมหาวิทยาลัย
ธรุกจิบณัฑิตย์	มหาวทิยาลยับรูพา	และ	สถาบันบัณฑติพฒันศลิป์	รวมเป็น	4	มหาวทิยาลยั	ในการจดัการประชมุ
วิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ	วัฒนธรรม	และการออกแบบระดับชาติ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	เรื่อง	
“ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ	และ	งานออกแบบอย่างสร้างสรรค์	(Arts	Beyond	Border)”	ร่วมกันในครั้งนี้	
“ศิลปะ”	 เป็นสิ่งที่เปิดกว้างทางจินตนาการ	 ความคิด	 อารมณ์	 ความรู้สึก	 ที่สามารถแสดงออกมาด้วยความ
หลากหลายในการสือ่สาร	ทัง้ทีเ่ป็นนามธรรมและรปูธรรม	ซึง่โดยส่วนใหญ่คนทัว่ไปมกัจะคุน้ชนิกบัศลิปะในมติิ
ของความสวยงามและความบนัเทงิเท่านัน้	แต่ในขณะเดยีวกนั	“ศลิปะ”	กย็งัมแีง่มมุทางวชิาการ	มกีารค้นคว้า
หาความรู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	โดยใช้หลักวิชาอยู่เสมอ

	 ดังนั้นการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้	จึงเป็นส่วนหนึ่งในการตอกย�้าให้เห็นถึงคุณค่า
ของศิลปะในมิติด้านวิชาการ	 ที่นอกเหนือจากจะมีส่วนช่วยสร้างสุนทรียะให้เกิดขึ้นในสังคมแล้ว	 ยังแสดงให้
เห็นถึงความองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะแขนงต่างๆ	 โดยปราศจากพรมแดนกั้นกลางระหว่าง
ประเภทของงานศิลปะและสถาบัน	 ทั้งยังเปิดกว้างให้เป็นเวทีทางวิชาการส�าหรับศิลปินทุกคน	 ที่มีระบบการ	
กลั่นกรองผลงานตามหลักวิชา	ในการประเมินคุณภาพผลงานที่เข้าร่วมน�าเสนอโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติจากเครือข่ายความร่วมมือ	 4	
มหาวิทยาลัยในคร้ังนี้	 จะเป็นเวทีและช่องทางท่ีส�าคัญที่จะเปิดโอกาสให้กับนักวิชาการและศิลปินทุกแขนงได้
เข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานหรือการค้นคว้าวิจัยส่ิงใหม่ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับงานศิลปกรรม
แขนงต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี	เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางด้านศิลปกรรมในสังคมไทย
ต่อไป

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภดล	ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
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สาส์นจากคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

	 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยท่ีคณะ
ศลิปกรรมศาสตร์มีหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการบรูณาการพฒันา	และขยายความร่วม
มอื	และการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานและเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่สอดคล้องกบัปรชัญาของคณะศลิปกรรมศาสตร์	
ที่ว่า	“เป็นเลิศวิชาการ	สานสร้างศิลปกรรม	เชิดชูคุณธรรม	มุ่งน�าสู่สากล”

	 งานแสดงนิทรรศการงานศิลปะ	และการออกแบบ	ครัง้ท่ี	1	ประจ�าปี	2562	และงานประชมุวชิาการ
ด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ	วัฒนธรรม	และการออกแบบระดับชาติ	ครั้งที่	 1	ประจ�าปี	 2562	 เป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 กับ	 สถาบันการศึกษา
ทางด้านศิลปะ	และการออกแบบในประเทศไทยและนานาชาติ

	 ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	กระผมขอขอบคุณทุกเครือข่ายและศิลปิน
ทุกท่านที่ร่วมกันท�าให้กิจกรรมคร้ังนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 งานแสดงนิทรรศการงาน
ศิลปะ	 และการออกแบบ	 ครั้งท่ี	 1	 ประจ�าปี	 2562	 และ	 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ	
วัฒนธรรม	และการออกแบบระดับชาติ	ครั้งที่	1	ประจ�าปี	2562	ในครั้งนี้จะเป็นส่วนผลักดันให้ความร่วมมือ
ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบใน
ประเทศไทยและนานาชาติให้พัฒนายิ่งขึ้นไป

รองศาสตราจารย์เสกสรรค์	ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา

สาส์นจากคณบดี คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 โครงการประชมุวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศลิปะ	วัฒนธรรม	และการออกแบบระดบัชาติ	ครัง้
ที่	1	เรื่อง	“ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะและงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์”	(Arts	Beyond	Border)	และโครงการ
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์	The	1st	International	Arts	&	Designs	Collaborative	Exhibition	2019	
“The	Age	of	Art	and	Cultural	Diversity”	เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย	4U	PLUS	ที่มุ่งส่งเสริม
ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ	การพฒันาความร่วมมอืทางวชิาการด้านศลิปะ
และการออกแบบที่จะก่อให้เกิดผลต่อยอดทั้งงานวิจัย	 งานสร้างสรรค์สู่การเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ	เป็นความร่วมมอืทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและผูส้นใจในศลิปะและการออกแบบอย่างหลาก
หลายและกว้างขวาง

	 ความร่วมมอืในการพฒันาการเรยีนรูแ้ละการสร้างสรรค์ทางด้านศลิปะและการออกแบบทีเ่กดิจาก
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาแล้วส่งต่อองค์ความรู้สู่สังคมนี้	เป็นแนวทางที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้า
ของสงัคมทุกระดบัให้ยัง่ยนือย่างแท้จรงิ	เนือ่งจากการพัฒนาต้องสอดคล้องกับภูมสัิงคม	ซึง่ประกอบด้วยความ
สมบูรณ์ทางสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ	กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม	จะต้องก้าวหน้าไปพร้อมๆกันโดยต้องเกิด
จากความร่วมมอืกนัของผูเ้กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน	การดาเนนิกจิกรรมครัง้นีจ้งึเป็นก้าวแรกทีส่าคญัทีจ่ะ
ส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาสังคมด้านวัฒนธรรมในระดบัชาตแิละส่งผลไปสู่มวลมนษุยชาตใินอนาคตด้วย

	 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมดาเนินกิจกรรมสาคัญครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ	
และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าความร่วมมอืของทกุฝ่ายจะกระชับแน่นแฟ้นและจะขยายความร่วมมอืให้กว้างขวางขึน้
ต่อไปอีก

  

นายเด่น	หวานจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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บทคัดย่อ
	 ในสงัคมปัจจบัุนมีการเปลือ่นของสงัคมโลกอย่างต่อเนือ่ง	ความเจรญิของเทคโนโลยแีละการสือ่สาร	
ย่อโลกให้เล็กลง	ผู้คนหันมาเล่นสื่อสังคมออนไลน์	จนเกิดสภาวะทางจิตเวช	โรคนาซิซีติส	ภาวะลุ่มหลงตัวเอง		
ซึ่งต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้คนและสังคม	เมื่อได้รับในปริมาณมากหรือน้อยจนเกินไปท�าให้เกิดความ
วิตกกังวล	เครียด	น�าไปสู่สภาวะซึมเศร้า	และจุดจบของบางคนคือการฆ่าตัวตาย	การวิจัยในต่างประเทศ	โดย
ธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาด	ระบุว่าในปี	62	โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาอันดับ	2	รองจากโรคหัวใจ
หลอดเลือด	กลายเป็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ
	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจงึเป็นแรงบันดาลใจให้ผูส้ร้างสรรค์	ต้องการสะท้อนให้เหน็ถึงปัญหาในสงัคม
ปัจจุบันที่ผู้คนเสพติดสื่อสังคมออนไลน์	หวังเพื่อสร้างกระแสให้ตนเองโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ	โดยการลงรูปใช้
สัญลักษณ์การเซลฟี่ตัวเอง	 แปะติดวัสดุ	 ที่แสดงความเป็นตัวตนผ่านจิตใต้ส�านึกที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะ
ทางจิตเวชเพื่อบ�าบัดตัวเอง	น�าไปสู่การด�าเนินชีวิตในจิตรู้ส�านึกต่อไป	ผ่านผลงานจิตรกรรมสื่อผสม
ค�าส�าคัญ: ภาพเสมือน, โรคนาซิซิติส, เงาสะท้อน 

Abstract
	 Every	human	being	has	its	own	psychiatric	condition.	In	the	amount	that	can	be	
controlled	and	cannot	be	controlled.	The	person	who	has	a	mental	state	that	can	find	a	way	
to	 release	 their	 own	without	harming	other	people’s	ways	of	 life.	 To	 study	 the	 creative													
processes	in	the	visual	arts.	To	reflect	the	perspective	using	social	media	until	causing	self-
enchantment	by	choosing	to	use	social	media	channels.	To	release	feelings	of	the	creator	
too.
	 How	to	propose	creative	artwork	through	the	feminine	form.	Reflecting	the	problem	
of	addiction	to	social	media.	The	psychiatric	problems	by	using	art	therapy	through	color	
lines,	shapes,	sculptures,	materials,	colors,	yarns,	color	shading,	canvas	in	the	form	of	mixed	
media	painting.	By	using	art	to	treat	psychiatric	conditions.	Female	needs	agent	that	is	sweet	
but	not	weak.	Hiding	mystery	and	sometimes	seem	chaotic	as	the	mind	is	constantly	chang-
ing	through	mixed	media	painting.
Keywords: Virtual image, Narcissistic ,Reflection
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The virtual image of a reflection in the Narcissistic Personality Disorder

 
 

How to propose creative artwork through the feminine form. Reflecting the problem 
of addiction to social media. The psychiatric problems by using art therapy through color 
lines, shapes, sculptures, materials, colors, yarns, color shading, canvas in the form of mixed 
media painting. By using art to treat psychiatric conditions. Female needs agent that is sweet 
but not weak. Hiding mystery and sometimes seem chaotic as the mind is constantly 
changing through mixed media painting. 
Keywords :  Virtual image, Narcissistic ,reflection 
 

บทน า 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาวะหลงตัวเองของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน 
ความต้องการการยอมรับ เพ่ือมีตัวตนในสังคม ส่งผลให้ผู้คนมองตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่ง ประกอบ
กับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ย่อโลกให้เล็กลง  การเจริญของวัตถุ ค่านิยมต่างๆ การ
เจริญเติบโตของเทคโนโลยีถึงขีดสุดในทุกด้าน แต่ในทางกลับกัน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย
ข้อมูลในสัปดาห์สุขภาพจิตปี พ.ศ.2560  จากการเก็บข้อมูล 1-7 พฤศจิกายน 2560 ได้ข้อมูลดังนี้ว่าคนไทย 
1.5 ล้านคน ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสถิติ ที่สูงขึ้น 4 แสนรายจากสถิติ ปี 2557 ร้อยละ 36 ในรอบ 3 ปี 
เกณฑ์วินิจฉัย ของภาวะซึมเศร้า โดยทั่วไป (มาโนช หล่อตระกูล , 2560:45)  กระตุ้นให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ
ตัวเอง โดยการถ่ายรูปลงสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเป็นที่ยอมรับภายในโลกเสมือนจริง ที่ไม่สามารถ
หาความเป็นจริงได้  เมื่อความต้องการของตนเองถูกกระตุ้น และต้องการเรียกร้องความสนใจมากขึ้น แต่เมื่อ
ไม่ได้รับการตอบสนองดังที่ใจหวัง จึงเกิดภาวะความผิดหวังซ้ าซาก จนก่อให้เกิดปมในใจ จนถึงขั้นควบคุมสติ
ของตนเองไม่ได้  ซึ่งเป็นอาการของโรคนาซิสซัส (Narcissus) ที่มีลักษณะอาการความวิตกกังวล ความเสียใจ 
นอนไม่หลับ เป็นภาวะซึมเศร้า ถึงข้ันอยากฆ่าตัวตายส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาสังคมในวงกว้างต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.   เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานชุด “ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนาซิซีสติก” ในเทคนิค
จิตรกรรมสื่อผสม ด้วยเยื่อกระดาษสี วัสดุเลื่อม ผ้าพิมพ์ลาย วัสดุทางหัตถกรรม และวัสดุทางเทคโนโลยี โดย
ใช้การปะติด จ านวน 1 ชุด 4 ชิ้น 

2. เพ่ือท าการศึกษาที่มาของโรคนาซิซีสติกและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางจิต  
  3.  เพ่ือกระตุ้นเตือน ให้ผู้คนเห็นถึงโทษภัยจากการเสพสื่อสังคมออนไลน์จนเกินพอดีจนก่อให้เกิด

ภาวะเสพติดสื่อ และท้ายที่สุดขังตนเองอยู่ในโลกเสมือน จนยากแก่การเปิดใจยอมรับความเป็นจริง  
กรอบแนวความคิดและสมมุติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะโรคนาซิซีสติก  
สภาวะหลงตนเอง  

 

การวิเคราะห์ทฤษฎ ี
1.โรคนาซิซสีติก 

2.โครงสรา้งทางจิต 
Id, Ego and Super Ego 

 

ผลงานชดุ“ภาพเสมือน
แห่งเงาสะท้อนสภาวะ
โรคนาซิซสิติก” ใน
รูปแบบจิตรกรรม

สือ่ผสม 

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปมปญัหาโรคหลงตัวเองในสังคม
ปัจจุบันท่ีติดยดึกับโลกเสมือนจนเกินพอดี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผลงานสร้างสรรค์ ชุด ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนา
ซิซิสติก เพ่ือเป็นการท าความเข้าใจในที่มาและแรงบันดาลใจที่ชี้ให้เห็นถึงปมปัญหาที่ท าให้การสร้างสรรค์
ผลงานชุด ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนาซิซีสติกเป็นผลงานศิลปะ ที่สะท้อนถึงภาวะจิตเวช 
ที่มาของโรคนาซิสติส  
 ที่มาจากเทพนิยายนาซิสซัส (Tomnan-fiower, online) ประวัติเทพนาซิสซัส เป็นเทพที่มาจาก
สายเลือดของเทพทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ เป็นบุตรของวีนัสเทพีแห่งความงาม กับอพอลโล เทพแห่งการท านาย
และการรักษาโรค และด้วยเพราะเทพีวีนัสนี้มีรูปโฉมงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจเทพหลากหลายองค์ บนสรวง
สวรรค์ ซึ่งเมื่อให้ก าเนิดนาซิสซัส ก็ส่งผลให้นาซิสซัสกลายเป็นบุรุษที่มีรูปโฉมงดงามหาใครเทียบเทียม และ
ประจวบกับเทพอพอลโล ที่ถือได้ว่า เป็นเทพที่มีความลุ่มหลงและความมั่นใจในตัวเองสูง ก็ท าให้นาซิสซัสก
ลายเป็นเทพท่ีมีนิสัยเช่นนั้นตามไปด้วย 
 ผลจากค าสาปท าให้นาร์ซิสซัสไม่รู้ว่าเป็นเงาของตน เขาไม่ยอมกินยอมนอนและคอยจะโอบกอดชาย
รูปงามที่เขาแสนรักอีกแต่ผลก็เป็นเหมือนเดิมจนสิ้นใจลงข้างล าธารกลายเป็นดอกไม้ที่งดงามริมน้ า ราวกับว่า
คอยชะโงกดูเงาของตน ชื่อ นาร์ซิสซัส (Narcissus, ดอกจะมีขนาดใหญ่ ล าต้นแข็งตั้งตรง ขึ้นอยู่ตามริมน้ า ซึ่ง
ในภาษาจีนเรียกว่า “จุ๊ยเซียน”) โรค Narcissistic Personality Disorder  หรือ โรคคลั่งตัวเอง (เรียกย่อๆ ว่า 
NPD หรือ ภาวะ Narcissism) เป็นภาวะบกพร่องด้านบุคลิกภาพอันเนื่องมาจากอาการหลงตัวเองมากเกินไป 
ชื่อโรคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายกรีก 
อิทธิพลจากสภาพสังคมและสื่อสังคมออนไลน์ 
 ในสภาพสังคมท่ีมีการแก่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ท าให้ผู้คนหันมาแข่งขัน ต้องการเป็นที่ยอมรับใน
สังคม เมื่อผู้คนผิดหวัง เสียใจ จึงหันไปพึ่งสิ่งอื่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง ประกอบกับการ
สื่อสารและเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทกับคนยุคปัจจุบันมากข้ึน ท าให้ผู้คนหันมาลงรูปตัวเองในสื่อสังคมออนไลน์
เพ่ือปลดปล่อยความรู้สึก ต้องการเรียกร้องความสนใจจากสังคม การไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม  ผิดหวัง เสียใจ 
จนนอนไม่หลับ ย้ าคิดย้ าท า เกิดเป็นสภาวะซึมเศร้าจากการเก็บข้อมูล 1-7 พฤศจิกายน 2560 ได้ข้อมูลดังนี้ว่า
คนไทย 1.5 ล้านคน ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสถิติ ที่สูงขึ้น 4 แสนรายจากสถิติ ปี 2557 ร้อยละ 36 ใน
รอบ 3 ปี เกณฑ์วินิจฉัย ของภาวะซึมเศร้า โดยทั่วไป (มาโนช หล่อตระกูล , 2560:45)  วนเวียนเป็นวัฎจักร
เช่นนี้ ไม่จบสิ้น 
 ในประเทศไทยมีสถิติการฆ่าตัวตาย ชี้สถิตสูงขึ้นเดือนละ 350 คน (กรมสุขภาพจิต, 2558) เป็นปัญหา
ที่ควรจับตามองเพราะข้ึนเป็นโรคในอันดับที่ 4 ในประเทศไทยตอนนี้ ในส่วนของต่างประเทศนั้นปี ค.ศ. 2010 
มีรายงานผลการศึกษาของธนาคารโลกและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีผลการวิจัยออกมาว่าโรคซึมเศร้าเป็น
ปัญหาระดับโลกเป็นอันดับที่ 2 รองลงมาจากโลกหัวใจหลอดเลือด โรคซึมเศร้าจึงควรเป็นโรคที่สังคมควรให้
ความส าคัญ เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไปสู่ประชาคมโลก  
 การถ่ายรูปตัวเองเป็นที่สนใจในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ม ีการประดิษฐ์ท่าทางต่างๆ เอียงซ้าย 
ขวา ปิดปาก ถ่ายมุมสูง เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความดึงดูดใจต่อเพศตรงข้าม สร้างจุดสนใจ เพ่ือกระตุ้นให้ตนเอง
เป็นที่ยอมรับในสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองในโลกเสมือนจริง ชดเชยในโลกแห่งความเป็นจริงที่
ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร 
 

 
 

 

 

 

  
 

ภาพที่ 1 : ภาพถ่ายเซลฟ้ีนางแบบ 
ที่มา  : www.sistacafe.comg. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 31กรกฎาคม 2561 

 
อิทธิพลจากนักจิตวิทยาแบบจิตวิเคราะห์ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์  
 นักจิตวิทยาแบบจิตวิเคราะห์ คิดค้นทฤษฏีจิตวิเคราะห์กล่าวว่า บุคลิกภาพประกอบด้วย จิตของ
มนุษย์มีโครงสร้างของจิตเป็น 3 ส่วน Id, Ego and Super Ego จนกลายเป็นลักษณะของบุคคลจะท างาน
สัมพันธ์กันไม่แยกจากกันอย่างเด็ดขาดในส่วนของ Super  สอดคล้องกับหลักปรัชญาในเรื่องลัทธิอนุมานวิทยา 
เชื่อว่า ความรู้ที่แท้จริงเกิดจากการคิดหาเหตุผลกับประสบการณ์ร่วมกัน อิมมามูเอล คานต์ (Immanuel 
Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ผู้น าปรัชญาลัทธิอนุมานวิทยา จากแนวคิดของเขา ที่เรียกว่าว่าจิตนิยมอุตรวิสัย 
(Transcendental idealism) ที่กล่าวว่ามนุษย์มีแนวคิดบางอย่างในรูปแบบที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ( Innate 
idea) รับรู้ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกโดยผ่านทางประสาทสัมผัส ประกอบกับมโนภาพที่ติดตัวมา ในบางครั้ง
มาในรูปแบบความฝัน  
ศิลปินที่ท าการศึกษา คือ ฟรีดา คาห์โล , มิชิมะ ยุกิโอะ และศิลปินไทย ดร.เมตตา สุวรรณศร 

1) ฟรีดา คาห์โล 
 

        
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 ฟรีดา คาห์โล (Frida Kahlo) จิตรกรชาวเม๊กซิกัน มีลักษณะรูปหน้าสวย คมและ คิ้วชนกัน ในปี 
2548 ฟรีดาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ท าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะที่กระดูกเชิงกราน และมดลูก ท าให้
ศิลปินหมกมุ่นอยู่แต่ในโลกเสมือนของตนเอง อันแสดงออกถึงภาวะความเจ็บปวดทางจิต ที่ดิ้นรนพยายามหา
หนทางออกให้กับชีวิตในทิศทางต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินนั้นล้วนแสดง ด้านมืดในจิตใจของ
ศิลปิน ที่เก็บกด กดดัน ระทมทุกข์ จะเห็นได้จากผลงานจ านวนมากที่มุ่งน าเสนอภาพเหมือนตนเอง ที่อยู่ใน
ลักษณะบาดเจ็บ ที่มีลักษณะการน าเสนอแบบเหนือจริง อันแสดงออกให้เห็นว่าศิลปินมีภาวะอาการของโรค

ภาพที่ 2 : ฟรีดา คาห์โล  (อังกฤษ: Frida Kahlo) 
ที่มา      : https://pantip.com  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 120 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 21

 
 

ซึมเศร้า ขาดความรัก และต้องการเรียกร้องสิทธิอันพึงได้ของตัวศิลปินเองออกสู่สายตาผู้ชม ซึ่งนับได้ว่าผลงาน
ส่วนใหญ่เป็นเหมือนการบันทึกอารมณ์ของศิลปินที่มีต่อวิถีชีวิต ผ่านอาการป่วยทางกายและทางใจจนเกิดเป็น
ผลงานที่บาดลึกสะเทือนใจต่อผู้ชมและทรงคุณค่าจนถึงปัจจุบัน 

2) มิชิมะ ยุกิโอะ 
 มิชิมะ ยุกิโอะ หรือชื่อเกิดว่า ฮิระโอะกะ คิมิตะเกะ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1925 ในครอบครัวที่มีบรรพบุรุษ
เป็นซะมุไร  เป็นเด็กที่เรียนดี และสนใจในวรรณกรรมตะวันตก งานเขียนของเขาได้รับการตีพิมพ์ต้ังแต่ตอน
มัธยมศึกษา เรียนกฎหมายทีม่หาวิทยาลัยโตเกียว เขาก็เปลี่ยนมาใช้นามปากกา "มิชิมะ ยุกิโอะ" เพ่ือปกปิดเอา
ยุตัวเอง หลังเรียนจบ มิชิมะ ยุกิโอะ ได้ท างานในกระทรวงการคลัง แล้วลาออกมาเขียนนิยาย โดยมีแนวคิดที่
จะฟ้ืนฟู "บุชิโด" และต่อต้านการพัฒนาแบบตะวันตกของญี่ปุ่น มีความคิดเห็นว่าจักรพรรดิโชวะควรสละราช
สมบัติ เ พ่ือแสดงความรับผิดชอบที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2 จึงเริ่มรวบรวมผู้คน จนในวันที่  25 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1970 มิชิมะ ยุกิโอะและพรรคพวกอีก 4 คนก็บุกยึดศูนย์บัญชาการกองก าลังป้องกันตนเอง
ญี่ปุ่น  และปลุกระดมให้กองทัพก่อการท ารัฐประหาร แต่ไม่เป็นส าเร็จ มิชิมะ ยุกิโอะจึงกระท าเช็ปปุกุ หรือ
คว้านท้องตัวเอง ความสับสนคลุมเครือและไม่เพียงเป็นแก่นหลักในงานเขียนวรรณของ มิชิมะ ยุกิโอะ แต่เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตเขา ที่กับการเป็นพวกชาตินิยม ซ้อนทับระหว่างความก้าวหน้าแบบหลุดโลกอย่างพวกอวองต์
การ์ด (avant-garde) ถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกได้ โดยที่งานด้านวรรณกรรมของเขายังคงแสดงถึงความสับสน
ความเหลวแหลกล้มสลายของยุคสมัยนี้น าเขาไปสู่จุดจบที่หวือหวายิ่งกว่านิยาย 

3) ดร.เมตตา สุวรรณศร 
 ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคสื่อผสม ใช้สัญลักษณ์ดอกไม้และผีเสื้อ แทนความรู้สึกของผู้หญิง ที่
สวยงาม อ่อนหวาน ที่แสดงออกถึงแนวคิดในเรื่องความงามอันเกิดจากความซับซ้อนของธรรมชาติ อันได้แก่
ดอกไม้ พืชพรรณ ที่มีความงามอันบริสุทธิ์แต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่ง ทนทาน จากแนวคิดดังกล่าวศิลปินจึง
เลือกใช้เทคนิคโลหะดุนนูนที่ใช้เทคนิคการบีบสีลงบนวัสดุและใช้ฟรอยด์มาดุนให้เกิดความรู้สึกแทนโลหะความ
มันวาว แทนความแข็งแรง เกิดเป็นผลงานที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน จนเกิด
ความลงตัว นับเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจ 

 

                
 

ภาพที่ 3 : วีดีโอรายการสอนศิลป์ ดร.เมตตา สุวรรณศร 
ที่มา  : https://www.youtube.com/ สอนศิลป์ (1-153) 

เข้าถึงข้อมูลวันที่  15 กรกฎาคม  2561 
 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ใช้สัญลักษณ์รูปตัวเองสื่อในงานการสร้างสรรค์ผลงานชุด ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อน
สภาวะโรคนาซิซีติส ที่ถ่ายลงในสื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะการตั้งท่าถ่ายรูปในลักษณะต่างๆเพราะตนเอง

 
 

  

ต้องการการยอมรับในสังคม ทั้งที่จริงแล้วตนเองนั้นขาดความมั่นใจในวิถีชีวิต ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ ตาม
หลักทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของ ฟรอยด์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีปมในใจ อันเกิดจากภาวะที่สั่งสมมา
ตั้งแต่ทารก จนเติบใหญ่  ท าให้มีลักษณะพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาแตกต่างกัน ในหลายรูปแบบ เช่น ผู้
สร้างสรรค์เลือกที่จะแสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่รู้จักตัวตนอันแท้จริง แต่ผู้
สร้างสรรค์กลับเลือกที่จะบอกกล่าวและมีชีวิตที่โดดเด่นภายใต้โลกเสมือน มากกว่าที่จะเลือกสื่อสารในโลกแห่ง
ความเป็นจริง และนี่คือที่มาแห่งแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดผลงานที่แสดงออกถึงความต้องการที่มากมาย ล้นจน
เกินพอดี 
 
 

  
 
 
 
 

ภาพที่4 : ภาพถ่ายเซลฟี้ 
ที่มา  : ผู้สร้างสรรค์ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สถานที่ จังหวัดนนทบุรี 

 
 1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการและการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลความรู้สึกของตัวเองที่ได้ผลกระทบจากสื่อ
สังคมออนไลน์ ศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ เก็บข้อมูลจากสภาพสังคม ศึกษาโรคทางจิตเวช ทางด้านสภาวะโรคนา
ซิซีสติก ศึกษาโครงสร้างทางจิต ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ศึกษาความเชื่อทางด้านสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ผีเสื้อ ดอกไม้  
 2. เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ ศึกษาเทคนิค วิธีการ งานจิตรกรรมสื่อผสมแบบปะติดวัสดุ ที่
สอดคล้องและตรงตามแนวคิดสร้างสรรค์ 
 3. วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะจิตเวชป่วยทางจิต 
 4. เสนอและเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าในรูปแบบงานวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการ 
 5. น าเสนอผลงานชุด “ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนาซิซีสติก” แสดงออกสู่สาธารณะชนใน
หอศิลป์ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 1 ชื่อ ความหมายของฉัน  
 ผลงานวิทยานิพนธ์  เป็นการ สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปตนเอง ในการสื่อความหมายของคนที่ตกอยู่
ในสภาวะลุ่มหลงตัวเอง โดยการทดลองน าวัสดุหลายประเภท มาปะติดลงในงาน  ค้นคว้ากระบวนการเทคนิค 
จิตรกรรมสื่อผสม ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ผลงานชุด ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนาซิซีสติก มี
กระบวนการท างานจากการถ่ายรูปตัวเองลงส่ือสังคมออนไลน์ และคัดเลือกรูปและน ารูปมาจัดวางลง
คอมพิวเตอร์ และวาดลายเส้น เพ่ือเป็นแบบร่างน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริง  โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่
ได้รับในแต่ละวัน มาสร้างเป็นผลงานในชุดความหมายของฉัน สีสันและจินตนาการที่บ่งบอกถึงความดื้อรัน
ความวุ่นวายภายในจิตใจ การให้ความส าคัญต่อตัวเอง เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้าง   
 
 
 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 122 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 23

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 2 ชื่อ Me 
 วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการ สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปตนเอง ในการสื่อความหมายของคนที่ตกอยู่ใน
สภาวะลุ่มหลงตัวเอง มีการเปิดพื้นที่ของรูปทรงให้อิสระมากขึ้น มีจินตนาการถึงพันธนาการที่พันอยู่ในรูปภาพ
ภายใต้สภาวะจิตที่ของภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้สร้างสรรค์ ที่ เศร้าหมอง เครียด หดหู่ภายในจิตใจ
ผิดหวังเมื่อไม่ได้รับการยอมรับหรือการตอบสนองที่ดี  
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 : ผลงานวิทยานิพนธภ์าพที่  2 ชื่อภาพ : Me 
เทคนิค    : สื่อผสม 
ขนาด      : 120x100 เซนติเมตร 
ที่มา        : ผู้สร้างสรรค์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์       
        บัณฑิตศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 3 ชื่อ เป็นฉัน 
 วิทยานิพนธ์นี้เป็นการ สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปตนเอง ในการสื่อความหมายของคนที่ตกอยู่ใน
สภาวะลุ่มหลงตัวเอง ในโลกของผู้หญิงที่ประกอบไปด้วยดอกไม้และผีเสื้อ มีการเปิดพ้ืนที่ของรูปทรงให้อิสระ
มากขึ้น การน าวัสดุจัดวางในมิติของภาพมากขึ้น แบ่งภาพออกเป็นสองต าแหน่งในการจัดวางภาพ มี
จินตนาการถึงพันธนาการที่พันอยู่ในรูปภาพภายใต้สภาวะจิตที่ของภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้
สร้างสรรค์ ที่เศร้าหมอง เครียด หดหู่ภายในจิตใจผิดหวังเมื่อไม่ได้รับการยอมรับหรือการตอบสนองที่ดีกลับมา
สู่สภาวะปกติ ในบริบทลุ่มหลงตัวเองดั่งเดิม โดยการทดลองน าวัสดุประเภทเลื่อม กากเพชร มาปะติดลงในงาน  
ค้นคว้ากระบวนการเทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม  
 

 
 

 ภาพที่ 5    : ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 1  ชื่อภาพ : ความหมายของฉัน  
 เทคนิค    : สื่อผสม 
 ขนาด      : 120x100 เซนติเมตร 
 ที่มา        : ผู้สร้างสรรค์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์       
            บัณฑิตศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7   : ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 3 ชื่อภาพ : เป็นฉัน 
เทคนิค     :  สื่อผสม 
ขนาด      : 120x100 เซนติเมตร 
ที่มา        : ผู้สร้างสรรค์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์       
          บัณฑิตศึกษา 

 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 4 ชื่อ เพราะตัวฉัน 
 ผลงานวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการ สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้รูปตนเอง ในการสื่อความหมายของคนที่ตกอยู่
ในสภาวะลุ่มหลงตัวเอง ในโลกของผู้หญิงที่ประกอบไปด้วยดอกไม้และผีเสื้อ มีการเปิดพ้ืนที่ของรูปทรงให้
อิสระมากขึ้น การน าวัสดุจัดวางในมิติของภาพมากขึ้น แบ่งภาพออกเป็นสองต าแหน่ งในการจัดวางภาพ มี
จินตนาการถึงพันธนาการที่พันอยู่ในรูปภาพภายใต้สภาวะจิตที่ของภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้
สร้างสรรค์ ที่เศร้าหมอง เครียด หดหู่ภายในจิตใจผิดหวังเมื่อไม่ได้รับการยอมรับหรือการตอบสนองที่ดีกลับมา
สู่สภาวะปกติ ในบริบทลุ่มหลงตัวเองดั่งเดิม โดยการทดลองน าวัสดุประเภทเลื่อม กากเพชร มาปะติดลงในงาน  
ค้นคว้ากระบวนการเทคนิค จิตรกรรมสื่อผสม  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8  : ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพที่ 4 ชื่อภาพ :เพราะตัวฉัน 
เทคนิค    : สื่อผสม 
ขนาด      : 120x100 เซนติเมตร 
ที่มา        : ผู้สร้างสรรค์ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ภายใต้โครงการวิทยานิพนธ์       

           บัณฑิตศึกษา 
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การวิเคราะห์ผลงาน 
 ผลงานชุด“ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนาซิซีสติก” เป็นการแสดงออกถึงแนวคิดเกี่ยวกับผู้
สร้างสรรค์ที่มีอาการของโรคนาซิซีติส คือ มีความหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสวยเก่ง สมบูรณ์แบบต้องการการ
ยอมรับจากผู้คนรอบข้าง เมื่อผิดหวังในสิ่งที่คาดหวังไว้สูง ท าให้ประสบปัญหาในชีวิต ทุกข์ใจ ต่อต้านสังคม 
ชอบอยู่คนเดียว นอนไม่หลับจนเกิดสภาวะซึมเศร้าชีวิตประจ าวัน ต้องการยอมรับเรียกร้องความสนใจ เมื่อไม่
เป็นดั่งใจก็แสดงความก้าวร้าวและสร้างปัญหาให้กับตนเอง และน าโครงสร้างทางจิตของซิกมันด์ ฟรอยด์มา
เป็นแนวความคิดในงาน Id ความรู้สึกพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์ สัญชาตญาณแรกเกิด จากทารกใน
ครรภ์มารดา ต้องการสัมผัสดูแลเอาใจใส่ เรียกร้องด้วยการร้องหามารดา เฉกเช่นผลงานของผู้สร้างสรรค์ทั้ง 4 
ชิ้น คือการเรียกร้องความสนใจจากผู้คนรอบข้าง สังคม  เมื่อไม่ได้การสนใจเท่าที่ควรเกิดเป็นสภาวะซึมเศร้า 
ทฤษฎีแห่งความฝันที่มาประกอบอยู่ในงานภายใต้โลกเสมือนจริง 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การสร้างสรรค์ผลงานชุด ภาพเสมือนแห่งเงาสะท้อนสภาวะโรคนาซิซีสติกเป็นทางผลงานศิลปะ ที่
สะท้อนถึงภาวะจิตเวช โรคนาซิซีสติก การถ่ายรูปตัวเองลงสื่อสังคมออนไลน์พัฒนาเป็นงานศิลปะซึ่งคนที่เป็น
โรคนี้มักเป็นคนที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลา กลัวตัวเอง กลัวสังคม ในแง่ของคนที่กลัวการไม่ยอมรับจาก
สังคม พยายามท าตัวให้โดดเด่นและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ซึ่งถ้าได้รับการตอบสนองที่ดีก็จะยิ่งเป็นการ
กระตุ้นให้อาการหลงตัวเอง แต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง ท าให้เกิดอาการวิตกกังวล จนอาจท า
ให้เกิดอาการของโรคซึมเศร้า และไปก่ออันตรายร้ายแรงให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้    
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ที่ส าเร็จลุล่วงลงได้ ผู้สร้างสรรค์ขอขอบพระคุณ บิดาที่เป็นก าลังใจ
และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่บนฟ้าให้ผู้สร้างสรรค์มีเรี่ยวแรงในการสร้างสรรค์ ขอบคุณมารดาที่คอยดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ศุภชัย สุกขี
โชติ ที่คอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ทั้งเรื่องงานและเรื่องศิลปะแนวทาง อ่ืน ๆ ที่อาจารย์คอยแนะน าให้
ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์มีการพัฒนามาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศร ที่คอย
ให้ความรู้ด้านทฤษฎีและรูปแบบงานสมัยใหม่ ที่ท าให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับรู้ ถึงวิวัฒนาการของโลกศิลปะที่
ก้าวหน้า ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่คอยให้ค าปรึกษาในการท าโครงการวิทยานิพนธ์ที่ประสิทธ์ประสาทวิชา 
ขอบคุณ อ.สุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ ที่ให้ค าปรึกษาเรื่องเรียนให้ค าแนะน าและข้อคิดต่าง ๆ ในการท างาน
สร้างสรรค์มาโดยตลอด และขอขอบคุณรุ่นพ่ีปริญญาโท ทัศนศิลป์ รุ่น1 เพ่ือน ๆ ร่วมรุ่นทุกคน ที่คอย
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าในสิ่งดี ๆ ซึ่งกันและกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน     
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บทคัดย่อ
	 กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
สร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา	 วิเคราะห์ปัจจัยในกระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดง
พื้นเมืองล้านนา	 วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา	 ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา	แบ่งออกเป็น	 2	 รูปแบบ	 คือ	 กระบวนการสร้าง
เครือข่ายในส�านัก	และกระบวนการสร้างเครือข่ายระดับภาค	ในการสร้างเครือข่ายระดับส�านักมีองค์ประกอบ
ของกระบวนการสร้าง	คือ	ครู	กระบวนการรับเป็นศิษย์	ลูกศิษย์	และการยอมรับจากสังคมในท้องถิ่น	จังหวัด	
และสถาบนัการศกึษา	โดยศกึษาจากกรณีเครอืข่ายพ่อครคูา	กาไวย์	ศิลปินแห่งชาตปีิ	2535	และแม่ครูบวัเรียว			
รัตนมณีภรณ์	ศิลปินแห่งชาติ	ปี	2559	กระบวนการสร้างเครือข่ายระดบัภาค	กรณีศึกษา	คือ	สมาคมกลองและ
ศิลปะการแสดงล้านนา	ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสร้างเครือข่ายดังกล่าวเป็นการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ของภาครัฐในการจัดตั้งการด�าเนินงานรูปแบบสมาคม

ค�าส�าคัญ:	กระบวนการสร้าง,	เครือข่าย,	ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา

Abstract
	 The	procedure	in	network	creation	of	Lanna	local	performances	case	study:	Porcue	
Kham	Kawai	Maecrue	Buariao	Rattanamanibhorn	and	Region	Network	aimed	to	study	the	
procedure	of	creating	network	of	Lanna	local	performance,	analyzed	all	data	as	the	factor	
of	creating	Lanna	local	performance	network,	analyzed	the	result	from	Lanna	local	perfor-
mance	network.	The	study	was	found	that	the	network	creation	of	Lanna	local	performance	
was	divided	into	two	patterns;	network	creation	in	school,	and	network	creation	in	region.	In	
creating	network	towards	school	consists	of	teachers,	receiving	as	discipleship,	being	disciple	
and	accept	from	local	society,	province	and	institutes.	The	study	was	taken	from	Mr.	Kham	
Kawai,	the	national	artist	in	1992,	and	Mrs.	Buriao	Rattanamaneeporn,	the	national	artist	in	
2016.	Further,	 in	network	creation	in	the	region,	the	study	was	from	the	Drum	and	Local	
Performance	Club.

Keywords: Creation,	Network,	Lanna	local	performance
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3	 อาจารย์ประจ�า	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	จังหวัดพะเยา	56000

กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา: เครือข่าย
ส�านักพ่อครูค�า กาไวย์ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครือข่ายระดับภาค

รัตนะ ตาแปง1 

ศราวุธ จันทรข�า2

สุดาพร นิ่มข�า3

The Procedure in Network Creation of Lanna Local Performance 
Case Study: Porcue Kham Kawai Maecrue Buariao Rattanamanibhorn

and Region Network

    
  

discipleship, being disciple and accept from local society, province and institutes. The study 
was taken from Mr. Kham Kawai, the national artist in 1992, and Mrs. Buriao 
Rattanamaneeporn, the national artist in 2016. Further, in network creation in the region, the 
study was from the Drum and Local Performance Club. 
Keywords: Creation, Network, Lanna local performance 
 
บทน า 

กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา เป็นการศึกษาถึงปรากฏการณ์ในการสร้าง
เครือข่ายของแต่ละส านัก มีผลต่อการสร้างศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนาให้คงอยู่ เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ 
ตามยุคสมัย โดยมีพ่อครู แม่ครู เป็นเจ้าส านักในสายสกุลช่างฟูอน หรือ สายศิลปะการแสดงในแต่ละด้าน ทั้งนี้
จะมีกระบวนการในการสร้างที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละส านัก โดยมีเครื่องมือในการสร้างที่เรียกว่า
ผีครู เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของครูผู้สร้างและลูกศิษย์มาตั้งแต่อดีต และสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างสนับสนุนในการ
ด าเนินการสร้างดังกล่าว คือ ลูกศิษย์ ที่มีความเข้มแข็ง ปฏิบัติตามค าสอนของครู อาจารย์ น าเอา
ศิลปะการแสดงต่างๆเหล่านี้ไปขยายผล พัฒนา ต่อยอดเพ่ือให้เกิดการยอมรับในสังคม ซึ่งในระหว่างการ
ด าเนินงานดังกล่าวท าให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น คือ การจัดตั้งเป็นชมรม และสมาคม  

ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้เขียนได้น ากรณีศึกษารูปแบบสายสกุลช่างฟูอนของพ่อครูค า กาไวย์ ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟูอน) พ.ศ.2535 และสายสกุลช่างฟูอนแม่ครูบัวเรียว 
รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟูอน) พ.ศ. 2559 เนื่องจากทั้ง 2 
ท่าน เป็นบุคคลที่ร่วมกันในการบุกเบิกศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา ที่เป็นชาวบ้านสามัญชนน าเอาความรู้
มาสร้างสรรค์จนได้รับการยอมรับและอุปถัมภ์ในการดูแลของคุณชาญ สิโรรส ช่วงปี พ.ศ. 2500 – 2512 และ
กระบวนการสร้างลูกศิษย์ของทั้ง 2 ส านัก ได้ท า ให้เกิดปรากฏการณ์ในการสร้างสมาคมกลองและ
ศิลปะการแสดงล้านนา ในปี 2560 เพ่ือรวมเอาศิลปินทางด้านกลองและศิลปะการแสดงล้านนามาด าเนินงาน
ร่วมกันในระดับภูมิภาค  

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา สายสกุลช่างฟูอนพ่อครูค า  
กาไวย์ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา  
วิธีการศึกษา 

ศึกษาแนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างเครือข่าย ประวัติสายสกุลช่างฟูอนพ่อครูค า กาไวย์ ศิลปิน
แห่งชาติ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา จากกเอกสาร หนังสือ  

สัมภาษณ์ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน – 
ช่างฟูอน) พ.ศ. 2559 

สัมภาษณ์ สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ ทายาทพ่อครูค า กาไวย์ ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้บ้านกลอง
สะบัดชัย บ้านแพะขวางต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

สัมภาษณ์  นายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ผู้ก่อตั้งสมาคมกลอง
และศิลปะการแสดงล้านนา  



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 128 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 29
    
  

น าผลการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบของส านัก และรูปแบบของเครือข่ายระดับภูมิภาค คือการจัดตั้งเป็นสมาคมที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ และศิลปินในภูมิภาคดังกล่าว  
การอภิปรายผล 
ความหมายของศิลปะการแสดง 

ศิลปะการแสดง หมายความวา การแสดงดนตรี การขับร้อง การร า การเต้น และละครที่แสดงเป็น
เรื่องราว ทั้งท่ีเป็นการแสดงตามขนบแบบแผน หรือมีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการ
แสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิง หรือเป็นการแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด การวิพากษ์
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศิลปะการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

 1. ดนตรีและเพลงร้อง หมายความว่า เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็น
ท านองเพลง ท าให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ เพ่ือบรรเลงขับกล่อมประกอบพิธีกรรมและ
ประกอบการแสดงดนตรีและเพลงร้อง แบ่งออกเป็น ดนตรีและเพลงร้องในพิธีกรรม ดนตรีและเพลงร้องในการ
แสดง ดนตรีและเพลงร้องเพ่ือการประกวดประชัน ดนตรีและเพลงร้องเพ่ือความรื่นเริง  

2. นาฏศิลป์และการละคร หมายความว่า การแสดงที่ใช้แรงกายท่วงท่าการเคลื่อนไหวท่าทาง เป็น
ท่าทางการเชิดการสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับการพากย์เจรจา การใช้เสียงดนตรีบทร้องบทละครและอุปกรณ์
ประกอบ การแสดงซึ่งสื่อถึงอารมณ์ความ ความรู้สึกและเรื่องราวอาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่
ก็ได้ นาฏศิลป์และการละคร แบ่งออกเป็น นาฏศิลป์และการละครในพิธีกรรม นาฏศิลป์และการละครที่เป็น
เรื่องราวและแสดงเป็นชุดแต่ไม่เป็นเรื่องราว (คู่มือด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม, 2559, หน้า 16 – 17)  

นาฏศิลป์เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วน าไปจัดระเบียบ
ในการเคลื่อนไหวให้เป็นแบบแผน เมื่อกระท าแล้วท าให้เกิดความสุขความเข้าใจและความงดงามแก่ตนเอง 
และผู้อ่ืนนาฏศิลป์มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงออกถึงความเจริญของมนุษย์ และ
ชุมชน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547, หน้า 12) 

ศิลปะการแสดง จึงหมายถึง การแสดงของมนุษย์ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และ 
การใช้ดนตรีในการเป็นสื่อ เพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้ชมได้เข้าใจ มีความสวยงามท าให้เกิดสุนทรียะในการรับฟัง 
และชม ทั้งรูปแบบการแสดงดนตรีโดยไม่มีค าร้องประกอบ และการแสดงดนตรีที่มีการขับร้องประกอบ รวมถึง
นาฏศิลป์หรือการร่ายร าประกอบดนตรี สามารถที่จะใช้การขับร้องประกอบการแสดงดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 
รวมถึงการแสดงที่เป็นเรื่องราวทั้งทางด้านดนตรี นาฏศิลป์และการขับร้อง 

ศิลปะการแสดงพื้นเมือง หมายถึง การแสดงทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ที่เกิดขึ้นและท้องที่ใดท้องที่
หนึ่งเพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้ชมและผู้ฟัง ได้เข้าใจถึงการสื่อสารจากผู้แสดงทั้งในรูปแบบของการเคลื่อนไหว
ร่างกายและการสื่อสารด้วยเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเจริญทางจิตใจเกิดความสุนทรียะซึ่งการ
แสดงพ้ืนเมืองเกิดจากปัจจัยทางด้านกายภาพของท้องถิ่นได้แก่ภูมิประเทศผู้มีอากาศความเชื่อ การประกอบ
อาชีพและวัฒนธรรมทางด้านต่างๆ ของคนในท้องถิ่นร่วมกันท าให้เกิดความเจริญทางด้านจิตใจของกลุ่มคน 

ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา จึงเป็นศิลปะการแสดงที่เกิดจากกลุ่มคนใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน ทั้งทางด้านนาฏศิลป์
พ้ืนเมืองและการขับร้องพ้ืนเมือง มีวัตถุประสงค์ในการแสดงเพื่อจรรโลงจิตใจของคนในสังคม ให้มีความสุขจาก
การได้ชมและร่วมในงานศิลปะเหล่านั้น ซึ่งการแสดงดังกล่าวใช้ส าหรับการแสดงในประเพณีต่างๆ ของล้านนา 
ดังนั้น การแสดงในแต่ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน มีปัจจัยมาจากการถ่ายทอดของครูในแต่ละส านัก การ

    
  

แสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ เกิดจากการบวงสรวงผี การต่อสู้ของชายล้านนา วิถีชีวิต  และความชื่นชมยินดีใน 
การท าบุญหรือถวายไทยทานแด่พระพุทธศาสนา ก่อเกิดเป็นศิลปะการแสดงในประเภทต่างๆ  ทั้งทางด้าน
นาฏศิลป์ และการขับร้อง โดยมีครูแต่ละส านักเป็นผู้ถ่ายทอดและพัฒนาศิลปะการแสดงดังกล่าวจนเป็น
เอกลักษณ์ของส านักตนเอง ซึ่งศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา ยังมีบ่อเกิดมาจากราชส านักล้านนาคุ้ม 
เจ้าหลวงและวังของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี แล้วกระจายสู่ประชาชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ผู้เขียนได้แบ่งกลุ่มศิลปะการแสดงนี้ว่า เป็นศิลปะการแสดงที่เกิดจากราชส านักล้านนา แต่ยังมีศิลปะการแสดง
ที่เกิดจากทอ้งถิ่นหรือชาวบ้านที่สืบทอดต่อกันมา เรียกว่า ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา 

ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา เป็นศิลปะการแสดงที่ไม่ใช่การแสดงจากคุ้มเจ้าหลวง จะมีแบบแผน
ในการแสดงเป็นของตัวเอง ตามการพัฒนาของครูอาจารย์และผู้เป็นศิษย์ในแต่ละส านัก ที่จะประดิษฐ์ขึ้นและ
พัฒนาศิลปะการแสดงดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับในสังคม มีกระบวนการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองล้านนาของตนเองให้เข้มแข็ง จากกระบวนการสร้างลูกศิษย์ให้มีฝีมือเป็นที่ยอมรับ และศิษย์ร่วมสร้าง
เครือข่ายต่อไป ดังนั้นศิลปินของ 8 จังหวัดล้านนา จึงมีความโดดเด่นตามสายสกุลของตนเอง ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดน ามาพัฒนาสร้างเป็นเครือข่าย ในรูปแบบของลูกศิษย์และผู้ที่สนใจในศิลปะการแสดงดังกล่าว  
โดยมีปัจจัยในการสร้าง คือ ความสามารถที่แสดงออกของครูผู้ถ่ายทอด ความสามารถของลูกศิษย์ ผู้รับ 
การถ่ายทอด โอกาสจากการส่งเสริมจากคนในชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานของเอกชน 

ในบทความนี้ผู้เขียนได้น าเอากรณีศึกษา เครือข่ายศิลปะการแสดงของสายสกุลช่างฟูอนพ่อครูค า  
กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน-ช่างฟูอน) พ.ศ. 2535 และแม่ครูบัวเรียว  
รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน-ช่างฟูอน) พ.ศ.2559 โดยศึกษาจาก
ความสามารถของคร ูและการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง กระบวนการในการสร้างลูกศิษย์ กระบวนการในการ
สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา นอกจากนั้น ผู้เขียนยังได้ศึกษาและวิเคราะห์การสร้าง
เครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา ของสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา จากกระบวนการจัดตั้ง
สมาคม เน้นศึกษากระบวนการด้วยรูปแบบของเครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ทางสังคม 

ทฤษฎีเครือข่าย 
เครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล หรือ กลุ่มองค์กร ที่สมัครใจสื่อสารสัมพันธ์กันหรือด าเนินกิจกรรม

บางอย่างร่วมกัน โดยไม่ท าให้แต่ละคนหรือแต่ละองค์กรสูญเสียความเป็นอิสระ ส่วนค าว่าเครือข่ายทางสังคมมี
ความหมายแตกต่างกันไปตามแนวความคิดของนักคิดในแต่ละส านักคิด แต่โดยสรุป หมายความถึง กลุ่มของ
ความสัมพันธ์เชิงซ้อนทางสังคม ที่บุคคลหรือกลุ่มมีต่อกันเช่นการไปมาหาสู่กันการปรึกษาหารือ และการ
ช่วยเหลือกันโดยมีเปูาหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสุขภาพอนามัย 

นิยามของค าว่าเครือข่ายทางสังคม ครอบคลุมถึงชุดของความเกี่ยวพันและความผูกพันระหว่างกัน 
ของบุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นสถาบันทางสังคม ตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด ได้แก่ ครอบครัวไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่
ที่สุด ได้แก่ สถาบันเศรษฐกิจและสถาบันการเมืองการปกครอง  โดยมีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมาย 

เครือข่ายทางสังคม ไม่ได้เป็นเพียงเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารแต่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน 
ผลประโยชน์ตอบแทน การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยสิ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนั้นทราบว่า
เป็นข้อมูลข่าวสารการบริการค าแนะน าในลักษณะของสองทิศทาง คือ สมาชิกทุกคนในเครือข่ายจะเป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับ สิ่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นคล่องในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  ผู้ให้ และ ผู้รับ ในเครือข่ายนั้นคือ
อ านาจเมื่อฝุายใดมีอ านาจที่สูงกว่า  จะเกิดการปฏิสัมพันธ์ที่มาจากความแตกต่างของสถานภาพเหนือ



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 130 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 31    
  

ทรัพยากรของบุคคล ก่อให้เกิดความกดดันและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและอ านาจทั้งสองฝั่ง (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556, หน้า369 - 378 )  

การสร้างเครือข่ายในรูปแบบของส านัก 
1. สายสกุลช่างฟูอนพ่อครูค า กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ 

 พ่อครูค า กาไวย์ เป็นศิลปินพ้ืนบ้านที่มีความคิดสร้างสรรค์ และทันต่อยุคสมัย โดยมีมุมมองเรื่อง
ศิลปะการแสดง ให้มีความก้าวหน้าพัฒนาและไม่หยุดนิ่ง แนวคิดดังกล่าวเป็นการน าเอาทักษะพ้ืนฐานทางด้าน
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านา มาน าเสนอให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจไม่เหมือนใคร ในรูปแบบของการแสดงในความ
เป็นศิลปิน และความเป็นครูอยู่ในตัว สิ่งที่ท าควบคู่กับใจที่รักในศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง คือ การอดทน และ
การเสียสละเพ่ือส่วนรวม บนพ้ืนฐานของครอบครัวที่ไม่มีฐานะทางสังคมในอดีต แต่มีความสนใจใน
ศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนาแบบบุรุษเพศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตีกลองปูุจา ฟูอนดาบ ฟูอนเจิง และ 
พ่อครูค า กาไวย์ เป็นต้นแบบของการประดิษฐ์กลองสะบัดชัย และรูปแบบการแสดงกลองสะบัดชัยที่ได้รับการ
ยอมรับในปัจจุบัน (ไพรินทร์ กาไวย์,  24 กุมภาพันธ์ 2562,  สัมภาษณ์) 
  ผลงานที่โดดเด่นของพ่อครูค า กาไวย์ คือการประดิษฐ์กลองสะบัดชัยแบบมีพญานาค ประกอบ
ด้านข้างกลองให้เกิดความสง่าและสวยงาน สามารถเรียกว่า กลองสะบัดชัยประยุกต์ หรือกลองสะบัดชัยแบบ
วิวัฒนาการ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากกลองปูุจา สาเหตุท่ีพ่อครูค า  กาไวย์ ได้ประดิษฐ์กลองสะบัดชัยขึ้นมาเพ่ือ
ท าการแสดงประกอบการแห่ขบวนและการแสดงในงานรื่นเริงต่างๆ อันเนื่องมาจาก พ่อครูค า กาไวย์  
เป็นศิลปินประจ าวัดเอรัณฑวัณ และได้น าวงกลองปูจาไปแสดงที่อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ท าการ
เคลื่อนย้ายกลองปูุจาด้วยความยากล าบาก เพราะการคมนาคมในสมัยนั้น เส้นทางจากวัดอรัญฑวัณไปยัง
อ าเภอหางดง เป็นเส้นทางส าหรับเกวียนโดยใช้วัวหรือควายเทียมเกวียนในการเป็นพาหนะในการเดินทาง และ
กลองปูุจามีลักษณะใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 30 นิ้วขึ้นไป มีความยาว 2 เมตร ซึ่งไม้ในการท ากลองปูุจานั้น
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จึงท าให้กลองมีน้ าหนักมาก พ่อครูค า กาไวย์ จึงได้คิดค้นรูปแบบกลองสะบัดชัย 
แบบใหม่ โดยลักษณะกลองเป็นกลองสองหน้ามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว ท าให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปแสดง
ตามที่ต่างๆ ใช้นักแสดงในการแสดงแต่ละครั้งจ านวน 5 คนประกอบด้วยนักแสดงตีกลองสะบัดชัย จ านวน  
1 คน นักแสดงตีฉาบ 1 คน นักแสดงตีโหม่งหนึ่งคน คนแบกกลองสะบัดชัย จ านวน 2 คน 

 
ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบกลองสะบัดชัยแบบประยุกค์ พ่อครูค า กาไวย์ 

ที่มา : รัตนะ ตาแปง วันที่ 21 กันยายน 2556 
 

รูปแบบในการตีกลองสะบัดชัยแบบพ่อครูค า กาไวย์ ต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายประกอบกับ
การตีกลอง ได้แก่ ศีรษะ หน้าผาก ศอก เท้า ซ่ึงมีความแตกต่างจากการตีกลองปูจาในสมัยก่อน เมื่อประชาชน
ชาวเชียงใหม่ได้พบการตีกลองสะบัดชัยในรูปแบบนี้จึงเรียกกลองนั้นว่า “กลองลุงลัง” เพราะใช้อวัยวะส่วน

    
  

ต่างๆ ประกอบในการตีกลองท าให้ดูวุ่นวาย แต่นายค า กาไวย์ ได้ให้ชื่อกลองชนิดนี้ว่า  “กลองสะบัดชัย” 
(รัตนะ ตาแปง, 2562, หน้า 136). และได้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงดังกล่าวให้กับลูกศิษย์ในหลากหลายกลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มในสถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งพ่อครูค า กาไวย์ ได้รับการบรรจุให้เป็น
นักการภารโรงแต่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดการตีกลองสะบัดชัย การฟูอนดาบ ฟูอนเชิง การตีกลองมองเซิง 
กลองก้นยาวให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่จนสามารถผลิตบุคลากรในการตีกลองสะบัดชัย  
ได้ทั่วประเทศ และเป็นบุคคลส าคัญของวงการการศึกษา เช่น นายจันทร์ แก้วจิโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ 
เพ็ญจันทร์ นายมงคล เสียงชารี และเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัย และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ แต่การเรียนการสอนของพ่อครูค า กาไวย์ จะต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา คือ พิธีขึ้นขันครูประจ าปี และพิธีขึ้นขันครูเพ่ือรับเป็นศิษย์ 

 พิธีขึ้นขันครูประจ าปีเป็นพิธีที่ พ่อครูค า กาไวย์ ประกอบพิธีไหว้ครูประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
เพ่ือที่จะเลี้ยงครูหรือถวายครู ซึ่งเป็นประเพณีประจ าของศิลปินล้านนาที่ให้ความนับถือครูอาจารย์ผู้ที่มีชีวิต 
และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ในการประกอบพิธีดังกล่าวผู้ประกอบพิธีจะหาวันดีหรือวันที่เป็นมงคลส าหรับการ
ประกอบพิธีไหว้ครูประจ าปีดังกล่าว โดยอยู่ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน ตรงกับช่วงเดือน 
7 ถึงเดือน 9 ของล้านนา และจะต้องกระท าก่อนช่วงเข้าพรรษาเพราะถือว่าในช่วงเข้าพรรษาครูอาจารย์ผู้
ล่วงลับไปแล้วจะข้ึนไปบนสวรรค์ทั้งหมด และจะไม่ลงมายังโลกมนุษย์ 

ในการประกอบไหว้ครูจะต้องเตรียมเครื่องขึ้นขันครูอันได้แก่มะพร้าว กล้วย ข้าวตอกดอกไม้ตามที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมา และให้ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเข้ามาร่วมในงาน และก าหนดวันในการ
ด าเนินงานเป็น 2 วัน ได้แก่ ก่อนวันงาน ซึ่งวันนี้เราเรียกว่า วันดา จะเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม
การเตรียมขันครูและเริ่มประกอบพิธีในวันถัดไป  วันประกอบขึ้นขันครู พิธีเมื่อลูกศิษย์ลูกหามาถึงบ้านด้วย
ความพร้อมเพรียงกันแล้วครูผู้ประกอบพิธีจะเริ่มต้นในการสวดมนต์ไหว้พระ หลังจากนั้นจึงกล่าวค าโยงครูเพ่ือ
ถวายเครื่องสังเวยให้กับครูอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว เมื่อกล่าวค าโยงครูและถวายเครื่องสังเวยเสร็จแล้วผู้
ประกอบพิธีจะท าการเจิมหน้าผากเจิมเครื่องดนตรีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเพ่ือความเป็นสิริมงคลหลั งจาก
นั้นจึงพรมน้ าขมิ้นส้มปุอยให้กับลูกศิษย์ที่เข้ามาร่วมงาน เมื่อเครื่องเซ่นสังเวยได้ถวายครูเป็นอันเสร็จเรียบร้อย 
โดยสังเกตจากธูปที่จุดได้ดับลงทุกดอกแล้วจึงจะท าการลาขันครูและน าเอาของเครื่องสังเวยเหล่านั้นมา
ประกอบอาหารรับประทานร่วมกันถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี 

พิธีขึ้นขันครูเพื่อรับเป็นศิษย์ เป็นพิธีที่ครูจะรับเอาลูกศิษย์จ านวน 1 หรือ 2 คนขึ้นไปมาเรียนรู้การตี
กลองสะบัดชัยจะต้องดูวันที่เป็นมงคลโดยเลือกเอาวันที่ไม่ตรงกับวันพระ และไม่ตรงกับวันที่เป็นอวมงคล หรือ
เรียกว่า วันเสีย วันเก้ากอง ครูจะให้ลูกศิษย์เตรียมเครื่องไหว้ครูเมื่อศิษย์เตรียมเครื่องขันครูเรียบร้อย ครูจะ
เป็นผู้กล่าวค าโยงครูเพ่ือรับเป็นศิษย์ เมื่อเสร็จพิธีการดังกล่าวแล้วถือว่าได้เป็นลูกศิษย์อย่างเต็มตัว และจะท า
การเรียนการสอนตีกลองสะบัดชัยในล าดับต่อไป (รัตนะ ตาแปง, 2562, หน้า 143). 
 ในกระบวนการสร้างลูกศิษย์ดังกล่าว พ่อครูค า เป็นบุคคลที่ให้เกียรติ และความอิสระกับบุคคลที่เข้า
มาเรียนและเป็นลูกศิษย์สายสกุลช่างฟูอนพ่อครูค า กาไวย์เสมอ เน้นศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือให้มวล
มนุษยชาติได้ชมและเข้าถึงศิลปะการแสดงเหล่านี้ไม่เน้นการแข่งขัน จะเห็นจากการที่พ่อครูได้ไปเป็นกรรมการ
ในการประกวดแข่งขัน และการเรียนการสอนของพ่อครูให้กับลูกศิษย์เสมอที่มอบให้กับคณะกลองสะบัดชัยที่
เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือเป็นการให้ก าลังใจกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นเสมอดังการให้สัมภาษณ์ของสิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ 
สรุปได้ดังนี้ ถ้าฝึกฝนการตีกลอง หรือเจอกับครูที่เก่งบุคคลในคณะก็จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น หรือ บางคณะ
อุปกรณ์การแข่งขันไม่สามารถสู้กับคณะอ่ืนได้ก็มักจะให้ก าลังใจแก่คณะต่างๆ อยู่เสมอ ดังนั้นด้วยใจที่เมตตา
พ่อครูค า จึงได้มีลูกศิษย์อยู่ทั่วสารทิศของประเทศไทย เช่น กลุ่มเยาวชนต าบลน้ าแพร่ กลุ่มผู้สูงอายุ นักศึกษา



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 132 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 33    
  

ชมรมพ้ืนบ้านล้านนา นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
เป็นต้น  

 
ภาพที่ 2 แสดงพิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์พ่อครูค า กาไวย์ 

ที่มา เฟสบุ๊ค Rattana Tapang. 23 เมษายน 2555 
 

 ในยุคหลังเมื่อพ่อครูค า กาไวย์ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์  
ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัยขึ้นเพ่ือสืบทอดและรักษาสมบัติของชาติในการตีกลองสะบัดชัยไม่ให้
สูญหาย และเปิดศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ด าเนินงานการถ่ายทอด 
การตีกลองสะบัดชัย โดยยึดหลักการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  เพ่ือให้ศิลปะการแสดงตีกลองสะบัดชัยสายสกุล 
ช่างฟูอนพ่อครูค า กาไวย์ ยังคงอยู่  ผู้เรียนสามารถมาเรียนรู้จากวีดีทัศน์และสิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ ได้ฟรี  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ จนกระทั่งปีงบประมาณ 2562 ได้รับการนับสนุน
โครงการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวิทยากร ถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้การตีกลองสะบัดชัย  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 
และแผนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัยในอนาคต เพ่ือเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ประชาชน เพ่ือตอบแทนคุณแผ่นดินที่ประเทศไทยได้ยกย่องให้พ่อครูค า กาไวย์ เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นเกียรติ
แก่สายสกุลกาไวย์และลูกหลานสืบไป (ไพรินทร์ กาไวย์,  24 กุมภาพันธ์ 2562,  สัมภาษณ์) 
 

2. สายสกุลช่างฟ้อนแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ  
เป็นสายสกุลที่ได้รับการสืบทอดศิลปะการฟูอนพ้ืนเมืองล้านนามาจากบิดา คือ พ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ 

สายสกุลนี้เป็นสายศิลปะการแสดงที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากการฟูอนเจิง ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของผู้ชายชาว
ล้านนา โดยต้นก าเนิดสายสกุล คือ พ่อครูปวน ค ามาแดง ท่ีได้แสวงหาความรู้การต่อสู้ของผู้ชายชาวล้านนาใน
เขตภาคเหนือตอนบน และ 12 ปันนาประเทศจีนเมื่อ 150 ปีที่ผ่านมาจากนั้นได้เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว พร้อม
กับการแสวงหาความรู้ตลอดระยะทาง ในช่วงของการเดินทาง และมีลูกศิษย์ที่ได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าวสืบต่อกันมา บุคคลส าคัญที่เป็นผู้เผยแพร่ศิลปะการแสดงในสายนี้ คือ แม่ครูบัวเรียว  
รัตนมณีภรณ์ ผู้เป็นต้นแบบการฟูอนสาวไหม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่ครูฟูอนสาวไหมของล้านนา 

    
  

แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ได้รับการถ่ายทอดฟูอนสาวไหมจากบิดา คือ พ่อครูกุย สุภาวสิทธิ์ ซึ่ง
ปรับปรุงการฟูอนเจิงแบบผู้ชาย ให้เป็นการฟูอนสาวไหม ถ่ายทอดแก่แม่ครูบัวเรียว เนื่องจากการฟูอนเจิง  
เป็นศิลปะการแสดงที่เหมาะสมกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง จากนั้นแม่ครูบัวเรียว ได้ท าการปรับปรุงการฟูอน 
สาวไหมของบิดา จากองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการเรียนฟูอนพ้ืนเมืองล้านนา ทั้งของบิดา
และครูอีกท่าน คือ พ่อครูโม ใจสม เป็นครูที่ถ่ายทอดการฟูอนเล็บ ฟูอนเทียน ฟูอนสร้อยแสงแดง ฟูอนสีนวล 
ฟูอนญวนร าพัด และการฟูอนอื่นๆ ให้กับกลุ่มช่างฟูอนในจังหวัดเชียงราย โดยมีแม่ครูบัวเรียว เป็นผู้ช่วยในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว แม่ครูบัวเรียวสั่งสมประสบการณ์ที่ได้รับ น ามาปรับใช้ในการแสดง และถ่ายทอด
ฟูอนสาวไหมและฟูอนพื้นเมืองล้านนาให้กับลูกศิษย์ จนกลายเป็นเครือข่ายช่างฟูอนในเชียงราย และเชียงใหม่
จนได้รับการยอมรับ  

 
ภาพที่ 3 แสดงการฟูอนสาวไหม แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ 

ที่มา รัตนะ ตาแปง 
ในปี 2529 แม่ครูบัวเรียว ได้รับการเชิญจากชมรมพ้ืนบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น

วิทยากรถ่ายทอดการฟูอนสาวไหม ให้กับนักศึกษาชมรมพ้ืนบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน 
ในปี 2542 แม่ครูบัวเรียว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา ฟูอน 
สาวไหม ฟูอนเล็บ ฟูอนแม่หญิงล้านนา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จนเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาในระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และยังคงเปิดบ้านเพ่ือเป็นสถานที่เรียนรู้ ให้กับลูกศิษย์ทั้งหมู่คณะ และ
รายบุคคล นอกจากนั้นยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ในกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ต่างๆ จนได้รับการ  
ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน - ช่างฟูอน) ปี พ.ศ. 2559 (บัวเรียว  
รัตนมณีภรณ,์ 17 มีนาคม2562, สัมภาษณ์) 

กระบวนการในการสร้างเครือข่ายสายสกุลช่างฟูอนแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ที่ส าคัญ คือ  
การไหว้ครูและขึ้นขันครูเพ่ือรับเป็นศิษย์ ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญส าหรับส านักนี้ ในกระบวนการไหว้ครู
และขึ้นขันครูเพ่ือรับเป็นศิษย์ มี 2 รูปแบบ คือ 1.การขึ้นขันครูรับเป็นศิษย์ แบ่งเป็น การรับศิษย์ที่รับการ
ถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว และการรับเป็นศิษย์แบบการถ่ายทอดกลุ่มผู้เรียน  2.การขึ้นขันครูประจ าปี  



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 134 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 35    
  

แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ ์เป็นผู้ก าหนดวันในการประกอบพิธี เดิมตรงกับวันขึ้น 9 ค่ า เดือน 9 ตรงกับเดือน 
มิถุนายน – กรกฎาคม หรือวันดีตามปฏิทินล้านนา แต่ปัจจุบันเลือกเอาวันที่ตรงกับวันหยุดและเป็นวันที่ดีที่สุด
ในช่วงระหว่างนั้นให้อยู่ในช่วงเดือน 9 ตามปฏิทินล้านนา 

 
ภาพที่ 4 แสดงพิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ 

ที่มา ณัฐกุล พิมพา 
3. การสร้างเครือข่ายในรูปแบบของสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา 

 กระบวนการสร้างเครือข่ายในรูปแบบสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา เกิดจากการรวมตัว
ของศิลปินทางด้านการแสดงกลองและฟูอนล้านนา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพ่ือหารือในการ
สร้างสรรค์ พัฒนา และสร้างความสามัคคีในหมูคณะกลุ่มศิลปินพ้ืนบ้าน น าไปสู่การจดทะเบียนเพ่ือจัดต้ังเป็น
สมาคมให้ถูกต้อง ตามระเบียบการจัดตั้งสมาคม โดยมีองค์ประกอบและกฎหมายในการรองรับสมาคมแต่ละ
ประเภท ในบทความน้ีน าเอาสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนามาเป็นกรณีศึกษา ในการศึกษา
กระบวนการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา  

สมาคมดังกล่าวได้ด าเนินงานต่อยอดและพัฒนาศิลปะการแสดงกลอง และฟูอนพ้ืนเมืองล้านนา สาย
สกุลช่างฟูอนพ่อครูค า กาไวย์ และแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2560 โดย
มีกระบวนการในการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ภายใต้การน าของ นายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสมาคมกลองและ
ศิลปะการแสดงล้านนา ในการหารือร่วมกับนายชาย ชัยชนะ นายอานนท์ ไชยรัตน์ และนักแสดงกลองล้านนา
อีก จ านวน 30 คน เพ่ือหาแนวทางในการสร้างความร่วมมืออนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะการแสดงกลองล้านนาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้วน าข้อมูลดังกล่าวน าเสนอต่อ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และรัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นจึงได้รับค าแนะน าจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ร่วมกับศิลปินกลองและช่าง
ฟูอนจากจังหวัดอ่ืน นอกเหนือจากศิลปินในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการจัดตั้งเป็นสมาคม นายธนวัฒน์ จึง
ได้ร่วมกับคณะหารือถึงแนวทางการด าเนินงาน และเตรียมจัดการประชุมดังกล่าว โดยการประสานงานกับกลุ่ม
ศิลปินต่างๆ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 ในการประชุมเพ่ือหารือการจัดตั้งสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมห้วยน ้าขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม นายธนวัฒน์ ราชวัง ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิด บ้านหนองปลามัน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่ริม นายประทีป ทิมให้ผล อดีตผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่าย 
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนด
แนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน (กลองล้านนา) การตั้งเปูาหมายผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

    
  

จ านวน 100 คน แตม่ีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ จ านวน 130 คน ในขณะนั้น และได้ท าการ 
จดทะเบียนเป็นสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. มุ่งบ าเพ็ญประโยชนส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ปกปูอง 
คุม้ครอง ถ่ายทอด สร้างสรรค์พัฒนาการแสดงการตีกลองล้านนา และการฟูอนล้านนา ทุกชนิดให้ทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง  

2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนและสถาบันทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศในการพัฒนาบทบาทของศิลปินกลอง ฟูอนล้านนาทุกชนิดให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 

3.ปกปอูงคุมครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิก  
4.พัฒนาศักยภาพงานการแสดงการตีกลองล้านนา ฟูอนลา้นนาทุกชนิด เพ่ือน าไปสู่การสร้าง

มูลคา่เพ่ิมของคณะการแสดงกลองและศิลปะการแสดงล้านนาทุกประเภท  
เมือ่จัดตั้งสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ท าการจัดโครงการในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะการแสดง

ล้านนา ในรูปแบบของการอบรม รูปแบบของการประกวดการตีกลอง และรูปแบบของการแสดงผลงาน เพ่ือ
สง่เสริมให้ศิลปินมีรายได้ มีการพัฒนาศิลปะการแสดง และอนุรักษ์ เผยแพร่ สร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งสมาคม เสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและได้รับงบประมาณในการสนับสนุนด าเนินงานดังกล่าวจ านวน 
1,000,000 บาท (ธนวัฒน์ ราชวัง, 17 มีนาคม2562, สัมภาษณ์) ปัจจุบันการด าเนินงานของสมาคมได้ร่วมกัน
ด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้การขับเคลื่อนของ นายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสมาคมกลอง
และศิลปะการแสดงล้านนาร่วมกับศิลปินใน 8 จังหวัดภาคเหนือ  

 

 
แผนภาพ แสดงความสัมพันธ์เครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา 

ที่มา รัตนะ ตาแปง 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนา เป็นกระบวนการสร้างจากระดับส านัก 
หรือ ในรูปแบบของสายสกุล เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะการแสดง พัฒนาองค์ความรู้ให้เผยแพร่ต่อไป โดยมีพ่อ
ครู แม่ครู เป็นเจ้าส านักดังกล่าว ในธรรมเนียมปฏิบัติของส านักหรือสายสกุลช่างฟูอนของแต่ละแห่งจะมีความ

สมาคมกลอง
และ

ศิลปะการแสดง
ล้านนา 

ส านักพ่อครูค า 
กาไวย์ 

เครือข่ายแต่ละ
ส านัก ใน 8 

จังหวัด
ภาคเหนือ 

ส านักแม่ครูบัว
เรียว  

รัตนมณีภรณ์ 
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แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในรูปแบบการแสดง ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟูอนเนื่องจากศิลปะการแสดง
พ้ืนเมืองล้านนา เป็นศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นมาจกการต่อสู้ในสนามรบ ได้แก่ การฟูอนเจิงดาบ เป็นการ
แสดงออกถึงการฟูอนที่ใช้ดาบเป็นอุปกรณ์ประกอบ ฟูอนเจิง เป็นการฟูอนที่ใช้มือเปล่าร่ายร า นอกจากนั้นยัง
มีการฟูอนที่มาจากการนับถือพระพุทธศาสนา ที่ประชาชนแสดงออกจากความชื่นชม ยินดีและความเลื่อมใส
ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนามนระหว่างการท าบุญตามเทศกาลและงานประเพณี ได้แก่ 
งานปอยหลวง หรืองานฉลองสิ่งก่อสร้างในวัด ผ้าปุา และงานกฐิน เป็นต้น ในรูปแบบแสดงเหล่านี้จะมีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครูผู้เป็นเจ้าส านักที่ถ่ายทอดมาให้กับลูกศิษย์ จึงท าให้เกิดความแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิงของแต่ละส านัก ส่งผลให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติที่มีต่อครู ผู้ที่ล่วงลับ ครูผู้ที่ยังมีชีวิต ตั้งแต่กระบวนการ
รับศิษย์จนถึงการมอบหมายให้ศิษย์ในการเป็นผู้แทนของส านักประกอบพิธีกรรมต่างๆ 

ในการรับศิษย์ การปกครองศิษย์ จะมีข้อห้าม ข้อปฏิบัติส าหรับศิษย์ ที่เรียกว่า ระบบผีครู ถือว่าเป็น
การให้เกียรติและสร้างกระบวนการทางสังคมให้เกิดการยอมรับในกลุ่ม หรือ เปรียบได้กับระบบอาวุโส ให้ผู้ที่
อาวุโสน้อยกว่าเคารพนับถือผู้ที่มีอาวุโสมากกว่า จากการสั่งสมประสบการณ์และการด าเนินงานทางด้านที่ตนมี
ความถนัดและได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม หน่วยงานภาครัฐมีความส าคัญต่อการสนับสนุน การ
ด าเนินงานของศิลปินทุกภาคส่วน ทั้งนี้ต้องเกิดจากท้องถิ่นหรือตัวศิลปินที่ต้องดิ้นรน ต่อสู้ อย่างเข้มแข็ง ใน
การด าเนินงาน ในรูปแบบของสมาคม ชมรม หรือรูปแบบการรวมกลุ่มในลักษณะอ่ืนๆ  เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ 
พัฒนา เพ่ิมมูลค่า ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยหรือสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ในการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นการสร้างเครือข่ายเพ่ือที่จะธ ารงรักษาความ
เป็นตัวตนทางด้านศิลปะการแสดงของแต่ละส านักให้คงอยู่ ร่วมกับ เครือข่ายอ่ืนๆ ในการสร้างรูปแบบนี้ 
หมายถึง การให้เกียรติและแบ่งพ้ืนที่ทางสังคมร่วมกันท างาน ในรูปเครือข่าย ซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก
ส านัก รวมถึงเครือข่ายในกลุ่มศิลปะการแสดงล้านนา เพ่ือธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชน  

ประเด็นส าคัญในการรื้อฟ้ืนหรือสร้างเครือข่าย จะต้องมีการฟ้ืนฟูหรือสนับสนุนแบบแผนการแสดง
ของแต่ละส านัก เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ทางด้านสายสกุลของแต่ละแห่ง นอกจากนั้นจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆของสิ่งแวดล้อมและความต้องการทางสังคมทั้งทางด้านการตลาดค่านิยม ตามยุคสมัยที่บุคคล
ต้องการโดยกระบวนการบูรณาการศิลปะการแสดงในแต่ละด้านสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์การแสดงหนึ่งชุด
ให้มีทั้งการแสดงแบบปวดหัวประเทศและสตรีเพศอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกัน  (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556, หน้า
195 - 196 )  

กระบวนการในการสร้างเครือข่ายทางศิลปะการแสดงล้านนา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
โดยมีสาเหตุหรือปัจจัยทางด้านการแพร่กระจายของศิลปวัฒนธรรม จนเกิดทัศนคติและค่านิยมของคนใน
สังคมที่มีร่วมกันเกิดการจัดกลุ่มและสร้างเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และ
เผยแพร่ งานของกลุ่มตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมล้านนาและสังคมทางด้านศิลปวัฒนธรรม จึงท าให้เกิดการ
เปิดกลุ่มออกเป็นหลายกลุ่มใหญ่ วัตถุประสงค์อีกส่วนในการสร้างเครือข่ายดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นอ านาจในการ
ต่อรองทั้งทางสังคมและต่อรองกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ตนเองได้มีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จาก
งานดังกล่าว รวมถึงการให้ประโยชน์กับกลุ่มคนทั้งที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายและไม่มีส่วนร่วมในเครือข่าย แต่มี
ความชื่นชอบในงานที่เครือข่ายด าเนินงานร่วมกัน 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางศิลปะการแสดง คือ หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้
ศิลปินในแต่ละภูมิภาคมีรายได้ มีส่วนร่วมและมีพ้ืนที่ในการเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ในยุคนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในยุคนั้นจึงได้ส่งเสริมให้
ทุกภูมิภาค มีเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดง ภาคใต้มีเครือข่ายโนรา ภาคอีสานมีเครือข่ายหมอล า  

    
  

ภาคกลางมีเครือข่ายการแสดงลิเก เครือข่ายการแสดงงิ้ว ภาคเหนือมีเครือข่าย ซอ เรียกว่า สมาคมซอ  
เครือข่ายกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ในปีพุทธศักราช 2560 โดยนายกสมาคมคนแรก คือ นายธนวัฒน์ 
ราชวัง ซึ่งก่อนการด าเนินงานสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนาได้มีสมาคมซอเป็นสมาคมแรกของ
ล้านนาที่จัดตั้งเพ่ือศิลปินพ้ืนบ้านล้านนา นโยบายของสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้ านนา เพ่ือการฟ้ืนฟู
ศิลปะการตีกลองล้านนาได้แก่กลองสะบัดชัย รวมถึงกลองล้านนาประเภทอ่ืน และศิลปะการแสดงพ้ืนเมือง
ล้านนาโดยน าเอาการฟูอนสาวไหมสายสกุลช่างฟูอน แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (กรแสดงพ้ืนบ้าน – ช่างฟูอน) ปี 2559 มาเป็นการส่งเสริมการฟูอนทางด้านนาฏศิลป์ล้านนา 
เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์การฟูอนของล้านนาต่อไป 
กิตติกรรมประกาศ 
 การเขียนบทความนี้ได้รับการเอ้ือเฟ้ือเป็นอย่างดียิ่งจากแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน – ช่างฟูอน) ปี 2559 สิบเอกไพรินทร์ กาไวย์ ผู้อ านวยการศูนย์การ
เรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย ผู้เป็นทายาทพ่อครูค า กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดง
พ้ืนบ้าน – ช่างฟูอน) ปี 2535 และนายธนวัฒน์ ราชวัง นายกสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา ท่ีได้
เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และให้ข้อคิดในการเขียนบทความฉบับนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ
 แผนที่ต้นแบบ	3	มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสบนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบริเวณเขตเมือง
ในจงัหวดัตรงั	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมแบบชโินโปรตกุสีในจงัหวดัตรังและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของสือ่แอนเิมชนั	3	มติส่ิงเสรมิการท่องเทีย่วเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตกุสีในจงัหวดัตรังด้วยเทคโนโลยคีวิอาร์โค้ด	กรณี
ศกึษาคอื	อาคารตกึแถว	ย่านเทศบาลนครเมอืงตรังทีไ่ด้รบัการคดัเลือกให้ได้รบัรางวลัจากงานสถาปนกิ	60	ได้แก่	ร้านสริิบรรณ	
โรงแรมจริงจริงและบ้านไทรงาม	 โดยหาข้อมูลของอาคารดังกล่าวและจัดสร้างแผนที่ต้นแบบพร้อมสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดเพื่อ
ใช้ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่ง	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง	100	คน	โดยใช้วิธีการให้
กลุม่เป้าหมายได้ทดลองดแูอนเิมชนั	3	มติ	ิส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชโินโปรตกุสีในจงัหวดัตรังโดยผ่านการ
สแกนคิวอาร์โค้ด	 และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ	 ผลการวิจัยพบว่า	 สื่อแอนิเมชัน	 3	 มิติ	 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสในจังหวัดตรังด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด	 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่	 4.36	 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก	จากการส�ารวจนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสให้ความเห็นว่า	การน�าเทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ดเข้ามามส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชิงสถาปัตยกรรมนีม้คีวามน่าสนใจเป็นอย่างมากและยงัได้รับความรู้เกีย่วกบั
สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสด้วย

ค�าส�าคัญ: สถาปัตยกรรม,	ชิโนโปรตุกีส,	คิวอาร์โค้ด		

Abstract
	 3D	Map	Prototype	of	Sino-Portuguese	Architectural	Style	on	QR	Code	Technology	in	urban	area	
in	Trang	Province	aims	to	promote	and	preserve	Sino-Portuguese	architecture	in	Trang	Province,	and	to	
study	the	satisfaction	of	3D	animation	media	to	promote	Sino	-Portuguese	architectural	style	in	Trang	by	
QR	code	technology.	Case	study	is	commercial	buildings	in	the	municipal	area	of	Trang	which	has	been	
selected	to	receive	the	award	from	the	Architect	Expo	2017,	including	Siriban	Shopping	Center,	Hotel	Jing	
Jing	and	Ban	Sai	Ngam.	The	researcher	has	to	find	the	information	of	these	buildings	and	create	a	prototype	
map	with	a	QR	code	for	testing	with	the	target	group.	The	target	group	is	100	tourists	who	travel	to	Trang	
by	giving	them	to	watch	the	3D	animation	media	to	promote	Sino-Portuguese	architectural	style	in	Trang	
via	QR	code	scanning,	and	then	answering	satisfaction	questionnaires.	The	research	found	that	3D	anima-
tion	media	to	promote	Sino-Portuguese	architectural	style	in	Trang	get	the	overall	average	satisfaction	was	
4.36	which	is	at	a	high	level.	From	the	survey	of	tourists	visiting	the	Sino-Portuguese	style	architecture,	
most	commented	that	the	use	of	QR	code	technology	to	participate	in	the	promotion	of	this	architec-
tural	tourism	is	also	very	interesting.	In	addition,	the	knowledge	of	Sino-Portuguese	architecture.

Keywords: Architectur, Sino-Portuguese, QR Code 
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แผนที่ต้นแบบ 3 มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสบนเทคโนโลยี 
คิวอาร์โค้ดบริเวณเขตเมืองในจังหวัดตรัง *
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Technology in urban area in Trang Province

    
  

the Architect Expo 2017, including Siriban Shopping Center, Hotel Jing Jing and Ban Sai 
Ngam. The researcher has to find the information of these buildings and create a prototype 
map with a QR code for testing with the target group. The target group is 100 tourists who 
travel to Trang by giving them to watch the 3D animation media to promote Sino-Portuguese 
architectural style in Trang via QR code scanning, and then answering satisfaction 
questionnaires. The research found that 3D animation media to promote Sino-Portuguese 
architectural style in Trang get the overall average satisfaction was 4.36 which is at a high 
level. From the survey of tourists visiting the Sino-Portuguese style architecture, most 
commented that the use of QR code technology to participate in the promotion of this 
architectural tourism is also very interesting. In addition, the knowledge of Sino-Portuguese 
architecture. 

Keywords: Architecture, Sino-Portuguese, QR Code  
 
บทน า 

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่เล็งเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส เช่นนี้จึง
แสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสนี้ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอดให้เป็นแหล่ง เรียนรู้มรดก
วัฒนธรรมของชาติ ตึกเก่าเมืองตรัง ถูกเสนอชื่ออาคารเข้าร่วมประกวดในงานสถาปนิก 60 โดยมีการรวบรวม
ข้อมูล ส ารวจ และจัดท าเอกสารในการเสนอชื่ออาคารเก่าแก่ในอ าเภอเมืองตรังหลายแห่ง โดยผลการตัดสิน
ปรากฏว่า ร้านสิริบรรณ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป์สถาปัตย์ดีเด่น ประเภทอาคารพาณิชย์ ส่วน โรงแรมจริงจริง 
บ้านไทรงาม และบ้านโบราณ 2486 ได้รับประกาศนียบัตร อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ จาก สมาคมสถาปนิก
สยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2560 โดยผลงานได้จัดแสดงภายในงานสถาปนิก  60 สถาปัตยกรรม
แบบชิโนโปรตุกีสเป็นสถาปัตยกรรมทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมด้วยความงาม
ในสไตล์ยุโรปผสมจีน สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างแพร่หลายในแถบภาคใต้ของประเทศ
ไทย เช่น ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล  สงขลา ฯลฯ บ้านเรือนตึกแถวที่เป็น
สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสได้พัฒนาบูรนะให้สวยงามตามแต่ละยุคแต่ละสมัย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสของจังหวัดตรังด้วยการ
ผสมผสานระหว่างสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ กับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแบบไทยแลนด์ 4.0 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและสะดวกสบายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการค้นหา ปัจจุบันสื่อแอนิ เมชัน 3 
มิติ และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ มากมาย เช่น ด้านสถาปัตยกรรม ด้าน
การศึกษา การใช้งานในเชิงธุรกิจ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสในจังหวัดตรัง 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสในจังหวัดตรัง

ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการออกแบบสื่อสรางสรรคแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือสงเสริมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสในจังหวัดตรังและท าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชัน 
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3 มิติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสในจังหวัดตรังด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  เพ่ือ
น าไปพัฒนาสื่อสรางสรรคแอนิเมชัน 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดที่ตรงกับความตองการและความ
เหมาะสมของกลุมเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังจ านวน 
100 คน  ขอบเขตของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ อาคารตึกแถว ยานเทศบาลนครเมืองตรัง ซึ่งมีรายละเอียดการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ รวมรวมข้อมูลของอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสบริเวณยานเทศบาลนครเมืองตรัง และคัดเลือก
อาคารในจังหวัดตรังที่ได้รับรางวัลจากงานสถาปนิก 60 ได้แก่ ร้านสิริบรรณ โรงแรมจริงจริง บ้านไทรงาม โดย
หาข้อมูลของอาคารดังกล่าวและจัดสร้างแผนที่ต้นแบบบริเวณยานเทศบาลนครเมืองตรัง 
ขั้นตอนการเตรียมงานแอนิเมชัน 3 มิติ มีดังนี้ 

ขั้นตอนของการเตรียมงานแอนิเมชัน 3 มิติ ในสวนการผลิต (Production) โดยผูวิจัยใชโปรแกรม
สร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  เพ่ือขึ้นรูปโมเดลบานไทรงาม โดยการปนจากโพลีกอน (Polygon) ที่เปนรูปทรง
พ้ืนฐาน เช่น สี่เหลี่ยม (Cube) และท าการดึงจุด (Vertex) จากนั้นท าการเพ่ิมเสน (Insert Edge Loop Tool)
และดัดโมเดลเพ่ือให้โมเดลมีความสมบูรณ์มากที่สุด น าโพลีกอน (Polygon) ทั้งหมดมาประกอบกันและ
ปรับแตงตามลักษณะที่ต้องการ โดยขนาดและสัดสวนนั้นตองดูสวยงามและสมจริง ดังรูปตัวอยางตอไปนี้  

  

ภาพที่ 1 โมเดลบ้านไทรงามที่ถูกประกอบขึ้นด้วยโพลีกอน 
การกางยูวี (UV Mapping) อยู่ในกระบวนการสร้างแบบจ าลองสามมิติโดยใช้แกน 2 มิติ (แกน U 

และ V ) แสดงข้อมูล 3 มิติ (แกน X Y และ Z) อาจถูกสร้างจากการใช้อัลกอริทึมค านวณโดยซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ หรืออาจท าขึ้นโดยบุคคล แบบจ าลอง 3 มิตินี้มี UV ได้หลายรูปแบบขึ้นกับความต้องการ 
โดยทั่วไปมักใช้ในการจัดวางภาพ 2 มิติลงบนพื้นผิว 3 มิติ เช่น การท าพ้ืนผิว (Texture) เพ่ือใชเปนพ้ืนผิวของ 
UV ไดอยางถูก 
ตองและแนใจวาพ้ืนผิวมีความสมบูรณสวยงามบนตาขายที่มีลักษณะนอยหรือมากตามรูปทรงของโมเดล การ
จัด UV ควรจัดใหมีระเบียบไมยืดย้วยและดูสวยงาม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของโมเดล ในที่นี้ผูวิจัยเลือก
ใช การกาง UV Mapping แบบ Create UVs Based On Camera และน าไปตกแตงสีและลวดลายใน
โปรแกรมส าหรับตกแต่งภาพ ท าการตกแตงสีและลวดลายของผิวโมเดล จากนั้นจัดเก็บไฟลเพ่ือใช้ในงาน 3 มิติ  

 

ภาพที่ 2  การวางพ้ืนผิวลงบนโมเด 

    
  

การจัดแสง เปนการจัดแสงภายนอกอาคารและแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศ ของความสวยงามของ
อาคารซึ่งมีลักษณะแสงที่นุมละมุน จึงเลือกใชเทคนิคการจัดแสงแบบ Physical Sun and Sky ของปลั๊กอินที่
ติดมากับโปรแกรมส าหรับงาน 3 มิติ ขอดีของการจัดแสงดวยเทคนิคนี้คือ แสงสวย รวดเร็ว มีพ้ืนและมีทองฟา 
เลือกเวลาในการจัดแสงได้ตามเข็มนาฬกา แตขอเสียของการจัดแสงดวยเทคนิคนี้คือ ใชเวลาในการประมวลผล
ภาพออกมาเปนภาพคอนขางนาน 

 

ภาพที่ 3  การจัดแสงดวยเทคนิค Physical Sun and Sky 
ขั้นตอนตอมาคือการแอนิเมทหรือการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือกลอง ในงานนี้วัตถุหรือโมเดลหยุด

นิ่งอยูกับที่สวนที่จะแอนิเมทหรือเคลื่อนไหวคือ กลอง จะเปนตัวเคล่ือนไหวภาพโดยใชกลอง Camera1 
เคลื่อนไหวรอบโมเดลบาน เปนการเก็บภาพ รอบสถาปตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส 

  

ภาพที่ 4 การแสดงภาพของโมเดลผ่านเลนส์กล้อง 
หลังจากการท าภาพเคลื่อนไหวหรือการแอนิเมทแลวเราจะท าการประมลผลออกมาเปนภาพและเป็น 

ภาพที่ตอเนื่องจนกลายเปนภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชัน ภาพเคลื่อนไหว 1 วินาที จะเทากับ 25 เฟรม 
แอนิเมชันเรื่องนี้จะมีการฉายภาพเปนเวลาประมาน 1 นาที จึงเทากับ 1,500 เฟรม ตองท าการเรนเดอรภาพ
ออกมา จ านวน 1,500 ภาพ และเนื่องจากการจัดไฟที่ใชเทคนิค physical sun and sky จึงใชเวลาในการ
เรนเดอรหรือประมวลผลภาพโดยประมาน 3 นาที ตอ 1 ภาพ 

 

ภาพที่ 5 การแสดงภาพบ้านไทรงามท่ีถูกประมวลผลออกมาเป็นภาพ 
ขั้นตอนของการเตรียมงานแอนิเมชัน 3 มิติ ในสวนหลังการผลิต (Post Production) หลังจากการ

ประมวลผลภาพส าเร็จไดภาพตามที่ตองการแลว จากนั้นจะน าภาพทั้งหมดนี้เขาสูโปรแกรมตัดต่อเพ่ือท าการ
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ตัดตอภาพใหเกิดภาพเคลื่อนไหวและตัดตอเสียงเขาดวยกันแลวท าการประมวลผลหรือเรนเดอรใหเปนไฟล
วิดีโอ 

 

ภาพที่ 6 การแสดงภาพบ้านไทรงามทีป่ระมวลผลภาพผ่านโปรแกรมตัดต่อจนได้เป็นสื่อแอนิเมชัน 
ขั้นตอนการเตรียมงาน QR code มีดังนี้ 

 

ภาพที่ 7 แสดงภาพหน้าต่างของ google Drive 
น าสื่อวิดีโอแอนิเมชันที่ได้ไปถ่ายโอนข้อมูลลง google Drive  แล้วท าการแชร์จากนั้นคัดลอกลิงค์ 

วิดีโอแอนิเมชันที่ท าการแชร์แล้วเปิด google url shortener 

 

ภาพที่ 8 แสดงภาพหน้าต่างของ google url shortener 
เมื่อเปิด google url shortener ท าการคัดลอกลิงค์ที่ถูกแชร์ ไปวางในช่อง your original url here 

แล้วกดปุ่ม shorten url   เพ่ือท าการย่อลิงค์ 

 

ภาพที่ 9 แสดงภาพหน้าต่างที่พร้อม free QR  code Generator   
น าลิงค์ที่ท าการย่อแล้ว เข้าเว็บ free QR  code Generator  จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏให้ใส่ url  

แล้ววาง url  ลงไปในช่องว่าง จากนั้นให้กด create QR code 

    
  

 

ภาพที่ 10 แสดงภาพหน้าต่างที่สามารถบันทึก QR code ได้  
เมื่อกด create QR code แล้วจะปรากฏหน้าต่าง QR code Generator ขึ้นมาแล้วท าการกดที่ Sign 

up for free จากนั้นสามารถท าการบันทึกไฟล์ที่เป็นลักษณะ QR code ได้เลย ไฟล์ QR code ที่ได้คือไฟล์
ประเภท.Jpg 

 

ภาพที่ 11 แสดงภาพ QR code  
QR code ที่ได้นี้ สามารถทดสอบพร้อมสแกนเพื่อดูวิดีโอแอนิเมชัน 3 มิติ ของสถาปัตยกรรมแบบชิโน

โปรตุกีสในแต่ละแบบของงานวิจัยได้ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล 

การสร้างแบบวัดโดยวิธีของ Likert หรือที่เรียกว่า Likert Scale นิยมใช้วัดเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ คือ เจต
คติ ความคิดเห็น วัดความต้องการ วัดแรงจูงใจ ตัดสินใจว่าจะใช้มาตราวัด (Scale) เท่าใด เช่น ใช้มาตราวัด 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หรือใช้มาตราวัด 3 ระดับ คือ มากที่สุด ปานกลาง น้อย
ที่สุด หลังจากสร้างเสร็จแล้ว ควรมีการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือว่ามีความเชื่อถือได้ หรือไม่ (รวีวรรณ ชิ
นะตระกูล,2536) 

แผนที่ต้นแบบ3มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสบนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด บริเวณ
เขตเมืองในจังหวัดตรัง  ได้ถูกเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นด าเนินการวัดผลความพึงพอใจดังต่อไปนี้ ส ารวจ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแผนที่ต้นแบบ 3 มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์  ชิโนโปรตุกี
สบนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด บริเวณเขตเมืองในจังหวัดตรัง  โดยสแกน QR code พร้อมรับชมแอนิเมชัน 3 มิติ 
พร้อมแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert scale) ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือรายงานผลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) 
การวิเคราะห์ผลแบบประเมินความพึงพอใจ  

วิธีการวิเคราะห์ผลโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ยแบบแจกแจงความถี่ ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม
ตัวอย่างตามหลักสถิติ โดยสูตรที่ใช้ในการค านวณมีดังนี้ (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538) 
    x   = ∑ 

  
   เมื่อ x   = ค่าเฉลี่ย 
    ∑  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
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    N  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  วิธีการวิเคราะห์ผลโดยการค านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่ม

ตัวอย่างตามหลักสถิติ (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ,2538) 

S.D. = √ ∑   (∑ ) 
 (   )  

   เมื่อ S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑  = ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
    ∑   = ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N = จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
  ลักษณะแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนดังนี้ 5 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด, 4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก, 3 
หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง, 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย, 1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด เกณฑ์
การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 
หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด, ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 
หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบแผนที่ต้นแบบ3มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส 
บนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด บริเวณเขตเมืองในจังหวัดตรัง ได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ผลการการออกแบบแผนที่ต้นแบบ3มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสบนเทคโนโลยีคิวอาร์
โค้ดบริเวณเขตเมืองในจังหวัดตรัง  

 

ภาพที่ 12 ภาพแผนที่แสดงสถานที่กรณีศึกษาพร้อม QR code  

 

ภาพที่ 13 เปิดฉากแรกรถตุ๊กตุ๊กหัวกบก าลังเคลื่อนที่ตามเส้นทางไปยังหมายเลขที่ 1 หรือบ้านไทรงาม  

    
  

 

ภาพที่ 14 เปดภาพสถาปตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสที่เสร็จสมบูรณ ชื่อบ้านไทรงาม 

 

ภาพที่ 15 สร้างโดย นายฟอง ไทรงาม หรือ เถ้าแก่ฝอง รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านไทรงามมีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างหลายรูปแบบ 

 

ภาพที่ 16 กล่าวคือ การเน้นหน้ามุขอาคาร และออกแบบด้านหน้าอาคารและผังพ้ืนให้มีความสมมาตร การ
ตกแต่งลวดลายปูนปั้น ที่มาจากนีโอคลาสสิค (Neo Classic) การใช้รูปแบบเรขาคณิตของหน้าต่างในแบบ 

อาร์ต เดโค (Art Deco) การออกแบบหลังคาคอนกรีตแบน ในรูปแบบโมเดิร์น (Modern) 

 

ภาพที่ 17 การออกแบบพื้นท่ีใช้สอยภายในตามความเชื่อของชาวจีน โดยเฉพาะการมีลานอเนกประสงค์และ
บ่อน้ า ด้านหลังอาคาร หรือในภาษาจีนที่เรียกว่า ฉิ่มแจ้ เพื่อใช้รองรับน้ าฝนในการอุปโภคบริโภค และเป็น

พ้ืนที่ช่วยระบายอากาศระหว่างอาคารเช่นกัน 

  

ภาพที่ 18 การแสดงภาพแผนที่ร้านสิริบรรณโดยสังเขป 
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ภาพที่ 19 เปดภาพสถาปตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสที่เสร็จสมบูรณ ชื่อร้านสิริบรรณ  

 

ภาพที่ 20 ร้านสิริบรรณ  สรา้งโดย นายก าเตรา จรูญทรัพย์ ร้านสิริบรรณได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของปีนัง ด้วยการจ ารูปแบบแล้วให้ช่างท้องถิ่นในเมืองทับเที่ยงสร้าง รูปแบบอาคารเป็นตึกแถว 2 ชั้น รูปแบบ

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) จีน และสมัยใหม่ (Modern)    

  

ภาพที่ 21 การเน้นหน้าบันและตกแต่งลวดลาย ปูนปั้นภายใน การก่อผนังล้อมขอบหลังคา การออกแบบลาน
อเนกประสงค์ที่มีบ่อน้ าซึ่งถือคติความเชื่อจากชาวจีน และการออกแบบหลังคาคอนกรีตแบน 

 

ภาพที่ 22 การออกแบบมีการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นของภาคใต้ได้เป็นอย่างดี โดย
การใช้หลังคาพ้ืนคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคาร การออกแบบช่องลมและใช้หน้าต่างบานเกล็ดเพื่อให้อากาศ

ถ่ายเทสะดวก 

 

ภาพที่ 22 การแสดงภาพแผนที่โรงแรมจริงจริงโดยสังเขป 

    
  

 

ภาพที่ 23 เปดภาพสถาปตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสที่เสร็จสมบูรณ ชื่อโรงแรมจริงจริง 

 

ภาพที่ 24 โรงแรมจริงจริง สร้างโดยพี่น้องชาวจีนที่ คือ นายเขียนหยก ฝันเชียร และ นายเขียนเท่ง ฝันเชียร 
โรงแรมจริงจริงได้รับอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปีนัง ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น (Modern) 

 

ภาพที่ 25 โรงแรมจริงจริง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น คือ การก่อผนังล้อมขอบหลังคา การออกแบบ
หลังคาคอนกรีตแบน การใช้รูปแบบประตูหน้าต่างที่มีช่องลมด้านบน เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

ทางภาคใต้ 

 

ภาพที่ 26 นอกจากนี้ โรงแรมจริงจริง มีองค์ประกอบของอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ช่องลมใต้ฝ้าเพดานที่
ออกแบบให้เป็นรูปตัวเอ (A) และตัวเอช (H) ซึ่งรูปแบบช่องลมนี้ สามารถพบเห็นเพ่ิมเติมได้จากราวระเบียง

ตามตึกแถวในเมืองทับเที่ยงและตึกแถวเก่าในตรังด้วยเช่นกัน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
ตารางท่ี 1 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

รายการประเมิน 
 

X  SD การแปลผล 
ด้านแอนิเมชัน 
1. ความน่าสนใจของแอนิเมชัน 3 มิติ 

 
   4.40 

 
   0.48 

 
      มาก 

2. ฉากประกอบมีความสวยงาม 4.80 0.40      มากที่สุด 
3. ความคมชัดของการภาพในการน าเสนอ 4.78 0.41      มากที่สุด 
4. เวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม 4.30 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.57 0.44       มากที่สุด 
 
 
 

   

รายการประเมิน 
 

X  SD การแปลผล 

ด้านเทคโนโลยี QR code 
1. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 

 
   4.72 

 
   0.44 

 
      มากที่สุด 

2. ง่ายต่อการใช้งาน 4.66 0.74      มากที่สุด 
3. ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล 

ค่าเฉลี่ย 
4.50 
4.62 

0.66 
0.61 

     มากที่สุด 
     มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.59 0.51      มากที่สุด 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย พบวาความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก กลาวคือ ด้านแอนิเมชันพบว่ามีคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ด้าน
เทคโนโลยี QR code พบว่ามีคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดและทั้ง 2 ดานมีคา
เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ 4.59 ซึ่งมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด กล่าวคือ แผนที่ต้นแบบ 3 มิติ
การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสบนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบริเวณเขตเมืองในจังหวัดตรัง ถือเป
นชองทางหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสในจังหวัดตรังและเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสในจังหวัดตรังด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด  กลุมเปาหมายที่ได้
ทดลองใชแผนที่ต้นแบบ3มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสบนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบริเวณ
เขตเมืองในจังหวัดตรัง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “แผนที่ต้นแบบ 3 มิติการท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมสไตล์
ชิโนโปรตุกีสบนเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบริเวณเขตเมืองในจังหวัดตรัง” โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย งบประมาณปี 2561 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาประสิทธิภาพของการสอน	 ขลุ่ยรีคอร์เดอร	์
แบบมีดนตรีประกอบ	ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันที่มีประสิทธิภาพ	(E1/E2)	ก�าหนดเกณฑ์	80/80	และ	2)	ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยมีสมมุติฐานอยู่ในระดับมากขึ้น
ไป	โดยการสอนขลุ่ยรคีอร์เดอร์	แบบมดีนตรปีระกอบ	ด้วยวธิกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนั	กลุม่เป้าหมายแบบเจาะจงนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาชั้นปีที่	1		จ�านวน	30	คน	ท�าการทดลองในภาคเรียนที่	2		ปีการศึกษา	2561	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม	
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	ที่เรียนรายวิชา	ศ	21102	(ดนตรี	–	นาฏศิลป์)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ชุด
การสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์	แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน	แบบทดสอบระหว่างเรียน	แบบทดสอบหลัง
เรียน	 และแบบสอบถามความพึงพอใจ	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ชุดการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์	 แบบมีดนตรีประกอบ	 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน	 มี
ประสทิธภิาพดกีว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ที	่83.33/86.67	2)	ผลการศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนขลุย่รีคอร์เดอร์
แบบมดีนตรปีระกอบด้วยวธิกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนั	พบว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรียนขลุย่รคีอร์เดอร์แบบมดีนตรี
ประกอบ	ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน	ในภาพรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	( X 	=	4.54,	S.D.	=	0.31)	

ค�าส�าคัญ: ชุดการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ,	การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน,	โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม

Abstract
	 This	is	an	experimental	research,	the	purposes	of	the	research	were	1)	to	studied	an	efficiency	
of	Teaching	recorder	with	backing	track	by	cooperative	learning	method	with	the	criteria	of	efficiency	(E1/
E2)	 80/80,	 2)	 to	 studies	 the	 satisfaction	 of	M.1	 students	with	 cooperative	 learning	 activities	with	 the											
hypothesis	of	very	satisfied.	The	target	was	30	students	by	cooperative	learning	In	semester	2,	academic	
year	2018,	in	course	ศ21102	(music-dance).	The	tools	for	this	research	were	pre-test,	post-test	and	final	
satisfaction	questionnaire.	The	information	are	analyzed	by	using	the	simple	statistic	included	percentage,	
mean	and	standard	deviation.	The	result	were,	1)	teaching	recorder	with	backing	track	has	the	efficiency	
more	than	the	criteria	which	is	E1/E2	equal	to	83.33/86.67	2)	satisfaction	of	teaching	method	found	that	
students	were	satisfied	with	the	cooperative	learning	was	at	the		highest	level		( X =4.54,	S.D.=0.31)

Keywords: 	Teaching	recorder	with	backing	track,	Cooperative	learning,	
	 Watkhaochoengtientapharam	school
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Teaching Recorder with Backing track by Cooperative Learning for 
Mattayomsuksa 1 Watkhaochengtientapharam School affiliated with 

Chonburi Provincial Administrative Organization

การสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวธิีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเพื่อ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชลบุรี

ธัญญารัตน์  อัครอุปพันธ์1

ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์2

with cooperative learning and final satisfaction questionnaire. The information are analyzed 
by using the simple statistic included percentage, mean and standard deviation. 

The result were, 1) teaching recorder with backing track has the efficiency more 
than the criteria which is E1/E2 equal to 80.00/86.67 2) satisfaction of teaching method 
found that students were satisfied with the cooperative learning was at the  high level  
( X =4.54, S.D.=0.31) 
Keywords: Teaching recorder, Teaching with backing track, Cooperative learning,  
       Watkhaochoengtientapharam School 
 
บทน า 
 นักการศึกษาพบว่าในชั้นเรียนประกอบด้วยนักเรียน 3 ระดับความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน โดยสภาพการเรียนมักมลีักษณะแก่งแย่งชิงดี นักเรียนเก่งสนใจที่จะท าให้ดีขึ้น เก่งขึ้น จึงเกิดการรวมตัว
เฉพาะคนเก่ง โดยไม่สนใจเพ่ือนที่อ่อนกว่า ในขณะที่นักเรียนอ่อนมักจะถูกละทิ้ง ไม่ได้รับความสนใจจาก
เพ่ือนที่เก่งกว่า โดยถูกมองว่าเป็นตัวถ่วง เป็นนักเรียนหลังห้อง ส่งผลให้เกิดปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาด้านทักษะทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไข รวมทั้งเป็นปัญหาหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่ง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่ทิ้งเพ่ือนไว้ข้างหลัง (Plucker and Neag, 2016 อ้างใน ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์, 
2559) การเรียนแบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning)  มีวิธีการหลายรูปแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน
คือการพัฒนาด้านทักษะทางสังคมให้เกิดข้ึนในชั้นเรียน มุ่งสร้างความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันกัน โดยมี
หลักการที่ส าคัญคือ 1) ต้องอาศัยหลักการพ่ึงพากัน โดยถือว่าทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกันและต้องพ่ึงพา
กันเพ่ือความส าเร็จร่วมกัน 2) ต้องอาศัยการหันหน้าเข้าหากันเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 3) อาศัยทักษะทาง
สังคมโดยเฉพาะทักษะในการท างานร่วมกัน 4) มีการตรวจสอบการใช้กระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการท างาน 
และ 5) ผลสัมฤทธิ์ต้องมีการพัฒนาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม (ทิศนา แขมมณ,ี 2556)  
 Sharen (1991) และ Slavin (1990) (อ้างใน ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์, 2559) ได้ออกแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือกันจากการมุ่งหวังทักษะทางสังคม วิธีการเรียนของการเรียนแบบร่วมมือกัน คือ การท างานเป็นกลุ่ม 
โดยการแบ่งกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 3-5 คน สมาชิกในกลุ่มมีคุณสมบัติต่างกัน (Heterogeneous Group) 
เช่น เก่ง ปานกลาง และอ่อน ผลการเรียนต้องเกิดจากการร่วมมือกัน ทั้งนี้สาระส าคัญ คือ การหาผลสัมฤทธิ์
โดยการน าเอาคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันเพ่ือหาค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม วิธีการดังกล่าวส่งผลให้ทุก
คนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เก่งพยายามสอนเพ่ือนที่ด้อยกว่า ในขณะเดียวกันนักเรียนที่ด้อยกว่า
จะเกิดความรับผิดชอบสูงขึ้นและมีการพัฒนาการตนเองมากข้ึน ทั้งนี้ การเรียนแบบร่วมมือกันมีผู้พัฒนา
วิธีการเรียนรู้และวิธีการประเมินผล เช่น ไม่เน้นสอบนักเรียนทุกคน แต่ใช้วิธีจับฉลากหาตัวแทนกลุ่มเพ่ือท า
การทดสอบ หากจับฉลากได้นักเรียนปานกลาง แสดงว่านักเรียนที่เก่งปานกลางต้องเป็นตัวแทนในการทดสอบ 
โดยใช้ผลคะแนนของนักเรียนที่เก่งปานกลางเป็นคะแนนของกลุ่ม วิธีการดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนในกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน นักเรียนที่เก่งช่วยนักเรียนปานกลางฝึกซ้อม นักเรียนที่อ่อนท าหน้าที่จดบันทึกข้อแก้ไข 
(Plucker, 2015) 
 ทั้งนี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนรี
คอร์เดอร์ ครูใช้วิธีการสาธิตโดยการปฏิบัติเป็นตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตาม จากเหตุดังกล่าวสะท้อน
เป็นปัญหาได้ว่า 1) หากครูดนตรีด้อยความสามารถ จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนด้านเนื้อหาและการปฏิบัติ



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 152 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 53

ของนักเรียนจะมีความบกพร่อง 2) หากต้องจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มใหญ่หรือนักเรียนจ านวนมาก 
ส่งผลให้ต้องใช้เวลามากตามจ านวนนักเรียนและท าให้การสอนด้อยคุณภาพ ปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีได้ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนรีคอร์เดอร์ในโรงเรียน เช่น มีการใช้นวัตกรรมใหม่ มีการ
พัฒนาต าราเรียนรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ (หมายถึง แบบเรียนมีการสร้างเสียงเพ่ือเป็นตัวอย่างให้
ผู้เรียนได้ยิน) ซึ่งดนตรีประกอบมี 2 ลักษณะ คือ 1) แบบมีแนวท านองและแนวดนตรีประกอบท านอง 2) 
แบบมีเฉพาะแนวดนตรีประกอบท านอง ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ผู้วิจัยคาดว่า ต ารา
เรียนรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องมากขึ้น คือ มีระดับเสียงที่ดี มีจังหวะที่ดี และมีค่าความสั้นยาวของเสียง
ตรงตามเสียงตัวอย่างที่ได้ยิน  
 ในรายวิชา ศ 21102 (ดนตรี–นาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีนักเรียนจ านวน 30 คน สภาพการเรียนที่ผู้วิจัยพบ คือ นักเรียนที่
เก่งมักจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน โดยไม่สนใจเพ่ือนและไม่ช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนอ่อน จากปัญหาได้ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในการเรียน
รายวิชา ศ 21102 (ดนตรี –นาฏศิลป์) ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ คือ แบบฝึก Recorder from the 
Beginning ของ John P. (1993) ซึ่งเป็นแบบฝึกที่มแีบบมเีสียงดนตรีประกอบด้วย 
 ผู้วิจัยคาดหวังว่า การสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ที่ไม่สนใจและไม่
ช่วยเหลือเพ่ือนได ้ทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนพ่ึงพาและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการท างานกลุ่ม เมื่อสิ้นสุด
การเรียนนักเรียนมีทักษะด้านดนตรีและสามารถเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ รวมทั้งมีประสิทธิภาพทางการเรียนที่
สูงขึ้น ผ่านเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะส่งผล
ให้นักเรียนเกิดความช านาญ มีทักษะการปฏิบัติดนตรีที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาดนตรีให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน โดยการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน มาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย เพ่ือสร้างวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80/80 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพา
ราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 16 คน เพศชาย 14 คน 

 2. ใช้แบบฝึกขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ คือ Recorder from the Beginning ของ John 
P. (1993) ประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยก าหนดบทเพลงจากแบบ
ฝึกจ านวน 3 เพลง คือ เพลง Gypsy Dance เพลง Indian Warrior และเพลง Fandango ส าหรับใช้เป็น
แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ทั้งยังใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน   

3. ด าเนินการทดลอง โดยเก็บรวมรวมข้อมูลในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลาใน
การทดลอง จ านวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
วิธีการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียว (One shot case only ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมี
ดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
   
  

 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 80/80 

การสอนด้วยชุดการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมี
ดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

  

  2.ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
ก า ร ส อน ข ลุ่ ย รี ค อ ร์ เ ด อ ร์ แ บ บ มี ด น ต รี
ประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน อยู่
ในระดับมาก 
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    1.1 แบบฝึก Recorder from the beginning ของ John P. (1993) เป็นแบบฝึกปฏิบัติการเป่า
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ทีม่ีดนตรีประกอบ ก าหนดให้เรียน 4 เสียง ได้แก่ โน้ตตัว B (เสียงที) โน้ตตัว A (เสียงลา) โน้ต
ตัว G (เสียงซอล) และ โน้ตตัว E (เสียงมี) เพลงที่ใช้สอบครั้งที่ 1 คือเพลง Gypsy Dance เพลงที่ใช้สอบครั้ง
ที ่2 คือเพลง Indian Warrior และเพลงที่ใช้สอบครั้งที่ 3 คือเพลง Fandango  
    1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และจากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1.2.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน โดยมีเนื้อหาส าคัญ คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขลุ่ยรีคอร์เดอร์  ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น การ
วางปากการวางนิ้วการปฏิบัติท่านั่ง-ท่ายืนในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามตัวโน้ต 
รวมทั้งบรรเลงเพลงตามที่ก าหนด 
    1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอนดังนี้  
  1.3.1 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความพึงพอใจจากเอกสารต ารา 
  1.3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมี
ดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale ของ Likert) (อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  1.3.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดเกณฑท์ี่ใช้ได้ของแต่ละข้อ คือ 0.5 ขึ้นไป  
  1.3.4 ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าเฉลี่ย 
 2. การหาประสิทธิภาพของการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน ทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 น าผลที่ได้จากการทดลองเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (E1/E2= 
80/80) (ชัยยงค์ พรหมวงศ,์ 2556) 
 3. ประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ 
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ผู้วิจัยออกแบบการ
ทดลอง ดังนี้ 

 1. ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบฝึก Recorder from the beginning ประกอบสอนกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  จังหวัด
ชลบุรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยจัดให้มีการเรียนจ านวน 10 ครั้ง สอบ
เก็บคะแนนจ านวน 3 ครั้ง 
 2. การสอบ จัดให้มีการสอบ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
    2.1 การสอบครั้งที่ 1 คือ หลังจากเรียนครบ 4 ครั้ง ใช้วิธีประเมินผลโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สอบเป่าขลุ่ยพร้อมกันทั้ง 5 คน ครูผู้สอนให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    2.2 การสอบครั้งที่ 2 คือ หลังจากเรียนครบ 8 ครั้ง ใช้วิธีประเมินผลโดยผู้สอนสุ่มจับสลากชื่อ
นักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่ม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาแสดงความร่วมมือและช่วยเหลือกันใน
การฝึกซ้อมตัวแทนกลุ่ม 
    2.3 การสอบครั้งที่ 3 คือ หลังจากเรียนครบ 10 ครั้ง ใช้วิธีประเมินผลด้วยการแข่งขันเป็นกลุ่ม 
โดยยึดระดับความสามารถเดียวกันของนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นเกณฑ์ของการแข่งขัน กล่าวคือ นักเรียนที่เก่ง
ต้องแข่งขันกับนักเรียนที่เก่งของอีกกลุ่ม นักเรียนที่ปานกลางต้องแข่งขันกับนักเรียนที่ปานกลางของอีกกลุ่ม 
นักเรียนที่อ่อนต้องแข่งขันกับนักเรียนที่อ่อนของอีกกลุ่ม  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์จากผลคะแนนสอบปฏิบัติ 3 ครั้ง เพ่ือหาประสิทธิภาพของการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบ
มีดนตรีประกอบ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน โดยใช้ทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2   

2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ 
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

1.ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน คะแนนสอบครั้ง 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.67 คะแนนสอบครั้ง 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.33 และคะแนนสอบคร้ัง 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สามารถสรุปผล
คะแนนสอบดังตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าคะแนนสอบทั้ง 3 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบฝึกขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน ตามเกณฑ์ E1/E2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/86.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สามารถ
สรุปผลการทดสอบดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2   าประสิทธิภาพแบบฝึกขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือกัน 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนด้วยการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมี
ดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิง
เทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.54, S.D. = 0.31) 
สรุปผล 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ ด้วยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน เป็นไปตามเกณฑ ์E1/E2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/86.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.54, S.D. = 0.31) 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
เป็นไปตามเกณฑ์ E1/E2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/86.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับรายงานของสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554) ที่กล่าวว่า วิธีสอนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก

การเก็บคะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

SD ร้อยละ ค่าระดับประสิทธิภาพ 

คะแนนสอบครั้งที่ 1 30 21.83 1.64 72.78 76.67 
คะแนนสอบครั้งที่ 2 
คะแนนสอบครั้งที่ 3 

30 
30 

25.89 
27.87 

2.63 
2.69 

86.30 
92.89 

83.33 
86.67 

การเก็บคะแนน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

SD ร้อยละ ค่าระดับประสิทธิภาพ 

คะแนนระหว่างเรียน 30 23.83 2.14 79.54 E1/E2 = 80.00/86.67 
คะแนนหลังเรียน 30 27.87 2.69 92.89  
      

ในกลุ่มทีม่ีความสามารถแตกต่างกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักกัน คนที่เก่งกว่าช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกใน
กลุ่มต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  เพราะยึดตามแนวคิดที่ว่า 
ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็นความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งได้เสนอตัวอย่าง เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกัน
เรียน (TAI : Team As site Individualization) โดยใช้เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน เป็นเทคนิคในการ
ทบทวนบทเรียนหรืออธิบายบทเรียน เมื่อผู้สอนและผู้เรียนได้อธิปรายความรู้ในบทเรียนหรือทบทวนบทเรียน
จนเข้าใจดีแล้ว ผู้สอนจะน าแบบฝึกหรือใบงานให้ผู้เรียนแต่ล่ะคนท า หลังจากท าเสร็จจึงให้ผู้เรียนจับคู่กัน
ภายในกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องจากแบบเฉลยที่ผู้สอนแจกให้ พร้อมกับแลกเปลี่ยนคิดเห็นโดยผลัด
อธิบายในสิ่งที่สงสัย นอกจากนี้ ยังสัมพันธ์กับ Keyser (2000) และ Trilling, B., & Fadel, C. (2009) ที่
อธิบายการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงลึกคือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จัดการเรียนแบบกลุ่ม การจัดการเรียนรู้เชิงลึกนี้สามารถพัฒนา
นักเรียนและเพ่ิมการจดจ าข้อมูลอีกด้วย ซึ่งมันง่ายต่อการน าไปใช้ในห้องเรียน อีกทั้งยังสามารถจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งหมดภายใน 1 คาบ แต่ทั้งนี้ผู้สอนต้องระมัดระวังในการใช้เทคนิคนี้ เนื่องจากชั้นเรียนมีหลากหลาย
เป้าหมาย จึงต้องตั้ง 1 เป้าหมายให้ชัดเจน 
 นอกจากนั้น ประสิทธิภาพของการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน ตามเกณฑ์ E1/E2 ได้ผลเท่ากับ 80.00/86.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ มีการ
รายงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ รายงานของ อาทิ รุจิรา วรพต (2553) ที่รายงานว่า การศึกษาการ
สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาดนตรี เรื่องการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6     ร  ร                         ระ     พบว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.49/86.66                              และมีความสอดคล้องกับชาติชาย เนื่องโนราช (2549) ที่ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาแผนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI สาระการเรียนรู้
ศิลปะเรื่องสาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.29/85.88 โดยนักเรียนสามารถท า
คะแนนจากแบบทดสอบและแบบประเมินพฤติกรรมในชุดการสอนโดยค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องมาจาก
ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีการด าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ  มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา วัตถุประสงค์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ในระดับประเมิน 
IOC ที ่0.94  และผ่านการทดลองใช้ แล้วน ามาปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน าไปสอนจริง จึงท าให้
ครูผู้สอนสามารถน าชุดการสอนมาใช้ประกอบการสอนได้ทันที เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดประสิทธิภาพทางการเรียนครบ 10 ครั้ง มี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.67 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80  จากการประเมินทักษะทางการเรียนโดยชุด
การสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีส่วนท าให้นักเรียนที่สามารถเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ด ีช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้เป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์
ได้ เช่น ฝึกฝนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ในเวลาว่างหรือฝึกซ้อมก่อนที่จะมีการสอบ  เป็นต้น การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันท าให้นักเรียนได้พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อครูให้ท ากิจกรรมร่วมกัน นักเรียนมีความมั่นใจต่อ
การเรียนรู้ หากไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใดก็จะมีเพ่ือนในกลุ่มคอยช่วยเหลือ นอกจากนี้การใช้กระบวนการกลุ่ม
ท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนมีความรู้สึกอบอุ่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าแบบประเมินผล
และเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับต่ าเล็กน้อย ท าให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสูง และอาจเป็นไปได้ว่าการ
ร่วมมือของผู้เรียนช่วยเสริมทักษะท าให้มีผลการประเมินที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ สลาวิน (อ้างใน อรญา นิช
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รัตน์, 2561) ที่เสนอแนวความคิดการเรียนเป็นกลุ่ม นักเรียนเก่งจะช่วยนักเรียนที่อ่อนกว่า เป็นผลให้นักเรียน
อ่อนมีก าลังใจ ในการเรียนมากขึ้น พฤติกรรมการร่วมมือในการเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น จากการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน สามารถท า
ให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียนซึ่งผลคะแนนของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มพบว่าคะแนนทักษะการปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับดี  
โดยมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 86.67 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้การสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรี
ประกอบ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
เทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.54, S.D. = 0.31) สอดคล้องกับการศึกษาของค าปุ่น บุตรแสน (2550) พบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่อง ดนตรี
พ้ืนบ้านอีสานโดยใช้เทคนิค TAI โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุผลการศึกษาทั้งหมดที่เป็นเช่นนี้ 
เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ฝึกปฏิบัติในรูปกระบวนการกลุ่ม ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีความพอใจและชอบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในรูปแบบ
กระบวนการกลุ่ม ได้ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแต่ละกลุ่ม จึงท าให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1                     ร ร   ที่ใช้การสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์แบบมีดนตรีประกอบด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 การใช้แนวทางการสอนแบบกลุ่มร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สอนควรต้องศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ รวมทั้งปรึกษาผู้รู้เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรม
ได้อย่างถูกต้องจนเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน  
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญการใช้การน าเทคนิคการสอนแบบร่วมมือกัน ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.          ะ    ร      ร       ป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน โดยใช้เทคนิคอ่ืน 
เช่น เทคนิคการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TGT เทคนิค JIGSAW STAD เพ่ือเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ
เทคนิคการสอนแบบต่างๆ 
  2.2 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือกันกับวิธีการสอนวิธีอ่ืนๆ 
โดยใช้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหม่หรือช่วงชั้นอ่ืน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทคัดย่อ
	 “HELLO	WORLD	2.0:	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัล”	มุ่งเน้นศึกษาวิธี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลเพื่อท�าให้เทคโนโลยีดิจิทัลกับศิลปะสามารถผสมผสาน
เข้ากนัได้อย่างลงตวั	และก่อให้เกดิเป็น	“การมส่ีวนร่วมในเหตกุารณ์”	ทีม่คีวามหมายรวมถงึ	“การดืม่ด�า่ศลิปะ”	กล่าวคอื	การ
ท�าให้ผู้ใช้งานได้เข้าร่วมและถูกรวมไว้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะลง	สามารถท�าให้ผู้ใช้งานเข้าสู่การปฏิสัมพันธ์กับสภาพ
แวดล้อมเสมอืนจรงิแบบสามมติทิีค่อมพวิเตอร์สร้างขึน้	อกีทัง้ยงัสามารถโต้ตอบและสือ่สารกบัสภาพแวดล้อมนัน้ได้	ทัง้นี	้การ
มีบทบาทร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงจากผลงาน	HELLO	WORLD	2.0	จะสามารถช่วยให้มนุษย์ได้
สัมผัสกับวัตถุ	 สร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดและจินตนาการของผู้ใช้งาน	 ตลอดจนท�าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสภาพ
แวดล้อมที่ครอบคลุมข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงตรรกะต่างๆ	 ได้	 ผู้วิจัยเช่ือว่าการปรับปรุงและการพัฒนาภาพวาดต่อไปด้วย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจะมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมด้านการพัฒนาศิลปะและการออกแบบที่ทันสมัย	 ตลอดจน
สามารถก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และวิธีการสร้างสรรค์ใหม่ๆ	ให้กับศิลปินหลายๆ	คน	โดยศิลปินจะสามารถสร้างผลงาน
ศิลปะได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดและผู้ชมจะสามารถเข้าถึงสุนทรียศาสตร์ของผลงานศิลปะนั้นๆ	ได้ในระดับสูงขึ้น

ค�าส�าคัญ:	เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน,	จิตรกรรมดิจิทัล,	คอมพิวเตอร์กราฟิก

Abstract 
	 “Hello	world	2.0:	application	of	virtual	reality	technology	 in	digital	painting	art”	
Focus	on	studying	how	to	apply	virtual	reality	technology	in	digital	painting,	to	make	digital	
technology	and	art	blend	seamlessly	together,	and	cause	“Situation	in	an	Immersive”	mean-
ing	includes	“Immersing	art”,	mean	is	to	make	the	users	join	and	Integrate	complete	indi-
viduals	into	a	specific	environment,	can	allow	users	to	interact	with	three-dimensional	vir-
tual	environments	created	by	computers	and	can	also	interact	and	communicate	with	the	
environment.	 The	 shared	 role	 between	 the	 users	 and	 the	 virtual	 environment	 from	 the	
HELLO	WORLD	2.0	artwork	will	enable	humans	to	experience	objects,	Inspiring	the	ideas	and	
imagination	of	users.	As	well	as	allowing	users	to	have	access	to	various	spatial	and	logical	
data	 environments.	 The	 researcher	 believes	 that	 the	 improvement	 and	 development	 of	
paintings	by	virtual	reality	technology	will	play	an	important	role	in	promoting	the	develop-
ment	of	modern	art	and	design.	As	well	as	being	able	to	create	new	ideas	and	creative	ways	
for	many	artists.	Artists	can	create	art	without	any	limit,	and	users	will	be	able	to	access	the	
aesthetics	of	that	art	get	higher	level

Keywords: Virtual Reality, Digital painting, Computer graphics
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imagination of users. As well as allowing users to have access to various spatial and logical 
data environments. 

The researcher believes that the improvement and development of paintings by 
virtual reality technology will play an important role in promoting the development of 
modern art and design. As well as being able to create new ideas and creative ways for 
many artists. Artists can create art without any limit, and users will be able to access the 
aesthetics of that art get higher level 

Keywords: Virtual Reality, Digital painting, Computer graphics 

 
บทน า 

ศิลปะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยและไม่ถูกแบ่งแยกไปตาม
กาลเวลา โดยในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนี้ ศิลปะแขนงต่างๆ ล้วนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสัมผัสกับสภาพแวดล้อม
ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น จนทําให้ศิลปะและเทคโนโลยีต่างมีอิทธิพลที่ส่งเสริมและเกื้อกูล
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  

การบูรณาการร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและศิลปะคือสิ่งเร้าที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์จนผลักดันให้เกม ภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงมาก 
นอกจากนี ้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศยังกลายเป็นเวทีใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของศิลปิน 

ทว่า ด้วยเทคโนโลยีที่จํากัดในเวลานั้นทําให้รูปแบบศิลปะเหล่านี้ไม่สามารถทําให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงสัมผัส
ที่แท้จริงและทําได้แค่เพียงการมองรูปแบบที่สมดุลนี้จากพ้ืนผิวของภาพเท่านั้นซึ่งไม่สามารถได้ยินหรือสัมผัส
กับเหตุการณ์ในภาพนั้นได้ ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจะทําให้เกิดเป็นภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ขึ้น แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การเพิ่มความรู้สึกทางการได้ยินเท่านั้น จนกระทั่งในปลายศตวรรษที่ 
20 มนุษย์ได้คิดค้นโรงภาพยนตร์แบบโดม (Full dome film) ในระบบสองมิติขึ้นเป็นครั้งแรกแต่นี่ก็ยังเป็น
การรับชมที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ผู้ชมไม่สามารถมีส่วนร่วมในพ้ืนที่เสมือนจริงที่สร้างขึ้นและยังไม่สามารถ
โต้ตอบกับฉากตัวละครในพื้นที่เสมือนจริงนั้นได้    

การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ (Situation in an Immersive) โดยทั่วไปหมายถึง การไปยังสถานที่นั้นๆ 
ด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการแปลที่สนับสนุนตรรกะของภาษาตะวันตกและเป็นเพียงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและการแสวงหาความรู้สึกนี้อาจเป็น “สภาพแวดล้อมเฉพาะแบบเทียม” ที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง
หรือเหตุการณ์เสมือนจริง ปัจจุบัน มนุษย์ส่วนใหญ่พยายามสร้างเหตุการณ์ที่ตนเองพึงพอใจและอยากเข้าไปมี
ส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นเพื่อเติมเต็มความรู้สึกท่ีขาดหาย คลายเครียดและสร้างความหวังให้กับชีวิตในอนาคต 

ภายใต้เงื่อนไขของความเจริญทางเทคโนโลยี การทําให้มนุษย์บรรลุความรู้สึกที่ต้องการจําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเรื่อง 
“HELLO WORLD 2.0: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัล” ด้วยการ
นําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกับศิลปะแบบดั้งเดิมและสร้างสรรค์ผลงานที่
สามารถทําให้ผู้ชมได้ดื่มด่ํากับการเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ได้ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. ศึกษาวิธีการและแนวทางการสร้างสรรค์ภาพวาดดิจิทัลสองมิติให้กลายเป็นภาพที่อุดมไปด้วย

สภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่มีความลึกเชิงพื้นที่ 
2. ศึกษาวิธีการและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การโต้ตอบระหว่างผู้ชมกับงาน

ศิลปะในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 
3. สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมดิจิทัลเสมือนจริง 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน(ถ้ามี) 
 

 
 

ภาพที่ 1: รูปแบบแนวคิดหลักของวิธีการทั้งหมด 
ที่มา: หยาง เฉิน 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิตอล 

เทคนิค แนวคิด 

VR จิตรกรรมดิจิตอล 

รวบรวมเอกสาร Hello World 2.0 การออกแบบตัวละคร 
การออกแบบสิ่งแวดล้อม 

ออกแบบเนื้อหาและเรื่องราว 

ออกแบบแบบร่างผลงาน 

สร้างสรรคผ์ลงาน 

สรุปผลการวิจัย 

การสร้างแบบจําลอง 3 มิต ิ
การวาดแผนท่ี 
การผูกแบบ 
การสร้างแอนิเมชั่น 
การออกแบบ 
การออกแบบวัสด ุ
การออกแบบแสง 
การแสดงผล 

        
  

 
ภาพที่ 2: รูปแบบแนวคิดหลักของวิธีการทั้งหมด 

ที่มา: หยาง เฉิน 
 

วิธีการวิจัย 
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ภาพวาดดิจิทัลและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ผลงานเสมือนจริงที่เก่ียวข้อง 
2. ลงพ้ืนที่ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ณ บริษัทในประเทศจีน ตลอดจน

สํารวจสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในอนาคต 
3. สังเกตปรากฏการณ์ทั่วไปในชีวิตประจําวันของตนเองและการพัฒนาทางสังคมเพ่ือนําข้อมูลจริงที่

เกิดข้ึนมาผสมผสานกับการสร้างงานจิตรกรรมดิจิทัลในรูปแบบของการวาดภาพเหนือจริง 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวางแผนแนวทางการนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 

5. กําหนดรูปแบบโดยรวมของผลงาน ประกอบด้วย การกําหนดสไตล์ กรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ 
(Story Board) การออกแบบตัวละคร ฉาก แอนิเมชั่น การผสานข้อมูลต่างๆ การตัดต่อและเสียงประกอบฉาก 

6. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัลที่สร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการนําเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการวาดภาพวาดดิจิทัล  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้นําไปสู่การรวมเอาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกด้าน
ของชีวิตของเรา นับตั้งแต่การสื่อสารผ่านดาวเทียม การวางตําแหน่งทั่วโลกเพ่ือสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ การ
ชําระเงินผ่านมือถือล้วนทําให้ชีวิตของเราไม่สามารถแยกตัวออกจากผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่อินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์นํามาให้เราได้ และภายใต้แนวโน้มดังกล่าว ไม่มีใครสามารถออกจากชีวิตดิจิตอลนี้ได้เลย และใน
สภาพแวดล้อมเช่นนี้ ศิลปะภาพวาดดิจิตอลเองก็ย่อมจะพัฒนาตนเองบนพ้ืนฐานของต้นฉบับเพ่ือปรับให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมใหม่ (Li Huaiqi, 2010) 

ในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยให้ประเทศที่พัฒนาแล้วมีเทคโนโลยีการผลิตด้าน
การพิมพ์  ภาพยนตร์และการออกแบบสถาปัตยกรรมก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้
ยังถูกนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการวาดภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยในช่วงเริ่มต้น ภาพวาดดิจิตอลถูกนําไปใช้
เพ่ือการปรับแต่งและดัดแปลงรูปภาพในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ต่อมา จากการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทําให้เราสามารถใช้ภาพวาดดิจิตอลช่วยในการผลิตได้ต้ังแต่ในขั้นตอนของการ
ออกแบบไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการการผลิต (Liu Jun, 2008) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีใหม่ๆ กําลังถูกมนุษย์นํามาใช้
เพ่ือแสวงหาความงามจนก่อให้เกิดเป็นงานศิลปะดิจิตอลที่ทําให้มนุษย์ได้เพลิดเพลินไปกับความงามหลายด้าน
ที่ไม่เพียงแต่ให้ความงามด้วยภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยเพ่ิมความหลากหลายให้กับความรู้สึกและประสบการณ์
ที่มาจากการได้ยินและพ้ืนที่ด้วย ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการที่รีบเร่งของผู้คนในปัจจุบัน จากมุมมองด้าน
การปรารถนาความงามของมนุษย์ ศิลปะดิจิตอลมีเอกลักษณ์ที่สามารถสร้างการรับรู้และประสบการณ์ความ
งามของผู้คนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น นี่จึงเป็นจุดที่ทําให้ศิลปะภาพวาดดิจิตอลและศิลปะความเป็นจริง
เสมือนมีความคล้ายคลึงกัน (Zhang Jiujian, 2017) 

เมื่อประชาชนทั่วไปบริโภคผลงานศิลปะ พวกเขาจะไม่มีความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ในระดับสูง
มากและจะไม่พัฒนาความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ของตนเองให้สูงขึ้นเพียงเ พ่ือให้ได้รับความเพลิดเพลิน
ทางจิตวิญญาณ แต่พวกเขาจะเสพงานศิลปะเพ่ือให้ได้รับความรู้สึกจากทางประสาทสัมผัสเท่านั้น ดังนั้น 
ศิลปะภาพวาดดิจิทัลจึงมีมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนทั่วไปมากกว่าศิลปะบริสุทธิ์ และเพ่ือรักษาความน่าสนใจ
และเพ่ิมความนิยมจากผู้คนต่อไป ภาพวาดดิจิทัลจึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบและ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพราะเครื่องมือและกระบวนการสร้างภาพวาดดิจิทัล (เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ
และความสามารถในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์) มีระยะเวลาจํากัดและไม่ใช่งานศิลปะนิรันดร์ 
นอกจากนี้ จากการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนภาพวาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ของ
สาธารณชนไม่ได้หมายความว่าเราควรให้ความสําคัญกับสุนทรียศาสตร์ของประชาชนและเสียสละเอกลักษณ์
ของตนเอง แต่ควรหมายถึงภารกิจในการผลักดันแนวโน้มด้านศิลปะนี้ให้เกิดเป็นค่านิยม  โดยภาพวาดดิจิทัล

        
  

และสุนทรียศาสตร์ของประชาชนควรเป็นกระบวนการเชิงโต้ตอบและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันถึงจะเอ้ือให้
เกิดการพฒันาศิลปะสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง (Gong Keli, 2014) 

ความเป็นจริงเสมือนมีเอกลักษณ์หลักๆ คือ สร้างการรับรู้ที่หลากหลาย ได้สัมผัสกับประสบการณ์อัน
น่าประทับใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานและก่อให้เกิดจินตนาการ (Cao Yu, 2004) สาระสําคัญของความเป็น
จริงเสมือน ประกอบด้วยกลุ่มของจุดและเส้นจํานวนหนึ่งที่ผสมผสานกับเสียงรอบทิศทางที่เหมาะสมเพ่ือระบุ
ตําแหน่งของวัตถุจนเกิดเป็นโลกเสมือนจริง โดยเราสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงเสมือนได้จาก 
3 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเป็นจริงเสมือน คือ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างพ้ืนที่และวัตถุที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้
อย่างไร้ข้อจํากัด 

2. ผู้ชมสามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนี้ผ่านสัญชาตญาณธรรมชาติของมนุษย์ได้ผ่าน
การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ ตาและมือ เป็นต้น 

3. ปัจจุบัน ความเป็นจริงเสมือนมักต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น โทรศัพท์มือถือ แว่นหรือหมวกกันน็อก
เสมือนจริงในการสร้างประสบการณ์และการโต้ตอบกับบุคคล 

จากการสังเกตปรากฏการณ์ทั่วไปในชีวิตประจําวันของตนเองและการพัฒนาทางสังคมเพ่ือนําข้อมูล
จริงที่เกิดขึ้นมาผสมผสานกับการสร้างงานจิตรกรรมดิจิทัลในรูปแบบของการวาดภาพเหนือจริง พบว่า  

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กําลังสร้างโลกเสมือนจริงที่นับวันยิ่งยากต่อการแยกแยะระหว่างความจริง
และความเท็จ 

2. มนุษย์ดูเหมือนจะเต็มใจยอมรับโลกเสมือนจริงมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง กล่าวคือ ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง มีเพียงไม่กี่คนบนโลกนี้เท่านั้นที่มีงานทํา ประสบความสําเร็จในอาชีพ ครอบครัวมีความสุข มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี ร่ํารวย มีอิสรภาพในชีวิต ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสังคมและตลาด แต่ส่ิง
เหล่านี้สามารถบันดาลให้เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายบนโลกเสมือนจริง แม้กระทั่งปัจจุบัน ในยุคที่อินเตอร์เน็ต
ได้รับการพัฒนาแล้ว มนุษย์ก็ยังคงพ่ึงพาโลกเสมือนจริงเพ่ือทําให้บรรลุความฝันของตนในโลกแห่งความเป็น
จริง เช่น เมื่อตกงาน พวกเขาจะเล่นเกมแข่งกับเพื่อนในเกมจนได้รับจัดอันดับขึ้นเป็นที่หนึ่งและได้รับคําชมเชย
ยกย่องจากคนอื่นๆ เมื่อทะเลาะกับเพื่อน พวกเขาสามารถสื่อสารพูดคุยปรับความเข้าใจกันผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 
ในคนที่มีฐานะยากจน พวกเขาสามารถใช้เงินเสมือนจริงซื้อและขายเพ่ือให้ได้รับทรัพย์สมบัติที่ แท้จริง เมื่อ
ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม พวกเขาจะใช้โลกเสมือนจริงทําให้ตนเองดูดีขึ้นและแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นในด้านที่ดี
ของตน เป็นต้น ตัวอย่างดังกล่าวมีให้เห็นเป็นจํานวนมาก ซึ่งอันที่จริงแล้วโลกเสมือนจริงนี้ได้ถูกผนวกเข้ากับ
ชีวิตของเราไปแล้ว โดยเอกลักษณ์ของเรา ทรัพย์สมบัติ อาชีพและอ่ืนๆ ล้วนกําลังเคลื่อนที่เข้าสู่โลกเสมือนจริง
อย่างรวดเร็ว 

3. ในอดีต มนุษย์สามารถสังเกตและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกเสมือนจริงได้จากภายนอก แต่ปัจจุบันมนุษย์
สามารถ “เข้าสู่” โลกเสมือนผ่าน VR ได้ 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้สํารวจสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันแล้ว ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่ค้นพบ
ได้ 3 หัวข้อดังนี้ 

1. เมื่อคอมพิวเตอร์สามารถสร้างโลกเสมือนจริงที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
เท็จได้ ดังนั้น โลกแห่งความเป็นจริงที่เราอยู่นี้คือเรื่องจริงหรือไม่ 

2. ความรู้สึกของเรากําลัง “โกหก” เราอยูห่รือไม ่
3. เราจะตีเส้นแบ่งระหว่างโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร 
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หลังจากทําการปรับแต่งแนวคิดหลักของผลงานแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ในชีวิตจริง 4 เหตุการณ์สําคัญ ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์นี้มาก่อน ได้แก่
Male & Female, Adults & children, Work & Life และ Alive & Death 

 ผู้วิจัยคิดว่า ผลงานที่ยอดเยี่ยมคือผลงานที่ใช้องค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดในตําแหน่งที่เหมาะสม
ที่สุด แต่จากองค์ประกอบที่มากมายนี้ ผู้สร้างสรรค์ที่ไม่มีประสบการณ์จะสามารถเลือกองค์ประกอบที่
เหมาะสมกับงานของเขาได้อย่างไรและเขาจะเปลี่ยนข้อความเหล่านี้ให้เกิดเป็นภาพได้อย่างไร “การหักล้าง
คําหลัก” คือคําตอบที่สําคัญที่สามารถทําให้แนวคิดถูกกลั่นกรองออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยคําหลัก
สามารถแบ่งได้ 2 ทิศทางคือ แนวนอนและแนวตั้ง ดังวิธีการคิดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที ่3: รูปแบบแนวคิดหลักของวิธีการทั้งหมด 

ที่มา: หยาง เฉิน 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคิดว่าแนวคิดแบบแนวตั้งถือเป็นจุดสนใจของกระบวนการคิดทั้งหมด นับตั้งแต่

จากไม่มีแนวคิดไปจนถึงการค้นพบแนวคิด ในขั้นตอนนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจค้นพบแนวคิดที่ยอดเยี่ยม
จํานวนมากและอาจยังได้ค้นพบแนวคิดที่ตนเองไม่ชอบอีกด้วย 

คําหลักคือแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน เมื่อเราดําเนินแยกคําหลักออกเป็นกลุ่มหรือเขียนคําที่
เกี่ยวข้องที่สามารถเชื่อมโยงกับคําหลักได้จะพบว่า ตัวแทนคําหลักที่ดีที่สุดต้องพิจารณาจากขอบเขตที่
ครอบคลุมและหากมีขอบเขตที่ไม่กว้างพอก็จะทําให้คําหลักถูกจํากัดด้วยความหมายที่แคบจนเกินไป  จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการหักล้างคําหลักข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยได้คําหลักสําคัญที่ต้องนําไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทั้ง 4 ภาพ ดังนี้ 

1. Male & Female 
“ผู้ชาย” คือ พลัง (ได้แก่ กล้ามเนื้อ ความเจ็บปวด ความร้อน) และมีเหตุผล (ได้แก่ เครื่องจักรกล 

พลังอํานาจ กฎเกณฑ์ ความหนัก เส้นตรง เป็นระเบียบ) 
“ผู้หญิง” คือ อ่อนแอ (ได้แก่ จังหวะ อ่อนโยน กลางคืน นุ่มนวล ผิวหนัง เรียบลื่น) และความรู้สึก 

(ได้แก่ ละเอียดอ่อน เส้นโค้ง ต้นไม้ น้ํา การสุ่ม/คาดเดา) 
 
 
 

        
  

2. Adults & children 
“ผู้ใหญ่” คือ เรียนรู้ (ได้แก่ น่าเบื่อ กระดาษ โครงสร้าง) และเสียสละ (ได้แก่ เติบโต ราบรื่น ระดับ

ขั้น) 
“เด็ก” คือ ชีวิต (ได้แก่ ความสุข ร่าเริง บริสุทธิ์) และความฝัน (ได้แก่ ความหวัง เบา งดงาม ความ

ลึกลับ) 
3. Work & Life 
“งาน” คือ สร้างรายได้ (ได้แก่ น่าเบื่อ ความกดดัน โลหะ การเคลื่อนไหว) และการเติบโต (ได้แก่ 

ขยันหมั่นเพียร ความยากลําบาก การสะสม)  
“ชีวิต” คือ ครอบครัว (ได้แก่ สงบ เชื่องช้า ความอบอุ่น สิ่งล้ําค่า) และพักผ่อน (ได้แก่ แสงสว่าง 

ชัดเจน ผ่อนคลาย ธรรมชาติ อิสระ) 
4. Alive & Death 
“มีชีวิต” คือ การเคลื่อนไหว (ได้แก่ ละเอียดอ่อน การเจริญเติบโต เส้นผม ชัยชนะ) และลมหายใจ 

(ได้แก่ กฎเกณฑ์ การเคลื่อนที่ ลื่นไหล การไหลเวียน) 
“ตาย” คือ หยุด (ได้แก่ กดดัน หนัก สูญสลาย) และกระดูก (กรอบแห้ง หนัก สะอาด) 
หลังจากทําการปรับแต่งแนวคิดและได้คําหลักของผลงานแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 
1. Male & Female 
ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างต้องพบเจอกับผู้คนที่แตกต่างกันไป แต่ผู้คนที่ได้พบเจอนั้นสามารถแบ่งตามเพศ

ได้เป็นผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายอาจจะเป็นพ่อ พี่ชายและสามี ส่วนผู้หญิงก็อาจจะเป็นแม่ พ่ีสาวและภรรยา ทั้งนี้ 
แม้ว่ามนุษย์จะสามารถถูกแบ่งออกได้อย่างง่ายโดยใช้เพศเป็นเกณฑ์ แต่มนุษย์กลับสรรหาคําใหม่ๆ จํานวนมาก
มาใช้บรรยายลักษณะของผู้คนที่พบเจอเหล่านี้ เช่น สีดําผสมสีขาวซึ่งไม่ได้หมายถึงสีเทาชนิดหนึ่งแต่หมายถึงสี
เทาจํานวนมาก 

 
ภาพที่ 4: ผลงานชุด Hello world 2.0: Male & Female 

ที่มา: หยาง เฉิน 
2. Adults & Children 
ทุกคนต่างมีวัยเด็กเป็นของตนเองทั้งสิ้นและในวัยเด็กของทุกคนก็ล้วนอยากมีสิ่งของที่อยากได้เป็น

ของตนเอง เช่น ของเล่น ตั๋วภาพยนตร์ คําชมเชยของผู้ใหญ่และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น แต่เมื่อพวกเราเติบโตขึ้น 
สิ่งของที่ต้องการได้เปลี่ยนไปเป็นอยากได้เงินจํานวนมาก มีแฟนหลายคน ได้รับรางวัลจํานวนมากและมีอายุยืน
นาน พวกเราเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ 
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ภาพที ่5: ผลงานชุด Hello world 2.0: Adults & Children 

ที่มา: หยาง เฉิน 
3. Work & Life 
เราจะสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานกับชีวิตได้อย่างไร นี่เป็นปัญหาที่ผู้คนทั่วไปในยุคปัจจุบัน

ต้องเผชิญ นี่ก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้าน หลายครั้งที่เราเพียงแค่มองเห็นในด้านที่เราคิดว่าสําคัญแต่กลับมัก
ลืมว่าพวกมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

 
ภาพที่ 6: แบบร่างผลงานชุด Hello world 2.0: Work & Life 

ที่มา: หยาง เฉิน 
4. Alive & Death 
เมื่อปีที่แล้ว เพื่อนที่ผู้วิจัยรักท่ีสุดได้เสียชีวิตที่ประเทศไทย ผู้วิจัยเกิดปีเดียวกับเขาแต่เขากลับจากโลก

นี้ไปเร็วเหลือเกิน นี่เป็นครั้งแรกที่ทําให้ผู้วิจัยรู้สึกว่าความตายอยู่ใกล้ตัวเรามาก ในวันนั้นครอบครัวของเพ่ือน
ผู้วิจัยต่างโศกเศร้าเสียใจ แต่ผู้วิจัยกลับคิดว่าความตายนั้นไม่น่ากลัวเลย การตายของผู้ตายคือการสูญเสียของผู้
ที่มีชีวิตอยู่ซึ่งนี่ถือเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัว นับตั้งแต่วันที่มนุษย์เกิด มนุษย์ก็เริ่มเดินเข้าใกล้ความ
ตายขึ้นทกุที แต่คนส่วนใหญ่กลับใช้ชีวิตราวกับว่าตนเองจะไม่ตายจากไป ดังนั้น เมื่อความตายมาถึงพวกเขาจึง
รู้สึกโศกเศร้าและหวาดกลัว 

        
  

 
ภาพที่ 7: แบบร่างผลงานชุด Hello world 2.0: Alive & Death 

ที่มา: หยาง เฉิน 
ผู้วิจัยคิดว่าผลงานทุกภาพสามารถสะท้อนให้เห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนเพียง 2 อย่างเท่านั้นซึ่งสามารถ

ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคือความคมชัดของ
องค์ประกอบภาพ ในภาพวาดแบบดั้งเดิม ข้อมูลที่สําคัญที่สุดในภาพคือจุดศูนย์กลางภาพ แต่เมื่อภาพพ้ืนผิว
ดังกล่าวถูกนํามาเปลี่ยนเป็น VR แล้ว มุมมองของการรับชมภาพทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผู้ชม ในเวลานี้เองที่ทําให้
จุดศูนย์กลางของภาพเปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องพิจารณาด้านความสอดคล้องของจุดศูนย์กลางใน
การมองเห็นภาพและจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงใน VR ดังนั้นผลงาน VR จึงจําเป็นต้องขยายแนวคิดใน
ภาพวาดของตนเองให้กว้างหรือหมายถึงการเพ่ิมความคมชัดขององค์ประกอบภาพไปพร้อมๆ กับการเพ่ิม
มุมมองของผู้วิจัย 

เนื่องจากผลงาน Hello World 2.0 ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้สร้างเกมรูปแบบใหม่ทําให้ภาพท้ังหมดถูก
คํานวณด้วยการแสดงผลแบบเรียลไทม์ (คล้ายกับเกมมือถือในปัจจุบัน) และเพ่ิมองค์ประกอบแบบโต้ตอบ
รูปแบบใหม่ที่ขึ้นอยู่การตัดสินใจของผู้ชมว่าจะเปลี่ยนฉากและเรียกการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบใด ดังนั้น 
กระบวนการวางแผนโครงเรื่องและสตอรี่บอร์ด (Story Board) ที่จําเป็นสําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
แบบดั้งเดิมจะถูกแทนที่โดยสมบูรณ์ด้วยการแสดงตัวอย่างฉาก เช่น ฉากสภาพแวดล้อมในผลงานชุด Adults 
& Children ที่แสดงผลผ่านเครื่องมือที่ใช้สร้างเกม Unity มีลักษณะดังนี้ 

 
ภาพที่ 8: การวางตําแหน่งองค์ประกอบต่างๆ ในผลงานชุด Adults & Children 

ที่มา: หยาง เฉิน 
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จากภาพข้างต้น ตําแหน่งของกล้องในฉากคือตําแหน่งสายตาของผู้ชม โดยหลักการการปฏิสัมพันธ์
ของฉากทั้งหมดคือการเปล่งรังสีจากพิกัดของกล้องซึ่งทิศทางเชิงมุมของรังสีนี้จะเป็นไปตามสายตาของผู้ชม
และศูนย์กลางของหน้าจอจะใช้จุดสีขาวเพ่ือระบุตําแหน่งของรังสี ในขณะที่ผู้ชมหันศีรษะและรับชมฉากอย่าง
อิสระอยู่นั้น คอมพิวเตอร์จะตรวจจับรูปแบบสามมิติที่ผ่านรังสีเข้ามา เมื่อแบบจําลองสามมิติที่มีเอฟเฟกต์ 
(Effect) แบบ Interactive ถูกส่งผ่านรังสีนี้จะทําให้เกิดเป็นเหตุการณ์เสมือนจริงที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้น 

  
ภาพที่ 9: ตําแหน่งองค์ประกอบต่างๆ ในผลงานชุด Adults & Children 

ที่มา: หยาง เฉิน 

 
ภาพที่ 10: การแสดงผลผ่านอุปกรณ์ VR 

ที่มา: หยาง เฉิน 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อมูลในเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพวาดดิจิทัล เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะความเป็นจริงเสมือนกับศิลปะ
ภาพวาดดิจิทัลและศิลปะเสมือนจริง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 

        
  

1. ในมุมมองด้านศิลปะ ผู้วิจัยคิดว่าการวาดภาพดิจิทัลและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมีความ
คล้ายคลึงกันมากในด้านศิลปะ 

2. ศิลปะการวาดภาพดิจิทัลส่วนใหญ่สามารถพัฒนาไปสู่ศิลปะเสมือนจริงได้ 
3. จากโลกเสมือนจริงของมนุษย์สู่โลกเสมือนอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ล้วนเกิดขึ้นมา

จากการเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตด้วยศิลปะเสมือนจริง 
ผู้วิจัยเชื่อมั่นเสมอว่า การออกแบบสามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ ส่วนศิลปะคือตัวนําเสนอปัญหาและใช้

เป็นเครื่องมือสะท้อนความคิด ปัญหาที่ค้นพบจากการสํารวจสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน ผู้วิจัยคิดว่าสาเหตุที่
ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือความคลุมเครือของขอบเขตระหว่างโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความเป็นจริง
เพราะมนุษย์ไม่สามารถกําหนดมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือใช้แยกแยะความแตกต่างของสิ่งที่เป็นจริงหรือ
เป็นเท็จได้ซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตามนุษย์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์ผลงาน 
Hello World 2.0 เพ่ือนําเสนอแนวคิดหลักคือ “โลกคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองของมนุษย์ โลกนี้สร้างขึ้น
จากการเข้าใจผิดของมนุษย์และมนุษย์ไม่ได้มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนสําหรับความรู้สึกของตนเอง” และจาก
การสร้างสรรค์ผลงานชุด hello world 2.0 ด้วยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ในชีวิตจริง 4 เหตุการณ์สําคัญ 
สามารถสรุปผลได้ว่า  

1. การผสมผสานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนกับศิลปะดิจิทัลสามารถทําให้เกิดการ
แสดงผลงานศิลปะและเป็นศิลปะดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ตลอดจนเป็นสื่อใหม่ที่ดึงดูดให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจ
งานศิลปะมากข้ึนและสามารถกําจัดกรอบแนวคิดของภาพถ่ายแบบดั้งเดิมไปได้ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนยังสามารถก้าวต่อไปได้อีกไกล ปัจจุบัน กระบวนการ
ทํางานของเทคโนโลยีเสมือนสามารถสร้างประสบการณ์ได้แค่การมองเห็น การได้ยินและการสัมผัสเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมนุษย์ยังคงต้องอดทนรอการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต 
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การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก�ากับตนเองส�าหรับนักเรียนไวโอลิน

เอกณรินทร์  ไวยะกรรณ์1 
ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์2 

บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง	มวีตัถปุระสงค์คอื	เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของการใช้สมาร์ท
โฟนเพื่อการกับตนเองส�าหรับนักเรียนไวโอลิน	และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน	การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง	ประชากร	คือนักเรียนไวโอลินที่ก�าลังเรียนไวโอลินในระดับต้น	โดยมีอายุระหว่าง	9-15	ปี	กลุ่ม
ตวัอย่าง	คือนักเรยีนไวโอลินท่ีสมคัรผ่านเฟสบุค๊	จ�านวน	10	คน	วธิกีารด�าเนนิการวจิยั(1)	นกัเรยีนท�าการบนัทกึ
เสยีงบทเพลงวิจยัด้วยสมาร์ทโฟนครัง้ที	่1	หลงัการเรยีนไวโอลนิท้ายชัว่โมงเรยีน	(2)	นกัเรยีนท�าการบนัทกึเสยีง
ครั้งที่	 2	 ในการซ้อมที่บ้าน	 (3)	 นักเรียนท�าการประเมินตนเองโดยใช้แบบก�ากับตนเองแล้วท�าการแก้ไข	 และ
ท�าการบันทึกเสียงครั้งท่ี	 3	 (4)	 นักเรียนส่งข้อมูลเสียงให้ผู้วิจัยน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญท�าการประเมิน	 (5)	 ผู้วิจัย
สัมภาษณ์นักเรียนผ่านข้อความเฟสบุ๊ค	และข้อความไลน์	เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
สมาร์ทโฟนเพื่อการก�ากับตนเอง	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก�ากับตนเองทั้งหมดมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	87.77	ซึ่งมากกว่าสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ	85	และจากการประเมินความ
พึงพอใจ	พบว่านักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก�ากับตนเองอยู่ในระดับ	ดี	

ค�าส�าคัญ:	สมาร์ทโฟน,	การก�ากับตนเอง,	นักเรียนไวโอลิน

Abstract 
	 This	research	is	experimental	research.	The	purposes	of	this	research	to:	Evaluate	
the	effectiveness	of	using	a	Smartphone	as	self-regulation	learning	for	violin	student	and	to	
assess	the	satisfaction	of	the	students	to	use	smart	phone	to	self-regulation	learning.	This	
research	is	experimental	research	and	populations	are	students	studying	violin	in	early	levels	
by	age	9-15	years.	Group	sample	is	violin	students	apply	through	Facebook	for	10	people.	
Research	procedures	(1)	Sound	recording	No.1	let	student	recording	song	after	learning	violin	
lessons.	(2)	Sound	recording	No.2	let	student	recording	song	when	he	practice	at	home.	(3)	
Sound	recording	No.3		after	students	evaluate	themselves	using	self-regulation	and	adjust	
them	self.	(4)	Students	send	Sound	recording	No.3	to	researchers	for	provides	expert	assess-
ment.	(5)	The	researcher	interviewed	students	through	Facebook	and	Line	to	evaluate	students’	
satisfaction	toward	the	use	of	smartphones	to	self-regulation.	The	results	of	this	research	
showed:	Students	who	use	a	smartphone	as	self-regulation	learning	was	statically	significant	
at	87.77%	which	higher	than	the	based	assumption	at	85%	and	interviews	with	all	students	
result	the	students	have	the	satisfaction	to	use	smartphones	to	self-regulation	in	good	level.

Keyword: Self-Regulation,	Smart	Phone,	Violin	Student 
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Smart Phone as Self-Regulation Learning for Violin Students

 
 

people. Research procedures (1) Sound recording No.1 let student recording song after learning 
violin lessons. (2) Sound recording No.2 let student recording song when he practice at home. 
(3) Sound recording No.3  after students evaluate themselves using self-regulation and adjust 
them self. (4) Students send Sound recording No.3 to researchers for provides expert 
assessment. (5) The researcher interviewed students through Facebook and Line to evaluate 
students’ satisfaction toward the use of smartphones to self-regulation. 

  The results of this research showed: Students who use a smartphone as self-regulation 
learning was statically significant at 87.77% which higher than the based assumption at 85% and 

interviews with all students result the students have the satisfaction to use smartphones to 
self-regulation in good level. 

Keywords: Self-Regulation, Smart Phone, Violin Student  
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

 การเรียนไวโอลินของไทยส่วนใหญ่เป็นการเรียนในลักษณะการสอบแบบตัวต่อตัว ลักษณะนี้เป็นการสอน
แบบครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher Center) โดยครูผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินพัฒนาการของนักเรียน และ
นักเรียนต้องรอการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากครูผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว ปัญหาที่ตามมาคือนักเรียนไม่สามารถ
ตรวจสอบความผิดพลาดของตนเองได้ เนื่องจากนักเรียนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเล่นถูกต้องหรือไม่ จึงต้องรอครูมา
ตรวจสอบและช่วยแก้ไขปัญหาน้ันในการเรียนชั่วโมงถัดไป จากบทสัมภาษณ์อาจารย์กมล บูรณกุล เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 ได้กล่าวว่า “ปัญหาของการเรียนไวโอลินของนักเรียนคือการที่นักเรียนกลับไปซ้อมที่บ้าน 
เนื่องจากเขาไม่ได้ยินเสียงที่เขาก าลังซ้อม เขาจึงไม่รู้ว่าตนเองเล่นผิดตรงไหน สุดท้ายต้องรอให้ครูมาเป็นคนช่วย
แก้ไขปัญหาให้ทุกครั้งเลย” การที่นักเรียนไม่สามารถได้ยินเสียงที่ตนเองเล่นหรือซ้อมนั้น จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท า
ให้นักเรียนไม่สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนไวโอลินนั้น ถ้า
นักเรียนมีผู้ช่วยในการเรียนการสอน นักเรียนจะสามารถควบคุมการการเรียนรู้และการฝึกซ้อมด้วยตนเองได้  

การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เป็นปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่ส าคัญในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ในโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่
เกิดข้ึนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากโทรศัพท์มือถือธรรมดาทั่วไปได้พัฒนาขึ้นเป็น “โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ” หรือ 
“Smartphone” (ศุภศิลป์  กุลจิตต์เจือวงศ์. 2556)  

สมาร์ทโฟน คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบการท างานนอกเหนือจากการโทรออกหรือรับสาย ส่งข้อความ
เท่านั้น โปรแกรมการท างานของสมาร์ทโฟนคล้ายกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่ถูกย่อส่วนลงมาเป็นระบบปฏิบัติการที่
เรียกว่า “แอพพลิเคชั่น” สมาร์ทโฟนตอบสนองความต้องการในทุกๆด้านการใช้งาน เช่น ด้านการศึกษา  ด้าน
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ข่าวสารสาระ ด้านความบันเทิง ด้านเศรษฐกิจหรือการท าธุรกรรมทางการเงิน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย(ศุภศิลป์  กุล
จิตต์เจือวงศ์. 2556) การบันทึกเสียงเป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานของสมาร์ทโฟน แต่ละยี้ห้อมีคุณภาพในการ
บันทึกเสียงที่ใกล้เคียงกัน ระยะเวลาในการบันทึกเสียงของแต่ละรุ่นจะมีความยาวไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่การเก็บ
ข้อมูลของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะน าเอาสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยในการ
บันทึกเสียงของนักเรียนเพ่ือช่วยแก้ปัญหาการที่นักเรียนไม่ได้ยินเสียงของตนเองในขณะฝึกซ้อม แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยคิดว่า การใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการควบคุมการใช้งาน ผู้วิจัยจึงน ากระบวนการ
ก ากับตนเองเข้ามาช่วยในการควบคุมการใช้งานของสมาร์ทโฟน 

การก ากับตนเอง (Safe-Regulation) ในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 
2555 ได้นิยามความหมายไว้ดังนี้ ความสามารถของบุคคลในการควบคุมและก ากับการคิด การกระท า และการ
เรียนรู้ของตนเอง เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการมีวินัยในตนเอง (ราชบัณฑิต. 2555: 493)   

ชุงค และซิมเมอรแมน กล่าวว่า การก ากับตนเอง คือ  กระบวนการที่จะปฏิบัติกิจกรรมและสนับสนุน
ความคิด พฤติกรรม และความรูสึก เพ่ือให ไดมาซ่ึงเปาหมายของการเรียนรูทักษะตาง ๆ โดยมีแรงจูงใจและ
กระท าด้วยตนเอง (Schunk, & Zimmerman. 1994: 75 ; อ้างใน ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์. 2552)  และ สมโภชน
เอ่ียมสุภาษิต ได้กล่าววา การก ากับตนเอง คือ การที่บุคคลเป็นผู้จัดการเงื่อนไขน าและจัดการผลการกระท าด้วย
ตนเอง (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต. 2539: 332 )  อย่างไรก็ตาม เบอร์กและวินส์เลอร์ กล่าวเสริมว่า การก ากับตนเอง 
คือ กระบวนการวางแผน วิธีการ และการติดตามผลของพฤติกรรม เพ่ือให้เกิดระเบียบวินัยและการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้รูปแบบการก ากับตนเอง เพ่ือน ามา
สู่การสร้างวิธีการจัดการในการฝึกซ้อม (Berk, L.E., & Winsler.A. 1995: 171)  นอกจากนี้ ซิมเมอร์แมนและแคม
บิโล ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เพ่ือให้มีความสามารถในการก ากับตนเองนั้น เป็นกระบวนการเปิด ไม่มีข้อก าหนด
ตายตัว โดยเขาได้แบ่งกระบวนการการก ากับตนเองออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. การคิดล่วงหน้า Forethought 
phrase) 2.การปฏิบัติและ ความตั้งใจ (Performance and volitional Control phrase) 3. การประเมินตนเอง 
(Self - reflection phrase) ซึ่งอยู่ในกระบวนการก ากับตนเองขั้นที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือ การ
ควบคุมตนเอง (Self- control) และการสังเกตตนเอง (Self–observation) โดยในส่วนการสังเกตตนเอง คือ การ
บันทึกเสียงตนเอง (Self-recording) โดยซิมเมอร์แมนได้กล่าวเสริมว่า การบันทึกเสียงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วย
ควบคุมตนเองให้ก้าวหน้า เพราะหลังจากบันทึกเสียง ผู้เล่นจะท าการวิเคราะห์และประเมินตนเองว่า มีท่อนใดบ้าง
ที่เล่นได้และท่อนใดเล่นไม่ได้ เขาควรแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ซึ่งในการทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือผู้เล่นจะท า
การฝึกเล่นด้วยเทคนิคที่เรียนผ่านมาแล้ว เพ่ือให้รู้ว่าเล่นแบบใดจะท าให้มีคุณภาพเสียงตามที่ตนเองพึงใจ 
(Zimmerman, & Campillo. 2001) การก ากับตนเอง เป็นกระบวนการที่ส าคัญ และช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การก ากับตนเองเป็นหลักการที่มีการน ามาใช้ในการเรียนการสอนกันมาก อันเนื่องมาจากมี
การศึกษาพบว่า ผู้ที่มีการก ากับตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่ไม่มีการก ากับตนเอง ซึ่ งเป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเอง การก ากับตนเอง  

 
 

 การใช้สมาร์ทโฟนมาบันทึกเสียงในการฝึกซ้อมของนักเรียนโดยควบคุมการใช้งานด้วยกระบวนก ากับ
ตนเองนั้น ผู้วิจัยหวังว่าจะสามารถช่วยให้นักเรียนที่เรียนไวโอลินมีประสิทธิภาพในการซ้อมและสามารถพัฒนา
ตนเองได้มากขึ้น และการวิจัยนี้จะเป็นการแนะน าแนวทางในการน าสมาร์ทโฟนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัยได้เปรียบเทียบของการเรียบแบบเดิมและการเรียนที่น าสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้ในการ
เรียนดังตารางต่อไปนี้ 

 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างการเรียนไวโอลินแบบดังเดิมและแบบการใช้สมาร์ทโพน 

เพื่อการก ากับตนเอง 

แบบดังเดิม แบบการใช้สมาร์ทโพนเพื่อการก า1กับตนเอง 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 1 

ครูสอนเป็นต้นแบบ  ครูสอนเป็นต้นแบบ   
นักเรียนจ า เลียนแบบ ฝึกซ้อม นักเรียนจ า เลียนแบบ ฝึกซ้อม บันทึกเสียง 1  
นักเรียนท าการฝึกซ้อมที่บ้าน นักเรียนท าการฝึกซ้อมที่บ้าน 
 นักเรียนท าการบันทึกเสียง 2 

เปรียบเทียบเสียงที่บันทึก 1 กับ 2 
นักเรียนท าการประเมินข้อผิดพลาด  
ข้อดี พบข้อบกพร่อง และท าการแก้ไข ฝึกซ้อมใหม่ 
ท าการบันทึกเสียง 3 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 2 

นักเรียนแสดงให้ครูดู นักเรียนแสดงให้ครูดู และน าเสนอเสียงที่บันทึกเสียง 3 . 
ครูชี้แจงสิ่งผิดถูก และให้นักเรียนกลับไป
แก้ไขใหม่ 

ครูชี้แจงสิ่งผิดถูก และให้นักเรียนกลับไปแก้ไขใหม่ 

 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบผิดถูกได ้น าไป
ปรับหารูปแบบวิธีการ ยุทธวิธีการแก้ไขให้การเล่นของ
ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตนเองตั้งใจไว้ 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการกับตนเองของนักเรียนไวโอลิน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนไวโอลินที่มีต่อการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก ากับตนเอง 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
  ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. เมื่อสิ้นสุดการใช้การทดลองการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก ากับตนเอง จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
3 ท่าน พบว่า ผลการปฏิบัติของนักเรียนไวโอลินมีค่าเฉลี่ยในระดับ ดี ที่ร้อยละ 85  
 2. จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเอง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับ ดี 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ นักเรียนไวโอลินที่ก าลังเรียนไวโอลินอยู่ในระดับต้น โดยมีอายุระหว่าง 9-15 ปี  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนไวโอลินที่สมัครผ่านเฟสบุ๊ค เมื่อวันที่จ านวน 10 คน  

เครื่องมือวิจัย 
 1. แอพพลิเคชั่นบันทึกเสียง ที่สามารถท าการบันทึกเสียงได้จากไมด์ภาพในตัวเครื่อง 
 2. แบบบันทึกการก ากับตนเองส าหรับผู้เรียน ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากค าอธิบายของแบบฝึกหัด 
  2. ผู้วิจัยท าการยกร่างแบบประเมิน 
  3. ผู้วิจัยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  
  4 .ผู้วิจัยท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 

3. แบบประเมินความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้  
  1. ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากค าอธิบายของแบบฝึกหัด 
  2. ผู้วิจัยท าการยกร่างแบบประเมิน 
  3. ผู้วิจัยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  
  4. ผู้วิจัยท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ประสิทธิภาพของการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการ
ก ากับตนเองจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ผลอยู่ที่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเองจากการ
สัมภาษณ์ 

การใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการ
ก ากับตนเองส าหรับ

นักเรียนไวโอลิน 

 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องในการ
บันทึกเสียงของนักเรียน โดยใช้ร่วมกับแบบบันทึกการก ากับตนเองของนักเรียน มีระยะเวลาในการทดลองท้ังหมด 
8 สัปดาห์ โดยที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ในการบันทึกเสียงครั้งที่ 1 นักเรียนท าการบันทึกเสียงท้ายชั่วโมงเรียน เพ่ือเก็บข้อมูลเสียงไว้
เป็นตัวอย่างในตรวจสอบความผิดพลาดและประเมินพัฒนาการของตนเอง 
  2. ในการบันทึกเสียงครั้งที่ 2 เป็นการบันทึกเสียงของตนเองในขณะที่ท าการฝึกซ้อม เมื่อท าการ
บันทึกเสียงเสร็จ ให้นักเรียนท าการประเมินตนโดยใช้แบบบันทึกการก ากับตนเองและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง 
เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาด และท าการแก้ไข แล้วท าการบันทึกเสียงใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 
  3. ในการบันทึกเสียงครั้ง 3 คือการบันทึกเสียงหลังจากท าการประเมิน และแก้ไขปัญหาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และให้นักเรียนส่งข้อมูลเสียงให้แก่ผู้วิจัย  
  4. ผู้วิจัยน าข้อมูลเสียงให้เชี่ยวชาญท าการประเมิน และรับผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท า
การวิเคราะห ์และสรุปผลการวิจัย 
  5. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผ่านทางข้อความไลน์ และ
ข้อความเฟสบุ๊ค เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเอง 
  
ผลการวิจัย 

 1. จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ครั้ง คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
รายบุคคล (คะแนนเต็ม) คิดเป็นร้อยละ ได้ผลดังนี้ นักเรียนไวโอลินคนที่ 1 มีคะแนนเฉล่ียรวม 26.31 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 87.71  นักเรียนไวโอลินคนที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 26.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.27 นักเรียน
ไวโอลินคนที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 26.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.35 นักเรียนไวโอลินคนที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 26.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.71 นักเรียนไวโอลินคนที่ 5 มีคะแนนเฉล่ียรวม 26.38 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 87.94 นักเรียนไวโอลินคนที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 26.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.38 นักเรียนไวโอลิน คนที่ 
7  มีคะแนนเฉลี่ยรวม 25.8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86 นักเรียนไวโอลินคนที่ 8 มีคะแนนเฉล่ียรวม 26.2 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 87.33 นักเรียนไวโอลินคนที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 25.81 คิดเป็นร้อยละ 86.05 นักเรียนไวโอลิน
คนที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 26.98 คิดเป็นร้อยละ 89.94  กล่าวคือนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 87.77  
ซึ่งสูงกว่าคะแนนที่ตั้งไว้ เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย (โปรดดูตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

นักเรียน
ไวโอลิน 

คะแนนเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

คนที่ 1 25.6 26.33 27 26.33 105.26 26.31 87.71 
คนที่ 2 27 26.33 26.6 26 105.93 26.48 88.27 
คนที่ 3 27 27.33 26.33 26.6 107.26 26.81 89.35 
คนที่ 4 26.33 27 25.6 26.33 105.26 26.31 87.71 
คนที่ 5 25.33 27 26.6 26.6 105.53 26.38 87.94 
คนที่ 6 25.6 26.6 26.33 26.33 104.86 26.21 87.38 
คนที่ 7 26 26 25.6 25.6 103.2 25.8 86 
คนที่ 8 27 26.6 25.6 25.6 104.8 26.2 87.33 
คนที่ 9 25.33 25.33 26 26.6 103.26 25.81 86.05 
คนที่ 10 27 26.6 27 27.33 107.93 26.98 89.94 
รวม 300 
คะแนน 

263.19 265.12 261.66 263.32 1,053.26 257.26 87.77 

 

 2. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนไวโอลินที่มีต่อการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก ากับตนเอง ผู้วิจัยได้
ท าการประเมินเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นักเรียน ผลพบว่า นักเรียนทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับ
ตนเองในการซ้อมไวโอลินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ตามสมุติฐานการวิจัย   โดยนักเรียนทุกคนให้เหตุผลว่า 
การใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเอง ช่วยให้นักเรียนได้ยินเสียงของตนเองจากการบันทึกเสียง และท าให้
นักเรียนสามารถตรวจสอบความผิดพลาด และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การวิจัยเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก ากับตนเองเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้  เมื่อสิ้นสุดการใช้การทดลองการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเอง จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน พบว่า ผลการปฏิบัติของนักเรียนไวโอลินมีค่าเฉลี่ยในระดับ ดี ที่ ร้อยละ 85  

 2. จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเอง ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการก ากบัตนเอง นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ ดี  

อภิปรายผล 

การวิจัยการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนไวโอลิน ผลการวิจัยระบุว่านักเรียนไวโอลิน
ทั้งหมดมีประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมไวโอลินในค่าเฉลี่ยที่ 87.77 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กระบวนการก ากับตนเอง

 
 

ช่วยให้นักเรียนควบคุมตนเองในการบรรลุถึงเป้าหมายในการซ้อมได้ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัน์ต ที่ให้นิยาม
ของการก ากับตนเองว่า  กระบวนการก ากับตนเองเป็นกระบวนการปฏิบัติที่สนับสนุนทางด้านพฤติกรรม เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์และความรู้สึก ที่มุ่งไปสู้เป้าหมายที่ตนเองก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ (Schunk. 
1994: 71) และสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ตัน และนาวิคกี ที่กล่าวว่า การก ากับตนเองเป็นการร่วมกันของ
ความคิด การประเมินและกระบวนการของพฤติกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้น าเป้าหมายของการกระท าและการตอบสนอง
ทางอารมณ์ (Rudolph, & McAuley. 1997: 931) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสร สิตวงษ์ ผลการวิจัย
กล่าวว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์แตกต่างหลังจากได้รับการฝึกการก ากับ
ตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีมีความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.5 (ประภัสสร สิตวงษ์. 2545) 
 นอกจากนี้การใช้สมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยในการบันทึกเสียงและควบคุมด้วยกระบวนการก ากับตนเอง ท าให้
นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนและมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดซิม
เมอร์แมนและแคมบิโล ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เพ่ือให้มีความสามารถในการก ากับตนเองนั้น เป็นกระบวนการเปิด 
ไม่มีข้อก าหนดตายตัว โดยเขาได้แบ่งกระบวนการการก ากับตนเองออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. การคิดล่วงหน้า 2.การ
ปฏิบัติและ ความตั้งใจ 3. การประเมินตนเอง ซึ่งอยู่ในกระบวนการก ากับตนเองขั้นที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนที่
ส าคัญคือ การควบคุมตนเอง และการสังเกตตนเอง โดยในส่วนการสังเกตตนเอง คือ การบันทึกเสียงตนเอง โดยซิม
เมอร์แมนได้กล่าวเสริมว่า การบันทึกเสียงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยควบคุมตนเองให้ก้าวหน้า เพราะหลังจาก
บันทึกเสียง ผู้เล่นจะท าการวิเคราะห์และประเมินตนเองว่า มีท่อนใดบ้างที่เล่นได้และไม่ได้ เขาควรแก้ไขปัญหานั้น
อย่างไร ซึ่งในการทดลองแก้ไขปัญหา ผู้เล่นจะท าการฝึกเล่นด้วยเทคนิคที่เรียนผ่านมาแล้ว เพ่ือให้รู้ว่าเล่นแบบใด
จะท าให้มีคุณภาพเสียงตามที่ตนเองพึงใจ (Zimmerman, & Campillo. 2001) และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
วิจัยเรื่อง Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, Methodological 
Developments, and Future Prospects ผลวิจัยระบุว่า กระบวนการก ากับตนเองคือหน่วยวัดเพ่ือการฝึกการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่นักเรียนสามารถควบคุมได้ในฐานะผู้ควบคุม จากการกรอกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ถือ
ว่าประสบความส าเร็จต่อการตั้งสมมุติฐานในผลลัพธ์ทางการเรียนของนักเรียน วิจัยนี้ได้อธิบายถึงผลที่ตามมาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้กระบวนการก ากับตนเองในการใช้สื่อออนไลน์ ความรู้สึกอยากท าให้เกิดการสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ใหม่ๆ  รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยจดบันทึก (Zimmerman. 2008)  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง Actions and achievements of self-regulated learning in personal 
environments. Research on students participating in the Graduate Program in Preschool 
Education at the University of Granada ผลงานวิจัยพบว่า การสอนด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
กระบวนการก ากับตนเองมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือดิจิตอล นอกจากนั้นการแนะน า
จากครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิตอลก่อให้เกิดองค์ความรู้และกระบวนการคิดเพ่ิมขึ้น (Eduardo Chaves 
Barboza, & Juan Manuel Trujillo Torres, & Juan Antonio Lopez Nunez, & Tomas Sola Martínez. 
2017). 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

การวิจัยการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเองส าหรับนักเรียนไวโอลิน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1. ก ากับตนเองในการก าหนดเป้าหมายเพ่ือสร้างแรงบันดานใจ  ข้อควรระวังคือการน าตนเองไป
เปรียบเทียบกับคนอ่ืน หากนักเรียนมีความความหวังที่สูงเกินไป อาจจะท าให้เกิดความท้อแท้ และเบื่อหน่าย จน
ล้มเลิกความคิดในการอยากซ้อมลงไป เมื่อตนรู้สึกว่าตนไม่สามารถท าได้เหมือนคนอ่ืน 

 2. การก ากับตเองในการบันทึกพฤติกรรมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ เป็นการจดบันทึกปัญหาของตนเองในการ
ฝึกซ้อม ควรบันทึกพฤติกรรมหลังท าการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนฝึกการตรวจสอบตนเอง
โดยฉับพลัน ตัวอย่าง หลังที่นักเรียนท าการบันทึกเสียงเสร็จให้นักเรียนประเมินและจดบันทึกปัญหาของตนเอง
ทันที เพ่ือเป็นการส ารวจว่าสิ่งที่ตนตรวจสอบกับผลลัพธ์ที่ประเมินไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เสริมคือ ให้นักเรียน
ท าการจดบันทึกเพ่ิมเติมในสมุดจดบันทึก 

 3. การใช้สมาร์ทโฟนในการบันทึกเสียง ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการใช้สมาร์ทโฟนในการบันทึกเสียง 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและลดอาการเกร็งหรือเขินอายในเวลาที่นักเรียนต้องท าการบันทึกเสียงเอง โดย
ครูผู้สอนควรใช้สมาร์ทโฟนในการบันทึกเสียงในเวลาเรียนของนักเรียนด้วย การวิจัยนี้สงเสริมให้นักเรียนฝึกใช้
กระบวนการก ากับตนเอง เพ่ือช่วยให้นักเรียนฝึกซ้อมไวโอลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการ
ก ากับตนเองส าหรับนักเรียนเพื่อสร้างวินัยให้แก่ตนเอง และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆได้  

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. การวิจัยการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเอง ควรวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่เรียนไวโอลินในระดับท่ีสูงขึ้น 
เช่น ระดับกลาง หรือ ระดับสูง  

 2. การวิจัยการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือการก ากับตนเอง ควรใช้การบันทึกวีดีโอแทนการบันทึกเสียง เพื่อให้เห็น 
อิริยาบถ ต่างๆ เช่น การจับไวโอลิน การใช้โบว์ การนั่ง หรือการยืนเป็นต้น 
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการและพฤติกรรมการเล่นเพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบสื่อ
การเรยีนรูข้องเล่นพืน้บ้านส�าหรบัเดก็ช่วงอาย	ุ6-12	ปี	ตามทฤษฎพีหปัุญญา	ทีก่ล่าวถงึการส่งเสรมิทกัษะความ
สามารถของมนุษย์ทั้ง	8	ด้านตามลักษณะที่ตนเองถนัด	ผ่านสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านที่สร้างจากวัสดุที่หา
ได้ง่ายในท้องถิ่นและกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน	โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ	(1)	เพื่อศึกษาแนวทาง
การออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ส�าหรับเด็กช่วงอายุ	 6-12	 ปีตามทฤษฎี
พหุปัญญา	(2)	เพื่อศึกษาพัฒนาการและพฤติกรรมการเล่นของเด็กที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน	โดยมี
วิธีการด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้	(1)	ศึกษาข้อมูลด้านเอกสารจากแหล่งสืบค้นต่างๆ	(2)	เก็บข้อมูลภาค
สนามเพือ่ประกอบการออกแบบสือ่การเรยีนรูข้องเล่นพืน้บ้านโดยใช้เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วยแบบสังเกต
พฤติกรรมการเล่นของเด็กช่วงอายุ	6-12	ปี	และแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเล่นพื้นบ้าน
และด้านพัฒนาการเด็ก	 (3)	 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจากเครื่องมือเพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืน
บ้านตามทฤษฎพีหปัุญญา	(4)	ประเมนิผลด้านคณุภาพสือ่การเรยีนรูข้องเล่นพืน้บ้านโดยผูเ้ชีย่วด้านการออกแบบ
ของเล่นพืน้บ้านและด้านพฒันาการเดก็	แบบประเมินผลความพงึพอใจด้านการออกแบบสือ่การเรยีนรูข้องเล่น
พื้นบ้านจากกลุ่มตัวอย่าง
	 ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา	 ช่วยส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้จากการเล่นของเด็กได้ครบทั้ง	8	ด้าน	ซึ่งแต่ละด้านจะได้รับมากน้อยแตกต่างกันไป	ขึ้นอยู่กับ
การออกแบบเงื่อนไขและวิธีการเล่นของสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน	 โดยพบความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การ
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Abstract 
	 This	research	aims	to	study	about	the	behavior	of	children’s	playing	for	designing	
folk	toys	as	learning	media	for	children	aged	6-12	year.		According	to	the	theory	of	multiple	
intelligences	 which	 defined	 into	 8	 specific	modalities	 and	 varied	 in	 every	 individual.																				
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The	researcher,	therefore,	created	folk	toys	as	learning	media	which	conceptualized	from	
the	theory	of	multiple	intelligences.	These	folk	toys	as	learning	media	made	form	locally	
materials	and	have	a	simple	production	process.	The	objective	of	this	the	research	were	(1)	
To	study	the	guidelines	for	designing	folk	toys	as	learning	media	for	children	aged	6-12	year																	
according	to	the	theory	of	multiple	intelligences.	(2)	To	study	the	development	and	play	
behavior	of	children	aged	6-12	years	with	folk	toys	as	learning	media	from	the	design	based	
on	 the	 theory	 of	multiple	 intelligences.	 The	 research	methodology	 were	 as	 follows																														
1)	 Studying	 about	 the	 information	 from	various	 sources.	 (2)	 Collecting	 field	data	 for	 the																
designing	folk	toys	as	learning	media	by	using	research	tools	that	consist	of	the	observation	
form	 for	observing	children	aged	6-12	years	playing	behavior	 and	 the	 interview	 form	 for			
interviewing	 the	 experts	 in	 folk	 toys	 designer	 and	 related	 field	 to	 child’s	 development.																			
(3)	Analysis	and	summarizing	of	results	of	playing	behavior	of	children	aged	6-12	years	To	
designing	 folk	 toys	 as	 learning	media	 according	 to	 theory	 of	 multiple	 intelligences.																																				
(4)	Evaluating	the	quality	of	folk	toys	as	learning	media	by	folk	toys	designer	experts	and	
related	field	to	child’s	development	evaluating	the	satisfaction	evaluation	form	the	target	
group.
	 The	results	of	this	research	revealed	that	the	design	of	folk	toys	as	learning	media	
which	were	conceptualized	from	the	theory	of	multiple	intelligences	should	help	to	enhance	
all	8	learning	skills.	Also,	each	learning	skill	had	a	slightly	different	in	varying	degrees	which	
depended	on	the	design	condition	and	the	way	to	play	with	the	folk	toys	as	learning	media.	
Finally,	the	researcher	found	that	the	linkage	intelligences	that	could	be	promoted	together	
were	 (1)	Linguistic	 Intelligence	and	Musical	 Intelligence	 (2)	Visual	 Intelligence	and	Logical	
Intelligence	 (3)	 Kinesthetic	 Intelligence	 and	 Naturalistic	 Intelligence	 (4)	 Intrapersonal																								
Intelligence	and	Interpersonal	Intelligence.
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Abstract  

This research aims to study about the behavior of children’s playing for designing 
folk toys as learning media for children aged 6-12 year.  According to the theory of multiple 
intelligences which defined into 8 specific modalities and varied in every individual. The 
researcher, therefore, created folk toys as learning media which conceptualized from the 
theory of multiple intelligences. These folk toys as learning media made form locally 
materials and have a simple production process. The objective of this the research were (1) 
To study the guidelines for designing folk toys as learning media for children aged 6-12 year 
according to the theory of multiple intelligences. (2) To study the development and play 
behavior of children aged 6-12 years with folk toys as learning media from the design based 
on the theory of multiple intelligences. The research methodology were as follows 1) 
Studying about the information from various sources. (2) Collecting field data for the 
designing folk toys as learning media by using research tools that consist of the observation 
form for observing children aged 6-12 years playing behavior and the interview form for 
interviewing the experts in folk toys designer and related field to child's development. (3) 
Analysis and summarizing of results of playing behavior of children aged 6-12 years To 
designing folk toys as learning media according to theory of multiple intelligences. (4) 
Evaluating the quality of folk toys as learning media by folk toys designer experts and 
related field to child's development evaluating the satisfaction evaluation form the target 
group. 

The results of this research revealed that the design of folk toys as learning media 
which were conceptualized from the theory of multiple intelligences should help to 
enhance all 8 learning skills. Also, each learning skill had a slightly different in varying 
degrees which depended on the design condition and the way to play with the folk toys as 
learning media. Finally, the researcher found that the linkage intelligences that could be 
promoted together were (1) Linguistic Intelligence and Musical Intelligence (2) Visual 
Intelligence and Logical Intelligence (3) Kinesthetic Intelligence and Naturalistic Intelligence 
(4) Intrapersonal Intelligence and Interpersonal Intelligence. 
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บทน า 

การเล่นเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของช่วงชีวิตวัยเด็ก เป็นกิจกรรมการพักผ่อนที่
ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแข่งขัน โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นนั้น 
สามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ รู้จักการให้อภัยและเสียสละต่อผู้อ่ืน มีปฏิสัมพันธ์
ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้าน
ร่างกาย และด้านสังคม ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่เป็นทักษะส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในศตวรรษที่ 21  

    
  

ในปัจจุบันรูปแบบของเล่นเพ่ือการเรียนรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยของเล่นจัดเป็นสื่อการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้กับการเล่นให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนาน กระตุ้นความสนใจของเด็ก ซึ่ง
ในเด็กทุกคนต่างมีความต้องการที่จะเรียนรู้แตกต่างกันไปตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญาที่แบ่งทักษะ
ความสามารถของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้าน โดยแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญานั้น จะ
เป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็กที่อาจมีมากกว่าหนึ่งความสามารถ ได้มีการพัฒนาจน
เกิดความช านาญและเชี่ยวชาญ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้โดยผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ของเล่น
พ้ืนบ้าน” โดยความหมายของเล่นพื้นบ้านในที่นี้อาจกล่าวถึงของเล่นที่มีรูปแบบและขั้นตอนกระบวนการผลิตที่
ง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ภายในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ น ามาสร้างสรรค์และออกแบบตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์จากการเล่นตามทีเ่ด็กต้องการ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ศึกษาวิจัยคือโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียน
เอกชนสายสามัญศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในโรงเรียนได้มี
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆมากมายอาทิเช่น การเรียนรู้แบบ STEM ซึ่งให้เด็กได้มี
โอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมด้านภาษา ส่งเสริมด้านกีฬา
และดนตรี ซึ่งมีแนวทางที่สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มประชากรของโรงเรียนมารีวิทยา 
จังหวัดปราจีนบุรี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี โดยศึกษาพัฒนาการและ
พฤติกรรมการเล่นเพ่ือการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยมุ่งหวังว่าสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาตามทฤษฎีพหุปัญญา จะ
ช่วยส่งเสริมการเล่นของเด็กให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถตามความถนัด ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กได้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       (1) เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านเสริมทักษะและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ช่วงอายุ 6-12 ปี ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา 
       (2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการและพฤติกรรมการเล่นของเด็กช่วงอายุ 6-12 ปีที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ของเล่น
พ้ืนบ้านจากการออกแบบตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การเล่น หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกตามธรรมชาติของเด็ก สามารถสร้างความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรม โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ 
รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส 

ของเล่นพื้นบ้าน หมายถึง ของเล่นที่มีรูปแบบการเล่นและวิธีการสร้างที่ไม่ซับซ้อน สามารถสร้างจาก
วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุตามธรรมชาติที่หาได้ภายในท้องถิ่น 

ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง แนวทางการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้ง 8 ด้านประกอบด้วย 
ด้านภาษา, ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์, ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว, ด้านดนตรี, ด้านปฏิสัมพันธ์ผู้อ่ืน, 
ด้านการรู้จักตนเอง, ด้านธรรมชาติวิทยา และด้านมิติสัมพันธ์ 

สื่อการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งรอบตัวผู้เรียนที่จะช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 
วิธีการ คน สัตว์ สิ่งของ หรือแนวความคิดที่จะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ การเพ่ิมประสบการณ์ หรือเป็น
เครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
วิธีการวิจัย 
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  

(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเล่นและด้านพัฒนาการเด็ก 
(2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ของโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี         

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 200 คนแบ่งเป็นช่วงอายุ 7-9 ปี จ านวน 100 คน และช่วงอายุ 10-12 ปี 
จ านวน 100 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่  

กระบวนการเรียนรู้
จากพฤติกรรมการ

เล่นของเด็ก 

การส่งเสริมการเรียนรู้
ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
 

แนวคิดการออกแบบสื่อ
การเรียนรู้ด้วย 

รูปแบบของเล่นพ้ืนบ้าน 
 

ทฤษฎีพัฒนาการของ
เด็กอายุ 6-12 ปี 

สื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้าน
เสริมทักษะและการเรียนรู้

ส าหรับเด็กช่วงอายุ 6-12 ปี
ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
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(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเล่นพ้ืนบ้าน จ านวน 3 คน  และผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาการเด็ก จ านวน 2 คน 

(2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน      
มารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 50 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ แนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้าน
เสริมทักษะและการเรียนรู้ส าหรับเด็กช่วงอายุ 6-12 ปี ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พัฒนาการและพฤติกรรมการเล่นของเด็กช่วงอายุ 6-
12 ปี ที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

(1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นของกลุ่มประชากรช่วงอายุ 6-12 ปี 
(2) แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเล่นพื้นบ้านและด้านพัฒนาการเด็ก 
(3) แบบประเมินคุณภาพการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา  
(4) แบบประเมินความพึงพอใจการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านตามทฤษฎี     

พหุปัญญา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลภาคเอกสารสืบค้นจากแหล่งที่มาต่างๆ ที่เกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการด้าน

สติปัญญา, ทฤษฎีการเล่นของเด็ก ,ทฤษฎีพหุปัญญา  
ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลภาคสนามของกลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ของโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 200 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 7-9 ปี จ านวน 100 คน และ
ช่วงอายุ 10-12 ปี จ านวน 100 คน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเล่นด้วยการสังเกตและสนทนากับกลุ่มประชากร 
ในช่วงเวลา 11.00-12.00 น. เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการเล่น 

แนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบของเล่นพื้นบ้านและด้านพัฒนาการเด็กจ านวน 5 คน 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญาจากข้อมูลภาคสนามที่ได้รับ
จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นและแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน 
ซ่ึงเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นผู้ทดสอบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลด้านคุณภาพการออกแบบของเล่นพ้ืนบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวนรวม 5 คน 
โดยแบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเล่นพ้ืนบ้านจ านวน 3 คนและด้านพัฒนาการเด็กจ านวน 2 คน 
แบบประเมินผลความพึงพอใจการออกแบบของเล่นพ้ืนบ้านของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ประเมินผลด้าน
พัฒนาการและพฤติกรรมการเล่นของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และการสรุป
ผลการวิจัยแบบอุปนัย (Analytic Induction) 
 
 
 

    
  

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการเล่นของกลุ่มประชากรช่วงอายุ 6-12 ปี ของโรงเรียนมารีวิทยา 

จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าพฤติกรรมการเล่นของเด็กที่มีช่วงอายุ 10-12 ปี มีรูปแบบการเล่นตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 
โดยมีจ านวนมากกว่าเด็กที่มีช่วงอายุ 7-9 ปี ซึ่งมีจ านวนอยู่ที่ 3-4 คน จากการสังเกตพฤติกรรมการเล่นของ
กลุ่มประชากรพบการเล่น ได้แก่ การเตะฟุตบอล การเล่นบาสเกตบอล การเล่นเกมการ์ด การเล่นรูบิค การ
วาดรูปการ์ตูน การเล่นทายค าถาม การอ่านหนังสือห้องสมุด การซ้อมดนตรี การร้องเพลง 

จากผลการศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านจากแบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบของเล่นพื้นบ้านและด้านพัฒนาการเด็ก สรุปข้อมูลแนวทางการออกแบบได้
ดังนี้ 

1. การออกแบบด้านวัสดุ ด้านสีและความสวยงาม ด้านรูปทรง ของสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน 
 1.1 ด้านการออกแบบวัสดุ ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยต่อการเล่นของเด็ก เป็นวัสดุที่

สามารถหาได้ง่าย เช่นวัสดุตามธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ วัสดุที่ไม่มีลักษณะแหลมคม หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ
เด็ก 

 1.2 ด้านการออกแบบสีเพ่ือความสวยงาม ควรเลือกใช้สีที่ดูสดใส เพ่ือดึงดูดและกระตุ้นให้
เด็กเกิดความสนใจต่อการเล่น สีที่ใช้กับของเล่นควรเป็นสีที่ปลอดภัยต่อเด็ก เมื่อเด็กสัมผัสของเล่นจะได้ไม่มี
อันตรายหรือได้รับสารเคมีท่ีมีพิษเข้าสู่ร่างกาย 

 1.3 ด้านการออกแบบรูปทรง ควรเลือกใช้รูปทรงที่ง่ายต่อการเรียนรู้เช่นรูปทรงพ้ืนฐาน 
สี่เหลี่ยม สามเหล่ียม ทรงกลม ทรงกระบอก ไม่ควรเลือกใช้รูปทรงที่มีลักษณะแหลมคมหรือรูปทรงที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเล่น 

2. การออกแบบด้านการรับรู้ทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส 
 ของเล่นพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ที่พบจะเกี่ยวข้องกับการเล่นที่ใช้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น

และการสัมผัส โดยเกิดข้ึนเมื่อเด็กได้เล่นของเล่น การได้ยินจะปรากฏเมื่อเด็กมีการสนทนากันระหว่างผู้เล่นอ่ืน
หรือเป็นของเล่นที่ท าให้เกิดเสียง ด้านการดมกลิ่นและการลิ้มรสนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ
การเลือกใช้วัสดุตามธรรมชาติที่อาจมีกลิ่นหอมเช่นดอกไม้ หรือผลไม้ที่สามารถรับประทานได้น ามาสร้างสรรค์
เป็นสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านส าหรับเด็ก 
 จากข้อมูลผลการศึกษาพฤติกรรมการเล่นของกลุ่มประชากรช่วงอายุ 6-12 ปี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยทฤษฎีพหุปัญญา ถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการเล่นของกลุ่มประชากร สามารถแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ด้วย
เครื่องมือการออกแบบที่มีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมโดยแบ่งเป็น 5 ระดับของผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่นจาก
น้อยไปมาก 
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 ภาพที่ 2 เครื่องมือการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา 
ที่มา: พิชญ์ภพ ช านิจ (2561) 

 
ซ่ึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเล่นนั้น ท าให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของผลลัพธ์และรูปแบบการ

เล่นที่ปรากฏ และสามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

โดยกระบวนการการสร้างแนวคิดเพ่ือการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดของการออกแบบจากข้อมูลภาคสนามดังนี้ 

การออกแบบด้านวัสดุ ผู้วิจัยเลือกใช้วัสดุประเภทไม้ ที่มีลักษณะแข็งแรง ทนทานต่อการเล่น และหา
ได้ง่าย วัสดุที่เลือกใช้เป็นของเล่นไม้ส าหรับเด็กซึ่งมีการใช้งานมานานและถูกท้ิงไว้ โดยจะน ากลับมาสร้างด้วย
รูปแบบการเล่นใหม่ (Renovate) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างวัสดุจากของเล่นไม้ส าหรับเด็กอายุ 1-6 ปี 
ที่มา: พิชญ์ภพ ช านิจ (2561) 

 
การออกแบบด้านสี ผู้วิจัยเลือกใช้ชุดสีจากตัววัสดุ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อการเล่นของเด็ก  

    
  

การออกแบบรูปทรง ผู้วิจัยเลือกใช้รูปทรงจากธรรมชาติ หรือรูปทรงเรขาคณิต ในการออกแบบ เพ่ือ
ง่ายต่อความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างเด็กกับสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้าน 

การออกแบบด้านรูปแบบและวิธีการเล่น ผู้วิจัยเลือกการเล่นประเภทกลุ่ม หรือมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป มีกฎและกติกาการเล่นที่เข้าใจง่าย มีรูปแบบของการแข่งขัน 

การออกแบบตามทฤษฎีพหุปัญญา ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการเล่นตามเคร่ืองมือการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ภาพตัวอย่างการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา 

ที่มา: พิชญ์ภพ ช านิจ (2561) 
 

ตารางท่ี 1  
แบบประเมินความพึงใจการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
 

 สื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านช้ินท่ี 1 สื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านช้ินท่ี 2 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความสวยงาม 4.24 0.74 4.02 0.47 
รูปร่าง รูปทรง 4.30 0.65 4.10 0.51 

วิธีการเล่น 3.88 0.48 3.90 0.51 
ความสนุก 4.12 0.72 4.28 0.67 

ความช่ืนชอบ 4.50 0.51 4.56 0.50 
รวม 4.21 0.12 4.17 0.08 

 
จากตารางแบบประเมินความพึงพอใจการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านตามทฤษฎีพหุ

ปัญญาส าหรับกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านชิ้นที่ 1 มี
ระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.21 S.D.=0.12) และค่าความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านชิ้นที่ 2 
มีระดับความพึงพอใจมาก (x̄ =4.17 S.D.=0.08) เช่นกัน 
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ตารางที ่2  
แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

 สื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน 
ชิ้นที่ 1 

สื่อการเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน 
ชิ้นที่ 2 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประเมินคุณภาพด้านการออกแบบวัสดุ สี รปูทรง 
การออกแบบด้านวัสดุ  4.20 0.11 4.28 0.06 
การออกแบบด้านส ี 3.56 0.07 3.60 0.09 
การออกแบบด้านรูปทรง 4.40 0.06 4.36 0.22 

ประเมินคุณภาพด้านการรับรู ้
การมองเห็น 4.60 0.55 4.60 0.55 
การไดย้ิน 2.60 0.55 3.40 0.55 
การลิ้มรส 1.00 0.00 1.00 0.00 
การได้กลิ่น 1.00 0.00 1.00 0.00 
การสัมผัสและการเคลื่อนไหว 4.60 0.55 4.60 0.55 

รวม 2.76 0.30 2.92 0.30 
ประเมินคุณภาพด้านการส่งเสรมิการเรยีนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา 

การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านมิตสิัมพันธ์ 4.40 0.55 4.40 0.55 
การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านตรรกะ-คณิต 4.60 0.55 4.60 0.55 
การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านการเคลื่อนไหว 4.60 0.55 4.60 0.55 
การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านการพูด-ภาษา 3.60 0.55 3.60 0.55 
การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านดนตร ี 1.00 0.00 1.40 0.55 
การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านเข้าใจธรรมชาต ิ 4.40 0.55 4.40 0.55 
การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านปฏสิัมพันธ์ผู้อื่น 4.20 0.45 4.20 0.45 
การเสริมทักษะการเรยีนรูด้้านการรู้จักตนเอง 4.40 0.55 4.40 0.55 

รวม 3.90 0.19 3.95 0.04 

จากตารางแบบประเมินด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเล่นพ้ืนบ้านและด้านพัฒนาเด็ก พบว่าสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านชิ้นที่ 1 
คุณภาพด้านการออกแบบวัสดุมีคุณภาพระดับดี ( x̄ =4.20 S.D.=0.11)  การออกแบบด้านสี ( x̄ =3.56 
S.D.=0.07)  การออกแบบด้านรูปทรง ( x̄ =4.40 S.D.=0.06)  การประเมินด้านการรับรู้ มีค่าการรับรู้มี
คุณภาพระดับปานกลาง (x̄ =2.76 S.D.=0.30)  การประเมินด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญามี
คุณภาพระดับดี (x̄ =3.90 S.D.=0.19) และสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านชิ้นที่ 2 คุณภาพด้านการออกแบบ
วัสดุมีคุณภาพระดับดี (x̄ =4.28 S.D.=0.06)  การออกแบบด้านสี (x̄ =3.60 S.D.=0.09)  การออกแบบด้าน
รูปทรง (x̄ =4.36 S.D.=0.22)  การประเมินด้านการรับรู้ มีค่าการรับรู้มีคุณภาพระดับปานกลาง ( x̄ =2.92 
S.D.=0.30) การประเมินด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญามีคุณภาพระดับดี ( x̄ =3.95 
S.D.=0.04) 
 
 

    
  

อภิปรายผล 
จากการวิจัยการออกแบบสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ส าหรับเด็กช่วง

อายุ 6-12 ปี ตามทฤษฎีพหุปัญญา สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาด้านแนวทางการออกแบบส่ือของเล่นพ้ืนบ้านตามทฤษฎีพหุปัญญา พบว่าสื่อการ

เรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้านสามารถสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินได้เป็นอย่างดี  สามารถกระตุ้นความต้องการ
ในการเรียนรู้ของเด็กให้เพ่ิมขึ้น โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็ก คือ เด็กเกิดการ
เคลื่อนไหวของร่างกายตามรูปแบบและวิธีการเล่น มีการพูดคุยและสนทนากับผู้เล่นอ่ืน มีอารมณ์ที่ดีและมี
ความสุขในการเล่น มีการเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆขณะเล่น เกิดการแก้ปัญหาและวางแผนการเล่น และได้รับ
ทักษะความรู้หลังจากการเล่น ซ่ึงผลลัพธ์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน โดยจะมีความ
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการก าหนดรูปแบบและวิธีการเล่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สีวลี ศิลป์วรศาสตร์ 
(2554, หน้า158-159) ที่ได้อธิบายถึงวิธีการเล่นที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างของเล่น
พ้ืนบ้าน 365 ชิ้น โดยสามารถจ าแนกประเภทวิธีการเล่นได้เป็น 18 ประเภท ประกอบด้วย การเล่นด้วยกลไก
การชักหรือดึง การเล่นด้วยกลไกการหมุน การเล่นด้วยกลไกการเหวี่ยง การเล่นด้วยการกดคานหรือแกน การ
เล่นด้วยกลไกการสมดุล การเล่นด้วยการแก้ปัญหา การเล่นด้วยการเข็นหรือลาก การเล่นด้วยการใช้มือบีบกด 
การเล่นด้วยการต่อ ร้อย ประกอบหรือสร้าง การเล่นด้วยการต่อสู้ การเล่นด้วยการท าให้เกิดเสียง การเล่นด้วย
การนั่ง ขี่ หรือใช้เป็นพาหนะ การเล่นด้วยการโยนขว้าง ปา หรือดีด การเล่นด้วยการลอยน ้า การเล่นด้วยการ
เลียนแบบรูปลักษณ์จากธรรมชาติ การเล่นด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ การเล่นด้วยการเหยียบหรือเดิน การ
เล่นด้วยพลังงานลม ซึ่งรูปแบบและวิธีการเล่นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กผ่านสื่อการ
เรียนรู้ของเล่นพื้นบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ผลการศึกษาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมการเล่นที่มีต่อสื่อการเรียนของเล่นพ้ืนบ้านพบว่าเด็กมี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ เกิดจากที่เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินต่อการเล่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
เกิดจากที่เด็กได้เคลื่อนไหวและพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายขณะเล่น พัฒนาการทางด้านสังคม เกิด
จากที่เด็กได้มกีารสนทนากับผู้เล่นอื่นเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาการทางสติปัญญา เกิดจากที่เด็ก
ได้รับทักษะความรู้หลังจากการเล่น  ซึ่งการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ของเล่นพ้ืนบ้าน มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเจโรม บรูเนอร์ (Bruner, 1963) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ที่เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะเรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจ และกระบวนการเรียนรู้เกิดจากการค้นพบด้วยตนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้านมีความเชื่อมโยงและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่
กันได้ เช่น ด้านภาษาและด้านดนตรี อาจมีรูปแบบการเล่นที่เกี่ยวกับ การร้องเพลง การเล่นดนตรี ด้านมิติ
สัมพันธ์และด้านตรรกะ-คณิต อาจมีรูปแบบการเล่นที่เกี่ยวกับ เกมปริศนา ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวกับ
ด้านธรรมชาติวิทยา อาจมีรูปแบบการเล่นที่เกี่ยวกับ การผจญภัย การออกส ารวจพ้ืนที่ต่างๆ ด้านรู้จักตนเอง
และด้านปฏิสัมพันธ์ผู้อื่น อาจมีรูปแบบการเล่นที่เกี่ยวกับ การแข่งขัน การวางแผน 

2. การเล่นที่ทรงประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กดีที่สุด คือการเล่นกับพ่อแม่และ
ครอบครัว การเล่นนี้จะท าให้เด็กรู้สึกถึงการเป็นที่รัก การมีตัวตน และการมีคุณค่าของตัวเอง 
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Abstract 
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การฟังในวิชาดนตรีศึกษา 
ถ้าเป้าหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการด ารงค์

รักษาและสามารถที่จะสืบทอดวัฒนธรรมของชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนรุ่นหนึ่งอย่างปลอดภัย (Unesco, 2017) ดังนั้น 
บทบาทหน้าที่หนึ่งของดนตรีศึกษาคือ การสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีของชาติของบรรพบุรุษให้คงอยู่ ให้คนรุ่น
ต่อไปได้เรียนรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า และรักษาไว้ให้ยั่งยืน 

ในการสอนดนตรีศึกษาส าหรับนักเรียนทั่วไป  ทักษะที่สอนนักเรียนคือ ทักษะการฟังดนตรี ทักษะการ
ปฏิบัติทางดนตรี(การร้อง และการเล่นเครื่องดนตรี) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี   

The College Board for the National Coalition for Core Arts Standards ค.ศ. 2013 ท าการ
การศึกษาหลักสูตรดนตรีศึกษาทั่วโลก พบว่า การสอนทักษะการฟังดนตรี หมายถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการ
ฟัง เปลี่ยนผู้ฟังจากการฟังแบบ “การได้ยิน” (hearing) มาสู่ “การฟัง” (listening)  ที่ต้องผ่านการเรียนรู้ การ
บอกกล่าว การชี้แนะเพ่ือให้ผู้เรียนมีการรับรู้ (responding) เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การตอบสนองใน
ศาสตร์ของดนตรี เป็นผู้ฟังที่สามารถรับรู้ วิเคราะห์ องค์ประกอบทางดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทึ่
เกี่ยวข้อง(listenership) และเข้าใจเห็นคุณค่า สามารถบอกกล่าวเหตุผลของตนเองในด้านความชอบทางดนตรีได้ 
(preference) ไม่เป็นผู้ฟังท่ีหลงไปตามกระแสร์นิยม  

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกับข้อเรียกร้องของบรรดานักดนตรีศึกษา   ที่มีแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาการสอนดนตรีศึกษาในโรงเรียนจากศตวรรษที่ 20 ไปสู่ศตวรรษที่ 21 หลังจากพบว่า โลกได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านดนตรี ส าหรับประเทศที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม
อันยาวนานก าลังเกิดสงครามทางดนตรี  ก าลังประสบปัญหาการกลืนกลาย (assimilation) ทางดนตรีของ
วัฒนธรรมตะวันตกทีร่ับรู้ได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  งานดนตรีตะวันตกประเภทดนตรีสมัยนิยมหรือดนตรี 
ป๊อบ (popular music)  ได้รับความนิยมและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเยาวชน วัฒนธรรมที่เคยเป็น
รากเหง้าของตนเองถูกละทิ้ง ดนตรีที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เปลี่ยนจากดนตรีประจ าชาติ ประจ าเผ่าพันธุ์ มา
เป็นดนตรีทีไ่ด้รับอิทธิพลของตะวันตก ดังเช่น ในประเทศไทย ปัจจุบันเยาวชนเกือบทั้งประเทศของไม่สามารถที่จะ
ร้องบันไดเสียงไทยได้ แต่สามารถที่จะร้องบันไดเสียงของตะวันตกได้อย่างไม่ผิดเพ้ียน   

ปัจจุบันจากการศึกษาหลักสูตรกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศที่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของชาติ เช่น 
ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ต่างเห็นปัญหา
ของความอ่อนแอของเยาวชนของตนเองในเรื่องดังกล่าว จึงมีเจตจ านงและก าหนดไว้ในหลักสูตรดนตรี มีการ
ก าหนดให้ครูดนตรีต้องสอนให้เยาวชนเกิดความรัก มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมการดนตรีประจ าชาติของตน  
และที่ส าคัญ ต้องสามารถเปรียบเทียบเทียบงานดนตรีของวัฒนธรรมของตนเองกับตะวันตกได้ โดยมีแนวคิดการ
สร้างเยาวชนที่มีความทันสมัย สามารถอยู่สังคมในศตวรรษที่ 21 สร้างผู้บริโภคงานดนตรีที่อาจชื่นขอบงานดนตรี
ของตะวันตก แต่ขณะเดียวกันก็สามารถฟัง เข้าใจ เห็นคุณค่า ไม่ละทิ้งงานดนตรีของบรรพบุรุษตนเอง ให้การ
สนับสนุนให้ด ารงคงอยู่  สามารถเปรียบเทียบงานดนตรีของวัฒนธรรมของตนเองกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้ฟังที่มีคุณภาพ
ของชาติสืบไป (ดูรายละเอียด ข้อ 1.2)  

 

 
 

วิกฤตการฟัง 
 จากการวิจัยต้นแบบกลุ่มเล็ก (pilot project) เรื่อง การับรู้ทางด้านการฟังของนักศึกษาปริญญาตรี จาก
การสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มเล็กแบบบังเอิญ  นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย จ านวน 20 คน มหาวิทยาลัยเอกชน 1 
แห่งและมหาวิทยาลัยของรัฐ 1 แห่ง  แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยด้วย 1 การรับรู้ชื่อบทเพลงไทย และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับบทเพลงไทย โดยประกอบด้วยเพลง 3 เพลงคือ 1.เพลงลาวดวงเดือน 2.เพลงเขมรไทรโยค 
และ3. เพลงยะวา  มีผู้ที่ตอบว่ารู้จักเพลงลาวดวงเดือน 10 คน จากจ านวน 20 คน รู้จากการเคยเรียนในโรงเรียน 
ถ้าให้ร้อง จ าไม่ได้ว่าร้องอย่างไร ส่วนใหญ่เรียนจากโรงเรียนประจ าจังหวัด ส่วนเพลงที่สอง เพลงเขมรโทรโยค รู้จัก
จ าได้ว่าเป็นชื่อเพลง จ านวน 6 คน รู้จากสื่อมากกว่าเรียนจากโรงเรียน ส่วนเพลงที่สามไม่มีใครรู้จัก 2. นักดนตรี
ตะวันตก ประกอบด้วย1.โมสาร์ท (Mozart) 2.บีโธเฟน (Beethoven) และ3.โชแปงค์ (Chopin)  มีนักศึกษารู้จัก 
8 คน คิดว่ารู้จักการสื่อเช่น จากโฆษณา และจากที่เคยเรียนในโรงเรียน รู้จักแบบฉาบฉวย 3. เครื่องดนตรีที่รู้จัก 
ทุกคนรู้จักเครื่องดนตรีไทยและตะวันตก เช่น ระนาด ขลุ่ย เปียโน กีตาร์ แซ๊กโซโพน แต่เมื่อถามถึงบทเพลงที่
บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีดังกล่าว ทุกคนขาดความคุ้นเคย ไม่มีประสบการณ์การฟังแบบประสบการณ์ตรงแบบฟัง
จากของจริง ส่วนใหญ่รู้จักแต่ชื่อและนึกภาพเครื่องดนตรีออกเท่านั้น มีเพียง เปียโนกับกีต้าร์ที่ตอบว่าเล่นเพลง
อะไร และเป็นเพลงสมัยนิยม (popular music)  
 
การสังเคราะห์  
 สังคมดนตรีโดยเฉพาะดนตรีของประเทศไทยจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างมั่นคงต้องมีผู้ฟังที่มีคุณภาพ จาก
การสัมภาษณ์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 20 คน ซึ่งเพลงแรกเป็นเพลงทางด้านดนตรีไทยที่มีความส าคัญ 
เยาวชนรวมถึงประชากรไทยทุกคนควรรู้จัก คุ้นเคยและควรร้องได้  แต่พบว่า รู้จักเพียงครึ่งหนึ่งคือ 10  คน ร้อง
ไม่ได้ เพลงเขมาไทรโยค เช่นกัน พบว่าส่วนใหญ่รู้จักผ่านสื่อมากกว่าเรียนจากครู  ส่วนเครื่องดนตรี จากการ
สัมภาษณ์สะท้อนถึงการเรียนรู้ผ่านการจ าภาพและชื่อมากกว่า การถูกสอนให้รู้จักบทเพลงที่มีคุณค่า บทเพลงที่มี
คุณค่าและควรรู้จัก และเป็นการรู้จักจากสื่อ จากข้อมูลเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงภาวะสุ่มเสี่ยง หรือภาวะวิกฤตของ
ดนตรี โดยเฉพาะดนตรีไทย ถ้าสังคมขาดผู้ฟังงานดนตรีไทย  
 
การวิเคราะห์ต้นตอของภาวะวิกฤตการฟังดนตรีไทย 
 ผลย่อมเกิดจากเหตุ จากการเกิดสภาพภาวะสุ่มเสี่ยง ที่เป็นวิกฤตของดนตรีไทย ผู้วิจัยในฐานะที่สอน
ดนตรีศึกษามาระยะเวลานาน ได้ท าการศึกษาเอกสาร และจากการสังเกตุทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นการทาง
ดนตรีศึกษา  สามารถอนุมานต้นตอของปัญหาเบื้องต้นได้ 2 ประการดังนี้ คือ 1) เกิดจากหลักสูตรดนตรีศึกษาภาค
บังคับของไทย 2) เกิดจากการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  
 
1. ปัญหาจากหลักสูตรดนตรีศึกษาภาคบังคับของไทย 

วิชาดนตรีศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  แม้หลักสูตรจะได้แนวคิดการ
ออกแบบหลักสูตรแบบ หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-Based) จากตะวันตก ที่มีการก าหนดว่า นักเรียนจะต้อง
มีความรู้และสามารถกระท าอะไรได้บ้างเม่ือเรียนจบไปแล้ว (what student should know and be able to 
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do) จากการศึกษาทักษะการฟัง พบปัญหาที่เกิดจากความบกพร่อง หรือปัญหามาจากการขาดความชัดเจนของ
หลักสูตรดังนี้ 

1.1 สังคมปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า งานดนตรีที่ต้องสอนมีหลายประเภท สามารถแบ่งออกได้เป็น ดนตรี 
ไทย ดนตรีตะวันตก (หลักสูตร ใช้ค าว่า ดนตรีสากล) (western music) และดนตรีโลก (world music)  
นอกจากนี้  ในดนตรีดังกล่าวยังมีการแบ่งประเภทและชนิด สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ดนตรี
แบบฉบับหรือที่เรียกว่าดนตรีคลาสสิก 2.ดนตรีพ้ืนบ้านพ้ืนเมือง และ 3. ดนตรีสมัยนิยม (popular music) ซึ่ง
หลักสูตรดนตรีศึกษาของไทยให้อิสระกับครูในการเลือก ดังนั้นการเลือกงานดนตรี บทเพลง ประเภทเพลงที่จะมา
สอนนักเรียนจึงเกิดปัญหา ต้องมีการเลือกสรรให้หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้  
นักเรียนมีประสบการณ์และน าเอาความรู้ ความเข้าใจไปใช้ได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ถ้าครูขาดวิจารณญาณ 
หรือไม่ใส่ใจ ผู้เรียนก็อาจจะได้เรียนแต่งานดนตรีแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งส่งผลใหนักเรียนมีความบกพร่องในความรอบ
รู้ในเรื่องดังกล่าว  

1.2 การสอนทักษะการฟัง จากปัญหาที่กล่าวไปแล้วส่งผลต่อการสอนทักษะการฟัง ในหลักสูตรของ 
ไทย ก าหนดให้ครูเป็นผู้เลือกเพลงเอง ไม่มีการก าหนดเพลงบังคับที่ครูต้องสอนให้นักเรียน ดังนั้นจึงเป็นอ านาจของ
ครูที่อาจจะเลือกบทเพลงที่ตนเองชอบหรือพึงใจ ซึ่งจะแตกต่างไปจากประเทศในกลุ่มที่มีการต่อสู้ทางวัฒนธรรม
ดนตรี ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จะมีการก าหนดบทเพลงที่นักเรียนต้องเรียน หรือก าหนดประเภทของเพลง ที่ต้อง
สอน  

ประเทศ ญี่ปุ่น ที่มีการก าหนดเพลงพ้ืนบ้าน หรือเพลงที่ประพันธ์โดยชาวญี่ปุ่น ดังเช่นประถมศึกษาปีที่ 4 
ก าหนดให้สอนเพลงดังนี้ 1. เพลง Sakura Sakura  ประเภทของเพลง Traditional Japanese Song 2. เพลง 
Tonbi ประพันธ์ท านองและค าร้องโดย Tadashi Yanada, Shigeru Kuzuhara 3. เพลง Makiba no Asa  
ประพันธ์โดย Eikichi Funabashi และ 4. เพลง Momiji  ประพันธ์ท านองและค าร้องโดย Tei’ichi Okano,  
Tatsuyuki Takano  (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-Japan 2016. 
Course of Study (music) Japan. Section 6 Music: 4)  

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในคู่มือหลักสูตรดนตรี ปี 2017 มีส่วนหนึ่งที่
กล่าวถึงการสอนดนตรีการฟังที่เน้นการฟัง ดนตรีในวัฒนธรรมจีนเพ่ือความเข้าใจ ดังเช่นใน ประถมศึกษาปีที่ 3-6 
มีการก าหนดให้เรียนดังเข่น 1. เปรียบเทียบประเภทของเครื่องดนตรีระห่างเครื่องดนตรีตะวันตกกับประเภทของ
เครื่องดนตรีจีน (Identify the timbre of Chinese and Western instrumental categories, e.g. strings, 
woodwind, brass and percussion; chui (吹), tan (彈), la (拉) and da (打). 2. เปรียบเทียบการร้องเพลง
ของ จีนแบบดังเดิมกับสมัยใหม่และตะวันตก (art songs, Cantonese operatic songs and popular songs) 
3. ศึกษาเปรียบเทียบการร้องเพลงพ้ืนบ้านของประเทศจีนในชนเผ่าต่าง ๆ (The Curriculum Development 
Council, The Education Bureau HKSARG. 2017: 31) 

ประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดเพลงไว้ในหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความรักในวัฒนธรรมสิงคโปร์ 
ดังเช่นในประถมศึกษาปีที่ 3-4 ก าหนดไว้ดังนี้ 1. เพลง Count on Me 2. เพลง Singapore; Sing Your Way 
Home 3. เพลง Make Courtesy Our Way of Life 4. เพลง Munnaeru Vaalibaa (Song of Youth) 5. เพลง 
Dayung Sampan 6. เพลง Rasa Sayang Eh 7 เพลง ;Burung Kakak Tua 8. Xiang Xin Wo Ba Xin Jia Po (

 
 

相信我吧，新加坡) (Student Development Curriculum Division., Ministry of Education, 
Singapore. 2016: :13) 

จากหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย ไม่ได้มีการก าหนดชื่อบทเพลงหรือสาระการเรียนรู้ที่ชัดเจนท าให้การ
สอนทักษะการฟังของไทยประสบปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น และถ้าเยาวชนไทยที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่มี
ความรู้ ไม่มีประสบการณ์ทางดนตรี จะส่งผลให้กลายเป็นผู้ใบ้บอดทางดนตรี กลายเป็นผู้ที่ฟังเพลงไปตามกระแสร์
ของสังคม ย่อมส่งผลต่อขบวนการดนตรี ดังปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้ว   
 
 
2.ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ปัญหาทักษะการฟังที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกได้หลายประการ ซึ่งปัญหาทั้งหมดอยู่ 
ในสภาพของงูกินหาง ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเพียงปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ต้องแก้ในภาพรวม ซึ่งปัญหาได้แก่ 

2.1 ทัศนคติของครูดนตรี 
ทัศนคติของครดูนตรีที่มีต่อการสอนทักษะทางดนตรี เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ทักษะการปฏิบัติ  ทักษะ 

ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการฟัง ครูดนตรีศึกษาจะให้ความส าคัญกับทักษะการปฏิบัติ การเล่น การร้อง
มากกว่าทักษะอ่ืน  รองลงมาคือทักษะการคิดสร้างสรรค์  ส าหรับทักษะการฟังดนตรี ครูดนตรีจะมีทัศนคติคล้ายกับ
คนทั่วไปคือ  ไม่ต้องสอนก็ได้ ทุกคนสามารถที่จะฟังเพลง ฟังงานดนตรีได้ ด้วยเจตคติดังกล่าว เวลาที่ใช้ไปกับการ
สอนดนตรีจึงมุ่งเน้นการสอนปฏิบัติ  มุ่งให้เด็กเล่นได้  ร้องได้สังคมไทย มีค่านิยมเช่นนี้ ดังเช่น กระทรวงวัฒนธรรม 
ยังมีนโยบาย “เด็กไทยต้องเล่นดนตรีไทยเป็นคนละ 1 ชนิด” (สยามรัฐออนไลน์:  30 สิงหาคม 2559) และผลักดัน
ให้กระทรวงศึกษาธิการรับนโยบายดังกล่าวนี้ต่อไป  จากความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมดังกล่าว ส่งผลให้การสอน
ดนตรีของครดูนตรีศึกษาที่มีชุดความคิดดังกล่าว การสอนการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด   

2.2 ขาดสื่อการสอน เครื่องมือและสภาพแวดล้อม  
การขาดสื่อการสอน เครื่องมือและสภาพแวดล้อม เป็นสภาพงูกินหางของการสอนทักษะการฟัง การ  

ขาดสื่อการสอน สื่อการสอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึง บทเพลง เนื่องจากในปัจจุบัน ครูดนตรีสามารถหาบทเพลงจาก 
อินเทอเน็ท  จากยูทูบ จากกูเกิล แต่บทเพลงหมายถึง วรรณกรรมทางดนตรี (MUSIC LITERATURE) ที่มีความ
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน บทเพลงก็เหมือนกับวรรณคดีที่ใช้ในการอ่าน มีระดับความยากง่าย บทเพลงทุกบท
ไม่สามารถน ามาสอนนักเรียนได้ทุกระดับทุกชั้น ปัญหาของไทยคือ  ครูดนตรีศึกษาของไทยยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องวรรณกรรมดนตรีส าหรับผู้เรียน ดังนั้นถ้าครูไม่มีความรู้เรื่อง วรรณกรรมดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
ย่อมขาดความม่ันใจ และส่งผลต่อการสอนทักษะการฟังต่อไป 
 การขาดเครื่องมือ หมายถึงเครื่องมือทางอีเล็คโทรนิกที่น ามาใช้ช่วยหรืออ านวยความสะดวอกในการสอน 
ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ครูดนตรีศึกษาอาจจะมีวรรณกรรมทางดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะมี
มากขึ้น แต่การน าเอาสื่อดังกล่าวมาสอนให้นักเรียนฟังพร้อมๆ กันครั้งละ 40 คน  ย่อมต้องการเครื่องมือเช่นเคร่ือง
ขยายเสียง และสถานที่ในการสอนสื่อดังกล่าวให้ผู้เรียนได้เรียน ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่รบกวนนักเรียนในห้อง
อ่ืนๆ ด้วย  ในการสอน ถ้าครูดนตรีต้องเปิดผ่านคอมพิวเตอร์  มีการขยายเสียงด้วยล าโพง และถ้ามีเสียงดังมากย่อม
รบกวนห้องเรียนข้าง  การสอนแต่ละครั้งมีความยุ่งยาก ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่มีห้องดนตรี แยกออกมาเป็นสัดส่วน 
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ย่อมได้รับการบ่นหรือต่อว่าจากครูท่านอ่ืน  ปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นปัญหาหญ้าปากคอก ที่ส่งผลให้ครูดนตรี
ศึกษาหลายคนถอดใจในการสอนทักษะการฟังดนตรีให้กับผู้เรียน  
 2.3 ขาดวิธีสอนทักษะการฟัง  

ครูดนตรีบางส่วนอาจจะมีแนวคิดว่า การสอนทักษะการฟังดนตรีคือ การสอนให้นักเรียนเกิดความชื่นชม
ทางดนตรี และดนตรีในที่นี้คือ ดนตรีแบบฉบับหรือดนตรีคลาสสิค ซ่ึงครูผู้สอนมักได้รับอิทธิพลจากวิชา ดนตรี 
วิจักษ์/สังคีตนิยม (MUSIC APPRECIATION)  ในระดับปริญญาตรี  ซึ่งจุดประสงค์  คือการสอนให้ผู้ เรียนเกิด
ประสบการณ์สุนทรียะ (AESTHETIC EXPERIENCE)  งานดนตรีที่ฟังได้แก่ดนตรีประเภท ดนตรีคลาสสิก เพลงที่บรรเลง
ด้วยวงซิมโพนี และส าหรับดนตรีไทย งานดนตรีไทยแบบฉบับที่ได้รับการยอมรับ เช่นเพลง ลาวดวงเดือน เขมรไทร
โยคเป็นต้น แต่การสอนดังกล่าว ไม่พบวิธีการสอนการฟังที่ถูกต้อง อาจะมีเพียงเอกสาร หรือการอธิบายเพียงส้ันๆ 
ต่อจากนั้น ครูผู้สอนเปิดเพลงให้ผู้เรียนฟัง ปล่อยให้ผู้เรียนฟังเพลงตามยถากรรม แล้วคิดว่าผู้เรียนจะเกิดความ 
ชื่นชมเห็นคุณค่า นอกจากนี้ ยังพบการฟังดนตรีแบบ ครูท าหน้าที่เป็นดีเจ (DIS-JOKEY) ที่บอกชื่อเพลง บอกยุคสมัย
ของเพลง หรือบอกรายละเอียดของเพลง ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงความรู้ที่เป็นเปลือกของดนตรี (KNOWING ABOUT) 
ที่ได้รับการต่อต้านจากนักการดนตรีศึกษาทั่วโลก  วิธีการสอนทักษะการฟังเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ มีกระบวนการ 
มีข้ันตอนว่า จะสอนอะไรก่อนหลัง ความยาวของเพลง  เวลาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และที่ส าคัญคือ การสอน
การฟังในปัจจุบัน ครูต้องสอนให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีของบทเพลง  (ELEMENTS OF 
MUSIC) และสามารถอธิบายบอกกล่าวการวิเคราะห์ของตนเองได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวกล่าวยังเป็นปัญหาของการสอน
ทักษะการฟังของไทย 
 2.4 การประเมินผลทักษะการฟัง  

การประเมินผลเป็นปัญหาส าคัญส าหรับการสอนทักษะการฟัง เมื่อกล่าวถึงการวัดและประเมินผลในวิชา
ทั่วไป รูปแบบวัดและการประเมินจะใช้ ข้อสอบกระดาษ (paper and pencil) ซึ่งรูปแบบดังกล่าว สามารถใช้สอบ
นักเรียนได้พร้อมๆกันเป็นจ านวนมาก แต่ส าหรับการวัดและประเมินผลทักษะการฟัง  ไม่สามารถใช้รูปแบบ
ดังกล่าวได้ การสอบต้องมีเสียง และเป็นเสียงที่มีคุณภาพ ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดี  และข้อส าคัญ การสอบสามารถ
สอบนักเรยีนได้เพียงชั้นเดียวต่อครั้ง ไม่สามารถสอบได้พร้อมๆกันหลายๆ ชั้น ถ้าต้องสอบนักเรียนหลายระดับชั้นก็
ต้องเสียเวลามาก ด้วยข้อก าจัดในการประเมินผล ส่งผลให้การสอนทักษะการฟังเกิดความอ่อนแอ ครูรู้ว่าสอนไป ก็
ไม่สามารถสอบแบบภาพรวมได้ และที่ส าคัญในการสอบระดับชาติของไทยในอดีต   ไม่พบการสอบทักษะการฟัง
ดนตรีด้วยเช่นกัน ปัญหาแบบงูกินหางเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดวิกฤตการฟังงานดนตรีไทยอย่างไม่รู้จบ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดวิกฤตการฟังงานดนตรีไทย จ าเป็นที่การจัดการศึกษาด้านดนตรี
ศึกษาในโรงเรียน จากชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาแกน ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เยาวชนไทยที่จะออกไปเป็นแรงงานของชาติ  เป็นพลเมืองของชาติในยุค พ.ศ. 2562  
ต้องเกิดการรับรู้ เข้าใจ เห็นคุณค่าและสามารถรักษาวัฒนธรรมดนตรีไทยของชาติได้สืบไป 
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A STUDY OF MUSIC PERFORMANCE ANXIETY IN PIANO STUDENTS 
AT SHANXI DRAMA VOCATIONAL COLLEGE, SHANXI PROVINCE, CHINA

Abstract 
	 The	purpose	of	this	study	was	to	study	performance	anxiety	in	piano	40	students	
at	Shanxi	Drama	Vocational	College.	This	consists	of	the	following:	1)	the	factors	influencing	
performance	anxiety,	2)	how	students	cope	with	performance	anxiety	problem.	This	research	
used	the	quantitative	research	approach	where	interviews	were	qualified	and	analyzed	in	
order	to	create	a	quantitative	questionnaire	in	which	descriptive	statistics	and	SPSS	were	used	
to	analyze	the	data	and	describe	the	research	findings.
	 The	results	of	the	study	indicate	that	the	most	significant	factor	that	influenced	
performance	anxiety	was	poorly	preparation	(70%),	followed	by	the	mistakes	made	during	
performance(55%),	difficulty	of	the	performed	composition(52.5%).	The	results	of	this	study	
suggested	the	solutions	for	performance	anxiety	were:	more	practices	and	strengthening	of	
memory,	deep	breathing	for	relaxation,	self-encouragement,	staying	alone	in	a	quiet	environ-
ment,	encouragement	from	relatives	and	friends,	listening	to	music	for	relaxation,	eating	or	
drinking,	physical	exercises,	yoga	and	meditation,	and	taking	medicine.	
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Background and Significance 
Piano performance anxiety is a commonly existing phenomenon that music amateurs, 

college students and professional artists will face to during their piano performances -- 
although their degrees of anxiety differ. (Bai Jiali and Zhang Hui, 2014) Performance anxiety 
not only interferes with the performance effect and affects the quality of musical work, but 
also brings serious mental stress and psychological burden to the performer, which may 
result in forgetting the scores and interrupting the performance, etc. It may seriously affect 
the performer’s professional performing, and can even make the performing catastrophic. 
Solving and relieving performance anxiety can be helpful to improve the quality of 
performance and enhance artistic expression (Lv Wenqing, 2015) 

For students majoring in piano performance, correct understanding of the problems 
caused by piano performance anxiety and finding corresponding solutions can promote the 
perfect presentation of their piano performance, and can properly regulate emotion and 
relieve stress when they are participating in any performing forms such as exams, 
competitions, and shows, etc., thus giving way to their best performance. While in the 
process of teaching piano, reasonable and effective measures should be applied to relieve 
piano performance anxiety so as to assure smoothness and completeness of the teacher’s 
course arrangement, and correct guidance for students should be provided to relieve their 
stress of piano performance; meanwhile, it is necessary to improve the students' 
self-awareness and self-confidence on the stage, make them understand and grasp the 
musical works in a more comprehensive and meticulous manner. Moreover, these also have 
a positive influence on the artists who give piano performances. 
 
Research objectives 

1. To study the factors influencing performance anxiety of piano students at Shanxi 
drama vocational college;  

2. To study how students in piano at Shanxi drama vocational college cope with 
performance anxiety problem. 
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General theory of musical performance anxiety 
“Music performance anxiety” means that people are troubled by high tension when 

they are about to perform solo or perform with a few people in public. (Wu Yiyao and Yang 
Ronghua, 2016) 

Stage fright usually presents when a performer participates occasions like important 
competition, or public performance for the first time, and is a quite common out-of-control 
phenomenon of emotional adjustment. Any form of stage performance requires the 
performer to devote himself into it, and any disturbance from outside or the performer's 
personal emotional fluctuation will affect the early-stage preparations. That's how stage 
fright is caused. (Wang Tianbing, 1991)  

Performance anxiety is interpreted as a fear of poor performance. “Performance 
anxiety” and “stage fright” refer to the same phenomenon, i.e. a state of tension or anxiety 
when performing in front of the audience. (Appel, 1976) In the process of artistic 
performance on stage, almost every musician will experience different levels of tension, and 
some people are not bothered because this tension is affordable. Some people even like a 
certain level of tension, because it will make them give perform better than usual. (Gao Tian, 
1998) Finally, stage fright is a kind of performance fear in public, however, some musicians 
and speakers distinguish between performance anxiety and stage fright -- they believe that 
performance anxiety is positive if it is utilized properly, because hormones can improve the 
quality of performance, while stage fright is a negative concept when being explained this 
way. 
 
Symptoms of Performance anxiety 

Performance anxiety manifests such symptoms during performing as tension, body 
trembling, increased heart rate, sweating, hot and cold flashes, dry mouth, difficulty 
concentrating, memory loss, frequent urination, and rush of adrenaline, etc. (Ely and Salmon, 
1991) 
 
Causes of Music Performance Anxiety 

The arousal level refers to the different states (degrees) of the body’s total 

     

 

 

physiological activation. (Meng Zhaolan, 2006) It is known that there is a direct relationship 
between stress and arousal, i.e. the higher the stress level is, and the higher the arousal 
level is. The relationship between arousal level and performance can be demonstrated 
through inverted-U curve, whose theory, Yerkes-Dodson Law, was developed from the 
experiments conducted by Yerkes- Dodson. (Meng Zhaolan, 2006)  

Three-dimensional extension of the Yerkes-Dodson Law was represented by Wilson in 
1994. He considered that the performance level was affected by interactions among three 
factors, namely trait anxiety, task difficulty, and situational stress. (Lin Chongde, 2003) 

Whether anxiety is beneficial or harmful to a performance depends on the 
interactions among these three sets of variables.  High-anxious individuals have higher 
levels of performance when task difficulty and situational stress are smaller; while 
low-anxious individuals have higher levels of performance when the difficulty and stress are 
greater. Therefore, performers who may easily get anxious are advised to choose their 
familiar or simple musical works under greater situational stress. 

What are the causes of the tension and stress felt by musicians during their 
performance? The mental or physical response to a performance situation is conducive to 
explain the symptoms they may experience. In any case, knowing the causes of a cognitive 
or physical response to a performance will help us develop a plan to deal with certain 
aspects of performance anxiety. Performers and research reports have listed a wide variety 
of causes.  
 
How to cope performance anxiety 
    For how to cope performance anxiety, the researcher summarizes the following 3 
methods: systematic desensitization, alexander technique, Morita therapy. 

Systematic Desensitization, also known as reciprocal inhibition, is a type of therapy 
developed by South African psychiatrist, Joseph Wolpe. This method is mainly to induce the 
patient to slowly expose the situation causing his anxiety, and counter this anxiety through 
psychological relaxation, thus removing the anxiety or fear. In terms of reducing subjective 
anxiety, systematic desensitization carried out in the context of training in front of audience 
is more effective than just conducting score analysis without training, and it also reduced 
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heart rate. (Appel, 1976).  
The Alexander Technique is a method to relax body, maintain balance, gain gravity 

support, and improve body flexibility and coordination.  Since it can reflect the 
expressiveness of body, it is a skill worth learning for musicians. Learning this technique can 
correct and enhance the acuity of the body's kines, and can also help the performer to have 
a smooth, energetic and flexible body control. (Liu Meizhu and Lin Dafeng, 2003) 

 In Morita therapy, “nervousness” is the nature of neurosis like neurasthenia 
according to Professor Shoma Morita of Jikei Medical School in Tokyo. (Shoma Morita, 1992) 
Morita proposes his own therapeutic method based on his understanding of neurosis, and its 
essence is to “accept your feelings (obey nature)” and “do what needs doing”, of which the 
former is the most basic therapeutic principle. According to Morita, “accept your feelings” 
requires individuals to recognize their positions in nature world, experience the law of 
affective activities, accept their own symptoms without inhibition and rejection, accept the 
feelings and make them disappear naturally. 
 
Methodology 

Quantitative study was adopted in this paper. During the study process, a 
questionnaire was used as a necessary part because quantitative study was helpful to 
describe the population’s attitudes, opinions, behaviors or characteristics. Therefore, a 
questionnaire was issued to the participants for quantitative study. 
 
How to construct questionnaire 

The design of the questionnaire’s content in this study was based on the teachers’ 
interviews and theoretical knowledge. 8 piano teachers from Shanxi drama vocational 
college were given interviews, whose content includes factors affecting performance anxiety, 
symptoms of performance anxiety, and how to cope performance anxiety. Besides the 
teacher's interviews, the following theses/inventories were also used for reference during 
creation of the questionnaire: theses of Chen Pianpian, (2011), Yu Xiaokang, (2007), and Li 
Jiannan, (2016); Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) (2004); and Music 
Performance Anxiety Inventory for Adolescents (MPAI-A) (2005). Among the two inventories, 

     

 

 

the former was used for adults while the latter used for adolescents.  
All these were combined to form a more comprehensive performance anxiety 

questionnaire which was divided into two sections, of which the first section was the 
individual’s basic information, while the second section included four aspects such as the 
factors affecting performance anxiety, the symptoms of performance anxiety, the anxiety 
before performance and how to cope performance anxiety. 
 
Validity and reliability of the questionnaire 

Validity: the reasonability of the questionnaire's content would be examined 
systematically and throughout by three specialists. The results of examination shown that 
the content and objectives were appropriate, and the items being examined conformed to 
the objective and requirements of measuring.  

Reliability: Cronbach's α value was measured to verify the reliability, and the results 
shown to be 0.735 (>0.60); thus the measured data's internal consistency was consider to be 
high. 
 
Target Informants 

Target informants of this study were all 40 piano students from Piano Department, 
Shanxi drama vocational college, Shanxi province, China. 
 
Time 

From May to June, 2018, the questionnaire was issued and reclaimed. 
From July to September, 2018, the reclaimed questionnaire was statistically analyzed. 

 
Data analysis 

Extensive statistical analysis was conducted via Statistical Product and Service 
Solutions personal computer (SPSS.PC.22). 

1. Descriptive statistics of regulation/standard deviations. 
2. Statistical analysis of gender, age and grade, etc. 
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Results 
This section includes: 1) demographic information; 2) factors affecting performance 

anxiety; 3) anxiety symptoms during performances; 4) anxiety before performance; 5) how to 
cope performance anxiety. 
 
Demographic information 

30 respondents were female, taking 75% of the total. 10 participants were male, 
taking 25% of the total. Most participants (26 heads) were ages 20~22, taking 65% of the 
total. 14 participants were ages 18~20, taking 35% of the total. 18 were freshmen, taking 45% 
of the total. 12 were juniors, taking 30% of the total; and 10 were sophomores, taking 25%. 
 
Factors affecting performance anxiety 

The sequence of proportions (from high to low) of the unfamiliar performance venues 
as factors affecting students’ performance anxiety: concert hall and theater which took 
higher proportion, 37.3% and 32.5%; while outdoors and classroom which took smaller 
proportions, 18.1% and 12% respectively. 

The sequence of proportions (from high to low) of audience as factors affecting 
students’ performance anxiety: the teachers as audience, 31.9%; schoolmates and strangers, 
20.9%; friends, 15.4%; and parents, 11%. 

The sequence of proportions (from high to low) of elements of music composition as 
factors affecting the students’ performance anxiety: tempo, 31.5%; style, 26.0%; rhythm, 
20.5%; tonality, 6.8%; harmony, 5.5%; others, 5.5%; and melody, 4.1%. 

The sequence of proportions (from high to low) of factors affecting the students’ 
performance anxiety: poorly preparation, 70%; mistakes in performance, 55%; difficulty of 
performed composition, 52.5%; sequence of performances, 35%; forgetting of scores, 32.5%; 
expectation of performance results, 27.5%; and state of other performers, 25%. Among all 
the above factors, poorly preparation took the largest proportion, which was 70%. 
 
Anxiety symptoms in performance 

The table 1shown the sequence of more than 50% anxiety symptoms in performance: 

     

 

 

sweaty and cold hands, 72.5%; increased heart rate and shortness of breath, 67.5%; 
trembling and uncontrollable fingers, 55.0%. 

 Whether there are 
symptoms 

N % 

1) Sweaty and cold hand Yes 29 72.5% 
No 11 27.5% 

2) Increased heart rate, and shortness 
of breath 

Yes 27 67.5% 
No 13 32.5% 

3) Trembling fingers, which are 
uncontrollable 

Yes 22 55.0% 
No 18 45.0% 

4) Mind blank, sudden memory loss, 
and faint 

Yes 14 35.0% 
No 26 65.0% 

5) Involuntarily shaking legs Yes 10 25.0% 
No 30 75.0% 

6) Dry mouth, and continuous 
swallowing 

Yes 7 17.5% 
No 33 82.5% 

7) Sweating body Yes 5 12.5% 
No 35 87.5% 

8) Stiff body, upset stomach, 
and diarrhea 

Yes 2 5.0% 
No 38 95.0% 

9) Facial muscle twitching Yes 2 5.0% 
No 38 95.0% 

10) Frequent urination Yes 2 5.0% 
No 38 95.0% 

Table 1 Descriptive statistics of anxiety symptoms in performance 
Anxiety before performance 

The table 2 shown the frequency order top 5 of students’ anxiety before 
performances: 1) lack of self-confidence,( M

—
3.08, SD1.00); 2) difficult concentrating, ( M

—
2.60, 

SD1.00, 3) pessimism, ( M
—

2.35, SD.98, ); 4) inexplicable sense of foreboding, ( M
—

2.15, SD1.10,  
5) Dysphonia and bad temper, ( M

—
2.07, SD.92).  
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 M
—

 SD MEANING 
1) Lack of self-confidence 3.08 1.00 often 
2) Difficult concentrating 2.60 1.00 sometimes 
3) Pessimism 2.35 .98 sometimes 
4) Inexplicable sense of foreboding 2.15 1.10 sometimes 
5) Dysphoria and bad temper 2.07 .92 sometimes 

Table 2 Descriptive statistics of anxiety before performance 
How to cope performance anxiety 

The table 3 shown the frequency order top 7 of how to cope performance anxiety: 1) 
more practices and strengthening of memory, ( M

—
3.95, SD.82); 2) deep breathing, ( M

—
3.73, 

SD1.04,; 3) self-encouragement, ( M
—

3.58, SD.96); 4) staying alone in quiet environment, ( M
—

3.05, SD1.13) ; 5) encouragement from relatives and friends, ( M
—

3.00, SD1.11); 6) listening to 
music, ( M

—
2.92, SD1.39) ;7) eating and drinking, ( M

—
2.30, SD1.29). 

 Table 3 Descriptive statistics of solutions to performance anxiety 
Practical suggestions 

Based on the above-stated contents, following advices are given to the students 
troubled by performance anxiety: performance anxiety should firstly be correctly 
understood -- whether it is harmful to performing. If there is too much anxiety, the solution 
mentioned in this study can be used:  

1. Among the factors affecting performance anxiety, the performance concert halls in 
the unfamiliar performance venues accounted for the highest proportion of 37.3%. Piano 

 M
—

 SD MEANING 
1) More practices and strengthening of memory 3.95 .82 often 
2) Deep breathing (for relaxation) 3.73 1.04 often 
3)Self-encouragement 3.58 .96 often 
4) Staying alone in quiet environment 3.05 1.13 often 
5) Encouragement from relatives and friends 3.00 1.11 sometimes 
6) Listening to music (for relaxation) 2.92 1.39 sometimes 
7) Eating and drinking 2.30 1.29 sometimes 

     

 

 

performances are generally performed in some important places, such as concert halls and 
theaters. This environment is unfamiliar to the performers. This makes it easy for the player 
to have a nervous state, which affects the player’s performance level. The proportion of 
teachers who influence students’ performance anxiety is 31.9%, which indicates that the 
level of professionalism in the audience type is directly proportional to the anxiety level of 
the performers. The highest proportion of elements in the music is the tempo of 31.5%, and 
the performance has many possibilities for development and change. When the player feels 
that he is not sure about a certain skill, pitch, rhythm, tempo, harmony, tonality and style of 
different composers, it naturally causes fear and the process is gradually increasing with the 
continual advancement of time. More than half of students chose these three performance 
anxiety factors: poorly preparation (70%), followed by the mistakes made during 
performance (55%), difficulty of the performed composition (52.5%). These will exacerbate 
the fear of failure and the accompanying performance anxiety. 
    2. More practices and strengthening of memory. .(Gao Tian, 1998) It means to analyze 
and practice the music to be performed repeatedly so as to reduce possible error. 2) Deep 
breathing for relaxation. (Wang Zuoshi, 1988)It brings more oxygen into brain so as to make 
the performer to focus and enhance his coordinate ability. 3) Self-encouragement.(Chen 
Liqing, 2009) It may result in adequate confidence, base of astonishing the audience. 4) 
Staying alone in quiet environment. (Lang Qinghua, 2011) A person can select a quiet and 
uninterrupted place with fresh air and soft light to relax himself. 5) Encourage from friends 
and relatives.(Ning Yan, 2015) A performer's schoolmates, friends and even parents may 
arrive at the concert to cheer for him; thus he can relieve anxiety through chatting with 
close friends or parents. 6) Listening to music (for relaxation). (Ning Yan, 2015) It means to 
relieve one's nervousness through listening music. 7) Eating and drinking.(Lang Qinghua, 2011) 
Medical research suggests that the intake of sugar can reduce human body's psychological 
and physiological factors causing nervousness so as to achieve relaxation. Therefore, eating 
something with sugar, such as chocolate, candy, etc., before going to stage is helpful to 
relieve one's nervousness. 
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การสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง

ธีรเนตร วิโรจน์สกุล1

บทคัดย่อ
	 บทความวิชาการนี้เป็นการน�าเสนอแนวทางการสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เร่ืองบทบาท
หน้าที่และความส�าคัญของทีมงานฝ่ายต่างๆ	 ในการแสดง	 ส�าหรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง	 โดยใช้การ
ศกึษาข้อมูลการสร้างบอร์ดเกมจากต�าราและประสบการณ์ของผูเ้ขยีนในการสร้างสรรค์บอร์ดเกมขึน้มา	ผูเ้ขยีน
เลือกประเภท	เกมวางแผน	โดยใช้แนวโน้มน้ามใจ	แนวตัดตัวเลือก	แนวแกล้งกัน	และแนวดราฟการ์ดมาใช้ใน
การผลิต	ธีมของเกมคือ	 เป็นโรงละครชื่อ	THE	THEATRE	ที่พึ่งเปิดท�าการแสดงละครเป็นเรื่องแรก	ซึ่งผู้เล่น
ต้องแสดงการท�างานร่วมมือจากทุกฝ่ายระหว่างการแสดง	 เพื่อให้การแสดงด�าเนินการได้	 ผู้เขียนพบว่าสิ่งท่ี
ส�าคญัในการสร้างสรรค์มดีงันี	้1)	กลไกของเกมต้องสนกุและสอดคล้องกับการเรยีนรูข้องนกัศกึษา	2)	การเทยีบ
เคียงสถานการณ์จริงสร้างความน่าสนใจและเกิดการเรียนการรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี	3)	การทดลองและ
การแก้ไขเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด	 ผลงานการอภิปรายหลังการทดลองจากกลุ่ม
ตัวอย่าง	พบว่านักศึกษาได้รู้จักบทบาทและหน้าที่แต่ละฝ่ายในการท�างานต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	ทราบการบริหาร
งานของแต่ละฝ่าย	เห็นความส�าคัญของหน้าที่	การท�างานเป็นทีม	ได้ฝึกการวางแผน	การศึกษาครั้งนี้จึงพบว่า
เป็นการสร้างสถานการณ์จริงผ่านการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

ค�าส�าคัญ: บอร์ดเกมเพือ่การเรยีนรู้,	การสร้างบอร์ดเกม,	บทบาทหน้าทีใ่นการท�างานด้านการแสดง,	ละครเวที

Abstract 
	 This	article	is	a	presentation	of	how	to	create	a	board	game	for	learning	about	
the	roles	and	responsibilities	of	various	teams	to	create	a	show	for	Performing	Arts	students.	
The	name	of	the	board	game	is	THE	THEATER	which	is	about	the	first	show	in	this	theatre	
and	how	to	collaborate	between	other	crew	members	in	this	theatre.	Also	this	creation	must	
have:	1)	The	mechanism	of	the	game	must	be	fun	and	consistent	with	the	learning	of	the	
students.	2)	Comparison	of	the	actual	situation	in	the	game	will	create	a	lot	of	fun.	3)	Exper-
iment	and	editing	are	important	in	game	production.	Post-trial	discussion	of	the	samples.	The	
students	will	learn	more	about	roles	and	responsibilities.	Know	the	management	of	each	
crew	member.	Know	the	functions	of	each	staff	and	crew	member	in	the	work.	This	study	
can	be	seen	as	creating	a	real	situation	through	learning	to	the	students	and	learners	can	be	
participated	in	learning	completely.

Keywords:		Board	games	for	learning,	Creation	a	game	board,	Production	staff	and	
	 crew	member,	Theatre
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Creation of Learning Board game for Performing Arts Students

 

บทน า 
สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 360 

องศา กล่าวคือการเรียนรู้ศาสตร์ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างานในวงการ
บันเทิงได้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการทราบบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในงานสร้างสรรค์งานเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่จะท าให้การจัดการแสดงละครประสบผลส าเร็จ นับเป็นเรื่องพ้ืนฐานส าคัญที่นักศึกษาควรเรียนรู้และ
เข้าใจ เห็นความส าคัญ ทราบทิศทางตามความถนัดและเป้าหมายของตนเองในการเรียน ผู้เขียนในฐานะ
ผู้สอนสังเกตจากนักศึกษาในสาขาศิลปะการแสดงพบว่า นักศึกษายังไม่เข้ าใจบทบาทหน้าที่และยังไม่เห็น
ความส าคัญของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสายงานของตนเอง เนื่องจากในการเรียนการสอน บทเรียนอาจไม่ได้
เน้นลึก หรือนักศึกษาอาจให้ความสนใจแต่ฝ่ายที่ตนต้องการเรียนรู้เฉพาะด้าน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการ
เรียนรู้ รวมถึงการท างานในอนาคต ปัญหาจึงอาจเกิดจากรูปแบบการเรียนการสอน หรืออาจจะเป็นเครื่องมือ
ในการสอนของอาจารย์ ที่ท าให้นักศึกษาเพิกเฉยและไม่ให้ความส าคัญ สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ (2560) 
กล่าวว่า วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) นั้นล้าสมัยเพราะผู้เรียนได้รู้แต่ไม่ได้เรียนรู้อย่างที่ควร
จะเป็น การเรียนรู้ควรจะเป็นการร่วมมือระหว่างผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆ กัน โดยการลดบทบาทผู้สอน
และเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้มากขึ้น ผู้สอนควรจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือท าด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงเห็นผู้สอนจ านวนมาก 
เริ่มน ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอน และเครื่องมือที่ผู้สอนหลายท่านมักน ามาใช้ นั้นคือ
เกมนั้นเอง 

เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่นักศึกษาให้ความสนใจ เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง รักชน พุทธรังษ์ (2560) กล่าวว่า เกมเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการต่างๆ ดังนั้นครูผู้สอนก็จะน าเอาเกมมาเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน โดยมุ่งหมายให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการน าทักษะที่มีอยู่ไปใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของเกมแต่ละประเภท อีกทั้ง
บรรยาการของการเล่นเกม จะท าให้ผู้เล่นรู้สึกผ่อนคลาย แตกต่างอย่างตรงกันข้ามจากบรรยากาศความตึง
เครียดการเรียนในชั้นเรียน อย่างไรก็ตามการเลือกรูปแบบของเกมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน จ าเป็น
อย่างมากที่ผู้สอนต้องค านึงถึง  

บอร์ดเกม (Board Games) หรือกระดานเกมเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
สังเกตได้จากการเกิดข้ึนของร้านบอร์ดเกมคาเฟ่ และร้านส่วนใหญ่จะอยู่ระแวงโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมบอร์ดเกมที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่องๆ ใน
ประเทศไทย รักชน พุทธรังษ์ (2560) กล่าวไว้ว่าบอร์ดเกมจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ท าให้ผู้เล่นรู้สึก
สนใจ เกิดความผ่อนคลายและสนุกสนาน นอกจากนี้บรรยากาศของการแข่งขันยังท าให้ผู้ เล่นรู้สึก
กระตือรือร้น ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ได้  บทความวิชาการนี้จึงอยากทดลองสร้างสรรค์
บอร์ดเกมที่สามาถน าไปใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนกับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ในเรื่องของ
บทบาทหน้าที่ในการท างาน เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีมของการ
สร้างสรรค์งานการแสดง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง และเพ่ือให้นักศึกษา
สาขาศิลปะการแสดง ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความส าคัญของทีมงานฝ่ายต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานการ
แสดง ผ่านบอร์ดเกม 
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วิธีการศึกษา 
บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ และการออกแบบบอร์ดเกม 
  บอร์ดเกม (Board Games) หรือเกมกระดาน หมายถึงเกมประเภทหนึ่งที่เล่นบนโต๊ะหรือพ้ืนที่
เรียบและกว้าง มีรูปแบบการเล่นและธีมที่หลากหลาย มีทั้งบอร์ดเกมส าหรับเล่นคนเดียว ไปจนถึงมากกว่า 
20 คน บอร์ดเกมเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือความบันเทิง มีหลายประเภท หลายรูปแบบ เป็นเกมที่ใช้การ์ด 
หรือใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมาก วางไว้บนพ้ืนที่เล่น มีทั้งแบบที่มีกติกาง่ายๆ จนถึงเกมที่มีกติกาซับซ้อน ต้องใช้
แผนการหรือยุทธวิธีเข้าช่วย โดยมีการแบ่งประเภทของบอร์ดเกมไว้ 5 ประเภท คือ เกมครอบครัว (Family 
Games) เกมวางแผน (Strategy Games) ปาร์ตี้เกม (Party Games) เกมนามธรรม (Abstract Games) 
และเกมที่มีธีม (Thematic Games) (ฐิติพล             ข าประถม, 2558, ออนไลน์) 
   การเรียนรู้ (Learning) ตามความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ (Natnichamen, 2557, 
ออนไลน์)         เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ และแบ่ง
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 ระดับ (Bloom’s Taxonomy) ดังนี้ 1) 
การจดจ า (Remembering) 2) การท าความเข้าใจ (Understanding) 3) การประยุกต์ใช้ (Applying) 4) 
การวิเคราะห์ (Analyzing)  5) การประเมิน (Evaluating) และ 6) การสร้างสรรค์ (Creating)  
  ผู้คุมเกม หรือ Game Master (GM) เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ส าคัญในการเล่นบอร์ดเกม เนื่องจาก
กลไกแต่ละเกมมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีผู้ที่มีหน้าที่อธิบายวิธีการเล่นบอร์ดเกมต่างๆ ปกรณ์ สุปินานนท์ 
(2559) กล่าวว่า หน้าที่ของ GM ไม่ง่าย เพราะต้องอธิบายกฎ กติกา วิธีการเล่นเกม การล าดับการอธิบาย
ควรอธิบายจากเป้าหมายของเกมก่อนให้ผู้เล่นรู้ว่าวัตถุประสงค์ของเกมต้องการอะไรแล้วจึงอธิบายเป็นล าดับ
ขั้นตอน พร้อมสาธิตให้ดูและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Practice by doing) ไปด้วยว่าการถึงเป้าหมายของ
เกมได้ และประเมินความเข้าใจเป็นระยะๆ หัวใจส าคัญต้องมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง นั่นคือต้อง
สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การสอนวิธีการเล่นบอร์ดเกมจึงเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่ไม่ใช่ใครก็มาอธิบายได้เพราะด้วยความซับซ้อนของแต่ละเกมและความหลายหลายของผู้
เล่น ซึ่งเปรียบเหมือนครูหรืออาจารย์ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเช่นเดียวกัน 
  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) ให้ความหมายของเกมการศึกษาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้น 
โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาบางอย่างที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง อันจะมีผลออกมาในรูปแบบของการแพ้ การชนะ วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้ สึก
นึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ทิศนา แขมมณี (2544) ยังกล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้
เกม ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการ
ให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลของการ
เล่นเกมมาใช้ในการสรุปการเรียนรู้โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนาน
และท้าทายความสามารถ โดยนักศึกษาเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีเปิดโอกาสให้
นักศึกษามีส่วนร่วมสูง 
  ในการออกแบบเกมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ Nina Thanathat Chaiyanon (2018, ออนไลน์) ได้
อ้างอิงถึง เดชรัต สุขก าเนิด ว่าสิ่งที่ต้องย้ าอยู่เสมอคือ ผู้ออกแบบเกมไม่สามารถออกแบบแบบไร้จุดหมาย 
ต้องทราบว่าเกมจะช่วยตอบอะไร บางเกมตอบความรู้ บางเกมตอบความรู้สึก บางเกมฝึกทักษะให้ไว บาง
เกมเป็นการทบทวนความรู้ หลังจากท่ีรู้วัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วต้องวิเคราะห์ตัวผู้เรียน ชอบไม่ชอบอะไร ท า
ให้เล่นได้แบบไม่มีข้อจ ากัด นอกจากนี้ต้องมีพ้ืนเรื่องหรือธีมของเกม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องตรงไปตรงมา จากนั้นมา

 

ดูที่กลไกของเกมว่าลักษณะแบบไหนที่ตอบโจทย์ ดูสถานที่ในการเล่นเกม นี่คือความท้าทายในการออกแบบ
เกม (Nina Thanathat Chaiyanon, 2018, ออนไลน์) 
  กลศาสตร์ของเกม (Game Mechanics) คือ กฏเกณฑ์ กระบวนการ และข้อมูล ซึ่งอยู่ในหัวใจหลัก
ของเกมหนึ่งๆ กลศาสตร์ต่างๆ เป็นตัวก าหนดว่ากระบวนการเล่นเกมเป็นอย่างไร สิ่งที่จะเกิดขั้นเมื่อมีการแพ้
หรือชนะ ตลอดจนเมื่อไรหรือเงือนไขอะไรบ้างที่บ่งชี้การแพ้หรือชนะในเกมนั้นๆ นอกจากนั้นกลศาสตร์เป็น
สิ่งที่ท าให้เกมเป็นเกมอย่างสมบูรณ์ เป็นการวางปฏิสัมพันธ์และก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ของเกม และมีการจ าแนกกลศาสตร์ของเกม ตามที่อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ (2557) ได้อ้างอิงจาก 
Jesse Schell (2008) ไว้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) พ้ืนที่ว่าง (Space) หมายถึงสถานที่ต่างๆ ในเกมที่ผู้เล่น
จะสามารถเข้าไปมีการกระท าบางอย่าง เป็นพ้ืนที่ในความคิดของผู้เล่น การคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ 
2) วัตถุ คุณลักษณะและสถานะ (Objects, Attributes and States) วัตถุหมายถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นอยู่
ในพ้ืนที่ เช่น ตัวละคร อุปกรณ์ตกแต่ง กระดานคะแนน เหรียญรางวัล 3) การกระท า (Actions) หมายถึงสิ่ง
ที่ผู้เล่นจะต้องท าในเกม 4) กฏ (Rules) เป็นกลศาสตร์ที่ส าคัญที่สุดของเกม เป็นตัวก าหนดพ้ืนที่ วัตถุ การ
กระท า ข้อจ ากัดของการกระท า และเป้าหมาย 5) ทักษะ (Skill)  จ าแนกออกเป็นทักษะทางกายภาพ 
(Physical Skill) ทักษะทางจิตใจ (Mental Skill) และทักษะทางสังคม (Social Skill) ได้แก่ การอ่านคู่ต่อสู้ 
การลวงคู่ต่อสู้ และการประสานงานกับผู้ร่วมทีม 6) โอกาส (Chance) หมายถึงความแน่นอนและไม่แน่นอน 
กลศาสตร์นี้จะเป็นการเพ่ิมความสนุก ความตื่นเต้นให้กับเกม  
  บอร์ดเกมที่สามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้นั้นจะต้องมีการจัดระบบข้อมูล และกรอบ
แนวคิด เพ่ือท าให้บอร์ดเกมมีความเสถียร เกมเหล่านี้จะเชื่อมโยงความรู้ใหม่ เมื่อผู้เล่นร่วมกันเป็นทีมก็จะได้
เรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีใครรู้สึกแปลกแยกจากการเรียนรู้หรือรู้สึกว่าเรียนไม่ทันเพ่ือน ผู้เล่นต้องเผชิญและค้นหา
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จะท าให้ผู้เล่นเกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนแบบที่ผู้เล่นไม่มีส่วนร่วม บอร์ดเกมยัง
ต้องการความคิดเชิงวิพากษ์ ช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ เนื่องจากผู้เล่นจะต้อง
เผชิญหน้ากันในการตอบค าถามหรือแก้ปัญหา และได้พบว่าพวกเขามักจะสามารถค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่
คิดว่าจะได้ค้นพบได้ จากการร่วมมือกัน สื่อสารกัน และมีปฏิสัมพันธ์กัน การจะคิดค้นบอร์ดเกมได้นั้น ไม่ใช่
เพียงแค่มีความรู้ในเรื่องเกมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความรู้แบบเจาะลึกในด้านอื่นๆ อีกด้วย 

 
บทบาทหน้าที่และความส าคัญของทีมงานฝ่ายต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานการแสดง  
  การสร้างสรรค์งานละครหนึ่งเรื่อง จ าเป็นต้องมีการเตรียมงานและแบ่งฝ่ายการท างาน รวมทั้งหา
ทีมงานเพื่อร่วมกันสร้างละครให้ส าเร็จออกมาได้ ทีมงานจะประกอบด้วยบุคคลที่ท าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ มากมาย
หลายสาขา ซึ่งแต่ละฝ่ายล้วนมีบทบาทส าคัญที่จะท าให้การแสดงประสบความส าเร็จ ซึ่งความสามัคคีเป็น
หนึ่งเดียวกันระหว่างทีมงานทุกฝ่ายเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้การแสดงสมฤทธิผลตามเป้าหมายได้ ดังนั้นทุก
ฝ่ายทุกหน้าที่ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างเป็นระบบ  ซูไร
มาน เวศยาภรณ์ (2541) ได้กล่าวถึงการผลิตละครแต่ละเรื่อง ผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ มีความส าคัญเท่าเทียบกัน
หมด ต่างก็มีภาระหน้าที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทุกคนท างานร่วมกันเป็นทีม การผลิตละครที่ได้ทีมงาน
ที่ดี มีวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ย่อมท าให้ได้ผลงานที่ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้โดยง่ายดาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าฝ่ายไหนแม้มีความสามารถสูงเพียงใด ก็ไม่สามารถด าเนินการต่างๆ 
ทุกๆ ด้านด้วยตัวเองเพียงล าพังคนเดียว เมื่อทุกฝ่ายมีความส าคัญเท่าเทียบกันหมด ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วม
ใจกันท างานตามหน้าที่รับผิดชอบให้ได้งานตามเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นผลรวมอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด  (ซูไรมาน เวศยาภรณ์; 2541) ผู้เขียนวางจุดประสงค์ในการออกแบบบอร์ดเกมครั้งนี้เพ่ือให้
นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงรู้จักและเข้าใจหน้าที่ของตนเอง รวมถึงเห็นความส าคัญของการท างานในโรง
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ละคร ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ตนเองก าลังศึกษา และมีความคาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนาน ได้ฝึกการ
บริหารจัดการ การท างานเป็นทีม เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการท างานสาย
วงการบันเทิง 
 
The Theatre Board game   
  การสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงครั้งนี้ ผู้เขียนได้
ศึกษากระบวนการออกแบบเกม เป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1) แนวของบอร์ดเกม 
  ผู้เขียนได้ศึกษากระบวนการและแนวทางในการออกแบบบอร์ดเกม ซึ่งพบว่ามีลักษณะที่
หลากหลาย และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป แต่เมื่อต้องการน ามาใช้ในการเรียนการสอน และเพ่ือความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ โดยแนวของบอร์ดเกมที่บทความวิชาการนี้สนใจ ได้แก่ 1) แนวโน้มน้ามใจ 
(Negotiation) เพ่ือให้ผู้เล่นได้มีการใช้ทักษะในการพูดโน้มน้าวใจ และได้ทราบถึงความส าคัญของหน้าที่อ่ืนๆ 
2) แนวตัดตัวเลือก (Deduction) เป็นแนวของบอร์ดเกมที่ผู้เล่นต้องตัดตัวเลือกผู้เล่นออกไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้
เล่นเป็นคนช่างสังเกต มีการใช้หน้าที่ของตนเองในการตัดสินใจในการกระท าใดๆ 3) แนวแกล้งกัน (Bluffing) 
เป็นแนวบอร์ดเกมที่ผู้เล่นจะต้องแกล้งกัน ท าให้ผู้เล่นต้องแสดงออกความรู้สึกของตนอออกมา เพ่ือให้ตนเอง
ส าเร็จจุดประสงค์ของตนเอง 4) แนวดราฟการ์ด (Draft Card) เป็นแนวการเล่นที่ผู้เลือกต้องเลือกการ์ดใช้ 
และต้องส่งต่อการ์ดให้กับผู้เล่นคนอ่ืนเลือกใช้การ์ดต่อ ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ผู้เล่นได้เห็นการ์ดเกือบทั้งหมดของ
เกม 
 
2) วางจุดประสงค์ของเกม 
  จุดประสงค์หลักของบอร์ดเกมนี้เพ่ือให้นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง ได้เรียนรู้โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ และเห็นความส าคัญในการท างานของแต่ละฝ่ายในการแสดง ดังนั้น การให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักศึกษา 
จ าเป็นต้องให้พวกเขาใช้ความคิดวิเคราะห์ และต้องทราบความส าคัญ ทราบจุดประสงค์ในการท างานของแต่
ละฝ่าย ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เพ่ือให้ตรงกับจุดประสงค์ของตนเอง การใช้ฝ่ายและหน้าที่ต่างๆ มาใช้ใน
การออกแบบบอร์ดเกมส์จึงเป็นส่วนที่ส าคัญ โดย ผู้เขียนได้จ าแนกหน้าที่ต่างๆ จากผังบทบาทหน้าที่ เป็น
ฝ่ายๆ ดังนี้ 1) ฝ่ายผู้อ านวยการสร้าง 2) ฝ่ายก ากับการแสดง 3) ฝ่ายนักแสดง 4) ฝ่ายนักดนตรี 5) ฝ่ายนัก
ออกแบบ 6) ฝ่ายสร้าง 7) ฝ่ายควบคุม 8) ฝ่ายงานธุรการ และใช้ฝ่ายต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยหลักของเกม 
3) ประเภทและธีมของเกม 
  ผู้เขียนเลือกประเภท เกมวางแผน (Strategy Game) เกมท่ีต้องใช้ทักษะในการวางแผน เหมาะ
ส าหรับผู้ที่อยากเล่นเกมที่ท้าทายขึ้น ปัจจุบันเกมวางแผนแข่งกันที่ความเรียบง่าย (Elegance) ของกติกา 
เทียบกับความ     ท้าทาย ต้องขบคิดระหว่างเล่น และความซับซ้อนของผลลัพธ์การเล่น ย่ิงกติกาของเกม
เรียบง่าย แต่ตัวเกมมีความ  ท้าทาย ให้ผลลัพธ์ที่สลับซับซ้อน ผู้เล่นก็จะรู้สึกว่าเกมนั้นสนุกและไม่ซ้ าซาก เล่น
ซ้ าก่ีรอบก็ไม่เบื่อ เกมวางแผน ใช้เวลาเล่นมากกว่า 60 นาที เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียนรู้กระบวนการท างานได้อย่าง
ครบถ้วน โดยธีมของบอร์ดเกมคือ เป็นโรงละครที่พ่ึงเปิดท าการแสดงละครเป็นเรื่องแรก และเป็นการท างาน
ระหว่างการแสดงที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือให้การแสดงด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น นอกจากผู้
เล่นต้องร่วมมือกันให้การแสดงลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว ก็ต้องมีการหาผู้เล่นที่เก่งที่สุด เพ่ือเป็นผู้ชนะที่สามารถ
ท าภารกิจได้ส าเร็จมากท่ีสุดจากทีมงานทั้งหมด เพ่ือความสนุกสนานและท้าทายในการเล่นเกม 
 
 

 

4) กลศาสตร์ของเกม ปัจเจกส าคัญ และอุปกรณ์ต่างๆ 
  กฏเกณฑ์ กระบวนการ และข้อมูล ซึ่งอยู่ในหัวใจหลักของเกม โดยมีการจ าแนกกลศาสตร์ของเกม
ตามแนวคิดของ Schell (Schell, 2008) และการออกแบบ ดังนี้  

4.1) พื้นที่ว่าง (Space)  คือ โรงละครชื่อว่า The Theatre ที่พ่ึงเปิดท าการแสดง โดยได้
ออกแบบกระดานเป็นส่วนประกอบส าคัญของโรงละคร เช่น สัดส่วนขอเวที ต าแหน่งที่นั่งผู้ชม เป็นต้น 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบรูปแบบของโรงละคร  

4.2) การกระท า (Actions) ผู้เล่นทุกคนต้องช่วยเหลือกันให้การแสดงสามารถแสดงจนจบเรื่อง 
โดยแต่ละคนจะมีภารกิจตามเป้าหมายของตนเองจากการ์ดตัวละคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ตัวละครที่ ผู้เขียนได้
จ าแนกหน้าที่ต่างๆ จากผังบทบาทหน้าที่ เป็นฝ่ายๆ และมีเป้าหมายในการท างาน 5 สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วัดคะแนนในการแข่งขัน คือ ชื่อเสียง เบื้องหน้า เบื้องหลัง ผู้ชม และเงิน โดยแบ่งการ์ดตัวละครและ
เป้าหมายต่างๆ ดังนี้ ดังนี้ 1) ฝ่ายผู้อ านวยการสร้าง เป้าหมายคือ ชื่อเสียงและเงิน 2) ฝ่ายก ากับการแสดง 
เป้าหมายคือ ผู้ชมและเบื้องหน้า 3) ฝ่ายนักแสดง เป้าหมายคือ ชื่อเสียงและเบื้องหน้า 4) ฝ่ายนักดนตรี 
เป้าหมายคือ ชื่อเสียงและเบื้องหลัง 5) ฝ่ายนักออกแบบ เป้าหมายคือ เบื้องหน้าและเบื้องหลัง 6) ฝ่ายสร้าง 
เป้าหมายคือ เบื้องหลังและเงิน 7) ฝ่ายควบคุม เป้าหมายคือเบื้องหลังและผู้ชม 8) ฝ่ายงานธุรการ เป้าหมาย
คือ ผู้ชมและเงิน โดยสังเกตว่าแต่ละฝ่ายจะมีเป้าหมายท่ีมีบางส่วนเหมือนกัน เพ่ือให้ผู้เล่นได้เกิดกระบวนการ
ท างานกันเป็นทีม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถพูดโน้มน้าวล่อลวงให้ผู้เล่นคนอ่ืนเชื่อใจ เพ่ือให้ส าเร็จ
เป้าหมายของตนเอง 

4.3) วัตถุ คุณลักษณะและสถานะ (Objects, Attributes and States) วัตถุต่างๆ ได้
ออกแบบให้เข้ากับลักษณะของกระดานเกมที่เป็นโรงละคร โดยการออกแบบท้ังหมดจะใช้ม่านแดง ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของโรงละครมาเป็นการออกแบบหลักและใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ทางการแสดงมาให้แทนความหมาย 
เช่น หน้ากาก ผ้าม่าน เบาะผู้ชม โดยแบ่งอุปกรณ์ดังนี้ 

4.3.1) กระดาน ถูกออกแบบเป็นแผนผังของโรงละคร (Ground Plan) ขนาด 42x42 เซนติเมตร 
เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เล่นหลายคน มีการเสริมความสูงของเวที เพ่ือให้มีลักษณะคล้ายแบบจ าลอง (Model) 
บนกระดานจะมีเป้าหมาย และมีค่าคะแนนของเป้าหมายก ากับอยู่ โดยผู้เขียนได้เฉลี่ยค่าคะแนนให้มีความ
สมดุล เพ่ือให้เกมไม่น่าเบื่อ และเพ่ือการค านวนคะแนนตอนท้ายเกม ดังน้ี ค่าชื่อเสียง (1-10) ค่าเบื้องหลัง 
(1-20) ค่าเบื้องหลัง   (1-30) ค่าผู้ชม (1-40) และค่าเงิน (1-50) โดยเลือกตามจ านวนและลักษณะของค่า
เป้าหมายต่างๆ หมากตัวเดิน ออกแบบโดยใช้สัญลักษณะตามเป้าหมายต่างๆ เช่น ชื่อเสียงเป็นรูปดาว ผู้ชม
เป็นที่นั่ง หรือ เงินเป็นรูปเหรียญเงิน เพ่ือใช้เป็นหมากในการเดินคะแนนในเกม การ์ดแสดงองก์ เพ่ือให้ผู้เล่น
ทราบว่าตอนนี้การแสดงได้ด าเนินการถึงจุดไหน และตารางเทียบคะแนน เพ่ือให้เทียบคะแนนในแต่ละองก์
ของแต่ละผู้เล่น  

4.3.2) การ์ดตัวละคร (Character Card) ทั้งหมด 8 ใบ ตามฝ่ายที่ผู้เขียนเลือก ออกแบบขนาด 
5.7 x 8.5 เซนติเมตร  ในการ์ดจะมีชื่อตัวละคร และเป้าหมายของแต่ะละตัวละครก ากับ นอกจากนั้นยังมี 
การ์ดที่แสดงให้เห็นเป้าหมายของทุกตัวละคร เพ่ือให้ผู้เล่นสามารถพูดโน้มน้าวให้ผู้เล่นที่มีเป้าหมาย
เช่นเดียวกับตนช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหลอกล่อเพ่ือกลั่นแกล้งผู้เล่นคนอ่ืนได้เช่นกัน  

4.3.3) การ์ดที่ใช้เล่น (Draft Card) เป็นบทบาทหน้าที่ต่างๆ ออกแบบขนาด 10 x .5 เซนติเมตร 
เพ่ือให้ถนัดมือ ซึ่งจ าแนกมาจากฝ่ายต่างๆ ที่เป็นการ์ดตัวละคร  ในการ์ดเล่นจะมีเร่ืองราวและค าอธิบาย
หน้าที่ของหน้าที่นั้นๆ รวมถึงมีค่าคะแนนเป้าหมายที่ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ ซึ่งจะมีทั้งบวกและลบ โดย
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจะใช้ตามรูปแบบที่โรงละครใช้ อาจมีการใช้ศัพท์เฉพาะ หรือ ค าภาษาอังกฤษที่ผู้เรียน
สาขาศิลปะการแสดงจะทราบ เพ่ือแทรกการเรียนรู้เรื่องศัพท์เฉพาะได้อีกทาง สถานะท่ีเกิดข้ันในเกม 
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4.3.4) การ์ดสถานการณ์ (Events Card) เป็นการ์ดที่จะเปิดทุกครั้งหลังการแสดงจบฉาก 
เปรียบเสมือนเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในการแสดง โดยผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ต่างๆ จากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง รวมถึงการสัมภาษณ์อาจารย์ป ระจ าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ทั้งอาจารย์ทางการแสดง การเต้น การออกแบบ และการร้องเพลง เพ่ือดึงมาใช้ เทียบเคียง
เป็นการ์ดสถานการณ์ โดยในการณ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 องก์ องก์ละ 10 ใบ เพ่ือให้การเล่นแต่ละครั้งมี
สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ลดความซ้ าซากของเกมส์ และในแต่ละสถานการณ์ก็จะมีการลดเป้าหมาย
ด้านต่างๆ ตามความรุนแรงของการ์ด แม้ว่าความไม่คาดคิดอาจเกิดข้ึน แต่หากมีการจัดการได้อย่างดีของ
ทุกๆ ฝ่าย ก็อาจท าให้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลการการแสดงได้ ผู้เขียนจึงมีเงื่อนไขเขียนในใบสถานการณ์ จึงจะ
เป็นโอกาสที่ท าให้ผู้เล่นได้ทราบว่า หากมีการท างานกันอย่างเป็นระบบ บางเหตุการณ์ก็ไม่สามารถส่งผลกับ
การท างานได ้ 
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4.4) กฏ (Rules) การเล่นบอร์ดเกมนี้กฏคือ ผู้เล่นทุกคน (ตั้งแต่ 4-8 คน) จะต้องรักษาระดับ
คะแนนบนกระดานระหว่างการเล่นจนจบเกมส์ทั้ง 2 องก์ นั้นจะแสดงให้เห็นถึงการท างานเป็นทีมได้อย่างดี 
และจะมีการคิดคะแนนเพ่ือหาผู้ชนะที่สามารถท าเป้าหมายได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะของเกม ระหว่างการเล่น
หากค่าคะแนนเกินเป้าหมายที่ก าหนดจะถูกปรับให้กลับมาที่ค่ากลางของเป้าหมาย เพ่ือแสดงให้เห็นว่า ใน
การท าการแสดงจริง เป้าหมายแต่ละเป้าหมายไม่สามารถเกินสมดุลของกันและกัน เพราะอาจมีการท างานที่
เกินหน้าที่ตนเอง หรืออาจมีการแข่งขันกัน ซึ่งอาจส่งผลให้การแสดงไม่ราบรื่น และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือห้ามให้
ค่าแต่ละเป้าหมายหมด เพราะจะถือว่าเกมจบทันที เพราะแสดงให้เห็นได้ว่าทีมงานไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ต่างๆ ได้ และท าให้การแสดงไม่สามารถแสดงต่อไปได้ โดยมีการเล่นเกมส์ ดังนี้ 

4.4.1) เริ่มต้นเกมส์ผู้คุมเกม (Game Master) จะเล่าเรื่องราวและเป้าหมายของเกมให้ผู้เล่น 
รวมถึงอธิบายการเล่น ลักษณะของแต่ละการ์ด จัดค่าคะแนนเป้าหมายบนกระดานจะอยู่ที่ค่ากลางของแต่ละ
เป้าหมาย เช่น ชื่อเสียงอยู่ที่ 5 จากค่าคะแนน 1-5 ค่าผู้ชมอยู่ที่ 20 จากค่าคะแนน 1-40 เป็นต้น   

4.4.2) ผู้คุมเกมแจกการ์ดตัวละคร ผู้เล่นทุกคนจะทราบเป้าหมายของตนเอง โดยไม่ให้ผู้อ่ืนเห็น
การ์ด จากนั้นวางหมากผู้เล่นคนแรกไว้หน้าผู้เล่น 1 คน เพ่ือเป็นผู้เริ่มเล่นเกมจากนั้นแจกการ์ดส าหรับเล่น
จ านวน 5 ใบ ผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถเลือกการ์ดส าหรับเล่นได้คนละ 1 ใบ เลือกให้คว่ าไว้ข้างหน้าตนเอง 
เมื่อเลือกครบทุกคนให้เปิดการ์ดพร้อมกัน และเลื่อนค่าตามค่าที่ปรากฏ โดยให้ผู้เล่นพูดว่าตนใช้การ์ดใด และ
อ่านเรื่องราวและค่าต่างๆ บนการ์ด เริ่มจากผู้เล่นคนแรก วนไปทางซ้ายจนครบทุกคน จากนั้นให้ส่งการ์ดที่
เหลือในมือไปให้คนทางซ้ายของตนเอง เลื่อนหมากผู้เล่นคนแรกไปทางซ้ายเช่นกัน จากกนั้นผู้เล่นทุกคนเลือก

 

การ์ด 1 ใบใช้เช่นเดิม ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนการ์ดในมือเหลือ 2 ใบจะแสดงถึงการจบฉากของแต่ละองก์ ให้
ทิ้งการ์ดที่เหลือในกองทิ้ง 

4.4.3) เมื่อมีการจบฉาก จะมีการเปิดการ์ดสถานการณ์ข้ึน 1 ใบ ปรับค่าตามการ์ดสถานการณ์นั้นๆ 
หากเกมยังไม่จบก็เล่นต่อ โดยเลื่อนการ์ดแสดงองก์ไปที่ฉากต่อไปเริ่มเล่นเหมือนเดิมอีกครั้งจนจบฉากที่ 2 
เปิดการ์ดสถานการณ์ ปรับค่าตามที่ได้เมื่อจบองก์ที่ 1 แล้ว จะมีการสรุปคะแนนที่ได้ ผู้เล่นทุกคนเปิดตัว
การ์ดตัวละครของตนเอง เทียบคะแนนที่ได้จากตารางเทียบคะแนน จดบันทึกคะแนนไว้ 

4.4.4) จากนั้นก็ขึ้นองก์ 2 โดยมีการจับการ์ดตัวละครขึ้นใหม่ และแจกการ์ดส าหรับเล่น 5 ใบ
เช่นเดิม แต่ในองก์ 2 การส่งการ์ดให้เปลี่ยนจากทางซ้าย ไปทางขวาแทน เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียบกับผู้เล่น
ด้านข้าง เล่นจนจบองก์ 2 ก็สรุปคะแนน และรวมคะแนนทั้ง 2 องก์ หาผู้ชนะท่ีได้ค่าเป้าหมายมากที่สุด 

4.4.5) หลักจบการเล่น ผู้เล่นทุกคนต้องช่วยกันเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการแสดงครั้งแรกครั้งนี้ 
โดยดูจากค่าคะแนนที่เกิดข้ึนบนกระดาน เล่าให้เป็นเรื่องราวในทิศทางเดียวกัน ถือว่าจบเกมส์ 
  4.5) ทักษะ (Skill) ในเกมนี้ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางจิตใจ (Mental Skill) ได้แก่ ได้ใช้ความจ า 
การสังเกต และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่หลากหลายในการท างาน รวมถึงได้ทักษะ
ทางสังคม (Social Skill) ให้เรื่องการพูดคุย โน้มน้าว การแสดงตัวตนว่าเป็นใครจากการ์ดส าหรับเล่น การ
อ่านคู่ต่อสู้ การลวงคู่ต่อสู้ และการประสานงานกับผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน  
  4.6) โอกาส (Chance) ในเกมนี้ได้ใช้กลศาสตร์นี้กับการ์ดสถานการณ์ และการวางกฎเร่ืองความ
สมดุลของเกมส์ โดยเทียบเคียงกับการท างานจริงในการแสดง การเล่าเร่ืองราวตัวละครผ่านการ์ดต่างๆ เป็น
การเพ่ิมความสนุก ความตื่นเต้นให้กับผู้เล่น  
5) ทดลองกลไกของเกม 
  ผู้เขียนได้ทดลองผลิตบอร์ดเกมขึ้นมาตามกระบวนการข้างต้น และได้มีการน าเกมทดลองเล่นกับ
นักศึกษาในสาขาศิลปะการแสดง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเกม และได้มีการท าแบบสอบถามก่อนและ
หลังการเล่น รวมถึงได้มีการจัดอภิปรายร่วมกันหลังการทดลอง โดยได้ทดลองกับนักศึกษา 2 กลุ่ม คือ  
  5.1) นักศึกษาที่เชี่ยวชาญในการเล่นบอร์ดเกม โดยคัดเลือกนักศึกษาจ านวน 8 คนที่เคยมี
ประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกม ผู้เขียนพบว่าระหว่างการเล่น นักศึกษากลุ่มนี้จะมีการคิด วิเคราะห์ มีการ
พูดโน้มน้าม และมีการหารือร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีความสนุกสนานจากการเทียบเคียงประสบการณ์ของ
ตนเองในการเล่นเกม นักศึกษาสนุกกับการอ่านเรื่องราวบนการ์ดและจินตนาการตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากบางบทบาทนักศึกษาทราบว่าคือใคร ท าหน้าที่อะไร โดยที่ Game Master ไม่จ าเป็นต้องอธิบาย
เพ่ิมเติมก็เข้าใจ กลไกในการเล่นพบว่าในช่วงการอธิบายยังมีความสับสน แต่เมื่อเริ่มเล่นก็เข้าใจง่าย มี
ระยะเวลาที่นานเกินไป รวมถึงความแข็งแรงและภาพลักษณ์ของบอร์ดเกมมีความส าคัญ  
  5.2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการท างานมาก่อน มีการปรับกลไกจากการ
ทดลองครั้งแรกในเรื่องของระยะเวลา และรูปแบบของการ์ดเพ่ิมขึ้นผู้เขียนพบว่านักศึกษากลุ่มนี้จะสนุกกับ
การเล่น การวางแผน การโน้มน้าวใจผู้เล่นคนอ่ืน โดยที่ไม่ได้สนใจเนื้อหาหรือเรื่องราวในการ์ดเท่าที่ควร 
เนื่องจากยังไม่ทราบว่าแต่ละหน้าที่ท าอะไร รวมถึง Game Master มีความจ าเป็นในการควบคุมเกม เพ่ือ
อธิบายความหมาย เรื่องราว และพูดสร้างสถานการณ์เทียบคียงประสบการณ์จริง เนื่องจากนักศึกษายังไม่มี
ประสบการณ์ทางการท างานในด้านต่างๆ  
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ภาพที่ 2 บรรยากาศการทดลองกลไกเกมส์กับนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม 

ที่มา: ธีรเนตร วิโรจน์สกุล 
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง  ได้มีการน ากลไก
จากเกมต่างๆ ที่ผู้เขียนเคยเล่น มาประยุกต์ และวางแผนเพ่ือน ามาใช้ในเกมนี้เป็นจ านวนมาก มีการทดลอง 
เปรียบเทียบ และปรับแก้ตลอดเวลา เพ่ือให้เกมมีความสมบูรณ์ที่สุด ผลสรุปจากการท าแบบสอบถามก่อน
และหลังการเล่น พบว่านักศึกษาชอบการเรียนรู้รูปแบบของบอร์ดเกมมากกว่าการเรียนรู้แบบเดิม และทราบ
การบริหารงานของแต่ละฝ่ายได้ดีและมากยิ่งขึ้น ผลงานการอภิปรายหลังการทดลองเล่นพบว่านักศึกษาทั้ง
สองกลุ่มได้รู้จักบทบาทและหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ได้รู้หน้าที่ของแต่ละฝ่าย เห็นความส าคัญหน้าที่ การท างาน
เป็นทีม ได้ฝึกการวางแผน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้ความส าคัญกับผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ได้เทียบเคียงสถานการณ์จริงในการท างาน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการ
สร้างสถานการณ์จริงผ่านการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์  
 จากแนวคิดความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง 9 ประการของโรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) สามารถ
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์บอร์ดเกมได้ ดังนี้ 1) เนื่องจากบอร์ดเกมก าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษา จึงเป็น
เรื่องง่ายที่จะสร้างความสนใจเร่งเร้าความสนใจ 2) การบอกวัตถุประสงค์จะใช้วิธีการสอดแทรกข้อมูลผ่าน 
Game Master เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในระหว่างที่เล่นเกม 3) ระหว่างการเล่นนักศึกษาได้ทบทวน
ความรู้เดิมจากท่ีเคยเรียน รวมถึงจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 4) ในเกมจะมีหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตการท างาน
จริง ซึ่งหลายหน้าที่เป็นการน าเสนอเนื้อหาใหม่ให้กับนักศึกษา รวมถึงศัพท์เฉพาะทางและศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วย 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ Game Master ที่จะสอดแทรกเนื้อหาและเพ่ิมสถานกาณณ์
ต่างๆ เข้าไปในเกมให้เกิดการเรียนรู้และความสนุกมากยิ่งขึ้น 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียนในตอนจบ
ของเกม โดยให้นักศึกษาร่วมกันสร้างเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากการเล่น รวมทั้งได้มาร่วมอภิรายสิ่งที่ได้จาก
เกม 7) ให้ข้อเสนอแนะ เป็นการเพ่ิมข้อมูลหลังการเล่น ว่าจุดประสงค์ของเกมคืออะไร และสอบถาม
ประสิทธิภาพของกลไกเกมเพ่ือให้เกมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8) หลังจบการเล่นเกม ได้มีการทดสอบความรู้
ใหมข่องนักศึกษา ว่าเข้าใจบทบาทต่างๆ มากน้อยเพียงใด การท างานเป็นทีมเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างไร 9) เมื่อ
เล่นเกมเสร็จนักศึกษาได้มีการสรุปผลจากการเล่นและสามารถที่จะน าไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในการเรียน
และการท างานในอนาคต 

จากแนวคิดการเรียนรู้ของมนุษย์ และแบ่งพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญาของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) ผู้เขียนน ามาใช้ในการสรุปกิจกรรม ดังนี้ 1) การจดจ า (Remembering) นักศึกษาได้ใช้
ประสบการณ์จริงจากสิ่งที่เคยได้เรียนรู้ในห้องเรียน รวมถึงประสบการณ์การท างานที่เคยพบมาเป็นข้อมูลใน
การเล่นเกม 2) การท าความเข้าใจ (Understanding) ในเกมมีการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ท างานในการแสดง ซึ่งนักศึกษาเข้าใจ และสามารถด าเนินเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเกมได้  3) การประยุกต์ใช้ 
(Applying) ระหว่างการเล่นนักศึกษามีการใช้จินตนาการเทียบเคียงประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมาพูดคุยและโน้ม

 

น้าว เมื่อจบเกมนักศึกษาสามารถสรุปเหตุการณ์เป็นเรื่องราวได้อย่างสนุกสนาน 4) การวิเคราะห ์
(Analyzing)  เมื่อจบเกม นักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจบทบาทและความส าคัญในการท างานของแต่ละฝ่ายได้
มากขึ้น หน้าที่ต่างๆ ที่นักศึกษาไม่ทราบ หรือไม่เคยเห็นความส าคัญถูกน าเข้ามาในเกม เพ่ือให้นักศึกษาได้
รู้จักบทบาทต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 5) การประเมิน (Evaluating) ใช้วิธีการอภิปรายหลังการทดลองเล่น ซึ่งพบว่า
เป็นในทิศทางที่คล้ายกัน ตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้  6) การสร้างสรรค์ (Creating) การออกแบบเกมเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญ ความแข็งแรง รูปแบบ เป็นอรรถรสในการเล่นเกม รวมถึงเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ที่ Game Master 
และในการ์ดเกมต้องเตรียมการมาเป็นอย่างดี เพ่ือให้เกมมีจุดตื่นเต้น และ   เสริ่มสร้างจินตนาการให้กับ
นักศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การสร้างสรรค์บอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงครั้งนี้ สามารถน าไปใช้
ในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา เป็นการน าบอร์ดเกมมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนเพ่ือดึงดูด
ความสนใจ รวมถึงเป็นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริ โดยเฉพาะการเรียนรู้บทบาทหน้าที่และความส าคัญ
ของทีมงานฝ่ายต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานการแสดง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนในสาขาศิลปะการแสดง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักหน้าที่ต่างๆ เห็นความส าคัญในหน้าที่ฝ่ายต่างๆ การท างานร่วมกันเป็นทีม สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดคือการแทรกข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความส าคัญของทีมงานฝ่ายต่างๆ ในการสร้างสรรค์งาน
การแสดงลงไปในเกมส์ เนื่องจากกลไกของเกมมีความสนุกสนาน และท าให้เกมด าเนินไปได้ด้วยตนเองอยู่
แล้ว แต่การเพ่ิมข้อมูล และการเทียบเคียงเหตุการณ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการ
เล่นเกมครั้งนี้ การสร้างเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง การให้ข้อมูลของผู้สอนในฐานะ Game Master รวมถึงการ
ปรับกลไกตามการเทียบเคียงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในโลกละคร นักศึกษาสามารถเห็นภาพและเข้าใจ
เนื่องจากมีประสบการณ์และเป็นสายงานที่ตนเองคุ้นเคยมาก่อนจึงเพ่ิมความสนุกสนานเพ่ิมมากขึ้นกับ
นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง นอกจากนั้นการสร้างบอร์ดเกมมาใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้ยังเป็นแนวทาง
ในการดัดแปลงและพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ที่นักศึกษามักเบื่อหน่ายกับการเรียนการสอนของ
สาขาศิลปะการแสดง ที่จ าเป็นต้องท่องจ า เช่น วิชาประวัติศาสตร์ทางการละคร หรือรายวิชาที่มีการน าเสนอ
หลักการและวิธีการปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน เช่น รายวิชาด้านการออกแบบต่างๆ เป็นต้น 
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ประติมากรรมนุ่มด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ผลงานปั้นดินน�้ามันของลูกออทิสติก*

บทคัดย่อ
	 การสร้างสรรค์ผลงานชุด	“ประติมากรรมนุ่ม	ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากผลงานป้ันดนิน�า้มนัของลกูออทสิติก”	ต้องการแสดงให้เหน็ถงึความงามอนัเกดิจากจนิตนาการของลกูออทิ
สติก	ที่ใช้ศิลปะมามีส่วนช่วยในการบ�าบัดภาวะอาการสมาธิสั้น	ให้สามารถสร้างให้เกิดสมาธิยาวนานต่อเนื่อง
มากขึน้	แต่ผลงานศิลปะของลูกทีส่�าเร็จออกมานัน้	ล้วนแสดงออกให้เห็นถึงความงามอนัเกิดจากความไม่สมบรูณ์	
ทัง้ด้านรปูทรง	เนือ้หา	สีสัน	และกระบวนการในการป้ันดินน�า้มนัซึง่นบัเป็นกิจกรรมทีเ่ด็กชืน่ชอบและสนกุสนาน	
เป็นการปั้นเพื่อความสุข	โดยการเลือกใช้สีสันหลากหลาย	ได้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กคือมือ	การท�างาน
ประสานกันของมือซ้ายและขวา	สายตา	สมาธิ	ความจ�า	ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท�างาน
ของสมอง	 2	ด้าน	ทั้งด้านซ้าย	ด้านขวา	ที่ท�างานสัมพันธ์กัน	นับเป็นการพัฒนาผ่านกระบวนการเล่น	ท�าให้															
ผูส้ร้างสรรค์เกิดความสนใจ	จงึน�าผลงานของลูกมาสร้างสรรค์โดยใช้เทคนคิทางหัตถกรรมท่ีผู้สร้างสรรค์มีความ
ช�านาญ	 งานถักโครเชต์	 และการเพ้นย้อมสีเส้นใย	 เพื่อให้เกิดผลงานประติมากรรมนุ่มที่ตรงตามแนวคิดของ												
ลูกที่สร้างสรรค์ไว้	 ที่แสดงออกถึงจินตนาการอันบริสุทธ์ิของลูกออทิสติกตามหลักแนวคิดสุนทรียศาสตร์													
วาบิ	 ซาบิ	 คือ	 ความงามอันเกิดจากความไม่สมบูรณ์	 จนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน	 แต่แฝงไว้ด้วย
ความงามอันบริสุทธิ์	พร้อมทั้งส่งเสริมและมุ่งให้ก�าลังใจกับครอบครัวที่มีลูกออทิสติก	ได้หันมาเห็นคุณค่าของ
การใช้ศลิปะบ�าบดั	ว่าสามารถช่วยส่งเสรมิพฒันาการให้ลกูได้เป็นอย่างด	ีและนบัว่ามปีระโยชน์กบัสงัคมเพราะ
เป็นการชี้น�าแนวทางในการสร้างกิจกรรมบ�าบัดให้กับเด็กภายในครอบครัวได้

ค�าส�าคัญ: ออทิสติก,	ประติมากรรมนุ่ม,	ดินน�้ามัน,	เส้นใย,	ถัก	

Abstract 
	 In	this	thesis,	research	and	analysis	was	performed	to	create	the	art	thesis	under	
the	title	“Soft	sculpture	using	soft	fiber	weaving	inspired	by	clay	creatures	of	autistic	child”.	
The	author	would	like	to	show	the	elegancy	of	imagine	of	autistic	child	who	uses	art	to	heal	
attention	deficit	hyperactivity	disorder.	By	observing	the	clay	creatures	of	autistic	child	always	
show	the	elegancy	of	incomplete	in	shape,	content,	color,	and	process	of	clay	creation	which	
is	full	of	fun	and	happy	of	them.	The	clay	creatures	is	colorful	and	help	to	develop	small	
muscle	skills	that	 is	hand	coordination	of	 left	hand	and	right	hand,	eyes,	meditation	and	
remembering	that	show	the	performance	of	left	brain	and	right	brain.	It	is	the	development	
of	 play	which	makes	 the	 author	 interesting	 and	 brings	 it	 to	 be	 an	 inspiration	 of	 this	 art																
creature.	The	author	uses	handicraft	technique	which	the	author	has	expertise,	crochet	work,	

*	บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนโครงการงานสร้างสรรค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ด้านทัศนศิลป์	ปีงบประมาณ	2562	
1		ดร.	อาจารย์ประจ�าสาขาภาพพิมพ์		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Soft Sculpture from Technique of Knitting Fiber Inspired by 
a Clay Sculpture of the Autistic Child

เมตตา สุวรรณศร1
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fabric	color	dyeing	to	make	the	soft	sculpture	that	shows	the	author’s	idea	which	inspired	
by	clay	creatures	of	autistic	child.	It	is	according	to	Wabi	Sabi	concept	that	is	elegancy	from	
incomplete	artistic	work	and	to	encourage	the	families	which	have	autistic	children	to	make	
them	recognize	the	way	of	using	art	to	heal	autistic	children	and	support	the	development	
of	their	children.	Also	this	research	will	be	the	good	concept	of	healing	for	society

Keywords:		Autistic,	Soft	sculpture,	Clay	creature,	Fiber,	Knit

       
  

inspiration of this art creature. The author uses handicraft technique which the author has 
expertise, crochet work, fabric color dyeing to make the soft sculpture that shows the 
author's idea which inspired by clay creatures of autistic child. It is according to Wabi Sabi 
concept that is elegancy from incomplete artistic work and to encourage the families which 
have autistic children to make them recognize the way of using art to heal autistic children 
and support the development of their children. Also this research will be the good concept 
of healing for society. 
Keywords: Autistic, Soft sculpture, Clay creature, Fiber, Knit 
 
 
บทน้า 

การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ “ประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติก” นี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่แม่มีต่อลูกที่
เป็นเด็กออทิสติก โดยการน้าผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ น้ามาสร้างสรรค์โดย
ผสมผสานกับงานหัตถกรรมในเทคนิคต่างๆ ที่ผู้สร้างสรรค์มีความช้านาญ จนก่อเกิดเป็นผลงาน ที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความรักความหวังอันเปี่ยมไปด้วยความหมาย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนหันมาเห็นคุณค่าและความสามารถ
ของเด็กออทิสติก รวมถึงเป็นการสร้างก้าลังใจให้กับครอบครัวที่มีลูกออทิสติก ได้แสวงหาหนทางที่จะส่งเสริม
สนับสนุนลูกไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติก 

2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่ม ที่สะท้อนความงามของผลงานศิลปะงานปั้นของลูกออทิ
สติก ผ่านทักษะและความช้านาญของผู้เป็นแม่ด้านการถักโครเชต์ ที่สร้างสรรค์ผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
มุมมองและเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากความรู้สึกอันบริสุทธิ์ ไร้ทักษะ ผิดรูปร่างแต่มีความงามจากความไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักปรัชญาสุนทรีย วาบิ  ซาบิ และผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องด้านประติมากรรมนุ่ม เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันแสดงถึงความงามและความสามารถของลูกออทิสติก 

3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติกออกสู่สาธารณะชน และเป็นการสร้างก้าลังใจให้กับครอบครัวที่มีลูกเป็น
เด็กออทิสติกที่จะฝึกฝนทักษะการสื่อสารและท้าความเข้าใจลูกด้วยการใช้ศิลปะบ้าบัดด้วยการปั้นดินน้้ามัน 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ และสมมติฐานของการศึกษา 

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงาน
ปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติกทีม่ีลักษณะเฉพาะตนได ้ดังกรอบแนวคิดต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
วิธีการวิจัย 
ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ ผลงานชุด “ผลงานประติมากรรมนุ่ม ด้วย
เทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติก” นั้นเป็นการมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์ที่น้าเสนอผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน และไม่เคยมีการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้มา
ก่อน จึงจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาข้อมูลศิลปะบ้าบัด ข้อมูลโรคออทิสติก ศิลปะของศิลปินในกลุ่มงานถักเส้นใย 
งานหัตถกรรมที่สามารถก้าวข้ามความเป็นงานหัตถกรรม  มาเป็นผลงานศิลปะที่น่าสนใจ  ในรูปแบบ
ประติมากรรมนุ่มได้ รวมถึงแนวคิดปรัชญาความงามจากความไม่สมบูรณ์ วาบิ ซาบิ เพ่ือท้าความเข้าใจและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานที่มีเอกลักษณต์รงตามแนวคิดได้ดังต่อไปนี้ 
วาบิ-ซาบิ:ความงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ 

วาบิ-ซาบิ: ปรัชญาสุนทรียภาพในทัศนะของเซน คือความงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่คงทน
ถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์ของวัตถุสิ่งของที่สงบเสงี่ยม อ่อนน้อม ไม่ยึดติดในคติแบบแผน วาบิ-ซาบิ เป็นความ
งามที่ไม่ต้องการ ‘แบบ’ แห่งความสมบูรณ์ หลุดออกจากแบบแห่งความสมบูรณ์แล้ว เพราะทุกสิ่งในโลกล้วน
ไม่สมบูรณ์แบบ วาบิ-ชาบิ อาจอธิบายได้ว่าคือ สิ่งที่เราเห็นความงามโดยไม่ได้ตั้งใจ ชี้ให้เห็นถึงความงามและ
คุณค่าของความไม่สมบูรณ์ของทุกสรรพสิ่ง จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าความงามมิใช้คงอยู่แต่บนวัตถุที่คงรูป
มีความสมบูรณ์แต่เพียงเท่านั้น แต่หากเป็นความงามอันเกิดจากความเป็นธรรมชาติไร้การปรุงแต่ง ไม่ควบคุม 
ดังเช่นผลงานศิลปะของลูกออทิสติกที่ผู้สร้างสรรค์ได้เห็นถึงความงามอันเกิดจากรูปทรงที่ไม่สมบูณ์ขาดๆ เกินๆ 
บิดเบี้ยวไปมา แต่หากเรามองด้วยหัวใจแห่งความรัก เราจะเห็นถึงความบริสุทธ์แห่งจินตนาการนั้น ที่ไม่อาจ

งานหัตถกรรม 
เย็บ ปัก งานถัก
โครเชต์ของผู้

เป็นแม ่

สร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครวัท่ีมีลูก     
ออทิสติกไดม้องเห็นความสามารถของลูกโดยใช้

ศิลปะบ้าบดั 

ศิลปะบ้าบดัโดย
ใช้เทคนิคการปั้น
ดินน้้ามันกับลูก

ออทิสติก 

-ปรัชญาความงาม
จากความไม่

สมบูรณ์ วาบิ ซาบิ -
หลักการสร้างสรรค์
ประตมิากรรมนุ่ม 

ผลงาน
ประตมิากรรม
นุ่มที่ไดร้ับแรง
บันดาลใจจาก
ผลงานปั้นของ
ลูกออทิสติก 

สร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้ศาสตร์ 3 ประเภทมาผสมผสานกัน คือ 1.การแพทย์ทางเลือกศลิปะบ้าบดั 2. งาน
หัตถกรรมถักโครเชต์ 3.หลักการประติมากรรมนุ่ม 
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ลอกเลียนแบบได้ รวมทั้งไม่มีการฝึกฝนทักษะจากการเรียนรู้ตามหลักทฤษฏีทางศิลปะ จนสามารถหลุดพ้นจาก
กรอบและขีดจ้ากัดของค้าว่างามจนเกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ภาพที่1) 

 

 
(ก)                           (ข) 

ภาพที่ 1: ภาพ วาบิ-ซาบิ:ความงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ 
(ก) ประตูเหล็กสีแตกมีคราบสนิม       (ข)  เครื่องเคลือบดินเผาบิดเบี้ยวแตกลาย ที่มา: ผู้สร้างสรรค์ 

 
ประติมากรรมนุ่ม(Soft Sculpture) 

ประติมากรรมนุ่มคือ ประติมากรรมที่สร้างรูปทรงด้วยวัสดุเนื้ออ่อนนุ่ม เช่น ผ้า เชือก เส้นใย นุ่น ขน
สัตว์ เชือก ยาง  กระดาษ หนัง ไวนิล พลาสติก และอ่ืน ๆ วัสดุที่มีความยืดหยุน เพ่ือสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ที่
แสดงให้เห็นถึงวิธีการอันหลากหลาย และความกล้าหาญของศิลปินที่ใช้วัสดุต่างๆ ที่บรรจุด้วยวัสดุอ่อนนุ่ม 
แสดงให้เห็นถึงปรากฎการณ์ใหม่แตกต่างจากประติมากรรมในรูปแบบเดิม ที่ใช้วัสดุเนื้อแข็งเป็นวัสดุหลักใน
การสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากศิลปินต่อไปนี้ 
ศิลปินที่สร้างสรรค์ประติมากรรมนุ่ม 

Kusama Yayoi ศิลปินชาวญี่ปุุน เธอเกิดที่เมือง Matsumoto จังหวัด Nagano ศิลปินมีชื่อเสียงจาก
ผลงานศิลปะ Infinity Net เธอยังสร้างสรรค์ผลงานด้วยกรรมวิธีใหม่ Soft Sculpture ผลงานศิลปะที่
เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ นุ่มเมื่อสัมผัส เป็นเก้าอ้ีที่มีลึงค์ขนาดเล็กใหญ่งอกเงยสลับไปมา ศิลปะชิ้นนี้สะท้อน
บาดแผลตามค้าขอของแม่ ซึ่งส่งผลให้เธอหวาดกลัว ‘เซ็กซ์’ ท้าให้เริ่มมีประเด็นทางเพศเข้ามา และถูก
ถ่ายทอดผ่านลึงค์ท้าจากผ้าสีขาวติดอยู่ หลายพันชิ้นบนประติมากรรมนุ่ม ในต้นยุค 60s Accumulation No. 
1 (1962) นับว่าเป็นผลงานที่แสดงลักษณะอันเด่นชัดของประติมากรรมนุ่ม (ภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 2: ภาพผลงานประติมากรรมนุ่ม Kusama Yayoi , Accumulation No. 1 (1962) 
ที่มา: https://www.the101.world/kusama-infinity/. เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 

       
  

Joana Vasconcelos ศิลปินมาจากประเทศโปรตุเกส สร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมนุ่มขนาด
ใหญ่ ศิลปะจัดวางทั้งติดบนผนังแขวนลอยหรือจัดวางบนพ้ืน ( Soft Sculpture; Installation Art) ที่ชื่นชอบ
ในการเย็บปักถักร้อย มีแนวความคิดที่สอดคล้องกับเทคนิคที่เกี่ยวกับบทบาททางเพศและภาพลักษณ์ของสัม
คมบริโภคนิยม รวมถึงปัญหาสังคมและการเมือง ศิลปินมักเลือกวัตถุ ที่เก่ียวข้องกับสถานะของผู้หญิง การแบ่ง
ชนชั้นหรือชาติพันธุ์ ในผลงานประติมากรรมของศิลปินมักท้าโครงสร้างภายในท่ีเเข็งแรง แล้วน้าเอาผ้าหรือ
วัสดุตกแต่งมาห่อหุ้มด้วยวิธี เย็บ ปัก ถัก เชื่อมต่อผ้า พลาสติก ที่มีชนิดลวดลายและสีสันแตกต่างกัน ด้วยวัสดุ
ทีห่ลากหลายชนิด ศิลปินมักเลือกวัตถุ ที่เก่ียวข้องกับสถานะของผู้หญิงน้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ ( ภาพที่ 3 ) 
 

 
ภาพที่ 3: Joana Vasconcelos, Valkyric Troussean,2009, เทคนิคถักโครเชต์ ผ้าหลายชนิด โพลีเอสเตอร์ 

เครื่องประดับลูกปัด เส้นใย, เหล็กเส้น, ขนาด 400 x 530 x 1400 ซม. 
ที่มา: 20 minutes. Valkyric Troussean [Online]. Accessed 14 may 2016. Available from 

http://WWW.20 minutes.fr/culture/disporama-2459-photo-710659-vie-rose-versailles- Joana 
Vasconcelos 

 
Claes Oldenburg ประติมากรชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ. 1929 เขาได้เป็นหนึ่งในศิลปินคนส้าคัญในกลุ่ม 

ป๊อปอาร์ต มีแนวทางในการสร้างสรรค์ที่สอดแทรกความสนุกสนานน่าขบขันลงไปในผลงาน แต่ยังมีความ
สวยงามและความลงตัวซ่อนอยู่ ผลงานในปี ค.ศ. 1957 ผลงาน "The Typewriter (Model" Ghost 
"Typewriter)" เป็นประติมากรรมนุ่มที่สร้างขึ้นเลียนแบบเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อน โดยใช้ผ้าใบสีขาวเป็นวัสดุใน
การน้ามาเย็บประกอบรูปทรง ใส่ไว้ภายในด้วยนุ่น รวมทั้งใช้เม็ดกระดุมแทนปุุมพิมพ์ ติดจัดวางบนแท่นไม้ทา
ด้วยสิอะคริลิคสิขาว และจากการใช้สีขาวทั้งหมดท้าให้ผลงานดูขาดชีวิตชีวาค ล้ายกับวิญญาณ แต่จากการ
สร้างให้พ้ืนผิวมีรอยยับย่น และบิดเบี้ยวจึงเสมือนก้าลังเคลื่อนไหวอยู่ผลงานชิ้นนี้ เป็นการล้อเลียนเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน จากวัตถุที่ไม่มีผิวสัมผัสแข็งและมีพ้ืนผิวเรียบ สร้างในทางตรงกันข้ามด้วยการท้าให้อ่อนนุ่ม ยับ 
ย่น และมีชีวิตขึ้นมา แสดงถึงอารมณ์ขันของศิลปิน (ภาพที่ 4) 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1128 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 129       
  

 
ภาพที่ 4 Claes Oldenburg, The Typewriter alodel-Ghost-Typewriter, 19631 เทคนิคเย็บผ้าใบ บรรจุ

ด้วยนุ่น ทาสีอะคริลิค บนแผ่นไม้ขนาด 21 x 70 x 72 ซม.  
ที่มา: ArtStack. Soft Typewriter, 'Ghost' Version! (Online). Accessed 8 May 2017. Asmlable from 

htpss/theartstack.com atist/clam-oldenbung softiopewriter ghost version 
  จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่ามีศิลปินที่ท้าการศึกษานั้น มีแนวคิดที่ผสานกับกระบวนการทางเทคนิคที่มี
ความลงตัว และเพ่ือท้าความเข้าใจในการสร้างสรรค์ประติมากรรมนุ่มที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานปั้น
ดินน้้ามันของลูกออทิสติก จึงจ้าเป็นต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในโรคออทิสติกร่วมด้วยดังต่อไปนี้ 
โรคออทิสติก (Autistic Disorder) 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนการสร้างสรรค์ จึงขอกล่าวถึงเป็นอันดับแรกคือ  ค้าว่าออทิสติก เป็นค้า
เรียกทับศัพท์จากว่า “Autism” ที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกกว่า “Auto” ซึ่งแปลว่า Self หมายถึง การ
แยกตัวอยู่ตามล้าพังในโลกของตัวเอง เปรียบเสมือนมีกระจกเป็นก้าแพงกั้นให้บุคคลเหล่านี้ออกจากสังคมรอบ
ข้าง โรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือออทิสซึม (Autism) นับเป็นความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้นในวัย
เด็ก สมองที่ท้างานผิดปกตินี้ จะแสดงอาการออกมาใน 3 ด้านใหญ่ๆ ดังนี้ คือ ความผิดปกติทางสังคมและการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ความผิดปกติทางการสื่อสารและภาษา ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์  
(อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2554: 3) การแพทย์ทางเลือกท่ีสามารถช่วยเยียวยารักษาอีกทางหนึ่งคือการใช้ศิลปะ
บ้าบัด  
ศิลปะบ้าบัด (Art Therapy)  

ศิลปะบ้าบัด คือ การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพ่ือช่วยวินิจฉัยหาข้อบกพร่อง และความผิดปกติบาง
ประการของกระบวนการทางสมอง โดยใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม เพ่ือช่วยในการบ้าบัด รักษา และ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น รวมทั้งมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือส้าคัญที่ช่วยกระตุ้นการสื่อสาร และพัฒนาการอบด้าน รวมถึงความคิดจินตนาการ และเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมด้วย และเพ่ือท้าความเข้าใจในสร้างสรรค์ของลูกได้ดีขึ้น จึงจ้าเป็นต้องศึกษาความคิด
สร้างสรรค์ในเชิงจิตวิทยา อันจะช่วยอธิบายที่มาของแนวความคิดและการสร้างสรรค์ของลูกได้  
ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงจิตวิทยา  

ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงจิตวิทยาคือ สภาวะสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากประสบการณ์และเนื้อหาของ     
จิตรู้ส้านึก โดยใช้ความคิด เหตุผล กฎเกณฑ์ และหลักการต่าง ๆ ทางศิลปะ เพ่ือน้าอารมณ์และความรู้สึก หาก
จะมีส่วนใดที่เกิดจากอิทธิพลของจิตไร้ส้านึกก็จะสามารถเห็นได้ แม้ลูกเองจะไม่ได้รับรู้หรือแสดงออก แต่เราก็
สามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่า เนื้อหาของผลงานศิลปะของลูกนั้น เกิดมาจากประสบการณ์ส่วนใดใน
ชีวิต ตามท่ี Carl Jung (Carl Jung, 2556: 70)  และ วาสลาซ และ โคแกน (Wallach  and Kogan) มีความ
เชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถที่จะคิด “โยงสัมพันธ์”กล่าวคือ เมื่อระลึกถึงสิ่งใดได้ก็จะเป็น

       
  

สะพาน ให้ระลึกถึงสิ่งอื่นต่อไปได้ สัมพันธ์กันเป็นลูกโช่ (ผุสดี กุฏอินทร์, 2525: 67)  ดังจะเห็นได้จากการที่ลูก
มักเชื่อมโยงวัตถุ 2 สิ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาอยู่ร่วมกันโดยไม่ค้านึงถึงความเป็นจริง คล้ายแนวคิดของ
ศิลปะแบบเซอร์เรียวลิส  
ผลงานสร้างสรรค์ของลูกออทิสติก อายุ 11  ปี 
 ภาพร่าง sketch งานสร้างสรรค์ผลงานชุด “ประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติก” (ภาพท่ี 5-6) 

 
                      (ก)                                        (ข)                                  (ค)                            
ภาพที่ 5 ชื่อภาพ การท้ากิจกรรมศิลปะปั้นดินน้้ามันสัตว์ประหลาดของดาเต้ ดช.ฉัตธกร สุวรรณศร อายุ11ป ี

ขนาด 7X6X4 cm เทคนิค ปั้นดินน้้ามัน   กิจกรรมการท้ากิจกรรมศิลปะปั้นดินน้้ามัน (ก-ค) 

ภาพที่ 6 ภาพผลงานสร้างสรรค์ของลูกออทิสติก  ดาเต้ ดช .ฉัตธกร สุวรรณศร อายุ 11ปี 
ที่มา   :ผู้สร้างสรรค์ (ก)   สัตว์ประหลาด  ขนาด 7 X 6 X 8 cm       (ค)    แมงปอ  ขนาด 3 X 5 X 11 cm 
   (ข)  กุ๊กกิ๊กกับนกแก้วสีแดง ขนาด 12 X 9 X 6 cm   (ง ) แมวดื้อ ขนาด 7 X 8 X 8 cm 

 
(ก)                           (ข)                           (ค)                      (ง) 

ภาพที่ 7 ภาพผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมนุ่มที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานปั้นดินน้้ามันของลูก 
ออทิสติก  ก. ด้านหน้า ข.มุมเฉียง ค.มุมเฉียง 45องศา ง.ด้านข้างขวา จ.ด้านหลัง ฉ.รายละเอียดงานถัก 

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 

 
(ก)                 (ข)                     (ค)                           (ง) 
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ภาพที่ 8 ภาพผลงาน ชื่อภาพประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

ผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติก  
ที่มา : ผู้สร้างสรรค์ 

 
สรุปผลการใช้ศิลปะบ้าบัด ด้วยการปั้นดินน ้ามันกับลูกออทิสติก  

กิจกรรมศิลปะบ้าบัด โดยใช้การวาดภาพและการปั้นกับเด็กออทิสติก เปรียบเสมือนภาษาที่สอง ของ
กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร และการเรียนรู้ เด็กสามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอด (concept) ผ่าน
ทางศิลปะได้เร็วกว่าวิธีการสื่อสารด้วยภาษาพูด นอกจากนั้นศิลปะยังสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขารู้และสิ่งที่เขาคิด
และสนใจ รวมทั้งสามารถช่วยลดพฤติกรรมที่ชอบอยู่ในโลกของตนเองโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง   
การใช้แนวทางศิลปะบ้าบัด เพ่ือมากระตุ้นให้เด็กออทิสติกสื่อสาร จนเกิดเป็นผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
จินตนาการอันบริสุทธิ์ ไร้ขอบเขต เป็นความงามจากการตีความตามความเข้าใจและจากความตระหนักรู้ 
ความพยายาม จนเกิดเป็นรูปภาพที่อาจไม่สมจริง ไม่สวยงาม ผิดรูป ผิดเหลี่ยม บิดเบี้ยว แต่ลูกกลับไม่มีความ
กังวลใจในการที่จะสร้างสรรค์ ไม่มีผิดไม่มีถูกตามหลักการทางศิลปะ รูปทรงต่างๆ ผ่านการปั้นด้วยมือภาพวาด
และการปั้นของเด็กออทิสติกมักเป็นการถ่ายทอดตามจินตนาการอันพิเศษในมุมมองที่แปลกประหลาด ไร้การ
ควบคุมเกินคาดเดา อันเนื่องมาจากการท้างานท่ีผิดปกติของสมอง ในการจัดเรียงล้าดับข้อมูลการมองและการ
แปลค่าของสิ่งที่เห็น ด้วยดินน้้ามันหลากสีสัน ที่ลูกถ่ายทอดจินตนาการจากความทรงจ้าที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ตรง เกิดเป็นผลงานปั้นรูปทรงชิ้นน้อย แต่แฝงไว้ซึ่งความงามจากความไม่สมบูณณ์ แต่มีความ
บริสุทธิ์ใจ ไม่เสแสร้งตามแนวคิดสุนทรียภาพความงามจากความไม่สมบูรณ์ วาบิ ซาบิ มีแนวคิดว่าความงามไม่
จ้าเป็นต้องพ่ึงพิงหลักเกณฑ์ตามหลักทฤษฏีความงาม แต่หากความงามคือความเป็นจริง เป็นความตระหนักรู้ 
อันหยิบยกเอาสัจจะธรรมของทุกสรรพสิ่งมาสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมนุ่มที่ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากผลงานปั้นของลูกออทิสติกนั้น นับเป็นผลงานที่มีความแปลกใหม่ในด้านรูปทรงที่หยิบยกเอา
งานปั้นดินน้้ามันชิ้นเล็ก น้ามาขยายให้เป็นผลงานขนาดใหญ่ โดยเลือกหยิบยกผลงานที่ผู้สร้างสรรค์และลูกชื่น
ชอบน้ามาขยาย ท้าโครงสร้างด้วยเหล็กเส้นขนาดเล็กที่เป็นขั้นตอนที่ละเอียด เมื่อได้โครงสร้างตามแบบที่
ก้าหนดไว้ จึงท้าการเลือกชนิดของเส้นใยที่จะน้ามาถัก คือเลือกไหมพรมหลายชนิด หลากสีสัน ที่มาจากเส้นใย

       
  

ธรรมชาติส่วนหนึ่ง ร่วมกับการใช้ไหมพรมจากเส้นใยโพริเมอร์สังเคราะห์ ที่มีสีตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ 
โดยเลือกหยิบยกเอา ผลงานปั้นดินน้้ามันชิ้นอ่ืนๆมาถักเป็นลักษณะงาน 2 มิติ เมื่อประกอบงานถักลงบน
โครงสร้างเหล็กเรียบร้อย จึงท้าการเย็บรูปทรง 2 มิติที่ถักเตรียมไว้มาเย็บติดด้วยมือ จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้
สร้างสรรค์ต้องการสื่อถึงโลกที่สลับซับซ้อนทางความคิดของลูกออทิสติกที่มีจินตนาการที่ แตกต่าง ดังที่ สเปีย
แมน (Spearman: 1963) ได้ให้ ความหมายว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการของการกระท้าเพ่ือให้
ได้ผลผลิตใหม่ ๆ ทางความคิด ซึ่งเกิดจากความคิดจินตนาการมากกว่าการใช้เหตุผล การสร้างสรรค์ผลงานปั้น
ของลูกล้วนเกิดจากลูกน้าประสบการณ์ที่ได้รับมา แปลค่าเป็นผลงานปั้นดินน้้ามันที่เต็มไปด้วยจินตนาการ จะ
เห็นความพิเศษของมุมมองและรูปทรงที่บิดผันไปจากความเป็นจริง ท้าให้ผู้สร้างสรรค์เริ่มสนใจและน้ามา
วิเคราะห์  จนสามารถเข้าใจได้ว่าลูกมีมุมมองที่แตกต่าง และปรากฏความงามอีกรูปแบบหนึ่งตามแนวคิดทาง
ปรัชญาความงาม วาบิ ซาบิ ในลักษณะรูปทรงที่ดูเสมือนจริงนั้น ผสมผสานกับจินตนาการที่อยู่ในใจของลูก จน
ออกมาเป็นผลงานปั้นดินน้้ามันที่เล่าเรื่องราว ที่สนุกสนาน ตลกหรือโศกเศร้าอันได้รับจากประสบการณ์ในแต่
ละวันที่เขาได้รับมา การพัฒนาผลงานนั้นจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาศิลปินในกลุ่มประติมากรรมนุ่ ม เช่น 
KUSAMA YAYOI, โจแอนนา วาสคอนเซลอส, และ แคลส์ โอลเดนเบิร์ก ที่ประสบความส้าเร็จและได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีลักษณะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ศิลปินที่ได้
ท้าการศึกษาเปรียบเทียบไปนั้น ท้าให้เห็นถึงแนวคิด และเทคนิคงานหัตถกรรมรูปแบบต่างๆ วิธีการน้าเสนอ 
จึงท้าให้พบว่า ผลงานสร้างสรรค์ชุด“ผลงานประติมากรรมนุ่ม ด้วยเทคนิคการถักทอเส้นใยที่ได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิสติก” นั้น เป็นผลงานที่น้าศาสตร์ 3 แขนงมารวมกัน คือ กิจกรรม
ศิลปะบ้าบัดด้วยการปั้นดินน้้ามัน งานหัตถกรรมถักทอเส้นใยโครเชต์ และหลักการประติมากรรมนุ่มจนเกิด
เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่มีความงามและสามารถแสดงให้ผู้คนเห็นถึงความสามารถของเด็กออทิสติก
ได้ รวมถึงเป็นการให้ก้าลังใจกับครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกได้พยายามแสวงหาแนวทางในการ
บ้าบัดรักษาโดยใช้กิจกรรมศิลปะบ้าบัดด้วยงานปั้นดินน้้ามันได้อีกทางหนึ่ง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                    
 การสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมนุ่ม ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานปั้นดินน้้ามันของลูกออทิ
สติกจ้านวน 1 ชิ้น น้าเสนอผลงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กับสังคมได้เรียนรู้และมี
ความเข้าใจในความสามารถของเด็กออทิสติกในด้านความสามารถพิเศษ เพ่ือเป็นการสร้างก้าลังใจให้แก่แม่ที่มี
ลูกเป็นเด็กพิเศษ ให้เห็นถึงความสามารถของเด็กพิเศษรวมถึงเป็นการช่วยกระตุ้นให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้
ศิลปะบ้าบัด ด้านการท้ากิจกรรมศิลปะด้วยเทคนิคงานปั้นดินน้้ามันที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพ่ือให้พ่อแม่
ที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกได้ตระหนักถึงการกระตุ้นพัฒนาการ โดยใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารระหว่างพ่อ
แม่และลูกออทิสติกให้เข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของลูก และกระตุ้นการเรียนรู้ในด้านทักษะสังคมได้ดีอีก
ทางหนึ่ง โดยน้าศิลปะงานปั้นของเด็กออทิสติก ใช้เป็นภาษาภาพใช้เป็นสื่อสากล ที่สามารถท้าความเข้าใจใน
ภาวะของโรคออทิสซึมได้ มีส่วนช่วยในการประเมินความสามารถทางพัฒนาการและการสังเกตสภาพแวดล้อม
ของเด็กได้ดี รวมทั้งเสริมสร้างความรักความผูกพันและลดปัญหาทางจิตใจระหว่างแม่กับลูกและสร้างคุณค่า
ทางสังคมให้แก่เด็กพิการประเภทต่าง ๆ ได้ 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ให้ทุนสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ประจ้าปี 2562 ให้ได้มีโอกาส
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเผยแพร่ความงามจากความไม่สมบูรณ์ผสมผสานจินตนาการอันบริสุทธิ์ของลูก
ออทิสติก  
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กระบวนการออกแบบท่าเต้นในการตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา  Bua la Fiesta ll

พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์1

บทคัดย่อ
	 บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบท่าเต้นประกอบการแสดง
ในการตลาดเชิงกิจกรรม	กรณีศึกษา	Bua	 la	Fiesta	 ll	ที่ผู้สร้างงานได้น�าเอาองค์ประกอบและกระบวนการ
ออกแบบท่าเต้นมาใช้ในงานทางการตลาดเชิงกิจกรรมด้วยวิธีการฝึกปฎิบัติ	 โดยการให้นักแสดงมีส่วนร่วมใน
การออกแบบท่าเต้นและการเคล่ือนไหว		ซึง่พบว่า	ผู้สร้างงานได้น�าท่าทางการเคล่ือนไหวของนกัแสดงทีไ่ด้ผ่าน
การเสนอความคิดเก่ียวกับเอกลักษณ์ความเป็นดอกบัว	 มาออกแบบการแสดง	 ด้วยการเคล่ือนไหวของข้อมือ
และเท้า	การหยุดและการต่อเนื่องของท่า	การจัดต�าแหน่งในการยืน	การแปรแถว	บนพื้นฐานการเต้นร่วมสมัย	
จึงท�าให้เกิดผลงานทางนาฏศิลป์ชุดใหม่ขึ้น	 โดยมีหลักการสร้างสรรค์ตามรูปแบบและองค์ประกอบทางศิลปะ	
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนออกแบบท่าเต้นและการจัดงานการตลาดเชิงกิจกรรม	โดยองค์ประกอบต่างๆ	ที่เป็น
ส่วนส�าคญัของการเคลือ่นไหวร่างกายรวมถงึวตัถปุระสงค์ของการจดังาน	มส่ีวนสนบัสนนุในการสร้างสรรค์ผล
งานชิ้นนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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Abstract 
	 The	article	aims	to	study	choreography	process	in	event	marketing	through	case	
study	of	Bua	la	Fiesta	II.	The	creators	of	the	work	have	brought	the	elements	and	process	of	
choreography	to	use	in	marketing	activities	by	practice.	Actors	participate	in	choreography	
and	movement	process.	The	creator	brought	the	actors’	movements	through	the	presentation	
of	ideas	about	the	lotus	flower’s	identities	to	design	the	show	such	as;	movement	of	wrist	
and	foot,	stop	and	continuation	of	the	position,	positioning	in	standing,	changing	row	pattern	
in	contemporary	dance	basis.	Resulting	in	new	dance	performance	with	creative	principles	
according	 to	 composition	which	 is	 consistent	with	 the	 choreography	 process	 and	 event																
marketing	activities	with	various	elements	that	are	an	important	part	of	the	body	movement,	
including	 the	 purpose	 of	 the	 event	 has	 contributed	 to	 the	 creation	 of	 this	 work	more																	
completely
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บทน า 
 ปัจจุบันการตลาดเชิงกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือตอบสนองให้กับลูกค้าที่มาเข้าร่วมภายในงาน   ดังนั้นผู้จัดหรือผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนทาง
การตลาด เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มคนหรือผู้ที่สนใจ โดยกระบวนการขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
จ าต้องมีการวางแผน (Pre-Event) ช่วงการจัดกิจกรรม (Event) และช่วงหลังการจัด กิจกรรม (Post-Event) 
โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม  ตามความหมายของ
นักการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรม  คือ เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรม ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิด
ขึ้นมาเพ่ือดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้มาเจอกับสินค้า และบริษัทสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได้
ทันท ี  การท ากิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การท า
แรลลี่ การสัมมนา เป็นต้น (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2550)  การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นกลยุทธ์การตลาดที่
ได้ผลทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ของตราสินค้าและการสร้างยอดขายหากมีการจัดการส่งเสริมการขายพร้อมกัน
ด้วย จึงเป็นการใช้งบประมาณด้านการตลาดท่ีได้ผลกว่าการท าประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา   โดยสรุปการ
จัดท ากิจกรรมพิเศษต้องพิจารณาหลักการต่อไปนี้ (เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 2551) 
  1. กิจกรรมที่เลือกจัด ต้องมีลักษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสินค้า 
  2. ชื่อของกิจกรรมที่จัด ต้องมีชื่อของตราสินค้าร่วมอยู่ด้วย 
  3. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรม ต้องมีโลโก้ของตราสินค้าร่วมอยู่ด้วย 
  4. ต้องมีป้ายหรือโลโก้ของตราสินค้าในบริเวณงานอย่างทั่วถึง 
  5. ควรมีสัญลักษณ์ประจ างาน (Mascot) เพ่ือสร้างความสะดุดตา คึกคัก เป็นที่น่าสนใจ 
  6. ควรเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานมากๆ 
  7. ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
  8. ควรเชิญผู้มีชื่อเสียงหรือผู้ที่สังคมส่วนใหญ่รู้จักมาร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา ที่มี
ชื่อเสียง 
  9. ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอ่ืนๆ 
 ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ประกอบด้วยคุณประโยชน์ กล่าวคือดอกไม้สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมดทุกส่วนของ
ต้นและดอก อีกทั้งยังสามารถน ามาใช้ในกิจกรรมทางศาสนาและน ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งบริโภคและใช้ใน
ประโยชน์ใช้สอยทางห้างสรรพสินค้าเซนทรัลรามอินทราได้เห็นความส าคัญในการน าดอกบัวมาจัดกิจกรรม
การตลาดเชิงกิจกรรมโดยภายในงานน าผลิตภัณฑ์ของดอกบัวมาวางจ าหน่าย  มีอาหารที่มีดอกบัวเป็น
ส่วนประกอบ และยังจัดจ าหน่ายดอกไม้ต้นไม้และดอกบัวพันธ์ที่หายาก รวมถึงจัดแสดงดอกบัวที่ได้รับรางวัลใน
การประกวดสายพันธ์อีกด้วยเพ่ือตอบสนองให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องดอกบัวได้รู้จักคุณประโยชน์ของดอกบัวมาก
ยิ่งขึ้นนอกจากการจัดกิจกรรมภายในงานผู้ประกอบการได้จับมือร่วมกับหลายองค์กรหนึ่งในนั้นคือสาขา
ศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือให้ทางสาขาได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมในงานจากที่ได้รวบรวมแนวความคิด
ในการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผู้สร้างงานที่ท าหน้าเป็นเป็นนักออกแบบการแสดงและออกแบบเครื่องแต่งกาย
ได้เลือกน าเอาจุดเด่นและลักษณะพิเศษของดอกบัวมาผสมผสานเข้ากับท่าทางการเคลื่อนไหวและการเต้นร่วม
สมัยภายใต้งานเต้นร าของเจ้าชายและเจ้าหญิงโดยนักออกแบบท่าเต้นได้ให้นักแสดงถ่ายทอดความคิดท่ีมีต่อ
เอกลักษณ์ของดอกบัว เพ่ือเป็นเครื่องมือในการทดลองและน ามาออกแบบการแสดงในทางการตลาดเชิง
กิจกรรมจึงถือเป็นผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ที่น าเสนอแนวคิดและกระบวนการออกแบบ  เพ่ือตอบสนองให้
ผู้ชมได้ชื่นชมและได้รับประโยชน์ จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์นี้จึงเปรียบเป็นการ
เผยแพร่แนวความคิดและกระบวนการ และเกิดองค์ความรู้ในการออกแบบการแสดงในการตลาดเชิงกิจกรรม 

 

 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาศึกษากระบวนการออกแบบท่าเต้นในการตลาดเชิงกิจกรรม  

 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การแสดงชุด Queen of  Bua la ที่เกิดจากการสร้างสรรค์จากนักออกแบบท่าเต้นและนักแสดง 
 2. เครื่องแต่งกายท่ีออกแบบโดยน าเอาเอกลักษณ์ของบัวมาน าเสนอบนเครื่องแต่งกาย 

 
4. ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ 
 ในการศึกษากระบวนการออกแบบท่าเต้นในการตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา  Bua la Fiesta ll ผู้
สร้างสรรค์การแสดงในชุด “Queen of bua la fiest” ใช้องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานมี
ทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ แนวคิด, นักแสดง, ลีลาท่าทาง, อุปกรณ์ประกอบการแสดง, ดนตรี, สถานที่, เครื่อง
แต่งกายและแสง ในแต่ละองค์ประกอบมีแนวคิดและกระบวนการในการสร้างงานดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิด  

 การจัดกิจกรรมทางการตลาด มีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดงานโดยมีการวางแผนและเตรียมงาน 
รวมไปถึงกิจกรรมและสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ต้องโปรโมทและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดให้มีส่วนร่วมคือการแสดง                                                                     
 ธัญญ์ ศุภกุล (2546:  71) กล่าวถึงการท างานของนักออกแบบท่าเต้นในวงการธุรกิจ ไว้ว่า “นักออกแบบ
ท่าเต้น ไม่ได้ท าหน้าที่ออกแบบท่าเต้น หรือสอนเต้นให้กับแดนเซอร์เพียงอย่างเดียว จะต้องเรื่องรู้เรื่องธุรกิจด้วย 
นักออกแบบท่าเต้นก็เหมือนคนรับจ้าง ต้องตามใจผู้จ้างด้วยมันไม่ใช่งานศิลป์โดยเพียว มันมีเรื่องธุรกิจเข้ามา
เกี่ยวข้อง ลูกค้าต้องการแบบนี้ เราต้องท าตามลูกค้า เพราะเขาเป็นคนจ่ายเงิน เพราะมันเป็นงานศิลป์เชิงธุรกิจ” 
 วิมลศรี อุปรมัย, (2524:  214 อ้างอิงในนรีรัตร์ พินิจธนสาร 2553) การบริหารงานการแสดงโดยใช้
หลักการบริหารด้าน 4 M’s องค์ประกอบของงานบริหาร 4 M’s ที่น ามาใช้ในการจัดแสดง คือ คน (Man), เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material), การจัดการ (Management) โดยจะต้องค านึงถึงบุคคล 3 ฝ่ายเสมอ คือ 
ผู้สร้าง ผู้แสดง และผู้ชม  
 และสุรพล วิรุฬรักษ์ ( 2547:  274) ยังได้กล่าวถึงข้ันตอนในการผลิตการแสดง ในการออกแบบท่าเต้น
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ศิลปิน นักออกแบบท่าเต้นต้องมีความรู้ถึงเรื่องขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบ  
นักวิชาการ ได้กล่าวถึงข้ันตอนการผลิตการแสดง โดยแบ่งระยะการผลิตออกเป็นตอน คือ 
 1. ระยะเตรียมการ หมายถึง ช่วงเวลาที่คณะผู้ริเริ่มโครงการจัดการแสดงต้องแสวงหาความพร้อมต่าง ๆ 
หรือความเป็นไปได้ในเบื้องต้น เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ ปัจจัยในการสนับสนุน 6 ประการที่ควรน ามา
ตัดสินใจ คือ มีเงิน มีคน มีของ มีเวลา มีวิธีการ และมีโอกาส 
 2. ระยะด าเนินการ เป็นการน าสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการแสดงในส่วนการสร้างและส่วนการแสดงมาจัดขึ้น
ตอน คือ การเตรียมวัตถุดิบ, การจัดสร้าง จัดซ้อม, การรวมงานในฝ่าย, การร่วมงานกับทุกฝ่าย 
 3. ระยะแสดงจริง คือ ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนต้องท าหน้าที่เหมือนทหารที่เข้า
ประจ าการ พร้อมจะปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายทั้งส่วนการสร้างและส่วนการแสดง การลาการป่วยของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องมีแผนทดแทนอย่างชัดเจน 
 4.ระยะประเมินผล การจัดการแสดงนาฏญศิลป์มีวัตถุประสงค์ในการแสดงก าหนดไว้ตั้งแต่เริ่มงาน จึง
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ควรมีการวัดผล  
พีรพงศ ์เสนไสย (2546) อธิบายถึงปัจจัยที่ท าให้คิดสร้างสรรค์ เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้  
 1. เกิดจากแรงบันดาลใจที่จะสร้างด้วยตนเอง 

2. ปริมาณงานที่เกิดข้ึนใหม่จ านวนมากซึ่งไม่สมดุลกับงานเดิมที่มีอยู่ท าให้เกิดงานนาฏศิลป์มากมาย 
3. ความซ้ าซากจ าเจ น่าเบื่อหน่ายในงานรูปแบบเดิม เป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างงานหันมาสนใจงานใหม่ 
4. สร้างเงื่อนไขพิเศษในแง่ของธุรกิจเป็นข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับงานเงื่อนไขของ

ภาครัฐ 
 5. การแข่งขันในกลุ่มคนในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติในรูปแบบธุรกิจหรือเชิงวิชาการ  
 6. ค านึงถึงคุณภาพของงานซึ่งยอมรับของคนในสังคมด้วยแนวคิดสร้างสรรค์บังเกิดขึ้นเพราะการได้รับ
มอบหมายจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหน่วยงานที่ให้โอกาสได้สร้างงาน” 
 ในการออกแบบนอกจากจะต้องค านึงถึงเรื่องแนวคิดและยังต้องค านึกถึงการเป้าหมายในการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ประกอบการและผู้จัดจ า สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว ได้อธิบายประเภทของการตลาด
เชิงกิจกรรม (Event) ไว้ดังนี้   
 1. Special Event กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่องค์กรจัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยอาศัย
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ด้วยการเผยแพร่
ข่าวสาร กิจการ ผลงาน ความก้าวหน้าขององค์กร ในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ควบคู่กับความบันเทิง  
 2. Event Marketing การจัดกิจกรรม การแสดงต่างๆ ที่น่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของลูกค้า
เป้าหมาย หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ และถือเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า ชื่นชมพอใจใน
สินค้า โดยอาศัยสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินงาน    
 ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจที่เกิดจากทางผู้ประกอบการที่ได้มีการวางแผนงานในรูปแบบการจัด
กิจกรรมเชิงการตลาดและทางผู้ประกอบการต้องการน าเสนอเอกลักษณ์ที่มาจากดอกบัว  โดยมีกิจกรรมที่
หลากหลายภายในงานการจัดแสดงที่เป็นศิลปะร่วมสมัยที่มีการเล่าเรื่องราวผสมผสานกับการน าเอาท่าขายหรือ
ท่าจ าที่หมายถึงมาประกอบเป็นการเคลื่อไหวร่างกายที่เน้นการเต้นใช้ร่างกาย  (Movement) การถ่ายน้ าหนัก 
การใช้เท้า การใช้มือ การกระโดด (Jump) การหมุน (Turn) การเข้าคู่ ท่าทางเคลื่อนไหว เกิดเป็นการประยุกต์
นาฏศิลป์ ในการออกแบบด้วยการน าเสนอรูปแบบการเต้นร่วมสมัยนักออกแบบท่าเต้นได้วางโครงเรื่องแบ่งการ
แสดงออกเป็นสองช่วงตอนเปิดการแสดง และตอนท้ายการแสดง เรื่องเราที่นักออกแบบท่าเต้นได้หยิบมา
น าเสนอคือ เรื่องราวของเจ้าชายและเจ้าหญิงได้มีการวางเรื่องให้เจ้าชายตกหลุมรักกับเจ้าหญิงเพ่ือให้ง่ายกับ
ผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาได้รับรู้เรื่องโดยไม่จ าเป็นต้องรู้เรื่องราวมาก่อนและเป็นพ้ืนฐานที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้
ในเรื่องของนิทานเจ้าชายเจ้าหญิงผู้ชมจะได้เห็นท่าทางที่เกิดจากการสร้างสรรค์ใหม่  และเพ่ือให้กิจกรรม
ทางการตลาดได้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายด้วย 
2. นักแสดง 
 นักแสดงที่เลือกใช้จ าเป็นต้องมีทักษะทางการเต้น พ้ืนฐานการเต้นร่วมสมัย มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่
คล่องแคล่ว นักแสดงต้องมคีวามรู้เรื่องของการสื่อสารทางการแสดง การตีความ การน าเสนออารมณ์ผู้สร้างงาน
เลือกใช้นักแสดงมีทั้งหมด 5 คน เป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 4 คน โดยนักแสดงทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขา
ศิลปะการแสดงชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4  และว่าที่บัณฑิต โดยนักแสดงคัดเลือกจากผลงานของนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมกับทางสาขาและต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการถ่ายทอดเรื่องราว  การตีความทางการแสดง และต้องมี
เทคนิคการเต้น สอดคล้องกับการคัดเลือกนักแสดงของ สทาศัย พงศ์หิรัญ (2557: สัมภาษณ์) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
“การคัดเลือกที่เรียกว่าทรายเอาท์ (try out) หมายถึงการคัดเลือกนักแสดงในจ านวนกลุ่มที่จ ากัดโดยผู้คัดเลือก
ได้พิจารณานักแสดงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของนักแสดงเรียบร้อย และให้

 

 

นักแสดงเหล่านั้นมาแสดงความสามารถต่าง ๆ ให้ผู้คัดเลือกได้สังเกตุเพ่ิมเติมซึ่งการคัดเลือกวิธีการนี้ส่วนใหญ่ใช้
กับงานนาฏยศิลป์” ในการเลือกนักแสดงที่ได้เห็นศักยภาพของนักศึกษา พัฒนาการตลอดการเรียนการสอน 
และที่เคยมีส่วนร่วมในการช่วยงานในสาขากัน และรู้ว่าศักยภาพของนักศึกษาสามารถพัฒนาไปต่อได้อย่างไร
บ้างท าให้งานที่สร้างสรรค์ออกมาได้ตามที่นักออกแบบท่าเต้นต้องการและการฝึกซ้อม ในครั้งนี้ก็จะเป็น
ประโยชน์กับตัวของนักศึกษา ในการพัฒนาฝีมือของตนเอง 
3. ลีลาท่าทาง 
 การแสดงในชุดนี้เป็นงานร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ใหม่ เป็นการสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างงานโดยน าเอกลักษณ์
ความเป็นดอกบัว ท่าทางการเคล่ือนไหวจากการตีความของนักออกแบบท่าเต้นและจากการตีความของ
นักแสดงในการน าเสนอการแสดงเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของสถานประกอบการที่ต้องการน าเสนอความ
เป็นดอกบัวโดยเปรียบสเมือนอยู่ในงานเต้นร านักออกแบบท่าเต้นได้ออกแบบการแสดงออกเป็น  2 ช่วง ตอน
เปิดการแสดงและตอนท้ายการแสดง นักออกแบบท่าเต้นใช้วิธีการน าเสนอเรื่องราว สุพรรณี บุญเพ็ง ได้กล่าวไว้
ว่า “การออกแบบท่าเต้นประเภทที่มีเรื่องราว (Literal Choreography) เป็นการเสนอผลงานสร้างสรรค์แบบมี
เรื่องราวประกอบ โดยผ่านท่าทางการเคล่ือนไหวของนักเต้น นักเต้นจะเปรียบเสมือนผู้ส่งสารหรือเป็นตัวกลาง
ในการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้นกับผู้ชม” และยังกล่าวไว้อีกว่า “การทดลองออกแบบท่าเต้นใหม่ 
(Experimental Choreography) เป็นประเภทของการออกแบบท่าเต้นที่เปรียบเสมือนการทดลองคิดค้นการ
เคลื่อนไหวรูปแบบการเต้นและแนวความความคิดแบบใหม่ แล้วน าเสนอเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในแนวใหม่
“ในการแสดงที่ออกแบบท่าเต้นเพ่ืองานการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นการออกแบบการเต้นที่ค่อนข้างพบเห็นได้อยู่
บ่อย ต้องท างานภายใต้กรอบกระบวนการจึงการการทดลองเพ่ือให้เกิดการแสดงที่หลากหลายและไม่ซ้ ากับการ
แสดงท่ีเคยมีมา ดังนั้น การออกแบบท่าเต้นในงาน Bua la จึงเป็นการผสมการผสมผสานการเล่าเร่ืองราวและ
ท่าทางที่น าเอาเอกลักษณ์ของดอกบัวมาน าเสนอ โดยเอกลักษณ์มาจากการตีความจากดอกบัวของนักออกแบบ
ท่าเต้นและนักแสดงอาจกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
  
3.1 ท่าทางการเคลื่อนไหวจากการด้นสด 
 นักออกแบบท่าเต้นได้ทดลองท าการด้นสดก่อนที่จะน าท่าทางมาประกอบร้อยเป็นท่าเต้น (Routine) โดย
นักออกแบบท่าเต้นวางโครงเรื่องในการน าเสนอ แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบท่าเต้น การด้นสด 
(Improvisation) การด้นสดทางนาฏยศิลป์เป็นการปลดปล่อยความสร้างสรรค์ที่นักเต้นได้รับการกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อม ความดั้งเดิมประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวเอง รวมถึงการแสดงการเคล่ือนไหวโดยปราศจากการ
เตรียมการ ถือเป็นการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง หมายความว่า การด้นสดที่ไม่ได้
มีการวางแผน ผู้ที่ด้นสดจะท าการปล่อยสัญชาตญาณของตนเองเพ่ือค้นหา  สร้างสรรค์ และแสดงภาพ
แนวความคิด และความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภายใน
จิตใจ การด้นสดถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ ส าหรับค้นหาการเคลื่อนไหว แนวคิดการด้นสด หากได้มีการ
ทดลองจะเห็นได้ว่านักเต้นสามารถใช้สัญชาตญาณของตนเองในการบิดรูปแบบการเต้นที่มีอยู่เดิมไปสู่การ
สร้างสรรค์ในรูปแบบของตนเอง ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า การด้นสดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้ค้นหา
การเต้น จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจระดับในภาพ จนถึงการเรียนรู้แนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง (Using Improvisation, 1982:  P.6) 

นักออกแบบท่าเต้นได้ท่าที่สื่อความหมายของดอกบัว โดยใช้วิธีการเกิดภาพในหัวและใช้ร่างกายในการ
เคลื่อนไหวแทน ใช้มือในการประกบกันในลักษณะดอกบัวตูมใช้การวาดแขนเป็นแทนดอกบัวตูมผสมกับกาขยับ
เท้าแทนลักษณะการลอยตัวของดอกบัวในน้ าใช้ต าแหน่งการวางมือที่ห้าของท่าบัลเลต์และลากมือเปิดออกเป็น
การแทนดอกบัวที่บานออกน ามาร้อยเรียงท่าและถ่ายทอดให้กับนักแสดง 
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3.2 ท่าทางการเคลื่อนไหวจากการตีความ 
  นักออกแบบท่าเต้นน าหลักการของการแสดงมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบท่าเต้น  เริ่มจาก
กระบวนการถามค าถามนักแสดง โดยใช้ค าความปลายเปิด เพ่ือให้นักแสดงได้น าเสนอความคิดในมุมมองของ
ตัวเอง  มีค าถามทั้งหมด 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ค าถามท่ี 1 ถ้าคิดถึงบัว  จะนึงถึงอะไร ? 
 ค าตอบที่ได้จากการสอบถามนักแสดง เมื่อนึกถึงบัว จะนึกถึง กลีบ, สีชมพู, สีเขียว, รากบัว,คนแก่,อาศัย
อยู่ในน้ า,ลักษณะการอยู่กันเป็นกลุ่มความบานของดอกบัว,โคลน,ใบบัว, การไหว้พระ, เมล็ด, ความสวยงาม, 
ดอกบัว 
 ค าถามที ่2  คิดว่าเอกลักษณ์ของความเป็นดอกบัวคืออะไร ? 
 ค าตอบที่ได้จากการสอบถามนักแสดง  เมื่อถามถึงเอกลักษณ์ของดอกบัว คือ สีชมพู, ความเชื่อ,  ศาสนา, 
หยดน้ า, พระ, ความบริสุทธุ์, ความตูมความบานของดอก, ความสวยงาม, ผู้หญิง 
 ค าถามท่ี 3 ให้ออกแบบท่ามาหนึ่งท่าท่ีคิดว่าเป็นดอกบัวในความคิดของเรา ? 
 จากภาพประกอบค าอธิบายที่นักแสดงได้สื่อความ นักแสดงให้ความส าคัญกับกลีบบัว และการจัด
องค์ประกอบของการรวมตัวของดอกบัว การใช้มือที่ท าท่าในลักษณะการพนม และการใช้นิ้วมือท าท่าใน
ลักษณะการตูมของดอก เพ่ือแทนตัวดอกตัวที่อยู่ในลักษณะตูม โดยแยกเป็นแนวความคิดของนักแสดงทั้งห้า
เรียงจากรูปภาพประกอบเริ่มจากซ้ายบนไปทางขวา 
 คนที่ 1 ยืนในลักษณะเอาแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัว ยืนล าตัวตรง ปลายเท้าเปิดออกเล็กน้อย ใช้แทน
ดอกบัวเพียงดอกเดียว เน้นลักษณะเฉพาะแค่หัวที่แสดงความเป็นดอกบัวตูม โดยแสดงความหมายของความสง่า
งามและความสวยงาม 
 คนที ่ 2 ยืนในลักษณะเอาเท้าข้างขวาวางไปทางด้านหลังมือข้างขวาวางข้างหน้าล าตัว แขนและมือข้าง
ซ้ายยื่นออกจากล าตัว โดยที่ข้อมือและนิ้วมือท าท่าในลักษณะของการหยิบของแต่หงายมือขึ้น นักแสดงสื่อ
ความหมายด้วยท่าทางการแกะเมล็ดบัวเพ่ือรับประทาน โดยการยืนแทนรากบัวที่มีความพัวพันกันของราก เป็น
ดอกบัวในลักษณะดอกเดียวไม่มีใบ 
รูปภาพประกอบ 
 คนที ่ 3 นักแสดงอยู่ในท่าการนั่งตั้งขาข้ึนทั้งสองข้าง และแขนยื่นออกไปเล็กน้อย มือข้างขวาแบออกใน
ลักษณะคว่ าลง มือข้างซ้ายอยู่ลักษณะของกลีบบัว นักแสดงต้องการน าเสนอถึงความเรียบร้อยของผู้หญิง และ
ต้องการสื่อความหมายในการเด็ดดอกบัว อยู่ในลักษณะการนั่งที่แทนความเป็นบัวที่ไม่มีราก มีเพียงก้านดอก 
 คนที ่ 4 นักแสดงยืนตรง บิดล าตัวเล้กน้อย มือทั้งสองข้างประกบเข้าหากันและงอข้อศอกเล้กน้อย โดย
แทนรากท่ีมีใบบัวและดอกบัว ในลักษณะการยืนเป็นกอบัว 
 คนที่ 5 นักแสดงยืนในลักษณะเท้าชิดติดกันงอหัวเข่าเล้กน้อยแขนทั้งสองข้างกางออกมือท าท่าใน
ลักษณะของดอกบัวตูมโดยนักแสดงใช้ร่างกายแทนผู้หญิงที่ก าลังไหว้แสดงความอ่อนช้อย โดยอยู่ในลักษณะของ
ดอกบัวดอกเดียว มีราก แขนทั้งสองแทนดอก 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที ่1 : ภาพประกอบ 
ที่มา: พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ 

 
 จากการใช้แบบฝึกหัดให้กับนักแสดงได้แสดงความคิดเห็นและน าเสนอความคิด รวมถึงได้น าเสนอท่าทาง
การเคลื่อนไหว นักออกแบบท่าเต้นได้น าท่าที่นักแสดงได้ออกแบบมาปรับใช้ในการแสดง 
 

ภาพที ่2 : ภาพประกอบ 
ที่มา: พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ 

 
4. อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
  ทางสถานที่จัดการแสดง ได้ออกแบบสถานที่ในการจัดการแสดงลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลราม
อินทรา เนรมิตให้เป็นปราสาท โดยการใช้ดอกไม้บัวในการตกแแต่งและได้จัดท าตุ๊กตาที่ท ามาจากวัสถุดิบที่เป็น
กลีบบัวจากดอกไม้ประดิษฐ์มาพันเข้ากับลวด เป็นรูปทรงของเจ้าหญิงบัว โดยนักแสดงมีส่วนร่วมด้วยการเดิน
เข้าไปแสดงท่าทางเหมือนสนทนาและมองด้วยความหลงไหล และหันไปเจอกับเจ้าหญิงบัวตัวจริงที่เป็นนักแสดง 
ตุ๊กตาเจ้าหญิงบัวจึงเป็นเหมือนอุปกรณ์ประกอบการแสดง เพ่ือส่งการสื่อสารให้ผู้ชมได้รับรุ้เรื่องราวในสิ่งที่นัก
ออกแบบท่าเต้นต้องการน าเสนอ  
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5. ดนตรี  
 Susan Cooper(1988,p.39) ได้เสนอแนวคิดการเลือกและการใช้เพลงไว้ว่า 

   ... “ MUSIC หรือ เพลง เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงนอกเหนือจากส่วนปัจจัย
อ่ืน ๆ ความสมบูรณ์ของการแสดงมีโครงสร้างโดยนักออกแบบท่าเต้นเป็นผู้สร้างขึ้นใน
รูปแบบที่ก าหนด  วิธีที่ความคิดทางดนตรีและการพัฒนาสามารถช่วยได้  ไปสู่การ
พัฒนาการออกแบบท่าได้ดนตรีที่มีบรรยากาศที่มีพลังจะช่วยสนับสนุนเพลงด้วย  ความ
สนใจจังหวะจะเพ่ิมการออกแบบท่าเต้นเพลงที่มีความสนใจ และส่วนเพลงที่มีเนื้อร้องจะ
ช่วยเพิ่มการออกแบบท่าเต้นได้ดี”... 

 
 นักออกแบบท่าเต้นเลือกใช้เพลงที่สื่อความหมายและให้ความรููสึกเหมือนก าลังอยู่ในงาน

เต้นร า โดยปรับแต่งจากเพลง Once Upon a DecmberInstrumental และเพลง Dark 
Vampire Music-The Vampire Masquerade ในการคัดเลือกเพลงนักออกแบบท่าเต้น
เกิดจากการสิ่งเร้าที่ได้จากการรับฟัง  

  
นราพงษ์ จรัสศรี (2550). ที่ได้กล่าวถึง “แรงบันดาลใจเกิดจากสิ่งเร้าทางด้านเสียง 

(AuditoryStimuli) ในการออกแบบท่าเต้นของนักออกแบบท่าเต้นมีการใช้อวัยวะภาย
ทุกส่วนในร่างกาย ในการออกแบบท่าเต้นซึ่งสอดคล้องทฤษฎีวิธีการสร้างงานทางด้าน
นาฏยศิลป์ (Methods of Constrution) ของ นราพงษ์ จรัสศรี ที่ได้กล่าวถึง สิ่งเร้าที่ท า
ให้เกิดแรงบันดาลใจ (Stimuli) นั้นคือสิ่งเร้าด้านลีลาการเคลื่อนไหว (Kinesthetic 
Stimuli) เช่น การแสดงท่ีได้รับแรงบันดาลมาจากการเคลื่อนไหวล้วน  และในการ
ออกแบบท่าเต้นนักออกแบบท่าเต้น เน้นการสื่อสารโดยผ่านสัญลักษณ์”  

 
 การออกแบบท่าเต้นที่ใช้ในงานกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศในงานด้วย

เสียงเพลงจากการแสดงชุด Queen of Bua la Fiesta 
 

6. สถานที่ 
 ในการใช้สถานที่เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงในการตลาดเชิงกิจกรรม ชุด Queen of Bua la Fiesta ผู้สร้า
งานได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนในการทดลองและฝึกซ้อม และส่วนของสถานที่ใช้ในการแสดง  
 1. สถานที่ใช้ในการทดลองและฝึกซ้อม  
 ในการฝึกซ้อมผู้สร้างงานได้แบ่งออกเป็นช่วงของการทดลอง และช่วงของการประกอบร้อยเรียงท่าเข้ากับ
เพลง โดยการทดลองจะให้เวลานักแสดงในการเตรียมตัวตอบค าถามและให้เวลาในการน าเสนอท่าเต้นโดย
น าเอาเอกลักษณ์ของความเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนักออกแบบท่าเต้นจะเป็นผู้เรียบเรียงท่าจากนักแสดง
ทั้งหมด โดยน าเอามาแทรกกับท่าที่นักออกแบบท่าเต้นได้ทดลองออกแบบไว้ ใช้เวลาในการต่อท่าและฝึกซ้อม
ให้กับนักแสดงทั้งหมดสองชั่วโมงครึ่ง และเน่ืองจากการท างานอยู่ภายใต้คอนเซปต์จึงต้องมีการส่งงาน โดยนัก
ออกแบบท่าเต้นได้ใช้วิธีการถ่ายวีดิโอและส่งการแสดงให้กับตัวแทนผู้ดูแลการจัดกิจกรรมเป็นผู้ ตรวจสอบการ
แสดงได้มีการฝึกซ้อมการแสดงที่ใช้ในการโปรโมทกับทางรายการแจ๋ว  และนัดนักแสดงเพ่ือทบทวนท่าเต้นใน
การแสดงอีก 1 วันเป็นเวลาสามชั่วโมงเพ่ือให้การแสดงออกมาสมบูณณ์แบบมากที่สุดจึงเลือกใช้ห้องเต้นภาาย
ในสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลับศรีปทุมเป็นสถามที่ทดลองและฝึกซ้อม 

 

 

 
          2. สถานที่ในการจัดแสดง 
 เนื่องจากทางห้างเซนทรัล รามอินทราเป็นผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดและได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น เมืองไทย และทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นในการใช้สื่อเพ่ือโปรโมรและกระจาย
ข่าวในการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน กิจกรรมเลือกการแถลงข่าวและมีการเดินทางไปโปรโมทที่รายการ
แจ๋ว ช่อง 3 การแสดงชุด “Queen of bua la fiesta” ได้จัดการแสดง 2 สถานที่ โดยน าไปแสดงในรายการ
แจ๋ว ตึกช่องสาม มารีนนท์ และลานกิจกรรมส าหรับงานแสดงที่เซนทรัลรามอินทรา จัดตั้งแต่วันที่ 1 -11 
พฤศจิกายน  2561 ณ ลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล สาขารามอินทรา 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 : รูปภาพวันแถลงข่าวและวันโปโมทรายการแจ๋ว 
ที่มา: พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ 

 
7. เครื่องแต่งกายและแสง  
 เครื่องแต่งกายที่เลือกใช้ ผู้สร้างงานค านึงถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นหลัก Susan Cooper 
(1988,p.49) ที่ได้กล่าวว่า “การออกแบบเครื่องแต่งกายต้องท างานร่วมกับการเคลื่อนไหวเครื่องแต่งกายต้องให้
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นต้องสบายและไม่ท าให้นักเต้นกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแขนและเท้า”  ตามแนวคิด
ของที่ได้ตกลงกับทางผู้ประกอบการ คือต้องการเตรื่องแต่งกายที่เป็นการเน้นเอาเอกลักษณ์ของดอกบัวมา
ตกแต่ง และต้องการให้สวยงามดุจเหมือนเป็นงานเต้นร าของเจ้าชายและเจ้าหญิง โดยผู้สร้างงานที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้ออกแบบท่าเต้นและออกแบบเครื่องแต่งกายรวมถึงหารูปแบบตัวอย่างของการน ามาประยุกต์และสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกายขึ้นมาใหม่ จะต้องค านึงถึงการเคลื่อนไหวของการเต้น ผู้สร้างงานเลือกเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของดอกบัวนั้นคือ ความเป็นกลีบของบัว ที่มีลักษณะของรูปทรงหยดน้ า และการไล่สีของแต่ละกลีบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 1. ชุดราตรีเจ้าหญิงบัว เป็นชุดราตรีสีชมพูม่วง น ามาจากสีเอกลักษณ์ของบัวคือสีชมพูที่มีความอมสีม่วง 
ใช้เป็นชุดที่มีกระโปรงบานและใหญ่ เลือกใช้ใช้ผ้าในการตัดเย็บทั้งหมด 4 ชิ้น เพ่ือให้มีรายละเอียดในตัว
กระโปรงเวลาหมุน 
 2. ชุดเต้นของนักแสดงประกอบ ผู้สร้างงานออกแบบให้เป็นกลีบบัวมาเรียงต่อกันในลักษณะคว่ ากลีบลง 
เลือกใช้สีชมพูอมม่วง และตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่ท างานดอกไม้ประดิษฐ์รัดเป็นข้อมือ 
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ภาพที ่4 : เครื่องแต่งกายและแสง 

ที่มา: พิชญาภา วิศิษฎ์ศิลป์ 
  

5. สรุปการศึกษาและอภิปรายผล 
 ในการศึกษากระบวนการออกแบบท่าเต้นในการตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา  Bua la Fiesta ll  ผู้
สร้างสรรค์การแสดงในชุด Queen of bua la fiesta ใช้องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานมีทั้งหมด 
8 ประการ ได้แก่ แนวคิด, นักแสดง, ลีลาท่าทาง, อุปกรณ์ประกอบการแสดง, ดนตรี, สถานที่, เครื่องแต่งกาย
และแสง ในแต่ละองค์ประกอบมีแนวคิดและกระบวนการในการสร้างงานขั้นตอนการออกแบบท่าเต้นของสุรพล 
วิรุฬรักษ์ (2547: หน้า 226-234) การสร้างสรรค์งานจากการตีความและการน าเอกลักษณ์ของดอกบัวมา
น าเสนอเพ่ือให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ที่นักออกแบบท่าเต้นได้เป็นผู้ควบคุมทั้งการแสดงและการออกแบบเครื่อง
แต่งกาย ในการออกแบบการแสดงมีส่วนประกอบในการท างานและมีกระบวนการตามขั้นตอนตามการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การสร้างผลงานส าหรับใช้ในการตลาดเชิงกิจกรรมมีปัจจัยที่ต้องค านึงถึงนอกจากความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นแนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน  ยังมีปัจจัยเรื่องงบประมาณในการจัด การ
บริหารทรัพยากรมีความส าคัญไม่แพ้กัน ผู้สร้างงานต้องเป็นผู้ควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด และในการออกแบบ
และวางแผนเพ่ืองานการตลาดเชิงกิจกรรมต้องได้ความร่วมมือในการบริหารการจัดการ  เพ่ือให้งานได้ถูก
เผยแพร่ไปยังสื่อต่าง ๆ และไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณหากแต่ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์  (Creation 
Idea) ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้เพ่ือจะให้ได้มาซึ่งจ านวนผู้บริโภคที่
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการดึงผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างความรู้จักหรือประทับใจใน
ตราสินค้ามากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ
	 บทความเรื่องการจัดการกิจกรรมละคร	 “ตะลุยรัสเซียเชียร์บอลโลกกับพ่ีโชค-พ่ีท�า”	 กรณีศึกษา	
มหาวิทยาลยัศรปีทุม	มวีตัถปุระสงค์เพือ่อธิบายถงึการจดัการกจิกรรมละครชือ่	“ตะลยุรัสเซยีเชียร์บอลโลกกบั
พีโ่ชค-พีท่�า”		เพือ่ให้นกัเรยีนได้ตระหนกัถงึพษิภัยของการพนนั	โดยทางมหาวทิยาลยัศรปีทมุ	บางเขนได้เข้าไป
จดักจิกรรม	แก่โรงเรยีนในบรเิวณใกล้เคยีงจ�านวน	4	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนพิบูลอุปถัมภ์,	โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม,	โรงเรียนบางบัว	(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)	และโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา	ก่อนการจัดกิจกรรม	
ผูศ้กึษาต้องเข้ารบัการอบรมเพ่ือรบัเครือ่งมอืท่ีใช้ในกิจกรรม	หลังจากนัน้จงึได้น�าเครือ่งมอืมาใช้ในการวางแผน
การด�าเนินงาน	 เพื่อจัดตั้งทีมงานอาสาสมัครและถ่ายทอดความรู้สู่ทีมงาน	 เมื่อได้ทีมอาสาสมัครแล้ว	 ผู้ศึกษา
จึงเริ่มท�าการซ้อมการจัดกิจกรรมก่อนเข้าไปด�าเนินการจริงตามโรงเรียนต่างๆ	ในกิจกรรมจะมีตัวละครหลัก	3	
ตัวได้แก่	ตัวละคร	‘พี่โชค’,	‘น้องดวง’	และ	‘พี่ท�า’	และเกมมาสเตอร์หรือผู้ด�าเนินเกมอาสาสมัครที่ท�าหน้าที่
ดังกล่าวต้องหมั่นฝึกซ้อมจนช�านาญตามแผนที่ผู้ศึกษาได้วางไว้	
	 ในแต่ละโรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเข้าไปจัดกิจกรรมนั้น	 ผู้ศึกษาได้วางแผนรับมือกับ
ปัญหาต่างๆ	 ท่ีอาจจะเกิดข้ึน	 ซึ่งส่ิงที่ได้จากการเข้าไปจัดกิจกรรมทั้ง	 4	 โรงเรียน	 คือท�าให้รู้วิธีการจัดการ																				
ที่ชัดเจน	 โดยปัจจัยหลักท่ีส�าคัญ	 คือ	 ต้องค�านึงถึงวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม																
สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	และปรับปรุงพัฒนาทีมงานที่รับหน้าที่ส�าคัญอย่าง	พี่โชค	น้องดวง	พี่ท�า	 และ
เกมมาสเตอร์ให้มีคุณภาพ	ซึ่งทั้ง	4	ปัจจัยนี้เป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้การจัดกิจกรรมส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ภายในเวลาที่ก�าหนดได้	

ค�าส�าคัญ: การจัดการ,	วัยรุ่นและละครสร้างสรรค์

Abstract 
	 Article	“Russian	Rusk	World	Champion	with	P’Chock-P’Thum”	The	case	study	at	
Sripatum	University	aims	to	describe	the	management	of	the	name	activity.	“Russia	to	cheer	
the	World	Cup	with	P’chuck-P’thum”	by	Sripatum	University.	Bangkhen	has	organized	activ-
ities	for	made	student	aware	to	gambling.	There	are	4	schools	in	the	vicinity:	Pibulsongkram	
School,	Ladpraksep	Pittayakom	School,	and	Bang	Bua	School.	Also	the	Pratok	Thipwittaya	
School	before	the	event	Participants	must	be	trained	to	receive	the	tools	used	in	the	activ-
ity.	After	that,	tools	were	used	to	plan	the	operation	and	then	set	up	a	volunteer	team	and	
transfer	knowledge	to	the	team.	When	the	volunteer	team,	the	students	started	practicing	
their	activities	before	going	to	school.	There	were	three	main	characters	in	the	activity:	the	
characters	‘Chock’,	‘Doung’	and	‘Thum’,	and	the	master	or	game	operator.	Volunteers	who	
were	performing	such	duties	must	keep	practicing	as	instructed	by	the	instructor.

1	 อาจารย์ประจ�า	สาขาศิลปะการแสดง	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การจัดการกิจกรรมละคร “ตะลุยรัสเซียเชียร์บอลโลกกับพี่โชค-พี่ทา” 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Activity Arrangement Drama “Ta lui Rassia cheer ball lok 
with P’Choke-P’Thum” Case Study Sripatum University

บุณฑริกา มั่งคั่ง1

	 At	 each	 school,	 Sripatum	University	 organized	 the	 activity.	 Researchers	 have	
planned	to	deal	with	the	problems	that	may	occur.	What	was	going	on	in	the	4	schools	are	
to	know	how	to	manage.	The	main	factor	was	taken	into	account	the	age	of	the	participants.	
Number	of	participants	Event	venue	And	improved	the	team	to	undertake	important	roles	
such	as	Chock,	Doung,	Thum	and	master	games,	all	four	factors	were	important	to	make	the	
event	accomplished.

Keywords:  Arrangement,	Teenager	and	Creative	drama

         
 

 
  

team and transfer knowledge to the team. When the volunteer team, the students started 
practicing their activities before going to school. There were three main characters in the 
activity: the characters 'Chock', 'Doung' and 'Thum', and the master or game operator. 
Volunteers who were performing such duties must keep practicing as instructed by the 
instructor. 

At each school, Sripatum University organized the activity. Researchers have planned 
to deal with the problems that may occur. What was going on in the 4 schools are to know 
how to manage. The main factor was taken into account the age of the participants. Number 
of participants Event venue And improved the team to undertake important roles such as 
Chock, Doung, Thum and master games, all four factors were important to make the event 
accomplished. 
Keywords: Arrangement, Teenager and Creative drama 
 
บทน า 

โครงการ G-Volunteer อาสาสมัครรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหาการพนัน ได้ตระหนักถึงปัญหาและ
ผลเสียที่เกิดจากการเล่นพนัน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน 
นักศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร G-Volunteer จึงได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดกิจกรรมละคร ‘ ตะลุยรัสเซีย เชียร์บอลโลกกับพ่ีโชค-พ่ีท า ’ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและรณรงค์
เกี่ยวกับปัญหาการพนัน แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา โดยสสส . ได้มีเป้าหมายในการสร้างภาคีเครือข่าย
สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ น าร่อง 10 แห่ง สนับสนุนการจัด กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่
ใกล้เคียง (พ้ืนที่ละอย่างน้อย 5 แห่ง) ในช่วงเทศกาลการแข่งขัน ฟุตบอลโลก ในปี 2561 นี้  

ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้ง
นี้โดยได้คัดเลือกและน ากิจกรรมเข้าไปที่โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง อันได้แก่ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โรงเรียน
ลาดปลาเค้าพิทยาคม โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ซึ่งทั้ง 4 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดังนั้นการจัดกิจกรรมของทั้ง 4 โรงเรียนนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็น
กิจกรรมเดียวกันแต่เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไป เช่น พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม หรือ จ านวน
นักเรียนในแต่ละที่ จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมนั้นต้องมีการวางแผน ปรับเปลี่ยน แก้ไข ในทุกๆครั้งก่อนการเริ่ม
กิจกรรม เพ่ือให้กิจกรรมบรรลุตามเป้าประสงค์ตามที่กลุ่มอาสาสมัครรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหาการพนันและ 
สสส.ได้วางไว้  

ดังนั้นผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลการจัดท ากิจกรรมทั้ง 4 โรงเรียนนี้จึงได้ค้นพบวิธีการในการจัดการ
ในแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้กิจกรรมนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และเยาวชนได้เ ข้าใจถึงสิ่งที่
กิจกรรมต้องการจะสื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาการจัดการกิจกรรมละคร ‘ ตะลุยรัสเซีย เชียร์บอลโลกกับพ่ีโชค-พ่ีท า ’ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ไดเ้รียนรู้วิธีการจัดการ และวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการกิจกรรมละคร ‘ ตะลุยรัสเซีย เชียร์บอล

โลกกับพ่ีโชค-พ่ีท า ’ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม  
          2)    สามารถน าหลักการการจัดการกิจกรรมละครในครั้งนี้ไปใช้ในการการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ผู้ศึกษาในฐานะของผู้ดูแลโครงการนี้ให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ท าการศึกษาว่าหลักการของการ
จัดการ หมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในอันที่จะเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ
ด าเนินไปในแนวทางที่จะบรรลุส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย กิจกรรมละคร‘ ตะลุยรัสเซีย เชียร์
บอลโลกกับพ่ีโชค-พ่ีท า ’ เป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนในช่วงเทศกาลการแข่งขัน ฟุตบอลโลก ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 
- 15 กรกฎาคม 2561 ผู้ศึกษาจึงวางแผนระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงในช่วงวันที่ 
1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลาที่กิจกรรมจะต้องเสร็จสิ้นคือ 3 เดือน  ท าให้แบ่งขั้นตอน
การด าเนินออกเป็นทั้งหมด 3  ช่วง ดังต่อไปนี้ 

1. ช่วงการเตรียมจัดกิจกรรม (Pre Production) 
2. ช่วงการจัดกิจกรรม (Production) 
3. ช่วงหลังจัดกิจกรรม (Post Production) 
 
1) ช่วงการเตรียมจัดกิจกรรม (Pre Production) 
เมื่อทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสถาบันศึกษาน าร่องในการจัดกิจกรรม

ละคร  ‘ ตะลุยรัสเซีย เชียร์บอลโลกกับพ่ีโชค-พ่ีท า ผู้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือรับเครื่องมือส าหรับการจัดกิจกรรม
ร่วมกับอีกทั้ง 9 มหาวิทยาลัยน าร่อง และเมื่อผู้ศึกษาได้รับการอบรมรับเครื่องมือส าหรับการจัดกิจกรรม
เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถล าดับรายละเอียดกิจกรรมได้ดังนี้  

1. จับกลุ่ม (รอบ 32 ทีมสุดท้าย)จัดกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 
กลุ่ม กลุ่มละ 4-8 คน (ตามจ านวนนักเรียน) โดยใช้วิธีท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน เช่น แบ่งตาม
ห้องเรียน แบ่งโดยนับ 1-8 แล้วแยกกลุ่มตามตัวเลข ฯลฯ 

2. เกมมาสเตอร์จะแจกกระดาษท่ีเขียนชื่อประเทศ 4 ประเทศให้แก่ทุกๆกลุ่ม และภายในห้องจะมีแผ่น
ป้ายที่เป็นชื่อประเทศ มีทั้งหมด 32 ประเทศ โดยที่เกมมาสเตอร์จะวางแผ่นป้ายไว้ที่พ้ืนอีกฝั่งหนึ่งของ
พ้ืนที่จัดกิจกรรม และให้แต่ละกลุ่มออกมาตามหาแผ่นป้ายที่มีชื่อประเทศที่ตัวเองได้รับ ทั้งหมด 4 
แผ่นภายในเวลาที่ก าหนด หากกลุ่มไหนที่หยิบไม่ครบ 4 แผ่นป้าย จะต้องเสียเงินเพ่ือซื้อประเทศนั้น
มาเป็นของตัวเอง และเกมมาสเตอร์ให้แต่ละกลุ่มพลิกแผ่นป้ายไปยังด้านหลัง จะมีซองเล็กๆติดอยู่ 
ภายในซองจะมีเงินรางวัลซ่อนอยู่เพียงบางแผ่นป้ายเท่านั้น เพ่ือสะสมเป็นเงินประจ ากลุ่ม  โดย
สามารถไปรับเงินได้ที่ธนาคาร 

3. เมื่อจัดกลุ่มเสร็จสิ้น ทีมงานจะแจกผ้าและธงเพ่ือแสดงสีประจ าของแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้จดจ าได้ง่ายและ
สะดวกต่อการเล่นเกม หัวหน้าแต่ละกลุ่มมีหน้ารักษาธงสีประจ ากลุ่มให้อยู่จบกว่าจะจบกิจกรรม 

4. เกมมาสเตอร์พาเด็กนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมตะลุยรัสเซีย เชียร์บอลโลก โดยให้นักเรียนต่อแถวเรียงกัน 
และวิ่งทั่วๆห้อง เพ่ือเดินทางไปยังประเทศรัสเซีย เจ้าภาพของการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี 2018 

         
 

 
  

5. เกมมาสเตอร์แนะน าการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศรัสเซีย ซึ่งรอบนี้เป็นรอบ 32 ทีมสุดท้าย ในแต่
ละรอบ การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นคนละสนามกีฬา ซึ่งแตกต่างกันทั้งขนาดของสนามกีฬาและปริมาณ
ความจุคนดู ท าให้มีราคาค่าเข้าชมการแข่งขันที่ต่างกัน ในรอบนี้ เสียค่าเข้าชม 100 รูเบิล 

6. เกมส์การแข่งขันรอบที่ 32 ทีม : จับลูกบอลสีต่างๆ มีการวางเดิมพันโดยพ่ีโชคและน้องดวง ให้มีฝั่ง
ซ้ายขวาคนละสีกัน โดยเกมการแข่งขันในรอบแรกนั้น เกมมาสเตอร์จะมีตะกร้าท่ีบรรจุลูกบอล 
จ านวน 2 สี 2 ลูกด้วยกัน เมื่อผู้วางเดิมพันชนะก็จะได้เงินเพ่ิม และพ่ีโชคน้องดวงก็จะหายตัวไปทุก
ครั้งหลังจากออกมาให้เงินเดิมพัน 

7. ช่วงพ่ีท า : หาความรู้เกี่ยวกับบอลโลกตัวละคร ‘พ่ีท า’ ปรากฏตัวออกมา ชวนให้แต่ละกลุ่มท า
กิจกรรม โดยที่ไม่บังคับ กลุ่มใดจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ พ่ีท าแจกซองจดหมายใหญ่ให้ ภายในซองจะมี
แผ่นป้ายความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลโลก และมีกระดาษค าถาม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาค าตอบภายใน
เวลาที่ก าหนด กลุ่มใดที่สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด จะได้รับเงินรางวัล 

8. จับการ์ดสถานการณ์ เกมมาสเตอร์สุ่มคนในพ้ืนที่จัดงานมา 1 คน (อาจจะเป็นตัวนักเรียนหรือคุณครู) 
มาจับการ์ดสถานการณ์ หากได้สถานการณ์ท่ีดี จะได้รับเงินรางวัลเพ่ิมในทุกกลุ่มๆ หากหยิบได้
สถานการณ์ท่ีไม่ดี ทกุกลุ่มจะต้องเสียเงินที่ธนาคาร 

9. เกมส์การแข่งขันรอบที่ 16 ทีม : เปิดการ์ดยิงประตูเกมมาสเตอร์จะแบ่งภายในกลุ่ม ออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่อย ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อย จะถือแผ่นป้ายประเทศกลุ่มละ 1 แผ่นป้าย แต่ละกลุ่มย่อย ต้องไปเจอกับกลุ่ม
ย่อยกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือท าการแข่งขันเกม เปิดการ์ดยิงประตูกัน กติกาคือ แต่ละกลุ่มย่อย จะได้รับการ์ด
จากทีมงาน 2 ใบ ที่เขียนไว้ว่า ยิงประตูซ้าย-ขวา และ กันประตูซ้าย-ขวา ทีมงานจะให้มีการเปิดแผ่น
ป้ายพร้อมกันทั้ง 2 ทีม ทั้งหมด 3 ครั้ง หากเปิดเจอค าตรงกัน เช่น กลุ่มที่ 1 เปิดแผ่นป้าย ยิงประตู
ซ้าย ส่วนกลุ่มที่ 2 เปิดแผ่นป้าย กันประตูซ้าย แสดงว่ากลุ่มที่ 2 ได้คะแนนเนื่องจากกันประตูไว้ได้ แต่
ถ้าหากเช่น กลุ่มที่ 1 เปิดแผ่นป้าย ยิงประตูซ้าย ส่วนกลุ่มที่ 2 เปิดแผ่นป้าย กันประตูขวา แสดงว่า
กลุ่มท่ี 1 ได้คะแนนเนื่องจากสามารถยิงเข้าประตูได้ ในขั้นนี้ จะสามารถคัดทีมฟุตบอลให้เหลือเพียง 8 
ทีมสุดท้าย และจะมีพ่ีโชคและน้องดวงเข้ามาอีกครั้งเพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันวางเดิมพันว่าทีมไหนจะชนะ 
และจะมีการจ่ายเงินให้1เท่า ถ้าผู้เข้าแข่งขันวางเดินพันชนะ 

10. ช่วงพ่ีท า : สัญลักษณ์ของบอลโลกตัวละคร ‘พ่ีท า’ ปรากฏตัวออกมา ชวนให้แต่ละกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยที่ไม่บังคับ กลุ่มใดจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ ในช่วงนี้จะให้แต่กลุ่มท าท่าเป็นสัตว์ประจ าการแข่งขัน
ฟุตบอลโลกในปี 2018นี้ หากกลุ่มใดท า จะได้รับเงินรางวัลไปตามที่ตกลง 

11. เกมมาสเตอร์เข้ามาด าเนินกิจกรรมต่อ ทุกกลุ่มจะต้องมีป้ายชื่อประเทศอยู่ 1 แผ่นป้าย โดยในรอบนี้
จะมีบางกลุ่มท่ีไม่มีแผ่นป้ายเลย เกมมาสเตอร์จะเสนอให้กลุ่มที่มี 2 แผ่นป้าย น าแผ่นป้ายออกประมูล
ให้แก่ทีมที่ยังไม่มีแผ่นป้ายประเทศ เพ่ือให้ทุกกลุ่มมีแผ่นป้ายประเทศในมือ กลุ่มละ 1 แผ่นป้าย
เท่ากัน 

12. เกมส์การแข่งขันรอบที่ 8 ทีม : เป่ายิงฉุบ เกมมาสเตอร์จะจัดกลุ่ม โดยให้ทีม 2 ทีมหันหน้าเข้าหากัน 
ทีมงานแจกอุปกรณ์ เป็นรูปประตูฟุตบอลตั้งอยู่ข้างหน้าของแต่ละกลุ่ม โดยมีแผ่นป้ายจ านวน 6 แผ่น 
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วางเป็น2แถว แถวละ 3 แผ่น แทนผลลัพธ์ของฟุตบอลที่ก าลังจะเข้าประตู กติกาคือ ให้ทั้ง2ทีมเปายิง
ฉุบกัน โดยแต่ละครั้ง ภายในทีมต้องคิดและเปายิงฉุบให้พร้อมกัน หากทีมไหนชนะ แผ่นป้ายตรงกลาง
จะถูกพลิกเป็นอีกด้าน หากทีมไหนสามารถชนะ จนสามารถพลิกแผ่นไปทุกแผ่นไปจนถึงประตู
ฟุตบอลของอีกฝั่ง ถือว่าชนะ ซึ่งพ่ีโชคและน้องดวงก็จะออกมาให้ผู้เข้าแข่งขันวางเดิมพักอีกเช่นเคย 

13. เกมมาสเตอร์สุ่มคนในพ้ืนที่จัดงานมา 1 คน (อาจจะเป็นตัวนักเรียนหรือคุณครู) มาจับการ์ด
สถานการณ์ หากได้สถานการณ์ที่ดี จะได้รับเงินรางวัลเพ่ิมในทุกกลุ่มๆ หากหยิบได้สถานการณ์ที่ไม่ดี 
ทุกกลุ่มจะต้องเสียเงินเข้ากองกลาง 

14. มีแอร์โฮสเตทออกมาขายขนมและของใช้ โดยสามารถใช้เงินรูเบิลที่สะสมภายในกลุ่ม ซื้อเอาไป
รับประทานเอาไปใช้ได้ฟรี (เพ่ืหลอกล่อให้ผู้เข้าแข่งขันใช้เงินให้หมด) 

15. เกมส์การแข่งขันรอบที่ 4 ทีม (รองชนะเลิศ) : ยิงบอลสนามเล็กในรอบนี้ ทีมงานแจกวางกล่องเกมไว้ที่
พ้ืนโรงละคร โดยให้ทีม ครั้งละ 2 ทีมมาแข่งขันกัน กติกาคือ ให้ตัวแทนกลุ่ม ใช้นิ้วเขี่ยลูกบอลขนาด
จิ๋ว หากทีมใดสามารถเข้าประตูฟุตบอลของฝั่งตรงข้ามได้ก่อน เป็นผู้ชนะ และพ่ีโชคและน้องดวงก็
ออกมาวางเดิมพันอีกเช่นเคยโดยครั้งนี้ผู้ที่วางเดิมพันแล้วชนะจะได้เงินเพ่ิมเป็น 3 เท่า 

16. เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เกมส์การแข่งขันรอบที่ 2 ทีมสุดท้าย (ชิงชนะเลิศ) : เล่นฟุตบอล ได้เงิน 5 เท่า
ในรอบนี้ เหลือเพียง 2 ทีมสุดท้าย เกมมาสเตอร์จะให้แต่ละทีม ผลัดกันเตะฟุตบอลให้เข้าประตู ใคร
สามารถท าแต้มได้ถึงก าหนดก่อน เป็นแชมป์เปี้ยนของการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ของเกมส์นี้ แต่
การหลอกลวงรอบนี้ของพ่ีโชคและน้องดวงคือในทุกครั้งเมื่อมีการวางเดิมพันจะมีการให้เงินเพ่ิมทุก
ครั้ง แต่ครั้งสุดท้ายนี้ที่แจ้งว่าจะมีการให้เงินเพ่ิมถึง  5 เท่า เป็นแค่การหลอกล่อให้ทุกคนวางเงินเดิม
พันให้ได้มากที่สุดเท่านั้น เพราะเมื่อการแข่งขันจบสิ้นลง พ่ีโชคและน้องดวงจะหายตัวไปทันที โดยได้
ไปทั้งเงินที่ทุกคนวางเดิมพัน และไม่มีการน าเงินกลับให้ 5 เท่า  

17. สรุปผลกิจกรรม ท าความเข้าใจเรื่องพ่ีโชค น้องดวง พ่ีท า 
           และเนื่องด้วยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น าศิลปะการละครเข้าไประยุกต์ใช้ในกิจกรรม เมื่อผู้ศึกษา
ทราบรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ผู้ศึกษาจึงต้องน าเครื่องมือนี้มาแยกรายละเอียด เพ่ือที่จะท าให้เข้าใจ
เครื่องมือนี้อย่างถ่ีถ้วน และท าให้สามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานที่ผู้ศึกษาจะต้องจัดหาต่อไป เมื่อศึกษากิจกรรม
อย่างถ้วนถี่แล้ว จึงท าให้ค้นพบว่ากิจกรรมนี้มีตัวละครหลักทั้งหมด 3 ตัวที่เป็นตัวด าเนินเรื่องส าคัญของ
กิจกรรมละครในครั้งนี้ ได้แก่ พ่ีโชค น้องดวง และพ่ีท า โดยผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ตัวละครทั้งหมดนี้ก่อน 
เพ่ือที่ผู้ศึกษาจะได้คัดเลือกบุคคลที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกับตัวละครที่ได้ถูกก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความเป็นตัวละครออกมาน่าสนใจ และท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมเชื่อในตัวละครเหล่านั้นได้มากท่ีสุด 
              อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญของกิจกรรมนี้คือ การก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพราะถ้าหวังผลให้กิจกรรม
เป็นไปอย่างสนุก ราบรื่น และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มากที่สุด จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรมี
ทั้งหมด 32 คนเท่านั้น หลังจากนั้นจึงได้น าเครื่องมือมาใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือจัดตั้ งทีมงาน
อาสาสมัครและถ่ายทอดความรู้สู่ทีมงาน ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมีวางแผนระยะเวลา
ส าหรับก่อนการจัดกิจกรรม ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม – 20 มิถุนายม 2561 โดยทีมงานที่ได้จัดตั้งขึ้นนั้น มี
ทั้งหมด 12 คน (ทีมงาน 1 คนสามารถท าได้มากกว่า 1 หน้าที่) ดังนี้ 1.ผู้ควบคุมกิจกรรม (Producer) จ านวน 
1 คน 2.ผู้ดูแลติดต่อประสานงาน (Co-Producer) จ านวน 1 คน 3.ผู้ดูแลงบประมาณและสวัสดิการ จ านวน 1 

         
 

 
  

คน 4.ผู้ด าเนินกิจกรรม (Game Master) จ านวน 2 คน 5.ผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์ จ านวน 1 คน 6.ผู้ที่รับบทเป็น 
พ่ีโชค จ านวน 1 คน 7.ผู้ที่รับบทเป็น น้องดวง จ านวน 2 คน 8.ผู้ที่รับบทเป็น พ่ีท า จ านวน 2 คน 9. ผู้ที่รับบท
เป็น พนักงานธนาคาร จ านวน 2 คน 10.พ่ีเล้ียงคอยดูแลภาพรวมระหว่างการจัดกิจกรรม (Staff) จ านวน 5 
คน 

ผู้ดูแลติดต่อประสานงานท าหน้าที่ในการประสานงานกับโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง ทั้งหมด 5 โรงเรียน
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนได้ติดต่อไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่ ทั้งหมด 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูล
อุปถัมภ์, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม, โรงเรียนสตรีวิทยา 2, โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรง
จิตรวิทยาคาร), โรงเรียนสตรีวรนาถ, โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์), โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ และ
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา แต่มีเพียง 5 โรงเรียนเท่านั้นที่ตอบรับในการอนุญาตให้เข้าไปจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียน ได้แก่ 

1) โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สามารถจัดกิจกรรมได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
2) โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สามารถจัดกิจกรรมได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
3) โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สามารถจัดกิจกรรมได้ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
4) โรงเรียนสารวิทยา สามารถจัดกิจกรรมได้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  
5) โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา สามารถจัดกิจกรรมได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
โดยโรงเรียนสารวิทยา ได้ท าการกล่าวปฏิเสธในภายหลังอย่างกะทันหัน เนื่องด้วยไม่มีวันที่สะดวก

ให้เข้าไปจัดกิจกรรมได้ ท าให้มีเพียง 4 โรงเรียนเท่านั้นที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนสามารถเข้าไปจัด
กิจกรรมได้  

ผู้ติดต่อประสานงานท าหน้าที่ประสานงานกับทีมอาสาสมัครทุกคน เพ่ือท าการซ้อมการจัด
กิจกรรมก่อนลงสนามจริง โดยแบ่งช่วงการซ้อม เป็นการซ้อมปกติ จ านวน 4 รอบ และซ้อมใหญ่ 1 รอบ ก่อน
จัดกิจกรรมที่โรงเรียนแรก ได้แก่ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
 การซ้อมการจัดกิจกรรม  

เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ตัวละครแล้ว จึงสามารถอธิบายลักษณะของตัวละครได้ดังนี้ 
1.1 พ่ีโชค พ่ีโชคเป็นตัวละครที่ดูภายนอกเป็นคนน่าเชื่อถือ พูดเก่ง มีความสามารถในการชักชวนและ

ดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจและเชื่อในสิ่งที่พูดได้ แต่ความต้องการของพ่ีโชคในกิจกรรมนี้ คือชักชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ลงเงินในเกมการแข่งขันในแต่ละด่าน  

1.2 น้องดวง น้องดวงเป็นตัวละครที่สนิทสนมและตัวติดกับพ่ีโชคตลอดเวลา บุคลิกของน้องดวงจะมี
ความสดใส ร่าเริง ท าหน้าที่เหมือนเป็นคนคอยสนับสนุนและชักชวนผู้เข้าร่วมเกมลงเงินในการแข่งขัน
เช่นเดียวกับพ่ีโชค ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกและตื่นเต้น  

1.3 พ่ีท า พ่ีท า คือตัวละครที่มีความจริงจัง น่าเชื่อถือ ใส่สูท ดูภูมิฐาน มีหน้าที่ให้การยื่นข้อเสนอให้ผู้   
ร่วมกิจกรรมกระท าการบางอย่างเพ่ือแลกกับเงินท่ีสามารถน าไปใช้ในเกมการแข่งขันได้   

โดยผู้ควบคุมกิจกรรมได้แบ่งอาสาสมัครในการรับบทเป็นตัวละครพ่ีโชค จ านวน 1 คน, น้องดวง 
จ านวน 2 คน และพ่ีท า จ านวน 2 คน เนื่องด้วยปัญหาของอาสาสมัครที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ทุกๆโรงเรียน เพราะการยืนยันการอนุญาตให้เข้าจัดท ากิจกรรมในแต่ละโรงเรียนยังไม่แน่นอน ส่งผลให้ยังไม่
สามารถก าหนดวันที่จะจัดกิจกรรมที่แน่นอนได้ จึงจ าเป็นต้องมีนักแสดงในบทบาทนี้ถึง 2 คน (Double Cast) 
เพ่ือให้มีผู้ที่สามารถท าหน้าที่แทนกันได้ทันที่เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย 

ในกิจกรรมมีผู้ท าหน้าที่ด าเนินเกม คือ เกมมาสเตอร์ (Game Master) ท าหน้าที่ในการอธิบายความ
เป็นมา วิธีการแข่งขันในทุกๆด่าน รวมไปถึงควบคุมภาพรวมให้กิจกรรมด าเนินไปได้อย่างราบรื่น  ซึ่งผู้ที่ท า



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1150 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 151         
 

 
  

หน้าที่นี้ ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ
ได้ง่าย ควบคุมอารมณ์ได้ดี จัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบระเบียบ  

เกมการแข่งขันจะมีเรื่องของเงินตราและสินค้าใช้แลกเปลี่ยนตลอดทั้งเกม ซึ่งจ าเป็นที่ต้องมีตัวละคร
อย่างพนักงานธนาคาร (Banker) มาท าหน้าที่บริหารจัดการควบคุมการเงินส่วนกลาง โดยผู้ที่จะรับหน้าที่ใน
บทบาทนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการค านวณการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม  

การจัดการคาแรคเตอร์ของตัวละคร (Character) 
ตัวละครหลักท้ัง 3 ตัว ได้แก่ พี่โชค น้องดวง และพ่ีท า เป็นตัวละครที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ

ด าเนินเกมไปในทิศทางที่ผู้ศึกษาวางแผนไว้ โดยท าหน้าที่ในการชักจูงผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระท าการบางอย่าง
ตามเป้าหมายที่แตกต่างกันของแต่ละตัวละคร อันจะมีผลต่อบทเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ รับในช่วงท้าย
ของกิจกรรม วิธีการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวละครและการจัดการคาแรคเตอร์ คือให้การบ้านกับนักแสดงให้
วิเคราะห์ตัวละครที่ตนได้รับมอบหมาย จ าบทสนทนาที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจ และ
เป็นบทที่นักแสดงต้องพูดซ้ าๆในทุกรอบ เพ่ือสร้างคาแรคเตอร์ให้เป็นที่น่าจดจ า  

ผู้ศึกษาได้ท าการนัดซ้อมนอกรอบส าหรับนักแสดงทั้ง 5 คนที่รับบทบาทตัวละครที่ส าคัญทั้ง 3 ตัว 
ฝึกซ้อมการพูดให้คล่องแคล่ว น้ าเสียงที่ใช้ต้องมีความเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ วิธีการสื่อสารที่สามารถชักจูง
ผู้อ่ืนให้คล้อยตามได้ และบางตัวละครอย่าง น้องดวง และพ่ีท า มีนักแสดงมารับบทบาทนี้ ตัวละครละ 2 คน 
เป็นการเตรียมความพร้อมกรณีที่นักแสดงเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถท าหน้าที่ได้ จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียม
นักแสดงอีก 1 คนท าหน้าที่แทน ปัญหาหลักของการมีนักแสดง 2 คนในบทบาทเดียวกัน (Double Cast) คือ 
การท าให้นักแสดงทั้งสองคน มีคาแรคเตอร์แบบเดียวกัน ซึ่งต้องมีการนัดซ้อมเพ่ิมเติม โดยให้นักแสดงทั้ง 2 
คนวิเคราะห์ตัวละคร ฝึกพูดบทจนคล่อง สังเกตการณ์สื่อสารและการแสดงออกของกันละกัน เพ่ือที่จะสามารถ
ปรับให้เป็นคาแรคเตอร์ที่เข้ากันกับทั้ง 2 คนได้  
 การเตรียมตัวก่อนเข้าไปจัดกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน 
 ผู้ศึกษาได้นัดทีมงานทุกคนท าการซ้อมใหญ่เสมือนจริง 1 รอบทุกครั้งก่อนเข้าไปจัดกิจกรรมในแต่ละ
โรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งอุปกรณ์ การรันล าดับเกม และนักแสดง ผู้ศึกษาจะจด
รายละเอียดที่บกพร่องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขส าหรับโรงเรียน
ล าดับถัดไป ให้กิจกรรมสามารถด าเนินได้ลื่นไหล เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และได้เป้าประสงค์ตามที่กิจกรรม
ได้วางไว้ 
 

2) ช่วงการจัดกิจกรรม (Production) 
ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนได้เข้าไปจัดกิจกรรมละคร ‘ตะลุยรัสเซีย เชียร์บอลโลกกับพ่ีโชค-พ่ี

ท า’ แก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์, โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม  
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) และโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ตามล าดับ 

การด าเนินงานจัดกิจกรรมแต่ละโรงเรียน 
 1.โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนแรกท่ีทางสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าไปจัด
กิจกรรม ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 64 คน โดย
จ านวนถึง 64 คนนี้ เป็นจ านวนที่มากเกินกว่าที่ถูกก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น แต่ทางผู้จัดและทีมงานได้ประชุมและ
เตรียมรับมือไว้แล้วก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม จึงให้แบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน และถึงแม้ทีมงานจะมีการ

         
 

 
  

ประชุมเตรียมรับมือไว้แล้ว แต่ด้วยจ านวนมากเกินที่ตั้งเป้าไว้เกือบครึ่งหนึ่ง จึงท าให้การด า เนินกิจกรรมยังคง
ด าเนินไปอย่างยุ่งยากและผู้ศึกษาต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
 ปัญหาที่พบ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีมากถึง 64 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการอยู่กลุ่ม
เดียวกับคนที่สนิทกัน ผู้ด าเนินเกมได้เสนอแนวทางให้ผู้ร่วมกิจกรรมจัดกลุ่มเอง จึงเกิดปัญหาท าให้การจัดกลุ่ม
ล่าช้าและเสียเวลา เนื่องด้วยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนแรกที่เข้ามาจัดกิจกรรม ผู้ด าเนินเกมสามารถ
อธิบายเกมได้เข้าใจชัดเจน แต่เพราะความรู้สึกตื่นเต้นและประหม่า จนท าให้ข้ามบางกิจกรรมไป ตัวละคร
ส าคัญอย่างพ่ีโชคและน้องดวงเอง ถึงแม้จะมีไมโครโฟนช่วย แต่มีเสียงเบา พลังน้อยและไม่แข็งแรง ยังไม่
สามารถชักจูงให้คนสนใจได้เท่าที่ควร 
 การแก้ปัญหา เมื่อการจัดกลุ่มเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้เกิดการถกเถียงและแก่งแย่งผู้เข้าร่วม
ทีม ผู้ด าเนินเกมจึงตัดสินใจที่แบ่งกลุ่มให้ โดยการให้ทุกคนนับ 1-8 และแยกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กล่าวเลข
เดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ระหว่างการท ากิจกรรม ผู้ศึกษาจะคอยเตือนให้ทีมงานท า
หน้าที่ในการไปบอกแก่ผู้ด าเนินเกมอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ามบางกิจกรรมไป หากกิจกรรมที่ข้าม
ไปสามารถแทรกเข้าไปใหม่ได้ในช่วงหลัง จะท าการแทรกเข้าไปเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์
ครบถ้วน 

ผู้ศึกษาจะให้ทีมงานคอยเตือนให้ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีโชคและน้องดวง เพ่ิมพลังกายและเสียงให้มากขึ้น
ในทุกๆช่วง เนื่องด้วยครั้งนี้เป็นการด าเนินกิจกรรมครั้งแรก จึงท าให้นักแสดงมีความตื่นเต้น ประหม่า และยัง
ไม่กล้าเท่าที่ควร ในทุกช่วงที่ตัวละครได้มีการพัก จะต้องออกก าลังเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดพลังงาน 
ทุกครั้งที่ต้องออกไปด าเนินกิจกรรมจะท าให้มีความแข็งแรง กระฉับกระเฉงมากขึ้น 
 หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ทีมงานอาสาสมัครทุกคนประชุมกันถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับโรงเรียนถัดไป ซึ่งปัญหาหลักที่พบเจอ คือ การจัดกลุ่ม ในวันนี้ได้ใช้วิธีการนับตัวเลข ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว และจะยึดวิธีการนี้ใช้กับโรงเรียนต่อๆไป ปัญหาการรันคิว
กิจกรรมของผู้ด าเนินเกม ผู้ควบคุมกิจกรรมได้แต่งตั้งให้มีทีมงาน 1 คน คอยสังเกตภาพรวมและคอยเตือนทุก
ครั้งก่อนในทุกๆเกมจะเริ่ม เพื่อป้องกันการผิดพลาด และปัญหาเรื่องของพลังนักแสดง ผู้ศึกษาได้มีการนัดซ้อม
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการฝึกนักแสดงให้มีคาแรคเตอร์และพลังเสียงคงที่ เพ่ือเตรียมการเข้า ไปจัดกิจกรรมแก่
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมในล าดับต่อไป 

2. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ 2 ที่ทางสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรี
ปทุมได้เข้าไปจัดกิจกรรม ช่วงเวลา 14.00น. - 17.00 น. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 48 
คน แบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  

ปัญหาที่พบ ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้ทางสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าไปจัดกิจกรรม
ในชั่วโมงกิจกรรมของโรงเรียนที่นักเรียนสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั้งสายชั้นเรียน จ านวน250 คน แต่
กิจกรรมที่ทางผู้ศึกษาเตรียมมา เด็กนักเรียนสามารถเข้าร่วมได้เพียง30-50 คนเท่านั้น เนื่องด้วยปัญหาเด็ก
นักเรียนมีจ านวนมากเกินไป จึงไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง สถานที่ในการจัดกิจกรรม คือบริเวณ
โรงยิมบนอาคารเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนที่กว้างและปิด  ไม่มีอากาศถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ จึงเกิดปัญหาในการ
ควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับการใช้พ้ืนที่ที่กว้างเกินไป อากาศภายในโรงยิมร้อนอบอ้าว จนท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเหนื่อยล้า  
 ตัวละครพ่ีโชคและน้องดวงเป็นตัวละครที่มีการปรากฏตัวอย่างลึกลับ ขนาดของพ้ืนที่มีผลต่อการเข้า
และออก ต้องไม่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเห็น ซึ่งภายในโรงยิมไม่มีพ้ืนที่ให้หลบซ่อน จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าออกทาง
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ประตูโรงยิมเท่านั้น ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมาก และเป็นปัญหาในช่วงการออกไปซ่อนตัวหลังจากเสร็จภารกิจ
ในแต่ละด่าน เพราะจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจได้ง่าย 
 ช่วงเวลาของชั่วโมงกิจกรรมนั้น เป็นช่วง 14.00 น. จนถึงช่วงเวลาเลิกเรียนของแต่ละวัน นักเรียนที่
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 250 คน มีการตรวจสุขภาพประจ าปีตรงกับวันนั้นพอดี ซึ่งท าให้การเริ่มต้นกิจกรรม
นั้นล่าช้า โดยสามารถเริ่มกิจกรรมได้โดยสมบูรณ์เมื่อเวลา 14.45 น. กิจกรรมของทางเราใช้เวลาด าเนินการ
ประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างด าเนินกิจกรรม อาจารย์จากทางโรงเรียนลาดปลาเค้าฯแจ้งเพ่ิมเติมว่าต้องมีการลง
ชื่อออกจากโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ภายในเวลา 16.30 น. เน่ืองด้วยมีนักเรียนบางคนกลับโดยรถโรงเรียน
ซึ่งต้องกลับตรงเวลา จึงท าให้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยลงมาก 
 ในวันนี้ผู้ด าเนินเกมคนหนึ่งไม่สะดวกในการเข้าร่วมจัดกิจกรรม จึงท าให้มีผู้ด าเนินเกมเพียงคนเดียว ที่
ต้องรับมือกับนักเรียนทั้งหมด 250 คน ในช่วงกลางของกิจกรรม ผู้ศึกษาสังเกตเห็นท่าทีที่เหนื่อยล้าอ่อนแรง
ของผู้ด าเนินเกม จึงได้มอบหมายให้พ่ีท า รับหน้าที่เป็นผู้ด าเนินเกมช่วยอีกคน จึงท าให้การสรุปผลในตอนท้าย 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจผิด คิดว่าพ่ีท าเป็นคนที่มาหลอกล่อให้เสียเงิน ผิดกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสาร
ออกไป 
 การแก้ปัญหา ทางโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 250 คน ซึ่งเป็น
จ านวนที่มากเกินถึง 5 เท่าจากที่วางแผนไว้ เพ่ือให้กิจกรรมนี้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นที่ต้อง
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุ่มเลือกเลือกจากแต่ละห้อง ห้องละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน นักเรียนที่
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอีก 202 คน รับชมอยู่บ้านด้านข้างซึ่งมีที่นั่งอยู่ แต่เนื่องด้วยอากาศที่ไม่ถ่ายเทและร้อน
อบอ้าว จึงได้ใช้พัดลมขนาดใหญ่ของทางโรงเรียนมาติดตั้งเพ่ิมเติม เพ่ือไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อนเกินไป ผู้
ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตบริเวณที่จะท ากิจกรรม ให้อยู่บริเวณกลางสนามบาสเก็ตบอล ไม่ให้นักเรียนต้องวิ่ง
ไกลจนเหนื่อย  
 การวิ่งเข้า-ออกของตัวละครพ่ีโชคและน้องดวง ท าให้เกิดเป็นจุดสนใจ ผู้ศึกษาจึงปรับเปลี่ยนให้ตัว
ละครพี่โชคและน้องดวง หลบซ่อนอยู่หลังโต๊ะแทนการวิ่งออกไปหลบไกลถึงประตูโรงยิม เพ่ือไม่ให้เป็นจุดสนใจ 
สะดวกในการปรากฏตัว อีกท้ังยังไม่ท าให้นักแสดงเหนื่อยเกินไปอีกด้วย 
 นักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ท าให้สามารถเริ่มกิจกรรมได้ตอน 14.45 น. ซึ่ง
เป็นช่วงที่นักเรียนเข้ามาครบทุกห้องแล้ว และอาจารย์จากทางโรงเรียนได้มาแจ้งกะทันหันว่ากิจกรรมต้องเสร็จ
สิ้นภายใน 16.30 น. ซึ่งมีเวลาในการจัดกิจกรรมเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาที ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีกระชับกิจกรรมให้
ด าเนินไปได้อย่างเร็วขึ้น และตัดบางเกมออกไปในช่วงท้ายที่เล็งเห็นแล้วว่าสามารถตัดทอนออกได้ เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาเลิกช้ากว่าก าหนด 
 ปัญหาการเข้าใจผิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในตัวละคร พ่ีท า ไม่สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ แต่สามารถ
แก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อๆไปได้ โดยการไม่ให้อาสาสมัครท าหลายหน้าที่ ให้รับผิดชอบแสดงเป็น พ่ีท า เพียง
อย่างเดียว เพ่ือไม่ให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด และเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อผิดเพ้ียนไป 
  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมจากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ท าให้อาสาสมัครประชุมกันเรื่องของจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนต่อๆไป อาจจะต้องขอความกรุณาจากโรงเรียนให้จัดหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามจ านวนที่ก าหนด เพียง 30-50 คนเท่านั้น สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม ควรจะเป็นสถานที่ปิด ไม่อยู่โล่งแจ้ง 
เพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เสียงสื่อสาร เป็นไปได้ควรจะมีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ  
พัดลมขนาดใหญ่ อุปกรณ์กระจายเสียง ฯลฯ และผู้ศึกษาได้จ าแนกหน้าที่อย่างชัดเจนแก่อาสาสมัครที่สะดวก
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่อไป และมีการนัดซ้อมเพ่ิมเติมเพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปได้ลื่นไหลมากขึ้น
กว่าเดิม 

         
 

 
  

3. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   ซึ่งโรงเรียนนี้มีทีมงานคนหนึ่งเป็นศิษย์เก่า จึงท าให้
สามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย อาจารย์จากทางโรงเรียนเป็นผู้จัดหาสรรหานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
จ านวนที่ขอ เวลาที่เข้าไปจัดกิจกรรม คือช่วงเวลา 14.00น. - 17.00 น. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 48 คน แบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน  
 ปัญหาที่พบ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบางบัวฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในวัย
หัวเลี้ยวหัวต่อ คือมีความอยากรู้อยากลอง ชอบท ากิจกรรม มีพลังงานค่อนข้างสูง พูดคุยกันตลอดเวลา ท าให้
เกิดเสียงดัง ท าให้ผู้ด าเนินเกมต้องอธิบายซ้ าอยู่หลายครั้ง  การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และเด็ก
นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจในวิธีการเล่นเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ตั้งใจฟัง  
 สถานที่ในการจัดกิจกรรม คือบริเวณหอประชุมบนอาคารเรียน ซึ่งไม่มีเครื่องปรับอากาศ แต่มี
หน้าต่างบานใหญ่หลายบาน ท าให้อากาศพอถ่ายเทได้บ้าง ทางโรงเรียนติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่เพียง 2 ตัว ท า
ให้เกิดความเย็นไม่ทั่วถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหนื่อยล้า 
 การปรากฏตัวของตัวละครพ่ีโชคและน้องดวง เป็นการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมวางเงินเพ่ือ
เพ่ิมความสนุกในเกมการแข่งขัน ซึ่งจะมีการปรากฏตัวถึง 5 คร้ังโดยแต่ละคร้ังบริบทการพูดไม่แตกต่างกันมาก
นัก ซึ่งทุกครั้งที่ออกมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้อยู่แล้วว่าพ่ีโชคและน้องดวงมาเพราะอะไร จึงมีเพียงส่วนน้อยที่
ให้ความสนใจกับสิ่งที่ตัวละครพูด 
 การแก้ปัญหา ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบัวฯ เป็นปัญหาที่ทางผู้ศึกษา ผู้ด าเนิน
เกม และทีมงานต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนที่ผู้ด าเนินเกมจะพูดทุกครั้ง ต้องท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจและ
เงียบพร้อมที่จะฟังก่อนให้ได้ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะรับฟังค าอธิบายได้อย่างเข้าใจ ผู้ศึกษาคอยก าชับให้ทีมงานอยู่
ประจ าแต่ละกลุ่มเพื่อคอยเตือนให้นักเรียนไม่เสียงดังและตั้งใจฟัง  
 เนื่องด้วยทางโรงเรียนมีพัดลมขนาดใหญ่ให้เพียง 2 ตัว ผู้ศึกษาจึงเลือกแก้ปัญหาโดยให้ใช้บอร์ดหรือ
แผ่นกระดาษขนาดใหญ่ พัดให้เกิดลมเพ่ือไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้ศึกษาร้อนเกินไป 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมักจะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อตัวละครพ่ีโชคและน้องดวงปรากฏตัว จะพูดอะไร และต้องท า
อย่างไรบ้าง สิ่งที่ผู้ศึกษาต้องจัดการ คือ ปรับวิธีการพูดของพ่ีโชคและน้องดวงให้น่าสนใจ มีชีวิตชีวามากขึ้น 
และไม่ต้องค านึงไปก่อนล่วงหน้าว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สนใจ เพราะจะยิ่งท าให้บั่นทอนในจิตใจและเกิด
ความรู้สึกไม่อยากพูด และให้ทีมงาน ช่วยท าสัญญาณเสียงเพื่อดึงความสนใจมายังพี่โชคและน้องดวง 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมจากโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ทีมงานได้ประชุมกันว่าปัญหา
เรื่องของสถานที่ ส่งผลถึงตวัผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในสถาบันสุดท้าย จึงขอความกรุณาจากทางโรงเรียน เลือก
บริเวณจัดกิจกรรมเป็นบริเวณที่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่กว้างมากจนเกินไป และประชุมทีมงามถึงวิธีการรับมือ
ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน  

4. โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เป็นโรงเรียนสุดท้าย ที่ทางสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า เนื่องจากทางโรงเรียนสารวิทยาได้แจ้งปฏิเสธการเข้าไปจัดกิจกรรมอย่าง
กะทันหัน ดังนั้นอาสาสมัครคนหนึ่งในกลุ่มทีมงาน เป็นศิษย์เก่าจบจากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  จึงท าให้
สามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย และเมื่อทางผู้ประสานงานร้องขอสิ่งต่างๆเพ่ือให้จัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น 
ทางอาจารย์จากทางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นผู้จัดหาสรรหานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
ตามจ านวน ซึ่งได้เข้าไปจัดกิจกรรม ช่วงเวลา 14.00น. - 17.00 น. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 55 คน แบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน 7 กลุ่ม และกลุ่มละ 6 คนอีก 1 กลุ่ม 
 ปัญหาที่พบ  เนื่องด้วยทาง สสส.ได้เข้ามาท ากิจกรรมที่นี่อยู่บ่อยครั้ง ท าให้ทางโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี มีการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมดี และมีรุ่นพ่ีคอย
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ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ และทีมงานมีความเข้าใจกว่าทุกโรงเรียนที่ไป เนื่องจากโรงเรียนที่
เป็นสถาบันสุดท้ายที่จัดกิจกรรม ท าให้ทีมงานได้ใช้ประสบการณ์การแก้ปัญหาต่างๆในโรงเรียนที่ผ่านๆมา  
 สถานที่จัดกิจกรรมของทางโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาเป็นห้องโถงขนาดกลาง ซึ่งไม่มีที่ให้พ่ีโชคและ
น้องดวงซ่อนตัว ในช่วงแรกผู้ศึกษาให้พ่ีโชคและน้องดวง ออกไปทางประตูลับ ซึ่งมีปัญหาในการเข้าออกไม่ตรง
จังหวะ เนื่องจากสื่อสารกันค่อนข้างล าบาก จึงท าให้ต้องย้ายที่ซ่อนตัวมาเป็นโต๊ะที่อยู่บนเวที ซึ่งท าให้เป็นจุด
สนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจสังเกตเห็น  
 การแก้ปัญหา หลังจากผู้ศึกษาได้ย้ายที่ให้พ่ีโชคและน้องดวงซ่อนตัว มาเป็นหลังโต๊ะที่ตั้งอยู่บนเวที  
ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นที่น่าสังเกตเห็นได้ง่าย จึงต้องอาศัยจังหวะการเข้าไปหลบ ผู้ศึกษาได้คอยบอกให้
นักแสดง ขึ้นไปซ่อนตัว เฉพาะช่วงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก าลังให้ความสนใจกับเกมที่ก าลังแข่งขัน หรือช่วงที่
ก าลังหันมองไปทางอ่ืน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตเห็น 
 

3) ช่วงหลังจัดกิจกรรม (Post Production) 
ทุกครั้งหลังจบการจัดกิจกรรมในแต่ละโรงเรียน ผู้ศึกษาท าหน้าที่ในการบันทึกข้อดีในส่วนต่างๆ เพ่ือ

บอกแก่ทีมงานให้รักษาข้อดีนี้ไว้ และบันทึกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทุกๆส่วน เช่นปัญหาที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากเกินที่ก าหนดไว้ทุกโรงเรียน สถานที่ที่ต้องเจรจากับทางโรงเรียนเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมและสะดวกที่สุด รับมือกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้น มี
พลังงานสูง มีความคิดเป็นของตนเอง อยากรู้อยากลอง และปัญหาส าคัญเกี่ยวกับตัวละครหลักของเกม ที่
จะต้องนัดซ้อมทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจโรงเรียนก่อนหน้า เพ่ือหาวิธีปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้การจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนต่อไปเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

หลังจากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนเสร็จ  ทีมงานจึงท าการจัดเก็บอุปกรณ์ รวบรวม
ภาพถ่ายขณะท ากิจกรรม ส าหรับการท าสรุปการด าเนินงานในแต่ละโรงเรียน และประมวลผลกับสิ่งต่างๆที่
เกิดข้ึน 

 
สรุป 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษากระบวนการการจัดการกิจกรรมละคร‘ตะลุยรัสเซีย เชียร์บอลโลกกับพ่ีโชค-
พ่ีท า’  กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น ผู้ศึกษาได้เรียนรู้การจัดสรรเวลาในการท างานให้เป็นไปแผนที่วาง
ไว้ โดยระหว่างทางผู้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการการจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแต่เข้ารับการอบรมรับเครื่องมือเพ่ือน ามา
ถ่ายทอดต่อทีมงาน จนกระทั่งถึงกระบวนการจัดหาทีมอาสาสมัคร การฝึกทีมงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การแบ่งหน้าที่ในการท างาน และอีกหนึ่งสิ่งส าคัญคือต้องศึกษาจิตวิทยาของวัยรุ่นเพ่ือจะได้ทราบว่าวัยรุ่น
ในช่วงอายุนี้มีลักษณะนิสัยหรือความต้องการอะไรเป็นหลัก เนื่องด้วยการท ากิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย
อยู่ในช่วงวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา นั่นเอง นอกจากนั้นผู้ศึกษายังได้เรียนรู้การควบคุมทีมงานทั้งก่อนท า
กิจกรรม ระหว่างท ากิจกรรม และหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ต้องให้ความส าคัญกับ
การประสานงานทั้งภายในทีมงานและระหว่างองค์กร เพราะถ้าไม่ประสานงานกันให้ดีแล้วก็จะท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในระหว่างการจัดกิจกรรมได้ โดยปัจจัยที่ต้องทราบก่อนที่เข้าไปท ากิจกรรมของแต่ละโรงเรียน นั่นก็
คือ ช่วงวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสถานที่ที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรม เพ่ือที่จะให้การ
ด าเนินกิจกรรมด าเนินไปอย่างบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ให้ได ้อีกท้ังผู้ศึกษายังได้เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ของทีมงานให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมละครในครั้งนี้ สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต 

         
 

 
  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์แก้ไขปัญหาการพนันในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน 
นักศึกษา สามารถสร้างประโยชน์และมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ปัญหาการพนันและแนวทางการแก้ไขได้  กิจกรรมสามารถจัดขึ้นให้กับกลุ่มนักเรียนเพียง 30-50 คนเท่านั้น 
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างสม่ าเสมอ  ผู้ศึกษาควร
เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนอ่ืนๆเพ่ิมเติม จัดหาอาสาสมัครให้เพียงพอต่อการท ากิจกรรม และควรมีการ
พัฒนาแนวและวิธีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปัญหาการพนันให้มีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมให้มีความสนุกสนาน เร้า
ใจ กระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ โดยยังค านึงถึงผลและข้อคิดท่ีกลุ่มนักเรียนจะได้รับเป็นหลัก 
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บทคัดย่อ
	 กระบวนการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ	 เป็นกระบวนการหลังจากที่ท�าแม่พิมพ์ยางเรียบร้อยแล้ว	
ซึง่ปัจจบุนัการผลติเครือ่งประดบัระดบัอตุสาหกรรมนยิมใช้วธิเีผาไล่ขีผ้ึง้หรือ	Lost	wax	ซึง่มข้ีอดหีลายประการ	
เช่น	 ชิ้นงานมีมาตรฐานเดียวกัน	ช่วยประหยัดเวลา	และสามารถผลิตเครื่องประดับได้คราวละมากๆ	 เป็นต้น	
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อทบทวนวรรณกรรมการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ		พบว่า	กระบวนการ
หล่อตวัเรอืนเครือ่งประดบั	เป็นกระบวนการหลังจากท่ีท�าแม่พมิพ์ยางเรยีบร้อยแล้ว	ซึง่ปัจจบุนัการผลติเคร่ือง
ประดับระดับอุตสาหกรรมนิยมใช้วิธีเผาไล่ขี้ผ้ึงหรือ	 Lost	Wax	 ซ่ึงมีข้อดีหลายประการ	 เช่น	 ได้ชิ้นงานท่ีมี
มาตรฐานเดียวกัน	ช่วยประหยัดเวลา	และสามารถผลิตเครื่องประดับได้คราวละมากๆ	ประเภทของการหล่อ
ตัวเรือนเครื่องประดับ	แบ่งได้	2	ประเภท	ได้แก่		การหล่อโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง	(Centrifugal	Cast-
ing	Process)		และการหล่อโดยใช้ระบบสุญญากาศ	(Vacuum	Casting)	ดงันัน้การหล่อตวัเรือนเคร่ืองประดบั
ทั้ง	2	ประเภท	ผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน	เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกมา
มีคุณภาพ	และท�าให้สามารถสู้คู่แข่งได้

ค�าส�าคัญ: ทบทวนวรรณกรรม		การหล่อ		ตัวเรือน		เครื่องประดับ

Abstract 
	 Jewelry	casting	process	is	a	process	after	making	a	rubber	mold	already.	At	present,	
the	production	of	industrial	jewelry	is	used	to	burn	wax	or	lost	wax,	which	has	many,	advan-
tages	such	as	the	workpiece	has	the	same	standard,	saves	time	and	can	produce	jewelry	at	
a	time.	This	academic	article	purpose	to	literature	review	the	jewelry	casting	found	that	the	
jewelry	 casting	 process	 Is	 the	 process	 after	making	 rubber	molds	 already.	 Currently,	 the	
production	of	industrial	jewelry	is	used	to	burn	wax	or	Lost	Wax.	Which	has	many	advantages	
such	as	getting	the	same	standard	work	piece	saves	time	and	can	produce	jewelry	at	a	time	
types	of	jewelry	casting	can	be	divided	into	2	types:	casting	using	centrifugal	casting	processes	
and	vacuum	casting.	Therefore,	the	casting	of	both	types	of	jewelry,	users	or	entrepreneurs	
must	be	chosen	to	suit	the	work	in	order	for	the	work	piece	to	come	out	with	quality	and	
able	to	compete	with	competitors.

Keywords:  Literature	Review,	Casting,	Housing,	Jewelry
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Literature Review on Casting Process of Jewelry Housing
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บทน า 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่สร้างรายได้ให้กับ

ประเทศไทยในอันดับต้นๆ ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันในตลาดโลกสูงมาก โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มล่าง ซึ่งไทยมีศักยภาพ
การแข่งขันที่ลดลงต่ า เนื่องจากปัจจัยค่าแรงงานของไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งมาก ซึ่ งถ้าจะให้
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลกได้นั้น 
ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการจัดการ การผลิต และการตลาด 
นอกจากนี้การเพิ่มทักษะการท างานให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะช่างหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ 
รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตเครื่องประดับก็มีความส าคัญไม่น้อย
ไปกว่ากัน 

ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ที่มีมูลค่าสูงสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 
คือ ฮ่องกง ด้วยสัดส่วนร้อยละ 18.94 ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จากการ ส่งออกพลอยเนื้อแข็งเจียระไน ทองค า และเคร่ืองประดับเงิน ได้ลดลงร้อยละ 2.06 ร้อยละ 72.54 
และร้อยละ 38.12 ตามล าดับ ในขณะที่ไทยยังสามารถส่งออกเพชรเจียระไน เคร่ืองประดับทอง และพลอย
เนื้อ อ่อนเจียระไน ได้เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 3.65 ร้อยละ 2.21 และร้อยละ 2.60 ตามล าดับ ส าคัญในอันดับ 2 ใน
สัดส่วนร้อยละ 14.92 ด้วยอัตราการ ขยายตัวสูงกว่า 1.57 เท่า โดยการส่งออกเกือบทั้งหมดเป็น ทองค า ซึ่ง
เติบโตกว่า 1.60 เท่า จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับนิยมใช้วัสดุเดิม ๆ เช่นวัสดุเงิน ทองค า 
ทองค าขาว ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมและมีราคาแพงในปัจจุบัน และคาดว่าราคาจะแพงขึ้นอีกในอนาคต 
วัสดุที่ใช้ในการผลิตยังเป็นวัสดุที่น าเข้าจากต่างประเทศ ความรู้พ้ืนฐานส าหรับทางด้านโลหะวิทยาโลหะมีค่า
สามารถใช้เป็นทางเลือกส าหรับการปฏิบัติงานของในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ในกระบวน 
การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับจากโลหะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนพ้ืนฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ การ
ออกแบบตัวเรือน สร้างชิ้นงานต้นแบบ (Master Pattern) การท าแม่พิมพ์ยาง การฉีดเทียนเพ่ือให้ได้ กระสวน 
(Pattern) การติดต้นเทียน การท าแบบปูนหล่อ การหล่อขึ้นรูป การขัดตกแต่งท าความสะอาดผิว การฝังอัญ
มณีหรือหินมีค่า (Gems Stone) การขัดผิวส าเร็จ และการบรรจุภัณฑ์ ตามล าดับ จึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
สร้างรายได้ ความความสามารถที่จะเข้าถึงวัตถุดิบ เทคโนโลยี จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการส่งเสริม
ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพบว่า เทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมมีความต้องการในขณะนี้คือ กระบวนการผลิต
เครื่องประดับ ด้วยวิธีการหล่อที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมผลผลิต และสามารถน ามาซึ่งการพัฒนารูปแบบการ
ผลิต พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้ 

ดังนั้นผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญการทบทวนวรรณกรรมการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ เพ่ือ
การผลิตเครื่องประดับอัญมณีให้มีประสิทธิภาพ โดยโรงงานเคร่ืองประดับที่ใช้กระบวนการหล่อ ซึ่งนับว่าเป็น
กระบวนการที่ส าคัญอย่างมากในการผลิตเครื่องประดับ เนื่องจากเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะเพ่ือให้เป็นตัว
เรือนสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันในการผลิตจ านวนมาก เป็นกระบวนการที่เพ่ิมค่าให้แก่วัตถุดิบเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาองค์ความรู้ และการต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิด  ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณะต่อไป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืนของช่างเครื่องประดับของไทย 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนวรรณกรรมการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ 

 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทความวิชาการเรื่อง การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ มีเอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีราย  
ละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ 
การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ หมายถึง กระบวนการหลังจากที่ท าแม่พิมพ์ยางเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

ปัจจุบันการผลิตเครื่องประดับระดับอุตสาหกรรมนิยมใช้วิธีเผาไล่ขี้ผึ้งหรือ Lost wax ซึ่งมีข้อดีหลายประการ 
คือ ได้ชิ้นงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน และช่วยประหยัดเวลา สามารถผลิตเครื่องประดับได้คราวละมาก ๆ  

2. กระบวนการผลิตเครื่องประดับแบบหล่อ 
กระบวนการผลิตเครื่องประดับแบบหล่อ มีรายละเอียดกระบวนการผลิตหลักๆ ดังนี้ 
2.1 การออกแบบ (Design) ฝ่ายการตลาดจะรับออเดอร์จากลูกค้า แล้วแจ้งรายละเอียดที่ลูกค้า

ต้องการแก่แผนกออกแบบ การออกแบบจะเป็นการวาดภาพชิ้นงาน จะท าได้ 2 อย่าง คือออกแบบด้วยมือวาด 
และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่ออกแบบเสร็จจะส่งแบบให้ฝ่ายการตลาดพิจารณาว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้
ฝ่ายการตลาดจะส่งแบบให้ลูกค้าดู ถ้าลูกค้าพอใจ แผนกออกแบบจะส่งให้แผนกท าแม่พิมพ์ น าไปพิจารณาท า
เป็นข้อมูลรายละเอียดของการผลิต ถ้ามีรายละเอียดบางอย่างที่ไม่อาจผลิตได้ จะมี การแก้ไขแบบเพ่ือให้มี
ความเป็นไปได้ที่จะผลิตจริง 

2.2 การท าแม่พิมพ์โลหะ (Model Marking) เพ่ือใช้เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต เป็น
กรรมวิธีการข้ึนรูปแม่พิมพ์จะท าด้วยมือ โดยใช้โลหะเงิน จะขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบ แล้วน ามาประกอบเป็นตัว
เรือนของเครื่องประดับโดยวิธีการเชื่อมน้ าประสาน แบบแม่พิมพ์ที่ได้นี้เปรียบเสมือนกระสวน ของงานหล่อ
ทัว่ไป ซึ่งท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแบบของการท าแบบหล่อ 

2.3 การท าแม่พิมพ์ยาง (Rubber Mold Marking) เป็นกรรมวิธีการท าแบบหล่อส าหรับการฉีดหุ่น
ขี้ผึ้ง วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ยาง ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ยางซิลิโคนเป็นแผ่น และยางซิลิโคนเหลว ยางซิลิโคนแผ่น จะ
อัดด้วยบล๊อคอัดยาง บล็อกจะท าด้วยโลหะอลูมิเนียม ใช้การอบด้วยเครื่องอัดยางที่อุณหภูมิที่ 150-170 เวลา 
ประมาณ 1–2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน ส่วนบล็อกท าพิมพ์ซิลิโคนใส จะท าด้วยแผ่นอะคริลิค การท า
จะผสมซิลิโคนใสกับตัวท าแข็ง คนให้เข้ากันด้วยดี แล้วดูดฟองอากาศออกให้หมด เทลงในบล็อกอะคริลิค ที่ติด  
ตั้งชิ้นงานไว้แล้ว (ซิลิโคนใสส่วนใหญ่จะใช้กับแม่พิมพ์แว็กซ์) 

2.4 การฉีดเทียน (Wax Injection) เป็นขั้นแรกต้องเตรียมขี้ผึ้งก่อน โดยหลอมละลายขี้ผึ้งในหม้อ
ฉีดเทียนและปรับความดันลมและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ใช้แผ่นเหล็กหนา  ผิวเรียบ ประกบทั้งด้านบนและ
ด้านล่างของแบบพิมพ์ยาง เพื่อให้แรงกดกระจายสม่ าเสมอท่ัวทั้งแบบพิมพ์ยาง ในการฉีดเทียนให้กดตรงส่วนที่
ท าไว้ให้ขี้ผึ้งเหลวไหลผ่านเข้ากับหัวฉีดของหม้อ เสร็จแล้ววางทิ้งไว้ให้แข็งตัว 

2.5 การหล่อตัวเรือน (Casting) เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปตัวเรือนของเครื่องประดับโดยอาศัยวิธีการ
หล่อแบบแรงเหวี่ยง และแบบสุญญากาศ วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ทอง เงิน ทองเหลือง ทองแดง และ เป็นต้น 

2.6 การตกแต่งชิ้นงาน (Filling) เป็นกรรมวิธีท่ีท าให้ตัวเรือนมีขนาดรูปร่าง และน้ าหนักตรงตาม
ความต้องการ และอาจมีการประกอบชิ้นส่วนบางอย่างเข้ากับตัวเรือนด้วยวิธีการเชื่อมน้ าประสาน วัสดุ ที่ใช้ได้
แก่ น้ าประสาน(เชื้อบัดกรี) กระดาษทราย ลูกยางเจีย  ใบเลื่อย และอ่ืนๆ 

2.7 การตรวจสอบคุณภาพ (Inspection) แบ่งได้ 2 ประเภท 
 
 
 
  
  

2.7.1 การตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิต เป็นการตรวจสอบภายหลังการผลิต 
ที่ผ่านขั้นตอนการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งหากมีข้อบกพร่องในระดับที่สามารถน าชิ้นงานไปซ่อมแซมได้ ก็จะเข้าสู่ระบบ
การซ่อมแซม แต่ถ้าหากมีข้อบกพร่องในระดับที่ไม่สามารถน าชิ้นงานไปซ่อมแซมได้จะต้องผลิตชิ้นงานชิ้นใหม่ 
  2.7.2 การตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย เป็นการตรวจสอบชิ้นงานขั้นสุดท้าย ภายหลังการ
ผลิตที่ผานกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 

       2.2.8 การบรรจุภัณฑ์ (Packing) ภายหลังที่ได้ชิ้นงานส าเร็จรูปที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพขั้นสุดท้ายแล้วจะมีการน าชิ้นงานมาบรรจุใส่ถุงขนาดเล็กแยกเป็นชิ้นๆ และมีการบรรจุใส่ถุงขนาดใหญ่
ตาม จ านวนที่ลูกค้าก าหนดรายละเอียดไว้ในใบออเดอร์ (Order) เพ่ือเตรียมส่งให้ลูกค้าต่อไป 

3. ประเภทของการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ แบ่งได้ 2 ประเภท 
3.1 การหล่อแบบแรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Casting Process) เป็นกรรมวิธีหล่อ

โลหะที่มีลักษณะพิเศษจ าเพาะคือจะบรรจุโลหะเหลวเข้าสู่โพรงแบบในขณะที่หมุนอยู่รอบแกน และปล่อยให้
ชิ้นงานแข็งตัวในระหว่างที่โพรงแบบยังคงหมุนอยู่เช่นเดิม แรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหมุนของโพรงแบบ
จะท าให้โลหะเหลวอัดตัวแน่นเข้ากับผนังโพรงแบบ จึงท าให้เกิดรูปร่างของชิ้นงานคล้อยตามผิวของผนังโพรง
แบบโดยตลอดด้วย นอกจากนั้นยังท าให้เกิดระบบการป้อนเติมที่แตกต่าง กันจากขบวนการหล่อกรรมวิธีอ่ืนๆ 
แรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับแรงไฮโดรสเตติก (Hydrostatic Force) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้น 2 
ทางคือ 

3.1.1 ในขณะเทจะเห็นว่าแรงเหวี่ยงนี้สามารถสลัดโลหะเหลวให้กระจายแผ่ออกไปสัมผัสกับ
ผิวของผนังโพรง ลักษณะเช่นนี้จะท าให้สามารถหล่อชิ้นงานรูปทรงกระบอกกลวงภายในได้เลย รวมทั้งรูปทรง
แหวนอื่นๆด้วย 

3.1.2 แรงเหวี่ยงจะท าให้เกิดความดันสูงยิ่งขึ้นภายในชิ้นงานขณะที่โลหะเหลวก าลังจะแข็งตัว  
ลักษณะเช่นนี้หากทิศทางการแข็งตัวเริ่มต้นจากผนังโพรงแบบมุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของแกนหมุนแล้ว  ย่อมจะ
ช่วยให้เกิดลักษณะการป้อนเติมที่ดีขึ้น และยังสามารถท าให้สิ่งมลทินต่าง ๆ แยกตัวออกจากเนื้อโลหะ และ
แรงเหวี่ยงยังสามารถขับไล่แก๊สให้ออกจากโมเลกุลของโลหะเหลวอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1:  เครื่องหล่อแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
ขั้นตอนการหล่อตัวเรือนด้วยการหล่อแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. น าโลหะที่จะใช้ในการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับที่ค านวณน้ าหนักเรียบร้อยแล้ว ใส่ 

ลงในเบ้าหลอมภายในเครื่องหล่อเหวี่ยง 
2. ให้ความร้อน ด้วยเปลวไฟจากระบบแก๊ส จนโลหะหลอมละลาย และอาจเติมผง 

บอแรกซ์ลงไปเพ่ือช่วยในการขจัดคราบสิ่งสกปรกที่ติดมากับโลหะให้ออกไปติดอยู่บริเวณขอบของเบ้าหลอม 
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จะเห็นว่าโลหะเกิดการหลอมละลายจนผิวหน้าคล้ายกระจกเงา หรือภาษาช่างเรียกว่า หน้าท้องเปิด 
3. น ากระบอกปูนที่อบแล้ว วางลงไปในเครื่องหล่อเหวี่ยงโดยวางให้ปากกระบอกปูน 

ด้านที่มีรูไปทางด้านรูของเบ้าหลอมโลหะ โดยขณะที่น ากระบอกปูนมาวาง ยังต้องให้ความร้อนกับโลหะภายใน
เบ้าหลอมให้หลอมละลายอยู่ตลอดเวลา 

4. ปิดฝาเครื่องหล่อเหวี่ยง จากนั้นฝาเครื่องจะเป็นตัวกดสวิตซ์ให้เครื่องท างานโดย 
อัตโนมัติ โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาทีจึงจะปิดเครื่องได้ 

5. จากนั้นน ากระบอกปูนออกจากเครื่องหล่อเหวี่ยง แล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที  
เพ่ือ ให้โลหะแข็งตัวและเย็นตัวลง โดยหากเป็นทองค าขาวควรตั้งทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที และหากเป็นทองค า
หรือเงิน ควรตั้งทิ้งไว้จนโลหะที่มีสีแดงจากการหลอมกลายเป็นสีด า จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการล้างท าความ
สะอาดต่อไป 

3.2 การหล่อโดยใช้สุญญากาศ (Vacuum Casting) เป็นระบบการหลอมด้วยการเหนี่ยวน า 
(Induction) ด้วยระบบไฟฟ้า ท าให้โลหะหลอมเหลวและหล่อลงในกระบอก โดยมีระบบสุญญากาศช่วยดูดน้ า
โลหะเข้าสู่ กระบอกปูน และมีแรงดัน (Over Pressure) อัดส่งน้ าโลหะจากในห้องหลอม และมีระบบดูด
สุญญากาศในห้องหล่อด้านล่าง จะท าให้เนื้อโลหะแน่นขึ้น นอกจากนี้ในเครื่องยังมีระบบการวัดอุณหภูมิด้วย
เทอร์โมคับเปิ้ลที่จุ่มอยู่ในน้ าโลหะ ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิได้เที่ยงตรง อย่างไรก็ตามระบบการวัดอุณหภูมิแบบนี้ 
สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงเพียง 1,400 – 1,500 องศาเซลเซียสเท่านั้น ขณะที่ระบบวัดอุณหภูมิด้วยแสงใน
เครื่องหล่อเหวี่ยง สามารถวัดอุณหภูมิได้ถึง 2,500 องศาเซลเซียส แต่การวัดใช้ระบบการยิงด้วยแสง ท าให้ได้
ค่าท่ีไมแ่ม่นย านัก ควรใช้หลักการหาช่วงการหลอมเหลว เช่นวัดหากราฟแสดงการเย็นตัว (Cooling Curve) 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2:  เครื่องหล่อด้วยระบบสุญญากาศ 
ขั้นตอนการหล่อตัวเรือนด้วยระบบสุญญากาศ  มีข้ันตอนดังนี ้

  1. การเตรียมโลหะเพ่ือการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ น้ าหนักโลหะแต่ละชนิดที่ใช้หล่อ จะ
ค านวณจากน้ าหนักต้นเทียน คูณ ด้วยค่าความถ่วงจะเพาะ ของโลหะชนิดนั้น และมีการเพ่ิมบวกจากน้ าหนักที่
ได้แล้วอีกประมาณ ร้อยละ 10-15 เพ่ือให้มีโลหะเหลือในส่วนที่เป็นทางน้ า 

2. การเตรียมเครื่องหล่อและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจความถูกต้องของการตั้งคา่ 
โปรแกรมการหล่อ ระบบแก๊ส ระบบน้ า และเครือ่งดูดอากาศ (Vacuum) 

3. การหล่อ 
3.1 ตรวจเช็คการจัดวางเบ้าปูนในเตาอบ เบ้าปูนจัดวางเรียงตามหมายเลข ที่ต้อง 

การหล่อตามล าดับก่อนหลัง 
3.2 ตั้งโปรแกรมการหล่อ ในเครื่องหล่อระบบสุญญากาศ จะมีโปรแกรมการหล่อ 2 ระบบ 

 
 
 
  
  

คือ ระบบอัตโนมัติ (Auto) และระบบบังคับ (Manual) 
3.3 การน าโลหะ ใส่ในห้องหลอมของเครื่องหล่อ ตั้งระบบที่ต้องการหล่อ  
3.4 การคีบเบ้าปูนใส่ในเครื่องหล่อ ควรกระท าอย่างระมัดระวัง อย่าให้เกิดการกระแทก

กับเตาอบ หรือเบ้าล่นจากคีมจับ เพราะจะท าให้เบ้าปูนเกิดเป็นรอยร้าวหรือแตกหักได้ จะท าให้ชิ้นงานที่หล่อ
ไม่สมบูรณ ์

3.5 เริ่มท าการหล่อ โดยการกดที่ปุ่มสตาร์ท (Start) เครื่องเริ่มท างานการหลอมด้วยระบบ  
ไฟฟ้า อุณหภูมิจะปรับขึ้นตามล าดับ จนถึงจุดหล่อที่ตั้งไว้ จึงกดปุ่มสตาร์ท (Start) อีกครั้งเพื่อท าการหล่อ 

4. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ โดยจัดแบ่งในแต่ละข้ันตอนได้ดังนี้     
4.1 ขั้นตอนการฉีดเทียนและการแต่งเทียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ได้แก่ เทียนเม็ด  

(Wax) เครื่องฉีดเทียน (Wax Injection) สเปรย์ซิลิโคน แป้งฝุ่น แปรงปัดหรือแปรงสีฟัน แผ่นประกบพิมพ์ยาง 
มีดหรือชุดแต่งเทียน และตะเกียงแอลกอฮอล์ 

4.2 ขั้นตอนการติดต้นเทียน ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ ฐานยาง (Sprue Base) ต้น 
เทียน หัวแร้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องชั่งดิจิตอล 

4.3 ขั้นตอนการหล่อแบบปูน ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ ปูนหล่อ กระบอกปูน เทป กาว  
เครื่องผสมปูนหรือเครื่องตีปูน เครื่องดูดอากาศ และเตาอบไฟฟ้า 

4.4 ขั้นตอนการหลอมและหล่อโลหะ ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ โลหะที่จะใช้หล่อ 
เครื่องหล่อเหวี่ยงหรือเครื่องหล่อระบบสุญญากาศ และผงบอแรกซ์ 

4.5 ขั้นตอนการล้างความสะอาดและการตัดแต่ง ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ กรด 
ก ามะถัน  ดินประสิว เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง คีมตัดโลหะ และตะไบ 

5. ข้อบกพร่องในงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ ชิ้นงานเครื่องประดับที่ผ่านกระบวนการหล่อตัว
เรือนทั้งระบบเหวี่ยง และระบบสุญญากาศ อาจพบปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นดังนี้ 

    5.1 รูพรุนเนื่องจากการหดตัวของโลหะ (Shrinkage Porosities) ข้อบกพร่องเนื่องจากการหดตัว
ของน้ าโลหะนั้น เป็นข้อบกพร่องซึ่งพบได้บ่อยในชิ้นงานที่มีการเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดอย่างกะทันหัน มีเหลี่ยมมุม
มากมาย และมีพ้ืนผิวมาก โดยข้อบกพร่องชนิดนี้มีลักษณะเป็นรูเหลี่ยม จะมีโครงสร้างเดนดริติก(Dendritic) 
อยู่ภายในเกิดขึ้น เนื่องจากการแข็งตัวไม่พร้อมกันของน้ าโลหะในชิ้นงานหล่อ การเกิดรูพรุนเนื่องจากการหด
ตัวของโลหะ เกิดจากสาเหตุดังนี้ เช่น การติดทางน้ าโลหะที่ไม่ถูกต้อง ใช้ขนาดทางน้ าโลหะที่ไม่เหมาะสม 
อุณหภูมิเบ้าสูงเกินไป ชิ้นงานหล่ออยู่ใกล้กับรูเทมากเกินไป 

 

5.2 รูพรุนเนื่องจากก๊าซ (Gas Porosities) ข้อบกพร่องเนื่องจากก๊าซ มีลักษณะคล้ายรูเข็ม (Pin 
Hole) บนพื้นผิวของงานหล่อ ลักษณะของข้อบกพร่องชนิดนี้จะต่างจากรูพรุนจากการหดตัวคือ มีลักษณะเป็น
รูพรุนที่มีรูปร่างกลมและเรียบ บางครั้งรูพรุนเนื่องจากก๊าซนี้จะเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นบริเวณใต้ผิวของชิ้นงาน
หล่อ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  ข้อบกพร่องชนิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสองสาเหตุหลักคือ การ
เกิดปฏิกิริยาของปูนหล่อและสิ่งเจือปน เนื่องมาจากการน าโลหะกลับมาใช้ ใหม่ สาเหตุของการเกิดรูพรุน
เนื่องจากก๊าซ ได้แก่ ให้ความร้อนแก่โลหะมากเกินไป อากาศภายในเตาไม่ถ่ายเท เวลาอบปูนไม่เพียงพอ เบ้า
ร้อนเกินไป ใช้เศษโลหะจากงานหล่อเก่ามาหลอมใหม่บ่อยเกินไป  ออกซิเจนมากเกินไปในเปลวไฟหลอมโลหะ 
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                             รูพรุนเนื่องจากการหดตัวเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า          รูพรุนเนื่องจากก๊าซเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า 

ภาพที่ 3:  ลักษณะรูพรุนแบบต่างๆ 
5.3 น้ าโลหะไหลเข้าโพรงแบบไม่สมบูรณ์ ข้อบกพร่องเนื่องจากน้ าโลหะไม่สามารถไหลเข้าโพรง 

แบบได้สมบูรณ์ จะเกิดข้ึนในกระบวนการหล่อ สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องเนื่องจากน้ าโลหะไหเข้าโพรง
แบบไม่สมบูรณ์ ได้แก่ น้ าโลหะมีอุณหภูมิต่ าเกินไป อุณหภูมิเบ้าต่ าเกินไป มีความเป็นสุญญากาศไม่พอในขณะ
หล่อ ใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมในขั้นตอนหล่อเหวี่ยง ใช้ทางน้ าโลหะที่ไม่เหมาะสม และการอบเบ้าหล่อที่ไม่
สมบูรณ์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4: ลักษณะชิ้นงานที่น้ าโลหะไหลเข้าโพรงแบบไม่สมบูรณ์ 
5.4 ผิวของชิ้นงานหยาบ มีสาเหตุดังนี้ เช่น ผิวของชิ้นงานต้นแบบหยาบ ผิวชิ้นงานเทียนหยาบ 

เบ้าร้อนเกินไป น้ าโลหะร้อนเกินไป ทางน้ าโลหะท่ีไม่เหมาะสม ใช้เวลาในการละลายเทียนออกจากโพรงแบบ
นานเกินไป เบ้าปูนไม่ได้ถูกท้ิงให้แข็งตัวนานพอก่อนที่จะอบ ใช้อัตราส่วนผสมปูนหล่อกับน้ าไม่เหมาะสม และ 
เบ้าปูนได้รับความร้อนเร็วเกินไป 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5:  ลักษณะของผิวชิ้นงานที่หยาบ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บทความวิชาการ การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางได้ดังนี้ 
ภัทราพร บ าเพ็ญศิล และคณะ (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการหล่อผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับที่เหมาะสมส าหรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มพลอยไพลิน นิลเมืองกาญจน์ 
พบว่า กระบวนการหล่อแบบเหวี่ยงหนีศูนย์กลางและกระบวนการหล่อแบบสุญญากาศ เพ่ือหากระบวนการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบความต้องการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่งท าการทดลองเปรียบเทียบ
ระหว่างกระบวนการหล่อทั้ง 2 แบบ เปรียบเทียบกระบวนการละ 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานตัวแทนของกลุ่ม

 
 
 
  
  

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและโรงงานที่ก าหนดให้เป็นมาตรฐาน  จากการศึกษาด้านกระบวนการหล่อ เครื่อง 
จักรที่ใช้ จ านวน และลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น แบบที่ใช้ ในการทดลองคือ แหวน จ้ี และต่างหู อย่างละ 20 
ชิ้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จากผลการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่ากระบวนการ
หล่อเครื่องประดับที่เหมาะสมกับทางกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คือกระบวนการหล่อแบบเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง 

เอกสิทธิ์  นิสารัตนาพร และคณะ (2549) ได้จัดท าคู่มือแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในชิ้นงานหล่อ
เครื่องประดับ โดยได้แยกประเภทปัญหาที่ได้จากกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย ออกแบบ ท า
แม่พิมพ์โลหะ ท าแม่พิมพ์ยาง ฉีดเทียน ติดต้นเทียน หล่อปูน นึ่งเทียน เผากระบอกปืน หลอมโลหะ หล่อโลหะ 
ล้างชิ้นงานหล่อ และขัดตกแต่งผิว โดยสรุปปัญหาข้อบกพร่องของชิ้นงานหล่อ มีสาเหตุเกิดจากปัญหาต่างๆไว้ 
4 แนวทาง พร้อมวิธีการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหางานเทียน ปัญหางานหล่อ ปัญหาการหลอมโลหะ และ
ปัญหาการติดทางน้ าโลหะ 

อภิรัฐ โกสิตานนท์ และคณะ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง อิทธิพลของอุณหภูมิหล่อและความเร็วรอบใน
การเหวี่ยงที่มีผลต่อความสามารถในการไหลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะสังกะสีผสมในกระบวนการหล่อ
แบบหมุนเหวี่ยง เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิหล่อ และความเร็วรอบในการเหวี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความ 
สามารถในการไหลและโครงสร้างจุลภาคในกระบวนการหล่อแบบหมุนเหวี่ยงของโลหะสังกะสีผสม ในการ
ทดลองออกแบบแม่พิมพ์เป็นรูปเกลียววนแบบขดหอย (Spiral Test) สรุปได้ว่าการเพ่ิมอุณหภูมิหล่อส่งผลให้
ความสามารถในการไหลของโลหะหลอมเหลวมากขึ้น 

สยมภู ภวรุ่งสัตยา (2555) ได้ท าการศึกษาเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับสตรีประเภทก าไลโดยใช้
วัสดุประเภทพลาสติกเหลว” พบว่าการน าเอาพลาสติกเหลวมาท าเป็นก าไลข้อมือส าหรับผู้หญิงท าจากอีป๊อกซี่ 
เรซิ่น มีคุณภาพที่มีความเงางามและทนทานกว่าไข่มุกที่ได้จากธรรมชาติและสามารถท าเป็นก าไล เงินที่เป็น
อุปกรณ์เสริม น ามาซึ่งความพึงพอใจให้กับผู้ที่ใช้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการพัฒนาเป็นอุปกรณ์เสริมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อีกมากมายและได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางนวัตกรรมอุปกรณ์เสริม 

โอรส พินิจรัตนพันธ์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การควบคุมคุณภาพการหล่อเครื่องประดับทองด้วย
วิธีการออกแบบการทดลอง พบว่า อุณหภูมิอบเบ้าปูน อุณหภูมิหลอมโลหะ และอุณหภูมิเบ้า ปูนส าหรับการ
หล่อ มีผลต่องานเสียและงานซ่อมการหล่อเครื่องประดับทองอย่างมีนัยส าคัญดังนั้น จึงน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การหล่อมาท าการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ L9 3 ระดับ 3 ปัจจัย โดยท าการทดลอง 9 จุดการทด ลอง
และทดลองซ้ า 3 ครั้ง เพ่ือหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง ซึ่งผลที่ได้พบว่า ระดับปัจจัยที่
เหมาะสมของอุณหภูมิอบเบ้าปูนคือ 710 องศา เซลเซียส ปัจจัยที่เหมาะสมของอุณหภูมิหลอมโลหะ คือ 
1,160 องศาเซลเซียส และระดับปัจจัยที่เหมาะสมของอุณหภูมิเบ้าปูนส าหรับการหล่อคือ 580 องศาเซลเซียส 

ปริศนา บุญศักดิ์ และวิเชียร มหาวัน (2556)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง การวิจัยปัญหาในงานหล่อและการ
พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานหล่อเครื่องประดับสมัยใหม่ พบว่าการอบเบ้าปูนที่ใช้ต้นแบบตัวเรือนวัสดุ 
wic100a เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับกราฟการอบเบ้าปูนที่มีต้นแบบตัวเรือนเป็นแว็กซ์เขียวทั่วไป จาก
การศึกษาพบว่าวัสดุแว็กซ์เขียวเมื่อได้รับความร้อนจะเริ่มหลอมละลายที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนหลอม
ละลายจากก้อนเป็นของเหลวทั้งหมดที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้อุณหภูมิและเวลาที่ก าหนด
ไว้จากมาตรฐานทั่วไป น ามาใช้ในการอบเบ้าปูนเพ่ือก าจัดแว็กซ์ได้ โดยใช้อุณหภูมิสูงสุดเพ่ือเผาไล่เศษขี้เถ้า
แว็กซ์ที่ 750 องศาเซลเซียสแต่แว็กซ์ wic 100a ไม่หลอมละลายในช่วงอุณหภูมิต่ ากว่า 350-500 องศา
เซลเซียส ในเมื่ออยู่เบ้าปูนและต้องใช้อุณหภูมิในการเผาไล่ขี้เถ้าแว็กซ์ถึง 850 องศาเซลเซียส เพ่ือเผาไล้เศษ
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ขี้เถ้าแว็กซ์ จึงจะสามารถท าให้โพรงแบบสะอาด  เมื่อน าเบ้าปูนไปหล่อด้วยโลหะเงินสเตอร์ลิง 925 แล้วได้
ชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ดี 
 อรุบล โชติพงศ์ และคณะ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ท าการส ารวจโรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับหลายโรงงาน สามารถแบ่งประเภทของโรงงานตามกระบวนการผลิตและชนิดของผลิตภัณฑ์ได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรงงาน เครื่องประดับ โรงงานทอง และโรงงานหลอมโลหะ โดยบางโรงงานอาจจัดอยู่
ได้มากกว่าหนึ่งประเภท เช่น โรงงานผลิตเครื่องประดับที่มีการสกัดโลหะมีค่ากลับมาใช้ซ้ าก็จะถูกจัดเป็นทั้ง
โรงงานเครื่องประดับและโรงงานหลอมโลหะ หรือโรงงานท าทองที่ผลิตแหวนหรือเครื่องประดับทองค าก็จะถูก
จัดเป็นทั้งโรงงานเครื่องประดับและโรงงานทอง เป็นต้น ทั้งนี้กระบวนการในการผลิตส่วนใหญ่ จึงเป็นงานฝีมือ
โดยช่างผู้ช านาญ เช่น การออกแบบ การแต่ง การตัด การขัด การฝังอัญมณี เป็นต้น ซึ่งมีการใช้สารเคมี
ปริมาณน้อยและมีอันตรายน้อยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง (2557)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการหล่ออลูมิเนียมเพ่ือผลิตตัว
เรือนเครื่องประดับด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง พบว่าจากทดลองใช้อลูมิเนียมทดแทนการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ
โดยได้ก าหนดอุณหภูมิในการอบเบ้าก่อนการหล่อขึ้นรูปเพื่อท าการทดลองท้ังหมด 5 ช่วงอุณหภูมิประกอบด้วย 
550,500,450,400,350 องศาเซลเซียสแล้วจึงท าการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับในขั้นตอนต่อไป จากการวิจัย
กระบวนการหล่อเครื่องประดับด้วยอลูมิเนียมเพ่ือทดลองอุณหภูมิท่ีใช้ในการอบเบ้าปูนหล่อที่เหมาะสมพบว่า
อุณหภูมิเบ้าที่ 400 องศาเซลเซียสมีความเหมาะสมที่สุดในการใช้หล่อเครื่องประดับด้วยอลูมิเนียม เนื่ องจาก
ผลการทดลองพบว่ามีงานเสียน้อยที่สุดคือมีงานดี 102 ชิ้น งานเสีย 48 ชิ้น ชื้นงานมีผิวเรียบ มีประสิทธิภาพที่
ใกล้เคียงกับวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 

Marco Actis Grande, and Somlak Wannarumon (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจ าลองเชิง
ตัวเลขของการลงทุนการหล่อเครื่องประดับด้วยทอง : การทดลองและการตรวจสอบ ได้เสนอการจ าลองเชิง
ตัวเลขของการลงทุนงานเครื่องประดับด้วยทองค า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไหลของเหลว
ระหว่างเติมแม่พิมพ์และการแข็งตัวและพารามิเตอร์ของกระบวนการที่ดีที่สุด  ซี่งน าไปสู่การท านายและการ
ควบคุมข้อบกพร่องดังเช่นความพรุนของก๊าซและความพรุนตัว วิธีความแตกต่างของไฟไนต์ คอมพิวเตอร์
จ าลองด้วยซอฟท์แวร์ FLOW-3D เป็นการน ามาใช้ในการจ าลองกระบวนการหล่อเครื่องประดับ หุ่นจ าลองที่
เรียบง่ายเป็นการออกแบบส าหรับทั้งสองกล่าวคือการจ าลองเชิงตัวเลขและการหล่อจริง การปรับเซนเซอร์ปรับ
ให้อยู่ในต าแหน่งที่แตกต่างกันของต้นแว็กซ์หุ่นจ าลองด้วยข้อบกพร่องเวลาของการเติมขณะที่ปรับชุดเทอร์โม
คับเปิลเพื่อตรวจจับอุณหภูมิในระหว่างการหล่อและการหล่อเย็น ข้อมูลที่ตรวจพบเหล่านั้นจะถูกน าไปใช้เพื่อ 
ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์โดยการจ าลองเชิงตัวเลขกับผลลัพธ์ที่ได้จากการหล่อจริง การเปรียบเทียบ 
ผลลัพธ์นั้นมีความหมายว่า การจ าลองเชิงตัวเลขสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการลงทุน 
ส าหรับกระบวนการหล่อที่ดีที่สุด และสามารถท านายข้อบกพร่องการหล่อได้อีกด้วย 
 Jyotsna Sinha, Nilesh Ghongade & Madhukar Sorte (2018) ได้ท าวิจัยเรื่อง การหาค่าที่เหมาะ
ที่สุดของระบบ Gating ในการลงทุนงานหล่อเครื่องประดับ: เป็นการทบทวนวรรณกรรม ได้พบว่าการลงทุน
งานหล่อเป็นกระบวนการหล่อโลหะที่น ามาใช้ในเครื่องประดับลักษณะพิเศษส าหรับโลหะที่มีรูปร่างซับซ้อนใน
ปริมาณของการผลิต เนื่องจากโลหะและวัสดุที่ใช้ในกระบวนการนี้มีค่ามาก ดังนั้นการเกิดข้อบกพร่องหลังจาก
การหล่อเป็นการสูญเสียอย่างมากต่อบริษัท วัตถุดิบและโลหะที่ใช้มักจะเป็นทองค า เพชรและทองค าขาว 
งานวิจัยนี้ได้เสนอการควบคุมข้อบกพร่องในการหล่อโดยการควบคุมพารามิเตอร์ที่ประยุกต์ ในการลงทุน
ทางด้านงานหล่อเครื่องประดับ ที่มีข้อบกพร่องอยู่มากมายดังเช่น รูพรุน การหดตัว ความพรุนของแก๊ส ไม่รวม

 
 
 
  
  

การเติมและรอยแตกที่เกิดขึ้นในระหว่างการหล่อ ระบบเกตติ้งเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่มีความส าคัญอย่าง
มากในการควบคุมข้อบกพร่องในการหล่อ 
 
สรุปผลการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม 

บทความวิชาการนี้ได้ท าการทบทวนทฤษฎีและงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมหลักการ แนวคิด
ต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางการพัฒนาใช้ทฤษฎีการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งผลจากการทบทวนทฤษฎีและงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวน 
การหล่อผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ จากผลการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่ากระบวนการ
หล่อเครื่องประดับที่เหมาะสม คือกระบวนการหล่อแบบเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง กระบวนการหล่อในระบบ
สุญญากาศ เหมาะส าหรับการผลิตเครื่องประดับในภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งการควบคุมคุณภาพกระบวนการ
หล่อเครื่องประดับ ให้มีคุณภาพ ทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้อง แต่ตั้งการท าแม่พิมพ์โลหะ หรือแว็กซ์ การท า
พิมพ์ยาง ต้นแบบเทียน (การฉีดเทียน) การท าพิมพ์ปูน การอบปูน และการหล่อ การวิจัยปัญหาในงานหล่อ
และการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานหล่อเครื่องประดับสมัยใหม่ นอกจากนี้ได้เสนอการควบคุม
ข้อบกพร่องในการหล่อ โดยการควบคุมพารามิเตอร์ที่ประยุกต์ในการลงทุนทางด้านงานหล่อเครื่องประดับ ที่มี
ข้อบกพร่องอยู่มากมายดังเช่น รูพรุน การหดตัว ความพรุนของแก๊ส หรือรอยแตกที่เกิดขึ้นในระหว่างการหล่อ 
ระบบเกตติ้ง เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่มีความส าคัญอย่างมากในการควบคุมข้อบกพร่องในการหล่อได้   

การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่  การหล่อโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
(Centrifugal Casting Process)  และการหล่อโดยใช้ระบบสุญญากาศ (Vacuum Casting) ดังนั้นการหล่อ
ตัวเรือนเครื่องประดับทั้ง 2 ประเภท ผู้ใช้งานหรือผู้ประกอบการจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
เพ่ือให้ชิ้นงานที่ออกมามีคุณภาพ และท าให้สามารถสู้คู่แข่งได้ 
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5	ความเป็นตัวตนของตนเอง	3)	ภาพงานศิลปะ	The	Death	of	Marat	ผลงานของ	Jacques	louis	david	
กระบวนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	(Quasi	-	experimental	research	design)	แบบกลุ่มเดียวด้วยการทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน	(one	group	pretest	–	posttest	design)	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ	ด้วยค่า	Maximum	
value	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละและการพรรณา	ผลการวิจัยพบว่า:	1)	การทดลองครั้งที่	1	นักศึกษามีค่าเฉลี่ยด้านการ
แสดงออกทางสนุทรยีะเท่ากบั	3.67	หรอืคดิเป็นร้อยละ	73.47	การทดลองครัง้ที	่2	มค่ีาเฉลีย่ด้านการแสดงออก
ทางสุนทรียะเท่ากับ	 4.81	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 96.27	 ซึ่งระดับการแสดงออกทางสุนทรียะที่สูงที่สุดจากการ
ทดลองครั้งแรก	 อยู่ที่ระดับที่	 3	 และในการทดลองครั้งที่	 2	 ระดับการแสดงออกทางสุนทรียะที่สูงที่สุดอยู่ใน
ระดับที่	4	และ	5		2)	จากการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษาและจากผลการทดลองพบว่า	แนวทางพัฒนาการ
แสดงออกทางสุนทรียะของนักศึกษา	ต้องมีการบูรณาการการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ร่วมกับศิลปวิจารณ์เพื่อ
เป็นพ้ืนฐานความรู้ในการเข้าใจคุณค่าของงานศิลปะ	 และสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะด้วยการฝึกปฏิบัติ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและฝึกวิจารณ์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ: สุนทรียะ,	การแสดงออกทางสุนทรียะ,	ศิลปศึกษา

Abstract 
	 This	article	aims	to	1)	Study	about	the	aesthetic	expression	of	the	first-year	
students	 in	 Department	 of	 Art	 Education,	 Faculty	 of	 Education,	 Loei	 Rajabhat	University												
2)	Analyze	the	guideline	for	development	of	aesthetic	expression.	The	sample	group	consisted	
of	 30	 first-year	 students	 in	 Art	 education	 program,	 Faculty	 of	 Education,	 Loei	 Rajabhat																
University.	The	research	tools	were:	1)	Aesthetics	evaluation.		2)	Michael	J.	Parson’s	5-level	
analysis	of	aesthetic	expression:	Level	1-	Favoritism,	Level	2	-	Beauty	and	Realism,	Level	3	

1	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จังหวัดเลย	42000	
2	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จังหวัดเลย	42000					
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แนวทางการพัฒนาการแสดงออกทางสุนทรียะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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-	Expressiveness,	Level	4	-	Style	and	Form,	and	Level	5	-	Autonomy.	3)	Picture	of	The	Death	
of	Marat,	painting	by	Jacques	Louis	David.	The	research	process	was	Quasi-experimental	(One	
group	pretest	–	posttest	design).	Data	Analysis	was	analyzed	by	using	Maximum	value,	per-
centage,	and	description.	The	results	of	this	research	were:	1)	1st	experiment:	The	mean	
score	of	aesthetic	expressions	was	at	3.67	 (73.47%),	2nd	experiment:	The	mean	score	of	
aesthetic	expressions	was	at	4.81	(96.27%).	The	highest	frequency	of	aesthetic	expression	in	
first	and	second	experiment	was	in	Level	3	-	Expressiveness.	In	addition,	the	second	experi-
ment	showed	the	increasing	of	aesthetics	expressions	at	levels	4	and	5.	2)	From	the	analysis	
of	the	students	behavior	and	the	experiment	found	that	the	guidelines	for	the	development	
of	aesthetic	expression	for	students	were	to	integrate	art	history	into	aesthetic	education	and	
encouraged	aesthetic	experience	by	practicing	art	criticism	continuously.

Keywords:	Aesthetic,	Aesthetic	expression,	Art	Education	

Abstract  
This article aims to 1) Study about the aesthetic expression of the first-year students  

in Department of Art Education, Faculty of Education, Loei Rajabhat University 2) Analyze 
the guideline for development of aesthetic expression. The sample group consisted of 30 
first-year students in Art education program, Faculty of Education, Loei Rajabhat University. 
The research tools were: 1) Aesthetics evaluation.  2) Michael J. Parson's 5-level analysis of 
aesthetic expression: Level 1- Favoritism, Level 2 - Beauty and Realism, Level 3 - 
Expressiveness, Level 4 - Style and Form, and Level 5 - Autonomy. 3) Picture of The Death 
of Marat, painting by Jacques Louis David. The research process was Quasi-experimental 
(One group pretest – posttest design). Data Analysis was analyzed by using Maximum value, 
percentage, and description. The results of this research were: 1) 1st experiment: The mean 
score of aesthetic expressions was at 3.67 (73.47%), 2nd experiment: The mean score of 
aesthetic expressions was at 4.81 (96.27%). The highest frequency of aesthetic expression in 
first and second experiment was in Level 3 - Expressiveness. In addition, the second 
experiment showed the increasing of aesthetics expressions at levels 4 and 5. 2) From the 
analysis of the students behavior and the experiment found that the guidelines for the 
development of aesthetic expression for students were to integrate art history into aesthetic 
education and encouraged aesthetic experience by practicing art criticism continuously. 

Keywords: Aesthetic, Aesthetic expression, Art Education  

 
 
บทน า 
   วิชาสุนทรียภาพ มีความส าคัญต่อการเรียนในหลักสูตรศิลปศึกษา ระดับอุดมศึกษาเนื่องจาก 
ความรู้ทางสุนทรียภาพและความงามเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จึงจ าเป็นต้องเรียนวิชาสุนทรียภาพในภาคเรียนแรกของหลักสูตร เพ่ือให้เข้าใจ
ในเร่ืองของความงาม สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ผลงานศิลปะที่มีความงามที่ แตกต่างกันในแต่ละยุค
สมัย และเป็นการสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะให้กับนักศึกษา โดยสร้างความเข้าใจตั้งแต่การรับรู้ทางศิลปะ 
การเห็นคุณค่าและสามารถวิจารณ์งานศิลปะได้ จากการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อธิบายคุณค่าของงานศิลปะใน
ชั้นเรียนวิชาสุนทรียภาพศึกษา ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอน พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่สามารถอธิบายหรือให้คุณค่าของผลงานศิลปะได้อย่างชัดเจน 
ไม่มีล าดับขั้นในการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ทางสุนทรียะ ยังไม่ได้ผ่านการ
เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติและผลงานของศิลปิน ซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจและการแสดงออกทาง
สุนทรียะโดยตรง 

ซึ่งการพัฒนาให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางสุนทรียะ สามารถแสดงออกทางสุนทรียะได้นั้น ต้องฝึก
ให้นักศึกษาเป็นผู้มีประสาทสัมผัสในการรับรู้ในสุนทรียวัตถุ หรือสุนทรียภาพ ตาม ที่ D’Onofrio and 
Nodine (1981)  กล่าวว่า สุนทรียะเกิดจากความรู้สึกรับรู้บางอย่างที่เด่นชัด ท าหน้าที่ถ่ายทอดความหมายใน
ตัวเอง สามารถเชื่อมโยงความคิดส่วนตัว ข้อคิดเห็นและประสบการณ์เฉพาะตัวต่อเนื้อหาของผลงานศิลปะ ให้

ความสนใจต่อทัศนธาตุ แบบแผนการสร้างงานศิลปะ เมื่อเข้าใจสุนทรียะจะสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างดี 
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่มองเห็น แสดงความเชื่อด้วยตนเองและส่วนที่ศิลปินที่แสดงให้เห็น หรือสิ่งที่
เหมือนกับวัฒนธรรมหรือช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ให้ความสนใจต่ออารมณ์ความรู้สึก เอาใจใส่ในเรื่องของ
เจตนาของศิลปิน การสร้างสรรค์ในแง่ของความรู้สึกนึกคิดสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาสุนทรียภาพของ     
ไมเคิล เจ พาร์สัน (Aesthetic Development by Michael J. Parson, 1987) ที่น าเสนอไว้ว่า งานศิลปะ
เปรียบเสมือนการท าความเข้าใจกับสภาวะจิตใจและเข้าใจโลก ซึ่งมีพัฒนาการเป็นล าดับข้ันตามพฤติกรรมการ
แสดงออกทางสุนทรียะดังนี้ ระดับที่ 1 ความชื่นชอบ (Favoritism)  คือ มีปฏิกิริยาต่อผลงานอย่างชัดเจน 
ชื่นชมการแสดงออกของสีหรือทัศนธาตุ ระดับที่ 2 ความงามและความเหมือนจริง (Beauty and 
Realism) ให้ความส าคัญกับศิลปะที่แสดงออกเป็นรูปร่างเหมือนจริง ชื่นชมทักษะและความเอาใจใส่ของ
ศิลปิน รับรู้ถึงความสวยงามที่สื่อสารด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ  ระดับที่ 3 การแสดงออก (Expressiveness) 
มองว่างานศิลปะมีผลต่ออารมณ์ สื่อให้เห็นประสบการณ์ เห็นความงาม ความจริงและทักษะเป็นประเด็น
น าไปสู่คุณค่าของงาน ระดับที่ 4 แบบอย่างและรูปแบบ (Style and Form)  เห็นว่างานศิลปะเป็นงานที่
สะท้อนสังคม วัฒนธรรม มีแบบอย่างและรูปแบบมาจากผู้ชม และความต้องการของ สังคมส่วนรวม ระดับที่ 5 
ความเป็นตัวตนของตนเอง (Autonomy)  คุณค่าศิลปะสามารถยกระดับเหตุผลและปัญหาสังคม  เห็น
ศิลปะเป็นสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติ สามารถตีความใหม่ได้โดยผู้ชม  

ทั้งนี้การที่นักศึกษาจะสามารถแสดงออกทางสุนทรียะได้ถึงระดับที่ 4 และ 5 นั้น จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปะและข้อมูลของศิลปิน มีการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลป์ หรือการให้
ข้อมูลโดยศิลปินโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาผลการแสดงออกทางสุนทรียะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการแสดงออกทาง
สุนทรียะของนักศึกษา  โดยได้คัดเลือกผลงานศิลปะระดับโลก (world class) ที่มีคุณค่าในเชิงสังคม 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มาใช้ในการทดลอง โดยในการทดลองนี้ ได้เลือกผลงานจิตรกรรม “The Death 
of Marat”, painting by Jacques Louis David เนื่องจากเป็นจิตรกรรมประวัติศาสตร์ ศิลปะในยุค Neo-
Classicism เต็มเปี่ยมไปด้วยเร่ืองราว อารมณ์ และลุ่มลึกไปด้วยความหมายที่แสดงผ่านทัศนธาตุและการจัด
องค์ประกอบศิลป์  

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาผลการแสดงออกทางสุนทรียะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

2. วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการแสดงออกทางสุนทรียะของนักศึกษา 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research design) แบบกลุ่ม 
เดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest – posttest design) 
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Pre-test        Treatment  Post-test 

O1   X     O2 
 
 Q1    คือ การประเมินผลงานศิลปะ The Death of Marat ครั้งที่ 1 ก่อนเรียน 
 X    คือ การจัดการเรียนรู้ 4 สัปดาห์  
          Q2   คือ การประเมินผลงานศิลปะ The Death of Marat ครั้งที่ 2 หลังเรียน 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เลย 
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จ านวน 6 สัปดาห์ ในรายวิชาสุนทรียภาพศึกษา  

ประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียนในสัปดาห์ที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาการ
แสดงออกทางสุนทรียะจ านวน 4 สัปดาห์ และการทดสอบหลังเรียนในสัปดาห์ที่ 6 
 
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย  

1. แบบประเมินทางสุนทรียะ: ใช้ส าหรับการประเมินผลงานศิลปะเพ่ือวัดระดับการแสดงออกทาง 
สุนทรียะท้ังก่อนและหลังการทดลองประกอบด้วย ค าถามให้นักศึกษาเขียนตอบ 8 ข้อ คือ  

1) นักศึกษาเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ 
2) เมื่อนักศึกษาเห็นภาพนี้ครั้งแรก นักศึกษารู้สึกอย่างไร และเม่ือพิจารณาให้นานขึ้น 

ความรู้สึกของนักศึกษาเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร 
3) นักศึกษาคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของภาพนี้ 
4) นักศึกษาคิดว่าภาพนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 
5) นักศึกษาคิดว่าศิลปินต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ชม 
6) นักศึกษาคิดว่าภาพนี้สวยหรือไม่ เพราะอะไร 
7) นักศึกษาชอบอะไรที่สุดในภาพนี้ เพราะอะไร 
8) นักศึกษาคิดว่าภาพนี้มีคุณค่าหรือไม่ เพราะอะไร 

2. คู่มือวิเคราะห์การแสดงออกทางสุทรียะ 5 ระดับ ของ ไมเคิล เจ พาร์สัน (Michael J. Parson)  
ได้แก่ ระดับที่ 1 ความชื่นชอบ ระดับที่ 2 ความงามและความเหมือนจริง ระดับที่ 3 การแสดงออก ระดับที่ 4 
แบบอย่างและรูปแบบ ระดับท่ี 5 ความเป็นตัวตนของตนเอง 

3. ภาพผลงาน “The Death of Marat” โดยจิตรกร Jacques Louis David สร้างในปี ค.ศ.1793    
สีน้ ามันบนผ้าใบ, ขนาด: 165 ซม. × 128 ซม. (65” × 50”) ภาพนี้จัดแสดงที่ Royal Museums of Fine 
Arts of Belgium ภาพ The Death of Marat หรือ การตายของมาราห์ เป็นภาพชายผู้หนึ่งนอนตายในอ่าง
อาบน้ า ในมือถือปากกาขนนกและกระดาษ ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงในช่วง ปฏิวัติฝรั่งเศส David 
วาดภาพนี้ขึ้นเพ่ือแสดงให้โลกรู้ว่า มาร่าห์ (Marat) เป็นนักบุญผู้ถูกศัตรูฝ่ายตรง ข้ามสังหารอย่างไร้ความ
ยุติธรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพผลงาน The Death of Marat ของ Jacques Louis David 
ที่มา:  Wikipedia (2019) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบประเมินสุนทรียภาพ โดยมีค าถาม 8 ข้อ โดยเปิดภาพงาน 

ศิลปะ The Death of Marat ศิลปิน Jacques louis David ผ่านโปรเจคเตอร์ให้นักศึกษาดู และตอบค าถาม 
โดยให้นักศึกษาพิจารณาภาพ โดยมีข้อมูลเพียงชื่อภาพและชื่อศิลปิน ให้เวลา 20 นาที ในการตอบค าถามใน
แบบประเมินสุนทรียภาพ (Aesthetics evaluation) 

2) หลังจากการสังเกตพฤตกรรมและวิเคราะห์ความสามารถนักศึกษาจากการท าแบบทดสอบก่อน 
เรียนผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง มีเนื้อหาดังนี้ 

สัปดาห์ที่ 1 น าเสนอเนื้อหาความหมายของสุนทรียภาพและคุณค่าของงานศิลปะ 
สัปดาห์ที่ 2 น าเสนอเนื้อหาสุนทรียภาพกับความงามในศิลปะตะวันตก 
สัปดาห์ที่ 3 ให้นักศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกสมัยใหม่และน าข้อมูลพร้อมภาพ 

ผลงานศิลปะมาอภิปรายในชั้นเรียน 
สัปดาห์ที่ 4 ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายประวัติความเป็นมาของภาพ The Death of Marat  

อภิปรายเนื้อหาที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ สังคมและการเมือง และประวัติศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
3) หลังจากการเรียนการสอนใน 4 สัปดาห์ ที่เน้นการสรุปองค์ความรู้ที่ส าคัญ และอภิปรายร่วมกัน 

ในชั้นเรียน ผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบประเมินสุนทรียภาพ(Aesthetics evaluation) อีกครั้ง โดยเป็นค าถาม
ชุดเดียวกันกับครั้งแรก ใช้เวลาในการตอบค าถาม 20 นาท ี

4) ผู้วิจัยสรุปประเด็นค าถาม ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบการตัดสินคุณค่าของ 
งานศิลปะระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่สอง 

โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงสถิติและเชิงพรรณา ซึ่งได้จากการเขียนตอบ
ในแบบทดสอบ (Aesthetics evaluation) มีการวิเคราะห์ผลโดยการพิจารณาค าตอบ และน าเอาค่าสูงสุด 
(Maximum value) เพ่ือระบุว่านักศึกษาแต่ละคนมีการแสดงออกสุนทรียะอยู่ในระดับการใด เนื่องจาก
พัฒนาการทางสุนทรียะนั้นเป็นขั้นพัฒนาการที่เป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล ผู้วิจัยจึงใช้ค่าสูงสุดที่
นักศึกษาสามารถท าได้จากการตอบค าถามในแบบประเมินสุนทรียภาพทั้ง 8 ข้อ จากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบผล ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ เพ่ือสรุปผลต่อไป 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1172 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 173

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การทดลองครั้งท่ี 1 นักศึกษาประเมินงานศิลปะก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยด้านการแสดงออกทาง 

สุนทรียะที่วิเคราะห์จากการตอบค าถามทั้ง 8 ข้ออยู่ที่ 3.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.47 ส่วนระดับการ
แสดงออกทางสุนทรียะที่มีความถี่สูงสุดในภาพรวม คือ ระดับที่ 3 การแสดงออก (Expressiveness) คิดเป็น
ร้อยละ 42.92  ส่วนการทดลองครั้งที่ 2 นักศึกษาประเมินผลงานศิลปะหลังจากการจัดการเรียนรู้ 4 สัปดาห์  
มีค่าเฉลี่ยด้านการแสดงออกทางสุนทรียะ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.27 ส่วนระดับการการแสดงออกทาง
สุนทรียะที่มีความถี่สูงสุดในภาพรวม คือ ระดับที่ 3 การแสดงออก (Expressiveness) คิดเป็นร้อยละ 38.33 
นอกจากนี้การทดลองครั้งที่ 2 พบว่าความถี่ในการแสดงออกทางสุนทรียะในระดับที่ 4 และ 5 เพ่ิมมากขึ้น
หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ และมีการประเมินผลงานศิลปะโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์
ของตนเองมากขึ้น 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความถ่ีของการแสดงออกทางสุนทรียะทั้ง 5 ระดับในการตอบค าถามทั้ง 8 ข้อ 

 
จากตารางอธิบายได้ว่า การทดลองครั้งแรกนักศึกษาได้แสดงออกทางสุนทรียะจากการตอบค าถามทั้ง 

8 ข้อ ในระดับที่สูงที่สุดคือระดับท่ี 4 (Style and Form) มีความถี่ในแสดงออกทางสุนทรียะในระดับนี้ รวม 8 
ครั้งหรือร้อยละ 3.33 โดยในภาพรวมนักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจว่าผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้รับอิทธิพลมา
จากสังคมและวัฒนธรรมในช่วงที่ศิลปินมีชีวิตอยู่  ส่วนการทดลองครั้งที่ 2 หลังนักศึกษาได้รับการจัดการ
เรียนรู้ และได้ท าแบบประเมินอีกครั้งพบว่า นักศึกษาได้แสดงออกทางสุนทรียะในระดับที่สูงที่สุดคือระดับที่ 5 
(Autonomy) มีความถ่ีในการแสดงออกทางสุนทรียะในระดับนี้รวม 31 ครั้ง หรือร้อยละ12.92  

ซึ่งนักศึกษาที่สามารถแสดงออกทางสุนทรียะได้ในระดับที่ 5 นี้สามารถตอบค าถามจากความคิดเห็น
ส่วนตัว มีการคิดวิเคราะห์และเห็นคุณค่าศิลปะที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิผลต่อสังคม สามารถตีความใหม่จาก

ข้อ
ค าถาม 

ทดลองครั้งที่ 1 ทดลองครั้งที่ 2 
ความถี่การแสดงออกทางสุนทรียะของ

นักศึกษา (n=30) 
ความถี่การแสดงออกทางสุนทรียะของ

นักศึกษา (n=30) 
ระดับ

1 
ระดับ

2 
ระดับ

3 
ระดับ

4 
ระดับ

5 
ระดับ

1 
ระดับ

2 
ระดับ

3 
ระดับ

4 
ระดับ

5 
1 16 11 3 -  -  3 14 12 1 -  
2 2 18 10  - -   - 1 25 3 1 
3 1 8 20 1 -   - -  19 9 2 
4 11 14 5  - -  1 5 3 18 3 
5  - 4 23 3 -   - 2 12 9 7 
6  - 5 23 2 -   - -  7 13 10 
7 4 13 13  -  - 1 -  6 15 8 
8 15 7 6 2  - 8 5 8 9  - 

ความถี่ 49 80 103 8 0 13 27 92 77 31 
ร้อยละ 20.42 33.33 42.92 3.33 0.00 5.42 11.25 38.33 32.08 12.92 

ข้อคิดเห็นของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ค าถามข้อที่ 5 นักศึกษาคิดว่าศิลปินต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ชม มี
นักศึกษาคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “ศิลปินสื่อถึงการสูญเสียวีรบุรุษ และรู้สึกเศร้าเสียใจ วาดรูปออกมาเพ่ือ
แฝงความศรัทธาเลื่อมใสมาร่าห์ เป็นการยกย่อง ไว้อาลัย” จากค าตอบแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นส่วนบุคคล
ท่ีแสดงออกมาจากตัวตน สามารถยกระดับเหตุผลและปัญหาสังคม ออกมาตีความหมายตามความรู้สึกของ
ตนเอง ในขณะที่การทดลองครั้งแรกก่อนการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาคนนี้ตอบค าถามในข้อ 5 เพียงสั้นๆว่า 
“ศิลปินต้องการสื่อถึงการท างานจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต” ซึ่งเป็นการแสดงออกทางสุนทรียะในระดับที่ 3 
(Expressiveness) มองเห็นเพียงอารมณ์ของภาพแล้วตีความตามประสบการณ์ของตนเอง  

 เห็นได้ว่าเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ ได้ศึกษาข้อมูลและผ่านการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน ก่อให้เกิด
กระบวนการวิเคราะห์ เชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆกับความรู้ด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์ จนสามารถแสดงออก
ทางสุนทรียะได้อย่างอิสระจากความรู้สึกมากขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่ไม่ยึดติดกับหลักการ
หรือข้อมูลที่ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น ในข้อค าถามข้อที่ 7 นักศึกษาชอบอะไรในภาพนี้ที่สุด เพราะอะไร นักศึกษา
บางส่วนตอบสั้นๆว่า “ชอบการเลือกใช้สี เพราะสื่ออารมณ์เศร้า” ซึ่งจะเป็นการแสดงออกทางสุนทรียะใน 
ระดับท่ี 1 ความชื่นชอบ (Favoritism)   คือชื่นชมการแสดงออกของสี และการสื่ออารมณ์ด้วยสีและทัศนธาตุ  
แต่นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ ขยายความจากอารมณ์ของสีที่แสดงออกมาเชื่อมโยงประสบการณ์ของ
ตนเอง และแสดงออกทางสุนทรียะได้ถึงระดับที่ 4 และ 5 คือ สามารถพูดถึงความต้องการถ่ายทอดอารมณ์
ของศิลปิน มีการตีความหมายการใช้สีของศิลปินเพื่อสื่อความหมายของภาพ เช่น  

“ ชอบพ้ืนผิวและการจัดองค์ประกอบของภาพ ท าให้เข้าใจภาพ ศิลปินเน้นภาพหลังเป็นสีทึบเพ่ือให้
ตัวละครมีความโดดเด่นและชัดเจน” 

“ชอบการใช้สี เพราะสื่อให้เห็นถึงความเศร้าที่แท้จริง ใช้สีพ้ืนหลังที่ดูแล้วน่ากลัว หดหู่ ดูเหมือนมี
วิญญาณอยู่จริง” 

“ชอบมาร่าห์ เพราะเวลามองใบหน้าของเขาแล้วท าให้รู้สึกเจ็บปวด จากการถูกฆาตกรรม แล้วตาย
อย่างสงบในอ่างน้ า” 

“ชอบแนวคิดของศิลปินที่สื่อออกมาให้เรารู้สึกแบบที่ศิลปินรู้สึกและท าให้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ตอน
นั้นด้วย” 

2. จากการวิเคราะห์ผลการทดลองทีใ่ห้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาศิลปศึกษา ประเมินคุณค่างาน 
ศิลปะ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการแสดงออกทางสุนทรียะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดังนี้ 

1) ในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาเข้าใหมช่ั้นปีที่ 1  จ าเป็นต้องมีการทดสอบความรู้ 
ความสามารถก่อนเรียน เพ่ือที่อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

2) ให้ความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฏีทางสุนทรียศาสตร์ โดยสรุปประเด็น สาระส าคัญที่เข้าใจง่าย  
ไม่เน้นปรัชญา แต่กระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ เชื่อมโยงทฤษฏีกับประสบการณ์ความรู้ น าไปสู่การ
สร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง 

3)  พัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะ ผ่านการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพ หรือวิชา 
ศิลปะปฏิบัติ โดยบูรณาการสอนร่วมกับประวัติศาสตร์ศิลป์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ ในการเข้าใจคุณค่าของงาน
ศิลปะ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การเข้าชมนิทรรศการ หอศิลป์ ศึกษาศิลปะที่มีในท้องถิ่น หรือการเข้า
ชมผลงานศิลปะจากสื่อออนไลน์ เป็นต้น  

4) เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติ เช่น การศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ 
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ผลงานของศิลปินแล้วน ามาเป็นต้นแบบในการสร้างผลงานของตนเอง หรือการสร้างงาน Re-product จาก
ผลงานยอดเย่ียม (Masterpiece) ของศิลปินที่มีชื่อเสียง ให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินในแต่ละยุคสมัยและลัทธิทางศิลปะอย่างอิสระ ตามที่นักศึกษาสนใจ และลงมือปฏิบัติคัดลอก
ผลงาน เพ่ือท าความเข้าใจเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพ่ือสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ และ
ขยายไปสู่เป็นการแสดงออกทางสุนทรียะ คือการอธิบายถึงคุณค่าความงาม ของผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์
ขึ้นอย่างมีหลักการและสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดของศิลปินได้ 

  
ภาพที่ 2 แนวทางในการพัฒนาการแสดงออกทางสุนทรียะ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

ศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อนการฝึก 
ปฏิบัติแสดงออกทางสุนทรียะ นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ทางสุนทรียะมากนัก มีความรู้พ้ืนฐานด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์น้อยมาก  นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่รู้จักผลงาน“The Death of 
Marat” มาก่อน จึงส่งผลให้การแสดงออกทางสุนทรียะอยู่ในระดับปานกลาง คือมี ค่าความถี่ด้านการแสดงออ
อกทางสุนทรียะเกาะกลุ่มในระดับที่ 3 ทั้งการทดลองครั้งที่ 1 และการทดลองครั้งที่ 2  มีส่วนน้อยที่แสดงให้
เห็นถึงการเชื่อมโยงประสบการณ์กับข้อมูลที่ได้รับในการแสดงออกทางสุนทรียะหลังได้ รับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลป์ อีกทั้งได้ฝึกอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
ประสบการณ์ทางสุนทรียะมีความส าคัญต่อการประเมินคุณค่างานศิลปะ ในทางกลับกันการฝึกประเมินคุณค่า

ทดสอบความรู้
ก่อนเรียน 

ปูพ้ืนฐานความรู้
ทางศิลปะ 

พัฒนา
ประสบการณ์
ทางสุนทรียะ 

ฝึกปฏิบัติ        
การแสดงออก
ทางสุนทรียะ 

ทางสุนทรียะ ก็ส่งผลต่อการพัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะเช่นกัน ดังที่ Broudy (1972) ที่สรุปว่า 
ประสบการณ์ทางจินตภาพย่อมมีคุณค่าส าคัญ ที่เราควรจะเรียกว่าประสบการณ์สุนทรียะ จินตภาพเฉพาะด้าน
ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดสุนทรียะ เรียกว่า จินตภาพสุนทรียะ (Aesthetic Image) หรือวัตถุสุนทรียะ 
(Aesthetic Object) ประสบการณ์สุนทรียะอันเกิดจากผสานกันระหว่างจินตนาการและการรับรู้ปรากฏการณ์
ในชีวิตประจ าวัน มีผลต่อประสบการณ์สุนทรียะ แต่เป็นไปในระดับปกติสามัญ แนวโน้มที่ประสบการณ์
สุนทรียะจะเกิดข้ึนอย่างเด่นชัด ก็ต่อเมื่อเราเผชิญหน้ากับงานศิลปะ 

การให้นักศึกษาได้เข้าใจ คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีผลต่อการประเมิน 
คุณค่างานศิลปะ โดยนักศึกษาต้องสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ฝึกให้คุณค่างานศิลปะ โดยอาจารย์ผู้สอน
ป้อนค าถามเพ่ือกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์  เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อความรู้ใหม่ที่ได้รับ น าไปขยายความหมาย
ของภาพเพ่ือสะท้อนให้เห็นในแง่มุมทางสุนทรียะที่ศิลปินต้องการสื่อสารกับผู้ชม และสามารถเขียนตอบและ
พูดอธิบายเพ่ือตอบค าถามที่แสดงถึงการแสดงออกทางสุนทรียะในระดับที่เป็นตัวของตัวเองได้ ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้สุนทรียะต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถก่อนเรียน เพ่ือที่อาจารย์ผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนักศึกษา ให้ความรู้พ้ืนฐานด้านทฤษฏีทางสุนทรียศาสตร์กระตุ้นให้
นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ เชื่อมโยงทฤษฏีกับประสบการณ์ความรู้ น าไปสู่การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง  
น าความรู้ไปพัฒนาประสบการณ์ทางสุนทรียะ โดยบูรณาการสอนร่วมกับประวัติศาสตร์ศิลป์  และเชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติ และน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบของตนเอง 
ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับที่ อารี สุทธิพันธ์ (2551) อธิบายว่า ศิลปะเป็นการสร้างส่ือด้วยการแสดงให้
เห็น จึงเป็นภาษาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทัศนศิลป์ ที่มีลักษณะเป็นสองมิติ สามมิติ สี่มิติ มีรูปแบบการน าเสนอ
เฉพาะตัว อย่างไรก็ตามการรับรู้ผ่านสื่อด้วยการอ่านหรือด้วยดูงานทัศนศิลป์ มีผลเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับ
ปริมาณแรงจูงใจ และสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนั้นมากน้อยเพียงไร ดังนั้นการรับรู้ผ่านสื่อที่เป็น
ศิลปะ เป็นการรับรู้ทางสายตาประกอบด้วย “การมอง(Operational Seeing) การเห็น(Associational 
Seeing) การเพ่งพินิจ(Pure Seeing) ซึ่งการดูงานศิลปะควรประกอบไปด้วยข้อมูลของภาพ จากการอ่านหรือ
การบอกเล่า เพ่ือให้เกิดสุนทรียะภาพในระดับที่สามารถชื่นชม ให้คุณค่างานศิลปะจากความเป็นตัวตนของ
ตนเอง (Autonomy)    
 สุดท้ายนี้อาจารย์ผู้สอนควรให้นักศึกษาการประเมินคุณค่างานศิลปะ จากผลงานศิลปะที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย ทั้งในแง่ประเภทของผลงาน (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ส่ือผสม ฯลฯ)  หรือใน
แง่ยุคสมัยและลัทธิของการสร้างงานศิลปะ และเปรียบเทียบว่างานศิลปะประเภทใดที่กระตุ้นการแสดงออก
ทางสุนทรียะของนักศึกษาได้ดีกว่า เพ่ือช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกผลงานศิลปะที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ทางสุนทรียะและความสนใจของนักศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาสุนทรียภาพและส่งเสริม
ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปศึกษาในอนาคต 
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รศ.ศุภชัย สุกขีโชติ2

ดร.เมตตา สุวรรณศร3

บทคัดย่อ
	 จากสภาวะสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	มนุษย์มุ่งแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย4	นอกเหนือจาก
นัน้กย็งัมปัีจจยัอืน่ๆ	ทีเ่พิม่ขึน้ไม่รู้จกัจบสิน้	มนษุย์มสีญัชาตญิาณแห่งความละโมบ	กอบโกย	และด้ินรนแก่งแย่ง
แข่งขัน	โดยไม่ค�านึงถึงความถูกต้อง	แม้จะได้มาด้วยวิธีการฉกฉวยเบียดเบียนซึ่งกันละกันก็ตามที	เพื่อแลกกับ
ความมั่นคงในชีวิต	จนเกิดการเสพติดวัตถุนิยม	จนหลงลืมถึงคุณค่าของจิตส�านึกที่ดี	ความพอเพียง	ความพอดี	
ตามหลกัค�าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีส่ัง่สอนให้คนกระท�าความด	ีเกรงกลวัต่อบาป	อนัน�ามา
ซึ่งความสงบทางใจ	สังคมสงบสุข	ลดภาวะตึงเครียดอันเกิดจากกิเลส													
									 จากปัญหาดังกล่าวนั้น	 ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการน�าเสนอผลงานชุด	 “พื้นที่แห่งศรัทธา”	 (Area	 of	
Faith)	ในรูปแบบศิลปะสื่อผสม(Mixed	Media)	โดยการน�าเสนอในลักษณะศิลปะจัดวาง	(Installation	Art)	
สื่อถึงสัญลักษณ์ผ่านการจัดวางแบบพื้นที่เฉพาะ	(Side	Specific)	เน้นอารมณ์แห่งความสงบสุข	ความศรัทธา
ที่มีต่อศาสนา	การปล่อยวาง		ถือเป็นการปฏิบัติอีกรูปแบบหนึ่งตามแนวทางพระพุทธศาสนา	ดังจะเห็นได้จาก
การเลือกวัสดุที่แสดงออกถึงความเชื่อ	 ความศรัทธา	 อันเป็นลักษณะทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนคุ้นเคย	
เพ่ือสร้างบรรยากาศอนัพเิศษประดจุดนิแดนทพิย์	สร้างความรูส้กึของผูค้นคล้อยตาม	ในอารมณ์ทีป่ระณตี	ด้วย
วัสดุทางธรรมชาติ
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Abstract 
									 By	situation	of	society	from	past	to	present.	Human	find	to	get	4	necessities	of	
life	factor.	Moreover,	it	is	increased	with	other	factors	continuously.	Human	has	instinct	of	
greedy	and	competition	without	conscience.	Although	they	will	get	it	by	encroachment	for	
stability	of	life.	It	causes	of	addict	to	materialism	and	waste	of	good	conscience,	sufficient	
according	to	dogma	of	Buddha	that	teach	people	to	make	a	good	conscience,	ashamed	of	sin.
									 By	these	situation	that	cause	problems.	The	author	would	like	to	present	artistic	
work	name	“Area	of	 Faith”	 through	 the	 artistic	 creativity	process	by	using	mixed	media,															
installation	art.	It	shows	the	concept	through	Specific	area,	focus	to	feeling	of	calmness,	faith	
in	 religion,	Mind	 release,	 which	 are	 the	 practice	 of	 Buddhism.	 The	 author	 chooses	 the																	
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materials	 that	 shown	 belief,	 faith	with	well-known	 symbols	 of	 Buddhists.	 And	 to	make																				
scenery	that	special	like	dream,	to	make	feeling	of	conformable	and	fine	mood	with	natural	
materials.

Keywords:  Area,	Belief,	Composed,	Buddhism,	Faith		

         By these situation that cause problems. The author would like to present artistic 
work name "Area of Faith" through the artistic creativity process by using mixed media, 
installation art. It shows the concept through Specific area, focus to feeling of calmness, 
faith in religion, Mind release, which are the practice of Buddhism. The author chooses 
the materials that shown belief, faith with well-known symbols of Buddhists. And to 
make scenery that special like dream, to make feeling of conformable and fine mood 
with natural materials. 
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บทน า 

        สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของสังคมบริโภคนิยม ผู้คนเกิดความคุ้นชินและยึดติดกับวัตถุนิยม
จนเกินพอดี ท าให้ต้องกดดันตนเอง พยายามแสวงหาทางออกเพ่ือสร้างความส าเร็จและความสมบูรณ์
ให้กับชีวิต จนท้ายที่สุดเกิดความกลัวที่จะสูญเสีย เมื่อสูญเสียไปก็น าพาความเศร้าเสียใจมาสู่ตนเอง  จาก
ปัญหาดังกล่าวมนุษย์จึงแสวงหาหลักยึดเพ่ือเป็นทางออก ให้กับจิตใจที่ก าลังด าดิ่งลงสู่ทางต่ า ศาสนาจึง
เข้ามามีบทบาทในการช่วยขัดเกลาจิตใจ ให้จิตเกิดความประณีต สุขสงบ  พบทางออกแห่งสัจธรรม 
ศรัทธาจึงบังเกิด จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกให้เห็นถึง ความ พ้ืนที่ที่มี
ความพิเศษ แฝงไว้ซึ่งคติธรรมของความศรัทธา ตามหลักพุทธศาสนา ศีล สมาธิ  ปัญญา โดยเลือกใช้วัตถุ
ที่แสดงออกถึงความเชื่อ เช่น กลดพระสงฆ์ มุ้ง ใบโพธิ์  ดอกบัว ธูป เทียน น้ า หิน แสง ล้วนแล้วแต่เป็น
วัตถุที่สามารถให้ความรู้สึกที่กระตุ้นเตือนถึงวิถีแห่งความดีงาม โดยการสร้างพ้ืนที่เฉพาะ จ าลอง
บรรยากาศแห่งความศรัทธาด้วยแสง ประดุจแสงธรรม เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณมนุษย์ใน
สภาวะสังคมปัจจุบัน จนมองข้ามคุณค่าทางจิตใจ ความตระหนักถึงคุณค่าในตัวของมนุษย์เองกับการขัด
เกลาจิตวิญญาณหรือสัญชาติญาณในตัวตนนั้นจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพา ทัศนคติท่ีดีงาม  ความเชื่อ ความเข้าใจ
ที่เกิดขึ้นจากค าสอนทางศาสนาพุทธเพื่อให้จิตตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องดีงาม  

“อะไรคือสิ่งส าคัญที่มนุษย์พึงต้องการและตระหนักถึง” 

 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
        1.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชุด “พ้ืนที่แห่งศรัทธา” ที่สื่อถึงความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่
มีต่อศาสนา  
        2.เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ( Mixed Media ) ร่วมกับรูปแบบศิลปะการจัดวางอินสตอ
เลชัน (Installation Art ) โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติและวัตถุทางความเชื่อของศาสนามาสื่อถึงความ
ศรัทธาในพื้นท่ีแบบเฉพาะ (Side Specific ) เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งความสงบทางจิต  
        3.เพ่ือเปรียบเทียบสะท้อนแนวคิดเก่ียวกับพุทธปรัชญา หลักแห่งไตรลักษณ์ อริยสัจ4 อันเป็นคติ
ธรรมเพ่ือปลุกจิตส านึกของมนุษย์ให้หันมาเห็นคุณค่าของค าสอนทางพุทธศาสนา และค้นหาทางออก
ให้กับชีวิต 
 

 
สมมติฐานการศึกษา 
        การสร้างสรรค์ผลงาน “พ้ืนที่แห่งศรัทธา” สามารถสื่อถึงความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนาโดย
สะท้อนมุมมองในสภาวะสังคมของมนุษย์ โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ( Mixed Media )
ร่วมกับรูปแบบศิลปะการจัดวางอินสตอเลชัน ( Installation Art ) ร่วมกับวัสดุทางธรรมชาติและวัตถุทาง
ความเชื่อของศาสนามาสื่อถึงความศรัทธาในพ้ืนที่แบบเฉพาะ (Side Specific ) เพ่ือเปรียบเทียบสะท้อน
แนวคิดเกี่ยวกับพุทธปรัชญาอันเป็นคติธรรมเพ่ือปลุกจิตส านึกของมนุษย์ให้หันมาเห็นคุณค่าของค าสอน
ทางพุทธศาสนาได้ 
 
วิธีวิจัยและสร้างสรรค์ 
        การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พ้ืนที่แห่งศรัทธา” ที่ผู้สร้างสรรค์มุ่งเน้นถึงวิถีความเชื่อความศรัทธาของ
มนุษย์ที่มีความผูกพันต่อศาสนา ทั้งในส่วนของพิธีกรรมความเชื่อความศรัทธาที่สืบต่อกันมา ซึ่งสุดท้าย
ย่อมน ามาสู่เหตุผล หรือตรรกะแห่งสัจธรรม ที่มีลักษณะสอดคล้องกันและย่อมเป็นไปตามธรรมชาติอันดี
งามท่ีเป็นพื้นฐานเดิมของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
        การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เป็นผลงานศิลปะสื่อผสม ( Mixed Media )ร่วมกับรูปแบบศิลปะการ
จัดวางอินสตอเลชัน ( Installation Art )     โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติและวัตถุทางความเชื่อของ 
ศาสนามาสื่อถึงความศรัทธาในพื้นที่แบบเฉพาะ ( Side Specific )    เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งความ 
สงบทางจิต โดยแสดงลักษณะดังต่อไปนี้ 
       1.เนื้อหาสร้างสรรค์ผลงานชุด”พ้ืนที่แห่งศรัทธา”ที่ผู้สร้างสรรค์มุ่งเน้นถึงวิถีความเชื่อความศรัทธา
ของมนุษย์ที่มีต่อศาสนา 

  2.แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ กฎไตรลักษณ์ อริยสัจ 4 สมาธิ-วิปัสสนากรรมฐาน 
  3.รูปแบบ ศิลปะการจัดวางอินสตอเลชัน (Installation Art) โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติและวัตถุทาง

ความเชื่อของศาสนามาสื่อถึงความศรัทธาในพ้ืนที่แบบเฉพาะ (Side Specific) เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสงบทางจิต  

  4.เทคนิค ศิลปะสื่อผสม ( Mixed Media) วัสดุส าเร็จ (Ready Made) วัสดุสังเคราะห์และวัสดุจาก 
ธรรมชาติ เช่น กลด, ผ้ามุ้ง, ระฆัง, ดิน, ธูป, ทรายแก้ว, เทียน, ไฟLED, แผ่นอะคลีลิกใส          

  5.ผลงานชุด พื้นที่แห่งศรัทธา มุ่งเน้นที่จะปลุกจิตส านึกให้ผู้คนมองเห็นถึงคุณค่าแห่งความศรัทธาใน
ค าสอนทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้น อันน ามาซึ่งความสุขสงบ 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเชื่อและความศรัทธาที่มีในหลักค าสอนทางพุทธศาสนา         
        ความเชื่อ หมายถึง การไว้วางใจกัน การเชื่อถือ การนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ส่วนศาสนา แปลตามศัพท์
ว่า ค าสอน การสอน เป็นระบบความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะที่ลัทธิ หมายถึงสิ่งที่รับเอามานับถือ 
และปรัชญา หมายถึง หลักแห่งความรู้และความจริง 
        เรื่องก าเนิดศาสนามีหลายทฤษฎี มีทั้งที่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ 
ทฤษฎีท่ีว่าเกิดเพราะความกลัวและที่เห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์ ระบบส าคัญของศาสนามี
หลายระบบคือ ระบบปรัมปราคติ ระบบทางจักรวาลวิทยา    ระบบศีลธรรมจริยธรรมระบบเรื่องการ
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนา ระบบพิธีกรรม และระบบความคิด-ปรัชญา 
        ความเชื่อเป็นลักษณะความคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ มีความเชื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพ่ือความมั่นคงทาง
จิตใจ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้ ความเชื่อที่เป็นระบบก่อให้เกิดพิธีกรรม ประเพณีเป็นส่วน
เชื่อมโยงที่ส าคัญในสังคม จึงเกิดเป็นศาสนาขึ้นมา  ศาสนาก ากับสังคมตั้งแต่หน่วยแรก คือ ครอบครัว ต่อ
ถึงชุมชน แล้วไปถึงบ้านเมือง ศาสนาจึงเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดทั้งกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม-วัฒนธรรมในสังคมไทย ความเชื่อและศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแยกไม่ออก อาจกล่าวได้
ว่าเราไม่ได้นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่ก็มิได้หมายความว่าความเชื่อและศาสนาจะมีบทบาทด้อยลงไป 
ลักษณะความเชื่อและศาสนาที่อยู่ในสังคมไทยหรือเรียกว่า"แบบไทยๆ“ การสวดมนต์ท าวัตรเพ่ือให้จิตใจ
สงบ  ศาสนายังมีระบบความคิด ปรัชญา ศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งในสังคม เพ่ือประโยชน์
แก่การเข้าใจพฤติกรรมด้านความเชื่อของคนในสังคม 
 
ความสงบ 

        ความสงบ หมายถึง สงบจากอกุศล จิตขณะนั้นไม่ประกอบด้วยอกุศล คือ โลภะ  โทสะ โมหะ 
หมายความว่า จิตที่สงบคือกุศลจิต  จะเป็นความสงบด้วยทาน หรือด้วยการงดเว้นการกระท าทุจริตทาง
กายและวาจาด้วยศีลหรือ ความสงบในสมถะและวิปัสสนา ภาวนากุศล  คือสมถะและวิปัสสนา  ต้อง

-หลักแห่งไตรสิกขา 

-หลักแห่งไตรลักษณ์ 

-อริยสัจ ๔ 

-แนวคิดการสร้าง
พ้ืนที่เฉพาะ (Side 
Specific) 

 

ความเชื่อและ
ความศรัทธา

แสวงหาเครื่องยึด
เหนียวทางดา้น

จิตใจ 

ผลงานสร้างสรรค์ 

พ้ืนที่แห่งความศรัทธา 

เพ่ือกระตุ้นเตือนให้คนเห็นคุณค่าของ
ความศรัทธาและวิถีปฏิบัติ เพ่ือ

ยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลส 

ประกอบด้วยความเห็นถูก  ตามล าดับขั้นของปัญญานั้นๆ ไม่ว่าสมถะ   หรือ   วิปัสสนา    ต่างเป็นความ
สงบที่มีปัญญาเห็นโทษของอกุศล   ต้องการละและข่มอกุศล    ผู้ที่มีปัญญาเห็นอกุศลด้วยความเป็นโทษ  
คือ   เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้น   ควรขัดเกลา  ไม่จ าเป็นต้องเลือกเพราะชอบความสงบในสมาธิ     แสดง
ว่าท าเพราะชอบไม่ได้ท าเพราะรู้เหตุที่จะท าให้สงบ   ไม่ได้ท าเพราะเห็นภัยในโทษของอกุศล สมถะและ
วิปัสสนาที่แท้จริง ต้องเป็นไปเพ่ือละกิเลส อันก่อให้เกิดความสลดสังเวช และเพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ 

หลักแห่งไตรลักษณ์  

        ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ท าให้เป็นพระอริยะ (อริยกรธรรม) แปลว่า ลักษณะ 3 ประการ หมายถึง
สามัญลักษณะ คือ กฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง อันได้แก่                          

       1.อนิจจลักษณะ คือลักษณะไม่เที่ยง มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา  

       2.ทุกขลักษณะ คือลักษณะทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ ถูกบีบค้ันด้วยอ านาจของธรรมชาติท าให้ทุกสิ่งไม่
สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไป  

      3.อนัตตลักษณะ คือลักษณะไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามต้องการได้ เช่น ไม่สามารถ 

บังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป ไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามปรารถนา (ที่มา : วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี, 2562, หลักของไตรลักษณ์, https://th.wikipedia.org/ ) 

หลักแห่งอริยสัจ 4  

       อริยสัจ 4 หรือจตุราริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยบุคคล หรือความ
จริงที่ท าให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ มีอยู่สี่ประการ คือ                                                        

        1. ทุกข์ คือสภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น ได้แก่ ชาติ (การเกิด) 
ชรา (การแก่ การเก่า) มรณะ (การตาย การสลายไป การสูญสิ้น) การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่ รัก การ
พลัดพรากจากสิ่งที่รัก การปรารถนาแล้วไม่สมหวังในสิ่งนั้น อุปาทานขันธ์ หรือขันธ์ 5 

        2. สมุทัย คือสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 คือ กามตัณหา-ความทะยานอยากในกาม 
ความอยากได้ทางกามารมณ์, ภวตัณหา-ความทะยานอยากในภพ ความอยากที่ประกอบด้วยภวทิฏฐิ
หรือสัสสตทิฏฐิ และ วิภวตัณหา-ความทะยานอยากในความปราศจากภพ ความอยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่ 
ความอยากท่ีประกอบด้วยวิภวทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิ 

        3. นิโรธ  คือความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ดับตัณหาทั้ง 3 ได้อย่างสิ้นเชิง 

        4. มรรค คือแนวปฏิบัติที่น าไปสู่หรือน าไปถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่แปดประการ คือ 
ความเห็นชอบ ความด าริชอบ เจรจาชอบ ท าการงานชอบ เล้ียงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจ
ชอบ ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือทางสายกลาง (ที่มา : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 
2562, หลักของอริยสัจ 4, https://th.wikipedia.org/) 
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วิปัสสนากรรมฐาน 

       ความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน นั้นเป็นวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบและเป็นศาสตร์
เดียวที่สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง หลุดพ้นไปจากอ านาจการครอบง าของอาสวะกิเลส ตั้งแต่
เบาบางจนกระท่ังหมดจด ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง  

วิปัสสนา มาจากค าว่า "วิ+ปัสสนา" วิ แปลว่า แจ้ง,จริง,วิเศษ และ ปัสสนา แปลว่า เห็น (ปัญญา)  เมื่อ
กล่าวโดยความหมาย คือ  

        1. ปัญญาเห็นแจ้ง เห็นชัด รูป-นาม, อริยสัจจ์  

        2. ปัญญาเห็นโดยอาการต่างๆ มีเห็นไตรลักษณ์, ปฏิจจสมุปบาท  

        3. ปัญญาเห็นแปลกประหลาด (อัศจรรย์ในสิ่งที่ได้เห็นในขณะปฏิบัติ)  

กรรมฐาน มาจากค าว่า  "กรรม + ฐาน"  

        1. กรรม หมายถึง การกระท า ในท่ีน้ีมุ่งหมายเอาการบ าเพ็ญเพียรทางจิตใจ เพ่ือฝึกฝน อบรม ขัด
เกลา ก าจัดกิเลส อันเป็นสาเหตุหลักของความทุกข์ท้ังหลาย  

        2. ฐาน หมายถึง ที่ตั้ง ในที่นี่มุ่งหมายเอาอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งได้แก่ ขันธ์ 5, อายตนะ 
12, ธาตุ 18, อินทรีย์ 22, ปฏิจจสมุปบาท 12, และอริยสัจ 4 เพ่ือเป็นฐานหรือที่ตั้งในการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ( กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธรรมานุปัสสนา )  
(พระอาจารย์สมศักดิ์ โสรโท, 2561)  

สมาธิ         

        สมาธิ แปลตามบาลีว่า ความตั้งใจมั่น ความหมายของพจนานุกรม แปลว่า ที่ตั้งม่ันแห่งจิต  

       สัมมาสมาธิ แปลว่า สมาธิชอบ คือความตั้งใจมั่นโดยถูกทาง โดยการที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียว 
ความตั้งมั่นแห่งกุศลจิตในอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ปฏิบัติจนตั้งมั่นในฌานทั้ง 4 ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย
ฌาน และ จตุตถฌาน ทั้งประกอบด้วยแบบ รูปฌานและอรูปฌาน และในขั้นที่ลึกขึ้นของบุคคลที่ต้องการ
แสวงหาเรียนรู้  การจะฝึกสมาธินั้นบุคคลจะต้องยึดหลักการฝึกแบบสัมมาสมาธิ กล่าวคือ ฝึกเพ่ือการท า
ให้ใจสงบ ปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลาย และไม่ฟุ้งซ่าน จนกระทั่งจิตตั้งม่ัน ไม่ซัดส่าย คือมีสติตั้งมั่น ก็จะ
สามารถท าให้การฝึกและปฏิบัติของบุคคลนั้น ถูกต้องตรงต่อพระพุทธธรรมค าสอน จนสามารถบรรลุถึง
เป้าหมาย คือพระนิพพานได้ ทั้งนี้จิตจะต้องไม่คิดหรือตรึกในสิ่งที่จะท าให้จิตเกิดราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งใน
พระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงมีลักษณะจิตที่ซัดส่ายไปข้างนอก ไปในอารมณ์ คือกามคุณ ท าให้มีความพอใจใน
กามคุณ 5 อย่าง คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ซึ่งท าให้จิตระคนปนเจือไปด้วยความตรึกไปในกาม    (วิกิ
พีเดียสารานุกรมเสรี,2562)  

 

 

อิทธิพลในการสร้างสรรค์ 

        การสร้างสรรค์ผลงายชุดพ้ืนที่แห่งศรัทธาผู้สร้างสรรค์ได้ ยกตัวอย่างศิลปิน ที่มีอิทธิพลต่อ
แนวความคิดและการพัฒนาเทคนิคในรูปแบบต่างๆของผลงานแต่ละชิ้นดังนี้ 

มณเฑียร บุญมา  
       ศิลปินมีการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการน าวัสดุจากสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยวัสดุทาง
ธรรมชาติ เช่น สมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบของผลงาน เพ่ือสร้างสัมผัสทางกลิ่นที่สามารถสร้าง
บรรยากาศและบ าบัดอารมณ์เครียดของผู้เข้าชมผลงานได้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้น าวัสดุทางความเชื่อ เช่น 
น ากลิ่นธูป กลิ่นก ายานมาผสมกับเนื้อดิน เพ่ือสร้างบรรยากาศทางความเชื่อความศรัทธาของในรูปแบบ
พิธีกรรมของพุทธศาสนา ศิลปินผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่และบุกเบิกการสร้างงาน
สื่อผสมและศิลปะจัดวาง โดยใช้วัสดุรูปแบบและเนื้อหาแบบไทย ทั้งแบบไทยชนบทและแบบพุทธปรัชญา 
ท าให้เกิดแนวคิดศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่มีท้ังความเป็นไทยและความเป็นสากล 
 

 
ภาพที่ 1. อโรคยาศาลา ,ไม่ปรากฎปี พ.ศ. ที่สร้าง 

            ที่มา : http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php 8 ตุลาคม 2560 
 
พัดยศ  พุทธเจริญ  
       ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่ มีลักษณะงานศิลปะการจัดวาง มีการใช้วัสดุทางธรรมชาติและวัสดุ
ส าเร็จรูป แสงไฟเข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศ เพ่ือสร้างรูปแบบแสงที่มีสัญลักษณ์ทางความเชื่อใน
พระพุทธศาสนา ครอบคลุมอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าชมผลงานและแฝงไว้ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญา 
เป็นการจัดวางผลงานศิลปะแบบอินสตอเลชั่น (Installation Art ) โดยน าวัสดุต่างๆมาประกอบกัน เช่น 
หัวโขนแทนชีวิต ตะพดไม้ไผ่แทนสังขาร ล าไผ่คือธาตุแท้แทนจิตวิญญาณบริสุทธิ์ (ธรรมชาติ) ไม้ไผ่ย้อมสี
แต่งเติมลวดลายแทนความจอมปลอม ซึ้งวัตถุเหล่านี้ เมื่อศิลปินน ามาจัดบริบทขึ้นใหม่วัตถุสภาพเดิมได้
ถูกท าลายความหมายเก่า เกิดเป็นความหมายใหม่ขึ้น นอกจากศิลปินจะจัดการกับตัววัตถุที่ประกอบขึ้น
เป็นผลงานแล้ว ยังสร้างในเร่ืองของการใช้แสงเพ่ือให้เกิดเงา กระทบในพ้ืนที่ว่างบนพ้ืน ผนัง และเพดาน 
พ้ืนที่ว่างรอบนอกก็สามารถแปรเปล่ียนเป็นหนึ่งเดียวกับตัววัตถุ ท าให้เงาตกทอดที่เกิดขึ้นยิ่งเสริมพลังให้
เกดิบรรยากาศในเรื่องของความเชื่อและความลึกลับ  
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ภาพที่ 2. วิหารท่ามกลางมหรสพ ,2546,สื่อผสม,สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

ที่มา : http://jumpsuri.blogspot.com/2009/03/blog-post.html 8 ตุลาคม 2560 
 

ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด “พื้นที่แห่งศรัทธา” 
         การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พ้ืนที่แห่งศรัทธา” แต่ละชิ้นนั้นจะมีลักษณะแสดงถึงสภาวะของพลัง
แสงสว่างที่ประดุจดังแสงแห่งธรรมะ และสร้างพ้ืนที่บรรยากาศด้วยเทคนิคของแสงจากหลอดไฟและ
เทคนิคทางจิตรกรรมผสมผสานกับรูปแบบศิลปะจัดวางและวัสดุทางธรรมชาติ มาสร้างลวดลายต่างๆ 
และวัสดุทางพิธีกรรมความเชื่อ เช่น  กลด  มุ้ง  ใบโพธิ์  ดอกบัว ธูป เทียน น้ า หิน ดิน ทรายแก้ว แสง ที่
ไดส้ื่อถึงความเชื่อความศรัทธาในคติธรรม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา กับรูปแบบของกลดพระสงฆ์ที่
เป็นสัญญาลักษณ์แทนการประพฤติปฏิบัติธรรม เพ่ือสู่ความสงบและความเจริญภายในจิตใจ 

      ผลงานชิ้นที่ 1 

 

                
                  (ก) 

 

         
(ข) 

 

 
        (ค) 

 

 
         (ง) 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 (ก) ภาพร่างผลงาน (ข) ภาพการสร้างลวดลายบนดิน                                                                                  

           (ค) ภาพแสงไฟบัวแก้วที่บนเชิงเทียนและแจกัน  (ง) ภาพแสงสะท้อนขึ้นบนเพดานผลงาน 

ผลงานเสร็จสมบรูณ์ชิ้นที่ 1 

         
ชื่อผลงาน  ฆราวาสธรรมวิถี                                                                                                                                                                                 
ขนาด       แปรผันตามสถานที่                                                                                                                                                                                                                              
เทคนิค     กลด ผ้ามุ้ง ดินสร้างลวดลาย ธูปผสมดิน ทรายแก้ว เชิงเทียน แจกัน ระฆัง ดอกบัวแก้ว                                                                        
              แสง 
ผลงานชิ้นที่ 2 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2  (ก) ภาพร่างผลงาน   (ข) ภาพการวางดวงแก้วบนทราย
แก้ว (ค) ภาพแสงจากหลอดไฟ   (ง) ภาพการจัดวางดวงแก้วและภาชนะใส่น้ า                                            

ผลงานเสร็จสมบรูณ์ชิ้นที่ 2 

 

 
(ก) 

 

 
           (ข) 

 

 
           (ค) 

 

    
       (ง)              
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ชื่อผลงาน  ไตรสิกขาแห่งมรรควิถ ี                                                                                                 
ขนาด    แปรผันตามสถานที่                                                                              
เทคนิค     ดินสร้างลวดลาย ธูปผสมดิน ทรายแก้ว ผ้าร่ม ภาชนะใส น้ าหยด  ระฆัง ดอกบัว แก้ว                                                                                        
    ลูกแก้ว    แสงหลอดไฟ 

สรุป 

        จากสภาวะสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์นั้นย่อมแสวงหาและดิ้นรน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
สมบรูณ์ในด้านต่างๆของชีวิต จากการบริโภคทางวัตถุนิยมเป็นแรงพลักดันของการดิ้นรน สร้างการ
แข่งขันแก่งแย่งเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ แม้ในบางครั้งจะต้องแลกมาด้วยกลวิธีการฉกฉวย
เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ตาม ย่อมน ามาสู่วัฏจักรของอวิชา จนหลงลืมถึงคุณค่าภายในตนเองและผู้อ่ืน 
เพราะฉะน้ันคติธรรมทางศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยขัดเกลา เพ่ือยกระดับจิตส านึกที่ดี 
และเข้าใจถึงพ้ืนฐานอันสามัญแห่งสัจธรรม ภายในอัตตาของความเป็นมนุษย์ 

         ดังที่กล่าวมานั้น การสร้างสรรค์ผลงานชุด “พ้ืนที่แห่งศรัทธา”(Area of Faith) ผู้สร้างสรรค์
ต้องการแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ที่พิเศษ ( Side Specific ) ซ่ึงแฝงไว้ด้วยคติธรรมทางความเชื่อ ความศรัทธา 
ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการสร้างพ้ืนที่เฉพาะด้วยรูปแบบศิลปะสื่อผสม (Mixed Media) และ
รูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) การเลือกใช้วัตถุที่แสดงออกถึงวิถีการปฏิบัติและสัญลักษณ์ทาง
ความเชื่อร่วมกับวัสดุทางธรรมชาติ เช่น กลดพระสงฆ์ มุ้ง ธูป เทียน ธรรมจักร ดอกบัว ใบโพธิ์ ดิน ทราย
แก้ว ดวงแก้ว หิน น้ า แสง ที่สามารถให้ความรู้สึกกระตุ้นเตือนสติถึงวิถีแห่งความดีงาม จ าลองสร้าง
บรรยากาศแห่งความศรัทธาด้วยแสง ประดุจแสงธรรม สื่อถึงคุณค่าในตัวตนของมนุษย์กับการขัดเกลาจิต
วิญญาณ ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมอีกครั้ง ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงมองถึงวิถีแห่งคติธรรม ทางพระพุทธศาสนา

อันเป็นหลักจริยวิถีแห่งความจริง ที่ประจักษ์ทั้งในขั้นสามัญและเชิงลึก ซึ่งสามารถเป็นแนวทางการศึกษา
ของผู้ปฎิบัติสู่ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของสังคมในยุคปัจจุบัน 
        ผลงานสร้างสรรค์ชุด “พ้ืนที่แห่งศรัทธา” ผู้สร้างสรรค์ได้แสดงถึงสภาวะของแสงสว่างอันเป็นธรรม
มานุภาพของความดีงามที่บริสุทธิ์ (ธรรมชาติ) และอนุภาคของพลังงานในเชิงบวกหรือจิตวิญญาณที่เป็น
ทิพยะ ล้วนมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งทางโลกธาตุ ด้วยแนวคิดทางพุทธปรัชญา กับการเปรียบเทียบและสะท้อน
ถึงสภาวะของสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงมองถึง คุณค่าทางความเชื่อ ความศรัทธา อัน
ประกอบด้วยเหตุและผลของความเป็นจริงอันสามัญ ที่สามารถยกระดับสัญชาติญาณภายในตัวตน อะไร
คือสิ่งส าคัญท่ีมนุษย์ควรยึดถือและสร้างสรรค์ เหตุและผลแห่งไตรลักษณ์ ที่ว่าด้วยการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และสู่
สุดท้ายย่อมสูญสลายไป  ซึ่งเป็นธรรมดาของการเรียนรู้   แต่ความเข้าใจ เข้าถึง ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่บน
ความดีงามอันประณีตเดิมแท้นั้นคืออะไร    
      “เพราะพ้ืนที่แห่งศรัทธาแท้จริงแล้วย่อมตั้งอยู่ภายในธรรมทรรศนะของผู้ปฏิบัติเป็นส าคัญ” 
ค าถามการวิจัย   1.เพื่อต้องการดึงให้ผู้คนเข้ามานึกถึงความสงบภายในจิตใจ ได้หรือไม่  

                      2.เพ่ือต้องการให้ผู้คนเข้าใจเข้าถึงคติธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้หรือไม่  
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เปิดโลกทัศน์ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้กระบวนการทางศิลปะ
Open The Window of The Deaf Through Art / The Art of Silent World

เยี่ยนฟาง  จือ1  
ภานุ  สรวยสุวรรณ2  

บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีผู้้วิจยัมุง่เน้นไปทีก่ารใช้กระบวนการทางศลิปะถ่ายทอดโลกภายในท่ีไร้เสยีงของผูท่ี้มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน	 รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกขณะก�าลังรับชมผลงานศิลปะของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน	 เป้าหมายของการวิจัยคือ	 เพื่อยกระดับความเข้าใจและให้ความสนใจต่อผู้ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิให้มากข้ึน	ท�าให้ผูท้ีม่อีาการความบกพร่องทางการได้ยนิมีอนาคตทีดี่กว่าปัจจบุนั	และท�าให้ผูว้จัิย
ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	 มีวิธีการด�าเนินการวิจัยโดย	 ศึกษา
เอกสารและข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	จากน้ันวิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ศึกษา	ตกผลกึเป็นองค์ความรู	้การสัมภาษณ์
และการจดบนัทกึ	มุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหา	อปุสรรคต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั	และน�าข้อมลู
ต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้รบัจากผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ	เช่น	ประสบการณ์	การเรียน	ท�างาน	รวมถึงความสขุ	ความ
ทุกข์	 และความรู้สึก	 มาสร้างสรรค์เป็นผลงานทั้งสี่ชุด	 ดังนี้	 คือ	 ภาพชุดชีวิต	 ภาพชุดประสบการณ์	 ภาพชุด
ธรรมชาติ	และภาพชดุความรูสึ้ก	และจากผลการวจัิยพบว่า	การใช้ผลงานศลิปะเป็นสือ่ในการถ่ายทอดนัน้	สร้าง
ความสนใจ	 ความดึงดูดต่อผู้คนเป็นจ�านวนมาก	 เกิดการสื่อสารข้ึนระหว่างผู้ที่มีการได้ยินปกติและผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ	ซึง่สามารถแสดงออกได้ว่าผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนินัน้สามารถสร้างสิง่ท่ีสวยงาม
ตอบแทนโลกใบนี้ได้ผ่านผลงานศิลปะ

ค�าส�าคัญ: ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน,	โลกไร้เสียง,	ศิลปะ,	ความรู้สึกโดดเดี่ยว

Abstract 
									 Introduction,	after	a	full-scale	investigation	and	researching,	the	final	goal	of	this	
thesis	is	to	identify	those	hearing-impaired	people	who	are	troubled	by	hearing	problems	in	
China,	including	the	author.	This	thesis	studies	the	problems	of	such	groups	in	learning	and	
working	in	daily	life	through	literature	research,	material	analysis,	interdisciplinary	research,	
exploratory	 research,	 recording	 research	methods	and	 interviews.	This	group-scale	 is	very	
large	and	vulnerable.	Caring,	understanding	and	helping	this	group	is	one	of	the	important	
symbols	of	human	civilization	and	social	progress.	This	thesis	uses	the	art	to	open	the	window	
of	the	world	of	the	deaf	to	conduct	research.	Besides,	the	author	as	the	research	object	
showing	the	audiences	the	silent	world	of	the	hearing	impaired.	This	kind	of	biological	dis-
ability	treatment	in	contemporary	medicine	is	costly	(both	for	individuals	and	society).	From	
the	mutual	help	relationship	between	the	individual	and	the	society,	 it	 is	found	that	this	
group	can	have	better	artistic	accomplishments	and	give	back	to	the	society.

Keywords:  Hearing	impaired,	Silent	world,	Art,	Loneliness

1	 นสิติปรญิญาโท	สาขาทศันศลิป์และการออกแบบ	คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	จังหวัดชลบรุ	ี20131
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help relationship between the individual and the society, it is found that this group can 
have better artistic accomplishments and give back to the society. 
Keywords: hearing impaired, silent world, art, loneliness 
 
บทน า 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่การใช้กระบวนการทางศิลปะถ่ายทอดโลกภายในที่ไร้เสียงของผู้
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกขณะก าลังรับชมผลงานศิลปะของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เป้าหมายของการวิจัยคือ เพื่อยกระดับความเข้าใจและให้ความสนใจต่อผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินให้มากขึ้น ท าให้ผู้ที่มีอาการความบกพร่องทางการได้ยินมีอนาคตที่ดีกว่าปัจจุบัน 
และท าให้ผู้วิจัยลุกข้ึนมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีวิธีการด าเนินการ
วิจัยโดย ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา ตกผลึกเป็น
องค์ความรู้ การสัมภาษณ์และการจดบันทึก มุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้รับจากผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เช่น 
ประสบการณ์ การเรียน ท างาน รวมถึงความสุข ความทุกข์ และความรู้สึก มาสร้างสรรค์เป็นผลงานทั้งสี่
ชุด ดังนี้ คือ ภาพชุดชีวิต ภาพชุดประสบการณ์ ภาพชุดธรรมชาติ และภาพชุดความรู้สึก และจาก
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อในการถ่ายทอดนั้น สร้างความสนใจ ความดึงดูดต่อผู้คนเป็น
จ านวนมาก เกิดการสื่อสารขึ้นระหว่างผู้ที่มีการได้ยินปกติและผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่ง
สามารถแสดงออกได้ว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามตอบแทนโลกใบนี้
ได้ผ่านผลงานศิลปะ 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพ่ือถ่ายทอดโลกที่ไร้เสียงของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้ผลงานศิลปะ 
2) เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่มีการได้ยินปกติมีความเข้าใจในโลกที่ไร้เสียงของผู้ที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน 
กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้วิจัย 
(ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) 

 

ประสบการณ ์

การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ 

ผลงานศลิปะ 

ศิลปะ โลกไร้เสียง 
ความคิด, วิเคราะห,์ ความรูส้ึก 

ผู้ที่มีการได้ยินปกต ิ
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วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งวารสารวิชาการ หนังสือที่เกี่ยวกับผู้ที่มี อาการ
ความบกพร่องทางการได้ยิน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ที่มีอาการความ
บกพร่องทางการได้ยินด้วย 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ในสภาพแวดล้อมเดียวกันผู้ที่มีความ 
บกพร่องทางการได้ยินที่มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มีการได้ยินปกติ ในปี ค.ศ. 1979 ยูริ บรอน
เฟนเบรนเนอร์ ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Influences on human development ซึ่งได้กล่าวถึงว่า 
สภาพแวดล้อมล้วนมีผลต่อการกระท าทางกายภาพ และจิตใจ และยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงไปยัง
สถานศึกษา สถาบันครอบครัวและสังคม 

1.2.1 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมสถานศึกษา  
1.2.2 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมจากครอบครัว  
1.2.3 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
จากมุมมองของผู้คนที่ต้องการเข้าใจความรู้สึกโดดเดี่ยวนั้น Sullivan (2496) ได้อธิบาย

เกี่ยวกับความรู้สึกโดดเดี่ยวนี้ไว้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคม และต้องการความเอาใจ 
การยอมรับจากเพ่ือนมนุษย์เช่นเดียวกัน ยังมีอีกหนึ่งท่านที่มีความเห็นคล้ายคลึงกัน Weiss (2516) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกโดดเดียวไม่ได้เกิดมาจากคน ๆ เดียว แต่เกิดข้ึนเพราะขาดการยอมรับจากเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน ขาดความชัดเจนในด้านต่าง ๆ และความรู้สึกโดดเด่ียวนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของความ
ต้องการด้านมนุษย์สัมพันธ์  

ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ 
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลมามักประสบกับอุปสรรคต่อไปนี้เช่นเดียวกัน เช่น การศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ด้านอื่น ๆ ในการใช้ชีวิตประจ าวัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเหล่านั้น เห็นได้จาก
การที่พวกเขามีการวางแผนอนาคตที่ชัดเจน มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และการที่ผู้วิจัยได้ใช้ศิลปะ
เป็นสื่อเพ่ือถ่ายถอดความรู้สึกร่วมออกมา เป็นสิ่งที่ผู้มีอาการบกพร่องทางการได้ยินทุกคนตั้งใจและรอ
คอย รอชมผลงานที่จะท าเพ่ือกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างภาคภูมิใจ 

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างสรรค์ผลงาน 
ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ ภาพ “ปีศาจกระเทียม” ในการอธิบายเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

1. บันทึกประสบการณ์ท่ีได้พบเจอในชีวิตประจ าวันแปรเปลี่ยนเป็นแรงบัลดาลใจในการ
สร้างสรรค์ภาพร่าง ดังภาพที่ 1 – 9  
2. แสกนภาพลงคอมพิวเตอร์ จากนั้นด าเนินการสร้างลายเส้น ดังภาพที่ 1 – 10 
3. ลงสีภาพ โดยเริ่มลงสีจากส่วนที่ใหญ่ไปหาส่วนที่เล็ก ดังภาพที่ 1 – 11 
4. ลงสีพ้ืนหลังของภาพ ดังภาพที่ 1 – 13 
5. ลงสีทั้งภาพ ดังภาพที่ 1 – 13 
6. เก็บรายละเอียดของภาพให้สมบูรณ์ ดังภาพที่ 1 – 14 
 

 
 

                                                                                                        
  ภาพที่ 1 - 9                                                                              ภาพที่ 1 - 10 
 

                        
  ภาพที่ 1 – 11                              ภาพที่ 1 – 12                                ภาพที่ 1 - 13 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 – 13                                   ภาพที่ 1 – 14                                     ภาพที่ 1 - 15          
 
ความเป็นมาและแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ในส่วนการสร้างสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย มีทั้งหมด 4 ชุดผลงานด้วยกัน ได้แก่ ผลงานชุด 
“ชีวิต” “ประสบการณ์” “ธรรมชาติ” และ “ความรู้สึก” ซ่ึงแต่ละชดุผลงานต่างก็มีความเป็นมาและมีแรง
บัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างกัน ดังนี้ 

ความเป็นมาและแรงบัลดาลใจในผลงานชุดที่ 1 “ชีวิต” 
แรงบัลดาลใจของผลงานล้วนได้รับมาจากการใช้ชีวิตประจ าวัน จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน 

ประสบการณ์ที่ได้รับล้วนมีความแตกต่างกัน ซึ่ งในแต่ละช่วงเวลาความคิดก็เปล่ียนแปลงไปได้ด้วย
เช่นเดียวกัน และทุกความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลท าให้มุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไป 

ความเป็นมาและแรงบัลดาลใจในผลงานชุดที่ 2 “ประสบการณ์” 
 แรงบัลดาลใจของผลงานล้วนได้รับมาจากประสบการณ์จริงที่ผู้วิจัย และผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินท่านอ่ืนที่ได้พบเจอ ซึ่งในภาพผลงานต่อไปนี้ ผู้วิจัยได้น าประสบการณ์ของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการที่ได้ยินได้พบเจอมาถ่ายทอดออกมาให้เป็นผลงานศิลปะ  

ความเป็นมาและแรงบัลดาลใจในผลงานชุดที่ 3 “ธรรมชาติ” 
 ผู้วิจัยได้รับแรงบัลดาลใจมาจากกลุ่มผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินที่มีอาการหูหนวก เป็นใบ้ 
ไม่สามารถได้ยินเสียงหรือใช้เสียงในการสื่อสารได้ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าขณะที่พวกเขาก าลังสื่อสารโดยใช้ภาษา
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มือนั้น ผู้วิจัยมักจะนึกถึงสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ แท้จริงแล้วการสื่อสารไม่ได้มีเพียงการพูดเท่านั้น ยังมีอีก
หลากหลายวิธีการที่สามารถใช้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ เช่น ภาษามือ 
การใช้สายตา ท่าทาง การสัมผัสหรือแม้กระทั่งทางจิต ซึ่งสิ่งที่ท าให้ผู้วิจัยนึกธรรมชาติขึ้นคือ การขยับของ
ต้นไม้ การไหลของสายน้ า ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาษาเหมือนกัน แต่เพียงต่างวิธีกับท่ีมนุษย์ใช้ 

ความเป็นมาและแรงบัลดาลใจในผลงานชุดที่ 4 “การรับรู้” 
 ผู้วิจัยได้แรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสามนี้มาจากสมาธิ ความสงบ โดยท าใจจิตใจ
ให้สงบ และค่อย ๆ พิจารณา คิดวิเคราะห์สภาพจิตใจของตนเองที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสิ่งที่พบ
เจอภายนอก สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนแต่ส่งผลต่อความคิด และจิต ผู้วิจัยพบว่า การหยุดคิด  ท าให้
ผู้วิจัยได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ เห็นการเคลื่อนไหวของมัน รู้เท่าทันมัน  
วิเคราะห์ผลงาน 

 
 
 
 

จิตวิญญาณและผลงาน ประเภท วิเคราะห์ผลงาน วิเคราะห์สี องค์ประกอบ 

 
“ปีศาจกระเทียม” 

ขณะอยู่ประเทศไทยได้ปลูก
กระเทียมไว้หนึ่งหัว ผ่านไป
หนึ่งสัปดาห์ก็เริ่มแตกยอด
ออกมา เป็นความรู้สึกที่ดีใจ
มากจนอยากจะบินไปบนฟ้า 

 

 

(ชีวิต) 

 

 

 

ต้นกระเทยีม 

 

ในส่วนของดอกไม้
ผู้วิจัยได้หยิบยืม

รูปแบบดอกไม้ของ
ศิลปินญี่ปุ่น
Murakami 

Takashi เพื่อแสดง
ถึงความสุขใจ ความ

เบิกบานใจ 

 

จักรวาลเป็นตัวแทน
ของจินตนาการที่ไม่

สิ้นสุด 

 

 

สีของกระเทียม 

 

สีของดอกไม ้

 

สีของพื้นหลังใช้สี
โทนแฟนตาซีเพื่อ
เสรมิสร้างความสุข
และจินตนาการ 

 

 

 

ใช้เส้นตรงเป็นการจัด
องค์ประกอบของภาพ 

และครึ่งวลกลม
ด้านล่างพุ่งขึ้นไปยัง
เส้นตรงเส้นบน สร้าง
ความหนักแน่นให้กับ

ภาพ 

 

“ความโดดเด่ียวของโลกที่
ไร้เสียง” 

เขาคนนั้นดูท่าที เ งียบ ๆ 
หรือว่าเขาไม่อยากร่วมวง
สนทนากับคนอื่นหรือ ? เขา
คนนั้นดูท่าทีเงียบ ๆ ใจของ
เขาคิดอะไรอยู่หรือ แท้จริง
แ ล้ ว เ ข า ป ร า ร ถ น า ก า ร
สื่อสารกับคนอื่น ๆ  แต่ทว่า
ไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยวิธีใด 

 

(ความรู้สึก) 

 

ใช้สัญลักษณ์แสดง
ถึ ง ผู้ ที่ มี ค ว า ม
บกพร่องทางการได้
ยิน ใช้สี่เหลี่ยมเป็น
ตัวแทนของความคิด
ที่ต่างกัน 

 
แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม
ปร า รถนา ในกา ร
พูดคุยสื่อสาร และมี
ความหมายเกี่ยวกับ
ก า ร เ ปิ ด ใ จ ข อ ง
ตัวเอง 

 

 ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
หุ่นยนต์เพื่อสื่อถึงสิ่ง
ที่ ผู้ ที่ มี ค ว า ม
บกพร่องทางการได้
ยินต้องประสบพบ
เจอ 

 
สีของพื้นหลังใช้สี
เหลือง, สีขม่วง, สี
ฟ้าเป็นสีหลัก เพื่อ
สื่อถึงพลังที่ซ่อน
เร้นและแสงสว่าง 

 

สีหลักของหุ่นยนต ์

สีสันโดยรวมของ
ภาพใช้ เสียง เ ชิ ง
เปรียบเทียบ เพื่อ
ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม
ดึงดูดจากสายตา
ผู้ ชม  และท า ให้
จุดส าคัญของภาพ
โดดออกมาอย่าง
ชัดเจน 

 

 

 
ตารางสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ประเภท
ผลงาน 

ภาพชุด
ประสบการณ์ 

ภาพชุด 
ชีวิต 

ภาพชุด 
ความรู้สึก 

ภาพชุด 
ธรรมชาติ อ่ืน ๆ 

ภาพวาด 
 

 
 

 

ไม่ได้เลือก ไม่
ชอบภาพใด ๆ 
ชอบทั้งหมด 
รวมถึงแสดง
ความรูส้งสาร 

จ านวน 29 14 13 5 6 
 

จากแบบสอบถาม เห็นได้ว่าผลงานภาพในชุด (ประสบการณ์) เป็นชุดที่ได้รับความสนใจ
มากที่สุด เหตุผลคือ สามารถมองเห็นถึงสิ่งที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินพบเจอชัดที่สุด และยังได้รับ
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รู้ถึงความทุกข์ที่พวกเขาไม่ได้รับการยอมรับ ความเข้าใจจากสังคม ต่อมาคือภาพผลงานในชุด (ชีวิต) 
สามารถรับรู้ถึงโลกภายในอันสวยงามของพวกเขา ความสุข ความบริสุทธิ์ ต่อมาคือภาพผลงานในชุด 
(ธรรมชาติ) ให้ความรู้สึกถึงโลกและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ต่อมาคือภาพผลงานในชุด (ความรู้สึก) เป็น
ชุดที่ให้เกิดการจินตนาการได้เต็มที่ ให้ผู้ชมได้เกิดความสงบ และมีช่องว่างให้คิด  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยที่ได้รับเกินความคาดที่ผู้วิจัยจินตนาการไว้มาก แต่เดิมจุดมุ่งหมายของการวิจัยหวัง
เพียงว่าจะสามารถใช้กระบวนการทางศิลปะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดโลกไร้เสียงของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน และเพ่ือสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นระหว่างผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่มีการได้ยินปกติ หลังจากที่วิจัยได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลตอบรับจากการ
ท าวิจัยท าให้ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น รวมทั้งด้านก าลังใจ ผู้วิจัยเห็นว่าการท าวิจัย
ครั้งนี้ได้สร้างประโยชน์เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะสามารถช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและ
ผู้ที่มีการได้ยินปกติได้จริง เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึน หลังจากท่ีผู้คนได้ชมผลงานภาพก็เกิดความสนใจในกลุ่มผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น มีทั้งค าอวยพร ก าลังใจ การสนับสนุนต่าง ๆ ที่ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 
พวกเขารู้สึกว่าโลกไร้เสียงของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นแสนล าบาก เพราะต้องประสบพบเจอ
กับอุปสรรคในการใช้ชีวิต พวกเขารับรู้ได้ว่าสิ่งที่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการคือการได้รับการ
ยอมรับจากสังคม รวมถึงทั้งก าลังใจ เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมั่น ความกล้าหาญในการต่อสู้
ด าเนินชีวิตต่อไป พวกเขารู้สึกว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นคนเก่ง ขยัน และมีพลังในการท าสิ่ง
ต่าง ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดไป 
ผู้ชมบางท่านกล่าวว่า “ขอบคุณผลงานภาพชุด ‘ชีวิต’ ที่ท าให้ฉันเข้าใจโลกไร้เสียงของผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน” ผู้ชมบางท่านกล่าวอีกว่า “หากมีโอกาสอยากศึกษาภาษามือ เพราะจะได้สามารถสื่อสาร
กันได้เข้าใจยิ่งขึ้น และเข้าใจโลกไร้เสียงของพวกเขาได้อย่างถ่องแท้” 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการวิจัย การสัมภาษณ์ รวมถึงผลงานภาพวาดทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการ สิ่ง
ที่ได้รับคือความเข้าใจ ก าลังใจ และการสนับสนุน สิ่งเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ผู้วิจัยเชื่อว่าหากได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จะสามารถท าให้ผู้ที่มีการได้ยินปกติอีกจ านวนมาก
เกิดความสนใจและเข้าใจในตัวของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น  ในขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงานชิ้นต่าง ๆ ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ เพราะสามารถใช้กระบวนการทางศิลปะ
ถ่ายทอดออกไปได้จริง ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจ ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเกินกว่าที่คาดหวังไว้ อีกทั้งยัง
สร้างประโยชน์ให้กับผู้วิจัยอีกด้วย และผู้วิจัยหวังว่าในภายภาคหน้าจะสามารถต่อยอดความคิด และ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักแปล รวมทั้งทุก ท่านเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ความงามของความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ
Beauty of Nature’s Impermanence

พิษณุ  ศรีไหม1  

บทคัดย่อ
														บทความนี้นาเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด	“ความงามของความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ”	
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาแนวความคิดเรื่องกฎไตรลักษณ์	 ซึ่งให้นิยามความเสื่อมสลาย	 ในทางพุทธ
ศาสนา	กฎของไตรลักษณ์ประกอบด้วย	อนิจจัง	คือ	ลักษณะไม่เที่ยง,	ทุกขัง	คือ	ลักษณะต้องทน,อนัตตา	คือ	
ลกัษณะไม่ใช่ตวัตนทีแ่ท้จรงิ	ทีแ่สดงให้เหน็ความจรงิในรปู	กาย	ของทุกสรรพสิง่บนโลก	ทีต้่องเสือ่มสลายลงไป	
และทฤษฎีวาบิ-ซาบิ	 ที่ได้นิยามความงามอันมีศูนย์กลางอยู่ที่การยอมรับของความตาย	 และความไม่สมบูรณ	์
แนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับแนวความคิด	 ในศาสนาพุทธเช่นกัน	 รวมทั้งมุมมองทางปรัชญา	 Existentialist	
ของศตวรรษท่ี20	แนวคิดทีพ่จิารณาว่าปัจเจก	ตวัตน	ประสบการณ์ของปัจเจกแต่ละคน	พืน้ฐานในการท�าความ
เข้าใจกับธรรมชาติของการมีอยู่ของมนุษย์				
	 จากผลการศึกษา	ความงามจากความไม่คงอยู่	ความไม่เที่ยงแท้ความแปรเปลี่ยน	การเสื่อมสลาย	
ปลดปลง	 ผุกร่อน	 ของทุกสรรพสิ่ง	 จึงท�าให้ผู้สร้างสรรค์น�าแนวความคิดนี้มาสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิค
ประติมากรรมสือ่ผสม	เพือ่กระตุน้เตือนให้ผูค้นตระหนกัถงึการไม่ยดึตดิกับความแน่นอน	การยอมรับความจริง
ของสัจจะธรรม	 เพราะทุกสรรพส่ิงล้วนเปล่ียนแปลง	 ตามกฎของเวลา	 ไม่มีใครหยุดหรือฉุดร้ังกาลเวลาไว้ได้								
การเกิด	ตั้งอยู่	และดับไป	อันเป็นธรรมดาของทุกสรรพสิ่งบนโลก

ค�าส�าคัญ: ความงาม,	ความไม่จีรัง,	วิถีธรรมชาติ,	ความเสื่อมสลาย

Abstract 
									 Beauty	of	Nature’s	Impermanence	is	inspired	by	and	portrays	decay	in	nature.	In	
Buddhism,	decay	is	part	of	The	Three	Marks	of	Existence:	Impermanence	(Anicca),	Suffering	
(Dukkha),	and	Non-self	(Anatta).	All	of	these	are	manifested	in	the	physical	forms	of	all	things	
in	the	world	which	will	 inevitably	have	to	face	decay.	Likewise,	the	concept	of	Wabi-Sabi	
states	that	beauty	is	centered	on	the	acceptance	of	death	and	imperfection,	which	is	similar	
to	the	acceptance	of	The	Three	Marks	of	Existence	in	Buddhism.			
	 From	these	concepts,	I	would	like	to	show	that	beauty	from	impermanence	in	
The	Three	Marks	of	Existence	represents	change,	decay,	death,	and	deterioration	of	all	things.	
Thus,	I	use	this	concept	in	my	sculpture	to	reflect	decay	as	law	of	nature	and	the	ultimate	
truth	of	all	beings.	This	is	to	encourage	people	not	to	cling	to	certainty	and	to	raise	awareness	
of	the	acceptance	of	truth	as	nothing	can	remain	unchanged.	They	transform	with	the	un-
stoppable	time,	and	with	time	come	birth,	existence,	and	death,	which	is	the	nature	of	all	
beings.

Keywords:  Beauty,	Impermanence,	Law	of	nature,	Decay

1	 ครชู�านาญการ	หมวดประตมิากรรม	ภาควชิาศลิปะสากล	วิทยาลยัช่างศลิป์สพุรรณบรุี

with the unstoppable time, and with time come birth, existence, and death, which is the 
nature of all beings. 

Keywords:   beauty, impermanence, law of nature, decay 

 
บทน า 

 ธรรมชาติมีอิทธิผลต่อความคิดมนุษย์ ทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นพ้ืนที่ศึกษาของเหล่า
ศาสดาและเป็นก าเนิดของศาสนาพุทธ ที่น าเอาความจริงที่ปรากฏมาใช้อธิบาย ปรากฏการณ์ต่างๆของชีวิต 
และแสวงหาสัจจะความจริงท่ามกลางความไม่รู้ และความกลัว ของมนุษย์ไม่ว่ายุคใดสมัยใด อีกทั้งในทาง
ศิลปะ และการแสดงออก การสร้างสรรค์ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ธรรมชาติมีอิทธิพลต่องาน
ศิลปะเป็นทั้งแรงบันดาลใจ และเป็นดังพ้ืนที่การศึกษาของศิลปินมาโดยตลอด นับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึง
ปัจจุบัน  

  ในเอเชีย ธรรมชาตินั้นเป็นแหล่งศึกษา และค้นคว้า ทั้งปรัชญา และศาสนาที่ส าคัญอย่างยิ่ง แนวคิด
ต่างๆที่ได้จากธรรมชาติ เหล่านี้ฝังรากลึก และมีผลต่ออุดมคติ และจารีต ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนใน
เอเชียรวมทั้งประเทศไทย เกือบตลอดเวลานับตั้งแต่เกิด จน ตาย เวียนว่ายตายเกิดไม่มีสิ่งใดยั่งยืน หลักธรรม
ค าสอนที่มีที่มาจากธรรมชาติเป็นผู้ก าหนด โดยเฉพาะเรื่องของร่างกาย หรือสังขาร ที่มีการเปรียบเทียบจาก
สัจจะธรรมของชีวิต  สะท้อนผ่านปรัชญาต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนา ที่มีกฎของไตรลักษณ์ ซึ่งหมายถึง ลักษณะ 
๓ ประการของสิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย หรือ สามัญลักษณะ คือลักษณะธรรมดา เมื่อสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายได้ถูกกฎ
สูงสุดของธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้ว มันก็จะต้องมีลักษณะ ๓ ประการนี้อยู่ด้วยตลอดเวลา อันได้แก่ 
อนิจจัง คือ ลักษณะไม่เที่ยง ,ทุกขัง คือ ลักษณะต้องทน อนัตตา คือ ลักษณะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ที่แสดงให้
เห็นความจริงเรื่องของรูป หรือ กายของสรรพสิ่งบนโลก ที่ล้วนหนีความจริงที่ต้องเสื่อมสลายลงไปไม่ได้นั้นเอง  

ทฤษฎี "วาบิ-ซาบิ" Wabi-Sabi หมายถึง มุมมองของโลกที่ความงามมีศูนย์กลางอยู่ที่การยอมรับของ
ความตาย และความไม่สมบูรณ์ คือ ความงดงามของสรรพสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่อยู่คงทนถาวร และไม่เสร็จ
สมบูรณ์ แนวคิดของ "วาบิ-ซาบิ" นั้นมีความคล้ายคลึงกับแนวความคิด ในศาสนาพุทธ (เกิด,แก่,เจ็บ,ตาย) โดย
ชาวพุทธทั่วโลกจะรู้สึกว่าวัตถุ ที่ตรงกับแนวความคิดความไม่สมบูรณ์ ไม่อยู่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์ 
เหล่านี้เป็น "สิ่งที่สวยงาม คือ ความงดงามของสรรพส่ิง." ทฤษฎีและปรัชญาต่างๆนับตั้งแต่อดีต ก็ล้วนมาจาก
การสังเกต และพยายามหาค าตอบ และท าความเข้าใจ กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ท าให้เกิดความสงสัย ใคร่
รู้มนุษย์จึงพยามค้นคว้าหาความจริงมาเติมเต็มในสิ่งที่ไม่รู้ รวมทั้งอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ที่ศิลปินสามารถ
สมัผัส และสามารถพบเห็น กับสภาพปรากฏการของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าคน สัตว์ พืช สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่ไม่
คงทน มีการเสื่อม เหี่ยว ชรา ผุพัง และสลายหายไปที่พบเห็นในการด าเนินชีวิตประจ าวันนั้น ได้กลายเป็นแรง
บันดาลใจต่อการสร้างสรรค์รูปทรงในงานศิลปินจ านวนมาก ที่น าเอาความเส่ือม ความสลาย ความไม่สมบูรณ์
มาเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ 

 จากแนวคิดดังกล่าวผู้สร้างสรรค์จึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้
และยอมรับที่จะปล่อยวางตามวิถีธรรมชาติ ว่าทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลง 
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วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความงามจากความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
รูปทรงทางธรรมชาติที่แสดงออกถึงความงามจากความเสื่อมสลาย ตามกฎของไตรลักษณ์ และสุนทรียภาพ
ความงามจากความไม่สมบูรณ์ วาบิ-ซาบิ 

2.2 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม เทคนิคการขึ้นรูป ด้วยเหล็กเส้น และวัสดุอะคริลิก
ซิลิโคน 

2.3 เพ่ือสะท้อนถึงสภาวะหลักความเป็นจริงของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และ
เสื่อมสลายไป ตามกฎของไตรลักษณ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การท าแบบร่าง และทดลองการสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความงามจากความไม่จีรังแห่งวิถี
ธรรมชาติ” มีกระบวนการท างานเป็นไปตามข้ันตอนในการสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

  3.1.1 ศึกษาข้อมูลทางพุทธศาสนาอันได้แก่ กฎไตรลักษณ์ 

  3.1.2 ศึกษากฎทางสุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่น “วาบิ-ซาบิ” ความงามแห่งความไม่สมบูรณ์ 

  3.1.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับลักษณะของธรรมชาติจากต ารา สภาพแวดล้อมจริง สื่อ
ออนไลน์  

  3.1.4 ศึกษาจากศิลปินหลากหลายเทคนิคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 3.2 เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์ 

  3.2.1 เก็บข้อมูลจากสภาพแวดล้อมจริงทางธรรมชาติ 

  3.2.2 เรียนรู้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยโครงสร้างเหล็ก 

  3.2.3 เรียนรู้เทคนิคการใช้อะคริลิกซิลิโคนข้ึนรูปโครงสร้างเส้นใย 

  3.2.4 สร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคประติมากรรมแบบเดี่ยว (Stand alone) รูปแบบ 3 มิต ิ

  3.2.5 เสนอและเรียบเรียงผลงานการค้นคว้าสร้างสรรค์ในรูปแบบของงานวิจัยสร้างสรรค์ 

3.3 วิธีด าเนินการวิจัย  

3.3.1 ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ที่มีที่มาจากลักษณะความเสื่อมสลายจาก
ธรรมชาติ 

3.3.2 ศึกษาค้นคว้าเทคนิค วิธีการ และวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

3.3.3 ศึกษาขั้นตอนสร้างสรรค์ ในด้านเทคนิคทางประติมากรรม วัสดุที่เหมาะสมที่จะน ามา
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

3.3.4 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ตามกรอบการสร้างสรรค์ กรอบทฤษฎี และหลักปรัชญา 
เพ่ือให้ผลงานสร้างมีความสมบูรณ์ตามแนวความคิดของผู้สร้างสรรค์ 

3.3.5 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ 

           
                            พบว่า 

 ต           า     า              ล แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงทางธรรมชาติท่ีแสดงออกถึง
ความงามจากความเสื่อมสลาย ตามกฎของไตรลักษณ์ และสุนทรียภาพความงามจากความไม่สมบูรณ์ วา
บิ-ซาบิ พบว่า 

 1. อิทธิพลที่ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงานเกิดเรื่องราวเนื้อหา แนวความคิด ตลอดจน
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานการเกิด การด ารงชีวิต และการดับไปของชีวิต มนุษย์อาศัยบนโลกที่มีสิ่ง
ต่างๆมากมาย อันเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์มา ซึ่งสภาพปรากฏการของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าคน สัตว์ 
พืช สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่ไม่คงทน มีการเสื่อม เหี่ยว ชรา ผุพัง และสลายหายไป เช่น การเหี่ยวร่วงโรยของ
ใบไม้ การตายของสัตว์ หรือ การผุกร่อนของวัตถุ ที่ยังคงซาก โครงสร้าง เส้นใย ส่วนในที่แข็งแรง เหลือให้
เห็น และค่อยๆย่อยสลายไป ตามกาลเวลา 

 2. การสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวคิด "วาบิ-ซาบิ" คือความงามตามทัศนะ ของ "เซน"เป็นความงามที่
ไม่ต้องการ "แบบ" แห่งความสมบูรณ์คือความงามที่หลุดออกจาก "แบบ" แห่งความสมบูรณ์แล้วเพราะทุก
สิ่งในโลกนั้นล้วนไม่สมบูรณ์ "แบบ" ที่สมบูรณ์ อาจจะมี แต่สิ่งสมบูรณ์คงไม่จริงทุกสิ่งสมบูรณ์ในความไม่
สมบูรณ์ของมัน 

 ต      2    า     า              ล ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ด้วยเทคนิคการขึ้นรูป ด้วย
เหล็กเส้น และวัสดุอะคริลิกซิลิโคน พบว่า 

 1. การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ประกอบด้วยเนื้อหาและรูปทรงที่เป็นเอกภาพ 
รูปแบบในการสร้างสรรค์ประติมากรรมสื่อผสมจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน 

 2. ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ของ วีระพงษ์ สานสมพร เป็นผลงานที่น าเสนอ ถึงการเติบโตของ
เทคโนโลยีอาคารที่บุกรุกเข้าไปในพ้ืนที่ธรรมชาติอันหลากหลายในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของ
เมืองประกอบด้วยความซับซ้อน และล าบาก แต่อาจซ่อนด้วยความงาม และค่าซึ่งอาจมองไม่เห็น สี
ธรรมชาติจากพืชมาใช้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ 

 3. ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ของ อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ เป็นผลงานที่น าเสนอ ถึงจินตนาการ
เปรียบเสมือน นกจะบินได้ทุกที่ที่ต้องการ การใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพ นกเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต
ทัง้หมดส าหรับผลงานชุดนี้ศิลปินใช้สแตนเลสกับสีบรอนซ์มันวาวของโหละ และบางครั้งก็ใช้วัสดุส าเร็จรูป 
เช่น ไม้ และโครงสร้างกระดูกของสัตว์รวมอยู่ในชิ้นงานด้วยสีธรรมชาติจากพืชมาใช้ แสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ในธรรมชาติ 
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 4. ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ของ เมอร์เรดิท วูลนอก เป็นผลงานที่น าเสนอ ถึงความงามของโลก
ธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ความเปราะบางของธรรมชาติ การมองเข้าไปใกล้องค์ประกอบของธรรมชาติท่ี
มักถูกมองข้าม และ ชื่นชมกับความสวยงาม ความซับซ้อน และความหลากหลายที่ลึกซึ้งจากการ ตาย กร
อบเเห้ง และเสื่อมสลายของใบไม้ โดยทั่วไป ความสวยงามนี้มักไม่มีใครสังเกตเห็นในงานของศิลปินที่
พยายามย้ าให้เห็นใบไม้ในการเย็บปักถักร้อยโดยมุ่งเน้นที่รูปแบบพ้ืนฐานและการเลื่อมสีที่ละเอียดอ่อนสีที่
สวยงาม ของเส้นใบ 

 5. ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ของ ยูอิชิ อิเคฮาตะ เป็นผลงานที่น าเสนอ ถึงโลกทั้งสองโลก ความ
เป็นจริง และนิยาย  มีความใกล้ผูกพัน และปรากฏขึ้นโดยไม่มีความความชัดเจน ความเป็นจริงเป็นกุญแจ
ส าคัญในการเข้าถึงโลกท่ีไม่สมจริง และความไม่สมจริงก็เป็นกุญแจส าคัญในการเข้าถึงความเป็นจริง 

 6. ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ของ โรเบิร์ต ไมเคิล โจน เป็นผลงานที่น าเสนอ ถึงความเข้าใจกับ
ธรรมชาติของการมีอยู่ของมนุษย์  และความคิดในอิสรภาพ  ศิลปิน ใช้รูปทรงเป็นจุดเริ่มต้นในการ
แสดงออกถึงปรากฏการณ์ของเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับ ความบิดเบี้ยวไม่เหลือเค้าเดิม และการ
ขยายของร่างกายมนุษย์ การรวมกันของวัสดุใหม่ และเก่าพร้อมกับการใช้เครื่องกลและเครื่องดิจิ ทัล
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท าให้ ความเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เป็นเรื่องเล่าโดยนัยในงาน
ศิลปะของศิลปินที่ได้เห็นปรากฏการณ์ของการขยายตัว และสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น เป็นลักษณะที่
ก าหนดของศิลปิน 

 7. ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ของ มานูเอล มาร์ติ โมเรโน่ เป็นผลงานที่น าเสนอ ถึงการแสดงออก
ให้เห็นถึงกาลเวลา ความรวดเร็วของชีวิต และการรับรู้โดยรวมของมนุษย์ เกี่ยวกับความตาย ซึ่งดูเหมือน
เป็นสิ่งที่คงหลงเหลือ เป็นหลักฐานจากการเสื่อมสลาย ที่แสดงให้เห็นในขอบของผลงานของศิลปินที่มีการ
เชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล สภาวะหลักความเป็นจริงของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ที่ต้องมี
การเปลี่ยนแปลง และเสื่อมสลายไป ตามกฎของไตรลักษณ์ พบว่า 

 1. อิทธิพลแนวความคิดท่ี เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ตลอดจนเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ผลงาน มาจากความหมายของ  ไตรลักษณ์  (The  three  Characteristilcs  of  Existence) อันได้แก่ 
1. อนิจจา (Impermanence) ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ยั่งยืน 2. ทุกขตา (Stress  and  
Conflict)  ความเป็นทุกข์  ภาวะที่ถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้น และสลายตัว  ภาวะที่กดดัน  ฝืน และขัดแย้ง
อยู่ในตัว 3. อนัตตา (Soullessness หรือ Non-self) ความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่
แท้จริงของตัวมันเอง ความหมายของ  ไตรลักษณ์  จึงมีลักษณะที่สัมพันธ์กับความไม่เที่ยงหรืออนิจจัง  ท า
ให้เกิดทุกข์  เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้ และเพราะเหตุว่าทุกอย่างนั้นตั้งอยู่ไม่ได้  จึงไม่ใช่ตัวตน  เพราะถ้าเป็น
ตัวตนของเราแล้ว  ต้องตั้งอยู่ได้ด้วยเจตนาของเรา  และเราต้องบังคับได้  ความตั้งอยู่ไม่ได้ของทุกสิ่งทุก
อย่างในตัวเรานั้นแปลว่า  สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ตัวเรา  เพราะอยู่นอกเหนืออ านาจของเราทั้งสิ้น 

 2. การสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวคิด ไตรลักษณ์  (The  three  Characteristilcs  of  Existence)
คือ การเสนอแนวคิดของ อนิจตา เป็นปรากฏการณ์ที่ประจักษ์ภายนอก เช่น ผมหงอก ฟันหลุด ผิวหนัง
เหี่ยวย่น เป็นต้น ส่วน ทุกขตา เป็น “เนื้อใน” ของสิ่งนั้น หรือเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ  การที่
ผมหงอก ฟันหลุด ผิวหนังเหี่ยวย่นดังที่ปรากฏให้เห็นนั้นเป็นเพราะเนื้อแท้ของสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสมบูรณ์

ในตัว มันมีความบกพร่องในตัวเอง มันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องมีอันเปลี่ยนแปลง (ธีรัชภัทร บัวค า
ศร,ี 2551) 

 
ภาพที่ 1 ภาพข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (ก) ใบไม้แห้งเหี่ยว (ข) ใบไม้แห้งเหี่ยว 

 
       ภาพที่ 2 ภาพข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (ก) ฝักกระถินณรงค์แห้ง (ข) ฝักกระถินณรงค์แห้ง 

                   สนาม       

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติ การน าไปใช้ 

ลวด 

 

ท าจากโลหะ มีลักษณะเป็นเส้นกลมเล็ก 
สามารถดัดงอได้ง่าย ทนแข็งแรง ขนาด 3 

หุน 2 หุน และ 1 หุน 

ใช้ในการเช่ือมต่อขึ้นรูปโครงสร้าง 
เป็นรูปทรงของผลงาน เพื่อให้เป็น

ที่ยึดเกาะของตาข่าย และ
อะคริลิกซลิิโคน 
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อะคริลิกซลิิโคน 

 

เป็นอะครลิิก ซิลโิคนซีแลน 100% มีความ
ยืดหยุ่นสูง ใช้กันการรั่วซึม และงานยึดติดใน
งานท่ัวไป โดยกาวจะท าปฏิกิรยิากับอากาศ
เกิดการแห้งตัว มีความทนทานและยืดหยุ่น

สูง 

ใช้ในการสร้างเป็นเส้นใยยึดโยง 
เกาะเกี่ยวกับโครงสร้าง เป็น

พื้นผิวของช้ินงาน รวมทั้งสร้าง
ปริมาตรของรูปทรงให้คงตัว 

 

ตาข่าย 

 

ท าจากโลหะ มีลักษณะเป็นเส้นกลมเล็กถัก
เป็นตาข่าย สามารถดัดงอได้ง่าย  

ใช้ในการบุกับโครงสรา้งเส้นลวด 
เสรมิแรงยึดเกาะ เพิ่มความ

แข็งแรงในการยึดเกาะของวัสดุ
อะคริลิกซลิิโคน 

สายรดัสายไฟฟ้า 

 

สายรดัขนาดความยาว 4 นิ้วท าจากไนล่อน 
66 มีความเหนียวและคงทนในระดับปาน

กลาง 

ใช้ในการมัดลวดเพื่อให้ยึดตดิกัน 
และใช้ในการมัดยึดตาขา่ยกับ
โครงสร้างเส้นลวด ให้คงตัว ไม่

เคลื่อน 

ปืนฉีดซิลโิคน 

 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดอะครลิกิซิลิโคน 
วัสดุท าจากโลหะ และพลาสติก 

ใช้ในการฉีดยางซิลิโคนใหเ้ป็นเส้น 
ยึดเชื่อมตดิกัน เพ่ือให้เกิด

ปริมาตรและพื้นผิวของผลงาน 

 

สีสเปรย ์

 

เป็นผลติภณัฑส์ีที่ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะ
ภายใต้แรงดันกา๊ซ เมื่อเปดิใช้งาน สีจะถูก
ปล่อยออกมาจากภาชนะด้วยแรงดันก๊าซ

ภายใน ผ่านหัวฉดีสเปรย์ท าให้เปน็ละอองสี
กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 

ใช้พ่นท าสี เก็บผิวและสร้างความ
กลมกลืนของผลงาน ให้เกิดความ

สมบูรณ์ของช้ินผลงาน 

คีมตัดลวด 

 

เป็นอุปกรณ์ใช้ในการงานตดัวัตถุทีไ่ม่แข็งแรง
มากนัก เช่น สายไฟฟ้า ลวด  

ใช้ในการตัดลวดที่ใช้ในการขึ้น
โครงสร้างรูปทรงผลงาน 

กรรไกรตดัลวด 

 

อุปกรณ์ใช้การตดัลวด สายไฟ แผน่สังกะสี 
แผ่นอลูมเินียมชนิดบาง ท าจากโลหะที่มี

ความแข็งแรง 

ใช้ในการตัดลวด และแผ่นตาข่าย
ลวดที่มีขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการ
ขึ้นโครงสรา้งที่มีความโปร่งบาง 

คีมเล็กตัด ดดั ลวด 

 

อุปกรณ์ในการ ตดั ดัด ขนาดเล็ก 
ท าจากวัสดุโลหะ ท่ีแข็งแรง 

ใช้ในการตัด ดัด งอ ลวด
ขนาดเล็ก ให้มรีูปร่าง 

และทิศทางตามที่
ต้องการ  

 

ขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ คือ 

1. ภาพร่าง 2 มิติ ด้วยปากกาหมึกซึม เพ่ือแสดงภาพร่างความคิดออกมาเป็นภาพร่าง 2 มิติเพ่ือท าแบบ
ร่าง 3 มิติ ในการสร้างสรรค์ผลงานต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การหาข้อมูล
ภาคสนาม และภาคเอกสารเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ แนวคิด เทคนิควิธีการน าเสนอเพ่ือให้ผลงาน มี
คุณภาพสามารถพัฒนาต่อไปเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ได้ในล าดับถัดไป 

 
       ภาพที่ 3 ภาพร่าง 2 มิติ ด้วยปากกาหมึกซึมขนาด 0.3 และ 0.5 

2. การเตรียมแบบร่าง 3 มิติด้านบน ขึ้นรูปจากขี้ผึ้งชัน ที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปได้ง่ายและคงรูป เพ่ือ
แสดงรูปทรงของรูปด้านต่าง ๆ ของผลงาน 

 
ภาพที่ 4 ภาพแบบร่างสามมิติด้านบน ขึ้นรูปจากขี้ผึ้งชัน 
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3. การเตรียมสร้างสรรค์ชิ้นผลงานด้วยการฉีดซิลิโคนบนโครงสร้างผลงาน หลังจากขยายแบบ และขึ้น
โครงสร้างเสร็จแล้ว จึงใช้ซิลิโคน มาฉีดเป็นเส้นเชื่อมประสาน ทับกัน เพ่ือท าปริมาตร พ้ืนผิวของผลงาน 

 
ภาพที่ 5 การฉีดซิลิโคนบนโครงสร้างผลงาน 

4. การพัฒนาเตรียมสร้างสรรค์ชิ้นผลงาน ด้วยการฉีดซิลิโคนบนโครงสร้างผลงาน หลังจากขยายแบบ และ
ขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้ว จึงใช้ซิลิโคน มาฉีดเป็นเส้นเชื่อมประสาน ทับกัน เพ่ือท าปริมาตร พ้ืนผิวของ
ผลงาน และการเพ่ิมโครงสร้างที่ขยายขึ้นรูปด้วยลวดและตาข่าย และการฉีดซิลิโคนบนโครงสร้างของ
ผลงานให้เต็มพ้ืนที่ของโครงสร้าง 

 
ภาพที่ 6 การฉีดซิลิโคนบนโครงสร้าง เพื่อสร้างปริมาตรและพ้ืนผิวของผลงาน 

5. การพัฒนาเตรียมสร้างสรรค์ชิ้นผลงาน ด้วยการ      
  ผลงาน หลังจากขยายแบบ และขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้ว จึงใช้ซิลิโคน มาฉีดเป็นเส้นเชื่อม
ประสาน ทับกัน เพ่ือท าปริมาตร พื้นผิวของผลงาน และการเพ่ิมโครงสร้างลวดที่มัดเชื่อมกันเป็นโครงสร้าง
หลักของผลงาน และการฉีดซิลิโคนเพ่ือให้เกิดเป็นเส้น ปริมาตรพื้นผิวของผลงาน 

                
ภาพที่ 7 การฉีดซิลิโคนเพื่อสร้างปริมาตรและการเพ่ิมโครงสร้างลวดที่มัดเชื่อมกัน 

 

 

ผลการวิจัย 

  การสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความงามจากความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ” โครงการนี้มีผลวิจัยตาม
วัตถุประสงค์แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงทางธรรมชาติที่แสดงออก
ถึงความงามจากความเสื่อมสลาย ตามกฎของไตรลักษณ์ และสุนทรียภาพความงามจากความไม่สมบูรณ์ วาบิ-
ซาบิ 

1. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
วารสาร รายงานวิจัย บทความวิจัย ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วสรุปข้อมูลเพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

2. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลจากเร่ืองของการเกิด การ
ด ารงชีวิต และการดับไปของชีวิต มนุษย์อาศัยบนโลกที่มีสิ่งต่างๆมากมาย อันเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์มา 
ซึ่งสภาพปรากฏการของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าคน สัตว์ พืช สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่ไม่คงทน มีการเสื่อม เหี่ยว ชรา 
ผุพัง และสลายหายไป เช่น การเหี่ยวร่วงโรยของใบไม้ การตายของสัตว์ หรือ การผุกร่อนของวัตถุ ที่ยังคงซาก 
โครงสร้าง เส้นใย ส่วนในที่แข็งแรง เหลือให้เห็น และค่อยๆย่อยสลายไป ตามกาลเวลา 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ด้วยเทคนิคการขึ้นรูป 
ด้วยเหล็กเส้น และวัสดุอะคริลิกซิลิโคน 

1. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
วารสาร รายงานวิจัย บทความวิจัย ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วสรุปข้อมูลเพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

2. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลจากเร่ืองของการเกิด การ
ด ารงชีวิต และการดับไปของชีวิต มนุษย์อาศัยบนโลกที่มีสิ่งต่างๆมากมาย อันเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์มา 
ซึ่งสภาพปรากฏการของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าคน สัตว์ พืช สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่ไม่คงทน มีการเสื่อม เหี่ยว ชรา 
ผุพัง และสลายหายไป เช่น การเหี่ยวร่วงโรยของใบไม้ การตายของสัตว์ หรือ การผุกร่อนของวัตถุ ที่ยังคงซาก 
โครงสร้าง เส้นใย ส่วนในที่แข็งแรง เหลือให้เห็น และค่อยๆย่อยสลายไป ตามกาลเวลา 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการสะท้อนถึงสภาวะหลักความเป็นจริงของสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และเสื่อมสลายไป ตามกฎของไตรลักษณ์ 

1. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 
รายงานวิจัย บทความวิจัย ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วสรุปข้อมูลเพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

2. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลจากเรื่องของการเกิด การ
ด ารงชีวิต และการดับไปของชีวิต มนุษย์อาศัยบนโลกที่มีสิ่งต่างๆมากมาย อันเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์มา 
ซึ่งสภาพปรากฏการของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าคน สัตว์ พืช สิ่งของ วัตถุต่างๆ ที่ไม่คงทน มีการเสื่อม เหี่ยว ชรา 
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ผุพัง และสลายหายไป เช่น การเหี่ยวร่วงโรยของใบไม้ การตายของสัตว์ หรือ การผุกร่อนของวัตถุ ที่ยังคงซาก 
โครงสร้าง เส้นใย ส่วนในที่แข็งแรง เหลือให้เห็น และค่อยๆย่อยสลายไป ตามกาลเวลา 

อภิปรายผล  

  โครงการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความงามของความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ” เป็นการสร้างผลงานด้วย
เทคนิคประติมากรรมสื่อผสม โดยใช้วัสดุสมัยใหม่ ลวด และซิลิโคน ในการสร้างสรรค์ ขึ้นรูปเชื่อมประสานเป็น
รูปทรง  อันมีท่ีมาจากธรรมชาติ คน สัตว์ และพืช ที่แสดงโครงสร้างรูปร่างเดิม เส้นใยที่แข็งแรงและมีบางส่วน
ที่ผุกร่อน สลายไป อันสะท้อนสภาพความจริงในธรรมชาติ ทีจะต้องเกิด หมุนเวียนไปตามกาลเวลา และเข้าใจ
ในธรรมชาติ แม้แต่สิ่งปรุงแต่ง และเทคโนโลยีก็ไม่อาจสามารถต้านทานได้ขั้นตอนงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยจึงมี
ขั้นตอนหรือกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลภาคเอกสารเป็นการศึกษาผลงานศิลปะจากศิลปินไทย ญี่ปุ่น และศิลปินตะวันตก
เพ่ือศึกษาแนวความคิดและรูปแบบ ผู้วิจัยได้พบข้อเด่นของ สุนทรียศาสตร์และมิติของโครงสร้างในธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมความงามของโลกธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ ความเปราะบางของธรรมชาติ การมองเข้าไปใกล้
องค์ประกอบของธรรมชาติที่มักถูกมองข้าม และ ชื่นชมกับความสวยงาม ความซับซ้อน และความหลากหลาย
ที่ลึกซึ้งจากการ ตาย กรอบเเห้ง และเสื่อมสลายของใบไม้ โดยทั่วไป ความสวยงามนี้มักไม่มีใครสังเกตเห็นใน
ธรรมชาติ ที่แสดงออกมาในรูปแบบพ้ืนฐานและการเลื่อมของสีที่ละเอียดอ่อนสีที่สวยงาม ของเส้นใย แต่ใน
ปัจจุบัน ได้เปล่ียนไปสู่การเป็นเมืองอย่างรวดเร็วด้วยการปรับปรุงและสร้ างเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้คน 
และจัดสภาพแวดล้อมของเมือง ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายขึ้นซึ่งไม่เพียง แต่ท าให้คนใน
สังคมมีชีวิตเท่านั้น แต่อาคารเหล่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาเช่นกัน การเติบโตของเทคโนโลยีอาคารที่
บุกรุกเข้าไปในพ้ืนที่ธรรมชาติอันหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของเมืองประกอบด้วยความ
ซับซ้อน และล าบาก แต่อาจซ่อนด้วยความงาม และค่าซึ่งอาจมองไม่เห็น รวมทั้งในอีกด้านหนึ่งก็สร้าง ปัญหา
ระดับโลกในปัจจุบัน เช่น ภาวะโลกร้อนและการละลายของน้ าแข็ง เหตุการณ์เหล่านี้ในโลกกระตุ้นจินตนาการ
ที่เชื่อมโยงเข้ากับชีวิต หลักมุมมองวิวัฒนาการ ต านาน และปรัชญา Existentialist ของศตวรรษที่20  ที่
หมายถึง แนวคิดทางปรัชญาท่ีพิจารณาว่าปัจเจก ตัวตน ประสบการณ์ของปัจเจกแต่ละคน พ้ืนฐานในการท า
ความเข้าใจกับธรรมชาติของการมีอยู่ของมนุษย์  และความคิดในอิสรภาพ  ศิลปิน ใช้รูปทรงเป็นจุดเริ่มต้นใน
การแสดงออกถึงปรากฏการณ์ของเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดคล้องกับ ความบิดเบี้ยวไม่เหลือเค้าเดิม และการขยาย
ของร่างกายมนุษย์ การรวมกันของวัสดุใหม่ และเก่าพร้อมกับการใช้เครื่องกลและเครื่องดิจิตอล สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะท าให้ ความเชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เป็นเรื่องเล่าโดยนัยในงานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์
ได้รับอิทธิพลจากศิลปินในด้านรูปแบบ เทคนิค การสร้างสรรค์จากธรรมชาติ ด้านรูปร่างและรูปทรงและ
ลักษณะโครงของเส้น การสลาย การผุกร่อน ที่คงเหลือให้เห็นโครงสร้างของเส้น การน าเส้นมาใช้สร้างสรรค์
ผลงาน จนเกิดเป็นพ้ืนที่และรูปทรง แสดงสภาพส่วนที่คงหลงเหลือ และบางส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งตีความของ
หมายของการเสื่อมสลายได้เป็นอย่างดี 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงท่ีผู้สร้างสรรค์ประสบกับตนเอง พบว่าสภาพของร่างกาย ที่
ทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตามช่วงเวลาของชีวิต โดยการสังเกตคนใกล้ชิด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 
น้า อา ทั้งที่จากไป ยังคงมีชีวิตอยู่ เมื่อเราเริ่มสูงวัยขึ้นยิ่งท าให้เราต้องตระหนักในกฎของธรรมชาตินี้ เพราะ
หมายความว่า จะคงต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง ในเวลาอันไม่ไกลมากนัก หรือแม้แต่ในเวลาอันเป็น

ปัจจุบัน ดังนั้นผู้สร้างสรรค์เองได้เล็งเห็นความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ จึงได้น ามาสะท้อนเตือนสติของตนเอง 
และเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้  

  การสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นท่ี 1 พบว่า การท าแบบร่างและทดลองการสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์
ผลงานชุด “ความงามจากความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ” มีกระบวนการท างานเป็นไปตามขั้นตอนท่ีต้องสร้าง
แบบร่างก่อนจะลงมือท างาน   โดยมีแบบร่างเป็นลายเส้น ที่มีที่มาจากรูปทรงจากธรรมชาติ และแบบร่างสาม
มิติ  เพื่อให้เห็นภาพงานได้ครบทุกด้าน ทุกมิติ การขยายแบบตามแบบร่างแล้วน าวัสดุมาขึ้นโครงสร้าง โดยการ
ใช้ลวดผูกมัดเชื่อมต่อกันเป็นโครง แล้วใช้ตาข่ายลวดมัดบุกับโครงสร้างเส้นลวด เพื่อเป็นที่ยึดของวัสดุซิลิโคน ที่
น ามาฉีดเป็นเส้นเชื่อมต่อ ยึดเกาะ ทับกันเป็นเส้น ปล่อยทิ้งให้แห้งทีละชั้น ความถี่หนาบาง ตามแบบร่าง ใน
ส่วนที่มีลักษณะเป็นแผ่นใช้เกรียงปาดประสานให้ซิลิโคนเป็นแผ่นผสานกันเป็นเนื้อเดียวกัน รอให้ซิลิโคนแห้ง  
จากนั้นก็จะเก็บรายละเอียด และตกแต่งสีเพ่ิมเติม  ให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ ผลงานชิ้นที่ 1 ได้รับการ
แนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ ได้รับการวิจารณ์หลังการประเมินเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาผลงานชิ้นต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในประเด็นต่าง ๆ ดังเช่น รูปทรงของผลงานยังมีจุดบอด มุมมองต้องมี
ความสมบูรณ์ลงตัวรอบด้าน ผลงานที่น าเสนอยังไม่ตรงตามของแนวความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ลักษณะของเส้นมีความหนาแน่น และเท่ากันจนเกินไป ควรมีขนาดที่แตกต่างกัน สามารถน าวัสดุอ่ืน ๆ มา
สร้างสรรค์ร่วมด้วยได้ และต้องสร้างภาพร่างก่อนการน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจริงให้มาก ๆ 

  การสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นที่ 2 พบว่า ในชิ้นนี้รูปทรงยังดูแข็งเสมอกันไปหมด รูปทรงไม่มีความ
แตกต่างในความงามของรูปทรงทางศิลปะ รายละเอียดของผลงานบางส่ วนยังไม่เข้ากับงาน วัสดุที่ใช้ดูแข็ง
เกินไป ท าให้รูปทรงไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ตัวชิ้นงานควรแสดงความผุกร่อนมากกว่านี้ และควรศึกษาลักษณะ
ของโครงสร้างเส้นใยเพ่ิมเติม ค านึงถึงความเป็นธรรมชาติให้มากข้ึน และควรท าภาพร่างให้มาก เพ่ือการหา
รูปแบบ รูปทรงที่สมบูรณ์ 

  การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 3 พบว่า ในการสร้างสรรค์ชิ้นนี้ผู้สร้างสรรค์ ได้น ารูปทรงมาจากฝักต้น
กระถินณรงค์ มาเป็นโครงสร้างรูปทรงหลัก ผสมผสานเข้ากับลักษณะโครงสร้าง เส้นใยของใบไม้ ทั้งในที่ยัง
คงเหลือเป็นแผ่นทึบ และส่วนที่เหลือเป็นโครงสร้างเส้น ประกอบกันเป็นผลงาน จากการประเมิน และ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการประเมิน ต้องมีการพัฒนาด้านรูปทรง ที่มีความน่าสนใจมากกว่านี้ การใช้ลักษณะ
ของเส้นให้มีขนาดที่แตกต่าง ควรศึกษารูปแบบเกิดของเส้นใยในธรรมชาติ และการน าวัสดุอ่ืนๆมาร่วมในการ
สร้างสรรค์ เนื่องจากวัสดุที่มาสร้างสรรค์มีคุณสมบัติเหมือนกันมากเกินไป 

  กล่าวโดยสรุปการสร้างสรรค์ผลงานชุด “ความงามจากความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ”เป็นผลงาน
ประติมากรรมสื่อผสม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเสื่อมสลายของธรรมชาติ ที่สะท้อน ความเสื่อม ความไม่
สมบูรณ์ ไม่จีรัง ที่เป็นความงดงามของสรรพสิ่ง ที่ล้วนไม่สมบูรณ์แบบ ไม่อยู่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์ 
ด้วยการสร้างสรรค์ในเทคนิคเฉพาะตน เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความงามและความจริงแท้ของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่
ต้องเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นแรงบันดาลใจท้ังศิลปินชาวไทย และชาวต่างประเทศในด้านเนื้อหา
เรื่องราว เทคนิคในการสร้างสรรค์ผ่าน วัสดุอุปกรณ์ ในการน าเสนอผลงาน เพ่ือให้ผู้ที่สัมผัสได้ตระหนักถึง
ความส าคัญถึงความงามแห่งชีวิตจากธรรมชาติที่ปรากฏ และหลงเหลือ รูปทรงที่เกิดความเสื่อมสลาย จาก
ความแก่ชรา เส่ือมสลาย เปลี่ยนแปลง ผุกร่อนไป ของท้ังคน สัตว์ และพืช ที่ยังคงปรากฏให้เห็น โครงสร้าง  
เส้นใย เยื่อต่างๆ ที่ยังคงสภาพร่องรอยของชีวิต อันเป็นสัจธรรมอันแท้จริงของทุกสรรพสิ่ง และเป็นแนว
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ทางการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปะในลักษณะเฉพาะของผู้สร้างสรรค์ในวงกว้าง หรือสาธารณะต่อไปในภายภาค
หน้า. 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะทางทัศนศิลป์ ควรพัฒนาต่อเนื่องและค้นหากระบวนการในการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา และค้นหาแนวทางประยุกต์ใช้กับสื่อใหม่ๆเพ่ือให้สามารถ น าไปปรับใช้หรือ
ประยุกต์ให้สามารถอยู่ร่วมกับสภาวะ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง ผลงานชุด “ความงามจากความไม่จีรังแห่งวิถีธรรมชาติ” 
ให้กับผู้สนใจ 

 3. การค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่สะท้อน ความเสื่อม ความไม่สมบูรณ์ ไม่จีรัง ที่เป็นความ
งดงามของสรรพสิ่ง ที่ล้วนไม่สมบูรณ์แบบ ไม่อยู่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์  สามารถมีวัสดุที่สามารถ
น ามาสร้างสรรค์ได้หลากหลาย ซึ่งต้องทดลองและพัฒนาต่อยอดความคิด และการสร้างสรรค์ต่อไป 

 4. ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุท่ีเปราะบาง และแตกหักง่าย เพราะ ไม่สามารถควบคุมสภาพได้ตาม
ต้องการ 

 5. ควรพัฒนาการสร้างสรรค์ ที่เน้นให้ผู้ที่สัมผัสได้ตระหนักถึง ความส าคัญถึงความงามแห่งชีวิตจาก
ธรรมชาติที่ปรากฏ และหลงเหลือ รูปทรงที่เกิดความเสื่อมสลาย จากความแก่ชรา เสื่อมสลาย เปลี่ยนแปลง ผุ
กร่อนไป ของทั้งคน สัตว์ และพืช ที่ยังคงปรากฏให้เห็น ซึ่งจะท าให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเกิดประโยชน์
สูงสุดในอนาคต 
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การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนส�าหรับผู้บริโภควัยรุ่นชาวไทย
The Corporate Identity Design of Chinese Culture Restaurant for 

Thai Teenagers

ซู่ หลี่1

เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์2 
บุญชู บุญลิขิตศิริ3 

บทคัดย่อ
														การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนส�าหรับผู้บริโภควัยรุ ่นชาวไทย	 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนส�าหรับวัยรุ่นชาวไทย	และออกแบบ
อัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนส�าหรับวัยรุ่นชาวไทย
กลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างที่ใช้ในการออกแบบศึกษาครั้งนี้คือ	 ผู้บริโภควัยรุ่นชาวไทยที่อยู่ในพ้ืนที่	 เศรษฐกิจ	 คือ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และจังหวัดชลบุรี	 จ�านวน	 200	 คน	 เครื่องมือในการเก็บรวบรวม	 ข้อมูลเป็น
แบบสอบถามผู้บริโภคของการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีน	 “ร้าน	 อาหารหม่าล่า”	
ส�าหรับผู้บริโภควัยรุ่นชาวไทย	โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	ผลการ
ศึกษาปรากฎดังนี้
	 1.	 ด้านพฤติกรรมบริโภคของวัยรุ่นชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยพิจารณาเป็นรายการ	
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กร	ซึ่งวัยรุ่นชาวไทยเลือกรับประทานอาหารจากแบรนด์ที่คุ้นเคย	ชอบชม	เรื่องราวที่
อยู่บนก�าแพงวัฒนธรรมองค์กร	 ใส่ใจอ่านรายละเอียดของป้ายบอกที่ต้ังหรือ	ทิศทางต่างๆ,	 รายละเอียดป้าย
โฆษณาตั้งโต๊ะ	กระดาษรองเศษอาหาร,	รายละเอียดของร้านอาหารบนบรรจุภัณฑ์ต่าง	ๆ	ชอบซื้ออาหารจาก
ร้านที่มีการลงโฆษณาบน	 Social	Media	 และเลือกซ้ืออาหารจากร้านอาหารที่มีบัตรก�านัลพิเศษต่างๆ	 เป็น
อนัดบัแรก	อกีพฤติกรรมหนึง่เกีย่วกบัประเภทร้านอาหารทีว่ยัรุน่ชาวไทย	นยิมคอื	ร้านอาหารทีต่ัง้อยูใ่นรูปแบบ
อาคารพาณิชย์
	 2.	ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารหม่าล่าซึ่งเป็นประเด็นหลักที่จุดก�าเนิดหัวข้อวิจัย	พบว่า	วัยรุ่น
ชาวไทยรู้จักรสชาติหม่าล่าอยู่ในระดับมาก	และรู้จักหม่าล่าในรูปแบบของปิ้งย่างมากที่สุด
	 3.	ด้านการข้ามวัฒนธรรม	น�ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารโดย	รวม
อยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้	วรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว	และเทศกาล	ตรุษจีน	
	 4.	 ด้านการออกแบบ	 ผู้วิจัยเลือกค�าตอบจากข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดของแต่ละหัวข้อมาใช้ในการ	
ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหาร	โดยแบ่งเป็นเรื่องต่างๆ	ได้แก่	โทนสีจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว	ประเภท
ของตราสัญลักษณ์คือแบบ	Combination	Mark	รูปร่างของวัตถุและสิ่งของที่ปรากฏในการศึกษา	ใช้รูปแบบ
ตัวอักษรจีนแบบประดิษฐ์	 และใช้รูปแบบตัวอักษรไทยแบบตัวเขียน	 โดยความสอดคล้องทางวัฒนธรรมการ
บรโิภคของวยัรุน่ชาวไทยและศลิปะการรบัประทานอาหารแบบจีนทีจ่ะท�าให้วยัรุน่ชาวไทยรบัรูถ้งึของวฒันธรรม
จีนที่มีอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น

ค�าส�าคัญ: อัตลักษณ์องค์กร,	การข้ามวัฒนธรรม,	“หม่าล่า”	

1	 นสิติปรญิญาโท	สาขาทศันศลิป์และการออกแบบ	คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	
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Abstract 
							Identity	design	of	Chinese	cultural	restaurant	organization	for	Thai	teenagers	has	the	
objective	to	study	the	design	guideline	for	Chinese	cultural	restaurant	and	the	Identity	design	
of	Chinese	cultural	restaurant	for	Thai	teenagers.	Sample	customer	group	used	in	this	are	
200	Thai	teenagers	located	in	the	economic	area	of	Bangkok	and	Chonburi	then	select	the	
answer	 that	 consumers	 agree	 with	most.	 Tool	 used	 together	 in	 this	 information	 is																												
a	questionnaire	with	5	rating	scale.	Through	the	process	of	analyzing	the	accuracy	of	content	
from	3	experts	which	result	in	the	consistency	index	from	0.60-1.00.	The	results	of	the	study	
appear	as	follows.
	 1.	In	terms	of	consumer	behavior	of	Thai	teenagers’	overalls	is	at	a	high	level.	By	
analyzing	the	Visual	Identity	design,	list	in	order	from	the	most	to	the	least.	Thai	teenagers	
choose	to	consume	Food	from	familiar	brands.	Like	to	watch	the	story	on	the	wall	inside	
the	organization.	Pay	attention	to	the	details	of	the	signs,	location,	directions	and	label	or	
media	on	the	dining	table.	Like	to	buy	food	from	a	store	that	has	advertisements	on	Social	
Media.	And	choose	to	buy	food	from	the	shop	with	special	vouchers	first.	Another	behavior	
is	that	Thai	teenagers	prefer	a	restaurant	located	in	commercial	buildings.
	 2.	In	terms	of	the	behavior	of	Ma	la	consumption,	which	is	the	main	issue	at	the	
origin	of	the	research?	It	was	found	that	Thai	teenagers	knew	the	taste	of	Ma	la	flavors	at															
a	high	level	and	know	Ma	la	most	in	the	form	of	grilling.
	 3.	 In	 terms	 of	 Cross-cultural	 which	 are	 used	 as	 a	 model	 for	 developing																														
organization	identity	overalls	is	at	a	high	level.	List	in	order	from	the	highest	to	the	lowest	
is	Journey	to	the	west	and	Chinese	New	Year	Festival
	 4.	 In	 terms	 of	 design,	 the	 researcher	 selected	 the	 answers	 from	 the	 highest																		
average	of	each	topic	to	design	corporate	identity	by	divided	into	various	subjects,	namely	
color	tones	from	the	literature	Journey	to	the	west	type	of	logo	is	Combination	Mark	The	
shape	of	objects	that	appear	in	the	study	use	the	traditional	Chinese	character	style	and	the	
Thai	character	style	as	a	writer.
	 With	the	consistency	of	the	consumption	culture	of	the	Thai	teenagers	and	the	
art	of	consuming	Chinese	food.	Thai	teenagers	will	be	aware	of	the	Chinese	of	the	Chinese	
culture	that	exists	in	Thailand	more.	

Keywords:  The	Corporate	Identity,	Cross-Culture,	“Ma	La”

   
  

Abstract  
Identity design of Chinese cultural restaurant organization for Thai  teenagers  has the 

objective to study the design guideline for Chinese cultural restaurant and the Identity design 
of Chinese cultural restaurant for Thai teenagers. 

Sample customer group used in this are 200 Thai teenagers located in the economic 
area of Bangkok and Chonburi then select the answer that consumers agree with most.  
Tool used together in this information is a questionnaire with 5 rating scale. Through the 
process of analyzing the accuracy of content from 3 experts which result in the consistency 
index from 0.60-1.00. The results of the study appear as follows. 

1 In terms of consumer behavior of Thai teenagers’ overalls is at a high level. By 
analyzing the Visual Identity design, list in order from the most to the least. Thai teenagers 
choose to consume Food from familiar brands. Like to watch the story on the wall inside the 
organization. Pay attention to the details of the signs, location, directions and label or media 
on the dining table. Like to buy food from a store that has advertisements on Social Media. 
And choose to buy food from the shop with special vouchers first. Another behavior is that 
Thai teenagers prefer a restaurant located in commercial buildings. 

2 In terms of the behavior of Ma la consumption, which is the main issue at the origin 
of the research? It was found that Thai teenagers knew the taste of Ma la flavors at a high 
level and know Ma la most in the form of grilling. 

3 In terms of Cross-cultural which are used as a model for developing organization 
identity overalls is at a high level. List in order from the highest to the lowest is Journey to 
the west and Chinese New Year Festival 

4 In terms of design, the researcher selected the answers from the highest average of 
each topic to design corporate identity by divided into various subjects, namely color tones 
from the literature Journey to the west type of logo is Combination Mark The shape of 
objects that appear in the study use the traditional Chinese character style and the Thai 
character style as a writer. 

With the consistency of the consumption culture of the Thai teenagers and the art of 
consuming Chinese food. Thai teenagers will be aware of the Chinese of the Chinese culture 
that exists in Thailand more.  
Keywords: The Corporate Identity, Cross-Culture, “Ma La” 
  
 
บทน า 

ในปี พ.ศ.2560 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยราว 33.73-34.79 ล้านคน เติบโต 3.75-5.78%  
เมื่อเที่ยบกับปีที่ผ่านมา และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สูงถึง 1.82-1.85 ล้านล้านบาท  ทั้งนี้หาก  ย้อนดู
สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2559 พบว่า 1 ใน 3 ของ  นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดจํานวน 8,221,526 
คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน และเป็นกลุ่มที่ท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากถึง  60% ซึ่งในภาพรวม  สร้างรายได้
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ให้กับประเทศไทย   444 ,000 ล้านบาทขณะที่รายงาน “อนาคตของนักท่องเที่ยวจีน”  ของ อินเตอร์คอน
ติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป ประเมิน ว่ารายได้ของไทยจากนักท่องเที่ยวจีนจะเพ่ิมสูงขึ้นราว  928 ,500 ล้านบาทในปี 
2556 ปัจจุบันเทรนด์นักท่องเที่ยวจากจีนที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทย โดย เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนรุ่น
ใหม่นิยมเดินทางเป็นกลุ่มด้วยตัวเองหรือเรียกสั้น ๆ ว่า FIT (Free and Independent Traveler)  ที่น่าสนใจ
คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีกําลังซื้อสูง และในปี 2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขี้นเรื่อย ๆ ทําให้ธุรกิจของไทยที่มี
ฐานลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมีโอกาสเติบโตอีกมาก(แก้วขวัญ สุธีระตฤษณา, 2560) 

จากสถิติที่กล่าวมานี้เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้วัฒนธรรมต่าง ๆ จากประเทศจีนเข้ามามีบทบาท   ใน
ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  หรือการอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ก็ได้  มีการ
เผยแผ่เข้ามาถึงคนไทยด้วย ซึ่งสิ่งที่ถูกนําเข้ามาอันดับต้นๆ คือ วัฒนธรรมในการบริโภคอาหาร ในวิถีแบบจีน 
และ “หม่าล่า” ก็เป็นหนึ่งในสิ่งแปลกใหม่จากประเทศจีนที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ 

ณ ปัจจุบันแม้ว่าวัฒนธรรมจีนยังคงหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะแต่วัฒนธรรมจีน ดั้งเดิม
ตั้งแต่แรกเริ่มที่ได้เดินทางจากการอพยพนั้น  เช่น ด้านศิลปะ  การแสดง ด้านประเพณี ด้านวรรณกรรมทั้งด้าน
ภาษาและอ่ืน ๆ มีการพบเห็นน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมอาจกําลังสูญหาย  ไปตามช่วงวัย ดังนั้นจาก
ปัญหาที่พบการพุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นจะเป็นทางแก้ที่เหมาะสมสําหรับการรักษาวัฒนธรรมจีนที่เคย
เข้ามาในประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนเป็นการ
สร้างตัวตน สร้างอัตลักษณ์ที่ผู้วิจัยให้ความสําคัญและมองเห็นคุณค่าความงามของวัฒนธรรมที่แม้ว่าจะไม่ใช่
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมแต่เป็นการข้ามวัฒนธรรมสั่งสมผ่านการเวลาผ่านเขตแดนของแผ่นดินแต่วัฒนธรรม
เหล่านั้นยังคงงดงามมีคุณค่าและถูกถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจนําเสนอการข้ามวัฒนธรรมจากประเทศจีนมายังประเทศไทยตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันโดยใช้อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนต่าง ๆ ท่ีเคยมีอยู่มาในประเทศไทยผ่านการออกแบบอัต
ลักษณ์องค์กรในรูปแบบร้านอาหาร “หม่าล่า”  
 โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่วัยรุ่นชาวไทย สาเหตุเพราะวัยรุ่นชาวไทย เป็น
กลุ่มช่วงอายุใหม่ยังรับรู้ถึงวัฒนธรรมจีนที่เคยเข้ามาในไทยน้อยมาก และเพ่ือที่จะได้ซึมซับ วัฒนธรรมจีนจดจํา
ทําความเข้าใจนําไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปได้ จึงจัดทําในรูปแบบของของการออกแบบอัตลักษณ์
องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนสําหรับวัยรุ่นชาวไทย  โดยคํานึงถึงความสอดคล้องทางวัฒนธรรมการ
บริโภคของวัยรุ่นชาวไทย  และศิลปะการรับประทานอาหารแบบจีนที่จะทําให้วัยรุ่นชาวไทยรับรู้ถึงวัฒนธรรม
ของจีนที่มีอยู่ในประเทศไทยมากข้ึน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

อัตลักษณ์องค์กร (The Corporate Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของแบรนด์เป็นที่
จดจําของผู้บริโภค  

การข้ามวัฒนธรรม (Cross-Culture) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนมีกระบวนการ
ทางสัญลักษณ์ที่รวบรวมลักษณะของความหมายระหว่างกลุ่มบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีเรื่องของ
การรับรู้ อารมณ์ การแสดงออกพฤติกรรมทางมาเก่ียวข้อง 

“หม่าล่า” ( “MaLa”) หมายถึง ชื่อของรสชนิดหนึ่ง ซึ่ง “หม่า” คืออาการที่แสบลิ้น ชาลิ้น และ 
“ล่า” คือรสชาติเผ็ด 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

   
  

1 การศึกษาแนวทางการออกแบบร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนสําหรับวัยรุ่นชาวไทย 
2 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนสําหรับวัยรุ่นชาวไทย 

 
กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 งานวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาค้นคว้า สืบค้นด้านทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเป็นไป
ได้ของโครงการออกแบบวิจัยครั้งนี้ โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิง
วัตนธรรมจีนนี้จะสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนได้ 
 

 
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิด 

วิธีการวิจัย 
1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง 

หนังสือ อินเตอร์เน็ต งานวิจัย ฯลฯ สําหรับนําข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการ เพ่ือเป็น 
แนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ 
รูปแบบ วิธีการตัดทอน รวมไปถึงในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ 
 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการกินของวัยรุ่น และใน
ส่วนศิลปวัฒนธรรมจีนที่โดดเด่นสําหรับประเทศไทยในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ชลบุรี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนที่เหมาะสมกับสภาพ แวดล้อม  โดยกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่  วัยรุ่นชาวไทย อายุ   54-22  ปี ในพ้ืนที่จังหวัด  กรุงเทพมหานครและ
ชลบุรี จํานวน  222 คน เนื้อหาในการศึกษาค้นคว้าคือ “ร้านอาหารหม่าล่า”  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลจาก 
การศึกษาคน้คว้า โดยแบ่งเป็น  2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  5  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะเป็นการสอบถามความ  สอดคล้อง
ของงานวิจัยเพื่อตัดส่วนที่ไม่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่   2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภควัยรุ่นชาวไทยในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดชลบุรี จํานวน  222 คน 

จากนั้นได้นําข้อมูลที่ศึกษารวบรวมมาถอดอัตลักษณ์ ผสมอัตลักษณ์ เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบ 
จํานวน 1 Collection ชื่อว่า Collection Chinese Celebration ดังนี้ 

1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ร้านอาหาร           จํานวน 5 ชิ้นงาน  
2. ออกแบบนามบัตร                               จํานวน 5 ชิ้นงาน  
3. ออกแบบกระดาษเช็ดปาก     จํานวน 5 ชิ้นงาน  
4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วย    จํานวน 5 ชิ้นงาน  
5. ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขายปลีก   จํานวน 5 ชิ้นงาน  
6. ออกแบบกล่องใส่ตะเกียบ     จํานวน 5 ชิ้นงาน  

ทฤษฎีต้นกําเนิด
หม่าล่า 

การออกแบบอัตลักษณอ์งค์กรร้านอาหารเชงิวัฒนธรรมจนีสําหรับผู้บริโภควัยรุ่นชาวไทย 
 

วัฒนธรรมการ
บริโภคของ 
วัยรุ่นไทย 

ทฤษฎีการออก 
แบบอัตลักษณ์

องค์กร 

ทฤษฎ ี
การออกแบบ 
ร้านอาหาร 

ทฤษฎ ี
การขา้ม

วัฒนธรรม 
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7. ออกแบบป้ายแสดงหมายเลขโต๊ะ     จํานวน 5 ชิ้นงาน  
8. ออกแบบป้ายโฆษณาตั้งโต๊ะ    จํานวน 5 ชิ้นงาน  
9. ออกแบบเมนูอาหาร     จํานวน 5 ชิ้นงาน  
10. ออกแบบกระดาษรองเศษอาหาร    จํานวน 5 ชิ้นงาน  
11. ออกแบบบัตร VIP     จํานวน 5 ชิ้นงาน  
12. ออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์    จํานวน 5 ชิ้นงาน  
13. ออกแบบกําแพงวัฒนธรรมองค์กร    จํานวน 5 ชิ้นงาน  
14. ออกแบบป้ายบอกทิศทาง     จํานวน 5 ชิ้นงาน  
15. ออกแบบซองใส่ไม้จิ้มฟัน     จํานวน 5 ชิ้นงาน  
16. ออกแบบบัตรกํานัล     จํานวน 5 ชิ้นงาน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ผู้วิจัยจะอภิปรายผลตั้งแต่การคัดสรรอัตลักษณ์องค์กรของวัฒนธรรมจีนตามผลแบบสอบถามของ

วัยรุ่นไทยที่ผ่านการตัดชุดคําถามบางส่วนออกตามผลแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ตลอดจนการออกแบบอัตลักษณ์สู่ผลงานสร้างสรรค์องค์ประกอบที่ใช้ในร้านอาหาร   และสรุปข้อค้นพบตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติจริงโดยจะได้ข้อเสนอในการนําไปปฏิบัติต่อไป  จาก
ผลการวิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบร้านอาหารเชิงวัฒนธรรม  “ร้านอาหาร
หม่าล่า  ”สําหรับวัยรุ่นไทยดังนี้  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ือใช้ในการออกแบบ 
ร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีน  “ ร้านอาหารหม่าล่า” 
 ขอบเขตของการศึกษา ผู้บริโภคอยู่ในย่านชุมชนที่เหมาะสมแก่การก่อตั้งร้านอาหาร โดยเลือกเจาะจง
ที่กลุ่มวัยรุ่นและใกล้เคียง ช่วงระยะเวลาที่ทําการสํารวจคือ เดือนกันยายน 2561  

เครื่องมือคือ แบบสอบถามสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภควัยรุ่นชาวไทยที่อยู่ในย่านชุมชน และ
แหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงพบผลการวิจัยและมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นที่ส าคัญ (N = 200)  ̅ ระดับควาคิดเห็น 
ท่านเลือกซื้ออาหารจากแบรนด์ร้านอาหารที่คุ้นเคย 4.93 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ท่านใส่ใจอ่านรายละเอียดของร้านอาหารที่อยู่บนบรรจุภณัฑ์ตา่ง ๆ เช่น ฉลากผลติภณัฑ์ 
ถุงใส่ของกลับบ้าน 4.66 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

ท่านใส่ใจอ่านรายละเอียดป้ายหรอืสื่อต่างๆที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหาร เช่น ป้ายตั้งโต๊ะบอก
โปรโมชั่นหรือสิทธ์ิพิเศษ กระดาษปูรองเศษอาหาร 4.71 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

ท่านใส่ใจอ่านรายละเอียดของป้ายบอกที่ตั้งหรือทิศทางต่าง ๆ เช่น ป้ายสินค้า ป้าย
ห้องน้ํา ป้ายบอกทางเดิน 4.75 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

ท่านชอบอ่านเรื่องราวท่ีอยู่บนกําแพงภายในร้านอาหาร 4.87 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทร้านอาหารที่นิยมของวัยรุ่นที่ส าคัญ 

ร้านอาหารอาคารพาณิชย ์ 4.55 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหม่าล่าท่ีส าคัญ 

ท่านมีความรู้จักอาหารรสชาติหมา่ล่า 46.2 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
รูปแบบของหม่าล่าที่เห็นด้วยมากที่ส าคัญ 

ปิ้งย่างหม่าล่า 4692 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีนที่เหมาะสมจะน ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอัตลักษณ์ 

ด้านประเพณี คือ เทศกาลตรุษจีน 46.4 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

   
  

ด้านวรรณกรรม คือ วรรณกรรมเรือ่งไซอิ๋ว 4694 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
โทนสีที่เหมาะสมจะน ามาใช้ในการสร้างอัตลักษณ ์

โทนสีวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว 4642 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ประเภทของตราสัญลักษณ์ท่ีเหมาะสมจะน ามาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ 

Combination Mark 4644 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
รูปร่างที่เหมาะสมจะน ามาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ 

รูปทรงวัตถุสิ่งของ 46.8 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
รูปแบบตัวอักษรจีนที่เหมาะสมจะน ามาใช้ในการสร้างอัตลักษณ ์

รูปแบบอักษรภาษาจีนแบบประดษิฐ์ (Display Type) 4645 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
รูปแบบตัวอีกษรไทยที่เหมาะสมจะน ามาใช้ในการสร้างอัตลักษณ ์

รูปแบบอักษรภาษาไทยแบบตัวเขยีน  (Script) 4654 เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
ตารางที่ 5 ผลวิจัยจากแบบสอบถามที่มีประเด็นที่สําคัญ 

จากผลวิจัยที่ค้นพบผู้วิจัยจึงได้นําข้อมูลดังกล่าวมาถอดอัตลักษณ์ และผสมอัตลักษณ์จนนําไปสู่การ
ออกแบบองค์ประกอบที่ใช้ใน “ร้านอาหารหม่าล่า” ดังนี้ 

  วัสดทุี่นิยมใช้ประกอบอาหารกับ “หม่าล่า” 

ช่ือ ต้นฉบับ Shape 
and Form Line ช่ือ ต้นฉบับ 

Shape 
and 
Form 

Line 

ฮวาเจียว    หมั่นโถว    
ไส้กรอก    ข้าวโพด    
เห็ดเข็ม

ทอง    
ปลาย่าง    

เต้าหู ้
   

ปลาหมึก 
   

รากบัว   

 

 
 

เห็ดออริน
จิ    

 

 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม “ไซอิ๋ว” 

ซัมจัง 
  

 อู้จิ้ง 
   

โอกง 
   โป้ยก่าย 

   
เอ้อหลาง

เสิน    
ดอกบัว 

   
น้ําเต้า    แจกัน    
พัดของ
คนรัก

ปีศาจวัว   
  

  
คราด    
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 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้านเทศกาล “ตรุษจีน” 
ป้าย

ตรุษจีน    ปะทัด 
   

สิงโต 
 

 
 พู่จีน    

มังกร    พลุ    
ปลา    โคมไฟ    

พระที่
ดูแล

การเงิน    
หมวกอาตี ๋

   

เสื้อจีน 
   

ทรงผม
อาหมวย    

ดอก
โบตั๋น   

 หมอก    

เกี๊ยวเจี่ย
วจือ  

 
 หยินหยาง 

   

ตารางที่ 2 การถอดอัตลักษณ์ จากผลวิจัยที่ค้นพบได้แก่ วรรณกรรมเรื่องไซอ๋ิว และเทศกาลตรุษจีน 
 

อัตลักษณ์ที่จําแนกได ้ ผลลัพธ์อัตลักษณ ์ อัตลักษณ์ที่จําแนกได ้ ผลลัพธ์อัตลักษณ ์
อัตลักษณ์ที่ 5 อัตลักษณ์ที่ 2 อัตลักษณ์ที่ 5 อัตลักษณ์ที่ 2 

ไส้กรอก โคมไฟ 

 

ขวดแก้วของ
กวนอิม ปลาหมึกยา่ง 

 

    
ปะทัด เขามังกร 

 

พลุ เห็ดเข็มทอง 

     
คลื่น เงินสมัยก่อน 

 

ผ้าของซัมจัง หลังคาวัดจีน 

     
วัตถุดิบ ตึก 

 

ไม้ของเอ้อห
ลางเสิน ปลาตรุษจีน 

 
    

หมวกฮ่องเต ้ เครื่องหมายบน
เสื้อ 

 

ดอกบัว ปลาตรุษจีน  

   
 

  

   
  

คลื่น ฮวาเจียว 

 

เกี๊ยว มงกุฎ 

     
เต้าหู ้ เครื่องราง 

 

ตาสิงโต ปลาหมึก 

     
ปลาหมึก เกี๊ยว 

 

ขวดเหล้า เงินโบราณ 

     
อัตลักษณ์ที่จําแนกได ้ ผลลัพธ์อัตลักษณ ์ อัตลักษณ์ที่จําแนกได ้ ผลลัพธ์อัตลักษณ ์

อัตลักษณ์ที่ 5 อัตลักษณ์ที่ 2 อัตลักษณ์ที่ 5 อัตลักษณ์ที่ 2 
หมวกไตเ้ท้า เมฆ 

 

รากบัว น้ําเต้า 

     
คลื่น เห็ดออรินจ ิ

 

ปลาย่าง ข้าวโพด 

     
อาวุธของลิง ผ้าของซัมจัง 

 

หยินหยาง คลื่น 

     
ดอกบัว ปลาตรุษจีน 

 

อาวุธของเอ้
อหลางเสิน ปลาตรุษจีน  

 

     
เกี๊ยว มงกุฎ 

 

ทะเล เงินสมัยก่อน  

     
กระดาษแปะที่
เหล้าขาวจีน เงินสมัยก่อน 

 

แก้วที่กวนิม
ถือ 

ลูกชินท่ีตัด
ครึ่งหนึ่ง 

     
รากบัว น้ําเต้า 

 

ปลาย่าง ข้าวโพด 

     
ปลาหมึก โคมไฟ 

 

อาวุธของลิง ผ้าของซัมจัง 

 
    

ผ้าของซัมจัง หลังคาวัดจีน 

 

วัตถุดิบ ดึก 

     
ปะทัด เขามังกร 

 

หมวกของ
พระการเงิน หมอก 
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คลื่น เห็ด 

 

พลุ เห็ดเข็มทอง 
 

    
คลื่น ฮวาเจียว 

 

 
- 

  
ตารางที่ 3 การผสมอัตลักษณ์ 

จากนั้นผู้วิจัยได้นําอัตลักษณ์จากการถอดและผสมอัตลักษณ์มาออกแบบองค์ประกอบที่ใช้ใน 
“ร้านอาหารหม่าล่า” ใน Collection ชื่อว่า Collection Chinese Celebration ดังนี้ 

 
logo 

 
reward-card 

 
napkin 

 
packaging food-

packaging 
 

cases-chopsticks 

 
number-table-

signs 
 

Tent card 
 

menu-signs tray-liner 
 

card-vip 
  
wall-culture 

 
online-media-illustration pack-of-tooth-

picks 
         

 
guild-signs              

vouchers 
 

ตารางที่ 4 การออกแบบองค์ประกอบที่ใช้ในร้าน “ร้านอาหารหม่าล่า ”ใน Collection ชื่อว่า Collection 
Chinese Celebration 

จากการวิจัยโครงการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนสําหรับผู้บริโภควัยรุ่น
ชาวไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ ผู้วิจัยทําการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ด้วยกันคือ การสร้างตราสัญลักษณ์ และการออกแบบองค์ประกอบของร้านอาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ภาพที่ 2 ภาพฉายรวมของร้านอาหาร Perspective View 

   
  

ผลการวิจัยที่ ตั้งไว้ตามสมมุติฐานคือ การออกแบบอัตลักษองค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีน
สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนได้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้โดยค้นพบว่า ตราสัญลักษณ์
องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีน  และการออกแบบองค์ประกอบของร้านอาหาร  สอดคล้องกับทฤษฎีต่าง ๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
คนมีกระบวนการทางสัญลักษณ์ที่รวบรวมลักษณะของความหมายระหว่างกลุ่มบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน (Gudykunst & Kim, 1984, 1992)  มีเรื่องของการรับรู้ อารมณ์ การแสดงออกทางพฤติกรรมมา
เกี่ยวข้อง (shii, 2006) ซึ่งตราสัญลักษณ์และการออกแบบองค์ประกอบของร้านอาหารที่ผู้วิจัยออกแบบนั้น
เกิดจากอัตลักษณ์จีนในสังคมไทยด้านความสัมพันธ์ทางวรรณกรรม  “ไซอ๋ิว ” และความสัมพันธ์ทางประเพณี 
“เทศกาลตรุษจีน ”  

ความสัมพันธ์ด้านวรรณกรรม  “ไซอ๋ิว  ”  ตามทฤษฎีที่ระบุไว้ มีการแปลวรรณกรรมจีนโบราณ 
พงศาวดารต่างๆ เรื่องเล่า นิทานพ้ืนบ้าน ร้อยกรองโบราณ ไซอ๋ิว โดยเริ่มจากพงศาวดาร  “สามก๊ก  ”  ที่มีการ
แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย เริ่มขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ได้ รับคําสั่งให้แปล
พงศาวดารสามก๊กเป็นภาษาไทย พระยาพระคลัง(หน)   จึงอํานวยการแปลพงศาวดารดังกล่าว  (Zhang 
Changhong, 2551) 
 ความสัมพันธ์ด้านประเพณี  “เทศกาลตรุษจีน  ”  เมื่อชาวจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้นําประเพณี 
วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาของตนมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ดังเช่น พิธีกรรมในรอบปี มี
เทศกาลสําคัญ 9 เทศกาลที่เรียกว่า “โป๊ยโจ่ย” ได้แก่ ตรุษจีน หยวนเซียว เช็งเม้ง ไหว้ขนมจ้าง สารทจีน ไหว้
พระจันทร์ กินเจ และไหว้เจ้าสิ้นปี จากวรรณกรรมไทยสะท้อนให้เห็นว่าคนจีนส่วนใหญ่มี ความผูกพันกับ
เทศกาล 9 เทศกาลนี้ ) สุชาวดี เกษมณี และวิไลศักดิ์ กิ่งคํา, 2444(  

มีการนําหลักทฤษฎีด้านการออกแบบระบบพ้ืนฐานในประเทศจีนมาใช้ออกแบบในองค์ประกอบหลัก
ของเอกลักษณ์องค์กรนั่นก็คือ ตราสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ที่บ่งบอกภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร (Melewar, 
Karaosmanoglu & Paterson, 2005)โดยมีความต่อเนื่องของรูปแบบกราฟิกจากการใช้ชุดสี รูปแบบ
ตัวอักษร ในทฤษฎีการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร (Emojoez, 2558) 

ใช้รูปแบบโลโก้ Combination Mark คือการรวมกันระหว่างตัวอักษรและรูปภาพในโลโก้เดียวกัน
รูปร่าง รูปทรงที่ใช้ เป็นการออกแบบกับกราฟิกต่างๆที่มีรูปร่างเป็นกล่องมีเหลี่ยมมีมุม (สหภพ กลีบลําเจียก, 
2559) จากที่กล่าวมายังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ  
 บํารุง อิศรกุล (2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  “อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ ” ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกินอยู่ ส่วนใหญ่จะนําเสนอในรูปแบบที่
ลอกเลียนจากธรรมชาติ คือส่วนประกอบของที่อยู่อาศัย ลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบสิ่งนั้น ๆ และสุดท้ายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม ส่วนใหญ่จะมองลึกไปที่ลวดลายของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติหรือตํานาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับการถอดอัตลักษณ์ในงานออกแบบของผู้วิจัยที่มีการดึงวัตถุดิบ ลักษณะสิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบ
ที่ลอกเลียนจากธรรมชาติและตํานาน 
 ปิยาพรศรีสุขสวัสดิ์  (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  “การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าที่

ระลึกที่เน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นใต้  ”ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของเรขศิลป์ของศิลปกรรมประเภทต่างๆผ่านการ
คลี่คลายจากบรรพบุรุษและนําสิ่งเหล่านั้นมาทดลองออกแบบ สอดคล้องกับการถอดอัตลักษณ์ในงานออกแบบ
ของผู้วิจัยที่ดึงรูปแบบของเรขศิลป์และผ่านการคลี่คลายจากบรรพบุรุษมาใช้ 
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 Xichang Huang   (2556  ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ  "ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการ
ปรับตัวของครู  ชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร   "ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารต่างวัฒนธรรมใน
ภาพรวม และการสื่อสารต่างวัฒนธรรมด้านการสื่อสารในสังคมของเจ้าบ้าน   ) Host Social Communication) 

มีผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับตัวกรุงเทพมหานครด้านความคิด (Cognitive Component) ด้านความรู้สึก 
(Affective Component) และการปรับตัวในภาพรวม ส่วนการสื่อสารต่างวัฒนธรรมด้านการสื่อสารภายใน
สังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง (Ethnic Social Communication) ด้านการสื่อสารภายใต้วัฒนธรรมเจ้าบ้าน 
(Host Communication Competence) และด้านสิ่งที่ติดตัวผู้คนแปลกหน้า (Predisposition) ไม่มี
ผลกระทบกับการปรับตัวของครูชาวจีน สอดคล้องกันในด้านเนื้อหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ผู้วิจัยได้
นําเสนอ 
   
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบว่า  “ การออกแบบอัตลักษณ์  องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนสําหรับผู้บริโภควัยรุ่น
ชาวไทย  ”สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนให้แก่กลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นชาวไทยได้ ซึ่งเกิดจากการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมของประเทศจีนสู่ประเทศไทยจากวรรณกรรม  “ไซอ๋ิว ” และวัฒนธรรมด้านประเพณี 
 “ตรุษจีน  ”  ผู้วิจัยได้ค้นพบว่าการข้ามวัฒนธรรมทั้งสองด้านมีความน่าสนใจยิ่งนัก เมื่อมีการกล่าวถึงทุกคน
สามารถจินตนาการเห็นเป็นภาพเดียวกันเพราะด้วยความชัดเจนที่มีของเอกลักษณ์ทั้งสองด้าน ไม่ว่าจะเป็น
โทนสี รูปทรง วัสดุเครื่องใช้ สิ่งของต่างๆ ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นแนวโน้มที่ดีในการนําไปดัดแปลง ตัดทอน 
และต่อยอดปรับใช้ในงานวิจัยของการออกแบบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือสะท้อน อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนได้  โดย
ผู้วิจัยควรคํานึงถึงเนื้อหาในส่วนของวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมจีนใน
ประเทศจีนอยู่มาก ซ่ึงมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและค่อนข้างยาก  เนื่องจาก
ศาสนาเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์หากนํามาประยุกต์ใช้มากเกินไปอาจเกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ได้ และอีกประเด็นหนึ่งคือในส่วนของเนื้อหาวัฒนธรรมที่มีจํานวนมากและค่อนข้างละเอียดหาก
จะนําทั้งหมดของเนื้อหามาสะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนจําเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร ดังนั้นผู้วิจัย
จําเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลป วัฒนธรรมเป็นผู้คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด  ง่ายต่อการศึกษา  ภายใน
ระยะเวลาที่จํากัดที่สุด 
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รองเง็งสร้างสรรค์กับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคณะอัสลีมาลา 
 Creative Ronggeng and Cultural Adeptation of Assaleemala Band 

รุ่งนภา สถิตย์ธรรม1

บทคัดย่อ
														คณะรองเง็งคณะอัสลีมาลามีการพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ของรองเง็งปัตตานี	เพื่อปรับ
ดนตรีและการแสดงให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน	โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์	
เพือ่วิเคราะห์ปัจจยัและเง่ือนไขการด�ารงอยูข่องรองเงง็ภายใต้การสร้างสรรค์รองเงง็ของคณะอัสลมีาลา	โดยใช้
แนวทางมานุษยวิทยาการดนตรีในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมดนตรีและการแสดง	 ได้แก่	 การสังเกต	 การ
สัมภาษณ์เชิงลึก	การบันทึกข้อมูลทางดนตรี	และน�าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
	 จากผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยของการด�ารงอยู่	คือ	(1)	มีการสร้างสรรค์รองเง็งต่อยอดวัฒนธรรม
รองเง็งปัตตานี	โดยพัฒนาผลงานจากความรู้	ทักษะ	และประสบการณ์ของศิลปิน	(2)	การว่าจ้างงานที่มีความ
หลากหลาย	เช่น	การแสดงรองเง็งให้สื่อความหมายตรงกับการเปิดตัวนิทรรศการ	การแสดงรองเง็งเพื่อแสดง
ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	การแสดงรองเงง็เพือ่บอกเล่าวฒันธรรมท้องถ่ิน	เป็นต้น	(3)	การสบืทอดรองเง็ง
ไปยังนักศึกษาที่สนใจ	เช่น	การสืบทอดในระบบการศึกษา	การสืบทอดให้ผู้สนใจในท้องถิ่นนั้นๆ	เป็นต้น
	 จากการศึกษาท�าให้เห็นกระบวนการท�างานของรองเง็งสร้างสรรค์ที่ต่อยอดมาจากรองเง็งปัตตาน	ี
ซึง่สามารถน�าไปศึกษาต่อในเชงิลกึของการสร้างสรรค์ดนตรแีละการแสดงในมติอิืน่ๆ	เช่น	การศกึษาด้านปฏบิตัิ
การ	การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อรองเง็ง	เป็นต้น

ค�าส�าคัญ:  อัสลีมาลา,	รองเง็งปัตตานี,	รองเง็งสร้างสรรค์,	วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง,	การปรับตัวทาง-	
	 วัฒนธรรม

Abstract 
									 Assaleemala	 Ronggeng	 Band	 has	 creatively	 developed	 and	 extended	 the																						
knowledge	 of	 traditional	 Ronggeng	 of	 Pattani	 province	 in	 order	 to	 adjust	 the	music	 and																
performance	to	be	in	line	with	the	present	social	context.	The	target	of	this	study	is	1.	to	
analyze	 the	 factors	 and	 conditions	 of	 existence	 of	 Ronggeng	 under	 the	 creation	 of																																		
Assaleemala	Ronggeng	by	applying	the	theory	of	Ethnomusicology	in	the	data	collection	of	
musical	and	performing	culture	including	observation,	in-depth	interview,	musical	data	record,	
and	descriptive	analysis	presentation.
	 The	result	of	the	study	shows	that	the	conditions	of	existence	include:	(1)	the	
creative	development	extending	the	culture	of	Pattani	Ronggeng	from	the	skill	and	experience	
of	 the	artist;	 (2)	variety	of	employment	such	as	Ronggeng	performance	 that	conveys	 the	
message	of	an	exhibition	opening,	Ronggeng	performance	reflecting	international	relationship,	
and	Ronggeng	performance	that	tells	the	story	of	 local	culture;	 (3)	passing-on	process	to	
interested	learners,	for	example,	passing	on	via	education	system	and	to	interested	people	
in	a	locality.
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	 From	the	study,	we	can	see	the	working	process	of	creative	Ronggeng	extending	
from	Pattani	Ronggeng	which	can	lead	to	further	in-depth	research	of	musical	and	perform-
ing	creation	in	other	perspective	such	as	practicing	study	and	the	study	of	social	relationship	
structure	that	affects	Ronggeng.	
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that conveys the message of an exhibition opening, Ronggeng performance reflecting 
international relationship, and Ronggeng performance that tells the story of local 
culture; (3) passing-on process to interested learners, for example, passing on via 
education system and to interested people in a locality. 
 From the study, we can see the working process of creative Ronggeng 
extending from Pattani Ronggeng which can lead to further in-depth research of 
musical and performing creation in other perspective such as practicing study and the 
study of social relationship structure that affects Ronggeng.  
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บทน า  
 “รองเง็ง” คือการแสดงที่ปรากฏในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย มีการเต้นร า ร้องเพลง และ
บรรเลงดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดง ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอเดี้ยน บานอใหญ่ -เล็ก 
ฆ้อง บารากัส เป็นต้น (เพ็ญนภา ไกรราษฎร์, 2555, น.3) ปัจจุบันในบางวงยังเพ่ิมเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
เช่น กีตาร์  โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือให้จังหวะชัดเจนขึ้น มีความไพเราะขึ้นกว่าเดิม (ประพนธ์ เรืองณรงค์, 
2554, น. 82) ท่วงท านองเพลงบรรเลงกันอย่างสนุกสนาน ส่วนใหญ่ใช้แสดงในงานรื่นเริง รองเง็ง
ปรากฏอยู่ 2 ภูมิภาค ได้แก่ รองเง็งในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตก (กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล) และ
รองเง็งในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออกหรือรองเง็งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) (ประภาศ ขวัญประดับ, 2546, น. 25) รองเง็งทั้ง 2 พื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งท านองเพลง 
เครื่องดนตรี ท่าเต้น เครื่องแต่งกาย และความเชื่อที่ผูกติดมากับดนตรี ในบทความชิ้นนี้ผู้วิจัยศึกษา
รองเง็ง “คณะอัสลีมาลา” ซึ่งเป็นคณะรองเง็งสร้างสรรค์ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปินรองเง็งในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานีและประเทศมาเลเซีย โดยศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการด ารงอยู่ของรองเง็งภายใต้การ
สร้างสรรค์รองเง็งของคณะอัสลีมาลา  
 คณะอัสลีมาลาเป็นคณะรองเง็งที่ได้รับอิทธิพลทางดนตรีและการแสดงรองเง็งมาจากรองเง็ง
ปัตตานี ประกอบด้วยสมาชิกหลายรุ่น โดยมีหัวหน้าคณะคือนายอภิชาต คัญทะชา ซึ่งคุณได้รับอิทธิพล
ทางด้านดนตรีรองเง็งมาจากปัตตานีตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2539 คุณอภิชาตได้รู้จักและร่วมงานกับศิลปิน
รองเง็งหลายคณะ เช่น คณะเปอร์มูดา คณะบุหลันตานี ฯลฯ   (อติพล อนุกูล, 2550 : น. 34-35) ซึ่ง
ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ได้ก่อตั้งคณะของตนเองภายใต้ชื่อว่า “อัสลีมาลา”  

“นายศรัทธา หนูแก้ว” นักแมนโดลิน เป็นผู้ตั้งชื่อคณะโดยการเอาภาษาไทยกับมลายูมาผสม
กัน และให้ความหมายไว้ว่า “ความงดงามราวดอกไม้บานของจังหวะรองเง็ง” ได้มาจากค าว่า “อัสลี” 
แปลว่า ดั้งเดิม และ “มาลา” แปลว่าดอกไม้  ต่อมาในปีพ.ศ. 2551 คุณทัศนียา คัญทะชา ผู้เป็น
ภรรยา ผู้สนใจในการเต้นรองเง็ง ทั้งยังได้รับอิทธิพลทางด้านการสร้างสรรค์รองเง็งตั้งแต่สมัยศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี (พ.ศ. 2542) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และระดับปริญญาโท ณ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550) คุณทัศนียาจึงน าประสบการณ์ทางด้านนาฏศิลป์และการสร้างสรรค์การ
แสดงที่ตนสั่งสมมาสร้างสรรค์ชุดการแสดงรองเง็งให้คณะอัสลีมาลาร่วมกับคุณอภิชาตจวบจนถึง
ปัจจุบัน 
 ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2554, น.77) ได้กล่าวถึงศิลปะการแสดงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ว่า “ปัจจุบันการแสดงดังกล่าวถูกการแสดงจากตะวันตกและศิลปะการแสดงจากส่วนกลางเข้ามาบด
บังรัศมี ท านองเดียวกับศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของภูมิภาคต่างๆ บางอย่างค่อยลบเลือนลงไปทุก
ขณะ” ศิลปินรองเง็งบางคนมองว่าการที่รองเง็งได้รับความนิยมน้อยลงนั้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น 
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป หรือการแสดงขัดกับหลักทางศาสนา เป็นต้น (ทัศนียา คัญทะชา, 2561 : 
สัมภาษณ์) 
 ด้วยการบริโภคดนตรีและการแสดงของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป คณะอัสลีมาลาจึงสร้างสรรค์
ชุดการแสดงรองเง็ง โดยการออกแสดงในแต่ละครั้งคณะอัสลีมาลาจะน าเสนอการแสดงที่ได้รับการสืบ
ทอดมาจากปัตตานี และรองเง็งสร้างสรรค์ที่มีการสร้างสรรค์ใหม่เพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของ
กลุ่มผู้ชมและผู้ว่าจ้างแต่ละงาน (ทัศนียา คัญทะชา, 2561 : สัมภาษณ์) 
 จากการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขการด ารงอยู่ของรองเง็งภายใต้การสร้างสรรค์
รองเง็งของคณะอัสลีมาลา ผู้วิจัยใช้แนวทางมานุษยวิทยาการดนตรีในการเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม
ดนตรีและการแสดง ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกข้อมูลทางดนตรี และน าเสนอ
ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ เพ่ือให้เห็นกระบวนการท างานของรองเง็งสร้างสรรค์ที่ต่อยอดมา
จากรองเง็งปัตตานี ซึ่งสามารถน าไปศึกษาต่อในเชิงลึกของการสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดงในมิติ
อ่ืนๆ เช่น การศึกษาด้านปฏิบัติการ การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อรองเง็ง  เป็น
ต้น 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการด ารงอยู่ของรองเง็งภายใต้การสร้างสรรค์รองเง็งของคณะอัสลีมาลา 
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้แนวทางการวิจัยแบบมานุษยวิทยาการดนตรี 
(Ethnomusicology) หรือชาติพันธุ์วรรณาทางดนตรี (ethnography of music) ซึ่งมองดนตรีใน
ฐานะเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง (Nettl, Bruno, 2005) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย 
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และได้ให้ความส าคัญกับการลงภาคสนาม ( field work) เพ่ือใช้ข้อมูล
ภาคสนามเป็นข้อมูลหลักในการศึกษา โดยเก็บข้อมูลส าคัญ 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลดนตรีและการ
แสดง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดในการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 

 
 

1. เกณฑ์ในการเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 
  เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยจึงแบ่งเกณฑ์ของการเลือก
ผู้เข้าร่วมวิจัยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เกณฑ์ในการเลือกคณะรองเง็งมาท าการศึกษา เกณฑ์ในการ
เลือกผู้ถูกศึกษา และเกณฑ์ในการเลือกชุดการแสดง  
  1.1 เกณฑ์ในการเลือกคณะรองเง็ง  
   เกณฑ์ในการเลือกคณะรองเง็งมาท าการศึกษา ผู้วิจัยเลือกคณะอัสลีมาลา 
เนื่องจากเป็นคณะรองเง็งที่ยังคงท าการแสดงรองเง็งอยู่ตลอดมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน และเป็น
คณะรองเง็งที่มีการพัฒนาต่อยอดรองเง็งโดยการคิดค้นชุดแสดงรองเง็งสร้างสรรค์ และน าชุดการแสดง
รองเง็งสร้างสรรค์ออกแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน  
  1.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย  
   ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
สมาชิกคณะอัสลีมาลา ศิลปินรองเง็งปัตตานี และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยก าหนดบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีความส าคัญโดยตรงต่อการให้ข้อมูล ดังนี้ 
   1) สมาชิกคณะอัสลีมาลา ผู้วิจัยเลือกหัวหน้าคณะและสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการคิดค้นชุดการแสดงรองเง็งสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติต่อ
รองเง็ง ข้อมูลทางด้านดนตรี การแสดงรองเง็ง และการปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงรองเง็งจนเป็น
รองเง็งสร้างสรรค์คณะอัสลีมาลาในปัจจุบัน     
   2) ศิลปินรองเง็งปัตตานี ผู้วิจัยเลือกศิลปินรองเง็งจังหวัดปัตตานีเป็นกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) จ านวน 2-3 คน เนื่องจากการส ารวจเบื้องต้นพบว่ารองเง็งคณะอัสลี
มาลาได้รับวัฒนธรรมรองเง็งในช่วงแรกของการก่อตั้งคณะมาจากศิลปินรองเง็งในจังหวัดปัตตานี  
ผู้วิจัยจึงเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมรองเง็งต่อคณะอัสลีมาลา 
  1.3 เกณฑ์ในการเลือกชุดการแสดง 
   เป็นชุดการแสดงรองเง็งของคณะอัสลีมาลาที่ได้รับการสร้างสรรค์ช่วงปี พ.ศ.
2551 - 2561 เพ่ือดูลักษณะการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงของชุดการแสดงในช่วงเวลาดังกล่าว  มี
ทั้งหมด 10 ชุด ได้แก่ 1. ตารีลีเลง     (เพลงจินตาราวาเซะ) 2. กีปัสปายง (เพลงโยเก็ต จานดาจายา) 
3. ตารีเรบานาแทมบูรีน (เพลงโยเก็ตและปูโจ๊ะปีซัง)       4. ตารีดิเกฮูลู (เพลงเยเซอมุ) 5. โยเก็ตซีตี
กายเฮงสบา (เพลงโยเก็ตกลันตัน) 6. โยเก็ตซาโรมา (เพลงโยเก็ตซาโรมา)        7. อัสลีซีตีปายง 
(เพลงซีตีปายง) 8. โยเก็ตจิงกลิงโนนา (เพลงอูดังซามาอูดัง เพลงลาฆูดูวอ และเพลงโยเก็ตปาฮัง)          
9. ซัมเป็งสกาปูซิเร๊ะ (เพลงสกาปูซิเร๊ะ) 10. ตารีเกอริชฆามะ (เพลงรีซันดูเนียและซาปินซาเตลิต)  
2. วิธีการเก็บข้อมูล 
  2.1 ข้อมูลการศึกษาเอกสาร 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1226 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 227

 
 

   ผู้วิจัยทบทวนเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รองเง็งและแนวคิดปฏิบัติการ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมและข้อจ ากัดในการศึกษาเรื่องปฏิบัติการสร้างสรรค์รองเง็ง และแบ่งประเด็นย่อยออกมาดังนี้ 
   - วัฒนธรรมการแสดงรองเง็งที่ปรากฏในประเทศไทย 
   - วัฒนธรรมรองเง็งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รองเง็งปัตตานี) 
   - ประวัติรองเง็งอัสลีมาลา 
   - อิทธิพลของรองเง็งรองเง็งปัตตานี  ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนและ
สร้างสรรค์ 
      รองเง็งของวงอัสลีมาลา 
   - การปรับตัวต่อบริบทสังคมของวัฒนธรรมดนตรีอ่ืนๆ 
  2.2 การลงพ้ืนที่  
   - การส ารวจพื้นที่ ผู้วิจัยเข้าส ารวจพ้ืนที่ในเบื้องต้น โดยติดต่อกับหัวหน้า
คณะอัสลีมาลาเพ่ือขอเข้าชมการแสดงในขณะที่คณะอัสลีมาลาออกแสดง และร่วมพูดคุยกับศิลปิน
อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือหาแนวทางศึกษารูปแบบดนตรีและการแสดง และสร้างปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก
คณะ    
   - การเตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 
ส่วนคือ  
    1. การสัมภาษณ์ โดยตั้งประเด็นค าถามให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์  
    2. การบันทึกข้อมูลดนตรีและการแสดง เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมา
บันทึกในรูปแบบเอกสารเพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบของบทเพลงและการแสดง 
   - การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผู้วิจัยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ สมาชิกคณะ กลุ่มศิลปินรองเง็งอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มนักการศึกษา กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ว่าจ้าง กลุ่มผู้ชม
การแสดง เป็นต้น  
   - การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ได้แก่ 
การร่วมสังเกตการณ์ในช่วงเวลาที่มีการแสดง เพื่อดูกระบวนการต่างๆ ในขณะที่คณะอัสลีมาลาต้องท า
การแสดงในแต่ละครั้ง เช่น การฝึกซ้อมของดนตรีและการแสดง การปรับรูปแบบชุดการแสดงทั้ง
ในขณะซ้อมและในขณะออกแสดงจริง 
   - การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ: ในการเก็บข้อมูลทุกครั้ง ผู้วิจัยขออนุญาต
ผู้ให้ข้อมูล ในการบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว การจดบันทึก และการศึกษา
ข้อมูลจากคลิปในสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกในรูปแบบเอกสาร และน ามาใช้ใน

 
 

การวิเคราะห์รูปแบบการแสดงที่ปรากฏ พร้อมทั้งส่งคืนข้อมูลในการบันทึกแก่คณะอัสลีมาลา เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
  
3. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 การตรวจสอบ เมื่อเก็บข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาจัดเรียบเรียงและตรวจสอบอีกครั้ง
กับผู้ให้ข้อมูลพร้อมทั้งตรวจสอบกับเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในข้างต้น คือการวิเคราะห์ปัจจัยการด ารงอยู่ของรองเง็งภายใต้การสร้างสรรค์รองเง็งของ
คณะอัสลีมาลา 
   
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยการด ารงอยู่ของรองเง็งภายใต้การสร้างสรรค์รองเง็งของคณะอัสลี
มาลาพบว่า 
 1. มีการสร้างสรรค์รองเง็งต่อยอดวัฒนธรรมรองเง็งปัตตานี โดยพัฒนาผลงานจากความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ของศิลปิน คณะอัสลีมาลามีผู้ควบคุมการแสดงหลักด้วยกัน 2 ท่าน คือ คุณ
อภิชาติ คัญทะชา ผู้ควบคุมวงดนตรี และคุณทัศนียา คัญทะชา ผู้ควบคุมการแสดงรองเง็ง โดยทั้งสอง
คนจะเป็นผู้ร่วมกันคิดและออกแบบชุดการแสดงรองเง็ง จากการสัมภาษณ์ คุณทัศนียา คัญทะชา 
(2561) ผู้ออกแบบการแสดงรองเง็งสร้างสรรค์ ท าให้ทราบว่าศิลปินผู้คิดสร้างสรรค์มองว่าการบริโภค
ดนตรีและการแสดงของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป จึงได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงรองเง็งขึ้นมาเพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคหรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างมักจะต้องการชุดแสดงรองเง็งที่สามารถสื่อสารกับ
ผู้ชมได้ เพ่ือตอบสนองกับงานที่ได้รับการว่าจ้าง ศิลปินจึงคิดค้นชุดการแสดงใหม่ โดยใช้เพลงรองเง็ง
และท่าเต้นพ้ืนฐานของรองเง็งมาสร้างสรรค์ ในการออกแสดงแต่ละครั้งคณะอัสลีมาลาจะน าเสนอการ
แสดงที่ได้รับการสืบทอดมาจากปัตตานี และรองเง็งสร้างสรรค์ที่มีการคิดค้นใหม่เพ่ือให้สอดรับกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้ชมและผู้ว่าจ้างแต่ละงาน รูปแบบการแสดงที่ถูกสร้างสรรค์ใหม่จึงขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลแนวคิดและประสบการณ์ของศิลปินที่สั่งสมมา สื่อสารผ่านเนื้อหาของการแสดง โดยใน
บทความครั้งนี้จะน าเสนอการพัฒนาผลงานจากความรู้ ทักษะ และการสั่งสมประสบการณ์ของคุณ
อภิชาติ คัญทะชา ผู้ควบคุมวงดนตรี และ        คุณทัศนียา คัญทะชา ผู้ควบคุมการแสดงรองเง็ง 
 คุณอภิชาติ คัญทะชา ผู้ควบคุมวงดนตรี 
 เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเข้าร่วมกับชมรมดนตรีไทยของโรงเรียน ในช่วง
แรกเริ่มของการเล่นดนตรีเป็นเพียงงานอดิเรกในวัยเด็ก เมื่ออายุ 17 ปี คุณอภิชาตได้ดูรายการ
โทรทัศน์ที่ก าลังถ่ายทอดการเล่นดนตรีรองเง็งของ นายขาเดย์ แวเด็ง ศิลปินรองเง็งชื่อดังของปัตตานี 
เสียงดนตรีที่ได้ฟังนั้นตนเคยฟังจากเทป แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เล่น ประกอบกับพ่ีชายของตนได้ยืม
ไวโอลินของเพ่ือนมาเล่น ตนจึงเอามาเล่นโดยใช้พ้ืนฐานของการเล่นซอ และพยายามเล่นเพลงรองเง็งที่
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ได้ยินจากเทป ในขณะนั้น นายขาเดย์ แวเด็ง กล่าวในรายการโทรทัศน์ว่า หากใครสนใจศึกษาดนตรี
รองเง็งให้มาหาตนที่บ้าน ตนจะสอนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อเห็นดังนั้น คุณอภิชาตจึงเดินทางไปขอ
เรียนไวโอลินจากนายขาเดย์   แวเด็ง โดยเดินทางไปกลับระหว่างจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีด้วย
รถมอเตอร์ไซค์ ต่อมาเมื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา บุตรของ
นายขาเดย์ แวเด็ง ได้ชักชวนให้มาจัดโครงการถ่ายทอดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ โดยโครงการ
ได้รับงบประมาณจากศูนย์อ านวยการบริหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ใช้สถานที่ของ
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จัดอบรมเก่ียวกับดนตรีรองเง็งให้กับบุคคลทั่วไป 
ในการอบรมครั้งนี้ท าให้คุณอภิชาตได้พบปะกับศิลปินรองเง็งหลายท่าน รวมถึงบางท่านได้ร่วมงานกัน
ในเวลาต่อมา การอบรมท าให้คุณอภิชาตเริ่มกลับมาเล่นดนตรีแบบจริงจังและมีวงเฉพาะกิจเพ่ือรับงาน
แสดงในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น วงเปอร์มูดาอัสลี เป็นวงที่รวมตัวศิลปินที่พบปะกันในงานอบรมดังกล่าว 
รวมตัวเล่นรองเง็งเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ยังได้บรรเลงประกอบการแสดงจบให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา   
 เมื่อคุณอภิชาตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและย้ายไปท างานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มี
การก่อตั้งวงดนตรีอย่างไม่เป็นทางการทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี และน าไวโอลินไปบรรเลงร่วมกับวงดนตรี
เพ่ือชีวิต เพลงที่ใช้เล่นนั้นมีทั้งเพลงเพ่ือชีวิตและเพลงรองเง็ง ต่อมาใน พ.ศ. 2547 เกิดภัยพิบัติคลื่น
ยักษ์สึนามิถล่มหลายจังหวัดทางทะเลอันดามันได้รับความเสียหาย คุณอภิชาตจึงรวมตัวกับกลุ่มนัก
ดนตรีก่อตั้งวงดนตรีและอัดเสียงเพลงรองเง็งออกมาขายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นจุดเริ่มของการ
ก่อตั้งคณะ “อัสลีมาลา” ซึ่งในขณะนั้นมีการบรรเลงดนตรีเพียงอย่างเดียว ไม่มีการเต้นรองเง็ง งาน
แสดงครั้งแรกของคณะอัสลีมาลาได้จัดแสดงที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
การตั้งชื่อวงนั้นเป็นการน าเอาภาษาไทยกับมลายูมาผสมกัน อัสลี แปลว่า  ด้ังเดิม มาลา แปลว่า 
ดอกไม้ วงอัสลีมาลาได้ให้ความหมายของค าแปลคือ ความงดงามราวดอกไม้บานของจังหวะรองเง็ง  

 
ภาพที่ 1: ภาพรองเง็ง 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=r8gYHqjMqZQ 
 

 วงอัสลีมาลาเริ่มรับงานและเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และท างานร่วมกับ UN มีคุณ
อภิชาตเป็นอาสาสมัครสถาปนิกชุมชนที่เกาะลันตา อยู่ในโครงการของ UNDP (United national 
development program) เข้าร่วมฟ้ืนฟูสิ่งก่อสร้างพร้อมกับการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ

 
 

รองเง็ง ในการเผยแพร่วัฒนธรรมครั้งนี้เองคุณอภิชาตได้พบกับรองเง็งชาวเล จึงเกิดการแลกรับ
ปรับเปลี่ยนกันทางด้านดนตรีและการแสดงรองเง็ง และได้ก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ทางรองเง็งไว้ในพ้ืนที่โดย
ตั้งชื่อว่า “บ้านรองเง็ง” ต่อมาปีพ.ศ. 2553 คุณอภิชาตได้ย้ายมาท างานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่จังหวัด
สงขลา ท าให้คณะอัสลีมาลากลุ่มปัจจุบันประกอบไปด้วยศิลปินที่หลากหลายทั้งนักศึกษา ศิลปิน
จังหวัดสงขลา และศิลปินจังหวัดปัตตานี นอกจากนี้คุณอภิชาตเคยเป็นวิทยากรและช่วยสร้างสรรค์บท
เพลงรองเง็งให้กับนักศึกษา จึงมีโอกาสร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น ในช่วงนี้เองที่คุณอภิชาตเริ่มสนใจและมีบทบาทในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงรองเง็งประกอบการแสดงมากขึ้น คุณอภิชาตกล่าวว่าเพลงที่น ามาบรรเลงส่วน
ใหญ่คือเพลงดั้งเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมาจากรองเง็งปัตตานี เมื่อน ามาประกอบชุดการแสดงที่มีการ
สร้างสรรค์ใหม่ของนักศึกษา จึงมีการเรียบเรียงเพลงใหม่ให้เหมาะสมกับชุดการแสดง   
 

 
ภาพที่ 2: ลักษณะวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงสร้างสรรค์ของคณะอัสลีมาลา 

ที่มา : นายสาธิต เรืองสุวรรณ 
 

 ในระยะหลังปีพ.ศ. 2551 เมื่อคณะอัสลีมาลามีการสร้างสรรค์ชุดการแสดงมากขึ้น  เพ่ือ
รองรับกลุ่มผู้ว่าจ้างและหน่วยงานต่างๆ ที่มักจะตั้งโจทย์ของการแสดงมาให้กลุ่มศิลปิน ท าให้คุณ
อภิชาตและคุณทัศนียา (ผู้ควบคุมการแสดงรองเง็ง) ต้องศึกษาและตีความหมายของโจทย์ของการ
แสดงในแต่ะครั้ง เพ่ือออกแบบชุดการแสดงรองเง็งร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง 
เช่น การแสดงระบ ากริช ที่จัดแสดงขึ้นในจังหวัดปัตตานี คุณอภิชาตและคุณทัศนียาต้องศึกษา
วัฒนธรรมกริชของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งร่วมปรึกษากับศิลปินรองเง็งในจังหวัดปัตตานี
ทั้งด้านดนตรีและการแสดง คือ นายเซ็ง อาบู ศิลปินด้านดนตรี และนายเกียรติ ธรานนท์ ศิลปินด้าน
การเต้นและออกแบบชุดการแสดงรองเง็ง ร่วมกันสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่และเรียบเรียงบทเพลง
ให้สอดคล้องกับชุดการแสดง  
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ภาพที่ 3: ซ้าย : ลักษณะการแต่งกายแบบรองเง็งปัตตานี 

ที่มา : อาจารย์นพมาศ พรมนุชาธิป 

 
ภาพที่ 4: ขวา : ลักษณะการแต่งกายของรองเง็งสร้างสรรค์ในชุด “ตารีเกอริชฆามา” 

ที่มา: นายสาธิต เรืองสุวรรณ 
 
คุณทัศนียา คัญทะชา ผู้ควบคุมการแสดงรองเง็ง 
 คุณทัศนียา เป็นผู้ที่สนใจในการเต้นรองเง็งและได้รับอิทธิพลทางด้านการสร้างสรรค์การแสดง
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี (พ.ศ. 2542) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยได้มีโอกาสแสดงชุดการแสดง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมพุทธและมลายู โดย  ขาเดย์ แวเด็ง ศิลปินรองเง็งชื่อดังของจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ช่วย

 
 

ออกแบบ เช่น ระบ านกกรงหัวจุก ระบ าทักษิณนารี ระบ าร่อนทอง เป็นต้น  คุณทัศนียา กล่าวว่าใน
ช่วงเวลานั้นตนไม่เคยเต้นรองเง็งแบบปัตตานีเลย เพลงที่เต้นส่วนใหญ่นั้นเป็นเพลงที่มีการสร้างสรรค์
เพ่ือใช้ในการแสดงเสนอผลงานจบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ตนเริ่มเรียนรองเง็งอย่างจริงจัง
ในช่วงปีพ.ศ. 2548 กับนายเชาว์ จันทรจิตร ครูรองเง็งจากจังหวัดปัตตานีซึ่งมีความสนิทสนมกันเป็น
การส่วนตัว ต่อมาเม่ือตนศึกษาระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตนท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
รองเง็ง ในปีพ.ศ. 2549 จึงได้ขอเรียนการเต้นรองเง็งปัตตานีกับนายเกียรติ ธรานนท์ ผู้เป็นศิลปิน
รองเง็งในจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นพมาศ         พรมนุชาธิป ศิลปินรองเง็งชื่อดัง
ของปัตตานี (อาจารย์นพมาศเป็นลูกศิษย์ของขุนจารุวิเศษศึกษากรหรือเจ๊ะมุ) เมื่อจบการศึกษาจึง
ได้มาท างานเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในช่วงการท างานนี้เองที่ตนได้เริ่มมีโอกาส
สร้างสรรค์การแสดงมากยิ่งขึ้น จากการส่ังสมประสบการณ์การสร้างสรรค์ด้านการแสดงและการเรียน
พ้ืนฐานการเต้นรองเง็งของปัตตานี ในปีพ.ศ. 2551 เมื่อคุณทัศนียาได้สมรสกับคุณอภิชาต ทั้งสองคน
จึงไดร้่วมงานกันอย่างจริงจังในการท าชุดการแสดงรองเง็งสร้างสรรค์ โดยใช้พื้นฐานที่ได้สั่งสมมาในการ
สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง 
 2. การว่าจ้างงานที่มีความหลากหลาย เช่น การแสดงรองเง็งให้ส่ือความหมายตรงกับการ
เปิดตัวนิทรรศการ การแสดงรองเง็งเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแสดงรองเง็งเพ่ือ
บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น  
 ยกตัวอย่างการแสดง เช่น ชุดการแสดงตารีดิเกฮูลู  
 

 
ภาพที่ 5: การแต่งกายชุดการแสดง “ตารีดิเกฮูลู”  

ที่มา : กฤษฎา ฤกษ์บุบผา 
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 “ตารีดิเกฮูลู” สร้างสรรค์ขึ้นในปีพ.ศ. 2560 เป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์ที่สร้างตามความ
ประสงค์ของกรมประชาสัมพันธ์  เพ่ือน าไปแสดงท่ีประเทศมาเลเซีย ในงานครบรอบ 60 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยกรมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับกระทรวง
วัฒนธรรมน าคณะศิลปินและนักแสดงของไทยไปแสดงที่ประเทศมาเลเซีย รูปแบบการแสดงก าหนดให้
แสดงลิเกฮูลูแบบผสมผสานร่วมกับนักดนตรีและนักแสดงของประเทศมาเลเซีย โดยให้นักแสดงจาก
ประเทศมาเลเซียแสดงชุดลิเกฮูลูแบบดั้งเดิม และนักแสดงของประเทศไทยท าชุดการแสดงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับลิเกฮูลู  
 บทเพลงที่คณะอัสลีมาลาน ามาใช้กับชุดการแสดงชุดนี้คือเพลง “เยเยเซอมุ” เป็นเพลงใน
การละเล่นของเด็ก คล้ายเพลงประกอบการละเล่นพื้นบ้าน แต่เดิมไมป่รากฎท่าร า มีบทปันตุนหรือการ
ด้นกลอนสดโดยใช้ภาษามลายู ผู้เลือกบทเพลงในการประกอบการแสดงคือ นายเซ็ง อาบู  เป็นหนึ่งใน
สมาชิกของคณะอัสลีมาลาและเป็นศิลปินรองเง็งจากจังหวัดปัตตานี โดยนายเซ็ง อาบู (สัมภาษณ์, 22 
ธันวาคม 2561) กล่าวว่า “ในชุดการแสดงตารีดิเกฮูลูได้ตัดบทปันตุนออกไป เนื่องจากไม่มีใครสามารถ
ขับร้องได้” ชุดการแสดงดังกล่าวจึงเหลือเพียงบทเพลงเยเยเซอมุ 
 ในส่วนของการออกแบบชุดการแสดง คุณทัศนียาศึกษาท่าทางของการแสดงลิเกฮูลูที่มาจาก
ท่าทางทางธรรมชาติประกอบด้วย ท่านก ท่าปลา ท่าพายเรือ ท่าคลื่น ท่าลากอวน เป็นต้น และ
ก าหนดให้การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการแสดงลิเกฮูลูแบบทั่วไปเพ่ือให้ผู้ชมได้เห็น
ท่าทางของลิเกฮูลู โดยให้นักแสดงผู้ชายเป็นผู้เต้น ช่วงที่ 2 คุณทัศนียาและนายเกียรติ ธรานนท์ ได้
ร่วมกันสร้างสรรค์รองเง็งเป็นรูปแบบของระบ า โดยน าท่าทางจากลิเกฮูลูเข้ามาผสมผสาน มีการเต้น
ระหว่างชายหญิง ในการสร้างสรรค์ และได้เชิญเครือข่ายศิลปินมาเลเซียมาเป็นวิทยากรคือ นายมูฮัม
หมัด ฮาซารมูี ่ฮารูน หรืออาเบ โดยขอให้ช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยและความเหมาะสมของชุดการ
แสดง 
 “ตารีดิเกร์ฮูลู” นับว่าเป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์ที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ชม  โดยเฉพาะ
ผู้ชมวัยเด็กที่มักจะลุกข้ึนเต้นตามผู้แสดง 
 3. การสืบทอดรองเง็งไปยังนักศึกษาที่สนใจ เช่น การสืบทอดในระบบการศึกษา การสืบทอด
ให้ผู้สนใจในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น  คุณอภิชาตและคุณทัศนียามักจะถ่ายทอดการแสดงรองเง็ง
สร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เนื่องจากคุณทัศนียาเป็นอาจารย์ประจ าอยู่ใน
มหาวิทยาลัย จึงมีการช่วยเหลือกันเสมอ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบงานวิจัยของคุณทัศนียา ซึ่งได้วิจัยแนว
ทางการสร้างสรรค์ผ่านงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาพัฒนาการจ าปาดะสู่ผลงานสร้างสรรค์ : ตารี
จ าปาดะ” (ทัศนียา คัญทะชา และรวิสรา ศรีชัย , 2558) เป็นลักษณะงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Research) ที่น าเสนอการน าองค์ความรู้และภูมิปัญญาในชุมชนมาคิดสร้างสรรค์เป็นระบ า
พ้ืนบ้านมลายูภาคใต้ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท าสวนจ าปาดะของ
เกษตรกร อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เนื้อหาชุดการแสดงสร้างสรรค์น าเสนอพัฒนาการการ
เจริญเติบโตของจ าปาดะตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและออกผลจ าปาดะ การออกแบบท่าร าแบ่ง

 
 

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ท่าทางธรรมชาติ ท่าดาระ และท่ารองเง็ง เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงคือเพลงตา
รีจ าปาดะ โดยใช้ดนตรีรองเง็งผสมผสานกับจังหวะดาระบรรเลงประกอบการแสดง ลักษณะการแต่ง
กายของนักแสดงออกแบบมาจากต้นจ าปาดะ ผู้ชายสวมชุดสะรีแน่ ผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดบานง มี
โคร๊ะซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าคัญของเกษตรกรที่ใช้ในการป้องกันแมลงวันทองที่เข้ามารบกวนผลจ าปาดะมา
ใช้ประกอบการแสดง และใช้ระยะเวลาในการแสดง 8 นาที ชุดการแสดงสร้างสรรค์ดังกล่าวถูก
ถ่ายทอดกลับคืนสู่ชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนไดน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
  
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ผู้วิจัยเสนอให้เห็นปัจจัยของการด ารงอยู่ของรองเง็งภายใต้
การสร้างสรรค์รองเง็งของคณะอัสลีมาลาไว้เพียง 3 ข้อ คือ (1) มีการสร้างสรรค์รองเง็งต่อยอด
วัฒนธรรมรองเง็งปัตตานี โดยพัฒนาผลงานจากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของศิลปิน (2) การ
ว่าจ้างงานที่มีความหลากหลาย เช่น การแสดงรองเง็งให้ส่ือความหมายตรงกับการเปิดตัวนิทรรศการ 
การแสดงรองเง็งเพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแสดงรองเง็งเพ่ือบอกเล่าวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นต้น (3) การสืบทอดรองเง็งไปยังนักศึกษาท่ีสนใจ เช่น การสืบทอดในระบบการศึกษา การ
สืบทอดให้ผู้สนใจในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นต้น 
 ซ่ึงจากการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของดนตรีและการแสดงนั้น ผู้วิจัยมองว่า
ปัจจัยของการด ารงอยู่ของรองเง็งภายใต้การสร้างสรรค์รองเง็งของคณะอัสลีมาลานั้นอาจมีมากกว่า 3 
ข้อ เมื่อมองในประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน สภาวะของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ค่านิยมของคนในสังคม เป็นต้น 
 การศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปศึกษาต่อในเชิงลึกของการสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดงใน
มิติอ่ืนๆ เช่น การศึกษาด้านปฏิบัติการ การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลต่อรองเง็ง 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เห็นปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องมากยิ่งขึ้น 
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Creating Value Added in Lifestyle Products Produced from
Local Loincloth by Auspicious Pattern Screen Printing    

กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข1
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บทคัดย่อ
														ผ้าขาวม้า	ผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจ�าวันมายาวนาน	การทอผ้าขาวม้าทอมือเป็น
อาชีพเสริมเพิ่มเติมจากอาชีพเกษตรกรของคนไทยในชนบท	 โดยปัจจุบันมีชุมชนที่ทอผ้าขาวม้าอยู่กว่า	 700	
ชุมชนในทุกภาคของประเทศ	 ในบางจังหวัดการทอผ้าขาวม้าสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาเป็นจ�านวนมาก	
ชุมชนทอผ้าในจังหวัดอ�านาจเจริญมีการพัฒนาเทคนิคการทอผ้าเพื่อจัดจ�าหน่ายเป็นผืนผ้าทอและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ		หากแต่ยังไม่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่	ผู้ออกแบบจึงน�าเสนอแนวทางใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผลิตจากผ้าขาวม้าท้องถิ่นให้ในชุมชน	 โดยการตัดทอนการทอ
ลวดลายมงคลดัง้เดมิทีม่คีวามซบัซ้อน	น�าไปสร้างสรรค์ใหม่ผ่านกระบวนการคดิทางการออกแบบแล้วน�าเสนอ
รปูแบบใหม่ด้วยการพิมพ์สกรีนลายมงคล	เกิดเป็นผ้าทีม่มีลูค่าสูงข้ึนเมือ่เปล่ียนเทคนคิวิธีการผลิต	จากนัน้สร้าง
แนวทางต้นแบบที่จะน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการจัดจ�าหน่าย	 สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าขาวม้า
รูปแบบเดิมที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: การสร้างมูลค่าเพิ่ม,	ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์,	ผ้าขาวม้าท้องถิ่น,	การพิมพ์,	ลายมงคล		

Abstract 
									 ‘Pakaoma’,	or	local	loincloth,	a	daily	used	fabric	of	Thai	local	people.	Weaving	
hand-made	pakaoma	is	a	basic	activity	among	Thai	villagers.	In	Thailand,	there	are	more	than	
700	communities	which	produce	pakaoma	to	supplement	their	farming	income.	At	present,	
in	 some	 provinces,	 this	 hand	 weaving	 fabric	 production	 generated	more	 income	 to																															
communities.	
		 Amnajcharoen	province,	one	of	the	major	pakaoma	weaving	communities	which	
increased	income	level	of	its	weavers.	The	villagers	themselves	are	developing	their	designs	
and	production	techniques	continuously.	However,	the	final	appearances	are	still	not	in	the	
mind	of	modern-day.	The	lifestyle	products	development	guideline	for	commercialization	
such	as	reducing	the	number	of	complicated	pattern	on	a	fabric,	adding	printing	techniques	
on	traditional	pakaoma	textile,	develop	design	with	auspicious	pattern	etc.,	can	help	villagers	
to	create	the	difference	and	uniqueness	for	their	communities.	The	new	lifestyle	product	
design	models	can	enhance	the	market	value	of	pakaoma	and	make	an	appeal	to	younger	
generations	into	urban	usage.	

Keywords:  Creating	value	added,	Lifestyle	products,	Local	loincloth,	Printing,	
	 Auspicious	pattern	
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product design models can enhance the market value of pakaoma and make an appeal to 
younger generations into urban usage.  

Keywords: Creating value added, Lifestyle products, Local loincloth, Printing, Auspicious 
pattern  

 
บทน า 
  ผ๎าขาวม๎าผูกพันกับชาวไทยมายาวนาน  และสามารถพบเห็นผ๎าขาวม๎าได๎ท่ัวภูมิภาคของประเทศไทย 
ผ๎าขาวม๎าเป็นผ๎าทอพ้ืนบ๎านที่มีรูปแบบการทอแบบทอลายขัด สร๎างจากภูมิปัญญาชาวบ๎านที่เป็นองค์ความรู๎ 
ความเชื่อ ความสามารถของคนในท๎องถิ่น ที่ได๎จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู๎มาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ซึ่งเป็นผ๎าที่คนไทยทั่วไปรู๎จักกันดีในการใช๎งานที่เรียกวําสารพัดประโยชน์ สํวนใหญํผู๎ใช๎จะเป็นเพศ
ชายซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถใช๎นุํงอาบน้ า เช็ดตัว คลุมหัวกันแดด ผ๎าขาวม๎ามีลักษณะเป็นผ๎ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า 
ความกว๎างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก (จรัสพิมพ์และคณะ,2556)  

 จากการที่หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ได๎ลงพ้ืนที่ชุมชนผ๎าขาวม๎า ณ ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ สนับสนุนโดยโครงการ
ผ๎าขาวม๎าท๎องถิ่นหัตถศิลป์ไทยและบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด มหาชน  พบวํา ชุมชนในจังหวัดอ านาจเจริญ
ยังคงนิยมทอผ๎าตามใต๎ถุนบ๎าน หากแตํการทอผ๎านั้นมิใชํเป็นเพียงการทอเพ่ือใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือใช๎เพ่ือ
พิธีกรรมเหมือนในอดีตท่ีผํานมา แตํทอขึ้นเป็นรายได๎หลักสํวนหน่ึงในครอบครัวหรือทอเพ่ือการค๎าและแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในรูปแบบตํางๆ โดยสตรีวัยชราจะเป็นผู๎ท าหน๎าที่ย๎อมและทอผ๎าขาวม๎า สํวนวัยรุํนหรือ
วัยกลางคนที่เริ่มเบื่อหนํายจากงานประจ าในเมืองจึงหันมาเป็นผู๎ประกอบการ ดูแลและจัดการกิจการธุรกิจผืน
ผ๎าทอของชุมชน เทคนิคการทอผ๎าของชุมชนละแวกนี้ สืบทอดมาจากรุํนบรรพบุรุษ สํวนในโรงเรียนระดับชั้น
ตํางๆ ได๎มีการก าหนดให๎ผู๎เฒําหรือผู๎รู๎ด๎านการทอผ๎ามาสอนวิธีการทอผ๎าในชั้นเรียนหรือคาบเรียนที่เรียน
เกี่ยวกับโครงงานหรือการศึกษาเพ่ือสร๎างอาชีพ เพ่ือสืบสานการทอผ๎าไปสูํรุํนถัดไป  

ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการพัฒนาผ๎าทอพ้ืนบ๎านทั้งในด๎านวัสดุ รูปแบบ และกระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม เกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการสร๎างความรวดเร็วในการผลิตและมาตรฐานของผ๎า
(จุฑารัตน์, 2547:74) หากแตเํป็นการทอเพ่ือการค๎าการทอผ๎าขาวม๎าในจังหวัดอ านาจเจริญนั้น จะเป็นรูปแบบ
การผลิตผืนผ๎าตามวิถีดั้งเดิมพร๎อมปรับเปลี่ยนรายละเอียดตําง ๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการบริโภคในสังคมที่มี
ความทันสมัย เกิดการผสมผสานรูปแบบตํางๆของการทอโดยชํางทอ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎บริโภค การทอผ๎าขาวม๎าด๎วยกี่ทอมือยังคงมีให๎เห็นเป็นเอกลักษณ์ของแตํละชุมชน สํวนการทอลวดลายที่
ซับซ๎อนหรือการผูกลายที่ใช๎เวลานานจะผลิตน๎อยชิ้นตามแตํค าสั่งงานของลูกค๎า ดังนั้นความต๎องการจาก
ภายนอกที่ต๎องการผ๎าทอมือในจ านวนครั้งละมากๆเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ประเภทตํางๆกับ
ระบบการผลิตด๎วยมือตามศักยภาพเดิมของชุมชนที่มีจึงไมํสัมพันธ์กัน  

  นับตั้งแตํปี 2015 เป็นต๎นมาที่ประเทศไทยไดเ๎ข๎ารํวมเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน จึงสํงผลให๎
เกิดคํูแขํงทางการผลิตสินค๎าท่ีมีความคล๎ายคลึงกันออกสูํตลาด ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะ
พัฒนาสินค๎าให๎มีความแตกตํางหรือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ที่มีให๎สูงมากขึ้นด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ 
ประกอบกับในชํวง 3 ปีที่ผํานมา การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเที่ยวท๎องถิ่นนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้น การ
จับจํายซื้อของและใช๎ของในท๎องถิ่นจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นด๎วย สถานที่ทํองเที่ยวตามหัวเมืองในจังหวัดตํางๆจึง
กลายเป็นจุดหมายที่นําสนใจ จังหวัดอ านาจเจริญถึงแม๎จะมีภาพลักษณ์เป็นเมืองรองหรือเป็นทางผํานไปสูํ

    
  

ชายแดนประเทศลาว แตํมีผู๎น าชุมชนและกลุํมประชารัฐรักสามัคคีในท๎องถิ่นที่เข๎มแข็ง จึงสามารถน าสินค๎า
ท๎องถิ่นที่ผลิตหรือแปรรูปจากผ๎าขาวม๎าชุมชนมาจัดจ าหนํายและสํงออกตามจังหวัดตํางๆสร๎างรายได๎จ านวน
มากให๎แกํชุมชน ทั้งนี้ความต๎องการผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหนํายที่มีรูปแบบใหมํที่มีความแตกตํางจากผลิตภัณฑ์เดิม
ทีชุ่มชนสามารถผลิตและจัดจ าหนํายได๎เองยังคงเป็นที่ต๎องการของคนในท๎องถิ่น   
  จากข๎อมูลข๎างต๎น ผู๎ออกแบบจึงต๎องการน าเสนอแนวทางในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ไลฟ์
สไตล์ที่ผลิตจากผ๎าขาวม๎าให๎แกํชุมชน เพ่ือให๎ชุมชนสามารถน าไปตํอยอดและผลิตได๎ด๎วยตนเอง สร๎างรายได๎ 
ตํอยอดจากภูมิปัญญาของชุมชนผํานกระบวนการคิดสร๎างสรรคแ์ล๎วน าเสนอรูปแบบใหมํที่ลดกระบวนการผลิต 
และเป็นแนวทางต๎นแบบที่จะน าไปใช๎ประโยชน์เพ่ือการจ าหนํายจริง และเพ่ือให๎ชุมชนนั้นเกิดความสามารถ
น าไปตํอยอดและผลิตได๎ด๎วยตนเอง สร๎างความยั่งยืนตํอไปในอนาคต   
 
วิธีการด าเนินงาน 
   มีข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผลิตจากผ้าขาวม้า
ท้องถิ่น 

 1.1 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
การสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ น ามาสูํการเจริญเติบโตและความกินดีอยูํดีของประเทศ และ

สามารถยกระดับประเทศก าลังพัฒนาให๎มุํงไปทางเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล๎ว  เพ่ือให๎สามารถทัดเทียมกับ
ประเทศผ๎ูน าทางเศรษฐกิจเชํน สิงคโปร์ เกาหลีใต๎ ไต๎หวัน และมาเลเซีย (พราว และรตจิตร, 2560) ซึ่งการ
สร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการน าความคิดสร๎างสรรค์มาเพ่ิมมูลคําให๎แกํผลิตภัณฑ์ สร๎างความ
แตกตําง ที่สํงผลตํอการสร๎างมูลคํา ไปประสานกับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถเป็นได๎ทั้งการลดต๎นทุนหรือการ
คงทุนเดิมแตํท าให๎สามารถขายสินค๎าได๎ในราคาที่สูงขึ้น เมื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ไปสูํระดับที่สูงขึ้น จะ
ชํวยตํอยอดไปสูํการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวได๎  

ในสํวนของการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นนั้น ผู๎ออกแบบสร๎างสรรค์จ าเป็นต๎องมีความ
เข๎าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชน ได๎แกํ การศึกษาศักยภาพของชุมชนด๎วยการลงพ้ืนที่ การศึกษาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคล ลักษณะงานออกแบบที่สร๎างเพ่ือเพ่ิมมูลคํานั้นต๎องไมํยากเกินกวําศักยภาพเดิมของชุมชน ท า
ให๎ชุมชนสามารถน าความรู๎ที่ได๎นั้นไปพัฒนาตํอยอดได๎ด๎วยตนเอง และศึกษาทรัพยากรวัสดุโดยรอบที่มี เพ่ือให๎
ชุมชนสามารถอยูํได๎ด๎วยตนเองอยํางยั่งยืน ไมํต๎องพ่ึงภายนอก(กมลวรรณ,2560)  ทั้งนี้การน าเอาวัฒนธรรม
หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนที่มีอยูํมาเพ่ิมมูลคําด๎วยการออกแบบนั้น ควรมีการสร๎างคุณคําของผลิตภัณฑ์ที่
ให๎เกิดคุณคําทางจิตใจและสังคม เชํนการให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวมในการออกความคิดเห็นหรือระดมสมอง การ
ผสมผสานความเชื่อ วิถีชีวิตความเป็นอยูํ หรือสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมูลคําได๎ด๎วยตนเอง จะสํงผลให๎เกิด
ความชื่นชม ยินดี และรู๎สึกเป็นเจ๎าของ (Entrepreneurship) เกิดการยกระดับรายได๎ของชุมชน ชํวยในการ
กระจายรายได๎ พัฒนาชุมชนให๎สามารถเล้ียงตนเองได๎ สามารถยืนอยูํได๎ด๎วยตนเองอยํางยั่งยืน ซึ่งจะชํวยลด
การที่แรงงานอพยพออกไปท างานในเขตเมืองเชื่อมตํอไปสูํบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน  (พิริยะ, 2556)   
โดยยงยุทธ คะสาวงศ์ (2558) ได๎ให๎ความส าคัญกับการน าศิลปะมาชํวยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจัยสี ด๎วย
ความเห็นวําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นตํอการด ารงชีวิต และมีแนวโน๎มที่จะเสถียรภาพมากกวําผลิตภัณฑ์
ธุรกิจประเภทอ่ืน สอดคล๎องกับการก าหนดประเภทของเศรษฐกิจสร๎างสรรค์โดย ส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ(สคช.) ที่ก าหนดให๎หมวดงานแฟชั่นซี่งอยูํภายใต๎หมวดงานสร๎างสรรค์และการ
ออกแบบ(Functional Creation)   เป็นหนึ่งในกลุํมอุตสาหกรรมหลักของขอบเขตขนาดเศรษฐกิจสร๎างสรรค์     



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1238 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 239
    
  

ดังนั้นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับแฟชั่น  เครื่องนุํงหํม ผ๎า หรือผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากผ๎า จึงเป็นกระแสนิยมที่จะน าองค์ความรู๎และความคิดสร๎างสรรค์นั้นมาประยุกต์ให๎เกิดการผลิตที่
สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎อยํางเป็นรูปธรรม 

 
        1.2 รูปแบบสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ 

ปัจจุบันธุรกิจแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงที่ก๎าวข๎ามผํานจากค าวํา “แฟชั่น” มาสูํการเป็นสินค๎า “แฟชั่น
ไลฟ์สไตล์”  เนื่องจากสินค๎าแฟชั่นเป็นสินค๎าที่มีวงจรอายุของผลิตภัณฑ์คํอนข๎างสั้น ตํางจากสินค๎าที่ขายไลฟ์
สไตล์จะมีความเชื่อมโยงกับลูกค๎าในระยะยาว เพราะสามารถสะท๎อนความเป็นตัวตนของผู๎ใสํมากกวําแฟชั่นที่
ตามกระแส นอกจากนี้พฤติกรรมในการซื้อสินค๎าของผู๎บริโภค ไมํได๎ต๎องการซื้อเพียงแคํเสื้อผ๎าเพ่ือแตํงตัวอยําง
เดียว แตํต๎องการแบรนด์ที่มีสินค๎าครบทุกอยํางตั้งแตํหัวจรดเท๎า รวมทั้งของใช๎และของตกแตํ งบ๎าน (รัชนีย์, 
2559)  

ตราสินค๎าแฟชั่นไลฟ์สไตล์คือการสร๎างหรือผลิตสินค๎าแฟชั่นที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู๎บริโภคซึ่งไมํจ ากัดอยูํเพียงสินค๎าแฟชั่นเครื่องแตํงกายเทํานั้น แตํหมายรวมถึงสินค๎าที่เกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตของผู๎บริโภค โดยแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ต๎องเชื่อมโยงกับลูกค๎า รูปแบบสไตล์เป็นตัวแทนน าเสนอถึงลูกค๎า 
(Reed,2545 อ๎างถึงใน ศิวรี อรัญนารถ, 2558) สอดคล๎องกับข๎อมูลที่วําตราสินค๎าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ เป็นรูปแบบ
ของการสร๎างลักษณะของการน าเสนอขายสินค๎าและบริการท่ีหลากหลาย เพ่ือมุํงตอบสนองวิถีการใช๎ชีวิตของ
กลุํมเป้าหมาย สะท๎อน แนวคิด บุคลิกภาพ และวิถีการด าเนินชีวิตของกลุํมเป้าหมายสูํการออกแบบสินค๎าและ
บริการ (อรรถพนธ์, 2561)  

 
  1.3 ประเภทสินค้าของตราสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์  
 ข๎อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ แบํงกลุํมสินค๎าไลฟ์สไตล์เป็น 6 กลุํม คือ 
ประเภทสินค๎าของตราสินค๎าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ เป็นการรวมกันของประเภทสินค๎าสองสํวนหลักได๎แกํกลุํมสินค๎า
แฟชั่นเครื่องแตํงกายและกลุํมสินค๎าไลฟ์สไตล์ที่สอดคล๎องกันกับรูปแบบการด าเนินชีวิตและความต๎องการของ
ผู๎บริโภค 

1.สินค๎าแฟชั่น ได๎แกํ สินค๎าในกลุํมสินค๎าแฟชั่นเครื่องแตํงกาย สินค๎าแฟชั่นเครื่องประดับตกแตํง
ประกอบการแตํงกาย สินค๎าเครื่องประดับหรือจิวเวอรี่และสินค๎าเกี่ยวกับความงาม 

2. สินค๎าไลฟ์สไตล์ คือ กลุํมสินค๎าที่ตอบสนองความต๎องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู๎บริโภคที่
มีภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพตราสินค๎าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ประเภทของกลุํมสินค๎าไลฟ์สไตล์จึงสามารถ
จ าแนกได๎ตามวิถีชีวิตของผู๎บริโภค ในด๎านที่อยูํอาศัย การคมนาคม การติดตํอสื่อสารและรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต (ศิวรี, 2558) 

ทั้งนี้ข๎อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวงพาณิชย์ ได๎จัดกลุํมสินค๎าได๎เป็น 6 
ประเภทคือเฟอร์นิเจอร์และชิ้นสํวน ของขวัญของช ารํวยและเครื่องตกแตํงบ๎าน เครื่องใช๎บนโต๏ะอาหารและใน
ครัว เคหะสิ่งทอ ของเลํนและเครื่องเขียนเครื่องใช๎ส านักงาน 
ตัวอยํางผลิตภัณฑ์สินค๎าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ 
 
 
 
 

    
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
         1.4 ผ้าขาวม้าท้องถิ่น 

จังหวัดอ านาจเจริญมีผู๎น าชุมชนที่น าผ๎าขาวม๎าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทตํางๆ  น าโดยคุณ  
ธนิดา นักพัฒนากรชุมชนและเจ๎าของร๎านนุชบา (สัมภาษณ์ ธนิดา, 2562)  โดยการจัดท าธุรกิจผ๎าทอแปรรูป
ของร๎านนุชบานั้น เกิดจากการติดตํอกลุํมทอผ๎าขาวม๎าในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญที่มีอยูํ 20-30 กลุํม จาก 43 
ชุมชน ดึงความสามารถในการทอผ๎าที่เป็นเสนํห์และเอกลักษณ์ของแตํละชุมชนออกมา และรับซื้อมาจากหลาย
ชุมชน เพราะค านึงถึงความต๎องการของตลาดที่แตกตํางกัน สํวนการออกแบบตัดเย็บนั้น มีความใสํใจในความ
ปราณีต ใช๎กลุํมชุมชนที่มีความช านาญและมากประสบการณ์ตัดเย็บผ๎า ใช๎งานได๎จริง ประกอบเป็นเครื่อง 
แตํงกาย กระเป๋า และสินค๎าไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดได๎ 

 

 
 

            ภาพที่ 3: ผลิตภัณฑ์ผ๎าขาวม๎าแปรรูป แบรนด์นุชบา 
ที่มา: ออนไลน์, https://www.lazada.co.th/shop/nuchchaba 

 
  1.5 การผลิตผ้าขาวม้า 

กระบวนการผลิตผ๎าขาวม๎านั้น มีสองรูปแบบคือ กระบวนการผลิตผ๎าขาวม๎าด๎วยมือทั้งหมด กับ
กระบวนการผลิตผ๎าขาวม๎าด๎วยด๎ายส าเร็จเพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต  

 
 
 
 

     ภาพที่ 1: ผลิตภัณฑ์สินค๎าไลฟ์สไตล์แบรนด์ 
MUJI 

ที่มา: ออนไลน์, 
http://mujiproject.blogspot.com/2013/10/

muji-products.html 
 

ภาพที่ 2:  
ผลิตภัณฑ์สินค๎าไลฟ์สไตล์แบรนด์ 

MARIMEKKO 
ที่มา: ออนไลน์,     

https://www.marimekko.com 
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  1.5.1. กระบวนการผลิตผ๎าขาวม๎าด๎วยมือท้ังหมด ดังนี้ 
   การเตรียมฝ้าย           การย๎อม            การทอ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1.5.2. กระบวนการผลิตผ๎าขาวม๎าโดยด๎ายส าเร็จเพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนใน

กระบวนการผลิต  
         การเตรียมวัสดุ      การทอ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบกระบวนการผลิตผ๎าขาวม๎าทอด๎วยมือทั้งหมดจะมีขั้นตอนซับซ๎อนมากกวํา
กระบวนการผลิตโดยด๎ายส าเร็จ จึงท าให๎ราคาของผ๎าขาวม๎าทอมือที่ผลิตด๎วยมือทั้งหมดนั้นมีราคาแพงกวํา
มากกวํา 3 เทํา โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 250บาทตํอเมตร สํวนผ๎าขาวม๎าที่ผลิตด๎วยด๎ายส าเร็จนั้นจะมีราคาเริ่มต๎นที่ 
90 บาทตํอเมตร ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับลวดลายของผ๎า   

ลวดลายของผ๎าขาวม๎าเป็นตารางหมากรุก มีท้ังตาหําง ตาคูํ และการทอด๎วยการขึ้นตะกอ  เขํน ทอ 2 
ตะกอ หรือ4 ตะกอ ซึ่งท าให๎เกิดลวดลายที่แตกตํางกัน ผ๎าขาวม๎ามีสีสันหลากหลายตํางกันในแตํละชุมชน 
ชุมชนทางภาคเหนือนิยมย๎อมเส๎นด๎ายด๎วยสีคราม หรือสีอํอน แล๎วหมักย๎อมด๎วยโคลนเพ่ือให๎ผ๎ามีความนิ่ม นํา
สัมผัสมากขึ้น สวมใสํกับเสื้อหม๎อฮ๎อม ชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสานและชุ มชนทางภาคใต๎ 
นิยมทอผ๎าขาวม๎าทั้งรูปแบบที่เป็นสีสันสดใสและสีเข๎ม มีการใช๎สีย๎อมแบบธรรมชาติ เชํนสีจากเปลือกมะมํวง 
เปลือกประดูํ แกํนขนุน ใบไม๎ คราม และการใช๎สีสังเคราะห์ย๎อมเส๎นด๎ายเพ่ือให๎ได๎สีที่สดกวําวัสดุจากธรรมชาติ 
หรือการใช๎เส๎นด๎ายหรือไหมที่ย๎อมส าเร็จจากโรงงาน สํงผลให๎เกิดสีสันที่แตกตํางบํงบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะ

การเก็บฝ้าย 
 

อ้ิวฝ้าย 
 

ดีดฝ้าย 
 

ล๎อฝ้าย 
 

เข็นฝ้าย 
 

ฆําด๎าย 
 

ย๎อมสี 
 

ค๎นด๎าย 
 

ตากให๎แห๎ง 
 

ท าสีจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

หรือสี
สังเคราะห์ 

 

หวีเครือ 
 

 สืบหูก 
 

ทอ 
 

ค๎นด๎าย 
 

หวีเครือ 
 

 สืบหูก 
 

ทอ 
 

ซื้อเส๎นด๎าย
ส าเร็จ 

 

    
  

ชุมชนที่สืบตํอกันมา สํวนลวดลายทางขัดทางตรงของผ๎าขาวม๎านั้นมีหลากหลายตาทอ ทั้งลายตาคูํ ลายตา
หมากรุก และลายตาหมูํ เป็นต๎น (คณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ, 2560)       

 
2.  ข้อมูลทางด้านการออกแบบและการผลิต 

   2.1การสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยการพิมพ์  
  การสร๎างลวดลาย จ าเป็นต๎องเข๎าใจกระบวนการผลิตกํอน เนื่องจากรูปแบบการพิมพ์บางประเภทมี
ข๎อจ ากัด  โดยการพิมพ์ลงบนผ๎าท าได๎สองวิธี(อรุณี ,2557)  ได๎แกํ การพิมพ์โดยตรง (Direct printing) เป็นการ
พิมพ์ ลวดลายบนผ๎าโดยตรง เชํน การสกรีน การพํนสีลงบนผ๎า ทั้งนี้ในการพิมพ์โดยตรงนั้น สามารถท าได๎ซ้ า
หลายครั้งเมื่อมีแมํแบบพิมพ์แล๎ว ซึ่งเหมาะกับการท าเพ่ือการค๎าหรือไมํต๎องฝึกฝนจนช านาญมากนัก สํวนการ
พิมพ์อีกแบบเรียกวํา การพิมพ์ดิสชาร์ต และการพิมพ์แบบรีซิส (Discharge and Resist printing) เป็นการ
พิมพ์ลวดลายลงบนผ๎ากํอนแล๎วคํอยย๎อมสีพ้ืนทับลงไป แป้งพิมพ์ลายจะเป็นสารต๎านสี ท าให๎สีไมํติด เชํน การ
ท าบาติก เป็นต๎น การพิมพ์รูปแบบนี้มีคําใช๎จํายและต๎นทุนที่สูง เพราะต๎องใช๎อุปกรณ์และความช านาญ  
 
  2.2 การออกแบบลวดลาย   

การออกแบบลวดลายโดยมนุษย์เพ่ือสร๎างสรรค์ผลงานนั้น ล๎วนแตํได๎รับอิทธิพลมาจากสิ่งที่อยูํรอบตัว 
ทั้งลวดลายที่เลียนแบบจากธรรมชาติ ลวดลายจากสิ่งมีชีวิตหรือไมํมีชีวิต ลวดลายจากรูปรํางตํางๆ  และ
ลวดลายที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งสิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2529) ได๎ให๎ความหมายของการออกแบบลวดลาย
ในงานหัตถกรรมโดยใช๎หลักเกณฑ์ในการออกแบบ คือต๎องค านึงถึงความเหมาะสมกับประโยชน์ใช๎สอยตาม
ความหมายของงาน ความเหมาะสมกับวัสดุประดิษฐ์ ที่จะน ามาใช๎ในการประดิษฐ์ เพราะการที่จะเป็นงาน
หัตถกรรมนั้นจะต๎องมีวัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่น ซ่ึงเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติ และต๎องค านึงถึงความสวยงามด๎วย 
ในการออกแบบลวดลายด๎วยการตํอลาย (Repeat pattern) (นวลจิตต์ เรืองศรีใส, 2543) มีรูปแบบของการ
ตํอลายแบบเบ้ืองต๎น  ได๎แกํ แบบตํอลายตํอเนื่อง (Single motif block repeat) หรือการตํอลายแบบเป็น
บล๏อกเทํากันทั้งด๎านซ๎าย-ขวา บน-ลําง และแบบตํอลายลดหลั่น(Drop and Half repeat) หรือการตํอลาย
แบบการวางเรียงอิฐ ลายที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะลดหลั่นเยื้องกัน 

3. แนวความคิดในการออกแบบและกระบวนการท างาน  

ผู๎ออกแบบระบุวิเคราะห์รูปแบบของผลิตภัณฑ์เดิมที่มี  เพ่ือหาแนวทางในการสร๎างมูลคําเพ่ิม โดย
เลือกผ๎าขาวม๎าจากชุมชนบ๎านค าเปือย จังหวัดอ านาจเจริญ มาเป็นต๎นแบบในการออกแบบ ผ๎าขาวม๎าบ๎านค า
เปือยเป็นผ๎าขาวม๎าทอมือ สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน หรือผลิตภัณฑ์ ไลฟสไตล์ได๎
หลากหลาย ด๎วยมีลักษณะเป็นลายตาหมากรุกซึ่งเป็นที่นิยมกันตามฉบับของภาคอีสาน ลักษณะของลายตาทอ
จะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความหํางเทํากันเหมือนกระดานหมากรุก 
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  ภาพที่ 4: ตัวอยํางผ๎าขาวม๎าจากชุมชนบ๎านค าเปือย จังหวัดอ านาจเจริญ 

ที่มา:  ผู๎ออกแบบ  
       3.1 รูปแบบของลวดลายที่น ามาออกแบบ 
 แนวคิดในการออกแบบนั้น ผู๎ออกแบบได๎น าเอาลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี และความสุข
มาใช๎ในการออกแบบ ท าการตัดทอนจากสิ่งที่มีอยูํมาสื่อสร๎างความหมายให๎เข๎าใจได๎งําย โดยการผสมผสาน
ความเชื่อและท่ีมาของลวดลายรอบตัวของชุมชนมาใช๎เป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงาน ผู๎ออกแบบจึง
เลือกน าเอารูปแบบของลวดลายทอบนผืนผ๎าทอชนิดอ่ืนที่ชุมชนละแวกนั้นนิยมท ากัน เชํนการทอแบบจก ขิด
หรือการมัดหมี่ แล๎วระบุเลือกกลุํมลายท่ีได๎จากพืชและธรรมชาติ เชํนลายดอกพิกุล ลายดอกแก๎ว ลายลูกแก๎ว 
ลายต๎นสน ลายพริกไทย ลายน้ าไหล เป็นต๎น  

ผู๎ออกแบบได๎คัดเลือก ลายพริกไทย ซ่ึงในสมัยกํอนสํวนใหญํจะทอเพ่ือท าเป็นผ๎าหํม เป็นลายพ้ืนฐานที่
ใช๎การขึ้นลายการทอแบบขิด และเป็นการทอลายผ๎าดั้งเดิมที่สวยงามซึ่งนิยมทอกันในภาคอีสานและภาคเหนือ 
เมื่อท าการวิเคราะห์แล๎วนั้น ลายดอกพริกไทยหรือลายพริกไทยจะมีลักษณะเป็นดอกเล็กๆ ผิวสัมผัสของผ๎าจะ
นูนขึ้นมาตรงลายดอก ซึ่งมีลักษณะเดํนด๎วยลักษณะลายที่เป็นรูปรํางเรขาคณิต เป็นลวดลายที่ไมํมีความ
ซับซ๎อนมากนัก และเป็นลวดลายท่ีสามารถซ้ าลายได๎ (Repeat)  ลายพริกไทยเมื่อน ามาประยุกต์บนผ๎าขาวม๎า
ด๎วยวิธีการพิมพ์โดยตรงหรือการพิมพ์สกรีนลงบนผ๎าเพ่ือสร๎างผลงานสร๎างสรรค์ใหมํ  ซึ่งการพิมพ์โดยตรงนั้น 
เป็นการพิมพ์แบบที่ท าได๎งําย ไมํต๎องให๎เครื่องพิมพ์หรือมีอุปกรณ์ท่ียุํงยาก  สามารถหาซื้ออุปกรณ์ได๎ทั่วไป และ
ไมํต๎องใช๎ความช านาญขั้นสูงในการผลิต และน าสํงแบบแมํพิมพ์ตํอให๎ชุมชนได๎  ซึ่งจะสร๎างอัตลักษณ์ที่โดดเดํน
ให๎แกํผ๎าขาวม๎าของชุมชนที่มีการพิมพ์สกรีนลายเพ่ิมเติมให๎มีความแตกตํางจากผ๎าขาวม๎าทั่วไป 

 
3.2 กระบวนการออกแบบลวดลาย 

  3.2.1 วิเคราะห์โครงสร้างต้นแบบของลายพริกไทย  

 
 

ภาพที่ 5:  ที่มาของลาย  
ที่มา:  ผู้ออกแบบ 

 

    
  

 การประยุกต์ลายดั้งเดิม เกิดจากการตัดทอนรูปรํางของเครือพริกไทย แล๎วน าไปท าเป็นลายทอผ๎า 
ลักษณะลายที่เกิดขึ้น จะเป็นเส๎นลายทอที่ขัดกันเป็นลายรูปรํางขนมเปียกปูน  สํวนภาพสุดท๎ายเป็นการขึ้นลาย
ทอลายพริกไทย ทอผสมกับการทอแบบลายขัดของผ๎าขาวม๎า ผลที่ได๎คือเกิดเป็นลายพริกไทยสลับกับลาย
ตารางหมากรุกบนผืนผ๎าขาวม๎า ซึ่งจะมีราคาสูงกวําผ๎าขาวม๎าซึ่งเป็นผ๎าทอลายขัด เนื่องจากใช๎เวลาในการท า
นานมากกวํา และต๎องขึ้นลายทอนานกวํา 
 

3.2.2 การประยุกต์เพื่อสร้างงานออกแบบ 2มิติ  
 

      
 

การประยุกต์จากลายดั้งเดิมเป็นแมํแบบพิมพ์สกรีน แล๎วทดลองใสํสีสกรีน 
 

                
การวางลายแบบตํอลายตํอเนื่อง (Single motif block repeat)  

 

 
 

 การวางลายแบบตํอลายลดหลัน่(Drop and Half repeat) ตามล าดับ 
ภาพที่ 6:  ขั้นตอนกระบวนการออกแบบลวดลาย  

ที่มา:  ผู้ออกแบบ 
 
 
 
 

 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1244 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 245
    
  

 

การประยุกต์เพื่อสร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผลิตจากผ้าขาวม้า    

 
ภาพที่ 7: ต๎นแบบการประยุกต์เพ่ือสร๎างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผลิตจากผ๎าขาวม๎า 

         ที่มา:  ผู๎ออกแบบ 
การวิเคราะห์ผลงาน 

ผู๎ออกแบบได๎น าลายผ๎าทอดั้งเดิมมาเป็นแมํแบบ วางลายด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล๎วพิมพ์ลาย
มงคลลงบนผ๎าโดยตรงหรือการสกรีนสีลงบนผืนผ๎า  ซึ่งเทคนิคนี้สามารถท าได๎งํายและรวดเร็วกวําการขึ้นลาย
ทอลายพริกไทยทอผสมกับการทอแบบลายขัดของผ๎าขาวม๎า และเทคนิคนี้สามารถท าได๎หลายครั้งหากมี
แมํแบบสกรีน เหมาะส าหรับรูปแบบการจ าหนํายหลายชิ้น อีกท้ังยังสามารถลดขั้นตอนการผูกลายและสืบหูก
ในการขึ้นลายทอซึ่งต๎องใช๎ความช านาญของชํางทอและใช๎เวลานานมากกวําในการทอลายขัดแบบธรรมดา   
ผลงานส าเร็จสร๎างความแตกตํางและเพ่ิมมูลคําให๎แกํผ๎าขาวม๎ารูปแบบเดิม ท่ีน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎มาก
ยิ่งขึ้น  เกิดเป็นสินค๎าที่มีมูลคําสูงขึ้นเมื่อเปลี่ยนเทคนิควิธีการผลิต  
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 อรรถประโยชน์ของแนวทางในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผลิตจากผ๎าขาวม๎า
ท๎องถิ่นด๎วยการพิมพ์ลายมงคลบนผืนผ๎าที่น าเสนอนี้ สามารถน าไปไปใช๎ประโยชน์เพ่ือให๎ชุมชนใช๎ผลิตและจัด
จ าหนํายผลิตภัณฑ์ใหมํตํอไปในอนาคต ผู๎ออกแบบได๎น าเสนอเทคนิควิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตครั้งละ

    
  

มากๆ และลดขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ใช๎เวลานานให๎ลดลง อีกทั้งน าเอาลวดลายทอดั้งเดิม ที่มีความหมาย
มงคล ผสมผสานความเชื่อรอบๆชุมชน มาประยุกต์สร๎างลวดลายพิมพ์ลายใหมํลงบนผ๎าขาวม๎า เพ่ือให๎ชุมชน
รู๎สึกเป็นเจ๎าของ ท าให๎เกิดความรักในงานที่ตนได๎มีสํวนรํวม และตํอยอดความรู๎ที่ได๎เพ่ือพัฒนาชุมชนให๎
สามารถเลี้ยงตนเองได๎ ยืนอยูํได๎ด๎วยตนเองอยํางยั่งยืน    

ทั้งนี้แนวทางที่น าเสนอเป็นเพียงตัวอยํางหรือต๎นแบบน าทางให๎จุดประกายความคิดเพ่ือน าไปประยุกต์
ตํอยอดและสร๎างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ผลิตจากผ๎าขาวม๎า ทั้งแบบลวดลายผ๎าที่เป็นสองมิติ
และสามมิติที่มีความสวยงามนั้น ควรน าไปทดลองผลิตจริง เพ่ือให๎ทราบถึงขนาด และการใช๎งานจริงที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แตํละประเภท  
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การทบทวนวรรณกรรมการออกแบบท่อน�าแสงแนวดิ่งส�าหรับบ้านพักอาศัย
Literature Review on Designing Vertical Light Pipe for Residential

จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ1  

บทคัดย่อ
														บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อทบทวนวรรณกรรมการออกแบบท่อน�าแสงแนวดิ่งส�าหรับ
บ้านพักอาศัย	 โดยศึกษาปัจจัยที่จะน�าไปสู่การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย	 พบปัจจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี	้																
ท่อน�าแสงนั้นประกอบด้วย	ส่วนรับแสงที่จะติดต้ังบริเวณหลังคาด้านนอก,	ส่วนน�าพาแสงเข้ามาในอาคารผ่าน
ทางท่อน�าแสงที่ใช้วัสดุที่มีค่าการสะท้อนแสงที่สูง	และส่วนกระจายแสงซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณเพดานของพ้ืนที่ที่
ต้องการแสงสว่าง		โดยการออกแบบส่วนน�าพาแสงของท่อน�าแสงแนวดิ่ง		เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสะท้อน
ของแสง		ซึง่ต้องใช้วสัดทุีม่ค่ีาการสะท้อนแสงทีส่งู	เพือ่ลดการสญูเสยีปรมิาณแสงสว่าง	ในการวเิคราะห์ปรมิาณ
แสงสว่างท่ีเข้ามาในอาคาร	 ใช้วิธี	 Daylight	 Factor	Method	 ซึ่งเป็นวิธีที่ระดับแสงสว่างภายในจะขึ้นกับ
สภาพท้องฟ้าเป็นหลัก	 โดยสัมพันธ์กับต�าแหน่งของดวงอาทิตย์ท่ีมีผลต่อแสงสว่างและปริมาณความเข้ม														
ของแสง	ดังนั้นในการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย	ต้องก�าหนดสภาพท้องฟ้าให้เหมาะสม	และน�าค่า	Daylight	
Factor	ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เหมาะสมส�าหรับบ้านพักอาศัย	

ค�าส�าคัญ: ทบทวนวรรณกรรม,	ท่อน�าแสงแนวดิ่ง,	แสงธรรมชาติ

Abstract 
									 This	article	purposed	to	literature	review	about	the	designing	of	vertical	light	pipe	
for	residential	by	studying	the	factors	that	will	lead	to	the	design	of	the	research	methodology.		
The	various	factors	involved	are	the	vertical	light	pipe	system	consists	of	three	parts.	First,															
a	collector	which	is	mounted	on	the	outside	of	the	roof	and	gathers	sunlight.	Second,	light-re-
flective	tube	which	is	coated	with	highly	reflective	material	to	transmit	the	daylight	into	the	
diffuser.	Third,	a	diffuser	which	is	installed	on	the	ceiling	in	the	room	for	spreading	the	daylight	
into	the	space.	Designing	the	light-reflective	tube	of	the	vertical	 light	pipe	related	to	the	
reflection	behavior	of	light	which	requires	materials	with	high	reflectivity	for	reducing	light	
loss.	Analyzing	the	amount	of	light	entering	the	building	use	the	Daylight	Factor	Method	which	
the	interior	light	level	is	primarily	based	on	the	sky	condition	and	the	position	of	the	sun.	
Therefore,	 in	 the	 design	 of	 research	methods	must	 determine	 the	 sky	 conditions	 to	 be																
appropriate.	 Also,	 bringing	 the	 Daylight	 Factor	 value	 to	 be	 compared	with	 the	 standard															
suitable	for	the	residential	after	that.	

Keywords:  Literature	Review,	Vertical	Light	Pipe,	Daylighting
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จากนโยบายยุทธศาสตร์พลังงาน 4.0 ของประเทศ ที่ตั้งเป้าในการลดการใช้พลังงานเพ่ือประหยัด
ทรัพยากรในประเทศนั้น  หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงกว่าเดิม การเพ่ิมปริมาณแสงสว่าง
ธรรมชาติ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ และยังเพ่ิมปริมาณแสงธรรมชาติ ซึ่งเป็นแสงสว่างที่มี
คุณภาพเข้ามาใช้ในอาคารได้อีกด้วย  การศึกษาแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาการใช้พลังงานให้คุ้มค่า  ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่อันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ตามนโยบาย   
Thailand 4.0     

จากการคาดการณ์ว่าในพ.ศ. 2573 ประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นถึง 8.1พันล้านคน โดยร้อยละ 60 นั้นมี
การกระจายตัวอยู่ในทวีปเอเชีย (วรชัย ทองไทย,2554:329)  ซ่ึงอาจส่งผลท าการใช้พลังงานของประชากรใน
อนาคตนั้นเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย  

รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 พบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2558 แนวโน้มการใช้
ไฟฟ้าของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นทุกปี  โดยอาคารประเภทบ้านพักอาศัยนั้น ใช้พลังงานไฟฟ้ามากเป็นอันดับสาม
รองจากอุตสาหกรรมการผลิต และอาคารประเภทธุรกิจการค้า  โดยเมื่อแยกส่วนการใช้พลังงานในบ้านพัก
อาศัยนั้น  สามารถแยกส่วนการใช้งานออกเป็น 3 ประเภทคือ การใช้พลังงานส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, 
ส าหรับไฟฟ้าอุปกรณ์  และส าหรับระบบไฟฟ้าปรับอากาศ  โดยการใช้พลังงานส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างมี
สัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 25% ของการใช้พลังงานทั้งหมด  การน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารจึงมี
แนวโน้มในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือระบบแสงสว่างได้  โดยลักษณะของบ้านพักอาศัยนั้น 
ส่วนมากเป็นการเปิดช่องแสงด้านข้างเพ่ือน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานภายในอาคารในรูปแบบของประตูและ
หน้าต่าง ท าให้บางส่วนของอาคารที่อยู่ห่างจากต าแหน่งช่องเปิดนั้น  แสงธรรมชาติไม่สามารถส่องเข้าไปถึงได้  
การเปิดช่องเปิดด้านบนส าหรับอาคารที่อยู่ชั้นบนสุดสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้  แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาใน
กรณีที่พ้ืนที่นั้นๆ ไม่ได้อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร  ดังนั้นการใช้ท่อน าแสงทั้งแนวดิ่งและแนวนอน จึงเป็นอีก
ทางเลือกท่ีสามารถน าแสงธรรมชาติเข้าไปยังบริเวณอาคารที่ไม่ได้อยู่ชั้นบนสุด และอยู่ลึกเข้าไปในอาคารได้   

ท่อน าแสงแนวดิ่ง เป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจในการน ามาใช้ออกแบบเพ่ือการประหยัดพลังงาน โดย
ในการออกแบบนั้นมีปัจจัยหลายประการที่ต้องค านึงถึง เนื่องจากการจัดวางท่อน าแสงแนวดิ่งนั้น จะส่งผลต่อ
การวางผังพ้ืนในอาคาร ทั้งด้านรูปทรงและขนาด  เนื่องจากหากต้องการแสงสว่างในชั้นที่ไม่ได้อยู่ชั้นบนสุดนั้น  
ต้องติดตั้งท่อน าแสงผ่านชั้นอื่นที่อยู่เหนือชั้นที่ต้องการขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดการเสียพ้ืนที่ และส่งผลต่อการใช้งาน
ในพ้ืนที่นั้น รวมถึงความยาวของท่อส่งผลถึงปริมาณแสงสว่างที่ส่องลงไปถึงชั้นที่ต้องการ การทบทวน
วรรณกรรมเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบท่อน าแสงแนวดิ่ง จึงมีประโยชน์ในการออกแบบวิธีการวิจัยเรื่อง
ท่อน าแสงแนวดิ่งต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งน าไปสู่การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยในการออกแบบท่อน าแสงแนวดิ่ง

ส าหรับบ้านพักอาศัย 

ผลการทบทวนวรรณกรรม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมการออกแบบท่อน าแสงแนวดิ่งและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จ าแนกออกมาเป็น
ประเด็นดังนี้ 1) พฤติกรรมของแสง 2) สภาพลักษณะท้องฟ้า 3) ลักษณะการน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ใน
อาคาร 4) การวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างที่เข้ามาในอาคาร 5) มาตรฐานระดับการส่องสว่าง  6) องค์ประกอบ
ของท่อน าแสงแนวดิ่ง 
1. พฤติกรรมของแสง 

  
 

แสงเดินทางออกจากแหล่งก าเนิดเป็นเส้นตรงสู่ตัวกลางต่างๆ ตั้งแต่ อากาศ ของเหลว วัตถุโปร่งแสง วัตถุ
ทึบแสง  เมื่อเดินทางมากระทบตัวกลางการเดินทางของแสงจะเปลี่ยนแปลง  และแสดงพฤติกรรมดังนี้ 

1.1 การดูดกลืน (Absorption)  เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลาง  จะถูกดูดกลืนหายไปในตัวกลางและ
เกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน 

1.2 การสะท้อน (Reflection)  คือพฤติกรรมที่แสงเดินทางกระทบตัวกลาง  แล้วสะท้อนกลับออกมา  
โดยที่ความถี่ของคลื่นแสงสั้นไม่เปลี่ยนแปลง  โดยลักษณะสะท้อนแบ่งได้เป็น 

- การสะท้อนแบบเสมือนกระจกเงา  (Specular reflection) เกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบบน
ตัวกลางที่เป็นวัสดุทึบแสง  มีลักษณะเป็นผิวเรียบเป็นมันวาว การสะท้อนจะมีมุมของแสงที่
ตกกระทบเท่ากับมุมของแสงที่สะท้อน  

- การสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse reflection) เกิดเมื่อแสงตกกระทบบนตัวกลางที่มีผิว
หยาบ  แสงจะสะท้อนออกไปในหลายทิศทาง  โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมุมของแสงสะท้อนที่
กระจายออกไปจะไม่เท่ากับมุมของแสงที่ตกกระทบและเกิดการกระจายตัวในหลายทิศทาง  

1.3 การส่องผ่าน  (Transmission)  คือปรากฏการณ์เม่ือแสงตกกระทบด้านใดด้านหนึ่งของตัวกลาง  
แล้วทะลุผ่านไปอีกด้านหนึ่ง  โดยการส่องผ่านของแสงสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของตัวกลาง
ดังนี้ 

- ตัวกลางโปร่งใส (Transparent medium) การส่องผ่านตัวกลางลักษณะนี้แสงจะเกิดการหัก
เหหรือเปลี่ยนทิศทาง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวกลาง  และจะทะลุผ่านในลักษณะเดิม
ของล าแสงที่ตกกระทบ  โดยยังสามารถมองเห็นแหล่งก าเนิดแสงที่อีกด้านหนึ่งของตัวกลาง
ได้อย่างชัดเจน  เช่น  กระจกใส   

- ตัวกลางโปร่งแสง  (Translucent medium) การส่องผ่านของแสงลักษณะนี้  แสงที่ส่องผ่าน
จะเกิดการกระจาย โดยไม่สามารถมองเห็นแหล่งก าเนิดแสงอีกด้านหนึ่งของตัวกลางได้อย่าง
ชัดเจน เช่น กระจกฝ้า 
   

2. สภาพลักษณะท้องฟ้า (Sky Conditions) 
ความสว่างของท้องฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนต าแหน่ง  

โดยทั่วไปประเทศไทยตั้งในสภาพพ้ืนที่อากาศร้อนชื้น  สภาพท้องฟ้าจะมีเมฆปกคลุม  รวมถึงปริมาณฝุ่น ควัน 
และไอน้ า  ซึ่งส่งผลต่อความสว่างของท้องฟ้า  โดยทั่วไปสามารถแบ่งสภาพของท้องฟ้าได้เป็น 3 แบบคือ (พิรัส 
เหล่าไพศาลศักดิ์, 2541) 

2.1 Overcast Sky คือลักษณะท้องฟ้าที่มีละอองน้ ากระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศสูง มีปริมาณเมฆปก
คลุมมากกว่า 70% ขึ้นไป เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านจะเกิดการสะท้อนและหักเหของแสงอาทิตย์
เกือบเท่ากันในทุกทิศทาง  ซึ่งส่งผลให้ท้องฟ้าแบบ Overcast Sky มีลักษณะเป็นสีขาว  (White-
Colored Sky)  ทีต่ าแหน่งแนวระนาบนอน (Horizontal) อัตราความสว่างที่บริเวณยอดโดม 
(Zenith) เมื่อเทียบกับบริเวณฐานของโดม (Horizon) เท่ากับ 3 : 1   



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1250 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 251
  
 

2.2 Clear sky เป็นสภาพท้องฟ้าโปร่ง ท้องฟ้ารูปแบบนี้มีลักษณะทั่วไปเป็นสีฟ้า  เป็นสภาวะที่มีเมฆ
ปกคลุมไม่เกิน 30% โดยมีค่าความสว่างสูงสุดบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์และค่อยๆลดความสว่าง
จนกระท่ังมีค่าความสว่างต่ าสุดเมื่อวัดที่มุมห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะ 90 องศา  โดยค่าความ
สว่างของท้องฟ้าจะมีความสว่างบริเวณฐานในแนวระนาบมากกว่าบริเวณด้านบน (Overhead 
plane)   

2.3 Partly cloudy sky เป็นลักษณะท้องฟ้าที่ไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จะมีลักษณะ
ผสมกันระหว่างรูปแบบ Clear sky และ Overcast sky หรืออาจพิจารณาจากปริมาณเมฆที่ปก
คลุม  ท้องฟ้าที่จัดอยู่ในลักษณะ Partly cloudy sky จะมีปริมาณเมฆปกคลุมประมาณ 30% - 
70% โดยทั่วไปจะให้ค่าการส่องสว่างที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับแสงที่ได้จากท้องฟ้าชนิดอื่น  โดยมี
ระดับความส่องสว่างของท้องฟ้าแบบโปร่งประมาณ 10-15% ซึ่งเป็นผลมาจากการสะท้อนแสง
จากเมฆ  

เนื่องจากแสงธรรมชาตินั้น จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพท้องฟ้า  การศึกษาในแต่ละสภาพท้องฟ้าจึง
ส่งผลต่อปริมาณและรูปแบบของแสงสว่าง โดยสภาพท้องฟ้า overcast sky ส่งผลให้แสงสว่างที่ส่องผ่านท่อน า
แสงมีการกระจายตัวของแสง โดยยิ่งท่อน าแสงแนวดิ่งที่มีค่า aspect ratio มาก ยิ่งท าให้เกิดการสะท้อนของ
แสง และมีการกระจายตัวของแสงสว่างมากยิ่งขึ้น  ในขณะที่ในสภาพอากาศแบบ clear sky จะท าให้เกิด
รูปแบบของแสงเป็นวงแหวน โดยเฉพาะท่อน าแสงแนวดิ่งที่มีค่า aspect ratio ต่ า ส่วนสภาพท้องฟ้าแบบ 
partly cloudy sky จะเกิดรูปแบบของวงแหวนแตกต่างกันไปตามต าแหน่งของเมฆ  ,มุมของดวงอาทิตย์ ,
ความยาวของท่อ และความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน าแสง อีกท้ังต าแหน่งของดวงอาทิตย์จะส่งผล
ต่อมุมของแสงทีเ่ข้าสู่ท่อ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณแสงสว่างที่ผ่านท่อน าแสง  (David Jenkins, Tariq Muneer, 
2003)  

อีกท้ังสภาพท้องฟ้าที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อปริมาณแสงสว่างที่ส่องผ่านท่อน าแสงแนวดิ่งเข้ามาใน
อาคาร โดยจากการศึกษาปริมาณแสงสว่างที่ส่องผ่านท่อน าแสงแนวดิ่งระหว่างสภาพท้องฟ้า Clear Sky และ 
Overcast Sky (B.Malet-Damour, H. Boyer, S. Guichard, and F. Miranville, 2017) โดยใช้ท่อน าแสง
แนวดิ่งแบบ MLP(Mirrored Light Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร วางเอียง 20 
องศา ซึ่งได้ผลการศึกษาว่า สามารถใช้แสงสว่างจากท่อน าแสงแนวดิ่งได้ทั้งสองสภาพท้องฟ้า แต่แสงที่ได้จาก
ท้องฟ้าแบบ overcast sky จะมีการกระจายตัวของแสงมากกว่า และมีความส่องสว่างตามเกณฑ์การใช้งานได้
ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน   

3. การน าแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคาร  
การน าแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารนั้น  เพ่ือให้เกิดความสว่างแก่อาคาร  โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้

ร่วมกับแสงประดิษฐ์ในอาคารได้  มีข้อดีคือสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร  สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ดีให้แก่อาคาร   

ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่น ามาใช้ในการให้ความสว่างแก่อาคารนั้น  ในแต่ละช่วงเวลาจะมีความ
แตกต่างกัน  ซึ่งในการน าแสงธรรมชาติไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั้น ไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
น่าสบายภายในอาคาร  รวมถึงสภาวะที่ไม่สบายตาของผู้ใช้อาคารเช่นกัน  ดังนั้นจึงควรมีการควบคุมระดับ
ของแสงสว่างจากธรรมชาติให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม   

การน าแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารนั้น  มี 2 วิธีหลักๆ คือ (ปรีชญา  มหัทธนทวี, 2547.) 

  
 

1. แสงที่เข้ามาจากด้านข้าง (Side lighting) คือการน าแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารโดยผ่านช่องเปิด
บริเวณผนังของอาคาร โดยต าแหน่งช่องเปิดมี 2 ลักษณะคือ ช่องเปิดอยู่ที่ระดับสายตา และอยู่
เหนือระดับสายตา   

2. แสงที่เขา้มาจากด้านบน (Top lighting) คือการน าแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารโดยผ่านช่องเปิด
ด้านบน อาจใช้ร่วมกับการให้แสงจากทางด้านข้าง เพ่ือเพ่ิมปริมาณแสงสว่าง และท าให้การกระจาย
แสงดียิ่งขึ้น  โดยข้อจ ากัดของการให้แสงจากด้านบนคือ ต าแหน่งที่ให้แสงได้มีเพียงชั้นบนสุดของ
อาคารเท่านั้น  โดยแสงที่มาจากด้านบนนั้น ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในการให้แสงสว่างกับพ้ืนที่ท า
กิจกรรมในอาคาร  เนื่องจากมีปริมาณความสว่างมากกว่าแสงที่เข้ามาจากด้านข้าง  แต่
ขณะเดียวกัน  แสงก็น าความร้อนเข้าสู่อาคารเช่นเดียวกัน   

การใช้แสงธรรมชาติที่ให้เกิดประสิทธิภาพคือ การน าแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารโดยหลีกเลี่ยงการใช้แสง
โดยตรงจากดวงอาทิตย์  เนื่องจากจะสามารถลดปริมาณความร้อนที่มากับรังสีความร้อน   หรืออาจท าให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างแสงที่ส่องเข้ามาโดยตรงกับบริเวณข้างเคียง  ก่อให้เกิดสภาวะไม่สบายตาของผู้ใช้อาคาร  
โดยจากการศึกษาการน าท่อน าแสงแนวดิ่งมาใช้งานในอาคารนั้น (Vanita Thakkar,2013) ได้ศึกษาการใช้ท่อ
น าแสงแนวดิ่งขนาด 9”, 10” และ 11” ที่ความยาวท่อ 0.253 เมตร โดยเปรียบเทียบกับหลอดไฟขนาด 15 
W, 60W และ 100 W  และได้ผลลัพธ์ว่าที่ระดับใช้งานสูงจากพ้ืน 0.80 เมตร ท่อน าแสงมีระดับความส่อง
สว่างเทียบเท่าหรือมากกว่าหลอดไฟขนาด 100 W ประมาณ 4 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งส่งผลลพัธ์ให้ลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้ 

 
 

4. การวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างภายในอาคาร 
การวิเคราะห์การให้แสงสว่างภายในอาคารที่เกิดจากแสงธรรมชาติ  แบ่งได้เป็น 3 วิธีคือ Lumen 

Method, Daylight Factor Method และ Flux Transfer Method  
ในการค านวณแสงธรรมชาติด้วยวิธี lumen method  เป็นการค านวณเพ่ือหาปริมาณ ฟลักซ์ส่องสว่างที่

เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ใช้งานที่ต้องการความส่องสว่างอย่างสม่ าเสมอ  เช่น การส่องสว่างในส านักงาน 
ห้องเรียน  ในการค านวณต้องค านึงถึงผลการสะท้อนของพ้ืน ผนัง และเพดาน ซึ่งเป็นการส่องสว่างแบบ
indirect  ในขณะที่การค านวณแสงธรรมชาติโดยวิธี Daylight Factor Method  เป็นวิธีในการค านวณระดับ
ความส่องสว่างภายในอาคารที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่  โดยระดับแสงสว่างภายในจะขึ้นกับสภาพ
ท้องฟ้าเป็นหลัก  ซึ่งสัมพันธ์กับต าแหน่งของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อแสงสว่างและปริมาณความเข้มของแสง  
นอกจากนี้ยังขึ้นกับมุมที่ดวงอาทิตย์กระท าต่อพ้ืนที่ซึ่งแปรเปลี่ยนตามวันและเวลาที่แตกต่างกัน ( อธินันท์ 
โสภาพงศ์, 2543)  โดยองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลต่อแสงสว่า งธรรมชาติ  โดยทั่วไปพิจารณาจาก
องค์ประกอบดังนี้ 

1. องค์ประกอบจากท้องฟ้า (Sky component, SC) เป็นแสงธรรมชาติจากภายนอกท่ีเข้าสู่
อาคารโดยตรง  โดยจะมีปริมาณความส่องสว่างที่มากหรือน้อยตามสภาพของท้องฟ้าที่แตกต่างกัน   

2. องค์ประกอบจากการสะท้อนแสงภายนอกอาคาร  (Externally reflected component, 
ERC) เป็นการพิจารณาแสงที่เกิดจากการสะท้อนของวัตถุ  หรืออาคารที่ตั้งอยู่ภายนอก  หรือบริเวณข้างเคียง
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อาคาร  และสะท้อนวัตถุดังกล่าวเข้ามาสู่ตัวอาคาร  เสมือนเป็นแหล่งก าเนิดแสงอีกตัวหนึ่ง  ซึ่งปริมาณแสงที่
เกิดข้ึนจะขึ้นอยู่กับทิศทางที่แสงสะท้อน  หรือคุณสมบัติของพ้ืนผิวที่สะท้อนแสงนั้น 

3. องค์ประกอบจากการสะท้อนแสงภายในอาคาร (Internal reflected component,  IRC) 
เป็นแสงที่เกิดจากการสะท้อนของวัตถุที่อยู่ภายในอาคาร  จากแสงที่มาจากองค์ประกอบจากท้องฟ้าและ
องค์ประกอบจกการสะท้อนแสงภายนอก  ปริมาณแสงจะขึ้นอยู่กับทิศทางท่ีแสงสะท้อน  หรือคุณสมบัติของ
พ้ืนผิวที่สะท้อนแสงนั้นๆ  เช่นเดียวกับองค์ประกอบจากการสะท้อนแสงภายนอกอาคาร 

โดยการหาค่า Daylight factor (DF) นั้นใช้หลักในการก าหนดอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างค่า
ความส่องสว่างภายในอาคารในระนาบพ้ืนผิว ( Einterior ) ต่อค่าความส่องสว่างภายนอกของอาคาร (Eexterior)ใน
ระนาบเดียวกัน  โดยความสว่างที่เกิดขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับต าแหน่ง และทิศทางของดวงอาทิตย์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามวันและช่วงเวลา  โดยมีสมการมาตรฐานที่ใช้ในการค านวณดังนี้ 

 

                  DF     =    ค่าความสว่างภายใน   x 100                                          (1)   
                 ค่าความสว่างภายนอกอาคาร(ไม่คิดแสงแดดตรง) 
 

การก าหนดค่าของ  Daylight  factor ที่พอเพียงต่อการใช้งาน พิจารณาได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงค่า Daylight factor ทีเ่พียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ 

ลักษณะการใช้งาน ค่า DF% 
การอ่านหนังสือ  การท างานปกติในช่วงเวลาปกติท่ีไม่ได้มีการใช้
สายตาในกิจกรรมหนึ่งๆนานเกินไป 

1.5 – 2.5 

การอ่านหนังสือ หรือการใช้สายตาในการท างานในช่วงเวลานาน
พอสมควร  หรือการท างานที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย 

2.5 – 4.0 

การท างานที่ต้องการความละเอียดสูง  หรือการใช้เครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

4.0 – 8.0 

ที่มา  :  Millet and Bedrick ,1980 อ้างอิงใน Mechanical and Electrical 
Equipment for Building, 1992: 197 

 
 

5. มาตรฐานระดับการส่องสว่าง 
การเลือกใช้แสงสว่างให้เหมาะสมกับบ้านพักอาศัยนั้นมีความส าคัญ  เนื่องจากบ้านพักอาศัยนั้น เป็น

สถานที่ซึ่งผู้อยู่อาศัยใช้ในการพักผ่อน การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ าวัน และอยู่อาศัยในแต่ละวันเป็น
เวลานาน  โดยในการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยควรศึกษามาตรฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาค่าความส่องสว่างข้ันต่ าที่
แต่ละพ้ืนที่ใช้สอยต้องการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

  
 

ตารางที่ 2  แสดงระดับความส่องสว่างข้ันที่ต่ าที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่และกิจกรรมต่างๆในอาคาร 
ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม Emlux UGR, Ra, หมายเหตุ 

พื้นที่ภายในอาคารทั่วไป 
โถงทางเข้าอาคาร 100 22 60  
โถงนั่งพัก 200 22 80  
พ้ืนที่ทางเดินภายในอาคาร 100 28 40 ระหว่างทางเข้า ออก ให้ระวังการเปลี่ยน

ระดับความเข้มแสงแบบทันท ี
บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน 150 25 40  
ห้องอาหารทั่วไปภายในอาคาร 200 22 80  
ห้องน้ า ห้องสุขา ห้องรับฝากของ 200 25 80  
ห้องเก็บของ 50 25 60  

ที่มา : สมาคมแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
โดย คอลัมน์ที่ 1 แสดงลักษณะห้อง  ลักษณะงาน หรือกิจกรรม 

คอลัมน์ที่ 2 แสดงค่า EmLux : Minimum Illuminance คือความส่องสว่างข้ันต่ าโดยเฉลี่ยของพ้ืนที่
ที่ใช้ท ากิจกรรมในแถวที่1  ซึ่งต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด 

คอลัมน์ที่ 3 แสดงค่า UGR (Limiting unified glare rating ) คือดัชนีบอกค่าระดับความไม่สบายตา
มากที่สุดที่ยอมรับได้จากระบบแสงสว่าง ณ พื้นที่หรือจุดท างานตารางที่ 2.3 การ
เปรียบเทียบมาตรฐานการส่องสว่างของมาตรฐานต่างๆ 

          คอลัมน์ที่ 4 แสดงค่า Colour – rendering (Ra) คือค่าดัชนีความถูกต้องของสีขั้นต่ า โดยควรเลือก
ชนิดหลอดไฟที่ให้ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่าค่าที่ก าหนด    

 คอลัมน์ที่ 5 แสดงค าแนะน าต่างๆ 
เมื่อน ามาตรฐานต่างๆมาท าการเปรียบเทียบแล้ว จะได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 3 โดยค่าความส่องสว่างข้ันต่ าที่
น ามาค านวณในการออกแบบการวิจัยคือ 200 lux 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบมาตรฐานการส่องสว่างของมาตรฐานต่างๆ 
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General areas 
Entrance halls 200 - - 100 100 - 
Corridors,passageways 50 - 100 100 100 - 
External covered ways - - 30 - - - 
Loading ramps /bays - - - 150 150 - 
Canteen 200 - - 100 200 - 
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โดย SANS 10114 – 1 : 2005 คือ   SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD Edition 3 
NZS 6703 : 1984   คือ   NEW ZEALAND STANDARD 
ISO 8995 CIE S 008/E   คือ   INTERNATIONAL STANDARD 
IS : 3646 (Part II) -1966 คือ   INDIAN SRANDARD 

 
ที่มา :  สมาคมสถาปนิกสยาม ,  2539. 

:   INDIAN STANDARD, 1966. 
:  International Standard, 2002. 
:  New Zealand Standard, 1984. 
:  South African National Standard, 2005. 

 

6. ท่อน าแสงแนวดิ่ง ท่อน าแสงแนวดิ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ  
6.1 ส่วนรวมแสง (collector) เป็นอุปกรณ์ส าหรับรับแสงธรรมชาติเข้าสู่ท่อน าแสง โดยวัสดุที่ใช้คือ โพลี 

คาร์บอเนตที่สามารถป้องกันรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ โดยจะส่วนโดมรับแสงเป็น 2 ประเภทหลักคือ
โดมแบบธรรมดา ) Sun Light Dome  (และโดมแบบติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ) Sun 

Trackec Light Dome  (เพ่ือที่จะให้ได้คุณภาพของแสงที่มีความเสถียรต่อการใ ช้งาน  
6.2 ส่วนท่อน าพาแสง )Light Pipe (ท าหน้าที่น าแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวอาคารในลักษณะกระจายแสง 

จากส่วนรวมแสงบนหลังคาถึงส่วนปลายท่อเพ่ือใช้งานภายในอาคาร โดยวัสดุคืออลูมิเนียม
คุณภาพสูงทีม่ีความมันวาวเป็นพิเศษ  

6.3 ส่วนกระจายแสง )Diffuser (ท าหน้าที่กระจายแสงไปยังจุดต่างๆ ภายในอาคาร และมีส่วนช่วยลด 
การเกิดแสงล าตรง  
ท่อน าแสงแนวดิ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง รวมไปถึงความยาว และค่า aspect ratio ที่หลากหลาย 

ซึ่งส่งผลต่อปริมาณแสงสว่างที่เข้าสู่ในอาคาร ในการศึกษาเรื่องขนาดและรูปแบบของท่อน าแสงแนวดิ่ง ซึ่ง
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างท่อน าแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60, 0.80 และ 1.00 เมตร ที่ความยาว 0.50 – 
6.00 เมตร ผ่านทางโปรแกรม DIALux 4.9 พบว่าการใช้งานอาคารส าหรับกิจกรรมที่ต้องการปริมาณความ
ส่องสว่างที่ 200 lux พบว่าท่อที่เหมาะสมคือท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ที่ความยาวท่อ 0.50 – 
1.00 เมตร ส่วนกิจกรรมที่ต้องการปริมาณความส่องสว่างที่ 100 lux พบว่าท่อที่เหมาะสมคือท่อที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร ที่ความยาวท่อ 0.50 – 3.00 เมตร )ศิวดล อุปพงษ์ ,ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล , 2556   (แต่ใน
การศึกษาปริมาณแสงสว่างที่เข้าสู่อาคารนั้น มีความหลากหลายของขนาดท่อน าแสง หากเปรียบเทียบท่อน า
แสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30, 0.60 และ 0.90 เมตร ที่มีค่า aspect ratio แตกต่างกันพบว่ารูปแบบท่อ

น าแสงแนวดิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า และมีค่า aspect ratio ที่ต่ า จะมีปริมาณแสงสว่างส่องผ่าน
เข้ามามากกว่า )นศมา เพ้ียนภักตร์ , 2553)  
 
ผลสรุปการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม 

บทความวิชาการนี้ได้ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมแนวคิดเพ่ือศึกษาปัจจัยที่
น าไปสู่การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยในการออกแบบท่อน าแสงแนวดิ่งส าหรับบ้านพักอาศัย  พบว่าท่อน าแสง
นั้นประกอบด้วยส่วนรวมแสง ส่วนน าพาแสง และส่วนกระจายแสง โดยพฤติกรรมการสะท้อนของแสง
เกี่ยวข้องกับส่วนน าพาแสง ซึ่งในการออกแบบส่วนน าพาแสงของท่อน าแสงแนวดิ่ง ต้องใช้วัสดุที่มีค่าการ

  
 

การน าแสงธรรมชาตมิาใช้ในอาคาร 

สะท้อนแสงที่สูง เพ่ือลดการสูญเสียปริมาณแสงสว่างให้น้อยที่สุด และการออกแบบส่วนน าพาแสงนั้น มีรูปทรง
วงกลม และมีขนาด รวมถึงความยาวของท่อน าแสงที่แตกต่างกันออกไป 

ในการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่างที่เข้ามาในอาคาร ใช้วิธี Daylight Factor Method  ซึ่งเป็นวิธีที่
ระดับแสงสว่างภายในจะขึ้นกับสภาพท้องฟ้าเป็นหลัก  โดยสัมพันธ์กับต าแหน่งของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อแสง
สว่างและปริมาณความเข้มของแสง  ดังนั้น ในการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ต้องก าหนดสภาพท้องฟ้าให้
เหมาะสม  และน าค่า Daylight Factor ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับบ้านพักอาศัย 
สรุปเป็นแผนภูมิดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           แผนภูมิที่ 1 สรุปการเลือกใช้ปัจจัยเพื่อน ามาออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
 
 
 
 

แสงจากด้านข้าง แสงจากด้านบน 

การใช้ท่อน าแสงแนวดิ่ง 
- ก าหนดตัวแปรในการศึกษา ด้านขนาด

พื้นที่หน้าตัด ค่า aspect ratio และระยะจาก
ปลายท่อถึงพื้นที่ใช้งาน 

การวิเคราะห์ปรมิาณแสงสว่างท่ีเข้ามาในอาคาร 

Lumen Method Daylight Factor Method Flux Transfer Method 

สภาพท้องฟ้า 

Clear Sky Partly Cloudy Sky Overcast Sky 

น าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ
การใช้แสงสว่างส าหรับบ้านพักอาศัย 

สรุปเพื่อหาแนวทางในการออกแบบท่อน าแสงแนวดิ่ง 
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โดยผลจากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าในการศึกษาเรื่องท่อน าแสงแนวดิ่งยัง
ขาดการศึกษาเรื่องรูปแบบหน้าตัดของท่อน าแสงในรูปทรงอ่ืนๆ  ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายในการ
น าไปออกแบบผังไฟ และผังฝ้าของอาคาร รวมถึงศึกษาระดับปริมาณแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการใช้ งาน
ส าหรับบ้านพักอาศัย เพ่ือให้มีทางเลือกที่เหมาะสมต่อการออกแบบส าหรับสถาปนิก มัณฑนากร หรือองค์กร
ด้านอสังหาริมทรัพย์ น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการประหยัดพลังงานในอาคารพักอาศัยต่อไป 
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การศึกษาพัฒนาการของภาพวาดฝาผนังสากลจากอดีตสู่ยุคปัจจุบัน
The Study of the Development about International Mural from The Past 

to The Present.

อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์1

บทคัดย่อ
													บทความนี้อธิบายความหมายของภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1.)	ศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของภาพวาดฝาผนังในอดีต	และการพัฒนาสู่ภาพวาดฝาผนังร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน	2.)	วิเคราะห์
พฒันาการภาพวาดฝาผนงัแต่ละยคุสมยัจากอดีตถึงปัจจบุนั	เพ่ือให้สังคมเห็นคณุค่างานสร้างสรรค์ประเภทงาน
ตกแต่งฝาผนัง	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบที่ก�าลังนิยมในปัจจุบันประเภทหนึ่ง	 โดยใช้การวิเคราะห์รูป
แบบและเทคนิคของแต่ละประเทศ	แบ่งเวลาตามยุคสมัยเป็น	8	ช่วงเวลาในตารางเปรียบเทียบ	 เพื่อเห็นการ
พัฒนาภาพวาดฝาผนังจากอดตีมาสู่ปัจจุบัน	ผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่หลากหลายนั้นเกิดจากอิทธิพล
การเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจ,	การเมือง	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์	

ค�าส�าคัญ: ภาพวาดฝาผนัง,	จิตรกรรมปูนเปียก,	การออกแบบตกแต่งภายในแบบร่วมสมัย

Abstract 
									 This	article	describes	the	meaning	of	mural	painting	and	aims	to	1.)	Study	the	
history	of	mural	paintings	in	the	past	that	develop	to	contemporary	mural	paintings	in	the	
present.	2.)	Analyze	the	development	of	mural	paintings	for	each	period	Influenced	types	of	
mural	in	contemporary	interior	design.	Using	the	analysis	of	patterns	and	techniques	of	each	
country	divided	to	the	period	into	8	periods	in	the	comparison	table.	The	results	of	mural	
changing	are	caused	by	the	influence	of	economic	changes,	politics	and	especially	computer	
technology.

Keywords:  Mural,	Fresco,	Contemporary	interior	design
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บทน า 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยเช่นบ้านคฤหาสน์ อาคารส านักงาน บริษัทชั้นน า สปาร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม 

การตกแต่งภายใน และการตกแต่งภายนอกอย่างแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจุบันการออกแบบพัฒนาปรับปรุง
ให้ทันสมัยกว่าในอดีตตามสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างรสนิยมและสร้างจุด
ขายที่แสดงตัวตนลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่น การน าหลักการทางศิลปะมาผสมผสานเข้ากับการตกแต่งทั้ง
สถาปัตยกรรมภายนอกและงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยเฉพาะการพิถีพิถันในการออกแบบตกแต่งภายใน
เพ่ือการด ารงชีวิตภายในบ้านที่สะดวกทั้งกายและใจ การตกแต่งที่ช่วยเพ่ิมเสน่ห์สไตล์บ่งบอกบุคลิคอย่างโดด
เด่นนอกเหนือจากเครื่องเรือนเครื่องใช้ส าหรับการใช้สอยโดยปกติทั่วไปแล้ว คือการประดับภาพวาดหรือภาพ
ฝาผนัง ซ่ึงถือเป็นงานออกแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก ที่แสดงออกถึงความงดงามวิจิตรอย่างมีสุนทรีย์
เหนือชั้น สร้างรสนิยมในระดับของชนชั้นสูงหรือแสดงความเป็นปัจเจคบุคคลขั้นสูงสุดอีกด้วย 

ภาพวาดฝาผนังบ่งบอกถึงรสนิยมได้อย่างไร ผู้วิจัยจึงศึกษาประวัติความเป็นมาของภาพวาดฝาผนัง
จากอดีต เพ่ือท าให้สามารถเข้าใจภาพวาดฝาผนังที่เกิดขึ้นอย่างแตกต่างของแต่ละยุคสมัย, หน้าที่และบทบาท
ของภาพวาดฝาผนัง แล้วน าเสนอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจนน ามาสู่การพัฒนาการมาถึงภาพวาดฝาผนัง
ในงานตกแต่งร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาพวาดฝาผนังในอดีต และการพัฒนาสู่ภาพวาดฝาผนังร่วมสมัย
ในยุคปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์พัฒนาการภาพวาดฝาผนังแต่ละยุคสมัยจากอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้สังคมเห็นคุณค่างาน
สร้างสรรค์ประเภทงานตกแต่งฝาผนัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบที่ก าลังนิยมในปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 จิตรกรรมฝาผนัง มีความหมายในวิกิพีเดียไทย-อังกฤษท่ีขยายความต่างกันดังนี้ 

1.) นิยามศัพท(์2561) จาก วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี(ไทย) หมายความว่า.. 
จิตรกรรมฝาผนัง (ภาษาอังกฤษ: mural painting) คือภาพเขียนหลายชนิดที่เขียนบนปูน บนผนัง

หรือเพดาน เทคนิคที่นิยมกัน คือ การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco) โดยค าว่า “fresco” มา
จากภาษาอิตาลี “affresco” ซึ่งมาจากค าว่า “fresco” หรือ “สด” รากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน 

ในความหมายข้างต้นที่กล่าวถึงการเขียนภาพปูนเปียกท่ีแสดงถึงสัญลักษณ์ของภาพวาดฝาผนังที่เฟ่ือง
ฟูในสมัยเรอเนสซองส์ ซ่ึงสามารถเข้าใจความหมายนี้ได้จากประวัติความเป็นมา 

2.) ความหมายจาก วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี(อังกฤษ) หมายความว่า.. 
จิตรกรรมฝาผนังเป็นงานศิลปะ เป็นรูปแบบได้ทั้งงานเพ้นท์หรืองานประยุกต์เชิงพาณิชย์บนผนังหรือ

เพดานโดยตรง รวมทั้งติดผนึกกับผนังถาวร การออกแบบภาพวาดฝาผนังในลักษณะต่างๆ กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานสถาปัตยกรรมทีก่ าหนดพ้ืนที่นั้นให้หลอมรวมกับภาพฝาผนังอย่างกลมกลืน ซึ่งบางภาพอาจวาดบนผืน
ผ้าใบขนาดใหญ่แล้วน ามาติดกับผนัง ก็สามารถเรียกเป็น "ภาพวาดฝาผนัง" ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

         
  

ประวัติความเป็นมา 

 
ภาพ Murals of sorts date to Upper Paleolithic times such as the cave paintings 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_painting 
ภาพวาดฝาผนังแรกที่สุดสร้างเมื่อ 1500 ก่อนคริสต์ศักราชพบที่เกาะครีตในประเทศกรีซ ชิ้นที่ส าคัญ

ที่สุดเรียกว่า “The Toreador” เป็นเรื่องราวของพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่คนกระโดดข้ามหลังวัว งานชิ้นอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะพบบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน 

ในประเทศอียิปต์ ภาพวาดฝาผนังพบมากเป็นงานในสุสานฝังศพและจะใช้วิธีวาดบนปูนแห้ง ภาพวาด
ฝาผนังแบบปูนแห้ง (Secco อิตาลีแปลว่า แห้ง) วิธีนี้จิตรกรจะผสมสีกับสารที่ท าให้ติดผนังเช่นไข่ (เรียกว่า 
“เทมเพอรา”) กาวหรือน้ ามัน เพ่ือให้สียึดติดกับผนัง สิ่งที่ควรสังเกตคือความแตกต่างระหว่างจิตรกรรมปูน
แห้งที่วาดทับบนจิตรกรรมปูนเปียกซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมา 

 
ภาพสุสานอียิปต์ (ซ้าย), ภาพPunishment in ancient Egypt (ขวา) 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt 
ระหว่าง 200 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษถึงราวค.ศ. 600 พบจิตรกรรมฝาผนังประเทศอินเดียที่เพดานและ

ผนังถ้ าที่อจันตาวาดไว้เมื่อค.ศ.1819 เป็นเรื่อง"พุทธชาดก" เรื่องราวที่วาดเป็นฉากๆ แต่ไม่ต่อเนื่องกัน 

                 
ภาพฝาผนังจากอจันตา คริสต์ศตวรรษท่ี6(ซ้าย), ภาพฝาผนังของนักร าที่วัดBrihadisvara ค.ศ.1100 (ขวา) 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/จิตรกรรมฝาผนัง 
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ต่อมายุคกลางสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา คริสต์ศตวรรษที่14-17  เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในทวีปยุโรป จุดเริ่มต้นวัฒนธรรมยุคใหม่ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงวรรณกรรม, วิทยาศาสตร์, 
ศิลปะ, ศาสนาและการเมือง ศิลปะเรอเนสซองส์หมายถึงการเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการระลึกถึงศิลปะกรีกและโรมัน
ในอดีตซึ่งเคยรุ่งเรืองให้กลับมาอีก เป็นยุคเน้นความส าคัญของลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสนใจลักษณะ
ภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติ ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาการแขนงต่างๆจนเรียกได้ว่าเป็น "สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา" มีรากฐานมาจากอิตาลีและแผ่ขยายไปยังยุโรป 
คริสตจักรยังคงเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ส าคัญของเหล่าศิลปิน นอกจากนี้ยังมีพวกขุนนาง พ่อค้าผู้ร่ ารวย ซึ่งเป็นชน
ชั้นสูง ว่าจ้างและอุปถัมภ์เหล่าศิลปินต่างๆ ได้แก่ ตระกูลวิสคอนตี, สฟอร์ซาในมิลาน และตระกูลเมดีชีในนคร
ฟลอเรนซ์ การอุปถัมภ์ศิลปินนี้มีผลกระตุ้นให้ศิลปินใฝุหาชื่อเสียงและความส าเร็จในชีวิต เป็นที่รู้จักทั่วโลก
ตลอดกาล เช่น ลีโอนาร์โด ดาวินชี, มีเกลันเจโล ราฟาเอล สถานภาพทางสังคมของศิลปินเป็นที่ยอมรับอย่าง
สูงในวงสังคม เกิดส านักศิลปะเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือ และมีศิลปินระดับอัจฉริยะข้ึนมากมาย 

 

 
 

ภาพวาดฝาผนังบนเพดานของโบสถ์น้อยซิสติน โดยไมเคิล แอนเจโลระหว่าง ค.ศ. 1508-1512 ที่จ้างโดย
สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ที่มีชื่อเสียงที่สุด 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/จิตรกรรมฝาผนัง 
ภาพวาดฝาผนังที่อิตาลี ใช้เทคนิคการวาดภาพแบบปูนเปียกบนปูนปลาสเตอร์เปียก เทคนิคนี้สร้าง

ชื่อเสียงอย่างมากเรื่องคุณภาพและคุณค่าของภาพวาดชนิดน้ี จิตรกรรมฝาผนังแบบปูนเปียก (Buon fresco) 
เป็นวิธีที่ใช้สีผสมน้ าแล้ววาดลงบนปูนปลาสเตอร์ lime mortar ปาดไว้บางๆ บนผนัง ภาษาอิตาลีเรียกว่า“อิน
โทนาโค” เมื่อทาสีลงไปแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องใช้อะไรทาเคลือบให้สีติด เพราะปูนปลาสเตอร์จะมีปฏิกิริยาเคมีกับ
สีจนติดปูน จะซึมลงไปในปูนที่ยังชื้น พอปูนแห้งก็จะมีปฏิกิริยาเคมีกับอากาศท าให้สีติดผนังได้ถาวร 

         
  

 
ภาพวาดฝาผนังประวัติศาสตร์ของเม็กซิโก โดย Diego Rivera ที ่The National Palace 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera 
พอถึงยุคโมเดิร์น ภาพวาดฝาผนังค านี้กลายเป็นที่รู้จักกันดีในศิลปะจิตรกรรมฝาผนังเม็กซิกัน มีสไตล์

และเทคนิคต่างๆ มากมาย ปูนเปียกท่ีรู้จักที่สุดในศต.20 โดยDiego Riveraริเวร่า ซึ่งใช้สีผสมน้ าที่น ามาละลาย
กับผิวมะนาว ใช้การวาดอย่างรวดเร็วในขณะผนังชื้นขนาดใหญ่ สีจะจางลงเมื่อภาพแห้ง เรียกกรรมวิธีนี้ว่า 
Marouflage เป็นเทคนิคใช้ติดผ้าใบผนึกบนผนัง เมื่อกาวแห้ง(กาวหนังกระต่ายกับแร่ตะกั่วขาว) ภาพจะแข็ง
อย่างปูนพลาสเตอร์หรือซีเมนต์เป็นความรู้ ที่ใช้สืบต่อมาเป็นระยะเวลา 3,000ปี 

ภาพที่แสดงด้านล่างนี้ เป็นภาพวาดฝาผนังในยุคปัจจุบัน งานออกแบบของบริษัทเอกชนที่ประเทศ
อังกฤษ ซ่ึงรับจ้างท าภาพวาดฝาผนังจากเทคนิคโบราณต่างๆ ที่ช านาญ เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าวีไอ
พ่ี ที่ชื่นชอบย้อนรอยศิลปะฝาผนังในอดีตโดยเฉพาะ 

           
ภาพ Cutting the Marouflage technique canvas, Making the final ‘French cut’, Nov.25, 2012 

ที่มา: http://melholmes.co.uk/latest-news/marouflage-process 
จริงอยู่ที่ผ่านมาภาพวาดฝาผนังมีบทบาทการรับใช้ราชวงศ์และเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาและ

ประเทศ แต่ต่อมาในปี 1980 ผนังภาพวาดมายาลวงตาผสมกับยุคเรอแนสซองค์วาดในบ้านส่วนตัว ภาพวาด
แบบลวงตาในงานออกแบบตกแต่งภายในคล้ายกับงานสถาปัตยกรรมที่เปิดมุมมอง 'เปิดพ้ืนที่สเปซ' ผนัง
จ าลองเป็นพ้ืนทีว่ิวทิวทัศน์ธรรมชาติปุาทีห่นาแน่น ท าให้ความรู้สึกที่เคยถูกตัดขาดจากธรรมชาติ กลับมาสร้าง
บรรยากาศธรรมชาตืให้สมดุลขึ้นอีกครั้ง สู่สไตล์การออกแบบตกแต่งหรูหราให้กับบ้านผู้สูงศักดิ์มีชื่อเสียง 
รูปแบบตั้งแต่นามธรรมจนมาถึงการสร้างมิติภาพลวงตาชื่อว่า Trompe-l'œil ค านี้มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า 
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“ภาพลวงตา” ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า Fantasy of a dream Landscapes นิยมมากในประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส โดยเฉพาะลายแพทเทิร์นดอกไม้เถาวัลย์ การพยายามเปิดพ้ืนที่มิติจากผนังทึบตันมาสู่วิว
ธรรมชาติในบ้าน เช่น การวาดจ าลองประตู, หน้าต่างในมุมที่แตกต่าง รวมไปถึงวาดจ าลองผ้าม่าน เสา ก าแพง 
เปิดมิติทะลุสู่ท้องฟูา  

      
(ซ้าย)ภาพวาดฝาผนังของเจ้าของบ้านฟาร์มในประเทศโปรตุเกต ราวปี1780 

(ขวา)A trompe l’oeil door panel, acrylics on canvas high 1.8 m, @ Gallery, New York. 1984 
ที่มา: Lynette Wrigley, Mural trompe l’oeil and decorative wall painting (UK: 1997), 72-73 

 
ภาพวาดฝาผนังที่อพาร์ตเมนท์ปารีส โดยการวาดต้นไม้สูง เป็นวิวเมืองตึกที่มองเห็นท้องฟูา (ซ้าย) 

ภาพวาดฝาผนัง A trompe l’oeil two panel (ขวา) 
ที่มา: Lynette Wrigley, Mural trompe l’oeil and decorative wall painting (UK: 1997), 74-75 

ภาพวาดลวงตาtrompe-l'oeil ได้รับความนิยมทั้งภายในอาคารส่วนตัวและสาธารณะในยุโรป ทุก
วันนี้ความสวยงามของภาพวาดฝาผนังได้กลายเป็นงานออกแบบตกแต่งภายในที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก 
จากการใช้เทคนิคภาพถ่ายแปลงไปเป็นภาพโปสเตอร์หรือภาพวาดบนผ้าใบ ติดบนพ้ืนผนังอย่างวอลล์เปเปอร์ 
เป็นทั้งภาพขนาดใหญท่ีว่าดด้วยมือหรือพริ้นต์จากคอมพิวเตอร์เป็นฉากขนาดใหญ่สมจริง 

ตั้งแต่ป1ี980 ภาพวาดฝาผนังเกิดจุดเปลี่ยนแปลงสู่เชิงพาณิชย์ โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงฝาผนังนี้ คือ  
 Graham Rust จิตรกรชาวอังกฤษ เกิด1942 ขณะนี้อายุ77ปี 

         
  

                 
 

                  
ภาพวาดฝาผนังภายในโถงทางเข้าของคฤหาสน์ Ragley Hall ในพ้ืนที่กว่า 6,000 เอเคอร์ 

ที่มา: https://www.telegraph.co.uk/property/uk/inside-ragley-hall-6000-acre-estate-gearing-
host-annual-game/ 

ภาพวาดฝาผนัง "The Temptation" ในโถงทางเข้าของ Ragley Hall ในเมืองWarwickshire ซ่ึง
ศิลปินรัสต์เริ่มต้นวาดในปี 1969 และเสร็จปี 1983 ใช้เวลาถึง 14 ปี โดยการว่าจ้างจากท่านลอร์ดฮาร์ทฟอร์ด 
Hertfords หลังจากท่ีเขาได้เห็นผลงานฝาผนังในเวอร์จิเนียทีส่หรัฐอเมริกา 

 Rainer Maria Latzke ศิลปินเยอรมันเกิดปี1950 นักวาดภาพฝาผนังแบบลวงตา เป็นผู้
ก่อตั้งสถาบัน Frescography Latzke และศาสตราจารย์รับเชิญของสถาบันศิลปะทัศนศิลป์เซี่ยงไฮ้  สื่อ
ต่างชาติยกย่องให้เขาอยู่ในอันดับต้นๆ ที่ดีที่สุดของศิลปินโลกในช่วงสี่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อปี1980 เขาไป
อิตาลีเพ่ือศึกษาเทคนิคการวาดภาพเรอแนสซองค์และการวาดภาพปูนเปียกในฟลอเรนซ์และโรม จากนั้นปี
1982เขาท าอาชีพจิตรกรนักวาดภาพฝาผนังจนเริ่มก้าวหน้า ได้ร่วมงานกับHarrodsในลอนดอน มีลูกค้าที่มี
ชื่อเสียงเช่นพระราชวงศ์ในตะวันออกกลาง เขาท างานให้กับเมอร์เซเดสเบนซ์ เขาออกแบบงานศิลปะวงร็อคชื่อ
ดัง อย่างThe Scorpions ที่สร้างภาพวาดฝาผนังอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ชื่อ "Night over 
Manhattan" 

 
ภาพ "Night over Manhattan" ในสตูดิโอ Scorpions 

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Rainer_Maria_Latzke 
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จนในปี 1992 เขาได้รับการแนะน าตัวจากนิตยสาร Forbes ฉบับยุโรปจากบทความ "ดวงดาวแห่ง
อนาคต - ผู้น าทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญของทศวรรษ" เนื่องจากปลายยุค80 เขาพัฒนาเทคนิคใหม่ส าหรับ
การผลิตภาพวาดฝาผนัง ด้วยการคิดค้น Frescography และ CAM Software ประกอบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Dreamworlds Design Studio จดสิทธิบัตรเทคนิคนี้ คือผู้ใช้สามารถรวบรวมการออกแบบ
ภาพวาดฝาผนังรายบุคคล โดยมีภาพตัดต่อให้เลือกมากมาย โดยการออกแบบขนาดของผนังก่อนจะเริ่มปูอน
ข้อมูลลงในซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างเป็นรูปติดผนังพ้ืนที่จ าลอง จากนั้นจะโอนข้อมูลเข้าในสตูดิโอของศิลปิน เลือก
ภาพแล้วปูอนโอนข้อมูลลงพริ้นต์บนผ้าใบขนาดใหญ่และติดตั้งพ้ืนที่ผนังตามที่ก าหนด ขั้นตอนคล้ายกับการติด
วอลล์เปเปอร์ ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีชั่วโมง ผลิตและจัดส่งภายใน 2-4 สัปดาห์ บริษัทผู้ผลิตโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์
คุณภาพใกล้เคียงกับภาพวาดฝาผนังที่เลียนแบบไดส้มบูรณ์แบบที่สุด และปัจจุบันมีการจ าหน่ายแฟรนไชส์
มากกว่า 300 แห่งในยุโรป 
การออกแบบภาพวาดฝาผนังส่งอิทธิพลด้านการออกแบบตกแต่งภายในแบบร่วมสมัยในปัจจุบัน 
 จากภาพวาดฝาผนังที่ลึกลับในอียิปต์ พัฒนาสู่การตกแต่งฝาผนังก าแพงบ้านสไตล์ฝรั่งเศสให้งดงามใน
คฤหาสห์หรู จนบัดนี้ภาพวาดฝาผนังก าลังเพ่ิมเติมศิลปะสู่ชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้คนทั่วไปแล้ว โดยท าให้บ้านมี
สีสันสดใสและเพ่ิมมิติเหมือนฝัน หรือท าให้ออฟฟิคท่ีท างานอันแสนเบื่อหน่ายกลับสร้างความตื่นเต้นมีชีวิตชีวา 
หรือสร้างก าแพงในร้านอาหารให้หรู หรือร้านคาเฟุอย่างมีสไตล์ ด้วยภาพวาดฝาผนังที่สามารถปรับเปลี่ยนพลิด
โฉมมาบทบาทสถานที่ได้อย่างลงตัว 

หลายคนชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง โดยให้วาดภาพฝาผนังในบ้าน ศิลปินจะถูกก าหนด
ขอบเขตการวาดตามค่าจ้าง เช่น ขึ้นกับก าหนดระยะเวลา, ภาพที่แสดงรายละเอียดระดับความยากง่าย การ
ว่าจ้างในบ้านทั่วไป มักใช้กับห้องรับประทานอาหาร, ห้องนั่งเล่น, ห้องน้ า และที่นิยมเป็นพิเศษคือห้องนอน
เด็ก ให้กลายเป็นเวลาแห่ง 'โลกแฟนตาซี' ในปุาหรือลู่สนามแข่ง เพ่ือส่งเสริมจินตนาการและการสัมผัสถึงโลก
ศิลปะ 

 
ภาพฝาผนัง “ปุา” โดย One Red Shoe ในบ้านส่วนตัว ที่ประเทศอังกฤษ, 2007 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Mural 
ท าให้ภาพวาดที่เคยอยู่ในคฤหาสน์พ้ืนที่ส่วนตัว เริ่มขยายเป็นการจ้างวาดภาพฝาผนังในพ้ืนที่

สาธารณะ เช่น โรงเรียน, โรงพยาบาลและบ้านพักคนชรา ภาพวาดสามารถสร้างบรรยากาศที่รื่นรมย์และเป็น

         
  

มิตรต่อสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ ทั้งฝาผนังภายในอาคารและภายนอกอาคารตามพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ จน
กลายเป็นเรื่องธรรมดาปกตทิี่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันแล้ว 
 
บทบาทศิลปะกราฟฟิตีและสตรีทGraffiti-style ต่อภาพวาดฝาผนังร่วมสมัย 

 
ภาพวาดฝาผนังในห้องเด็ก Mexico Room Decoration 2009 
ที่มา: Darren Du, Painting in Wall Design (UK: 2010), 40 

    
ภาพวาดฝาผนัง The wit Hotel@Chicago USA 2009 (ซ้าย), Japan café’2005(ขวา) 

ที่มา: Darren Du, Painting in Wall Design (UK: 2010), 158, 97 

    
ภาพวาดฝาผนัง ROW Studio, Mexico 2009 (ซ้าย), Leo Burnett Office 2009(ขวา) 

ที่มา: Darren Du, Painting in Wall Design (UK: 2010), 68, 90 
 เมื่อการออกแบบตกแต่งภายในพัฒนาก้าวหน้าจากงานกราฟฟิกบนกระดาษสองมิติมาสู่การออกแบบ
สามมิติบนก าแพงเป็นงานสร้างสรรค์แนวใหม่ พ้ืนที่สาธารณะถูกระเบิดปฎิวัติด้วยผลงานกราฟฟิคกระจายไป
ท่ัวพ้ืนท่ีอาคารต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหารภัคตาคาร ร้านกาแฟ ร้านค้าตามสรรพสินค้าชั้นน า บริษัทที่
ท างาน หรือบ้านส่วนตัวก็ตาม ภาพฝาผนังกราฟฟิกกลายเป็นประเภทหนึ่งของการตกแต่งที่สร้างประสบการณ์
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รูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ให้กับผู้คน สู่ความทันสมัยสู่ความเป็นสไตล์ลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น เพ่ียงไม่กี่ปี
การออกแบบกราฟฟิกได้เลื่อนระดับการแสดงออกสู่สาธารณะชน ที่สร้างจุดเด่นแรงดึงดูดให้กับก าแพง การ
ออกแบบตกแต่งภายใน ก าแพงผนังของงานตกแต่งตึกภายนอก ตลอดจนการออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ของ
สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

     
(ซ้าย) ภาพวาดฝาผนัง Emporium Shop 2008, (ขวา) Hong Kong Boutique shop 2008 

ที่มา: Darren Du, Painting in Wall Design (UK: 2010), 134, 152 
 

ศิลปินกราฟฟิตี/สตรีท เช่น Keith Haring, Shepard Fairey, Above, Mint & Serf, Futura 2000, 
Os Gemeos และ Faile ได้ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมความงามของศิลปะบนถนน, บนก าแพงตามภูมิ
ทัศน์เมือง, บนผนังองค์กรส่วนตัวของลูกค้า ศิลปะกราฟฟิตีกลายเป็นกระแสหลักมากในปลายปี 1990 แบรนด์
ที่มุ่งเน้นเยาวชนเช่น Nike, Red Bull แม้แต่บริษัทโฆษณาระดับโลก Wieden Kennedy ได้หันไปใช้ศิลปิน
กราฟฟิตี เพ่ือตกแต่งผนังส านักงานของตน แนวโน้มนี้ยังคงด าเนินต่อไปจนถึงปี 2000 ได้รับการยอมรับจาก
สถาบันศิลปะทั่วโลก 

Mint & Serf ศิลปินกราฟฟิตี 2 คนของนิวยอร์ค ท างานระหว่างแนวสตรีทอาร์ตและวิจิตรศิลป์ 
ลักษณะเด่นด้วยความยุ่งเหยิงหลายชั้น มีความดิบก้าวร้าว ภาพวาดบนผืนผ้าใบพวกเขาดึงดูดความสนใจจาก
นักสะสมชื่อดังจากสถาบันแบรนด์และสื่อต่างประเทศมากมาย สร้างผลงานให้กับ NY Yankees, Ace Hotel, 
SoHo House, Marc Jacobs และเม่ือเร็วๆ นี้ได้พิมพ์หนังสือศิลปะน่าทึ่ง Support, Therapy & Instability 

   
(ซ้าย) ภาพวาดฝาผนังที่โรงแรม Ace, New York City โดย Mint & Serf 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Mural 
(ขวา) The graffiti duo's pop-up gallery was open for only an hour and a half 

ที่มา: https://news.artnet.com/art-world/nypd-shut-mint-and-serf-show-303689 

         
  

Frank Shepard Fairey ศิลปินอเมริกัน เกิดปี 1970 นักออกแบบกราฟิก, นักเคลื่อนไหววาด
ภาพประกอบและผู้ก่อตั้งเสื้อผ้าOBEYจากฉากสเก็ตบอร์ด ในปี 2014 เขาวาดภาพฝาผนังสูงตระหง่าน 9 ชั้น 
ภาพ“เนลสัน แมนเดลา” Nelson Mandela ในวันครบรอบ 25 ปีของการประท้วงทางการเมือง ภาพบนถนน
Juta สามารถมองข้ามสะพานโจฮันเนสเบิร์ก เห็นภาพแมนเดลาผู้ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเสรีภาพเด่นตะหง่าน ถือ
เป็นผลงานสร้างชื่อสืบต่อหลังจากประสบความส าเร็จจากภาพโปสเตอร์Obama“HOPE” 

                    
(ซ้าย) ภาพฝาผนังMandela by Shepard Fairey 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Mural 
(ขวา) ภาพโปสเตอร์โอบามา ที่สร้างชื่อที่สุด ด้วยค าว่า "ความหวัง" แทนค าว่า "เปลี่ยน" และ "ความคืบหน้า" 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_“Hope”_poster 
 การศึกษารูปแบบของภาพวาดฝาผนังจากประวัติความเป็นมาในอดีต เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ลักษณะรูปแบบภาพวาดแต่ละยุค จนน าไปสู่การวาดภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์และค่านิยมทาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
วิธีการวิจัย 

1. ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารเกี่ยวกับความหมายจิตรกรรมฝาผนัง ค้นหาประวัติความเป็นมา
ของจิตรกรรมฝาผนังจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากแหล่งข้อมูลในศูนย์เรียนรู้และห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์และสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซด์อินเตอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. วิเคราะห์รูปแบบภาพวาดฝาผนังโดยแบ่งตารางเปรียบเทียบแต่ละยุคสมัย เพ่ือเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการภาพวาดฝาผนังร่วมสมัยในงานออกแบบตกแต่งภายใน 

3. ประมวลตารางเปรียบเทียบการวิเคราะห์ เป็นผลลัพธ์การแสดงออกของภาพวาดฝาผนังในยุค
ปัจจุบัน 

4. สรุปผลและการคาดคะเนอิทธิพลที่ส่งผลของภาพวาดฝาผนัง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์โดยการแบ่งตามช่วงเวลาของยุคสมัย ตามตารางเปรียบเทียบดังนี้ 
ยุคสมัย ประเทศ เรื่องราว สถานที/่ผู้อุปถัมภ์ เทคนิค 

1,500ปกี่อนคริสต์กาล กรีซ พิธีศักดิ์สิทธิ์ การล่าสัตว์ ถ้ า เขียนบนฝาผนัง 
300ปีก่อนคริสต์กาล อียิปต์ การลงโทษ พิธีฝังศพ สุสาน วาดบนปูนแห้ง 
ศตวรรษท่ี 6 - 12 อินเดีย พุทธชาดก วัด วาดบนปูนแห้ง 
ยุคกลาง 
เรอเนสซองค์ 

อิตาลี 
ฝรั่งเศส 

ศาสนาคริสต์ โบสถ/์ 
พระสันตะปาปา 

ปูนเปียก Fresco 
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ศต.14-17 
1980 อังกฤษ ภาพลวงตาTrompe-

L’oeil ทิวทัศน์ธรรมชาติ 
คฤหาสน์/ ท่าน
ลอร์ดมหาเศรษฐี 
โรงพยาบาล 
โรงเรียน 
ภายในอาคาร
สาธารณะ 

สีน้ ามัน/สีน้ าบนผ้าใบ 
หรือผนัง  

ยุคโมเดิร์น เม็กซิโก ประวัติศาสตร์การเมือง พระราชวัง Marouflage 
ยุคสมัย ประเทศ เรื่องราว สถานที/่ผู้อุปถัมภ์ เทคนิค 

1980-90 ยุโรป ตามสื่อโฆษณา ห้างสรรพสินค้า 
บริษัทรถเบนซ์ 
คอนเสิร์ตดนตรี 

ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ติดผนัง
คล้ายวอลเปเปอร์ 
ผลิตพาณิชย์ 

2000 – ปัจจุบัน อเมริกา การเมืองการปกครอง 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากตารางเปรียบเทียบท าให้ทราบเรื่องราวต้นก าเนิดของจิตรกรรมฝาผนัง มาจากอิทธิพลทางศาสนา
เป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้น โดยมีผู้อุปถัมภ์เป็นบาทหลวง ติดตั้งที่โบสถ์และในวัด ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนังมักมี
ขนาดใหญ่โตพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาผู้อุปถัมภ์เป็นจักรพรรดิ์ เพ่ือตกแต่งพระราชวังให้โอ่อ่าหรูหราเสริม
บารมีอ านาจ พอเริ่มมีการติดต่อการค้าส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ท าให้ผู้อุปถัมภ์กลายเป็นขุนนางชน
ชั้นสูงหรือพ่อค้ามหาเศรษฐี น าภาพวาดฝาผนังมาตกแต่งในคฤหาสน์ส่วนตัวอย่างหรูหรา จากการออกแบบ
ตกแต่งภายในสถานที่ส่วนตัว ก็เริ่มขยายบทบาทออกไปตกแต่งภายในสถานท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน เทคนิคจาก
โบราณจนเริ่มเป็นสีน้ ามันบนผ้าใบแขวนติดผนัง สร้างภาพลวงตาเป็นฉากธรรมชาติทิวทัศน์จากธรรมชาติ 
 
การแสดงตารางเปรียบเทียบยุคสมัยกับการแสดงเรื่องราว 

ยุคสมัย ศาสนา ธรรมชาติ การเมือง ดนตรี สินค้าโฆษณา 
1,500ปกี่อนคศ      
300ปีก่อนคศ.      
ศต.ที ่6 - 12      
ยุคกลาง      
ยุคโมเดิร์น      
1980      
1990      
2000-ปัจจุบัน      
 

         
  

 การเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ในปลายปี80 ความเจริญเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ใช้ส่งผลต่อจิตรกรรมฝาผนัง
จากท ามือ สามารถพริ้นต์ผลงานเป็นเชิงพาณิชย์ กลายเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ราคาถูกติดตั้งง่ายคล้ายวอลเป
เปอร์ จากการวาดด้วยมือใช้เวลา 5-10 ปี ลดเวลาลงได้เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น น ามาสู่วงการโฆษณาสินค้า
อย่างรวดเร็วทันสมัย สร้างแบรนด์รูปลักษณ์ที่โดดเด่น ตกแต่งสถานที่สาธารณะใหญ่ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า 
บริษัทเอกชนชั้นน า ตลอดจนสร้างเป็นเทรนด์แฟชั่นสู่วงการดนตรี จนกระทั่งภาพจิตรกรรมฝาผนังกลายเป็น
การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร เพ่ิมเรื่องราวสะท้อนการเรียกร้องทางการเมือง เป็นตัวตึกอาคาร
ส านักงาน ตกแต่งแหล่งท่องเที่ยวสร้างจุดขายให้ผู้คนอยากมา เมื่อผลิตง่ายจึงกระจายเป็นสินค้าพร้อมตกแต่ง
บ้านและภายในร้านค้าที่สามารถเนรมิตภาพวาดฝาผนังได้ภายในพริบตา 
การแสดงตารางเปรียบเทียบยุคสมัยกับพัฒนาการออกแบบตกแต่ง 

ยุคสมัย ภายในอาคาร ภายในอาคาร
สาธารณะ 

ภายนอก
อาคาร 

วาดด้วยมือ คอมพิวเตอร์ 

1,500ปี
ก่อนคศ 

     

300ปีก่อนคศ.      
ศต.ที ่6 - 12      
ยุคกลาง      
ยุคโมเดิร์น      
1980      
1990      
2000-ปัจจุบัน      
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังมักมีขนาดใหญ่ เป็นการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคารให้ร่วม
กลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม มีเรื่องราวเริ่มต้นในอดีตจากศาสนาตามความเชื่อความศรัทธา แล้ว
ค่อยๆลดบทบาทลง มาสู่การตกแต่งภายในให้หรูหราแก่คฤหาสน์พระราชวังตามรสนิยมของผู้จ้าง จนต่อมา
ปัจจุบันภาพวาดฝาผนังขยายขอบเขตจากการออกแบบกราฟฟิก ที่ มีสองมิติออกมาสู่สามมิติกระจายบทบาท
เข้ามาสู่ชีวิตประจ าวันของผู้คนทั่วไป สะท้อนสไตล์รูปแบบเฉพาะตน และยังสะท้อนบทบาทการเมืองและ
เรียกร้องทางสังคมได้ ภาพฝาผนังกราฟฟิกใช้สร้างภาพลักษณ์สื่อโฆษณาของบริษัทหรือห้างสรรพสินค้าแบ
รนด์ใหญ่ชั้นน าอย่างแพร่หลาย แม้กระท่ังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาชม เช่นในบ้าน
เรามี Street Art อย่างในกทม., ภูเก็ต, ร้อยเอ็ด ฯลฯ ส่วนรูปแบบทางเทคนิคจากอดีตที่มีกรรมวิธีขั้นตอน
ธรรมชาติอย่างพิถีพิถันในการวาดภาพฝาผนัง ต้องใช้ความสามารถทักษะความช านาญทั้งการวาดละเทคนิค
ด้วยศักยภาพมนุษย์ขั้นสูง จนขณะนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า งานกราฟฟิกส่งอิทธิพล
ท าให้กลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เพ่ือรับใช้ความต้องการอย่างรวดเร็ว และติดภาพคล้ายภาพวอลเปเปอร์แทน
การวาดด้วยมือ บางงานเชิงพาณิชย์อาจด้อยคุณภาพและคุณค่า แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการในการ
ออกแบบตกแต่งบ้านให้คนทั่วไปได้ หรือสร้างจุดเด่นร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้สามารถเปรียบเทียบพัฒนาการจิตรกรรมฝาผนังในแบบกว้างเกินไป เพ่ือ
ต้องการทราบที่มาเริ่มต้นในอดีตของภาพวาดฝาผนัง แสดงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจนมาสู่ยุคช่วง
ศิลปะกราฟฟิตีที่มีบทบาทอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรศึกษาเจาะประเด็นให้ลึก ในกรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยว



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1270 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 271         
  

ในประเทศไทยที่มีภาพฝาผนังกราฟฟิตีจากศิลปินต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเข้ามาสร้างผลงานตามสถานที่ต่างๆ 
ในจังหวัดท่องเที่ยวต่อไป 
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การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับชาหน่อกะลา เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
The Appropriate Packaging Design for Cha Nor Kala of Kaokret Nonthaburi

ณธกร อุไรรัตน์1  

บทคัดย่อ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 การศึกษาเร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับชาหน่อกะลานี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา																									
องค์ประกอบต่างๆ	 ในการใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา	 เกาะเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 เพื่อช่วยให้กลุ่ม
เกษตรกรมีบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลาที่ดีขึ้น	 มีเอกลักษณ์	 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง	 และ
กลุ่มในการจัดจ�าหน่ายชาหน่อกะลา	 อันเป็นแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของกลุ่มชาวบ้านที่
เกาะเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	โดยแสดงให้ลูกค้าได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วย
	 จากการวเิคราะห์รปูแบบของงานออกแบบเดมิ	ทีไ่ด้ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ชาหน่อกะลาพบว่า	มปัีญหา
ในหลายเรื่องเช่นเรื่องของ	Typography	หรือตัวอักษรที่มีเยอะเกินไป	การออกแบบโลโก้ที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็น
สนิค้าประเภทไหน	เรือ่งสีของบรรจภัุณฑ์ทีใ่ห้ความรูสึ้กไม่ค่อยเป็นสีทีเ่ป็นของบรรจภุณัฑ์ทีร่บัประทานได้และ
ภาพประกอบกไ็ม่น่าสนใจ	ดแูล้วไม่สามารถสือ่สารได้ว่าเป็นผลติภณัฑ์ชาสมนุไพร	ทัง้หมดนีจ้งึท�าให้บรรจภุณัฑ์
เก่าที่ใช้อยู่นี้ไม่ได้สร้างการจดจ�าที่ดีแก่ผู้บริโภค	และไม่สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ
กับคู่แข่งในท้องตลาดได้	จากการศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ	เพิ่มเติมก็พบว่า	บรรจุภัณฑ์ที่จะปรับปรุงใหม่นี้ควร
จะมีองค์ประกอบที่ว่าทั้งหมดข้างต้นให้ครบ	โดยองค์ประกอบที่ส�าคัญสุดก็คือต้องสามารถสร้างอัตลักษณ์ของ
ตวัเองข้ึนมาให้ได้	เพือ่ทีจ่ะสร้างความแตกต่างจากผลติภณัฑ์อืน่	มเิช่นนัน้แล้วกจ็ะไม่สามารถได้รบัการยอมรับ
จากผู้บริโภค	เนื่องจากปัจจุบันนี้มีทางเลือกอยู่มากมายในท้องตลาด
	 จากผลการสมัภาษณ์กลุม่ของผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์ชาหน่อกะลามีข้อเสนอแนะ
ว่าควรปรับเปล่ียนโครงสร้างและรปูแบบของบรรจภุณัฑ์ให้มคีวามแปลกตา	โดยให้มีความคดิสร้างสรรค์ในการ
เลอืกวสัดทุีม่คีวามสมัพนัธ์กบัตวัผลติภณัฑ์ให้แปลกใหม่	อาจจะมกีารทีน่�าวัตถดุบิจากธรรมชาตเิช่น	ถงุผ้า	หรอื
กระดาษรีไซน์เคิลมาใช้เป็นวัสดุในการท�าบรรจุภัณฑ์	 เพื่อให้เป็นวัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และควรออกแบบ
ท�าโลโก้ให้เป็นรูปสถานท่ีหรือเป็นรูปลักษณะของต้นหน่อกะลา	 เพื่อสร้างการจดจ�า	 ในส่วนการใช้ถุงผ้าหรือ
กระดาษรีไซน์เคลิสามารถสือ่ถงึความเป็นชาสมนุไพรได้ด	ีสือ่สารวถิวีฒันธรรม	ความเป็นสนิค้าทางการเกษตร	
ได้ดี	เพิ่มเติมเรื่องการออกแบบโดยบอกเล่าถึงที่มาของเกาะเกร็ด	จังหวัดนนทบุรีเพิ่มลงไปบนบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ท�าให้เกิดการจดจ�า	 และประทับใจ	 ในการน�าไปเป็นของฝากในเทศกาลพิเศษต่างๆได้	 เพราะ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการบ่งชี้ถึงประวัติ	 ความเป็นมาของผลผลิตชาหน่อกะลาจะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมี
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง	และกลุ่มในการจัดจ�าหน่ายชาหน่อกะลา	อัน
เป็นแนวทางเพิ่มขีด	ความสามารถทางเศรษฐกิจของชาวบ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลา

ค�าส�าคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ์,	กราฟิกดีไซน์,	ผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลา,	หน่อกะลา

Abstract 
								 This	writing	has	a	purpose.	For	studying	various	elements	in	the	Packaging	design	
of	Nor	Kala	Tea,	Koh	Kret,	and	Nonthaburi.	To	help	farmers	groups	to	have	packaging	for	the	
unique	Charactor	of	tea	hearb,	to	increase	their	potential	and	groups	in	the	distribution	of	
tea	hearb,	Which	is	a	way	to	increase	the	economic	capacity	of	the	villagers	At	Ko	Kret	District	
Nonthaburi	by	showing	customers	the	local	identity	as	well.

1	 อาจารย์ประจ�า	หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	กรุงเทพฯ	10210	
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From	the	analysis	of	the	original	design	style	which	has	been	used	as	tea	packaging,	Nor	Kala	
tea.	Found	that	there	were	problems	in	many	issues,	such	as	the	type	of	typography	or	too	
many	characters,	Logo	design	that	is	not	clear	what	kind	of	product	is.	The	subject	of	the	
color	of	the	packaging	that	gives	a	feeling	of	not	being	the	color	of	the	packaging	for	tea	
hearb	and	the	illustrations	are	not	interesting	to	see	then	cannot	communicate	as	a	herbal	
tea	product.	All	this	makes	the	old	packaging	that	is	not	used	to	create	good	recognition	for	
consumers,	and	cannot	create	Different	types	of	products	compare	to	competitors	in	the	
market.
	 From	further	study	of	 information	 in	various	areas,	 it	was	 found	that	the	new	
packaging	should	have	all	the	elements	above.	The	most	important	element	is	to	be	able	
to	create	identity.	Can	come	up	with	their	own	in	order	to	make	a	difference	Otherwise	it	
will	not	be	accepted	by	consumers	which	currently	has	many	options	in	the	market.
	 Based	on	the	interview	results,	a	group	of	experts	in	tea	packaging,	Nor	Kala	tea	
has	suggested	that	 the	structure	and	 format	of	 the	packaging	should	be	adjusted.	To	be	
strange	by	being	creative	in	choosing	materials	that	are	relevant	to	the	product,	it	must	be	
exotic.	There	may	be	the	use	of	natural	materials	such	as	cloth	bags	or	recycle	paper	bag.	
Used	as	a	material	for	packaging	in	order	to	be	an	environmental	conservation	material	And	
should	design	a	logo	to	be	a	picture	of	a	place	or	an	image	of	a	Nor	Kala	tree.	To	create	
recognition	As	for	the	use	of	cloth	bags	or	recycle	paper	bag,	it	is	good	for	herbal	tea,	good	
communication	of	culture,	agricultural	products,	more	about	design	by	telling	the	origin	of	
Koh	Kred,	Nonthaburi	province.	Adding	value	to	the	packaging	in	order	to	create	a	unique	
identity	that	makes	it	memorable	and	impressive	to	be	used	as	souvenirs	in	various	special	
festivals	because	the	packaging	design	is	indicative	of	the	history	of	tea	production,	Nor	Kala	
tea	will	help	farmers	groups	to	have	products	that	are	unique.	To	increase	their	potential	
and	 groups	 in	 the	 distribution	 of	 tea	 hearb,	 which	 is	 a	 way	 to	 increase	 the	 economic																					
capacity	of	the	villagers	who	produce	these	tea	hearb	products.	

Keywords:	Packaging	design,	Graphic	Design,	Nor	Kala	Tea	products,	Nor	Kala

         
  

อันเป็นแนวทางเพ่ิมขีด ความสามารถทางเศรษฐกิจของชาวบ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลา 
ค าส าคัญ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์, กราฟิกดีไซน์, ผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลา, หน่อกะลา 
 
Abstract 
 This writing has a purpose. For studying various elements in the Packaging design of 
Nor Kala Tea, Koh Kret, and Nonthaburi. To help farmers groups to have packaging for the 
unique Charactor of tea hearb, to increase their potential and groups in the distribution of 
tea hearb, Which is a way to increase the economic capacity of the villagers At Ko Kret 
District Nonthaburi by showing customers the local identity as well. 

From the analysis of the original design style which has been used as tea packaging, 
Nor Kala tea. Found that there were problems in many issues, such as the type of 
typography or too many characters, Logo design that is not clear what kind of product is. 
The subject of the color of the packaging that gives a feeling of not being the color of the 
packaging for tea hearb and the illustrations are not interesting to see then cannot 
communicate as a herbal tea product. All this makes the old packaging that is not used to 
create good recognition for consumers, and cannot create Different types of products 
compare to competitors in the market. 
 From further study of information in various areas, it was found that the new 
packaging should have all the elements above. The most important element is to be able 
to create identity. Can come up with their own in order to make a difference Otherwise it 
will not be accepted by consumers which currently has many options in the market. 
 Based on the interview results, a group of experts in tea packaging, Nor Kala tea has 
suggested that the structure and format of the packaging should be adjusted. To be strange 
By being creative In choosing materials that are relevant to the product, it must be exotic. 
There may be the use of natural materials such as cloth bags or recycle paper bag. Used as 
a material for packaging In order to be an environmental conservation material And should 
design a logo To be a picture of a place or an image of a Nor Kala tree. To create recognition 
As for the use of cloth bags or recycle paper bag, it is good for herbal tea, good 
communication of culture, agricultural products, more about design by telling the origin of 
Koh Kred, Nonthaburi province. Adding value to the packaging in order to create a unique 
identity that makes it memorable and impressive to be used as souvenirs in various special 
festivals because the packaging design is indicative of the history of tea production, Nor Kala 
tea will help farmers groups to have products that are unique. To increase their potential 
and groups in the distribution of tea hearb, which is a way to increase the economic capacity 
of the villagers who produce these tea hearb products.  
Keywords: Packaging design, Graphic Design, Nor Kala Tea products, Nor Kala 
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หลักการและเหตุผล 
“เกาะเกร็ด” จังหวัดนนทบุรีมีวัตถุดิบท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อหลายอย่าง แต่ที่บอกต่อ และรู้จักกันมากที่สุดคือ 

หน่อกะลา โดยหน่อกะลาเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีเส้นใยไฟเบอร์สูง มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ช่วยลดอาการ  
ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ร้อนในกระหายน้ า และมีสารต้านอนุมูลอิสระ ต้นหน่อกะลาปลูกมากที่เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และอาหารที่ปรุงจากหน่อกะลา และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ทอดมันหน่อกะลา คุ๊กกี้หน่อ
กะลา และขนมปังหน่อกะลา โดยชาวบ้านที่เกาะเกร็ดก็ได้น าหน่อกะลามาปรุงเป็นอาหารหลากหลายอย่างอีก
ด้วย ดังนั้นอาหารที่ผลิตจากหน่อกะลาก็เป็นโอกาสที่เป็นทางเลือกส าหรับผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคอาหาร
ท้องถิ่นที่มาจากหน่อกะลา จึงมีค าถามว่าท าอย่างไรจึงจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่อกะลา  ซึ่งเป็นอาหาร
ท้องถิ่นไทย และต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยให้เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ (Healthy food) จากเหตุผล
ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงสนใจศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากชาหน่อกะลา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับผู้ประกอบการในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และผู้ที่สนใจต่อไป  

 

   
ภาพที่ 1-2. รูปต้นหน่อกะลา 3. รูปการตากแห้งต้นที่สับแล้วโดยชาวบ้านผู้ผลิตที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี   

 
ชาหน่อกะลามีสรรพคุณท่ีดีต่อสุขภาพร่างกายเรามากมาย ตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวมอญ แนะน า

ให้กินหน่อกะลา แล้วท้องไส้จะสบาย มีสรรพคุณขับลมเหมือนขิง ข่า ขมิ้น ท าให้ขับถ่ายสะดวก แถมยั งช่วย
ล้างล าไส้ ลดโอกาสในการเป็นมะเร็งล าไส้อีกด้วย เหมาะส าหรับคนที่ถ่ายยากหรือท้องผูก เป็นประจ า จึงควร
ใช้ความโดดเด่นตรงนี้มาเป็นจุดขายที่แข็งแรงได้ รวมถึงถ้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เป็นมิตรต่อผู้บริโภค 
ดูเรียบ น่าซื้อ แต่เนื่องจากในปัจจุบันตัวรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เดิมของชาวบ้าน ขาดเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเท่าที่ควร ท าให้ผู้ผลิตที่เป็นชาวบ้านยังไม่แน่ใจว่าจะมีตลาดรองรับ
หรือไม่ อีกทั้งภาพลักษณ์ของตัววัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ยังดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่เหมาะเป็นสินค้าใน
ระดับพรีเมี่ยม   

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของการเข้าไปพัฒนา และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม 
เกษตรกรผู้ผลิตชาหน่อกะลาโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน 
เกาะปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันปรับปรุงภาพลักษณ์ชาหน่อกะลาดังกล่าวให้มีความน่าเชื่อถือแก่
ผู้บริโภคเพ่ือส่งเสริมรายได้แก่ชาวบ้าน และยังช่วยส่งผลให้ชาวบ้านผู้ปลูกหน่อกะลาที่ยังไม่แน่ใจในตลาด ให้

         
  

หันมาปลูกหน่อกะลาให้มีผลผลิตสูงขึ้น เพ่ือเป็นรูปแบบเกษตรกรเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-5 บรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลาของเดิม และการวางขายสินค้าที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี   
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ 
2.  เพ่ือสร้างแนวทางให้นักออกแบบไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ และมีความ
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมากขึ้น 
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชาวบ้านผู้ผลิตชาหน่อกะลาของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
ขอบเขตของเรื่อง 

ศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา โดยการวิ เคราะห์ข้อมูลจากบรรจุภัณฑ์เดิม 
สภาพแวดล้อมของแหล่งผลิต การผลิตรวมถึงข้ันตอนต่างๆ ไปถึงการสัมภาษณ์กลุ่มเป็นหมายที่เป็นผู้บริโภค 
กลุ่มชาวบ้านผู้ผลิต และจัดจ าหน่ายชาหน่อกะลา และนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการศึกษาพัฒนาตรา
สัญลักษณ์ของชาหน่อกะลาเพ่ือให้รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ดียิ่ งขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือช่วยเป็นแนวทาง ให้นัก
ออกแบบที่จะมาออกแบบชาหน่อกะลาได้เรียนรู้ และพัฒนาแบบของตนเองให้ประสบผลส าเร็จทางการตลาด 
และเป็นบริการวิชาการให้ชาวบ้านผู้ผลิตชาหน่อกะลาอีกด้วย 
 
ผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลา  

หน่อกะลา (Alpinia nigra Burrt) ซึ่งเป็นพืชอันเล่ืองชื่อของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยู่ในวงศ์ขิง
เช่นเดียวกับข่า มีสรรพคุณในการขับลม แก้ร้อนใน แก้ผื่นคันตามผิวหนัง น ามาประกอบเป็นอาหารพ้ืนบ้านที่มี
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ชื่อหลายชนิด เช่น ทอดมันหน่อกะลา ห่อหมกหน่อกะลา ไส้อ่ัวหน่อกะลา หรือน ามารับประทานสด และใช้
เป็นส่วนประกอบของอาหารอ่ืนๆอีกหลายอย่าง อีกทั้งหน่อกะลายังถูกจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่ง
ของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย (ประจง สุดโต, 2546)  

ส่วนสมุนไพรนั้นเป็นพืชที่ก าเหนิดมาจากธรรมชาติ  เกิดคู่กันมากับสังคมไทยอย่างยาวนาน ซึ่ง
ประโยชน์จาการบริโภคสมุนไพรนั้นก็มีอย่างมากมาย เช่นเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เป็นเครื่องส าอางค์ เป็นสี
ผสมอาหาร เป็นยารักษาโรค และน ามาเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วย โดยการน าสมุนไพรมาบริโภค   เป็นเครื่องดื่ม
นั้นก็เปรียบเสมือนการดื่มชาเช่นเดียวกัน  เพราะคือการสกัดสารที่เป็นตัวยาส าคัญออกมา ด้วยน้ าร้อนใน
ระยะเวลาสั้นๆซึ่งสามารถรักษากลิ่นและรสของสมุนไพรนั้นๆไว้ 

และในปีนี้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรม และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินของธนาคารออมสินทีเ่กาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยมีจุดประสงค ์เพ่ือการบริการวิชาการร่วมกันให้กลุ่มชาวบ้านที่เกาะเกร็ด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีข้ึน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชาหน่อกะลา เพราะได้มองเห็นศักยภาพที่จะสามารถท าการตลาดได้ไม่ว่า
จะเป็นรสชาติ เอกลักษณ์ท้องถิ่น และคุณสมบัติที่ช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด จึงได้เป็นที่มาของบทความเรื่อง
ดังกล่าวนี้ 
 

   
ภาพที่ 6-8 การลงพื้นที่บริการวิชาการศึกษาข้อมูลจากชาวบ้านผู้ผลิตชาหน่อกะลาที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี   

 
บรรจุภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ คือ วัสดุห่อหุ้ม ปกป้อง คุ้มครองสินค้าให้มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติ เหมือนเดิมมาก
ที่สุดตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้ใช้ ยังท าหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้า และน าเสนอสินค้าให้สวยงาม เพ่ือดึงดูดใจผู้บริโภค 
บรรจุภัณฑ์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น เซลแมนเงียบ (Silent Salesman) ท าหน้าที่เหมือนบุคคลที่ตอบข้อ
สงสัยเกี่ยวกับสินค้า เปิดโอกาสให้เห็น และสัมผัสสินค้าภายในกล่อง มีความสวยงามโดดเด่น และสะดวกใน
การจัดเรียงชั้นเพ่ือเป็นการเชื้อเชิญผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องค านึงถึงลักษณะโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ที่แข็งแรง รูปทรงเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม รวมถึงระบุข้อมูลสินค้าและ
กราฟิกท่ีสวยงามบนบรรจุภัณฑ์เพ่ือสื่อสาร และสร้างภาพพจน์ให้แก่ตัวสินค้า และผู้บริโภค  
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2553) 

องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้านั้น รายละเอียด หรือ
ส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส านึกของผู้ผลิตสินค้า และสถานะของบรรจุภัณฑ์  

         
  

องค์ประกอบที่ส าคัญบนบรรจุภัณฑ์มีดังนี้  
          1. ชื่อสินค้า 
          2. ตราสินค้า 
          3. สัญลักษณ์ทางการค้า 
          4. รายละเอียดของสินค้า 
          5. รายละเอียดส่งเสริมการขาย 
          6. รูปภาพ 
          7. ส่วนประกอบของสินค้า 
          8. ปริมาตรหรือปริมาณ 
          9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย  
          10. รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต และวันหมดอายุ เป็นต้น  
ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ (2541) 
 วัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์นอกจากจะมีในด้านการรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงทนและไม่เสื่อม 
สภาพได้ง่ายแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ส าคัญในทางการตลาดอย่างมาก  บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่สามารถปฎิเสธ 
ได้เลยว่าความส าเร็จของสินค้าส่วนหนึ่งมาจากการมีบรรจุภัณฑ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการผลิต การออกแบบ 
และตัวโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ และนับว่าบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมทุกประเภทเป็นอย่างยิ่ง  
 
การวิเคราะห์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะละเดิม 
หัวข้อที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ เพ่ือเก็บรวบรวมมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้  

1. Typography หรือตัวอักษร 
2. การออกแบบโลโก้   
3. เรื่องของสี 
4. ภาพประกอบ 
5. การสร้างการจดจ า 
6. สร้างความแตกต่าง 

  
ภาพที่ 9-10 บรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลาในปัจจุบัน   
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1. แบบตัวอักษร  
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนั้น สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบทางการ 

กึ่งทางการ และแบบลายมือเขียน โดยสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความเป็นมิตร ความดึงดูดให้เลือก แม้แต่
ตัวอักษรแนวการ์ตูนก็สามารถใช้ได้ ซึ่งเหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มของเด็ก ส่วนแบบตัวอักษรที่ไม่ควร
น ามาใช้ ส าหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรคือ แบบตัวอักษรประเภทดิจิตอล เทคโนโลยีล้ ายุค เป็นต้น แบบ
ตัวอักษรที่เลือกใช้ส าหรับบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลาในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายชนิด มากจนเกินไป ซึ่งควรมี
อย่างมากไม่เกิน 2-3 รูปแบบ และการใช้รูปแบบฟรอนต์ที่เป็นตัวไทยดั้งเดิมนั้น ก็อาจจะดีในแง่คงเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย แต่แบบตัวอักษรที่ใช้เป็นฟรอนต์เก่า ควรหาฟรอนต์รูปแบบใหม่มาใช้บ้างจะได้ดูน าสมัย
มากกว่านี้ สีที่ใช้กับ ฟรอนต์ก็มีถึง 4 สีซึ่งค่อนข้างมาก และไม่เป็นเอกภาพ ส่วนตัวข้อความที่ใช้ก็เยอะมาก
เกินไป จนดูรกเกินไป ถึงแม้จะเป็นถ้อยความส าคัญที่บ่งบอกถึงสรรพคุณ ของชาหน่อกะลา แต่ผู้ออกแบบก็
สามารถตัดถอนค าให้น้อยและสั้นลงแต่ยังคงสื่อสารถึงสรรพคุณของชาหน่อกะลานี้ต่อไปได้  ซึ่งตรงนี้จะ
ใกล้เคียงกับทฤษฎีการออกแบบกราฟิกในหนังสือบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่บอกไว้อย่างน่าสนใจว่า การออกแบบ
ควร Simple เข้าใจง่ายสบายตา Aesthetic มีความสวยงามชวนมอง Function ใช้งานได้ง่ายสะดวก 
Economic ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ (2541) 
2. การออกแบบโลโก้ (ตราสินค้า) 

ก่อนจะเริ่มออกแบบเราต้องรู้ก่อนว่าอยากให้โลโก้ของสินค้านี้ออกมามีอารมณ์แบบไหน ซึ่งอารมณ์ที่
เราเลือก ก็ควรจะสอดคล้องกับหน้าตาของแบรนด์ที่เราต้องการด้วย นอกจากการดูรูปทรงแล้ว นักออกแบบโล
โก้ ควรศึกษาเรื่องการใช้สี และอารมณ์ของสีด้วย เช่น สีเขียว มีความหมายเกี่ยวกับการเติบโต สุขภาพ และ
ธรรมชาติ นอกจากนั้นยังให้อารมณ์สดชื่น ผ่อนคลายอีกด้วย ในขณะที่ สีแดง สื่อถึงอันตราย และความ
กระตือรือร้น โลโก้ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ จะบอกว่าไม่มีก็ได้ เพราะยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าใช้ลักษณะ ของนางร า
มาเป็นตราสัญญลักษณ์หรือไม่ ซึ่งถ้าใช่กะดูว่าไม่เหมาะสม ถึงแม้นางร าจะเป็นตัวแทนของ ชุมชนคนมอญที่
ปากเกร็ด แต่ก็ยังไม่สามารถสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีเท่าที่ควร ควรจะออกแบบตราสัญญลักษณ์ ขึ้นมา
โดยเฉพาะซึ่งอาจเป็นโลโก้ที่เป็นชื่อสินค้าหน่อกะลาก็เป็นไปได้เพราะจะสามารถ บ่งบอกถึงชื่อแบรนดฺ์ และ
กลุ่มผู้จัดจ าหน่ายชาสมุนไพรประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี และอีกทั้งยังจะช่วยสะท้อน  เอกลักษณ์ที่แท้จริงของ
ชุมชนนี้ เพ่ือง่ายต่อการจดจ าสินค้าได้อีกด้วย โลโก้ที่ดีไม่ใช่แค่โลโก้ ที่เอาชื่อแบรนด์ มาจับคู่กับบรรจุภัณฑ์นั้น
เฉยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ว่าท าไมจึงไม่ควรเอาโลโก้ส าเร็จรูปมาใช้กับธุรกิจชาของเรา นักออกแบบโลโก้ต้องเข้าใจ
ว่าแบรนด์นี้ท าธุรกิจเก่ียวกับอะไร มีอัตลักษณ์อย่างไร มีมุมมองท าธุรกิจอย่างไร ถึงจะออกแบบมาเป็นโลโก้ที่ดี
ได้ โลโก้ท่ีดีต้องมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร และจดจ าได้ง่าย ลูกค้าควรจะจดจ ารูปทรงโลโก้ของเราได้ตั้งแต่
แรกเห็น ตามความเห็นที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับที่ ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ (2541) 
กล่าวว่าตราสินค้าเป็นการรวมสิ่งที่มีคุณค่า (Set of value) ของตัวบรรจุภัณฑ์ไว้ในตัวของกลุ่มเป้าหมาย ตรา
สินค้าที่ดีจะสื่อให้ทราบถึงกลุ่มผู้บริโภคสินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่าย และความรู้สึกที่มีต่อบรรจุภัณฑ์  
สืบเนื่องจากตราสินค้ามีหน้าที่ท าให้ผู้ซื้อ /กลุ่ม เป้าหมายจ าสินค้าได้ (Recognition) โดยมีสัญลักษณ์ทาง
การค้า และการออกแบบกราฟิกผนวกอยู่บนบรรจุภัณฑ์ เราจึงกล่าวได้ว่าสัญลักษณ์ทางการค้าเป็นส่วนหนึ่ ง

         
  

ของตราสินค้าและ 
บ ารุง  อิศรกุล (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการออกแบบตรา

สัญลักษณ”์ ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกินอยู่ ส่วนใหญ่จะน าเสนอในรูปแบบ ที่
ลอกเลียนจากธรรมชาติ  คือส่วนประกอบของที่อยู่อาศัย ลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้ อิทธิพลของ วัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบสิ่งนั้นๆ และสุดท้ายอิทธิพล ของวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม ส่วนใหญ่จะมองลึกไปที่ลวดลายของสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ หรือต านาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการถอดอัตลักษณ์ในงานออกแบบของผู้วิจัยที่มีการดึงวัตถุดิบ ลักษณะสิ่งของ เครื่องใช้ ใน
รูปแบบที่ลอกเลียนจากธรรมชาติและต านาน 
3. เรื่องของส ี
 ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ แต่ละสีควรจะประกอบกันแล้วเข้ากันได้ หรือเป็นสีคู่กัน
ได้ และควรใช้สีให้เหมาะกับประเภทของผลิตภัณฑ์ แต่สีที่จะใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการบริโภค ยังไม่เหมาะสมส าหรับเป็นสีบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งควรจะดูเป็นธรรมชาติ เป็นสีที่สื่อถึง
กระบวนการผลิตที่ได้มาจากธรรมชาติ ควรใช้สีที่ดูไม่จัดจนเกินไป ควรเน้นการใช้สีเข้มในโทนเดียวกัน ซึ่งเป็น
การเน้นเพื่อให้เกิดความโดดเด่นมากขึ้น เช่น สีเขียวอ่อนของยอดอ่อนพืช สีน้ าตาลอ่อนของฟางข้าว สีน้ าตาล
ของผืนดิน สีฟ้าอ่อนของก้อนเมฆ เป็นต้น และ Theme สี ควรสื่อในถึงความอบอุ่น ความมีประโยชน์ ความ
เป็นโภชนาการของผลิตภัณฑ์ เช่น สีเหลืองของข้าวโพด สีของน้ านมข้าว สีเหลืองทองของท้องทุ่ง สีน้ าตาลของ
ข้าวกล้อง เป็นต้น และควรดูปลอดภัย ไร้สารพิษ โดยเน้นในการใช้สีในโทนสีเขียวเป็นหลัก เพ่ือสื่อถึงความ
ปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ไร้สารพิษ เช่น สีเขียวอ่อนน้ าทะเล สีเขียวต้นกล้าของข้าว สีเขียวของถั่วเขียว สีเขียว
เข้มของใบไม้ใน ป่าใหญ่สีฟ้าอ่อน รวมทั้งสีขาวของน้ านม เป็นต้น สรุปโดยรวมของการใช้สีของผลิตภัณฑ์นี้
ควร ดึงเอาสีจากพืชพันธุ์ธรรมชาติโดยเฉพาะพืชพันธุ์ที่อยู่ในชุมชน และสีของสิ่งของที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมมาเป็น
สีของบรรจุภัณฑ์ 
4. ภาพ และลวดลายประกอบ  

เป็นสิ่งส าคัญในการดึงดูดใจผู้ซื้อ ภาพที่ใช้ควรสร้างให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้า ที่
มีความปลอดภัย แนวทางในการเลือกใช้ภาพประกอบควรมีเนื้อหา ที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ เช่น ภาพพ้ืนที่การปลูกหน่อกะลา ภาพการผลิตชาหน่อกะลา ภาพดอกของต้นหน่อกะลา ภาพเกษตรกร
ก าลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ภาพผลผลิต ภาพต้นหน่อกะลา การน าเสนออาจใช้ภาพประกอบลวดลาย เน้น
รายละเอียดของภาพเพ่ือความน่าสนใจ รูปแบบของภาพและการสร้างสรรค์สามารถใช้แนวทางดังนี้ 

1. ภาพจริงจากเทคนิคการถ่ายภาพ 
2. ภาพวาดเหมือนจริง (Drawing) 
3. ภาพลายเส้นย้อนยุค (Line Work) 
4. ภาพที่สร้างให้เหมือนเทคนิคการพิมพ์ไม้ (Wood Cut) 
5. ภาพลายเส้นกราฟิกร่วมสมัย (Graphic) 
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โดยบรรจุภัณฑ์ของชาหน่อกะลานี้ ควรใช้ภาพประกอบที่เรียบง่ายดูเป็นธรรมชาติ โดยใช้ภาพลายเส้น 
ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาพจริง ควรใช้ภาพกราฟิก ภาพวาด โดยใช้รูปแบบของสภาพภูมิประเทศของเกาะเกร็ดเป็น
หลัก เช่นสภาพบ้านเรือน การใช้ชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน สายน้ า วัด ต้นไม้พืชพันธุ์ในท้องถิ่น เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยาพร ศรีสุขสวัสดิ์ (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับสินค้าที่ระลึกที่เน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นใต้” ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของเรขศิลป์ของศิลปกรรม
ประเภทต่างๆ ผ่านการคลี่คลายจากบรรพบุรุษ และน าสิ่งเหล่านั้นมาทดลองออกแบบ สอดคล้องกับการ
ถอดอัตลักษณ์ในงานออกแบบของผู้วิจัยที่ดึงรูปแบบ ของเรขศิลป์ และผ่านการคลี่คลายจากบรรพบุรุษมาใช้
ในงานออกแบบจะท าให้ได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น 
5. การสร้างความจดจ า 
สิ่งที่ผู้ผลิตควรค านึงถึงนอกจากผลิตภัณฑ์ภายในแล้วก็คือ บรรจุภัณฑ์ควรจะต้องมีหน้าตาด่านแรกท่ีช่วยดึงดูด 
ความสนใจจากผู้ซื้อ การมีหีบห่อที่ดีความสวยงามแข็งแรงย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สามารถขายสินค้าได้ง่าย 
ขึ้น แต่ถ้าสินค้ามีภาพลักษณ์ดีก็จะช่วยในการจดจ าของสินค้าได้ดีขึ้นอีกด้วย สิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่าจะช่วยสร้าง 
ความจดจ าให้กับผลิตภัณฑ์นี้ก็คือ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของเกาะเกร็ดที่มีอยู่  ที่จะสร้างภาพลักษณ์น่าจดจ า 
ให้กับผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลาได้ ซึ่งได้วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าควรมีองค์ประกอบต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

5.1 ความเป็นชาวมอญ  
เพราะเกาะเกร็ดนั้นเป็นชุมชนโบราญของชาวมอญที่ได้อพยพกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งชาวมอญนั้นมี
ศิลปะ และวัฒนธรรมรวมถึงภาษาท่ีไม่เหมือนกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่นการแต่งกาย อาหาร เครื่องปั้นดินเผา 
การไว้ทรงผม ดนตรีของมอญก็มีวงปี่พาทย์มอญ การร่ายร า รวมถึงกิจวัตรทางศาสนาต่างๆ 

5.2 เครื่องปั้นดินเผา 
เพราะเกาะเกร็ดนั้นมีชาวมอญอาศัยอยู่มาก อาชีพของชาวมอญปากเกร็ดที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่ง คือการท า 
เครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นที่รู้จักทั่วไป และรูปแบบหม้อน้ าลายวิจิตรของชาวมอญ ยังได้ปรากฏบนตรา ประจ า
จังหวัดนนทบุรีอีกด้วย และเนื่องจากดินที่ปากเกร็ดมีคุณภาพดี ฝีมือช่างประณีต และสีสรรสวยงาม จึงเป็นที่
ต้องการของลูกค้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีด้วยกัน ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือเครื่องปั้นที่เป็นเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  รูปแบบเรียบง่าย เช่น  โอ่ง อ่าง กระถาง ครกและ เครื่องป้ันประเภทสวยงาม เรียกว่า หม้อ
น้ าลายวิจิตร โดยปกติช่างมักปั้นขึ้นในวาระพิเศษ เพ่ือก านัลแด่บุคคลส าคัญ  และถวายวัด เป็นการฝากฝีมือ
ของช่างปั้น  ส่วนลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาประเภทพ้ืนบ้านนี้ส่วนใหญ่ยังคงรักษา รูปแบบดั้งเดิม ตามความ
นิยมของท้องถิ่น โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาประเภทภาชนะส าหรับใช้สอยในชีวิต ประจ าวัน เช่นหม้อข้าว 
หม้อแกง หม้อน้ า ไห เป็นต้น หมู่บ้านที่ผลิตมักจะเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อม และเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบ
เอ้ืออ านวย รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532) 

5.3 บ้านเรือนริมน้ า หรือวิถีชีวิตริมน้ า 
จากสภาพภูมิประเทศของเกาะเกร็ดที่เป็นเกาะ มีน้ าล้อมรอบ มีฐานะเป็นต าบลหนึ่งในท้องที่อ าเภอ

ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,625 ไร่ ซึ่งเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ า
เจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 เพราะฉะนั้นสภาพภูมิประเทศ ในชุมชนนี้จะเกี่ยวข้องกับสายน้ าอย่างหลีกเลี่ยง

         
  

ไม่ได้ ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเกร็ด มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบต่ าล้อมรอบด้วยแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณพ้ืนที่
ริมน้ าเป็นที่ลุ่มมากกว่าตอนกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบน้ าท่วมถึง ท าให้พ้ืนที่ทั่วทั้งเกาะเป็นพ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมส าหรับ การท าเกษตรกรรม ดังจะเห็นได้ว่ามีการท าสวนไม้ผลไม้ยืนต้นอยู่ทั่วไป ผลไม้ที่นิยมปลูก
ได้แก่ กล้วย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว จึงส่งผลให้สภาพบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด 
ร้านรวงต่างๆตั้งอยู่ริมน้ าเป็นจ านวนมาก ซึ่งภาพที่เห็นชินตาคงหลีกไม่พ้น การสัญจรทางน้ า โดยใช้เรือ ไม่ว่า
จะเป็นเรือโดยสาร เรือพาย หรือเรือส่วนบุคคล ภาพการค้าขายทางน้ า ภาพเด็กๆเล่นน้ า ภาพการหาปลา ภาพ
การใช้ชีวิตริมน้ าเป็นต้น 

ส่วนเหตุผลที่ไม่เลือกออกแบบโดยใช้ ลักษณะต้น หรือใบของหน่อกะลามาใช้ เพราะจะดูไม่แตกต่าง  
จากพืชพันธุ์อ่ืนๆ ไม่มีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนพอ แต่ถ้าเราสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้โดยใช้ดอก ล าต้น หรือใบ
ของหน่อกะลา มาใช้แล้วดูแตกแต่ง และชวนน่าจดจ าได้มากกว่าก็สามารถท าได้ แต่เท่าที่ทดสอบ ท าแบบร่างดู
แล้ว จะไม่มีแบบที่โดดเด่นเพ่ือสร้างความน่าจดจ าได้ 
6. สร้างความแตกต่าง 
เพราะเมื่อใดก็ตามที่สินค้าสองยี่ห้อมีราคาใกล้เคียงกัน มีคุณภาพไม่ต่างกัน หรือบางทีเป็นสินค้าจากโรงงาน 
เดียวกันแต่แปะป้ายคนละยี่ห้อ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าโดยเลือกที่ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก บรรจุ
ภัณฑ์ที่มีดีไซน์แปลกใหม่กว่า มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่า เปิดปิดสะดวกกว่า สวยงามกว่า แลดูมีคุณภาพ
มากกว่าก็จะสื่อเป็นนัยๆ ถึงคุณภาพของสินค้าภาพในว่าดีกว่าของคู่แข่ง บริษัทผู้ผลิตเชื่อถือได้ ซึ่งอาจจะเป็น
หรือไม่เป็นความจริงก็ได้ แต่การที่ผู้บริโภคมีทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของเราไปในทางท่ีดีกว่าของคู่แข่งก็ย่อม
เป็นการเพ่ิมมูลค่า และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อมาท าการวิเคราะห์ถึงบรรจุภัณฑ์ใน
ปัจจุบันแล้วก็ไม่สามารถสร้างความแตกต่างใดใดได้ เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่คนส่วนมากใช้ในการบรรจุสินค้า
โดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ถ้าเราจะออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่าง อาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งกลุ่ม
ชาวบ้านคงไม่มีก าลังที่จะลงทุนในลักษณะนั้นได้ ทางผู้ออกแบบคงต้องหันมาเน้นผลิต หรือเน้นออกแบบลงไป
ที่ตัวกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์แทนซึ่งสามารถท าได้จริง แล้วถ้าต่อไปกลุ่มชาวบ้าน อยากจะขยายตลาดเพ่ิมฐาน
ลูกค้า และขยับราคาสูงขึ้นก็สามารถเปลี่ยนรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ได้ต่อไปในอนาคต 

การก าหนดแนวคิด วัสดุและรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนการท างาน 
1.  น าข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ แล้วสร้างแนวคิดหลักในการออกแบบ (Concept Design) โดยอาศัย

แนวทางการออกแบบที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของผู้ผลิตชาหน่อกะลา เพ่ือน าไปพัฒนาการท างานออกแบบใน
ขั้นตอนไป 

2.  ก าหนดรูปร่างและรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ข้อดีและข้อเสียของรูปร่างบรรจุภัณฑ์นั้น โดยได้เลือกท า
บรรจุภัณฑ์แบบซองซิป เพราะสามารถปกป้องสินค้าภายในได้ดีที่สุด และราคาถูกสุด เพ่ือการจ าหน่ายที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ผลิต และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

3.  ก าหนด และเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การผลิต การขนส่ง การตลาด การพิมพ์ 
และค านึงถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ฯลฯ โดยได้พิจจารณาถุงกระดาษรีไซน์เคิลมาใช้ 
เพราะมีราคาไม่แพง และดูเป็นบรรจุภัณฑ์อนุรักษณ์ธรรมชาติเหมาะกับสินค้าที่บรรจุภายในด้วย โดยได้ก าหนด
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รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ีจะไปน าเสนอต่อผู้ผลิตให้มีความแตกต่างความหลากหลายแบบเผื่อในการเลือกใช้ โดยมี
ขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันไปตามแบบ 
 
การพัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปร่าง  

น า Concept Design และข้อก าหนดเบื้องต้นมาพัฒนาเป็น Idea Sketch หลายๆ แบบ และเลือก
แบบร่างที่เหมาะสมที่สุด 3 แบบ เพ่ือน าไปพัฒนาต่อ 

  
ภาพที่ 11-12 ภาพแบบร่างงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา  

ท าต้นแบบ และส่งต้นแบบให้ผู้ผลิตชาหน่อกะลาพิจารณา 
น า Idea Sketch ที่เลือกมาจัดท า Design โดยขยายรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ให้ทราบอย่างละเอียด 

ขนาดและมาตราส่วน เพ่ือแสดงให้ผู้ผลิต ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ ก าหนดเทคนิค และวิธีการผลิต การบรรจุ วัสดุ การ
ประมาณราคา และสร้างแบบจ าลอง (Mock Up) ที่เหมือนจริงมากที่สุดขึ้นมา จากนั้นได้ท าการลงพ้ืนที่อีกครั้ง 
เพ่ือน าไปเสนอให้แก่ผู้ผลิต เพ่ือรับข้อมูลติชมเพ่ือมาแก้ไขแบบในขั้นสุดท้ายต่อไป โดยในครั้งนี้ได้เตรียมแบบ 
ส ารวจความคิดเห็นด้านการออกแบบไปให้ผู้ผลิต พร้อมต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา 3 แบบเพ่ือพิจารณา 

 

  
  
  

 

         
  

 
ภาพที่ 13-14 ภาพแบบจ าลอง 2มิตงิานออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา  

การพัฒนาและแก้ไขแบบ  

 น าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามกลุ่มผู้บริโภค ชาวบ้านผู้ผลิตชาหน่อกะลาและ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบมาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องต่างๆ และท าการแก้ไขก่อนน าเสนอชาวบ้านเป็นครั้งสุดท้าย โดยลงลึก
ไปในรายละเอียดในส่วนประกอบตา่งๆ 
 โดยการท างานในส่วนสุดท้ายที่จะเสนอรูปแบบให้กลุ่มชาวบ้านดูนี้ยังไม่เสร็จสิ้นคงต้องพัฒนาต่อไปอีก 
เพราะการผลิตนั้นต้องอาศัยเงินทุน และเวลาอันเหมาะสม ท าให้ยังพอมีเวลาที่จะพัฒนาการออกแบบให้ได้
แบบที่ดีที่สุดได้ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือหาเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตชาหน่อกะลา นั้นเป็นเรื่องที่มี
ความยากท่ีจะสามารถสรุปได ้เพราะก็มีเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ก็มีเอกลักษณ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่มีอะไรโดด
เด่นแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นแบบ เจาะจงลึกลงไปเฉพาะที่ในเขต
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และบริเวณใกล้เคียงนี้ โดยอาจจะค้นพบเอกลักษณ์พ้ืนถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
ให้เกิดเป็นแนวทางใหม่ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการออกแบบสร้างภาพลักษณ์ใหม่ได้ดีกว่าเดิม 

2. การให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายๆส าหรับกลุ่มเกษตรกรนี้มีความส าคัญ 
อย่างมากเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผลิต ถ้าจะต้องพ่ึงพาหน่วยงานราชการในการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์หรือไปจ้างโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ก็อาจจะไม่มีเงินทุนเพียงพอ จึงควรมีการให้ความรู้กลุ่ม
เกษตรกรให้สามารถเข้าใจงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายๆท าได้ด้วยตนเองเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต และจะได้มีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

3. ควรศึกษางานด้านการตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย และแนวทางการเผยแพร่โฆษณามา
เพ่ิมเติมเพ่ือจะเป็นแนวทางเสริมในการศึกษาทั้งทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับชาหน่อกะลา ให้
บรรลุจุดประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

บทความวิชาการเร่ืองศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา ของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนี้มี
เพ่ือการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ในการใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา ของชาวบ้าน เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี รวบรวมให้ได้มากที่สุดเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ เพ่ือใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อ
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กะลา หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทที่คล้ายคลึงกันนี้ในอนาคต มิได้มีจุดประสงค์เพ่ือการออกแบบเพียงอย่างเดียว 
ซ่ึงก็คาดว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบบ้างไม่มากก็น้อย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความวิชาการเรื่องการศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์ชาหน่อกะลา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจ นวัตกรรม และ
การบัญชี หรือ CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นของธนาคารออม
สินที่ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือลงชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาหน่อกะลาที่เกาะ
เกร็ด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ธนาคารออมสิน  ชาวบ้านผู้ประกอบการผลิต ชาหน่อกะลา ผุ้น าชุมชน ผู้ปลูกหน่อกะลา และ ชาวบ้านเกาะ
เกร็ดทุกท่านที่ให้ค าแนะน า และให้ข้อมูลด้านต่างๆ 
 
บรรณานุกรม 
ผศ. สุมาลี ทองรุ่งโจน์. (2555). Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วาดศิลป์. 
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. (2553). หลักการออกแบบศิลปะ. (พิมพ์ครั้งที1่). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไว้ลาย. 
ปิยาพร ศรีสุขสวัสดิ์. (2547). การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ: ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม. 
บ ารุง อิศรกุล. (2545). ศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์. 
(ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ. 
ประจง สุดโต. (2546). การปลูกผักพ้ืนบ้านเชิงธุรกิจ (หนอ่กะลา). วารสารส่งเสรมิการเกษตร. 35 (182), 16-18 
รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2532). ศิลปหัตถกรรมไทย กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
ปุ่น คงเจริญเกียรติ. และ สมพร คงเจริญเกียรติ. (2541). บรรจุภัณฑ์อาหาร กรุงเทพฯ: บริษัทแพคแมท. 
ปัทมาพร ท่อชู.  (2539). การควบคุมการมองเห็น เพ่ือช่วยเพิ่มผลิตภาพ ค้นจาก 
http://www.thailandindustry.com 
 

ศิลปะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น: ความร่วมมือสู่การเรียนรู้ท่ียั่งยืน
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บทคัดย่อ
													บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอกิจกรรมค่ายอาสาศิลปะเพื่อศาสนาและชุมชน	ของสาขาวิชา
ศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	เป็นการน�าความรู้และทักษะทางศิลปะไปพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	 4	 ขั้นคือ	 1)	 ส�ารวจความต้องการของท้องถิ่น	 2)	 การวางแผนการด�าเนินงาน																		
3)	การลงพื้นที่ด�าเนินงาน	4)	สรุปผลการด�าเนินงานร่วมกัน	โดยผลการส�ารวจความต้องการของท้องถิ่นพบว่า
บ้านวังผา	อ�าเภอปากชม	จังหวัดเลย	มีความต้องการให้นักศึกษาช่วยพัฒนาวัดด้วยการวาดภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเจดีย์บ้านวังผาที่สร้างขึ้นใหม่	 มีการด�าเนินงานเป็นเวลา	 3	 ปี	 ด้วยกิจกรรมค่าย	 คือ	 การใช้ชีวิตร่วมกัน
ภายในกลุ่มนักศึกษาและกับชาวบ้าน	มีการนันทนาการ	การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้ง	การปรับตัวทางสังคม
และการบริหารงานค่ายร่วมกนั	ผลการด�าเนนิงานก่อให้เกดิการเรยีนรู	้ความเข้าใจในวถิชีมุชน	มปีระสบการณ์
ในการท�างานร่วมกัน	ในทางตรงกันข้ามชาวบ้านในชุมขนบ้านวังผา	ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ	การชื่นชมความงาม	มีประสบการณ์ทางสุนทรียะ	ผ่านการเรียนรู้จากนักศึกษาและจาก
การร่วมสร้างสรรค์ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในศาสนาสถานที่เป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในท้องถิ่น	ซึ่งใน
ท้ายท่ีสุดแล้วนักศึกษาเป็นผู้น�าศิลปะไปพัฒนาท้องถิ่นผ่านการร่วมมือภายใต้กระบวนการค่ายและความร่วม
มือกับชาวชุมชนบ้านวังผา	สร้างประสบการณ์การท�างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา	เรียนรู้การน�าทักษะความรู้
ทางศลิปะไปใช้เพ่ือท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมในท้องถ่ิน	ส่งเสรมินกัศกึษาให้มส่ีวนร่วมในการพฒันาท้องถิน่	ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ	และเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนร่วมกัน	จากการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการและเป็น
องค์รวมสามารถเชือ่มโยงองค์ความรูสู่้การปฏบัิต	ิมค่ีานยิมอนัดต่ีอการพฒันาท้องถิน่	สามารถแก้ปัญหาได้โดย
การคิดเชิงวิพากษ์		น�าพหุวิธีวิทยามาใช้ในกระบวนการวางแผนการท�างานและการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม	

ค�าส�าคัญ: ศิลปะ,	พัฒนาท้องถิ่น,		ความร่วมมือ,	การเรียนรู้ที่ยั่งยืน	

Abstract 
									 This	article	aims	to	present	about	the	camp	volunteer	project	for	religion	and	
community	by	Department	of	Art	Education,	Faculty	of	Education,	Loei	Rajabhat	University.	
This	camp	was	for	applying	knowledge	and	artistic	skills	for	local	development	through	4	
steps	as	follows:	1)	Field	survey	on	local	community	needs	2)	operational	planning	3)	field	
work	in	the	community	4)	collaborative	summary.	The	results	of	Field	survey	found	that	Ban	
Wang	Pha	community,	Pak	Chom	District,	Loei	Province	need	Department	of	Art	Education’s	
students	to	develop	temple	by	painting	murals	in	Ban	Wang	Pha	Pagoda.	Activities	for	3	year	
in	this	art	camp	were;	living	together	in	group	of	students	and	villagers	in	the	community,	

1	 อาจารย์	สาขาวิชาศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จังหวัดเลย	42000	
2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จังหวัดเลย	42000					
3	 อาจารย์	สาขาวิชาศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	จังหวัดเลย	42000					
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recreation,	outdoors	skill	practicing,	social	adjustment	and	camp	management.	The	results	
of	 this	art	camp	volunteer	project	 leaded	to	understand	the	community	way	of	 life	and	
gained	benefits	from	working.	On	the	other	hand,	people	in	Ban	Wang	Pha	community	would	
get	more	and	enhance	their	understanding	of	art	creation,	admiring	aesthetics	through	learn-
ing	from	students	and	collaborating	on	painting	murals	in	pagoda,	which	is	the	wind	–	gath-
ering	place	of	this	community.	Finally,	the	students	are	real	capable	leaders	who	brought	
out	art	to	develop	the	local	community	through	camp	management	and	collaboration	with	
Ban	Wang	 Pha	 community	 people.	 This	 art	 camp	 volunteer	 project	 creates	 sustainable									
learning	 to	 achieve	 a	 sustainable	 learning	 together	 from	 interdisciplinary	 and	 holistic															
education	management,	 linking	 knowledge	 to	 practice,	 had	 good	 values	 for	 local																																
development,	solve	problems	by	critical	thinking,	apply	multiple	methods	in	the	planning	
process	and	participatory	decision	making.

Keywords:  Art,	Local	community	development,	Collaboration,	Sustainable	learning

steps as follows: 1) Field survey on local community needs 2) operational planning 3) field 
work in the community 4) collaborative summary. The results of Field survey found that Ban 
Wang Pha community, Pak Chom District, Loei Province need Department of Art Education’s 
students to develop temple by painting murals in Ban Wang Pha Pagoda. Activities for 3 year 
in this art camp were; living together in group of students and villagers in the community, 
recreation, outdoors skill practicing, social adjustment and camp management. The results 
of this art camp volunteer project leaded to understand the community way of life and 
gained benefits from working. On the other hand, people in Ban Wang Pha community 
would get more and enhance their understanding of art creation, admiring aesthetics 
through learning from students and collaborating on painting murals in pagoda, which is the 
wind – gathering place of this community. Finally, the students are real capable leaders who 
brought out art to develop the local community through camp management and 
collaboration with Ban Wang Pha community people. This art camp volunteer project 
creates sustainable learning to achieve a sustainable learning together from interdisciplinary 
and holistic education management, linking knowledge to practice, had good values for local 
development, solve problems by critical thinking, apply multiple methods in the planning 
process and participatory decision making. 

Keywords: Art, local community development, collaboration, sustainable learning 
 
บทน า 
 การเรียนการสอนศิลปะในปัจจุบันมีความแตกต่างกันตามบริบทของการน าศิลปะไปใช้ประโยชน์ 
ดังเช่น การสอนศิลปะในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ผ่านการเรียนรู้ทางสุนทรียภาพ ศิลปะปฏิบัติ ศิลปวิจารณ์ และประวัติศาสตร์ศิลป์ ส่วนการสอน
ศิลปะในระดับอุดมศึกษามีแขนงเฉพาะทางท่ีหลากหลาย ทั้งในกลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ 
ดนตรี การแสดง ฯลฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตศิลปินหรือนักวิชาการทางด้านศิลปะ หรือกลุ่มวิชาศิลปศึกษาที่
ผลิตครูศิลปะ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียนศิลปะในระดับการศึกษาใด แขนงใด ก็ล้วนเริ่มต้นด้วยพ้ืนฐานทางศิลปะ คือ 
“ศิลปะเพ่ือศิลปะ”  (Art for Art’s Sake)  ดังที่วิรุณ ตั้งเจริญ(2534) เรียกว่า ศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Art) หรือ
ศิลปะทิพย์ (Divine Art) มีความหมายถึงศิลปะที่เน้นความงามของรูปแบบ (Form) ไม่ใช่เนื้อหา (Content) 
สร้างสรรค์รูปแบบ รูปทรง เส้น สี มิติ บริเวณว่าง ฯลฯ ให้งดงามประทับใจ ต่อจากนั้นการน าศิลปะไป
ประยุกต์ใช้จะแตกต่างกันไปตามบริบทของแขนงวิชา เช่น ศิลปะการออกแบบ ศิลปะเพ่ือชีวิต ศิลปะเพ่ือการ
บ าบัด ศิลปะเพ่ือสังคม ศิลปะเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

บทความนี้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอกิจกรรมนอกหลักสูตร สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ซึ่งหลักสูตรศิลปศึกษามีเปูาหมายเพ่ือผลิตครูศิลปะเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ว่า “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” แต่การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาให้เข้าใจบริบทสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น จะต้องเกิดจากการปลูกฝัง การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา และท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้เกิดวงจรการเรียนรู้ร่วมกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไร้ขอบเขต อีกทั้งยัง
ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากการสร้าง “ประสบการณ์การเรียนรู้” ให้เกิดเข้าใจความ
แตกต่างหลากหลายของชุมชน ท้องถิ่น  ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษานี้ เริ่มจากการเรียนรู้

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือศิลปะ (Art for Art’s Sake) ประยุกต์ไปสู่รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา บูรณาการ
กับสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น และในทางกลับกันชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการสร้างงานศิลปะ มีความร่วมมือและ
เข้าใจด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ของชุมชนท้องถิ่นน าไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในชุมชน 
  
แนวคิดการน าศิลปะไปพัฒนาท้องถิ่น 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะของคนในท้องถิ่น คือการศึกษางานศิลปะที่เกี่ยวกับประเพณีหรือศาสนา 
เป็นงานศิลปะที่ปรากฏในศาสนาสถาน หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นงานศิลปะที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
จะหมายถึงพระพุทธรูป สิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม ภาพเขียนฝาผนัง หรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ใช้ในประเพณี 
เช่น พานบายศรี เทียนพรรษา ตุงหรือธง ซึ่งงานศิลปะที่ปรากฏในท้องถิ่นนั้นล้วนเป็นงานช่างฝีมือ ที่สร้างขึ้น
เพ่ือสอนศีลธรรม สืบทอดศาสนา กระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของคนในชุมชน ท้องถิ่น ถือว่าเป็นงานศิลปะที่
ยกระดับจิตใจหรือเปลี่ยนแปลงระดับทางสังคม   
 อภิชาติ  พลประเสริฐ (2559) น าเสนอประเด็นกิจกรรมศิลปะที่ให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วน
ร่วมที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของชุมชน จากการน านักศึกษาครูศิลปะไปร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของคนในสังคม โดยได้เสนอผังความคิด  “ขยายมุมมองและความคิดทาง
ศิลปศึกษา จากศิลปะเพ่ือศิลปะ เป็นศิลปะเพ่ือชุมชน” ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ผังความคดิ “ขยายมุมมองและความคดิทางศลิปศึกษา จากศิลปะเพื่อศิลปะ เป็นศิลปะเพื่อ

ชุมชน” 
ที่มา: อภิชาติ  พลประเสริฐ (2559) 

 
ศิลปะเพ่ือชีวิต (Art for Life’s sake) ในที่นี้หมายรวมถึง ทั้งผู้คน ชุมชน สังคม คือศิลปะที่สร้างขึ้นเพ่ือ

ส่งผลต่อชีวิตของผู้ชม มีบทบาทอันส าคัญต่อชีวิตผู้คนในท้องถิ่น ศิลปะที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ วิถีชีวิตของคนโดยรวม หรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะเพ่ือรับใช้สังคม ไม่ใช่เพียงสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือ
ตอบสนองทางอารมณ์เท่านั้น 

ดังนั้นการจะสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือท้องถิ่น จึงต้องมองให้ลึกถึงปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งบริบททาง
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา อาชีพ เศรษฐกิจ การจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะในระดับอุดมศึกษา ต้องให้
ข้อมูลความรู้ของการน าศิลปะไปใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดคุณค่าต่อชีวิตของคนในชุมชนหรือท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อ
นักศึกษาเข้าใจความงาม หลักการ แนวคิด ของการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือศิลปะ ต้องสามารถขยายพ้ืนฐาน
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ทางศิลปะไปสู่การพัฒนาคน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ซึ่งศิลปะที่จะเข้าถึงชุมชน ท้องถิ่นได้นั้น จะต้องเป็นศิลปะ
ที่ใกล้ชิดและผูกพันกับผู้คน อันได้แก่ศิลปะในศาสนาและประเพณี ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน
ท้องถิ่น   

ด้วยหลักการแนวคิดท่ีกล่าวมานั้น สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดกิจกรรมน า
ศิลปะเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  สร้างประสบการณ์การท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา  
เรียนรู้การน าทักษะความรู้ทางศิลปะไปใช้เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และส่งเสริมนักศึกษาให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ในการน าศิลปะไปพัฒนาท้องถิ่น ของสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ใน 4 ขั้นตอน คือ 

1. ส ารวจความต้องการของท้องถิ่น 
ในบริบทของสาขาวิชาด้านการศึกษา การบริการวิชาการมักจะหมายความถึงการน าความรู้ไปสู่ 

โรงเรียน เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียน คร ูหรือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สนามเด็กเล่น แต่นอกเหนือ
การให้ความรู้หรือน าศิลปะไปพัฒนาภูมิทัศน์ คือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจวิถีและบริบทของชุมชน จึงได้ส ารวจ
ความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเลย ที่มีความต้องการให้น าศิลปะเข้าไปพัฒนาชุมชน ซึ่งพบว่าในพ้ืนที่
หมู่บ้านวังผา อ าเภอปากชม จังหวัดเลย มีระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 64 กิโลเมตร ในหมู่บ้านมี
วัดเพียงวัดเดียว และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขาเพ่ือเป็นศาสนาสถานส าหรับเป็นที่ประกอบพิธี
ทางศาสนาและเป็นยึดเหน่ียวจิตใจ แต่ยังทุนทรัพย์และแรงงานช่างศิลป์ในการต่อเติมและวาดจิตรกรรมฝา
ผนังภายในเจดีย์ให้แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงเกิดการวางแผนงานเพื่อ 

2. การวางแผนการด าเนินงาน 
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าส ารวจพื้นที่ พูดคุย 

กับชาวบ้านและพระสงฆ์ในวัดบ้านวังผา เพ่ือเตรียมวางแผนการด าเนินงาน จากการวางแผนงานร่วมกับ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านวังผา สาขาวิชาศิลปศึกษาจึงจัดค่ายอาสาศิลปะเพื่อศาสนาและชุมชน  เริ่มต้น
ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งในขณะนั้นเจดีย์บ้านวังผายังสร้างไม่แล้วเสร็จ อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าไป
ช่วยวางแผนการพัฒนาและก่อนสร้าง โดยมีการเปิดรับบริจาคและท ากิจกรรมเพ่ือรวบรวมทุนทรัพย์  เพ่ือเป็น
ค่าสี อุปกรณ์วาดภาพ ค่าเดินทางและค่าอาหาร หลังจากนั้นได้ประชุมหารือกับคนในชุมชนและพระสงฆ์เพ่ือ
วางแผนการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเจดีย์ และสร้างความเข้าใจร่วมกับคนในท้องถิ่น 

3. การลงพ้ืนที่ด าเนินงาน 
การลงพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยกล าบาก ด้วยเส้นทางที่ค่อนข้างทุรกันดาร ต้องใช้เวลาในการ 

เดินทาง ระยะเวลาการด าเนินงานจึงอาศัยช่วงเวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์ ภาคเรียนละ 2-4  สัปดาห์ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้รบกวนการเรียนการสอนและกิจกรรมหลัก นักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายอาสาคือนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปศึกษาทุกชั้นปีที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 ปีการศึกษา หรือตั้งแต่ปี    
พ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2560 กิจกรรมจึงแล้วเสร็จ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 20 คน 

4. สรุปผลการด าเนินงานร่วมกัน  
นักศึกษาทุกชั้นปีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานร่วมกันในประเด็นของปัญหา        

อุปสรรค์ การแก้ไข ทั้งในด้านของการวางแผนงาน งบประมาณ การประสานงาน และผลงาน ทั้งนี้นักศึกษา
บางคนได้มีโอกาสเข้าร่วมค่ายอาสาศิลปะเพ่ือศาสนาและชุมชนมาตั้งแต่เริ่มกิจกรรม ตลอดระยะเวลา 3 ปี ได้
เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และพัฒนาการของงานที่ได้ร่วมกันท า จากนักศึกษารุ่นน้องกลายเป็นนักศึกษา
รุ่นพี่ทีเ่ป็นผู้น าค่าย น าพารุ่นน้องสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนัง ให้ความรู้และให้ค าแนะน ารุ่นน้อง ตลอดจน
สามารถน าทักษะความรู้ไปจัดกิจกรรมค่ายศิลปะได้เอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การส ารวจเจดีย์บ้านวังผา อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ในปีพ.ศ. 2559 
ที่มา: ผู้เขียน 

ภาพที่ 3 การลงพ้ืนที่ท างานร่วมกับชาวบ้านวังผา ในระหว่างปีพ.ศ. 2559 – พ.ศ.2561 
ที่มา: ผู้เขียน 

 
ความร่วมมือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ย่ังยืน  
 ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาศิลปะเพ่ือศาสนาและชุมชมได้ก่อให้เกิดการร่วมมือในหลากหลายมิติ ตาม
ลักษณะการจัดกิจกรรมค่าย ทั้ง 5 กิจกรรม  ได้แก่ การชีวิตร่วมกันเป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม การนันทนาการ 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1290 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 291

การศึกษาการใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือที่เหมาะสม การปรับตัวทางสังคม และการบริหารงานค่าย  (สุดาวรรณ 
เครอืพานิช, 2553)  ซึ่งกล่าวได้ว่ากระบวนการค่ายน าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา โดยมี
ศิลปะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนน าพาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการท างานที่ก่อให้เกิดลักษณะส าคัญ
ของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 การจัดค่ายอาสาศิลปะเพ่ือศาสนาและชุมชนถือได้ว่าเป็นความร่วมมือที่น าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ที่
ส่งผลต่อนักศึกษาและชาวชุมชนบ้านวังผา อ าเภอปากชม จังหวัดเลย  ซึ่งกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตาม
ลักษณะของการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามข้อเสนอของยูเนสโก (UNESCO) ไว้ 5 ข้อ คือ1) เป็น
การจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการและเป็นองค์รวม 2) เป็นการผลักดันการเสริมสร้างค่านิยม 3) เน้นการคิด
เชิงวิพากษ์ และการคิดแก้ปัญหา 4) ใช้พหุวิธีวิทยา 5) ใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
,2555) สรุปดังต่อไปนี้  

1. การจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการและเป็นองค์รวม 
หลักสูตรศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จัดการศึกษาแบบพหุศิลปศึกษา คือการจัด 

กระบวนการศึกษาที่บูรณาการความคิดและการสร้างสรรค์  การเลือกใช้สื่อเพ่ือแสดงออกอย่างหลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสี  สื่อวัตถุ  สื่อร่างกาย  สื่อเสียง  สื่อภาษา  เป็นการแสดงออกจากสภาพการรู้คิด(cognition)  
และจินตภาพ(imagination)  เพ่ือสะท้อนวัฒนธรรม  (culture)  ภูมิปัญญา(wisdom)  และสุนทรียะ 
(aesthetic)  ของปัจเจกบุคคลที่สัมพันธ์กับชุมชน  ความเป็นชาติและความเป็นสากล (งานบัณฑิตศึกษา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์, 2545) นอกจากนั้นการเรียนการสอนศิลปศึกษาจะบูรณาการเนื้อหารายวิชา โดยยึดแนวคิด
การสอนศิลปะแบบบูรณาการศิลปศึกษา Discipline-based Art Education (DBAE) คือ สอดแทรกเนื้อหา
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียภาพ เข้าไปในระหว่างฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  
ฝึกให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการท างานศิลปะ และถ่ายทอดประสบการณ์ทางสุนทรียะออกมาในรูปแบบท่ี
สร้างสรรค์ น าภูมิปัญญา แหล่งการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแรง
บันดาลใจ และถ่ายทอดผลงานศิลปะที่น ากลับไปสู่ชุมชน โดยที่แนวคิดนี้จะถูกปลูกฝังอยู่ในกระบวนการคิด 
กระบวนการท างานศิลปะ ตลอดจนการใช้ชีวิต นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวิจารณ์ 
สุนทรียภาพ และการสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้การเลือกใช้สื่อเพ่ือการสื่อสาร และแสดงออกทางสุนทรียะ
ประสบการณ์ไปสู่ชุมชน  

2. การผลักดันการเสริมสร้างค่านิยม 
การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าถึงชุมชนผ่านกระบวนการค่าย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ท าความเข้าใจ 

ค่านิยมของคนในชุมชน ความแตกต่างของความเชื่อ ประเพณวีัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้ค่านิยมของคนในชุมชน ยังได้ร่วมสร้างค่านิยมให้กับคนในชุมชนในการชื่นชมงานศิลปะ ด้วยการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะ ปลูกฝังทัศนคติในการเห็นคุณค่าของงานศิลปะ เมื่อคนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา จะท าให้พวกเขาเข้าใจ รักและหวงแหนงานศิลปะที่ร่วมกันสร้างกับนักศึกษาให้เป็น
สมบัติของชุมชน มีมุมมองที่เปิดกว้าง ขยายพ้ืนที่สร้างสรรค์งานศิลปะในชุมชน ให้รุ่นลูกรุ่นหลานมีโอกาสได้
ศึกษาเรียนรู้และสืบทอด ดังนั้น ค่ายอาสาศิลปะเพ่ือศาสนาและชุมชน จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยผลักดันให้คนใน
ชุมชนมีค่านิยม ตลอดจนมีรสนิยมในการชื่นชมงานศิลปะและเห็นคุณค่าของงานศิลปะผ่านจิตรกรรมฝาผนังที่
พวกเขาได้มีส่วนร่วม และในทางกลับกันนักศึกษาก็เกิดค่านิยมด้านบวก คือมีความเข้าใจความเชื่อวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน และเข้าถึงความต้องการของชุมชน สามารถปรับตัว เปิดใจกว้าง เพ่ือน าศิลปะเข้าไป
พัฒนาชุมชน 
 

3. การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดแก้ปัญหา 
ในกระบวนการค่ายย่อมอาศัยการร่วมมือร่วมใจ การแสดงความคิดเห็นต่อการวางแผน ตลอดจน 

การแก้ปัญหา นักศึกษาทุกระดับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมล้วนมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างออกไป นอกจากการท า
หน้าที่ตนเองแล้ว ยังต้องคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยอาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมจะฝึกนักศึกษาให้มีการ
วิพากษ์ปัญหาร่วมกัน ตั้งแต่เรื่องเล็ก เช่น ปัญหาเรื่องการหารถไปค่าย การขนอาหารสดขึ้นไปบนเขาเพ่ือ
ประกอบอาหารเลี้ยงนักศึกษาที่ท างาน สีไม่พอ สภาพอากาศ หรือปัญหาใหญ่ เช่น เรื่องงบประมาณไม่พอ 
แผนงานที่วางไว้เสร็จไม่ทันก าหนด แรงงานไม่เพียงพอ เป็นต้น 
  ในแต่ละครั้งที่ประสบปัญหาจะมีการปรึกษาหารือกันในกลุ่มระหว่างอาจารย์และนักศึกษา หรือกลุ่ม
นักศึกษากับชาวบ้าน ยกตัวอย่างเช่น ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ที่ไปท าค่ายอาสาเป็นยอดเขา ไม่มีห้องน้ า ไม่มี
น้ าประปา การขึ้นเขาเพ่ือไปวาดภาพภายในเจดีย์ มี 2 ทางคือ เดินหรือนั่งรถอีแต๋นพ่วงท้าย และยังมีข้อจ ากัด
ด้านเวลาคือต้องขึ้นไปท างานแต่เช้าตรู่และกลับลงมาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน จากปัญหาดังกล่าว นักศึกษาจึง
ปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชนซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ โดยได้ต่อน้ าประปาขึ้นไปบนเขา และชาวบ้านช่วยกันขน
อุปกรณ์ท าครัว ท าเต็นท์ ท าพ้ืนที่ส าหรับท าอาหาร และที่นั่งทานข้าว มีชาวบ้านที่รับอาสาขับรถอีแต๋นน า
นักศึกษาขึ้นเขาไปวาดภาพ ส่วนอีกตัวอย่างการแก้ปัญหาในด้านแรงงานไม่เพียงพอ อาจารย์และนักศึกษาได้
หารือร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาต่างสาขาวิชาและต่างคณะ ไปร่วมวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง มีการโชว์ภาพกิจกรรมผ่านสื่อโซเชียล และเชิญชวนผู้ที่สนใจไปช่วยวาดภาพที่เจดีย์บ้านวังผา  
ซึ่งในแต่ละครั้งจะได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภายในคณะและอาจารย์นอกคณะเข้าร่วมกิจกรรม แม้เป็น
อาจารย์ที่ไม่ได้สอนศิลปะ แต่นักศึกษาจะช่วยอธิบายและคอยแนะน าวิธีการลงสี การตัดเส้น ให้อาจารย์ได้วาด
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น ปัญหาที่นักศึกษาพบเจอในการออกค่ายแต่ละครั้งจะน าไปสู่การฝึกคิดแก้ปัญหา 
ซึ่งจะกลายเป็นลักษณะนิสัย และสามารถน าวิธีคิดแนวทางการสะท้อนปัญหา การแก้ปัญหาไปใช้กับการ
ท างานในอนาคต 

4. พหุวิธีวิทยา 
พหุวิธีวิทยา คือ การน าเอาความรู้หลายศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนหรือมีประสบการณ์มีมาช่วยใน 

การจัดกิจกรรมค่าย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ไม่เพียงแต่เรียนรู้ในด้านทัศนศิลป์ (Visual Art) แต่ยังได้
เรียนในด้านศาสตร์วิชาชีพครู ในค่ายอาสาศิลปะเพ่ือศาสนาและชุมชน นักศึกษาได้น าเอาทักษะและ
ประสบการณ์เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ เช่น การจัดองค์ประกอบศิลป์ การวาดภาพระบายสี  การศึกษารูปแบบ
จิตรกรรมฝาผนังในท้องถิ่นในรายวิชาศิลปะไทย และทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา
ชีพครู มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง ให้กับคนในชุมชน ได้เข้าใจถึงความส าคัญ รูปแบบ เนื้อหา
เรื่องราวของภาพวาด เทคนิควิธีการวาดภาพ ลงสี และการรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนังให้คงอยู่ยาวนาน การ
พหุวิธีวิทยาในด้านทัศนศิลป์และครุศาสตร์ ช่วยให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถาม แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์
ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีขั้นตอน เร่ิมต้นแต่การศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน การวางแผนวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง มีการคัดเลือก จัดวาง ตรวจทานรูปแบบ ในระหว่างท างานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม
ความเหมาะสม มีความยืดหยุ่น เข้าใจในบริบทของสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 

5. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
การวางแผนการด าเนินงานร่วมกันภายในสาขาวิชาศิลปศึกษา ทั้งอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

ก าหนด ตารางการท างาน บริหารงบประมาณ เรียนรู้การประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก 
ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี และสร้างความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย ที่ส าคัญคือการร่วมมือกับชุมชน ซึ่งในที่นี้ชุมชนถือว่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายให้ส าเร็จ
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ได้ด้วยดี  อาจารย์และนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชาวชุมชน ตั้งแต่การส ารวจสถานที่ใน
การท างาน การวิเคราะห์สถานการณ์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเข้าใจ
ตรงกัน ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการท างาน เช่น การก าหนดวัน เวลาในการท างาน ก็ต้องขึ้นอยู่กับ
วันที่ชาวบ้านว่างเว้นจากการท าไร่ท านา เพ่ือที่จะได้มาช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่มาจัดค่าย หรือแม้แต่การ
ออกแบบภาพวาดฝาผนังภายในเจดีย์บ้านวังผา ก็มีการขอความคิดเห็นจากชาวบ้าน ซึ่งการท าให้ศิลปะเข้าถึง
ชุมชน จะต้องสื่อความหมายตรงไปตรงมา ไม่สลับซับซ้อน เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแต้มที่พบเห็น
ทั่วไปในภาคอีสาน ดังนั้นการน าเสนอเรื่องราวบนฝาผนังเจดีย์บ้านวังผา จึงมีลักษณะเป็นจิตรกรรมฝาผนังร่วม
สมัย ใส่ความเป็นศิลปะไทยผสานกับรูปแบบเทคนิคการวาดที่เล่าเรื่องราวในท้องถิ่น เช่น ภูมิทัศน์ที่แวดล้อม
ด้วยภูเขา แม่น้ า ทุ่งหญ้า ปุา และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนในชุมชน ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา 
การวางแผนสร้างสรรค์เร่ืองราวที่น ามาจากวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคนในท้องถิ่น 
เป็นการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมท่ีท าให้ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเจดีย์วังผา ท าให้ผลงานเป็นที่พอใจทั้งกับ
นักศึกษาผู้วาดภาพและชาวบ้านผู้ที่จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นสมบัติของท้องถิ่นชั่วลูกชั่วหลาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเจดีย์บ้านวังผา จากความร่วมมือของนักศึกษาและชุมชน 
ที่มา: ผู้เขียน 

 
 
บทสรุป 

จากแนวคิดศิลปะเพ่ือศิลปะ มาสู่ศิลปะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ท าให้เกิดค่ายอาสาศิลปะเพ่ือศาสนาและ
ชุมชน ที่มีกระบวนการท างานที่วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การส ารวจความต้องการของชุมชน 
วางแผนการด าเนินงาน ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรุปกิจกรรม โดยมีการร่วมมือและพัฒนางานตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาทั้งในด้านความคิด ทักษะการท างาน การมีจิตอาสา  และได้
เห็นความก้าวหน้าของผลงานจิตรกรรมฝาผนังในแต่ละปี ทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันท างาน
ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชาวชุมชนบ้านวังผา ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ
ท างาน เข้าใจวิถีชีวิต ประเพณี สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นวางแผนสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นได้ฝึกทักษะการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังได้เรียนรู้การร่วมมือร่วมใจและการอยู่ร่วมกัน สร้าง

จิตอาสา จิตส านึกต่อการพัฒนาท้องถิ่น น าองค์ความรู้มาปฏิบัติเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน อันจะท า
ให้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาสามารถเป็นครูศิลปะที่ประสบความส าเร็จในอนาคต และสะท้อนผลกลับไปสู่
ชุมชน ปลูกฝังให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะ มีค่านิยมที่ดีต่อการท านุบ ารุงรักษาผลงานศิลปะ
ที่พวกเขามีส่วนร่วมสร้างขึ้น สอดคล้องกับปรัชญาศิลปะที่มีต่อมิติทางสังคมของ Feldman(1996) ที่ว่า การ
สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา ครูไม่ได้แค่สอนประวัติศาสตร์ศิลป์ การวาดภาพระบายสี การสร้างแบบ ภาพ
พิมพ์ งานประดิษฐ์ แต่ต้องสอนให้ผู้เรียนมีรสนิยม มีความรู้ความเข้าใจว่าหัวใจของศิลปะในชุมชนคือ
สถาปัตยกรรม เนื่องจากสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของประสบการณ์ทางวัฒนธรรม เมื่อผู้เรียนโตขึ้นจะน า
ความรู้ รสนิยมไปออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เข้ากับบริบททางสังคม  

จากที่กล่าวมานั้น ระบบการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการสร้างนักศึกษาให้
เป็นครูศิลปะท่ีมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น  ซ่ึงประสบการณ์จากกิจกรรมค่ายเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 สรุปแนวคิด “ศิลปะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น: ความร่วมมือสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน” 

ที่มา: ผู้เขียน 
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เครื่องประดับจากประติมากรรมรูปเทวดารอบมหาโพธิเจดีย์วัดเจ็ดยอด เพื่อประยุกต์
เป็นงานเครื่องประดับร่วมสมัย 

Ornaments from angel statues around the Bodhi Pagoda, Jed Yod Temple 
to be applied as a contemporary jewelry work

สุพจน์  ใหม่กันทะ1 

บทคัดย่อ
														บทความวิชาการนี้น�าเสนอ	เรื่อง	“เครื่องประดับจากประติมากรรมรูปเทวดารอบมหาโพธิเจดีย์						
วดัเจด็ยอด	เพือ่ประยกุต์เป็นงานเครือ่งประดบัร่วมสมัย”	มหาโพธิเจดย์ี	สถาปนาเมือ่ปี	พ.ศ.	1999	โดยพระเจ้า
ติโลกราช	เจ้าผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่ในช่วงที่ศาสนาพุทธแบบลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรือง	เพื่อให้เห็นคุณค่าและ
ความสวยงามของเครื่องประดับ	 ลวดลาย	 และมิติแห่งความศรัทธาที่ชาวล้านนามีต่อบวรพระพุทธศาสนา	
ประกอบด้วย	การวิเคราะห์ศิลปะล้านนายุคทอง	ผ่านงานประติมากรรมรูปเทวดา	แยกเป็นการศึกษา	3	หัวข้อ	
ดงันี	้1)		ความเป็นมาของศลิปะประติมากรรมรปูเทวดารอบมหาโพธิเจดีย์		2)	ภมูปัิญญาในการประดษิฐ์ลวดลาย	
3)	การน�าลวดลายไปประยกุต์กบังานร่วมสมัย	คุณค่าของลวดลายจากลายปนูป้ัน	รวมถงึความหมายของเคร่ือง
ประดับของเทวดาแต่ละองค์จะไม่เหมือนกัน	สะท้อนถึงภูมิปัญญาที่ปราณีต	ถ่ายทอดอารมณ์	จิตวิญญาณที่มี
ต่อพระพุทธศาสนา	 ตามปัจจุบันกระแสความนิยมเครื่องประดับแบบร่วมสมัยที่อาศัยเรื่องราวภูมิหลังที่ทรง
คณุค่าเป็นกระแสนยิม	น�ามาประยกุต์ออกแบบเป็นผลงานเครือ่งประดบัทีม่แีนวความคดิมาจากประตมิากรรม
เทวดาเป็นเครือ่งประดบัร่วมสมยั	เป็นของตกแต่งทีส่ามารถเป็นของฝาก	ของประดบัร่างกายบอกเล่าแหล่งทีม่า
ได้เป็นอย่างดี	

ค�าส�าคัญ: เครื่องประดับร่วมสมัย,	ประติมากรรมปูนปั้น	,	ลวดลายประยุกต์

Abstract 
												This	scholarly	article	presents	the	story	of	“Jewelry	from	Angel	sculptures	around	
the	Bodhisattva	Chedi,	Jed	Yod	Temple	to	be	used	as	a	contemporary	jewelry	work”	Maha	
Phot	Chedi.	Established	in	the	year	1999	by	Lord	Ti	Loharat.	The	ruler	of	the	city	of	Chiang	
Mai	during	the	Buddhist	Lankan	dynasty	flourished.	In	order	to	see	the	value	and	beauty	of	
the	patterned	jewelry	and	the	dimension	of	faith	that	the	Lanna	people	have	on	Buddhism,	
consisting	of	the	analysis	of	Lanna	art,	the	golden	age	Through	the	statue	of	an	angel	The	
study	is	divided	into	3	topics	as	follows:	1)	History	of	art,	angel	statues,	around	the	Bodhi	
Pagoda	2)	Wisdom	in	the	patterned	fabrication	3)	Applying	patterns	to	contemporary	work	
The	value	of	the	pattern	from	the	stucco	pattern	Including	the	meaning	of	the	jewelry	of	
each	angel	 is	 not	 the	 same	Reflecting	 the	delicate	wisdom	Convey	emotions	 Spirituality									
towards	Buddhism	According	 to	 the	current	 trends	of	contemporary	 jewelry	 that	 rely	on																		
valuable	background	stories	as	a	trend.	Applied	to	design	as	a	work	of	jewelry	with	ideas	from	
angel	sculpture	as	a	contemporary	accessory	Is	a	decoration	that	can	be	a	souvenir	Body	
decorations	tell	the	source	well.

Keywords:  Contemporary	jewelry,	Stucco	sculpture,		Applied	pattern	

1	 อาจารย์ประจ�า	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

     
  

from angel sculpture as a contemporary accessory Is a decoration that can be a souvenir 
Body decorations tell the source well. 

Keywords:  Contemporary jewelry, Stucco sculpture, Applied pattern  
 

วัดเจ็ดยอด 
  วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ที่ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกกําแพง

เมืองเชียงใหม่ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่เป็นบริเวณวัดในปัจจุบันประมาณ 37 ไร่ 3 งาน 61     
ตารางวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ซึ่งเป็นทางคมนาคมสําหรับผู้ที่ประสงค์
จะเดินทางไปชมปูชนียวัตถุและโบราณสถานของวัดเจ็ดยอดได้สะดวก วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) เป็นวัด
โบราณและมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัดหนึ่งของอาณาจักรล้านนาไทย กล่าวคือ เป็นวัดท่ีสมเด็จ
พระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1998 โปรดให้หมื่น
ด้ามพร้าคต หรือ สีหโคตรเสนาบดี เป็นนายช่างทําการก่อสร้าง ศาสนสถานและเสนาสนะข้ึนเป็นพระอาราม 
โปรดฯ ให้นิมนต์พระมหาเถระชื่อพระอุตตมปัญญา มาสถิตเป็นอธิบดีสงฆ์องค์แรกในพระอารามนี้ ที่ได้เทศนา
แก่พระเจ้าสมเด็จติโลกราชจนเกิดให้ศรัทธา และความเชื่อในเรื่องอานิสงส์การปลูกต้นโพธิ์ ในเวลาต่อมา 

  โบราณสถานสําคัญภายในวัดเจ็ดยอด มีดังนี้   
  1) ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัด ศิลปกรรมของซุ้มประตูโขง สิ่งที่น่าสนใจคือ ลวดลายปั้น ประดับตกแต่ง

กรอบวงโค้งและหางซุ้มที่เป็นส่วนประกอบซุ้มประตูสองข้างทาง 
  2) มหาวิหาร เป็นโบราณสถานที่ความสําคัญยิ่งในวัดนี้ สมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ใช้เป็น

สถานที่ประชุมพระมหาเถระทั่วราชอาณาจักรล้านนาไทย ในการทําสังคายนาพระไตรปิฎกนังเป็นอัฐมะ
สังคายนา ครั้งที่ 8 ของโลก มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2020   

  3) พระอุโบสถ หลังแรกของวัดเจ็ดยอดพระเมืองแก้วพระราชาธิบดีลําดับที่ 12 แห่งราชวงศ์มังราย
ทรงเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช  

  4) หอไตร สถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์พระไตรปิฎกในวัดเจ็ดยอด เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าติโลกราช 
ทรงคัดเลือกพระมหาเถระ ผู้เจนจัดในพระบาลีมาชําระอักษรไตรปิฎกซึ่งเรียกว่า อัฐมสังคายนาครั้งที่ 8 ของ
โลก  

  งานประติมากรรมปูนปั้น หมายถึง ลวดลายหรือภาพที่เกิดจากการปั้นปูนให้เป็นลวดลาย รูปภาพ
และรูปทรง เพ่ือใช้ในการประดับตกแต่ง ตลอดจนทําเป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมถือเป็นงานทาง
ศิลปกรรม 

  รูปเทวดา หรือ รูปบุคคลชั้นสูงในศิลปะล้านนา หลักฐานที่มีอยู่ส่วนใหญ่ สร้างตั้งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ หรือพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ลงมา พระพักตร์รูปเทวดา ของหน้าวิหารเจ็ดยอด แสดงถึงเค้าความ
นิยมในศิลปะสุโขทัย ที่ยังหลงเหลืออยู่ เคร่ืองทรงมงกุฎ ภูษาผ้านุ่ง มีแบบมากมายหลายแบบ มีความวิจิตร
พิสดาร อันสะท้อนการสืบทอดจากศิลปะที่มีอยู่ก่อน เช่น จากเมืองเชียงแสน และคงมาจากศิลปะจีน รวมทั้ง
ศิลปะพม่าด้วย นอกเหนือจากแบบอย่างที่มีอยู่ก่อนในศิลปะสุโขทัยอีกเช่นกัน  งานประดับผนังด้านนอกของ
วิหารนี้แบ่งไว้ ๒ แถว แต่ละแถวแบ่งช่องสําหรับรูปเทวดานั่งและเทวดาที่ยืนพนมมือประดับในส่วนของพ้ืนที่
อันเหมาะสม ตรงหลืบที่เป็นมุมจากการยกเก็จ พ้ืนหลังของรูปเทวดาเหล่านี้ประดับลายโปร่งประเภทพันธุ์
พฤกษา รูปเทวดาทุกองค์ มีพระพักตร์และพระวรกายที่ได้สัดส่วนสมบูรณ์ วงพระพักตร์ยาวรีคล้ายรูปไข่ จึงยัง
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย ที่แพร่หลายขึ้นมาตั้งแต่เมื่อต้นพุทธศตวรรษท่ีแล้ว  



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1296 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 297     
  

             เครื่องประดับมากมาย หลากหลายด้วยรูปแบบ เช่น มงกุฏ กรองศอ สังวาล และภูษา คงจําลอง
หรือดัดแปลงจากเครื่องทรงในราชสํานักของสมัยนั้น รูปแบบของเครื่องทรงเครื่องประดับเหล่านี้ ชวนให้คิดว่า
อาจเกี่ยวข้องกับท่ีมีอยู่ในศิลปะสุโขทัย พม่า และจีน ด้วย  
 

                           
 

 ภาพที ่1 ภาพประกอบ  รูปภาพแสดงตัวอย่างลวดลาย จากประติมากรรมปูนปั้นเทวดาวัดเจ็ดยอด 
ผนังหรือพ้ืนหลังของรูปเทวดา มีลวดลายรูปดอกไม้ลายพันธุ์พฤกษาลวดลายจีนประดับ 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง  
ที่มา: สุพจน์ ใหม่กันทะ , 12 มีนาคม 2562 

 
   ผนังหรือพ้ืนหลังของรูปเทวดา มีลายรูปดอกไม้ ใบไม้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งลายประดิษฐ์เป็นแถบพลิ้ว

ประกอบอยู่ด้วย แสดงถึงอิทธิพลของลวดลายประดับแบบจีน ซึ่งไม่เพียงแพร่หลายอยู่ในศิลปะล้านนาเท่านั้น 
แต่ยังปะปนอยู่ในงานประดับของศิลปะสุโขทัย และศิลปะพม่าด้วยเช่นกัน  งานประติมากรรมปูนปั้นดังกล่าว 
นอกจากประดับผนังให้งดงามแล้ว ยังมีความหมายคือ เล่าเรื่องราวในเรื่องพุทธประวัติ ที่กล่าวถึงเหล่าเทวดา
พากันมาชุมนุม ท่ามกลางดอกไม้สวรรค์ที่โปรยปรายลงมา เพ่ือแสดงความชื่นชมยินดี คราวที่พระพุทธองค์
ตรัสรู้ ตรงกับความประสงค์ในการสร้างเพ่ือระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์   การประดับรูปเทวดา ยังสืบ
ต่อกันมาโดยประดับที่ผนังเรือนธาตุเจดีย์ทรงปราสาท แต่ด้วยความหมายที่แตกต่าง จากรูปเหล่าเทวดาที่วัด
เจดีย์เจ็ดยอด เพราะคงความถึงเทวดาผู้รักษาเท่านั้น มิใช่หมายถึงเทพชุมนุมในพุทธประวัติ เช่น ที่เจดีย์วัดโลก
โมลี กู่พระแก่นจันทร์ รวมท้ังงานประดับรุ่นหลัง ซ่ึงประดับรูปเทวดายืนไว้เสากรอบประตูทางเข้าอุโบสถ เช่น 
ที่วัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ 
 

     
  

             จากงานประติมากรรมเทวดาวัดเจ็ดยอด สามารถแยกพิจารณาเพ่ือใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
เครื่องประดับของชาวล้านนา แยกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้ 

1. กระโจมหัว หรือ ศิราภรณ์ หรือมงกุฎ เป็นคําที่เรียกมาแต่สมัยพระยามังราย สร้างเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ.1839 

2. ม้าวใส่แขน หรือ พาหุรัด ใช้รัดประดับช่วงต้นแขน 
3. แหวนใส่ก้อย แหวนจะใส่นิ้วก้อยหรือทุกนิ้ว แสดงถึงความมั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง 
4. สร้อยสังวาลย์หรือสร้อยประดับตัว มีความยาวรอบตัว สังวาลย์จะสวมใส่กับลําตัวบางครั้งเรียกว่า

สร้อยตัว 
5. ต่อต้างลานหู หรือกุณฑล ใส่หูสูบสอด หมายถึงต่างหูแสดงถึงความเชื่อในสมัยล้านนา จะบันทึก

วัน เดือน ปี เกิด ใส่ด้านในใบลาน จึงเรียกว่าลานหู  
6. กรองศอ(กรองคอ) ใช้ประดับคอ มีลวดลายสวยงามของพรรณพฤกษา 

 
 
 

กระโจมหัว 
 
 
 

ม้าวใส่แขน 
 
 
 

แหวนใส่ก้อย 
 
 

สร้อยสังวาลย์ /สร้อยประดับตัว 
 
 

กุณฑล / ลานหู 
 
 

กรองศอ(กรองคอ) 

 
 ภาพที่ 2 ภาพประกอบเครื่องประดับประติมากรรมปูนปั้นรูปเทวดา    

ที่มา: ออกแบบโดย สุพจน์ ใหม่กันทะ 
 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1298 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 299     
  

  เมื่อพิจารณางานประติมากรรมรูปเทวดาทรงเครื่องประดับของยุคทองแห่งศิลปกรรมล้านนาใน
สมัยพระเจ้าติโลกราช ลวดลายประดับ อาจารย์เกรียงไกร เมืองมูลและ อาจารย์ประกิตศิลป์ วรมิศร์ 
(2557)สรุปผลงานวิจัยได้ว่า ศิลปะโดยรวมเป็นยุคศตวรรษที่19- 21 คือยุคทองของล้านนา ตั้งแต่พญามังราย
สร้างเมืองเชียงแสนราวปี พ.ศ.1600 สร้างเมืองฝาง เมืองกุมกาม พ.ศ.1829 และสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่ ปี พ.ศ.1839 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลจากจีน ลังกา พุกาม สุโขทัย ผสมผสานผ่านงาน
ประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม งานประดับตกแต่ง มักปรากฎลวดลาย เครือล้านนา ลายพันธ์พฤกษา ลาย
ดอกไม้ ลายเถา ดอกบัว ดอกโบตั๋น ลายดอกก๋ากอก ลายดอกพุดตาน ดอกทานตะวัน ลายกนก มีความ
งดงามและปราณีต 

 

          
 

 ภาพที่ 3 - 4 ตัวอย่างลวดลายต่าง ๆ จากงานประติมากรรมปูนปั้นวัดเจ็ดยอด 
ภาพถ่ายจากสถานที่จริง    

ที่มา: สุพจน์ ใหม่กันทะ , 12 มีนาคม 2562 
 

     
  

ลายเม็ดพริก ลายไข่ปลา 
 
 
ลายดอกปลายมน 
 
 
ลายผักกูด 
 
ลายกนก 
 
 
ลายพันธ์พฤกษา หรือ ลายเครือล้านนา 
 
 
 
ลายดอกบัว 
 
 
ลายดอกพุดซ้อน (ดอกเก็ดถะหวา) 
 
 
ลวดลายจีน 
 
 
ลายดอกโบตั๋น 
 
 
 
  ภาพที่ 5 ภาพแสดงตัวอย่างลวดลาย จากประติมากรรมปูนปั้น
เทวดาวัดเจ็ดยอด  
ออกแบบโดย สุพจน์ ใหม่กันทะ 
 

 
 
อธิบายความหมายของลวดลายบนเครื่องประดับเทวดา ดังนี้ 

1. ลายเม็ดพริก ลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ หรือลายไข่ปลาเรียงโดยรอบกรอบของเครื่องประดับ แสดงถึง
วิถีธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ 

2. ลายดอกปลายมน แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติพันธ์พฤกษา 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1300 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 301     
  

3. ลายผักกูด เป็นลักษณะเลียนแบบผักกูดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีความอ่อนช้อยสวยงาม 
4. ลายกนก จะมีลักษณะโค้งปลายมนม้วนลดหลั่นกันจึงถึงปลายยอด มีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะ 

ลังกา อินเดีย และจีน  
5. ลายพฤกษา หรือลายเครือล้านนา เป็นลวดลายที่สื่อถึงความสวยงามของธรรมชาติ 
6. ลายดอกบัว เป็นลวดลายที่สื่อถึงความบริสุทธิ์และจิตใจที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
7. ลายดอกพุดซ้อน(ลายเก็ดถะหวา) แสดงถึงความละเอียดปราณีตและสื่อความหมายถึงของหอมท่ี

นํามาถวายพระ 
8. ลวดลายจีน ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน นํามาผสมผสานกับลวดลายล้านนาอย่างลงตัว สื่อถึง

การเชื่อมสัมพันธไมตรี 
9. ลายดอกโบตั๋น ได้รับอิทธิพลมาจากดอกโบตั๋น ของประเทศจีน เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรัก ความ

อบอุ่น  
     
   ผลงานรูปแบบเครื่องประดับทั้ง 9 รูปแบบ ได้แรงบันดาลใจมาจากความสวยงามขอประติมากรรม

ล้านนายุคทอง ที่สื่อถึงแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต นํามาผสมผสานกับความร่วมสมัย
ของแฟชั่นยุคปัจจุบัน ที่เน้นรูปทรงที่เรียบหรู มีเรื่องราวน่าสนใจนํามาออกแบบปรยุกต์ ได้แก่ ลวดลายมงคล 
เช่น ลายเม็ดพริกที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ลายไข่ปลาที่สื่อถึงความร่มเย็น ลายพันธ์พฤกษาสื่อถึงความ
ผสมผสานกันอย่างลงตัวของเรื่องราวธรรมชาติ ลายดอกปลายมน ลายกนก ที่สื่อถึงความสวยงามและความ
อุดมสมบูรณ์  

   ในการออกแบบครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจท่ีทรงคุณค่าจากลวดลายรอบมหาโพธิเจดีย์ รูปเทวดา เกิด
ผลงานขึ้นใหม่ เป็นต้นแบบเครื่องประดับที่ทรงคุณค่า ด้านเรื่องเล่า ความสวยงามขององค์ประกอบศิลป์ 
สามารถผลิตได้จริง เพ่ิมคุณค่าให้กับผลงานของการออกแบบ นํารูปแบบไปผลิตจริง นําไปจําหน่ายเป็นสินค้า
ชุมชน ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมแห่งศรัทธา สร้างจุดขายที่แตกต่างจากเครื่องประดับที่วางขายทั่วไป  

  
การออกแบบเครื่องประดับ 

 การออกแบบเคร่ืองประดับ ตามแนวทางของวัฒนะ จูฑะวิภาต(2545) ได้กล่าวว่า การออกแบบเป็น
ปัญหาสําคัญ ฉะนั้นจึงต้องพิจารณาจากวัสดุเป็นสําคัญ โลหะชนิดใด และสีอะไร โดยต้องออกแบบให้กลมกลืน
กัน ทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีของวัสดุที่มีอยู่ เน้นในส่วนของประโยชน์ใช้สอย ว่าเครื่ องประดับสําหรับ
กลางคืน หรือเครื่องประดับสําหรับกลางวัน หรือสําหรับชุดทํางาน ไม่ควรใส่เพชรประดับพลอยหลากสีมาก
เกินไป ผู้ที่ออกแบบต้องคํานึงถึงการออกแบบเพ่ือผลิตจริง คํานึงถึงการบํารุงรักษา จึงจะทําให้งานออกแบบ
นั้นมีความเป็นไปได้และใช้ได้จริง  
 ในการออกแบบ ตามแนวคิดของปกรณ์ โพธิ์แสงดา Jewelry designer(2533) การออกแบบต้อง
ทันสมัยตลอดเวลาทุกกระบวนการผลิต จะต้องเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ
(2553) ว่าการออกแบบต้องเน้นทุกรายละเอียด ตั้งแต่วัตถุดิบ ประโยชน์ใช้สอย ต้องสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมและการตลาด 
แนวคิดในการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากประติมากรรมเทวดารอบมหาโพธิเจดีย์ ที่มีความอ่อนช้อย 
ผสมผสานศิลปะ ไทย จีน ล้านนา สุโขทัย พม่า เป็นความสวยงามลงตัวของศิลปกรรมยุคทองของล้านนา 
นํามาซึ่งการนําลวดลายมาประยุกต์เป็นผลงานเครื่องประดับ เพ่ือเผยแพร่ศิลปะให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ให้คนรุ่น
ใหม่ได้เห็นผลงานที่ทรงคุณค่า คงความหมายของเรื่องราว การออกแบบจะนํากระแสแฟชั่นโลกมากําหนด

     
  

แนวคิดท่ีทันสมัย ผสมเรื่องราวท่ีมีตํานานกว่า 723 ปี ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ กรรมวิธีการทําจะใช้เทคนิค
การทําเครื่องประดับในปัจจุบัน เช่น การแกะเทียน การสลักลาย การร้อยสร้อยลูกปัด เพ่ือให้ผลงานมีความลง
ตัว สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ที่ทรงคุณค่า ได้อีกวิธีหนึ่ง 

การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย 
ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary art) (th.m.wikipedra.org)  หมายถึง ศิลปะ ณ ปัจจุบัน เริ่มต้นขึ้นในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 20 ศิลปินร่วมสมัยมักทํางานกว้างขวางจากความเป็นโลกาภิวัฒน์  
นายกฤตพัชร(2556)ได้กล่าวว่า การออกแบบร่วมสมัยคือ การผสมผสานความเก่ากับความใหม่ คือใช้ 2 ยุคมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพการณ์ปัจจุบัน ถือว่าเป็นงานที่มีกรรมวิธีและการผลิตตามวัสดุ 
รูปแบบ แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของความต้องการงานเครื่องประดับที่ร่วมสมัย นักออกแบบจะมีแนวความคิด
สร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับการออกแบบโดยนําวัฒนธรรม ประติมากรรม จิตรกรรม มาผสมผสานเป็น
งานสมัยใหม่   
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพประกอบงานออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย  
ที่มา: Travelling in the Jewelry World 2007 

จากลวดลายที่ประดับประติมากรรมปูนปั้นรูปเทวดาวัดเจ็ดยอด สามารถนํามาออกแบบเครื่องประดับ
ร่วมสมัย เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน โดยสามารถแยกออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้  

 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพประกอบการออกแบบเครื่องประดับ ชุดที่ 1 ออกแบบโดย สุพจน์ ใหม่กันทะ 
ประกอบด้วย สร้อยคอพร้อมจี้ ต่างหู และแหวน : ที่มา: สุพจน์ ใหม่กันทะ, 14 มีนาคม 2562 
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ชุดที่ 1 ได้แนวความคิดจากรูปแบบของก้อนอิฐและลักษณะของดอกปลายมนที่มีอยู่ในเครื่องประดับของ
เทวดาทุกองค์ นํามาผสมผสานกันในรูปแบบที่ร่วมสมัย 
 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพประกอบการออกแบบเครื่องประดับ ชุดที่ 2 ออกแบบโดย สุพจน์ ใหม่กันทะ 
ประกอบด้วย สร้อยคอพร้อมจี้ ต่างหู และแหวน : ภาพถ่ายโดย สุพจน์ ใหม่กันทะ , 14 มีนาคม 2562 

ชุดที่ 2 ได้แนวความคิดจากรูปแบบของใบโพธิ์จากต้นศรีมหาโพธิ์ นําเอาใบมาออกแบบผสมผสานกับลายกนก 
และลายผักกูด แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ศาสนา และฝีมือช่างยุคทองของล้านนา 
 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพประกอบการออกแบบเครื่องประดับ ชุดที่ 3 ออกแบบโดย สุพจน์ ใหม่กันทะ 
ประกอบด้วย สร้อยคอพร้อมจี้ ต่างหู และแหวน 

ภาพถ่ายโดย สุพจน์ ใหม่กันทะ , 14 มีนาคม 2562 

     
  

 
ชุดที่  3 ได้แรงบันดาลใจมาจาก ดอกปลายมนและลายพันธุ์พฤกษานํามาผสมผสานกับอัญมณีทับทิมสีแดง 
แสดงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนายุคทอง ศตวรรษที่19-21 สื่อถึงลวดลายที่ได้รับอิธิพลจาก จีน 
พุกาม และสุโขทัย  

   
  ผลจากการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ได้นํารูปแบบทั้ง 3 แบบ สามารถนําไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้า

วิสาหกิจชุมชนเครื่องเงินบ้านวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้
ให้กับชุมชน อนุรักษ์เอกลักษณ์ลวดลายล้านนาวิจิตร เป็นสินค้าร่วมสมัยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป   
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การออกแบบชุดชงชาเครื่องเคลือบสีขาว “เต๋อฮว่า” ขนาดเล็ก ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ
													 ตามการพัฒนาของเศรษฐกิจ	 ความก้าวหน้าของระดับชีวิต	 ความต้องการของผู้คนต่อคุณสมบัติ
ชีวิตและคุณภาพและความสะดวกรวดเร็วก็ยิ่งสูงขึ้นไป	ด้วยเหตุนี้	ความต้องการของตลาดในอนาคตต่อชุดชง
ชาท่ีทั้งพกพาง่ายและมีหลายฟังก์ชั่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก	 โดยทางผู้วิจัยได้อาศัยเคร่ืองเคลือบสีขาวมาอธิบายถึง
แนวโน้มการออกแบบของชดุชงชาสมยัใหม่	และชดุชงชาส�าหรบันกัท่องเทีย่วชาววยัรุ่น	แนวคดิในการออกแบบ
จะมลีกัษณะทีส่อืถงึนสิยัของมนษุย์ท่ีต้องการการค้นหาและสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ	ซึง่ก่อให้เกดิการออกแบบสมยั
ใหม่และวัฒนธรรมเครื่องเคลือบแบบดั้งเดิมรวมเข้าด้วยกัน	 ท�าให้ชุดชงชาเคร่ืองเคลือบสีขาวส�าหรับนักท่อง
เที่ยวในสังคมปัจจุบันยิ่งมีจ�านวนมากขึ้น	 ในการออกแบบครั้งนี้ประกอบไปด้วยชุดชงชาเคร่ืองเคลือบสีขาว	
“เต๋อฮว่า”	ขนาดเล็ก	ส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีน	4	แบบ	ประกอบด้วย	1.)	แบบการท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ	2.)	แบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม	3.)	แบบการท่องเที่ยวเพื่อท�าธุรกิจ	4.)	แบบ
การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษเฉพาะกลุ่ม	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการน�าไปใช้ของ
แต่ละกลุ่มการท่องเที่ยว	

ค�าส�าคัญ: เครื่องเคลือบขาวเต๋อฮว่า,	ออกแบบโดยค�านึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง,	ชุดชงชาเพื่อนักท่องเที่ยว

Abstract 
	 As	the	development	of	modern	economy,	the	progress	of	living	standard,	people	
have	more	requirements	of	life	quality,	so	do	the	portability	and	functionality	of	tea	set.	In	
the	future	market,	there	will	have	more	demand	for	the	combination	of	portable	and	func-
tional	tourist	tea	set.	This	thesis	based	on	the	research	on	white	porcelain	in	Dehua,	China;	
discussed	 the	 trend	 towards	modern	 tea	 set	 design	which	 appeals	 to	 young	 generation.	
Furthermore,	the	research	tries	to	make	a	breakthrough	in	humanization	of	design,	tries	to	
combine	the	Chinese	traditional	white	porcelain	cultures	with	modern	design,	and	tries	to	
demonstrate	their	convenient,	beautiful	and	practical	applications	in	modern	society.	The	
“Dehua”	white	porcelain	tea	set	design	of	this	thesis	constitutes	four	styles;	1.	Recreational	
tourism,	2.	Religious	cultural	tourism,	3.	Business	official	tourism,	4.	Personal	affairs	tourism.

Keywords:  Dehua	White	Ceramic,	User	Center	Design,	Tea	set	for	traveling

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
2	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
3	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

research tries to make a breakthrough in humanization of design, tries to combine the Chinese 
traditional white porcelain cultures with modern design, and tries to demonstrate their 
convenient, beautiful and practical applications in modern society. The "Dehua" white porcelain 
tea set design of this thesis constitutes four styles; 1. Recreational tourism, 2. Religious cultural 
tourism, 3. Business official tourism, 4. Personal affairs tourism. 

Keywords: Dehua White Ceramic, User Center Design, Tea set for traveling 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศจีน เป็นเมืองต้นก าเนิดวัฒนธรรมการดื่มชา ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆส าหรับชงชา จึงเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ในวัฒนธรรมดังกล่าว ร้อยละ 80 ของชุดชงชาในประเทศจีน ถูกผลิตขึ้นในอ าเภอเต๋อฮว่า หรือ “ดินแดนแห่ง
เครื่องเคลือบ” ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเฉวียนโจว ตอนกลางของมณฑลฝูเจี้ยน ผลิตจากดินเกาลินเมื่อ
ผ่านการเผา จะได้เป็นเครื่องเคลือบที่มีลักษณะเป็นสีขาว มันเงา มีเสถียรทางความร้อนที่ดี  ทนต่ออุณหภูมิสูง ทน
การเสียดสีและการกร่อน อีกทั้งยังมีสีเคลือบบริสุทธิ์ สวยงาม สามารถน าเป็นเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 
นอกจากนั้นแล้วยังนิยมอุปกรณ์ชุดชงชา ซึ่งออกแบบมาอย่างสวยงาม และเหมาะกับการใช้งานอีกด้วย  

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบและความกดดันต่างๆในชีวิตประจ าวัน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วัยรุ่น
เลือกหาความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยว ส าหรับวัยรุ่นชาวจีนที่รักการท่องเที่ยวและ
หลงใหลการดื่มชาชุดชงชาถือเป็นถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักที่ต้องพกไปไหนมาไหนด้วยเสมอ (Xu Jiegen, 2011)
การด่ืมชาจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพาะท่ีใช้ส าหรับชงชา และดื่มชา  ชุดชงชาได้รับการผสมผสานมาจากหลายยุค
หลายสมัย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาของประเทศจีนได้ลึกซึ้ง  (Yang Xiaohua. 2010) 

ความก้าวหน้าของชุดชงชา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
หลังจากท่ีได้ศึกษาการออกแบบ และวิวัฒนาการของชุดชงชาแล้ว ท าให้สามารถคาดเดาได้ว่า การออกแบบชุดชง
ชาในอนาคตจะไปในทิศทางใด (Ji Rongquan, 2015) และจะออกแบบโดยค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เป็น
การออกแบบจะใช้ลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาการออกแบบการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้สร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้มากยิ่งข้ึน  

ดังนั้นการออกแบบชุดชงชาขนาดเล็กครั้งนี้จะต้องค านึงถึงความสะดวกและการดีไซน์ ให้เหมาะส าหรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่รักการท่องเที่ยวจะยิ่งเป็นการเข้าไปเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตรวมทั้งแนวคิดของผู้คน 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบชุดชงชาที่เหมาะส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีน 

2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุดชงชาเครื่องเคลือบสีขาวขนาดเล็ก ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีนโดย 
ค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง 

3. เพ่ือศึกษาและออกแบบชุดชงชาเครื่องเคลือบสีขาว “เต๋อฮว่า” 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 

(ภาพที่ 1:กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

1. ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชุดชงชาเครื่องเคลือบสีขาว จากหนังสือ 
พิพิธภัณฑ์และอินเตอร์เน็ต โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ชุดชงชาเครื่องเคลือบดินเผา อุปกรณ์ที่ใช้ 
เครื่องเคลือบสีขาวจากเต๋อฮว่าและการลงพ้ืนที่ส ารวจ ฯลฯ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปรับใช้กับผลงานของตนเอง 

2. เก็บข้อมูลศึกษาผู้บริโภค โดยวิเคราะห์ตัวเลขเกี่ยวกับจ านวนกลุ่มวัยรุ่นที่รักการดื่มชาและปัญหาที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมทั้งศึกษาแนวโน้มการออกแบบชุดชงชาในปัจจุบัน และรวมถึงศึกษาการออกแบบโดยค านึงถึงผู้ใช้งานเป็น
ศูนย์กลาง จากนั้นค่อยจัดท าแบบฟอร์มสัมภาษณ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยจะถามถึงประวัติส่วนตัว ความถี่ในการ
ดื่มชา ปัญญาที่เกิดขณะการดื่มชา และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชุดชงชาแบบพกพาในปัจจุบัน จากนั้นน าบทสรุปที่ได้มา
จัดท าการแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยว  

3. ท าแบบสอบถามความต้องการของ4กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีน ผ่านทางอินเตอร์เน็ตว่ามีความคิดเห็น
อย่างไร ซ่ึงจะสัมภาษณก์ลุ่มละ50คน  

4. ลงมือออกแบบร่าง ตามข้อมูลที่ได้รวบรวม โดยการน าบทสรุปการสัมภาษณ์ความต้องการของแต่ละรูปแบบการ
ท่องเที่ยวมาออกแบบร่างชุดชงชาตามแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกันและกัน  

ผลการวิจัย 

ทางตัวผู้วิจัยได้การแบ่งรูปแบบของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีนออกเป็นทั้งหมด 4แบบ เพ่ือท าการวิจัย 

1.แบบการท่องเท่ียวเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ: เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือความผ่อนคลายและเป็นการท่องเที่ยวแบบ
อิสระเพ่ือฆ่าเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความเพลิดเพลินให้แก่ผู้คน 

2.แบบการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม : เป็นการท่องเที่ยวที่เกิดจากความสนใจและความต้องการที่จะเข้าใจ
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ หรือการแนะน าชาวบ้านให้รู้จักกับวัฒนธรรมต่างประเทศ 

3.แบบการท่องเที่ยวเพื่อท าธุรกิจ: เป็นการท่องเที่ยวหลังจากท าภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การ
ประชุมเข้าร่วมสัมมนา หรือประชุมระดับประเทศ เป็นต้น 

4.แบบการท่องเท่ียวเพ่ือความสนใจพิเศษเฉพาะกลุ่ม : เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือจัดการเรื่องส่วนตัว เช่น การจัดการ
ธุระท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว การเยี่ยมญาติหรือเพ่ือนฝูง การเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ส ารวจ 

 บรรจภุัณฑ ์ รูปทรง ส ี

ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ 

เรียบง่าย และใช้พลาสติก กาน้ าชาที่มีฝาปิด จุกปลายฝา
กาน้ าชาที่มรีูปทรงเป็นจมูก

หม ู

สีขาวและสีไม ้

ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วัตถุดิบผ้า กาน้ าชาที่มีฝาปิด ปากยื่นรูป
โค้งมน 

สีขาว สีเขียว และสีแดง 

ท่องเที่ยวเพื่อท าธุรกิจ วัตถุดิบไมแ้ละวตัถุดิบผ้า แก้วฝาปิด สีขาวและสีเขียว 

ท่องเที่ยวเพื่อความสนใจ
พิเศษเฉพาะกลุม่ 

วัตถุดิบไม ้ กาน้ าชา ใช้ไม้ไผเ่ป็นขั้นๆ สีขาว 
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จากการท าวิจัยและท าแบบส ารวจกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีนในแต่ละแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(สัมภาษณ์กลุ่มละ50คน) ทางตัวผู้วิจัยก็จะเริ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ตามผลการวิจัยและผลสรุปจากผลส ารวจ โดยจะ
ออกแบบได้ดังต่อไปนี้ 

1.การออกแบบชุดชงชาส าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 

การออกแบบนี้มีการน าหม้อชาแบบดั้งเดิมรวมเข้ากับปีนักษัตรปีหมู  มีการน าสัตว์มาใช้เป็นสัญลักษณ์
ส่วนของหม้อชาและแก้วใช้เป็นจมูกของหมู ส่วนทั้งสองด้านของตัวกาน้ าชามีการใช้ใบหูของหมูมาออกแบบ 
ป้องกันการลวกมือ รูบริเวณที่เทน้ าชา มีการเพ่ิมรูมากยิ่งขึ้น กาน้ าชาและแก้วชามีการรวมกันอย่างเหมาะสม ท า
ให้ประหยัดพ้ืนที่ กะทัดรัดและพกพาง่าย สะดวกส าหรับการไปท่องเที่ยว ชุดชงชานี้เหมาะส าหรับ 2 ท่าน (ในชุด
ชงชาประกอบด้วย: กาน้ าชา1 /ถ้วยน้ าชา2 /บรรจุภัณฑ์1 ) 

กาน้ าชา+แก้วมีรู+ที่กรอง: เมื่อผสมผลสรุปแบบส ารวจเข้าด้วยกัน การน้ าชาจะเป็นรูปทรงกาน้ าแบบมือ
จับสองด้าน เพ่ือจะรวมจุดเด่นของความสนุกสนานเข้าด้วยกัน จึงน าจมูกหมูมาเป็นฝาครอบด้านบน วัสดุ
ไม้ผ่านคุณลักษณะการขัดเงา กาน้ าชาแก้วมีรูที่กรองครบครัน รูปร่างโค้งมน น้ าชาเทได้คล่อง  

 

ถ้วยชา: ขนาดของแก้วชาจะรวมความต้องการที่แท้จริงและแบบส ารวจเข้าด้วยกัน สัมผัสของถ้วยชาเรียบ
ลื่นมือ และด้านล่างเป็นจมูกหมู 

บรรจุภัณฑ์: ตามแบบส ารวจรวมเข้ากับความเป็นจริง ที่ต้องการการกันน้ า ป้องกันการกระแทก ดังนั้นจึง
เลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์(carbon fiber) ที่ทนความร้อนสูง ความยืดหยุ่นดี รูดซิปง่าย 
เปิดปิดสะดวก 

ที่คีบชา: ตามแบบส ารวจท าให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ไม่ใช้ที่คีบ และต้องใช้พื้นที่บรรจุ จะไม่สะดวกต่อการ
พกพา 

ถาดรองถ้วยชา: ตามผลส ารวจ ถาดรองชายังมีความต้องการน้อย และพกพาไม่สะดวก เพ่ือลดการใช้
พ้ืนที่ลงจึงไม่ได้ออกแบบถาดรองชาไว้รองรับ 

ที่รองแก้ว: ตามแบบส ารวจ ความต้องการที่วางแก้วยังน้อย ในระหว่างการเดินทางคงไม่ได้ใช้จริง 

ที่บรรจุชา: เนื่องด้วยตอนนี้ใบชาจ านวนมากมีบรรจุภัณฑ์ของตนเอง จึงไม่มีแบบแยกใบโดยเฉพาะ 

แบบร่าง：   

ภาพแบบผลลัพธ์：  

2. การออกแบบชุดชงชาส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

 การออกแบบนี้มีการน ากาน้ าชาแบบดั้งเดิมมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมและศาสนา การเลือกใช้เชือก
ฟางของทั้งสองด้านเพื่อป้องกันความร้อนเวลาถือด้านข้างกาน้ าชามีการวาดลวดลายของดอกบัว การออกแบบปาก
กาน้ าชาง่ายต่อการไหลออกของน้ า โดยถ้วยชาน ารูปร่างสามเหลี่ยมคว่ าเป็นหลัก ด้านบนของถ้วยน้ าชา 4 อัน มี
ลวดลายของดอกบัวก าลังบานอยู่ มีความหมายถึงการเกิดแก่เจ็บตาย  การออกแบบถาดรองชา ยิ่งท าให้ชุดชงชาดู
ครบครัน และการบรรจุก็ยิ่งพกพาสะดวกชุดชงชานี้เหมาะส าหรับ 2 ท่าน (ในชุดชงชาประกอบด้วย: กาน้ าชา1 /
ถ้วยน้ าชา4 /ถาดวางน้ าชา1 /ผ้ารองแก้ว1 /บรรจุภัณฑ์1 /ที่คีบชา1 ) 

กาน้ าชา+แก้วมีรู+ที่กรอง: ตามแบบส ารวจนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาจะรับรูปแบบชามฝา
แบบดั้งเดิมได้ โดยจะน ารูปทรงชามฝาแบบดั้งเดิมเป็นหลัก บริเวณปากของกาน้ าชาโค้งมน และตามความ
ต้องการของคนส่วนมากจะเพ่ิมรูปที่เก่ียวกับศาสนาบริเวณรอบๆตัวชาไปด้วย  ดังนั้นรูปแบบการ
ออกแบบจึงเลือกดอกบัวเติมด้านข้างกาและเพ่ิมเชือกฟางกันร้อนตามแบบส ารวจเพื่อกันโดนลวก 

 

ถ้วยชา: ตามผลสรุปของแบบส ารวจ เป็นรูปทรงแบบสามเหลี่ยมคว่ า และออกแบบลายด้านข้างเหมือนกับ
กาน้ าชาโดยการเติมลายดอกบัวลงไป รูปดอกบัว4แก้วก็จะต่างกันโดยมี ดอกบัวตูม บัวบาน ออกดอก 
ออกผล 
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บรรจุภัณฑ์: ตามแบบส ารวจจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ป้องกันแรงกระแทะเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อง่ายต่อ
การถือและพกพา และรูดซิปได้ง่าย เปิดปิดสะดวก 

ที่คีบชา: ตามความต้องการของแบบส ารวจ ออกแบบที่คีบชาแบบเปิดปิดได้ เพ่ือสะดวกในการคีบ ที่คีบไม้
ไผ่จะทนความร้อน และป้องกันการลวกมือ 

 

ถาดรองถ้วยชา: ตามผลสรุปการส ารวจออกแบบถาดรองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ตรงกลางมีรูไหลของ
น้ าเพื่อสะดวกในการเทชาเสียทิ้ง และด้านล่างเป็นถาดพลาสติก เพื่อสะดวกในการเทชาเสียทิ้ง 

 

ที่รองแก้ว: ตามแบบส ารวจความต้องการ ที่วางแก้วยังน้อย ในระหว่างการเดินทางคงไม่ได้ใช้จริง 

ที่บรรจุชา: ตามผลสรุปแบบส ารวจแสดงให้เห็นว่า เนื่องด้วยที่ว่าตอนนี้ใบชาจ านวนมากมีบรรจุภัณฑ์เป็น
ของตนเอง ไม่มีที่แบบแยกใบชออกมาโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่ใช้ที่บรรจุชา 

แบบร่าง:              

ภาพแบบผลลัพธ์:   

 

3.การออกแบบชุดชงชาส าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อท าธุรกิจ 

การออกแบบนี้มีการน าหัวข้อธุรกิจเป็นหลัก  เอาหม้อชาแบบดั้งเดิมใช้เป็นรูปทรง และบริเวณด้านข้าง
หม้อชาหุ้มด้วยทอง เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดูสูงส่ง รวมถึงก่อให้เกิดรูปร่างดูน่าเกรงขาม ตรงไปตรงมา มีระเบียบ 

ถ้วยชาก็เป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณด้านข้างก็หุ้มไปด้วยทอง ที่บรรจุชาก็ออกแบบมาพิเศษส าหรับ
การบรรจุชาที่มีคุณภาพดี ด้านบนก็หุ้มด้วยทอง ให้ความรู้สึกดูสูงส่ง การออกแบบถาดชาที่หลักแหลม ท าให้ชุดชง
ชากับบรรจุภัณฑ์สามารถพกพาไปไหนาไหนได้ง่าย ชุดชงชานี้เหมาะส าหรับ 4 ท่าน (ในชุดชงชาประกอบด้วย: 
กาน้ าชา1 /ถ้วยน้ าชา4 /ถาดวางน้ าชา1 /ผ้ารองแก้ว1 /บรรจุภัณฑ์1 /ที่บรรจุชา1 /ที่คีบชา1 ) 

กาน้ าชา+แก้วมีรู+ที่กรอง: ตามผลสรุปแบบสอบถาม แบบของนักท่องเที่ยวด้านธุรกิจจะน าชามฝาแบบ
ดั้งเดิมเป็นหลัก มีลักษณะรวมกันเป็นอันเดียว ทั้งประหยัดพ้ืนที่ และพกพาไปไหนมาไหนสะดวกอีกด้วย 
บริเวณข้างแก้วน้ าชาเป็นขอบทองเพ่ือแสดงถึงสัญลักษณ์ความสูงส่ง 

 

ถ้วยชา: ตามผลสรุปแบบสอบถาม การออกแบบของขนาดถ้วยชาก าลังพอดี พ้ืนที่โดยรอบเชื่อมกันไร้
รอยต่อ และมีขอบทองด้านบนของถ้วยเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ถึงความสูงส่งของถ้วย 

บรรจุภัณฑ์: ตามผลสรุปของแบบส ารวจ น ารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นหลัก เพ่ือความสะดวกในการ
พกพา และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบผ้าฝ้ายรวมถึงวัสดุไม้ และระหว่างกลางของสินค้าจะคั่นด้วยฟองน้ า
บาง ๆ ขนาดของชุดสามารถรองรับชุดน้ าชาและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ 

 

ที่คีบชา: ตามความต้องการของแบบส ารวจ ออกแบบหนีบคีบให้เปิดปิดได้ เพื่อง่ายต่อการคีบแก้ว ที่คีบไม้
ไผ่ทนทานต่อความร้อน และป้องกันการถูกลวกมือได้ 

ถาดรองถ้วยชา: ที่รองชาแบบไม้ เป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่เรียบง่าย และสามารถใช้เป็นถาดรองถ้วยน้ าชา
ได้อีกด้วย 
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ที่บรรจุชา: ตามความต้องการของแบบส ารวจ น ารูปทรงไข่เป็นหลัก และเป็นที่บรรจุชาที่ออกแบบเป็น
พิเศษเพ่ือบรรจุใบชา และด้านบนยังมีไข่สีทองอยู่ด้านบน เพ่ือแสดงถึงสัญลักษณ์ของความสูงส่ง 

 

ผ้ารองแก้ว: ตามความต้องการของแบบส ารวจ ความต้องการที่วางแก้วยังน้อย ในระหว่างการเดินทางคง
ไม่ได้ใช้จริง 

ภาพแบบร่าง:   

ภาพแบบผลลัพธ์:  

4.การออกแบบชุดชงชาส าหรับนักท่องเที่ยวแบบส่วนตัว 

นี่เป็นแบบชุดชงชาท่ีแฝงไปด้วยความหมายโดยนัย เป็นชุดชงชาส าหรับไปเยี่ยมเครือญาติหรือมิตรสหาย 
และเป็นชุดชงชาที่ดีที่สุดส าหรับมอบให้ผู้อ่ืน กาน้ าชาและแก้วชา เป็นการออกแบบโดยอิงไม้ไผ่เป็นหลัก ไม้ไผ่จีนมี
ความหมายโดยนัยถึงความสุข และเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความดีๆยิ่งขึ้นไป ชุดชงชานี้เหมาะส าหรับ 4 ท่าน  
(ในชุดชงชาประกอบด้วย: กาน้ าชา1 / ถ้วยน้ าชา4 / ผ้าวางน้ าชา1 / บรรจุภัณฑ์1 ) 

กาน้ าชา: ตามผลสรุปแบบสอบถาม การน ารูปทรงของไม้ไผ่ที่มีเอกลักษณ์มาเป็นตัวกาน้ า  แสดงถึงการมี
ความสุขยิ่งๆขึ้นไป และอวยพรให้ผู้คน  

 

ถ้วยชา: ตามผลสรุปแบบสอบถาม และก็ออกแบบรวมเข้ากับกาชาน้ าชา รูปร่างของตัวแก้วชาให้คล้ายกับ
ปล้องไม้ไผ่ พ้ืนผิวโดยรอบเชื่อมกันไร้รอยต่อ 

 

บรรจุภัณฑ์: ตามผลสรุปแบบสอบถาม บรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายเรียบง่าย เล็กกะทัดรัด สามารถจัดเก็บได้ทุก
เวลา ระหว่างสินค้าจะกั้นด้วยแผ่นผ้าฝ้ายบางๆ ขนาดของบรรจุภัณฑ์สามารถรองรับสินค้าที่จ าเป็นและ
ชุดเครื่องชาทั้งหมดได้ 

ผ้าวางน้ าชา: ตามผลสรุปแบบสอบถาม ไม่จ าเป็นต้องมีเพราะขนาดของบรรจุภัณฑ์ไม่ใหญ่พอ 

ที่คีบใบชา: ตามผลสรุปแบบสอบถาม ความต้องการยังน้อย 

ภาชนะบรรจุชา: ตามผลสรุปแบบสอบถาม ไม่จ าเป็นต้องมี 

ที่วางแก้ว: ตามผลสรุปแบบสอบถาม  ความต้องการที่วางแก้วยังน้อย และในระหว่างเดินทางยังไม่มีความ
จ าเป็นขนาดนั้น 

ภาพแบบร่าง:   

ภาพแบบผลลัพธ์:  

อภิปรายผล 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับปัจจัยรูปแบบในการออกแบบของชุดชงชาเครื่องเคลือบสี
ขาว “เต๋อฮว่า” ขนาดเล็ก ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีน โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจะถูกออกแบบให้
สอดคล้องกับเครื่องเคลือบสีขาว “เต๋อฮว่า” และสอดคล้องกับแนวคิดของ He Ting, Liao Liang,  Li Ming 
(2005:5) ที่ว่า (1) วัสดุที่ใช้ ระดับความแข็ง ความขาว และเงาวาวและสะอาด คุณภาพอยู่ในระดับที่ดีกว่าชนิด
อ่ืนๆ และท่ีส าคัญวัสดุไม่มีพิษ (2) สี ตามความต้องการของผู้ใช้ ในประเภทชุดชงชาส าหรับศาสนาและธุรกิจมีการ
เพ่ิมรูปและสีสันให้เข้ากัน และมีส่วนช่วยในการแยกเอกลักษณ์ของผู้ใช้ด้วย โดยศาสนาจะเป็นรูปดอกบัว และสี
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ของทางธุรกิจจะเป็นสีทอง (3) รูปทรง ตามความต้องการของคนดื่มชา รวมถึงน ารูปทรงกาฝาครอบแบบดั้งเดิมมา
เป็นตัวหลัก รูปทรงของกาน้ าชาส าหรับนักท่องเที่ยวส่วนบุคคลก็เอาไม้ไผ่เป็นหลัก  

ข้อเสนอแนะ 

         ตามการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของสังคม ความสนใจในสินค้าของผู้คนนั้นก็ต่างกัน สินค้าที่มีความ
ตอบสนองต่อความต้องการคนได้มาก ก็จะยิ่งได้รับความสนใจมาก สิ่งที่ส าคัญกว่าคือการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ไว้ด้วยกัน ภายใต้ที่กล่าวไปนั้นชุดชงชาที่ทั้งพกพาง่ายและสะดวก ยิ่งต้องมีการเพ่ิม
แนวคิดการตอบสนองนิสัยมนุษย์เข้าไปด้วย ในปัจจุบันวัยรุ่นที่ชอบท่องเที่ยวนับวันก็ยิ่งมาก  

การวิจัยในครั้งนี้นับว่าได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าหวังว่าสามารถที่จะดึงความคิดใหม่ด้วยวิธีการต่างๆได้มาก
ขึ้น การผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมและแนวคิดการสร้างสรรค์สมัยใหม่ ท าให้เกิดผลงานที่ดียิ่งขึ้นภายใต้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

กิตติกรรมประกาศ 

ในขั้นตอนของการวิจัยก่อนอ่ืนขอขอบคุณท่าอาจารย์ที่ได้ เสียสละเวลาให้ค าปรึกษาและฝึกฝนอบรม
ข้าพเจ้า พวกท่านได้น าความรู้ที่พวกท่านสั่งสม และการเคร่งครัด ต่อตัวข้าพเจ้าเอง ได้การศึกษาวิจัยท าให้ข้าพเจ้า
สามารถพัฒนาตนเองและดีพร้อมยิ่งขึ้น การเสียสละเวลาของอาจารย์ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาอาจารย์ที่ให้
ค าแนะน าและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีและขอขอบคุณคนใน
ครอบครัวและมิตรสหายที่สนับสนุนข้าพเจ้า ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
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การผสมผสานระหว่างหญิงสูงวัยกับดนตรีสมัยใหม่ในโอกินาวา
The Obar Rappers

นภดล ทิพยรัตน์1

บทคัดย่อ
							 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
โอกินาวาในปัจจุบนั	รวมถึงการผสมผสานรวมถึงระหว่างวิธีคดิของคนรุ่นเก่าและวัฒนธรรมสมยัใหม่ผ่านดนตรี	
โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในศึกษาคือ	วงดนตรี	“The	Obar	Rappers”	ด้วยการทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม	(Social	and	Cultural	Change	Approach)	รวมถึงแนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม	
(Cultural	Diffusion)	ผสมผสานกบักระบวนการศกึษาทางมานษุยวทิยาการดนตร	ี(Ethnomusicology)	ร่วม
กบัวธิกีารศกึษาประวตัศิาสตร์ย้อนรอย	(Historical	Approach)และการศกึษาทบทวนวรรณกรรม	(Literature	
Review)	ในบริบทที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
	 จากการศึกษาพบว่า	 “The	Obar	 Rappers”	 เป็นวงดนตรีที่สะท้อนความร่วมสมัยของการผสม
ผสานและการปรับตัวระหว่างคนสูงวัยกับวัฒนธรรมดนตรีสมัยใหม่	 โดยเกิดจากความคิดของกลุ่มแม่ค้าใน	
“ตลาด	Sakaemachi”	ซึง่เป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึง่ในเมอืงโอกนิาวา	ทีต้่องการพลกิฟ้ืนให้ตลาดแห่งนีท้ีม่คีวาม
เงียบเหงาในปัจจุบันให้กลับมามีสีสันและชีวิตชีวาอีกครั้ง	จึงได้คิดหาหนทางด้วยการน�า	“ดนตรีแร็พ”	มาผสม
ผสานกบับคุลกิและความเป็นตวัตนของแม่ค้าในตลาดทีเ่ป็นคนยคุเก่า	โดยมเีรือ่งราวในค�าร้องทีส่ะท้อนเนือ้หา
ที่เกี่ยวกับตลาดจนเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านดนตรีรูปแบบใหม่	 ที่ที่มีการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับ
วัฒนธรรมดนตรีสมัยใหม่ที่มีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คน	 และมีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้ตลาด																	
Sakaemachi	ที่เริ่มเงียบเหงาแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง	ภายใต้รูปแบบวงดนตรีที่มีผู้สูงวัยออกมาขับร้อง
เพลงสมัยใหม่พร้อมการแต่งตัวที่มีสีสันฉูดฉาดที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นเอง
	 การผสมผสานความแตกต่างระหว่างคนรุ่นเก่าและวัฒนธรรมทางดนตรีทีต่่างยคุต่างสมยัเข้าไว้ด้วย
กันนี้	ถือเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสังคมที่ไม่มีพรหม
แดนระหว่างเวลาของคนและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี	และยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะไม่ยอมแพ้ต่อ
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ชาวญี่ปุ่นมักจะต้องฝ่าฟันด้วยวิธีการต่างๆนานา	 อันเป็นอุปนิสัยที่เด่นชัดประการหนึ่ง
ของชาวญีปุ่น่	จนท�าให้เกิดเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ๆ	ดงัเช่นกรณขีองวงดนตรี	“The	Obar	Rappers”	นี้	
เป็นต้น

ค�าส�าคัญ: ดนตรี	โอกินาวา	ตลาดแรพเปอร์	ญี่ปุ่น

Abstract 
	 The	purpose	of	this	research	is	to	study	the	present	social	and	cultural	event	of	
Okinawa	people,	as	well	as	the	integration	of	old	people	and	new	culture	through	music.		
This	 study	bases	on	“the	Obar	Rappers”	by	using	 Social	 and	Cultural	Change	Approach,	
Cultural	Diffusion,	Ethnomusicology,	Historical	Approach,	and	Literature	Reviews.
	 The	study	found	that	the	“Obar	Rappers”	has	been	reflected	the	integration	of	
old	people	and	new	music	culture.	This	is	because	the	sellers	in	the	Sakaemachi	market,	
which	is	one	of	the	eldest	markets	in	Okinawa,	would	like	to	revive	the	cheerfulness	of	the	
market.		So,	the	sellers	who	are	the	old	people	are	using	rap	music.		Not	only	rap	music,	but	

1	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

	 จังหวัดปัตตานี		94000



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1316 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 317

the	sellers	also	dress	in	colorful	costume,	which	eventually	become	the	uniqueness	of	the	
market.
	 This	integration	of	the	old	people	and	rap	music,	which	hard	to	believe	that	it	
can	happen,	has	reflect	the	boundary	less	of	the	Japanese	society	and	culture.		It	also	illus-
trates	the	effort	of	Japanese	people	who	never	giving	up	to	any	problem.		The	“Obar	Rappers”	
is	a	very	great	example	of	the	Japanese	technology	and	innovation.

Keywords:	Music,	Okinawa,	Market,	Rapper,	Japan

Approach, Cultural Diffusion, Ethnomusicology, Historical Approach, and Literature 
Reviews. 

The study found that the "Obar Rappers" has been reflected the integration of 
old people and new music culture. This is because the sellers in the Sakaemachi 
market, which is one of the eldest markets in Okinawa, would like to revive the 
cheerfulness of the market.  So, the sellers who are the old people are using rap 
music.  Not only rap music, but the sellers also dress in colorful costume, which 
eventually become the uniqueness of the market. 

This integration of the old people and rap music, which hard to believe that 
it can happen, has reflect the boundary less of the Japanese society and culture.  It 
also illustrates the effort of Japanese people who never giving up to any problem.  
The "Obar Rappers" is a very great example of the Japanese technology and 
innovation. 
Keywords: Music, Okinawa, Market, Rapper, Japan 
 
บทน า 

ในปัจจุบันนั้นแม้ว่า“โอกินาวา” จะมีสถานภาพที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะจังหวัดล าดับที่ 47 ของประเทศนี้ไปแล้วก็ตาม และอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ห่างไกลเมือง
หลวงที่สุด เนื่องจากโอกินาวามีลักษณะเป็นหมู่เกาะที่แยกตัวออกมาจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่
ตั้งอยู่ทางตอนล่าง แต่อดีตที่ผ่านมานั้นโอกินาวาถือเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีเอกราชในฐานะ “ราชอาณาจักร
ริวกิว” โดยมีประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาและวิถีที่มีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับ
เฉพาะทีเป็นของตนเอง แม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนที่โอกินาวาจะผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ถูกชนชาติอ่ืนๆเข้ามาปกครองมากมายหลายประเทศก็ตาม แต่โอกินาวาก็ยังคงรักษาความ
เป็นตัวตนของตัวเองในทุกมิติไว้เป็นอย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนีเ้นื่องด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งที่
นอกเหนือจากการที่โอกินาวาอาจจะเป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากที่สุดแล้ว อาจเป็น
เพราะวัฒนธรรมของโอกินาวายังคงมีความเข้มแข็งและโดดเด่นเสมอมา จึงท าให้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของที่นี่จึงยังคงมีความเป็นตัวตนดั้งเดิม ที่แทบจะไม่ได้ถูกผสมผสานจากวัฒนธรรมส่วนกลาง
เช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตามโดยสภาพความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับสังคมชนบททั่วไป ใน
ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงในสังคมโอกินาวาด้วยนั้นท าให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่กับวิถีชีวิต
ในรูปแบบดั้งเดิมที่เข้าผสมผสานกันจนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ทั้งในเชิงโครงสร้าง
ทางสังคม รวมถึงมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่โอกินาวา  ซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
เข้ามาของผู้คนที่หลากหลาย  เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ให้ความสนใจมาท่องเที่ยว และยังเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ดังนั้นโอกินาวาจึงเป็น
พ้ืนที่ที่มีการเข้ามาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่หลากหลาย จึงส่งผลท าให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรม
ระหว่างกันตามไปด้วย 

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ความเปลี่ยนแปลงในตลาด Sakaemachi ซึ่งถือว่า
เป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีความส าคัญกรณีหนึ่งในวิถีชีวิตแบบ

ดั้งเดิมของคนในเขตชนบทที่ถูกการรุกคืบเข้ามาของวิถีชีวิตสมัยใหม่จนท าให้วิถีชีวิตแบบเดิมถูกลด
บทบาทลง กล่าวคือแต่เดิมนั้นตลาด Sakaemachi ถือเป็นตลาดสดที่มีการค้าขายตามวิถีดั้งเดิมที่
เ รี ยบง่ ายนั้ น  ได้ ถูก อิทธิพลของนวัตกรรมในวิ ถีชี วิต สมัยใหม่  เช่นร้ านค้ าที่ มีการติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ ร้านสะดวกซ้ือสมัยใหม่หรือซุปเปอร์มาเก็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนทั่วไป
แทนที่ จนเกิดความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่หันไปจับจ่ายซื้อของในร้านค้ารูปแบบใหม่
เหล่านี้แทนที่การเดินทางมาตลาดสด Sakaemachi เนื่องจากมีความสะดวกสบายมากกว่า และได้
ส่งผลให้บรรยากาศท าให้การจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด Sakaemachi นี้ดูซบเซาไปอย่างน่าใจหาย ทั้ง
ที่ตลาดแห่งนี้เคยเปรียบเสมือนแหล่งชุมชนใหญ่ที่ผู้คนต่างต้องเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามานับ
ร้อยปี ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนที่หันไปจับจ่ายซื้อของในร้านค้าสมัยใหม่กันแทน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านี้ จึงท าให้
พ่อค้าแม่ค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาด Sakaemachi แห่งนี้จึงต้องมีการปรับตัวและหากลยุทธ์
ต่างๆเพ่ือให้บรรยากาศของตลาดที่เคยมีผู้คนเข้ามาจับจ่ายสินค้ากลับฟ้ืนคืนมาโดยมีการหาทางออก
หรือจะเป็นการฟ้ืนฟูตลาดดังกล่าวให้กลับมามีสีสันและมีชีวิตชีวาร่วมกัน เพราะผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงที่ตามมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับความซบเซาของตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ได้ส่งผล
กระทบไปยังรายได้ในการประกอบอาชีพของตัวพวกเขาเองด้วยแต่เหตุผลที่ส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ
ทุกคนไม่อยากให้บรรยากาศในตลาดแห่งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
โอคินาวา ต้องมาจบลงในเร็ววันนี้ 

แต่เนื่องด้วยวัยของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด Sakaemachi ส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างจะเป็นผู้สูงวัย
เป็นส่วนมาก ดังนั้นการที่จะสร้างแรงจูงใจหรือหากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือท าให้ตลาดกลับมามี
ชีวิตชีวาเพ่ือดึงดูดผู้คนให้เข้ามาจับจ่ายซื้อของดังเดิมด้วยน้ ามือของพวกเขาเองนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่
อย่างใด แต่ด้วยวิธีคิดแบบนอกกรอบของแม่ค้ากลุ่มหนึ่ง จึงท าให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
จุดเด่นโดยสร้างสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีมีการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับวัฒนธรรมทางดนตรีรุ่น
ใหม่ เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือสร้างจุดเด่นให้ตลาดกลับมามีชีวิตชีวา และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ตลาดให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งไปพร้อมกัน จนเกิดเป็นวงดนตรี  “The Oabar 
Rappers” ที่สามารถเรียกร้องความสนใจให้ผู้คนกลับข้อความในตลาดนี้ได้อีกครั้ง ด้วยการผสมผสาน
ความเป็นตัวตนของพวกเขาในลักษณะความเป็นโอกินาวาดังเดิมผสมผสานกับดนตรีแนวใหม่คือ
ดนตรีแร็พ เพ่ือสร้างบรรยากาศดึงดูดให้ผู้คนกลับมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดแห่งนี้อีกครั้ง และประสบ
ความส าเร็จเกินความคาดหมาย และสร้างให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโอกิ
นาวาตามไปด้วย 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

- เพ่ือศึกษาการปรับตัวของชาวโอกินาวาในตลาด “Sakaemachi”ในสภาพปัจจุบัน 
- เพ่ือศึกษารูปแบบของวงดนตรี “The Obar Rappers” 

กรอบแนวคิด 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 2 ส่วน คือ 

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม  ใช้ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural Change Approach) เพ่ือศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่
ศึกษาว่าเกิดจากสาเหตุใดและมีความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง รวมถึงแนวคิดการ
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แพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) เพ่ือศึกษาถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคม
หรือปรากฏการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ 

การศึกษาที่ เกี่ ยวข้องกับทางด้านดนตรี ใช้ แนวคิดทางมานุษยวิทยาการดนตรี 
(Ethnomusicology) เพ่ือศึกษาบทบาทและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อชุมชนรวมถึงลักษณะทางด้าน
ดนตรีในมิติต่างๆที่มีผลต่อชุมชนดังกล่าว 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องดังกล่าวมีวิธีในการด าเนินการศึกษาดังนี้ 

- ศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการวิจัย ทั้งข้อมูลจากเอกสาร 
อินเตอร์เนท และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการศึกษาเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโอกินาวาในส่วนของ
ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่โดยสังเขป  เพ่ือให้เข้าใจบริบทในภาพรวม จากนั้นเป็น
การศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาด Sakaemashi ทั้งในมิติของสภาพในอดีต และ
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และการศึกษาเก่ียวกับดนตรี “ Obar Rappers” ทั้ง
ประวัติความเป็นมาและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

- น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่เพ่ือให้ข้อมูลเป็นระบบและสะดวก
ในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

- ลงพื้นที่ Okinawa เพ่ือเก็บข้อมูลภาพสนาม และสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
- น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามหมวดหมู่เนื้อหาโดยอาศัยหลักคิดแล

ทฤษฎีต่างๆในการเป็นแนวทางการศึกษา 
- น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีการต่างๆมาสรุป อภิปรายผล พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “The Obar Rappers การผสมผสานระหว่างหญิงสูงวัยกับดนตรีสมัยใหม่ใน
โอกินาวา” ในครั้งนี้ น าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพและความเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด Sakaemachi ในโอคินาวา และส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรี The Obar Rappers ซึ่งมีผล
การศึกษาดังนี ้
 ประวัติความเป็นมาของตลาดSakaemachi 

ตลาด Sakaemachiเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งในโอกินาวา ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายในตลาดส่วน
ใหญ่นั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งผักสด อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
อ่ืนๆ ต่อมาในระยะหลังมักจะมีพ่อค้าแม่ค้าน าอาหารที่ปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานมาวางจ าหน่าย 
รวมถึงเครื่องดื่มต่างๆด้วย โดยแต่เดิมตลาดแห่งนี้ถือเป็นย่านการค้าในการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ส าคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาวา แต่เนื่องด้วยสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตในการด ารงชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการปรับตัวเข้าหาวิถีในวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรม
ตะวันตก จึงท าให้ผู้คนในโอกินาวามีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมการจับจ่ายซื้อของที่จากเดิมนิยมมาซื้อของตามตลาดสดต่างๆ  ก็เปลี่ยนแปลงไปซื้อของที่
ร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านค้าที่มีเครื่องปรับอากาศ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีการเข้ามาของซุปเปอร์มาเก็ต 
ซึ่งมีความสะดวกท้ังที่จอดรถและสิ้นค้าที่ครบครันมากกว่า จึงยิ่งท าให้ความนิยมในการเข้ามาจับจ่าย

ซื้อของในตลาดสดแบบดั้งเดิมลดน้อยลงไป ซึ่งผลกระทบดังกล่าวก็ได้ส่งผลต่อความนิยมในตลาด 
Sakaemachi เช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 1 ทางเข้าตลาด Sakaemachi 

(ท่ีมา http://okinawaclip.com/en/detail/798) 
 จากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของผู้ค้าในตลาด Sakaemachi เป็น
อย่างมาก  จากเดิมที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายซื้อของกันอย่างเนืองแน่น ลูกค้าก็ค่อยๆหายไปจากตลาด  
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้าในตลาดดังกล่าวโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นยังท าให้ผู้ค้าหลายรายต้องปิด
กิจการของตัวเองลงไปด้วย เนื่องจากไม่มีรายได้ในการเข้ามาบริหารจัดการร้านค้า จนในที่สุดจึงได้มี
กลุ่มแม่ค้ากลุ่มหนึ่งคิดที่จะหาหนทางในการช่วยกันพัฒนาให้ตลาดแห่งนี้กลับมาเป็นตลาดที่มีความ
คึกคักอีกครั้ง จึงได้หาทางออกด้วยการหากลยุทธ์ด้วยการใช้ดนตรีสมัยใหม่มาผสมผสานกับความสูง
วัยของตัวเองในการน าเสนอเรื่องราวของตลาดและสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นในตลาด และท้ายสุดจึงได้
กลายเป็นเป็นวงดนตรี TheObar Rappers ซึ่งเป็นวงดนตรีสมัยใหม่ที่มีการผสมผสานระหว่างผู้หญิง
สูงวัยจ านวน 3 คน ที่มาขับร้องดนตรีแนวแร็พซึ่งเป็นดนตรีสมัยใหม่ โดยอาศัยการแต่งกายและสร้าง
บุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนให้หันหลับมาติดต่อเรื่องราวที่วงดนตรีนี้ต้องการ
สื่อสารและเชิญชวนให้ผู้คนกลับมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้อีกครั้ง  

 
ภาพที่ 2 สภาพของตลาด Sakaemachi ที่เริ่มซบเซาลงไป 

(ท่ีมา http://okinawaclip.com/en/detail/798) 
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ประวัติความเป็นมาของThe Obar Rappers 
 ด้วยการระดมหาทางออกในการหาวิธีการท่ีจะสร้างจุดเด่นให้ตลาด Sakaemachi กลับมี
ชีวิตชีวาขึ้นมานั้น กลุ่มของผู้ค้าดังกล่าวจึงได้รวมตัวกันโดยอาศัยแนวความคิดที่ตรงกันที่จะน าดนตรี
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความนิยมของตลาดให้กลับมา โดยมีสมาชิกในวงที่ร่วมก่อตั้งคณะ
ร่วมกัน 3 คน ซึ่งมีทั้งผู้ค้าในตลาด Sakaemachi และ พยาบาลที่เข้ามาตรวจในตลาด Sakaemachi 
จนมีความผูกพันกับชุมชนตลาดจ านวน 3 คน โดยสมาชิกของวงดนตรีThe Obar Rappers ทั้ง 3 คน
นั้น ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งล้วนแต่เป็นสตรีสูงวัยที่แต่ละคนล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความ
พยายามและความตั้งใจในการที่จะพลิกฟ้ืนไปตลาดแห่งนี้กลับมาขายอีกครั้งซึ่งสมาชิกทั้ง 3 คน
ประกอบด้วย 

- คามาโต้ซังมีอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาด Sakaemachi ที่ค้าขายในตลาดแห่งนี้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยร้านค้าของคามาโต้ซังนั้น เป็นร้านขายของรีไซเคิล 

- อุชิซัง มีอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาด Sakaemachi เช่นเดียวกัน โดยอุชิซังเป็นแม่ค้าร้านขายผักสด
ในตลาดแห่งนี้ ซึ่งเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของเธอเวลาท าหน้าที่ในการแสดง มักจะมีจัดสังเกตที่ผู้คนรู้จัก
เธอได้ง่าย เนื่องจากเวลาแสดงหรือรับร้องเพลง เธอมักจะถือหัวไชเท้าพร้อมๆไปกับการเต้นหรือร้อง
เพลงอยู่เสมอ 

- คาเมะซังเป็นสมาชิกในวงที่มีความแตกต่างจากสมาชิกคนอ่ืนๆ  เนื่องจากมีอาชีพเป็นพยาบาล 
ซึ่งหากดูเผินๆจะเห็นว่าอาชีพของเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดแต่อย่างใดแต่ในความเป็นจริงแล้วถือได้
ว่าเธอเองมีความส าคัญต่อตลาด Sakaemachi แห่งนี้มากที่สุดคนหนึ่ง เนื่องจากหน้าที่ของเธอคือนาง
พยาบาลท่ีคอยเข้ามาทดสอบและรักษาอาการป่วยไข้ของคนในตลาด ดังนั้นด้วยความรักและความ
ผูกพันในตลาดแห่งนี้ เธอจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแห่งนี้ไปโดยปริยาย และได้มาเป็น
สมาชิกท่ีส าคัญคนหนึ่งของวง The Obar Rappers อีกด้วย 

 
ภาพที่ 3 สมาชิกวง The Obar rappers 

(ท่ีมา http://itchymag.com/2016/03/19/the-obar-rapper/) 
จุดเด่นของวง The Obar rappers ไม่ได้อยู่ที่สมาชิกในวงเป็นผู้หญิงสูงวัยจ านวน 3 คนที่

ล้วนมีความรักและความผูกพัน  ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพลิกฟ้ืนให้ตลาด Sakaemachi แห่ง
นี้กลับคืนมาด้วยการร่วมกันก่อตั้งวงดนตรีโดยใช้การขับร้องเพลงแนวแร็พเท่านั้น แต่การแต่งกายของ

สมาชิกท้ัง 3 คนที่มีความชัดเจนในรูปแบบถือได้เป็นความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งของวงดนตรี The Obar Rappers เช่นกัน  

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าสมาชิกในวงดนตรี The Obar rappers ทั้ง 3 คนเป็นผู้สูงวัย ซึ่ง
ตามปกติโดยทั่วไปการแต่งกายของคนวัยนี้โดยทั่วไปก็คงจะเป็นการแต่งตัวเรียบง่ายตามสไตล์ผู้สูงวัย
ทั่วไป ด้วยเช่นกันแต่ทว่าเนื่องด้วยเหตุผลที่วงดนตรีThe Obar Rappers  ได้ใช้แนวดนตรีแร็พมาเป็น
ดนตรีหลักของวงซึ่งดนตรีแร็พจะมีบริบทหลายอย่างที่เป็นรูปแบบเฉพาะที่เกี่ยวข้องหลายส่วน ซึ่ง
นอกเหนือจากแนวดนตรีแล้วก็คือบุคลิกของนักร้องท่าเต้นและรวมถึงเครื่องแต่งกายอีกด้วย ดังนั้น
การแต่งกายนักร้องทั้ง 3 คนของ The Obar Rapper จึงต้องมีการปรับบุคลิกให้สอดรับกับแนวดนตรี
ดังกล่าว เพราะหากมีการแต่งตัวแบบผู้สูงวัยธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก ดังนั้นจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมาสู่การใช้เสื้อผ้าที่มีความทันสมัย เพ่ือให้สอดรับกับแนวดนตรี 

ในทุกครั้งที่ท าการแสดงวงดนตรี The Obar Rappers ผู้แสดงมักจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสัน
ฉูดฉาดไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือสีน้ าเงินเป็นต้นเพ่ือให้เป็นจุดเด่นและสะดุดสายตาต่อผู้
ผ่านไปผ่านมา ทั้งนี้เพ่ือหวังผลเพ่ือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดได้หันมา
มอง และฟังบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความส าคัญของตลาดที่นักร้องทั้ง 3 คนในวงดนตรีวงนี้
พยายามน าเสนอผ่านบทเพลงต่างๆ 

 
ภาพที่ 3 การสวมใส่รองเท้าของสมาชิกวง  The Obar Rappers ในการแสดง 

(ท่ีมา http://itchymag.com/2016/03/19/the-obar-rapper) 
อย่างไรก็ตามด้วยสรีระของร่างกายของสมาชิกทั้งสามที่เป็นสตรีรูปร่างใหญ่และสูงวัยดังนั้น

เสื้อผ้าที่สวมใส่นอกเหนือจากจะมีสีสันที่ฉูดฉาดแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษอีกก็คือ สมาชิกทุกคนจะมีการ
สวมใส่เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าไซด์ร่างกายปกติ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย 
เนื่องจากการขับร้องเพลงแนวนี้มักจะมีการโยกย้ายเคลื่อนไหวร่างกายกันเป็นระยะตามท านองเพลง 
เช่น การยกมือเคลื่อนไหวร่างกายหรือส่วนต่างๆโดยตลอดดังนั้นถ้ามีการแต่งตัวรัดกุมจนเกินไปก็จะ
ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการแสดงออกลีลาท่าทางต่างๆในการแสดงได้ 
การแสดงของวง The Obar Rappers 

ส าหรับการแสดงของวงโอบ้าแร็พเปอร์นั้น แต่เดิมทีเดียวจะเป็นการแสดงร่วมกับคอนเสิร์ต
ของวงดนตรีอ่ืนท่ีมาร่วมแสดงในตลาด Sakaemachi  ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงการก่อตั้งวงดนตรี
TheObar Rappers ในช่วงแรกนั้น วงดนตรีวงนี้ยังเป็นวงดนตรีที่ไม่มีใครรู้จักมากนักดังนั้นการ
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เปิดตัวของวงดนตรีและการแสดงในช่วงแรกๆจึงต้องอาศัยวิธีการร่วมแสดงกับวงดนตรีมีชื่อเสียงใน
ชุมชนวงอ่ืนๆก่อน ต่อมาเมื่อวงดนตรี The Obar Rappers เป็นที่รู้จักมากขึ้นการแสดงดนตรีในครั้ง
ต่อๆมาจึงเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการแสดงเดี่ยวบ้างตามโอกาสโดยที่ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยการแสดง
คอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีอื่นๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงดนตรี The Obar Rappers นั้นเป็นวงดนตรี
ที่อาศัยแนวดนตรีด าเนินบทเพลงด้วยขับร้องเป็นส่วนใหญ่ ร่วมกับแนวดนตรีท านองแร็พซ้ าๆ การร้อง
เพลงของวงดนตรี The Obar Rappers นอกจากจะมีการร้องเพลงเดิมๆที่เกี่ยวข้องกับตลาด 
Sakaemachi แล้ว จึงเริ่มเป็นการร้องโดยใช้ปฏิภาณไว้พริบบ้างตามสมควร และต่อมาจึงมีบทเพลง
เป็นของตัวเองเพ่ือสร้างให้ผู้คนรู้จักและสามารถขับร้องร่วมกันได้และมีอัลบั้มของตนเองในเวลาต่อมา 

 
ภาพที่ 4การแต่งตัวของสมาชิกวง The Obar Rappers 

(ท่ีมา http://itchymag.com/2016/03/19/the-obar-rapper) 

 
ภาพที่ 5 อัลบั้มของThe Obar Rappers 

(ท่ีมา http://sakaemachi-ichiba.net/madein.html) 
แต่แม้ว่าระยะหลังวงดนตรี The Obar Rappers จะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ทว่าวงดนตรี 

The Obar Rappers ก็ยังคงใช้หลักการแสดงดนตรีร่วมกับวงดนตรีอ่ืนๆเป็นหลักเช่นเดิม เนื่องจาก
ข้อจ ากัดทางด้านบทเพลงนั่นเอง เพราะวงดนตรี The Obar Rappers มีบทเพลงเพียงไม่กี่เพลง
เท่านั้นโดยรูปแบบการแสดงส่วนใหญ่ก็มักจะมักจะให้วงดนตรีอ่ืนแสดงเพ่ือเรียกผู้ชมหรือลูกค้าใน
ตลาดก่อนจากนั้นวงดนตรีThe Obar Rappers จะเปิดตัวออกมาแสดงในช่วงส าคัญของการแสดง 
โดยหากเป็นการแสดงในตลาด Sakaemachi นักร้องทั้ง 3 คนก็จะเดินออกมาจากบริเวณด้านนอก
ของสถานที่แสดง (ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางตลาด) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างสีสันและจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจ 

รวมถึงให้บุคคลในตลาดหรือผู้ที่มาฟังดนตรีได้สัมผัสนักร้องทั้ง 3 คนของวงดนตรี The Obar 
Rappers อย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่ง 

 
ภาพที่ 6 บรรยากาศการแสดงของวงTheObar Rappers ในตลาด Sakaemachi 

(ท่ีมา http://okinawaclip.com/en/detail/798) 
จากนั้นเมื่อสมาชิกทั้ง 3 คนของวงดนตรี The Obar Rappers ขึ้นมาบนเวทีเป็นที่เรียบร้อย

แล้วก็จะกล่าวทักทายปราศรัยกับผู้ชมอย่างเป็นกันเองด้วยภาษาพูดทั่วไปโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งจะเป็น
การพูดถึงสภาพของตลาดและความคาดหวังและสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของตลาด
โดยค าทักทายส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสินค้าและค าพูดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือต่อรองราคา
สินค้าเป็นหลักหลังจากนั้นก็จะหยิบค าเหล่านี้มาเพ่ือเป็นการร้องซ้ าจนน าเข้าสู่บทเพลงที่เป็นแนว
ดนตรีแร็พที่จะใช้ค าร้องซ้ าไปซ้ ามาไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการร้องแบบนี้เป็นการร้องแบบย้ าค าที่ช่วยให้ลูกค้า
หรือผู้ที่เข้ามาฟังดนตรีจ าท านองและเนื้อร้องได้ง่ายตามไปด้วย 
 

 
ภาพที่ 7 การแสดงดนตรีในตลาดSakaemachiเพื่อช่วยสร้างสีสันให้ตลาดกลับมามีชีวิตชีวา 

(ท่ีมา http://okinawaclip.com/en/detail/798) 
นอกจากนี้ดังที่ทราบกันแล้วว่าวงดนตรี The Obar Rappers เป็นวงดนตรีที่เกิดจากแนวคิด

ของกลุ่มแม่ค้าสูงวัยในตลาดที่ต้องการจะพลิกฟ้ืนท าให้ตลาด Sakaemachi กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
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ด้วยความพยายามหากลยุทธ์และวิธีการต่างๆโดยในที่สุดได้เลือกใช้ดนตรีมาเป็นสื่อในการกระตุ้น
ความรู้สึกให้ทุกคนกลับมาสนใจตลาดดังกล่าว ดังนั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงของวงดนตรี The 
Obar Rappers จึงเกี่ยวข้องกับการสะท้อนเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดตามไปด้วย โดย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่ว่านั้นมีมากมายหลากหลายแนวทั้ง เนื้อหาที่มีการพูดถึงประวัติความ
เป็นมาของตลาดว่ามีประวัติความเป็นมาเช่นไร การจ าลองสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในตลาด 
เช่น การต่อรองสินค้าหรือการเลือกซ้ือสินค้าระหว่างลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนการโฆษณาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วางขายในตลาดอีกด้วยนอกจากน้ีในบางโอกาสยังมีการน าเสนอเรื่องราวที่เป็น 
สถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบันแล้วน ามาประยุกต์หรือสอดแทรกให้เข้ากับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดในโอกาสต่างๆตามไปด้วย 

แม้วงดนตรี TheObar Rappers เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนักร้องน าที่เป็น
ผู้หญิงสูงวัยจ านวน 3 คนโดยที่ทั้ง 3 คนไม่ได้มีทักษะทางด้านการเล่นดนตรีเหมือนนักดนตรีมืออาชีพ
ก็ตาม แต่สมาชิกทั้ง 3 คนนั้น ก็พยายามท าหน้าที่ในการร้องเพลงกันอย่างเต็มที่ บ้างก็ผลัดกันเป็น
นักร้องน า บ้างก็ผลัดกันเป็นนักร้องร้องประสานเสียงและบ้างก็ผลัดกันท าหน้าที่ร้องท่อนจังหวะ
รองรับท านองเนื้อหาหลักเพ่ือให้ได้จังหวะตามแนวทางของดนตรีแร็พ 
 

 
ภาพที่ 8 วงดนตรี The Obar Rappers กับตลาด Sakaemachi 

(ที่มา http://www.japanupdate.com/2014/08/sakae-machi-arcade-yatai-festival-plays-
saturday) 

ส่วนนักดนตรีที่มาร่วมบรรเลงเพ่ือเป็นวงดนตรีบรรเลงท านองดนตรีแร็พให้กับวงดนตรี The 
Obar Rappers ก็จะเป็นนักดนตรีที่เป็นทั้งสมาชิกหรือลูกหลานของในชุมชนตลาด Sakaemachi 
หรือเป็นบุคคลที่มีความสนใจทางด้านดนตรีที่ต้องการมาช่วยเหลือรื้อฟ้ืนตลาดดังกล่าว โดยอาสาที่จะ
มาเป็นผู้ร่วมในการขับร้องหรือบรรเลง และถึงแม้วงดนตรี The Obar Rappers จะใช้การขับร้องหรือ
แนวดนตรีในแนวแร็พเป็นหลักก็ตาม แต่จังหวะดนตรีแร็พที่ใช้ส่วนใหญ่นั้น ก็จะเป็นจังหวะแร็พแบบ
พ้ืนฐานง่ายๆ จึงท าให้นักดนตรีทั้งที่อาจจะซ้อมมาก่อนหรืออาจจะไม่ได้ซ้อมมาก่อน ต่างสามารถที่จะ
เล่นบรรเลงท านองเพ่ือสอดแทรกกับค าร้องของวงดนตรี The Obar Rappers ได้อย่างไม่ยาก 

 
ภาพที่ 9 บุคลิกของแม่ค้าในตลาดSakaemachiซึ่งเป็นอิทธิพลของวง The Obar Rappers 

(ท่ีมา http://okinawaclip.com/en/detail/798) 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

วงดนตรี The Obar Rappers เป็นวงดนตรีที่เป็นการรวมตัวของสตรีที่เกี่ยวข้องกับตลาด 
Sakaemachi จ านวน 3 คน ทั้งแม่ค้าและพยาบาลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตลาดแห่งนี้ ที่มีแนวความคิด
ที่ต้องการจะช่วยท าให้ตลาดแห่งนี้ให้กลับมามีสีสัน มีชีวิตชีวา และมีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อของอีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตลาด Sakaemachi ดังกล่าวได้ซบเซาลงไปมากจากการเส่ือม
ความนิยมและไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตแนวใหม่ที่มีร้านค้าสะดวกซื้อและ
ทันสมัยที่เข้ากับแนวของคนรุ่นใหม่ได้ดังนั้นสมาชิกของวงดนตรีทั้ง 3 คนจึงมีแนวความคิดที่จะใช้
ดนตรีเพ่ือเชิญชวนและสร้างให้ตลาดนี้กลับมามีสีสันและชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยการใช้ดนตรีแร็พซึ่งถือ
เป็นแนวดนตรีสมัยใหม่ที่มีความสนุกสนานที่พวกเขาคิดว่าจะดึงดูดและผลักดันให้ตลาดกลับมามี
ความนิยมเช่นเดิม โดยการมาผนวกกับเนื้อร้องที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตลาด Sakaemachi ทั้งการ
เชิญชวนให้ผู้คนกลับมาจับจ่ายซื้อของ การจ าลองสถานการณ์ในการต่อรองราคาสินค้า และการ
โฆษณาต่างๆ อีกทั้งยังได้ใช้วิธีการแต่งตัวที่เป็นจุดเด่นด้วยการการใช้เสื้อผ้าที่มีสีสันต่างหลากหลาย
เข้ามาประยุกต์ รวมถึงใช้ข้าวของที่วางขายในตลาด เช่น หัวไชเท้ามาเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ดนตรี ท าให้เกิดความน่าสนใจ และผู้คนก็ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของตลาดมากขึ้น และได้กลายเป็น
เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนของตลาดแห่งนี้จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

ความพยายามทั้งหมดเหล่านี้ถือได้ว่าได้ว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งและไม่ได้เพียงท า
ให้ตลาด Sakaemachi กลับมาเป็นที่รู้จักในโอกินาวาเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างปรากฏการณ์
ใหม่ที่ท าให้เห็นการเชื่อมโยงข้ามยุคสมัยระหว่างคนรุ่นเก่ากับวัฒนธรรมดนตรีสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวของคนญี่ปุ่นที่สามารถน าพาตนเองเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ มี
ความแตกแยกหรือการปฏิเสธสิ่งเหล่านี้  และยังได้ส่งผลให้วงดนตรี The Obar Rappers นี้ 
กลายเป็นปรากฏการณ์และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางไป
ทั่วประเทศญี่ปุ่น เพราะได้ถูกเชื้อเชิญให้ไปไปแสดงที่เมืองใหญ่ทั้งท่ีโตเกียวและโอซาก้าอีกดว้ย 

จากปรากฏการณ์ของวงดนตรี The Obar Rappers ดังกล่าวนี้ นอกจากท าให้เห็นว่าสังคม
ญี่ปุ่นมีวิธีการคิดและการปรับตัวให้มีความทันสมัยอยู่เสมอโดยที่ไม่มีข้อจ ากัดของคนยุดเก่ากับดนตรี
ยุคใหม่แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในสังคมญี่ปุ่นยังให้การยอมรับผู้สูงวัยที่มีความสามารถ และไม่ได้
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มีช่องว่างระหว่างความแตกต่างของวัยอีกด้วย และยังสะท้อนให้เห็นบุคลิกลักษณะของคนญี่ปุ่นที่มี
ความมานะพยายามเป็นอุปนิสัยที่ส าคัญด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ความส าเร็จของวงดนตรีนี้ที่สามารถช่วยฟื้นฟูตลาด
ให้กลับมามีความคึกคักได้ น่าจะมาจากความแปลกใหม่ของวงดนตรี และการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกลุ่ม
แม่ค้าในตลาดที่รวมตัวกันสร้างสรรค์แรงดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในตลาดอีกครั้ง 

ที่ส าคัญจะสังเกตได้ว่าการปรับตัวลักษณะดังกล่าวนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างคนยุคเก่ากับสังคมยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีและท าให้เห็นถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนและการ
ยอมรับระหว่างกันจนท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆจนท าให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ในมิติต่างๆดังเช่นวงดนตรี The Obar Rappers ดังกล่าวนี้ 
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The Combination and the Extraction of the Color Collection from the 
Red Earth in Dongchuan, Yunnan, China to Create Embroidery Handicraft

LI LI1

ภรดี พันธุภากร2 

บทคัดย่อ
													 วจิยัฉบบันีว้จิยัเรือ่งสจีากธรรมชาตขิองทุง่ดนิแดงตงชวน	รวมไปถงึวธีิการสร้างชดุสโีดยมแีหล่งทีม่า
สจีากธรรมชาติ	และสร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพปักโดยใช้ฝีเข็มพ้ืนฐาน	จดุประสงค์เพ่ือน�าสีจากธรรมชาติของ
ทุ่งดินแดงตงชวนมาใช้ร่วมกับผลงานศิลปะภาพปัก	 ให้มีเอกลักษณ์ทางสีสันและสามารถส่ือถึงวัฒนธรรมการ
ท�านาแบบขั้นบันไดได้อย่างลงตัว	วิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบลงพื้นที่ส�ารวจจริง	รวบรวมภาพถ่ายที่ได้
จากทุ่งดินแดงตงชวนเพื่อน�ามาวิเคราะห์ชุดสีตามฤดูกาล	ได้แก่	ฤดูใบไม้ผลิ	ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง	จากการ
วิจัยท�าให้ได้ชุดสีที่เหมาะสมทั้งหมด9ชุดสี	 น�ามาใช้สร้างผลงานภาพร่างได้ทั้งหมด	18	ภาพ	และสรุปเป็นผล
งานศิลปะภาพปักจริงทั้งหมด	12	ชิ้นงาน	สีจากสภาพแวดล้อมของทุ่งดินแดงตงชวน	สามารถท�าให้สีสันของ
ทุ่งดินแดงได้ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณะชน	ให้สาธารณชนได้สัมผัสถึงสีสันของทุ่งดินแดงที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละฤดูกาล	 ขณะศิลปะภาพปักถือเป็นศิลปะที่นับวันจะยิ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ�าวันมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	
อีกทั้งยังสามารถยกระดับผลงานให้ดูมีชั้นเชิงยิ่งขึ้น	ศิลปะภาพปัก	ยังถ่ายทอดเอกลักษณ์ของนาขั้นบันไดออก
มาผ่านการปักเป็นชั้นเป็นแนวไอ้อีกด้วย	 เหตุนี้เอง	 ศิลปะภาพปักจึงเหมาะสมที่จะน�ามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเพ่ือการประดับตกแต่งที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ด้านรูปร่างและสีสันของทุ่งดินแดงตงชวนได้อย่าง
ลงตัว	ดังนั้นผลงานของผู้วิจัยก็สามารถน�ามาท�าเป็นภาพตกแต่งจากการงานปักได้

ค�าส�าคัญ: ทุ่งดินแดงตงชวน,	มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน,		สีจากสภาพแวดล้อม,		การสร้างชุดสี,	 
	 ศิลปะภาพปัก

Abstract 
	 The	thesis	shows	the	research	of	environmental	colors	in	Dongchuan,	Yunnan,	
China,	how	we	could	extract	 the	color	matching	 from	the	nature,	and	demonstrates	 the	
basic	skills	of	embroidery.	The	research	tries	to	combine	the	embroidery	and	the	extraction	
of	the	color	collection	from	the	red	earth,	and	then	the	researcher	could	use	these	to	display	
the	 unique	 colors	 about	 terraced	 field	 cultures.	 In	 order	 to	write	 down	 the	 thesis,	 the																			
researcher	 chose	materials	 collection	 and	 field	 trips	 to	 carry	on	 the	 research,	made	 the	
color	extractions	from	relevant	photos,	analyzed	the	typical	colors	from	spring,	summer	and	
autumn,	 and	 got	 nine	 color	 collection.	 Then	 the	 researcher	 drew	 eighteen	 preliminary															
sketches,	picked	twelve	of	them	as	the	embroidery	crafts.	In	order	to	let	people	know	about	
each	seasonal	unique	color	from	the	Red	Earth,	it’s	a	better	way	to	research	its	abundant	
environmental	 hues.	 So	 embroidery	 handicrafts	 could	demonstrate	 the	 layering	 terraced	

1	 นิสิตปริญญาโท	สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
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fields	by	the	combination	of	needles	and	threads	because	of	the	art	characteristics.	Further-
more,	embroidery	handicrafts	appeared	more	and	more	in	daily	life	at	modern	society;	hence	
it	came	into	being	the	unique	decorative	artistic	works	among	colors	and	shapes	from	the	
Red	Earth	in	Dongchuan.	So,	this	handicraft	of	mine	could	make	up	of	decorative	pictures	by	
embroidery.

Keywords:	Red	earth	in	Dongchuan,	Yunnan,China,	Environmental	Color,	Color	scheme	
	 extraction,	Embroidery

  
 

autumn, and got nine color collection. Then the researcher drew eighteen preliminary 
sketches, picked twelve of them as the embroidery crafts. In order to let people know about 
each seasonal unique color from the Red Earth, it’s a better way to research its abundant 
environmental hues. So embroidery handicrafts could demonstrate the layering terraced 
fields by the combination of needles and threads because of the art characteristics. 
Furthermore, embroidery handicrafts appeared more and more in daily life at modern 
society; hence it came into being the unique decorative artistic works among colors and 
shapes from the Red Earth in Dongchuan. So, this handicraft of mine could make up of 
decorative pictures by embroidery. 

Keywords:  Red earth in Dongchuan,Yunnan,China, Environmental Color, Color scheme 
extraction, Embroidery 

 
บทน า 

สุนทรียภาพต่องานศิลปะ คือ การมองเห็นคุณค่าและความงามของผลงานศิลปะ การที่ศิลปินสร้าง
ผลงานศิลปะข้ึนมานั้น เป้าหมายหนึ่งก็เพ่ือตอบสนองสุนทรียภาพต่องานศิลปะของผู้คน ความงามของผลงาน
ศิลปะ อาศัยสัดส่วน สีสัน พ้ืนที่ รูปแบบรูปร่างและอ่ืน ๆ ในการถ่ายทอดคุณค่าความรู้สึก โดยเฉพาะสีสัน 
 การเลือกใช้สีให้สวยงามและเหมาะสมกับความหมายของชิ้นงานนั้น ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องยาก ชุดสี
ที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้ความงามและความหมายของผลงานผิดเพ้ียนไป หากเลือกสีที่เหมาะสมกับชิ้นงานได้
แล้ว ก็เหมือนกับประสบความส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง สีจากสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ มีความสมบูรณ์ลงตัว
และงดงามในตัวเอง เพียงเราเข้าไปวิเคราะห์พิจารณา ก็จะสามารถค้นพบที่มาขององค์ประกอบสีท่ีเหมาะสม
ได้ น าสีจากสภาพแวดล้อมในธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลา แต่ละฤดูกาล มาขยายจินตภาพ แล้วดึงค่าสีต่างๆ
ออกมา เลือกสีพ้ืนฐานที่จะสามารถแสดงจินตภาพออกมาได้ถูกต้องตามความหมายของงาน รวบรวมชุดสีที่ได้ 
แล้วใช้ชุดสีที่มีเอกลักษณ์ท่ีดีที่สุดน ามาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  

ทุ่งดินแดงตงชวน ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมแบบอบอุ่นชื้นแร่เหล็กที่ผสมอยู่ในดินเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์ (Oxidize)  สะสม จะท าให้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดง เป็นเหตุให้ดิน แนวเขา ท้องทุ่ง ใน
บริเวณทุ่งดินแดงตงชวน ปรากฏเป็นสีแดงเข้มแดงอมม่วง แดงอิฐ และสีแดงอีกหลากหลายเฉด ทิวเขาอาณา
เขตกว่าร้อยลี้ ยังมีพืชพันธุ์มากมายที่เบ่งบานแตกต่างกันไปตามฤดูกาล สีสันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ไปในทุ่งดินแดงตงชวนนั้นมีความงดงามสมบูรณ์ เหมาะกับการน ามาวิจัยเพื่อสร้างชุดสี 
 ศิลปะภาพปัก หมายถึงศิลปะงานฝีมือ ที่ด าเนินการออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้เข็มและเส้นด้าย
หรือไหมพรมมาสร้างสรรค์บนเนื้อผ้า ศิลปะภาพปัก ยังเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
ประเทศจีน (Intangible Cultural Heritage)  ถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของผู้คน มีประวัติความ
เป็นมาช้านาน เป็นสิ่งสื่อถึงวัฒนธรรมทางวัตถุและแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในด้านหัตถกรรม   
 ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางสีสันและลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่งดงามของทุ่งดินแดงตงชวน ถือเป็น
ความเหมาะเจาะลงตัวที่จะน ามาศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างชุดสี น าไปสู่การผสมผสานใช้งานในผลงานศิลปะภาพปัก 
โดยที่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของผู้วิจัยที่มีต่อทุ่งดินแดงตงชวน 

  
 

 ผู้วิจัยเลือกสถานที่แห่งนี้ในการวิจัยเนื่องจากมีภูมิประเทศอันโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์  ด้วยลักษณะ
พิเศษเช่นนี้ จึงน ามาซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบและการเลือกใช้สีสันในผลงานของผู้วิจัย  เมื่อชมผลงาน
ชุดนี้ ผู้ชมผลงานสามารถนึกเชื่อมโยงไปถึงลักษณะอันอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมแห่งทุ่งดินแดงตงชวน 
 นอกจากผู้วิจัยแล้วผู้คนทั่วไปก็สามารถเห็นศิลปะภาพปักนี้แล้วนึกถึงสถานที่ที่น ามาเป็นแนวคิดได้ 
 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. ศึกษาสภาพแวดล้อมของทุ่งดินแดงตงชวน เพ่ือค้นหาชุดสีที่มีความงดงามลงตัวในธรรมชาติ  
 2. สังเคราะห์การสร้างชุดสีจากธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของทุ่งดินแดงตงชวนเพ่ือผสมผสานกับ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพปัก 
  3. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพปัก ชุดสีที่ได้จากการวิจัย เมื่อน ามาผสมผสานในผลงานศิลปะ
ภาพปัก ก็สามารถถ่ายทอดความรู้สึกท่ีผู้วิจัยมีต่อทุ่งดินแดงตงชวนได้เป็นอย่างดี 

 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยประกอบไปด้วยการศึกษาข้อมูลเร่ืองทฤษฎีสีและวิธีการ
สร้างชุดสี รวมถึงศิลปหัตถกรรม ศิลปะภาพปัก ผ่านหนังสือและอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันน ามาสู่การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกลงพ้ืนที่ถ่ายภาพเพ่ือพิจารณาสีจากสภาพแวดล้อมและสีตามช่วงเวลาของทุ่งดินแดง
ตงชวน มณฑลยูนนาน  จนได้มาซึ่งข้อมูลของสีที่มีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ฤดูกาล พิจารณาภูมิ
ประเทศแบบนาขั้นบันได ทั้งด้านรูปร่างและพืชพันธุ์ น าภาพถ่าย ภาพร่างและฝีเข็มในงานปักผสมผสานจน
เกิดผลงานที่มีเอกลักษณ์แห่งทุ่งดินแดงตงชวน 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาข้อมูลของทุ่งดินแดงตงชวนและสีจากสภาพแวดล้อม สีตามช่วงเวลา สีตาม
ฤดูกาล ที่เกิดขึ้นบริเวณในทุ่งดินแดงตงชวน ศึกษาทฤษฎีสีพ้ืนฐาน การสร้างชุดสี ความหมายของ
ศิลปหัตถกรรม ศิลปะภาพปัก ลักษณะฝีเข็มต่าง ๆ รวมถึงวิธีการสร้างแบบร่างดิจิทัล เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยต่อไป 
ขอบเขตด้านพื้นที่ ลงพื้นที่ส ารวจทุ่งดินแดงตงชวน อันตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุณ
หมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเวลาทีต่่างกัน ฤดูกาลที่ต่างกัน ที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายของสีสัน  

  
 

ขอบเขตด้านการออกแบบ ผู้วิจัยเลือกภาพถ่ายที่มีเอกลักษณ์ที่ดีสุดที่ได้รวบรวมมา เพ่ือสร้างชุดสี 
จากนั้นใช้ชุดสีที่มีเอกลักษณ์ที่ดีที่สุดน ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพปักของตนเอง ส าหรับการ
ออกแบบร่าง ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสร้างแบบร่างภาพวาดดิจิทัลก่อนด าเนินการสร้างสรรค์จริงในผลง
งานศลิปะภาพปัก 

 
วิธีการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎและวิธีการสร้างชุดสี การสร้างชุดสีจากภาพถ่าย งาน
หัตถกรรมและศิลปะภาพปักจากวารสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต เลือกน าศิลปะภาพปักมาใช้เป็น
รูปแบบในการถ่ายทอดผลงาน จากนั้น เริ่มศึกษาข้อมูลด้านการปักเพ่ิมเติม 

2. ลงพ้ืนที่ส ารวจทุ่งดินแดงตงชวน เพ่ือท าถ่ายภาพในช่วงเวลาและฤดูกาลที่แตกต่างกัน สัมภาษณ์
ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะภาพปัก 

3. จัดระเบียบข้อมูลภาพถ่าย เลือกภาพถ่ายที่มีเอกลักษณ์ของทุ่งดินแดงตงชวน มาท าการสังเคราะห์
ชุดสี จากนั้นเรียนรู้วิธีการปักและเริ่มด าเนินการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 

4. สรุปสไตล์ของผลงานที่จะสร้างสรรค์ เลือกอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ออกแบบร่าง แล้วลงมือปักผลงาน
ตัวอย่างตามแบบที่ร่างไว้เพ่ือส่งให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอความคิดเห็น จากนั้น
ด าเนินการปรับแก้จนเป็นผลงานตัวอย่างที่สมบูรณ์ 

5. ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานจริง บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานและส่งให้อาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ 

6. วิเคราะห์ผลงาน สรุปผลการด าเนินงาน 
              ผู้วิจัยเลือกสถานที่แห่งนี้ในการวิจัยเนื่องจากมีภูมิประเทศอันโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 
 
ก าหนดแผนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
              ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพ่ือถ่ายภาพจริงของทุ่งดินแดงตงชวน มณฑลยูนนาน ประเทศจีนในสามฤดูได้แก่ 
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง 

 
ภาพที่ 2: ภาพถ่ายจากสถานท่ีจริงทุ่งดินแดงตงชวน มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

 
สัมภาษณ์ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพปัก 
              กาว ลี่เหมย (Limei Gao) ศิลปินภาพปักรูปแบบ “ฮ่ันซิ่ว” (Han Embroidery : ชื่อศิลปะภาพปัก
รูปแบบหนึ่งของจีน มีเอกลักษณ์ด้านการไล่สีเลียนแบบธรรมชาติและใช้ลวดลายแบบจีนโบราณในการปัก)  
เจ้าของห้องปักภาพชื่อ “โจ่วซิ่วฝ่าง” (เดินเส้นทางสายงานปัก) 
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ภาพที่ 3: กาว ลี่เหมย (Limei Gao) ศิลปินภาพปักรูปแบบ “ฮ่ันซิ่ว” (Han Embroidery) และผลงานของเธอ 
 
เรียนรู้การใช้ฝีเข็มในงานปัก 
         ฝีเข็มที่ใช้ในศิลปะภาพปักมีมากมาย โดยผู้วิจัยได้เลือกการใช้ฝีเข็มพ้ืนฐาน 4 ชนิด แบ่งออกเป็น การ
ปักแบบวงล้อ (Spider web rose stitch) ลายปักด้นถอยหลัง (Back stitch) ปักทึบ (Satin stitch) การปัก
ปมฝรั่งเศษ (Knot stitch) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้ผลงานศิลปะภาพปักที่มีความประณีต งดงาม 

 
ภาพที่ 4: ฝีเข็มที่น ามาใช้ในผลงาน การปักแบบวงล้อ ลายปักด้นถอยหลัง ปักทึบ การปักปมฝรั่งเศษ 

 
การสร้างและวิเคราะห์ชุดสี 
         อันดับแรก น าภาพถ่ายที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการสร้างเป็นชุดสี จากนั้น แบ่งชุดสีที่ได้ออกเป็นสาม
ฤดูกาลได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง แล้ววิเคราะห์สีที่ได้ 
ฤดูใบไม้ผลิ 

 
ภาพที่ 5: การสร้างและวิเคราะห์ชุดสี ฤดูใบไม้ผลิ 

  
 

ฤดูร้อน 

 

ภาพที่ 6: การสร้างและวิเคราะห์ชุดสี ฤดูร้อน 
ฤดูใบไม้ร่วง 

 

ภาพที่ 7: การสร้างและวิเคราะห์ชุดสี ฤดูใบไม้ร่วง 
 
เค้าโครงแนวคิดผลงาน 

ชื่อผลงาน: พลังแห่งทุ่งดินแดง  (ชื่อภาษาอังกฤษ: Dynamic red earth) 

แนวคิด: ทุ่งดินแดงตงชวน สีสันตระการตา สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน สีม่วงดุจดั่งริบบิ้น
หลากสีที่ถูกเทพธิดาบนฟ้าถักทอ แล้วปล่อยลงยังพ้ืนดินและยังคล้ายกับจานสีของศิลปินนาขั้นบันไดเสมือน
ริบบิ้นที่ผูกเข้ากับภูเขา ความรู้สึกโดยตรงที่ข้าพเจ้าได้รับเมื่อมองทุ่งดินแดงก็คือ มีลักษณะเป็นชั้น ๆ เป็น
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ก้อนๆ ดังนั้น ความคิดแรกเริ่มที่ข้าพเจ้าอยากน ามาสร้างแบบร่างผลงานก็คือ ลักษณะที่เป็นชั้น ๆ ของนา
ขั้นบันได 

 แบบร่าง 

อุปกรณ์ ได้แก่ เม้าส์ปากกายี่ห้อ Wacom  โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ Adobe Photoshop 

ฤดูใบไม้ผลิ 

 
ภาพที่ 8: แบบร่างที่ ฤดูใบไม้ผลิ 1 

 
ภาพที่ 9: แบบร่างที่ ฤดูใบไม้ผลิ 2 

ฤดูร้อน 

 
ภาพที่ 10: แบบร่างที่ ฤดูร้อน 1 

  
 

 
ภาพที่ 11: แบบร่างที่ ฤดูร้อน 2 

ฤดูใบไม้ร่วง 

 
ภาพที่ 12: แบบร่างที่ ฤดูใบไม้ร่วง 1 

 
ภาพที่ 13: แบบร่างที่ ฤดูใบไม้ร่วง 2 

 
ภาพที่ 14: แบบร่างที่ ฤดูใบไม้ร่วง 3 



งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1336 งานประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1 337

  
 

ผลงานศิลปะภาพปัก (ส่วน) 

ผลงานชิ้นที่ 1 

ชื่อผลงาน: พลังแห่งทุ่งดินแดง ฤดูใบไม้ผลิ 

ขนาด  40×40 cm 

 
ภาพที่ 15: พลังแห่งทุ่งดินแดง ฤดูใบไม้ผลิ 

ผลงานชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน: พลังแห่งทุ่งดินแดง ฤดูร้อน 

ขนาด  40×40 cm 

 
ภาพที่ 16: พลังแห่งทุ่งดินแดง ฤดูร้อน 

 
 
 

  
 

ผลงานชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน: พลังแห่งทุ่งดินแดง ฤดูใบไม้ร่วง 
ขนาด  40×40 cm 
 

 
ภาพที่ 17: พลังแห่งทุ่งดินแดง ฤดูใบไม้ร่วง 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากขั้นตอนเริ่มต้นจนกระทั่งสร้างสรรค์ผลงานได้เสร็จสิ้น ผู้วิจัยเชื่อว่าผลงานนี้ เป็นการรวมศิลปะ
ภาพปักและการสร้างชุดสีจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของทุ่งดินแดงตงชวนเข้ากันได้อย่างลงตัว ชุดสีที่มา
จากสีจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถสื่อสารเอกลักษณ์ของสีสันบริเวณทุ่งดินแดงตงชวนได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ส่วนศิลปะภาพปักก็เข้ามาเน้นย้ าให้ผลงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้วิจัยหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะ
สามารถสร้างการรับรู้เรื่องทุ่งดินแดงตงชวน สร้างการรับรู้ในเรื่องความโดดเด่นของการหยิบยกสีจาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาใช้ สร้างการรับรู้ในความงดงามของศิลปะภาพปัก น าผลงานศิลปะภาพปักมา
บันทึกความสลับซับซ้อนของนาขั้นบันไดผ่านด้ายและเข็ม เพ่ือให้ผู้ชมผลงานได้ซึมซับสีสันวัฒนธรรมของนา
ขั้นบันไดแห่งทุ่งดินแดงตงชวน และได้สัมผัสถึงการเรียงตัวอย่างมีจังหวะของนาขั้นบันได ผลงานชิ้นนี้ ได้
ออกแบบขึ้นในลักษณะของประดับตกแต่งรูปแบบหัตถกรรม เพ่ือถ่ายทอดเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทุ่งดินแดง
ตงชวนต่อธารณะชน ประโยชน์ที่ผู้วิจัยได้รับ คือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชุดสีและศิลปะภาพปักเพ่ิมขึ้นผ่าน
การศึกษาวิจัยชุดนี้ 
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บทคัดย่อ
	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง	“การพัฒนาหนังสือเด็ก	ชุด	ทศชาติชาดก:	การจัดการ
วัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม	จริยธรรม”	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาประวัติและวิเคราะห์ความเป็นมาของคติ
ทางพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย	 โดยเฉพาะรูปแบบภาพทศชาติชาดก	 2)	 สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
หนังสือนิทานชาดก	เพื่อการจัดการวัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม	จริยธรรม	3)	เพื่อพัฒนาต้นแบบหนังสือเด็กที่
ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	เผยแพร่สู่สาธารณชน	
	 ผลการศกึษาพบว่า	พฒันาการสร้างสรรค์ภาพชาดกในแต่ละช่วงสมยั	มขีัน้ตอนการผลติทีแ่ตกต่าง
กนัด้านรปูแบบ	เทคนคิวิธีการ	และการจดัองค์ประกอบของภาพ	ทีเ่ปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั	ผลการสังเคราะห์
องค์ความรู้จากข้อมูลหนังสือนิทานชาดกที่หลากหลาย	ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน	ท�าให้ได้แก่นเนื้อหาสารประโยชน์
ทีส่�าคญัของชาดกในแต่ละเรือ่ง	ทีจ่ะน�าใช้ในการจดัการวัฒนธรรมทางด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	โดยการถ่ายทอด
ความรู้ในรูปแบบส่ือหนังสือเด็กที่มีความสอดคล้องตามมุ่งหมายของการเรียนรู้	 และเป็นไปตามแนวทางหลัก
การจัดการระบบวัฒนธรรม	น�าไปสู่การพัฒนาต้นแบบหนังสือเด็ก	ชุด	ทศชาติชาดก	ท�าให้ค้นพบว่าหลักการ
และแนวคิดการพัฒนาหนังสือเด็กนั้น	 ต้องให้ความส�าคัญกับแนวคิดของเนื้อหา	 รูปแบบภาพประกอบ	 และ
เทคนิควิธีการ	ด้านผลการประเมินคุณค่าจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมพบว่า	หนังสือเด็ก	ชุด	ทศชาติชาดก	มี
ส่วนช่วยส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	ให้แก่เด็ก	โดยเฉพาะรูปแบบภาพประกอบที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก	
ท�าให้เด็กรับรู้เรื่องราวคุณธรรมได้ในระดับดี	อีกทั้ง	เรื่องราวยังสามารถช่วยสร้างความสนุกสนาน	เพลิดเพลิน
ในการเรียนรู้ของเด็ก	และท�าให้เด็กเข้าใจหลักธรรมค�าสอนในเรื่องราวทศชาติชาดกได้ง่ายยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: หนังสือเด็ก,	ทศชาติชาดก,	การจัดการวัฒนธรรม,	คุณธรรม	จริยธรรม

Abstract 
													 This	article	is	a	part	of	the	research	on	“THE	DEVELOPMENT	OF	CHILDREN’S	BOOK	
(TEN	 JATAKAS):	 CULTURE	ADMINISTRATION	ON	MORAL	ETHICS”	with	 the	 aims	 to	 1)	 study	
history	and	analyze	Buddhism	principles	and	Thai	culture,	particularly	the	patterns	of	ten	
Jatakas	2)	synthesize	knowledge	from	the	story	books	of	Jatakas	for	cultural	administration	
in	the	aspect	of	moral	ethics,	and	3)	develop	the	children’s	books	prototype	to	promote	and	
disseminate	moral	ethics	to	the	public.
	 The	findings	revealed	that	regarding	the	development	and	the	creations	of	Jatakas	
images	in	each	period,	there	have	been	different	stages	of	productions	in	the	forms	of	patterns,	
technics,	methods,	 and	 composition	 of	 the	 images	 with	 a	 change	 in	 accordance	with																				
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changing	periods	and	eras.	Also,	the	results	of	the	syntheses	on	knowledge	from	various	
story	books	of	Jatakas	from	the	past	up	to	now	showed	the	core	contents	of	 important	
benefits	of	Jatakas	of	each	story	able	to	be	applied	for	cultural	administration	on	moral	
ethics	by	translating	the	knowledge	in	the	form	of	children’s	book	media	that	is	consistent	
with	the	purposes	of	learning	and	in	accordance	with	the	principles	of	the	management	of	
cultural	 systems	 leading	 to	 the	 developing	 steps	 of	 children’s	 books	 prototype	 of	 ten																		
Jatakas.	It	also	resulted	in	the	discovery	that	the	principles	and	concepts	of	children’s	books	
development	needed	to	focus	on	the	content	concepts,	illustration	patterns,	and	techniques.	
Besides,	the	results	of	the	cultural	activities	evaluation	revealed	that	the	children’s	books	
of	ten	Jatakas	helped	promote	children’s	moral	ethics,	particularly	the	illustration	patterns	
suitable	 for	 the	 children’s	 each	 life	 period	 allowing	 children	 to	 perceive	 and	 recognize			
moral	stories	at	a	good	level.	The	stories	could	also	help	create	fun	and	enjoyment	on	
children’s	learning,	and	made	it	easier	for	children	to	understand	the	doctrinal	principles	in	
the	stories	of	ten	Jatakas.	

Keywords:  Children’s	Book,	Ten	Jatakas,	Culture	Administration,	Moral	Ethnics
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in the aspect of moral ethics, and 3) develop the children’s books prototype to promote 
and disseminate moral ethics to the public. 

The findings revealed that regarding the development and the creations of Jatakas 
images in each period, there have been different stages of productions in the forms of 
patterns, technics, methods, and composition of the images with a change in accordance 
with changing periods and eras. Also, the results of the syntheses on knowledge from 
various story books of Jatakas from the past up to now showed the core contents of 
important benefits of Jatakas of each story able to be applied for cultural administration on 
moral ethics by translating the knowledge in the form of children’s book media that is 
consistent with the purposes of learning and in accordance with the principles of the 
management of cultural systems leading to the developing steps of children’s books 
prototype of  ten Jatakas. It also resulted in the discovery that the principles and concepts 
of children’s books development needed to focus on the content concepts, illustration 
patterns, and techniques. Besides, the results of the cultural activities evaluation revealed 
that the children’s books of ten Jatakas helped promote children’s moral ethics, particularly 
the illustration patterns suitable for the children’s each life period allowing children to 
perceive and recognize moral stories at a good level. The stories could also help create fun 
and enjoyment on children’s learning, and made it easier for children to understand the 
doctrinal principles in the stories of ten Jatakas.  

Keywords: Children’s Book, Ten Jatakas, Culture Administration, Moral Ethnics 

 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 65,948,260 คน เป็นประชากรเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 0 - 25 ปี 
จ านวน 21,500,347 คน คิดเป็นร้อยละ 32.60 ของจ านวนประชากร รูปแบบครอบครัวมีขนาดเล็กลง ส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวเดี่ยวมีสถิติการแต่งงานลดลง การหย่าร้างมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีพ่อ
หรือแม่เลี้ยงลูกตามล าพัง และการที่พ่อแม่ต้องย้ายอพยพออกไปท างานในภูมิภาคอ่ืน ๆ ไม่สามารถด าเนิน
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ บรรยากาศในครอบครัวขาดความอบอุ่น (คณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2560, หน้า 11) 

จากสถานการณแ์ละแนวโน้มที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชาติ 
จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต ปรากฏข่าวอาชญากรรมจ านวนมาก ปัญหาการ
ใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาการติดยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของคนในสังคมไทย ปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นก าลังของชาติ สิ่งเหล่านี้เป็น
สัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกร้องให้ทุกคนในประเทศ ต้องหันมาให้ความสนใจแก้ไขปัญหา  

การใช้หนังสือนิทานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมน ามาใช้เป็นสื่อในการปลูกฝังจริยธรรม แบบธรรมชาติ เพราะนิทาน
เป็นเรื่องที่ทุกเพศ ทุกวัย สามารถฟังและอ่านได้ง่าย นอกจากนิทานจะให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ก็ยังแฝง
คติสอนใจ คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใจของเด็กอีกด้วย เชื่อมโยงกับมรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมชาดก ในอดีตถูกสื่อสารออกมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านศิลปวัตถุ
ส าคัญต่าง ๆ จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณกรรม ชุด ทศชาติชาดก ส าหรับเด็กที่มีการจัดจ าหน่ายอยู่ใน
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ปัจจุบันได้มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบหนังสือภาพประกอบแนวจิตรกรรมแบบประเพณีไทยดั้งเดิม  ส านักพิมพ์ต่าง ๆ 
จัดพิมพ์ทศชาติชาดกในรูปแบบหลากหลาย แต่ก็ยังคงรูปแบบภาพจิตรกรรมไทยวิจิตรงดงาม เนื้อเรื่อง และ
ภาษาที่ใช้นั้นยากแก่การเข้าใจ และจดจ า ความหมายแฝงในภาพประกอบที่มีความซับซ้อน ท าให้เด็กเข้าถึง
คุณธรรม จริยธรรม ที่แฝงไว้ในหนังสือนิทานชาดกเหล่านี้ได้ยาก 

การสร้างสรรค์นิทานทศชาติชาดกที่เพ่ิมความสนุกสนาน ทั้งภาพประกอบ และเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย
ส าหรับเด็ก เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ผู้วิจัยต้องการกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดความรัก
และผูกพันกับหนังสือภาพประกอบนิทานทศชาติชาดกที่สร้างขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กซึมซับคุณธรรม จริยธรรม 
จากการอ่านโดยไม่รู้ตัว จะส่งผลให้เด็ก เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต และในขณะเดียวกัน
นิทานทศชาติชาดกท่ีจะถูกพัฒนาขึ้น สามารถน ามาใช้ในการสืบทอดหลักธรรมที่ดีงามของพระพุทธศาสนาแก่
เด็กไทยได้ 

ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความเป็นมาของหลักพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะรูปแบบ
ภาพประกอบ ชุด ทศชาติชาดก  ในสมัยต่าง ๆ โดยน าหลักการการจัดการระบบวัฒนธรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิดเก่ียวกับความต้องการและความสนใจของเด็ก แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือเด็ก แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดท าภาพประกอบชุด ทศชาติชาดก มาจัดท าและพัฒนาหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก ในรูปแบบที่
เรียบง่าย สีสันที่สดใส และใช้องค์ประกอบที่มีความต่อเนื่องเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก อายุ 7-12 ปี เพ่ือน ามาใช้
การจัดการวัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นก าลัง
ส าคัญของประเทศชาติในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. ศึกษาประวัติและวิเคราะห์ความเป็นมาของคติทางพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ

รูปแบบภาพทศชาติชาดก  
2. สังเคราะห์องค์ความรู้จากหนังสือนิทานชาดก เพ่ือการจัดการวัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  
3. เพ่ือพัฒนาต้นแบบหนังสือเด็กท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เผยแพร่สู่สาธารณชน  
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
การศึกษามุ่งเน้นค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทศชาติชาดก โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนา

สื่อหนังสือ การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลแนวคิด และหลักการการจัดการระบบวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ให้ความ
เหมาะสม สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นหลักการในการพัฒนาต้นแบบหนังสือเด็กที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เผยแพร่สู่สาธารณชน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก: การจัดการวัฒนธรรมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการออกภาคสนาม โดยน าข้อมูลที่ได้ ศึกษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามหลักการและกรอบแนวคิดหลัก และประเมินกระบวนการจัดการวัฒนธรรม
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป รายละเอียดมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการจัดการศิลปวัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ได้แก่ การพัฒนาและบ่มเพาะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ รูปแบบกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดหลักการในการพัฒนาหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก ได้อย่างเหมาะสม  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดการจัดการระบบวัฒนธรรม 
หนังสือเด็ก หนังสือนิทาน และรวบรวมข้อมูลและภาพชาดกในรูปแบบต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยผู้วิจัย
แบ่งตามช่วงเหตุการณ์ รูปแบบ และเทคนิควิธีการ การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสังเกตการณ์จัดกิจกรรม
งานแสดงหนังสือภายในประเทศไทย  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดหลักของการพัฒนาต้นแบบ
หนังสือ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 รูปแบบระบบสากลที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการวัฒนธรรม 

 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสื่อหนังสือนิทานทศชาติชาดก การสืบทอดหลักธรรมในชาดก รูปรอยและ
ลายเส้นภาพทศชาติชาดก หนังสือนิทานทศชาติชาดกสมัยปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา กับภาพชาดก 
เพ่ือค้นหารูปแบบและเทคนิควิธีการของภาพประกอบท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก โดยน าหลักการที่เกี่ยวกับความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก แนวคิดเกี่ยวกับการการออกแบบและการเขียนภาพประกอบหนังสือเด็ก และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหนังสือต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก และแนวทางในการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการและสร้างองค์ความรู้ จัดท า
ต้นแบบหนังสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และผู้สนใจเกี่ยวกับทศชาติชาดก 

ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาและการจัดท าต้นแบบหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก โดยการก าหนดแผนผัง
โครงสร้างความคิดในแต่ละล าดับขั้นตอน การก าหนดแนวความคิดในการสร้างภาพประกอบ และจัดท า
ต้นแบบหนังสือเด็ก ตลอดจนการก าหนดรูปแบบและคุณลักษณะของหนังสือเด็ก ให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
พัฒนาหนังสือเด็กในแต่ละชาดกท่ีก าหนดไว้ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แผนผังโครงสร้างแนวคิดในการพัฒนาหนังสือเด็ก 

 
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินคุณค่าหนังสือทศชาติชาดก จากการจัดกิจกรรมและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

น าข้อมูลความคิดเห็น ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก การวิเคราะห์ ตีความ

เนื้อหาจากเรื่องราว เนื้อหาของรูปแบบ และทดลองข้อมูลที่ได้ น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านแนวคิด 
รูปแบบ และเทคนิควิธีการ ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดรูปแบบการจัดท าหนังสือเด็ก 
ในการจัดท าหนังสือเด็ก  ชุด ทศชาติชาดก ผู้วิจัยมีแนวคิดในการก าหนดรูปแบบการจัดท าหนังสือ ดังนี้ 

1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาสาระของภาพประกอบเรื่อง 
1.2 เรียบเรียงเนื้อหา โดยการเขียนเค้าโครงเรื่อง และแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ 
1.3 ก าหนดรูปแบบลักษณะของภาพประกอบเรื่อง รวมถึงเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ 
1.4 น าเค้าโครงเนื้อเรื่องย่อมาแต่งเรียบเรียงในแต่ละภาพ 
1.5 น าเนื้อหาที่ได้ และลักษณะของตัวภาพประกอบที่ก าหนดไว้มาวาดลงในภาพช่องต่อเนื่อง 

(Storyboard) ตามท่ีก าหนด 
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ภาพที่ 4 การก าหนดเนื้อหาและภาพในช่องต่อเนื่อง (Storyboard) ของแต่ละฉาก 

 

1.6 กรอบภาพใน 1 หน้า เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 20 x 50 เซนติเมตร แบ่งเป็น 2 หน้าคู่
(Double – page spread) 

1.7 น าข้อความบรรยาย และเนื้อเรื่องมาจัดวางลงในกรอบภาพประกอบแต่ละภาพ 
1.8 ออกแบบปกโดยใช้ภาพประกอบในเรื่องมาน าเสนอ แล้วจัดพิมพ์ท าเป็นรูปเล่ม 
 

 
ภาพที่ 5 การจัดหน้าหนังสือด้วยโปรแกรมกราฟิกในคอมพิวเตอร์ 
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2. การก าหนดคุณลักษณะของหนังสือเด็ก  
การจัดท าหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก ผู้วิจัยมีแนวคิดในการก าหนดคุณลักษณะดังนี้ 
2.1 ด้านกายภาพ 

2.1.1 หนังสือภาพประกอบ ขนาดรูปเล่ม ขนาด 21  x 26 เซนติเมตร จ านวน 36 หน้า 
(9 หน้ายก) แนวนอน  

2.1.2 ปกนอกหนังสือมีลักษณะเป็นปกแข็งเคลือบพลาสติก กระดาษหนา 280 แกรม พิมพ์สี่สี 
เนื้อในรองปกเป็นกระดาษสี หนา 80 แกรม พิมพ์ 4 สี และกระดาษสีขาว หนา 180 แกรม พิมพ์ 4 สี 

2.1.3 ภาพประกอบและตัวอักษร 
1) ภาพประกอบเป็นภาพออกแบบโดยใช้จินตนาการของผู้วิจัยเอง เป็นรูปแบบกึ่ง

เหมือนจริง พิมพ์ 4 สี 
2) ตัวอักษรในเน้ือหา ใช้รูปแบบอักษร (Font) TF Chiangsaen ขนาด 14-30 พอยต์ 

(Point) ตัวอักษรบนปกใช้รูปแบบอักษร (Font) 9 our KING  ขนาด 66 พอยต์ (Point) 
2.2 ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 

2.2.1 วัตถุประสงค์ของการอ่านหนังสือภาพประกอบเรื่อง 
2.2.2  เนื้อหาภายในเป็นภาพประกอบเรื่อง ที่มีตัวภาพเป็นตัวด า เนินเรื่องในแต่ละหน้า

ของเรื่อง รวม 34 หน้า  
 

 
 

ภาพที่ 6 การก าหนดคุณลักษณะของต้นแบบหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก 
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3. แนวคิดการพัฒนาหนังสือ  
การพัฒนาหนังสือ แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขั้นที่ 2 ขั้นเรียบเรียงเนื้อหา และจัดท าเป็นรูปเล่มหนังสือเด็ก   
ขั้นที่ 3 ขั้นการหาคุณภาพของหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก 
 

 
 

ภาพที่ 7 การหาคุณภาพของหนังสือเด็กด้วยการเล่านิทานกับผู้ฟังที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 7-9 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 8 การหาคุณภาพของหนังสือเด็กกับผู้อ่านที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 10-12 ปี 
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จากการศึกษาประวัติและวิเคราะห์ความเป็นมาของหลักพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะ
รูปแบบภาพทศชาติชาดก มีพัฒนาการสร้างสรรค์ภาพชาดกในแต่ละช่วงสมัย ที่มีขั้นตอนของการผลิต
ที่แตกต่างกันทางด้านรูปแบบ เทคนิควิธีการ และการจัดองค์ประกอบของภาพ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
สอดคล้องกับ ศิริ หนูแดง (2547) การใช้วิธีการด าเนินที่ใช้ทั้งการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยการ
สัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ น าไปทดสอบหาประสิทธิภาพด้านการสื่อความหมายของภาพประกอบ จากครูผู้สอนวิชา
พุทธศาสนา และพระภิกษุ ส่วนผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากหนังสือนิทานชาดก ท าให้ได้แก่นเนื้อหา
สารประโยชน์ที่ส าคัญของชาดกในแต่ละเรื่อง ที่จะน าใช้ในการจัดการวัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบสื่อหนังสือเด็กที่มีความสอดคล้องตามมุ่งหมายของการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
แนวทางหลักการจัดการระบบวัฒนธรรม สอดคล้องกับ Sue Erica Smith (2011) ศึกษาเพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับการ
มีสติปัญญา และความเมตตา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนชุมชนชาวพุทธ รัฐวิคตอเรีย ด้วยการฝึกท า
สมาธิ และการฟังนิทานชาดก มีผลท าให้ตัวชี้วัดความสุขของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนสามารถท าสมาธิ มี
ความตั้งใจจดจ่อ มีความคิดเชิงบวก มีความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นผลดีต่อจิตใจเด็ก การน าเสนอขั้นตอน
การพัฒนาต้นแบบหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก ค้นพบว่าหลักการและแนวคิดการพัฒนาหนังสือเด็ก จะต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องเนื้อหา รูปแบบภาพประกอบ สีสัน เทคนิควิธีการ การจัดวางองค์ประกอบ เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ วิมลิน มีศิริ  (2551) น าเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่อง เนื้อหาและ
ภาพประกอบ เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างกายภาพของสื่อหนังสือภาพ ที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารความหมาย
ส าหรับเด็ก อีกทั้ง ผู้วิจัยน าต้นแบบหนังสือเด็ก มาใช้เป็นสื่อในการจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพ่ือมุ่ง
ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่สู่สาธารณชนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวทศชาติชาดก ช่วยสร้าง
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนรู้ของเด็ก และท าให้เด็กเข้าใจหลักธรรมค าสอนในเรื่องราวทศชาติ
ชาดกได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 9 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากการพัฒนาหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก เพ่ือบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม 
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ภาพที่ 10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก เรื่อง ความอดทนของ
พระเตมีย์ (ภาพบน) และเรื่อง ความกตัญญูของพระสุวรรณสาม (ภาพล่าง) 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาการพัฒนาหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก: การจัดการวัฒนธรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ในการก าหนดรูปแบบการพัฒนาหนังสือเด็ก จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาสาระ 
การเรียบเรียงเนื้อหาออกมาเป็นตอน ๆ ก าหนดลักษณะรูปแบบภาพ และเทคนิควิธีการ จัดท าต้นแบบหนังสือ 
จ านวน 5 เรื่อง การก าหนดภาพในช่องต่อเนื่อง การจัดหน้าหนังสือที่มีการน าข้อความบรรยายเนื้อเรื่องกับ
ภาพในแต่ละหน้า การออกแบบปก การจัดพิมพ์ท าเป็นรูปเล่มตามแนวคิดในการก าหนดคุณลักษณะของ
หนังสือเด็กทางด้านกายภาพ รูปเล่มเป็นแนวนอน ขนาด 21 x 26 เซนติเมตร จ านวน 36 หน้า ปกนอกของ
หนังสือมีลักษณะเป็นปกแข็ง เนื้อในพิมพ์สี่สีตลอดทั้งเล่ม ภาพประกอบเป็นการออกแบบโดยใช้รูปแบบกึ่งเหมือนจริง 
ตัวอักษรในเนื้อหา  ขนาด 14-30 พอยต์ เนื้อหามีวัตถุประสงค์การอ่านสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหนังสือ 
การจัดการกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จากต้นแบบหนังสือเด็กชุดนี้ ท าให้เด็ก
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

การเผยแพร่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาพุทธด้วยหนังสือเด็ก ชุด ทศชาติชาดก ถือว่าส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตของเด็กในประเทศเป็นอย่างมาก เด็กได้เรียนรู้จากภาพประกอบที่สอดแทรกแนวคิดเนื้อหาที่ดี จะเข้าใจ
หลักคุณธรรม จริยธรรม จากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยท าให้เด็กเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจ มีค่านิยม 
ที่ดีงามในทางจิตวิญญาณเพ่ิมขึ้นอีกระดับหนึ่ง สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การฟังและการอ่านหนังสือที่ดี
ให้กับเด็กให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นได ้

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาหนังสือเด็ก ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ภาพประกอบท่ีสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง

การโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การจัดท าหนังสือเด็ก นักเขียน
ภาพประกอบจ าเป็นต้องใช้การทดสอบ ทดลอง สอบถามความคิดเห็นจากผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
ช่วงวัยให้เหมาะสม เพ่ือหาแนวทางในการจัดท าหนังสือที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 

2. ทศชาติชาดก เป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่ได้ประมวลค าสอนของพระพุทธเจ้า สามารถน าไป
เป็นข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดท าต้นแบบหนังสือเด็ก ชุด 
ทศชาติชาดก ได้เพียง 5 เล่ม ซึ่งผู้วิจัยควรจะจัดท าต้นแบบหนังสือให้ครบทั้ง 10 เล่ม จะเป็นคุณประโยชน์
อย่างมหาศาล ควรจะน าออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบและศึกษาค้นคว้าอย่างทั่วถึง 

3. การศึกษาผลของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ช่วยให้ผู้ปกครองกับเด็กมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ
ช่วยฝึกทักษะการอ่าน การคิดให้ดียิ่งขึน้ การจัดรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง จะช่วยท าให้เด็ก
เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์จริงได้อย่างไร  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
ค าแนะน า และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียด  ถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการ คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนวัดราชศรัทธา (วัดท้ายดอน) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  
 ขอกราบขอพระคุณ คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มิได้
เอ่ยนามในที่นี้ ทีช่่วยให้ก าลังใจ และความช่วยเหลือต่าง ๆ จนท าให้การวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและการประยุกต์ใช้ในเคร่ืองแต่งกายแฟชั่น โดยได้
แรงบันดาลใจจากอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร

The creation of art painting and applying in fashion costume Inspired 
by the old architectural building in Bangkok

เตชนิธิ สังขะทรัพย์1 
บทคัดย่อ
													การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและการประยุกต์ใช้ในเครื่องแต่งกาย	เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมโดยได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู ่ในกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทยและเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมจากต่างประเทศมารวมอยู่เป็นจ�านวนมาก	 สถาปัตยกรรมเก่าใน
กรุงเทพมหานครนั้นได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาตั้งแต่สมัยก่อน	 สถาปัตยกรรมเก่าที่มีในกรุงเทพมหานครนี้	
มีความงามทางรูปทรงและรายละเอียดในส่วนต่างๆของอาคารที่เด่นชัด	 จนปัจจุบันอาคารเหล่าน้ีได้เหลืออยู่
จ�านวนไม่มาก	มีหลายที่ไม่ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นหรือได้ทุบทิ้งไป	เทคโนโลยีและ
ความเจรญิต่างๆ	ท�าให้เกดิอาคารใหม่ข้ึนมาแทนทีอ่ยูม่าก	ความงดงามทีย่งัเหลอือยูน้่อยเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีต่รงึตรา
ของผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันในการพบเห็นสถาปัตยกรรมเหล่านี้

ค�าส�าคัญ: สถาปัตยกรรมเก่า	,	ตึกในกรุงเทพมหานคร

Abstract 
											The	creation	of	art	painting	project	and	applied	in	fashion	costume,	is	the	creation	
which	was	inspired	by	the	old	architectures	in	Bangkok	city.	Bangkok	is	the	capital	city	of	
Thailand	where	it	combined	various	traditions	from	overseas.	The	old	architecture	in	Bangkok	
city	was	influenced	by	western	culture	since	the	old	period.	These	old	buildings	then	have	
an	outstanding	characteristic	and	details.	Up	until	now,	these	buildings	remain	lesser	than	
before.	Many	buildings	have	been	preserved	in	a	good	condition	and	many	were	destroyed.	
The	new	buildings	have	grown	by	the	technology	and	urbanization.	This	remaining	beauty	is	
the	charm	that	impressed	me	since	the	past	to	the	present	whenever	I	see	them.	

Keywords:  The	Old	architectures,	Bangkok’s	building
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บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสร้างสถาปัตยกรรม ได้อิทธิพลของประเทศ
ตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อความเป็นอยู่และต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆในไทยเป็นอย่างมาก เริ่มจากวังใน
เขตพระราชฐานชั้นในจะปรากฏในรูปแบบที่เห็นอิทธิพลของประเทศตะวันตกอย่างชัดเจน  ที่ในรัชสมัยนี้ 
ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงประเทศหลายอย่างขึ้นมากโดยที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกในหลายๆ
ด้าน เช่น การคมนาคม การแต่งกาย จนถึงการปรับปรุงถนนหนทางและตึกรามบ้านช่องในกรุงเทพฯ ประกอบ
จนรัชสมัยนี้มีการสร้างวังมากข้ึนกว่าสมัยอ่ืน 
 สถาปัตยกรรมในกรุงเทพฯจึงมีการสร้างขึ้นที่มากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ อาจด้วยเพราะว่าเป็นเมืองหลวง
และใกล้ต่อศูนย์กลางการติดต่อและการค้าต่างๆกับต่างชาติมาตั้งแต่สมัยก่อน จึงเรียกได้ว่ามีความหลากหลาย
ทางศิลปะและวัฒนธรรมมาตลอด การเจริญเติบโตต่างๆของกรุงเทพฯนั้นเติบโตได้เร็วอย่างมากมาย ท าให้
สถาปัตยกรรมต่างๆมีค่อนข้างมากตามการใช้งานในแต่ละจุดประสงค์ บางทีนั้นผู้คนอาจจะไม่ได้สังเกตว่า
รอบตัวนั้นรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าอยู่จ านวนมาก ความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างๆ
นั้น ท าให้มีการสร้างอาคารสถาปัตยกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก  สถาปัตยกรรมเก่าที่เคยสร้างในยุค
สมัยก่อนนั้นจึงมีหลงเหลือพอสมควร สถาปัตยกรรมเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่นั้น มักจะอยู่ในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์อยู่มากกว่าที่อ่ืน ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเป็นสถานที่ราชการหรือวังต่างๆ ประกอบจนหลายที่เป็น
อาคารพาณิชย์ที่มีผู้คนอยู่อาศัยและท ามาหากินในสถานที่นั้น ซึ่งในหลายที่มีการปล่อยทรุดโทรมไปตาม
กาลเวลาจนแทบไม่เหลือสภาพความงดงาม แต่ในปัจจุบันนี้หลายที่ทางราชการมีการบูรณะให้คงสภาพ
สวยงามเพ่ือที่จะอนุรักษ์อาศัยเหล่านี้เอาไว้ 
 ผู้วัจัยได้เห็นถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  เปรียบเหมือน
ความทรงจ าที่มีต่อกรุงเทพฯมาตั้งแต่อดีต บรรยากาศอันสวยงามของความรู้สึกพอเวลาได้เข้าไปเห็นและสัมผัส
ประกอบกับวิถีชีวิตต่างๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันนั้นเหมือนมีอาคารเหล่านี้อยู่ข้างกายตลอดเวลาที่ได้สัมผัส จึง
ต้องการศึกษาความงามของอาคารสถาปัตยกรรมเก่า เพ่ือสะท้อนคุณค่าและความงามของอาคารเหล่านี้ที่มีอยู่
ในกรุงเทพฯ ให้ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม 
 โดยในปัจจุบันนี้ผู้คนในสังคมอาจหลงลืมหรือไม่ได้สังเกตว่ารอบตัวเราในกรุงเทพมหานครนั้นมี
สถาปัตยกรรมเก่าอยู่รอบตัวจ านวนมาก ประกอบกับผู้คนในบางส่วนอาจอยู่ในบ้านเรือนหรืออาคารพานิชย์ที่
เป็นอาคารเก่าเหล่านี้อาจไม่ได้เห็นคุณค่าหรือสนใจในอาคารของตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้
ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานบนเคร่ืองแต่งกายอาจกระตุ้นความสนใจในสถาปัตยกรรมเก่าที่มีใน
กรุงเทพมหานครและแสดงให้เห็นถึงความงดงามของอาคารเหล่านี้ให้กับผู้คนที่มาชมผลงานนี้ได ้
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1.เพ่ือศึกษาความงามของอาคารสถาปัตยกรรมเก่าในกรุงเทพมหานคร 
 2.เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มาใช้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed 
Technique) และน ามาประยุกต์ใช้กับความงามบนเครื่องแต่งกายที่สามารถสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นถึงคุณค่า
ความงามของสถาปัตยกรรมเก่าและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความงามและเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าเหล่านี้ไว้ 
กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 การถ่ายทอดจินตนาการซึ่งเป็นจินตภาพภายในให้ปรากฏเป็นจินตนาการภายนอกหรือเป็นรูปทรงที่
สัมผัสได้นั้น จะต้องอาศัยทักษะหรือความสามารถในการสร้างรูปทรงและการแสดงออกของศิลปินซึ่งมีอยู่
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หลายขั้นตอนเป็นปัจจัยส าคัญ ตั้งแต่การหาเรื่องหรือน าอะไรมาเป็นจุดเริ่ม เช่น คน ทิวทัศน์ หรือรูปแบบที่
เป็นนามธรรม จะสร้างเรื่องนั้นให้เป็นรูปทรงอย่างไร ด้วยวัสดุ ด้วยวิธีการอย่างไหน ไปจนถึงการใช้ฝีมือในการ
สร้างรูป ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของทักษะ การจะได้มาซึ่งทักษะเหล่านี้ ศิลปินหรือผู้ปฏิบัติ
จะต้องมีทักษะที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนที่ถูกทาง ความคิดหรือจินตนาการกับการกระท าหรือทักษะจะต้อง
เติบโตควบคู่กัน แต่ละฝุายจะสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เจริญขึ้น เมื่อจินตนาการแก่กล้าขึ้น ทักษะก็ต้องพัฒนา
ให้ก้าวทัน และเมื่อทักษะในการแสดงออกชัดเจนและรุนแรงขึ้นเท่าไร ก็จะช่วยผลักดันจินตนาการให้ขยายตัว
กว้างไกลและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ศิลปินที่พบความส าเร็จในการสร้างสรรค์จะมีการเติบโตของทั้งสองฝุายนี้สมดุลกัน 2 
ข้อมูลประวัติการสร้างสถาปัตยกรรมเก่าแนวตะวันตกในกรุงเทพมหานคร 
 ในกรุงเทพฯนั้น มีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าเป็นจ านวนมาก ซึ่งผู้วิจัยได้ประสบพบเห็นมาตลอดตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เกาะรัตนโกสินทร์หรือที่เรียกว่าเป็นเมืองเก่าของกรุงเทพฯนั้น ด้วยความที่ผู้วิจัยได้เล่าเรียน
ในสถาบันละแวกนั้นตั้งแต่เด็กจนโต ท าให้มีความผูกพันกับสถานที่เหล่านี้มาตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในประเภทของ
อาคารราชการหรืออาคารพาณิชย์ที่ผู้คนใช้ในการค้าขาย ซึ่งปัจจุบันนี้มีการบูรณะอาคารต่างๆเหล่านี้ขึ้น
มากมาย เพ่ือที่ใช้เป็นความสวยงามและจุดท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
 ความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมเหล่าน้ี ส่วนมากมาจากศิลปกรรมทางตะวันตกเป็นส่วนมาก 
ในการตกแต่งและเอกลักษณ์ต่างๆท่ีน ามาใช้นั้น มีความสวยงามร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผู้วิจัยมีความ
สนใจในความงามรูปทรงต่างๆของอาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่มีที่มาจากตะวันตกอยู่แล้ว จึงท าให้มีความสนใจ
อาคารสถาปัตยกรรมเหล่านี้ที่มีอยู่รอบตัวในกรุงเทพฯอยู่มาก 
 อาคารสถาปัตยกรรมเก่าที่อยู่รอบตัวในกรุงเทพฯนั้น ส่วนมากมักเป็นอาคารเก่าของผู้มีฐานะดีใน
สมัยก่อน เช่น ขุนนาง เสนาบดี หรือ พ่อค้าคหบดี ส่วนมากมีความใหญ่โต โอ่อ่า และวิจิตรงดงามเหนือกว่า
บ้านอ่ืนๆในสมัยนั้น โดยที่อาคารเหล่านี้ส่วนมากได้รับอิทธิพลมากจากตะวันตก ไม่ว่าะเป็นด้านโครงสร้าง
อาคารภายนอก หรือการตกแต่งภายในอาคาร 
 วังที่ปรากฎอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากเป็นวังพระราชโอรสที่สร้างขึ้นในสมัยประมาณ รัชกาลที่ 5 เป็นส่วน
ใหญ่ วังเหล่านี้จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงศิลปกรรมในสมัยแรกเริ่มที่อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกเข้ามา
แทรกซึมทุกด้านของศิลปกรรมไทย คือศิลปกรรมสมัยเมื่อ 100 ปีมาแล้ว เช่น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ที่วัง
บางขุนพรหม วังวรดิศ วังปารุสกวัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวังเหล่านี้ที่ยังคงสภาพดีมาจนถึงปัจจุบันนั้น นอกจาก
สมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับแล้ว จนถึงยุคสมัยนี้ยังมีฐานะเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของชาติเฉพาะสมัยด้วย 3 
 จุดเริ่มต้นช่วงแรกของอาคารสถาปัตยกรรมแนวตะวันตกที่เริ่มมาสร้างในกรุงเทพฯคือ  พระราชวัง
สราญรมย์  เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นสุดท้ายในบั้นปลายพระชนม์ชีพของรัชกาลที่ 4 โดยทรงมุ่งหวังจะใช้วังสราญ
รมย์เป็นที่ประทับขณะทรงพระราชา เป็นการเตรียมสละพระราชสมบัติให้แก่องค์ยุวกษัตริย์ แต่ยังก่อสร้างมิ
ทันเสร็จก็ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน เลยมาส าเร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยใหม่มาเป็น
วังต้อนรับราชอาคันตุกะ และต่อมาเตรียมไว้ส าหรับให้เป็นที่ประทับของ รัชกาลที่ 6 ภายหลังเสด็จกลับจาก
การศึกษาที่ประเทศอังกฤษ 4 
 ผู้วิจัยได้เห็นถึงความงามทรงอาคาร ประต ูและหน้าต่างของอาคารเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเมืองที่มีอายุมามากพอสมควร มี
ประวัติศาสตร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ศาสนา ชีวิตความเป็นอยู่ ประกอบจน

                                                 
2 ชลูด นิ่มเสมอ. (2553). วาดเส้นสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์. 8-10 
3 แน่งน้อย ศักดิ์ศร,ี ม.ร.ว.และคณะ.  (2525).  พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 524.  
4 เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร.์ (2549). อลังการ์สถาปัตย ์200ปี ก่ าฟูาเฟือนหาว. กรุงเทพฯ: บริษัทสามเสนการพิมพ์ จ ากัด. 87. 

        
  

ความหลากหลายที่ปะปนอยู่ด้วยกันของสถาปัตยกรรมเก่ากับสถาปัตยกรรมใหม่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่ง
เป็นเมืองเก่าและอยู่ด้วยกันอย่างผสมกลมเกลียว สะทอ้นความรู้สึกความทรงจ าตั้งแต่อดีตที่ผูกพันกับเมืองนี้ 
 
วิธีการวิจัย 
การด าเนินการและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 เริ่มการท างานระยะเริ่มต้นด้วยการวางแผนโครงเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน จากนั้นได้ท าการค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเก่าที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับไปสัมผัสสถานที่พร้อมกับ
บันทึกภาพรายละเอียดต่างๆทั้งภายในและภายนอกของสถาปัตยกรรมเก่าที่ชื่นชอบ อีกทั้งยังได้ค้นคว้าหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารอ้างอิง เพ่ือเพ่ิมเติมความสมบูรณ์ที่สุดของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล 
 ในการสร้างสรรค์ของผลงานได้จัดแบ่งขั้นตอนของการด าเนินการออกเป็น 4 ส่วนที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้จากเอกสารงานวิจัยและสื่อต่างๆเป็นข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่าตลอดจนประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางใดและมีความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ 
 2. ข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์เดิม หรือข้อมูลที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานเดิมถือเป็นประสบการณ์
ตรงที่ข้าพเจ้าได้รับรู้และสั่งสมจนกลายเป็นบ่อเกิดของแนวความคิด  และแรงบันดาลใจ ต้องการถ่ายทอด
อารมณค์วามรู้สึกออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องที่ต้องการจะศึกษาเพ่ือสรุปและประมวลผลทั้งหมดมาเป็นในรูปของแบบ
ภาพร่าง ให้ตรงตามแนวความคิดท่ีตั้งไว้ 
 4. ขยายแบบภาพร่างต้นแบบเพื่อน ามาเป็นการสร้างสรรค์ให้เป็นผลงานจริงจากนั้นวิเคราะห์พิจารณา
และตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งหมดของผลงาน 
 
ภาพข้อมูลในการน ามาสร้างสรรค์ผลงาน 
อาคารราชการต่างๆ 

   
    
อาคารพานิชย์ 
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รายละเอียดในส่วนต่างๆของอาคาร 

      
 

      
 

      
 
ลายกระเบื้องเก่าต่างๆ 

          
 
ภาพร่าง (Sketch) 

        
   

        
  

       
 

ภาพ: ภาพข้อมูลในการน ามาสร้างสรรค์ผลงาน 
*ผลงาน 2 ชิ้นสุดท้าย มีบางส่วนที่ไม่ได้มาจากอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครด้วย แต่น ามาให้ดูรูปแบบและ

สไตล์งานประกอบกัน* 
ที่มา: เตชนิธิ สังขะทรัพย์ 

 
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 รูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เป็นงานจิตรกรรมผสม ซึ่งเกิดจากกระบวนการทาง
จิตรกรรมและภาพพิมพ์ คือ ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม การเขียนสีอะคริลิค และกระบวนการใช้ลูกกลิ้งโดยสี
น้ ามัน บนผ้าใบ ซึ่งเป็นกระบวนการเทคนิคส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้ทดลองพัฒนาผลงาน ตลอดจนน าเทคนิค
ต่างๆมาผสมผสาน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงานให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการท างานชุดนี้ 
โดยมีขั้นตอนต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 
1.น าภาพร่างต้นแบบมาดร๊าฟร่างเส้นลงไปในชิ้นงานและเพ้นสีอะคริลิคลงไปในพ้ืนที่ต่างๆ  

  
 
2.ถ่ายบล็อคสกรีนในส่วนต่างๆของผลงาน 

  
 
3.สกรีนลงบนผลงานที่ได้เพ้นสีอะคริลิคไว้แล้ว โดยที่ส่วนที่สกรีนไปจะเป็นส่วนลายละเอียดต่างๆในผลงาน 
และจะใช้บล็อคสกรีนหลายบล็อคในการสกรีนลายละเอียดต่อกัน 
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4.การใช้ลูกกลิ้งสีน้ ามันในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนที่เปูนท้องฟูาไล่สี   

  
ภาพผลงาน 

   
 

   
 

        
  

   
 

ภาพ: ภาพผลงาน 
*ผลงาน 2 ชิ้นสุดท้าย มีบางส่วนที่ไม่ได้มาจากอาคารเก่าในกรุงเทพมหานครด้วย แต่น ามาให้ดูรูปแบบและ

สไตล์งานประกอบกัน* 
ที่มา: เตชนิธิ สังขะทรัพย์ 

ภาพข้อมูลในการน าไปใช้กับเครื่องแต่งกาย 
EVISU 

          

      
ภาพ: เครื่องแต่งกายแบรนด์ evisu 

ที่มา: www.evisu.com 
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UNIQLO: HOKUSAI BLUE 

           
 

       
     Katsushika Hokusai 

          
ภาพ: เครื่องแต่งกายแบรนด์ UNIQLO: Katsushika Hokusai 

ที่มา: www.uniqlo.com 
 
 แบรนด์ Evisu และ Uniqlo (set Hokusai blue) น้ันเป็นตัวอย่างในการน าภาพผลงานศิลปะมาใช้
บนเครื่องแต่งกายได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ โดย Evisu นั้นใช้เทคนิคการปักเป็นหลักในการน าไปใช้บน
เครื่องแต่งกาย โดยมีการจัดวางที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้ ส่วน Uniqlo (set Hokusai blue) 
นั้น ได้น าภาพ “The Great Wave off Kanagawa” มาลดรูป ตัดทอน และจัดวางในแต่ละส่วนของเครื่อง
แต่งกาย ด้วยเทคนิคการพิมพ์ลงบนผ้า รวมถึงภาพผลงานอ่ืนๆของ Katsushika Hokusai อีกด้วย 
 ผลงานจิตรกรรมของผู้วิจัยชุดนี้นั้น รูปทรง สี และรายละเอียดที่จะน าไปใช้กับเครื่องแต่งกายนั้น 
จะต้องมีการคัดเลือกส่วนประกอบต่างๆในผลงานออกไปใช้ โดยอาจจะเลือกแค่ช่วงนึงของอาคาร รูปแบบ
หน้าต่างและประตู หรือน ารายละเอียดของลวดลายกระเบื้องเก่า โดยน าไปใช้ให้เหมาะสมกับความงามและ
พ้ืนทีห่รือสัดส่วนที่จะน าภาพๆนั้นไปใช้ โดยจะไม่น าทั้งภาพไปใช้ เพราะมองว่าเป็นรายละเอียดที่มากเกินไปที่

        
  

จะอยู่บนเครื่องแต่งกายให้มีความงามและความทันสมัย โดยในการสร้างสรรค์ผลงานบนเครื่องแต่งกายอาจ
เป็นเทคนิคสกรีน พิมพ์ หรือการปักก็ต้องดูตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 โดยได้มีการทดลองตัดทอนรูปภาพและได้พิมพ์ลงบนเสื้อยืดสีขาว รวมถึงทดลองตัดทอนชิ้นส่วนของ
ภาพออกมาเป็นส่วนต่างๆของอาคารและได้ทดลองท าภาพร่าง (Sketch) เพ่ือที่จะเป็นไอเดียในการทดลองท า
จริงในภายภาคหน้าต่อไปอีกด้วย 
ภาพผลงานที่ได้ท าการทดลองพิมพ์ลงบนเสื้อ 
 

ภาพ: ภาพผลงานที่ได้ท าการทดลองพิมพ์ลงบนเสื้อ 
ที่มา: เตชนิธิ สังขะทรัพย์ 

 
ภาพร่าง (Sketch) การน าภาพแต่ละส่วนจากผลงานไปจัดวางบนเครื่องแต่งกาย 
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ภาพ:  การน าภาพแต่ละส่วนจากผลงานไปจัดวางบนเครื่องแต่งกาย 

ที่มา: เตชนิธิ สังขะทรัพย์ 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ของผู้วัจัยเป็นงานท่ีสะท้อนความสวยงามของอาคารสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ซึ่งมี
อยู่รอบตัวคนในกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันนี้หลายคนอาจเบื่อกับความวุ่นวาย เร่งรีบของเมืองหลวง แต่หาก
มองให้ดีนั้นเมืองหลวงนี้มีสิ่งสวยงามตั้งแต่อดีตกาลแฝงอยู่รอบตัวตลอดเวลา หากผู้รับชมได้เห็นถึงความงาม
ของอาคารสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะในทางที่มาชมผลงานจิตรกรรม หรือผลงานที่อยู่บนเครื่องแต่งกายไม่
ว่าจะอยู่ในเทคนิคสกรีน ปริ้นดิจิตอล หรืองานปัก ประกอบจนในอนาคตอาจเพ่ิมเติมเป็นรูปแบบปูายห้อยหรือ
ถุงผ้าที่เป็นคอลเลคชั่นเดียวกัน ผู้วิจัยคิดว่าผู้ชมจะได้เข้าถึงความงามของอาคารเก่าเหล่านี้ได้มากกว่าผลงาน
จิตรกรรมที่จะต้องชมในหอศิลป์หรือตอนแสดงงานเท่านั้น หากแต่ผู้คนทั่วไปได้สวยใส่เครื่องแต่งกายเหล่านี้ ก็
จะเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้คนทั่วไปได้เห็นความงามของอาคารเก่าเหล่านี้มากขึ้นอีกทางก็เป็นได ้
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การประเมินคุณค่านาฏศิลป์จิงจู๋และพัฒนาแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์ใน
พื้นที่จิงจู๋ซานต่าวของประเทศจีน

The Evaluation of Value for Ritual Dance and Guidelines for Managing 
Dance Learning Centre in Jingzu Sandao, China
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ภูวษา เรืองชีวิน2
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บทคัดย่อ
												การวิจัยเรื่อง	การประเมินคุณค่านาฏศิลป์จิงจู๋และพัฒนาแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์
ในพืน้ทีจ่งิจูซ๋านต่าวของประเทศจีนนี	้มวีตัถปุระสงค์	2	ประการ	คอืประเมนิคณุค่านาฏศลิป์จงิจูเ๋พ่ือการจดัการ
และเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ในพื้นท่ีจิงจู๋ซานต่าวของประเทศจีน	 การวิจัย
เรือ่งน้ีเป็นการวจัิยเชิงคณุภาพ	รวบรวมข้อมลูจากการศึกษาเอกสาร	งานวิจยั	บทความทางวชิาการ	การสงัเกต
และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้
และการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม	เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล	ผลการวิจัยพบว่า	นาฏศิลป์จิงจู๋มี
คุณค่าด้านส�านักศิลปะ	 คุณค่าด้านสังคม	 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์	 คุณค่าด้านการเชื่อมโยง	 คุณค่าด้าน
สุนทรียศาสตร์ความงาม	และคุณค่าด้านวิทยวิชาการ	ส่วนแนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์จิง
จู๋ดังนี้	1)	ออกแบบและจัดท�าสื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋	2)	สนับสนุนให้สาวฮาเม่ยและอาสาสมัครเป็นผู้สื่อ
ความหมายและน�าเสนอนาฏศิลป์จิงจู๋	 และ	 3)	 จัดท�ากิจกรรมทางเลือกเพ่ือสื่อความหมายและน�าเสนอนาฏ
ศิลป์จิงจู๋

ค�าส�าคัญ: การจัดการแหล่งเรียนรู้,	ประเมินคุณค่านาฏศิลป์จิงจู๋,	พื้นที่จิงจู๋ซานต่าว

Abstract 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	The	purpose	of	 this	 research	was	 to	evaluate	 the	value	of	 ritual	dance	of	 Jing																								
nationality	 and	 propose	 guidelines	 for	managing	 Ritual	 Dance	 Learning	 Centre	 in	 Jingzu																				
Sandao,	China.	 This	 research	 is	 a	qualitative	 research	which	 through	 collecting	 literature,	
observation	and	in-depth	interviews,	then	analyzing	data	with	the	concept	of	learning	centre	
and	cultural	 interpretation.	The	study	shows	 that:	Ha	 festival	dance	has	academic	value,	
social	value,	historic	value,	association	value,	aesthetic	value	and	scientific	value.	Guidelines	
for	managing	 Ha	 Festival	 Dance	 Learning	 Centre	 are	 as	 follows:	 1)	 design	 and	make																										
interpretation	of	Ha	festival	dance;	2)	Encourage	Ha	Mei	and	volunteers	to	be	the	docent	for	
tourists	to	understand	Ha	festival	dance;	3)	Organize	related	activities	on	Ha	festival	dance	
for	tourists	to	participate.

Keywords:  Managing	Learning	Centre,	Ritual	Dance,	Jingzu	Sandao
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tourists to understand Ha festival dance; 3) Organize related activities on Ha festival dance 
for tourists to participate. 

Keywords: Managing Learning Centre, Ritual Dance, Jingzu Sandao 

 
บทน า 

ชนชาติจิงจู๋เป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งมีประชากร 2 หมื่นกว่าคน ปัจจุบันนี้ ชนชาติจิงจู๋
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว (Jing Zu San Dao) ซึ่งพ้ืนที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองตงซิงของเขตปกครอง
ตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี และประกอบด้วยชุมชนสามแห่ง คือ ชุมชนว่านเหว่ย (Wan Wei) ชุมชนซานซิน (San 
Xin) และชุมชนอูเถา (Wu Tou) บรรพบุรุษของชาวจิงจู๋เดิมอาศัยในประเทศเวียดนามและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวเมื่อสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) ของจีน เนื่องจากพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวติดกับทะเล จึงทํา
ให้วิถีชีวิตของชาวจิงจู๋ผูกพันกับทะเลตลอดกาลเวลา 

เทศกาลฮาเจ๋ (Ha Jie) เป็นเทศกาลที่สําคัญมากสําหรับชาวจิงจู๋ ซึ่งชุมชนว่านเหว่ยจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 10 
เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ส่วนชุมชนอูเถาจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน 8 และชุมชนซานซินจัดงานขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีนเช่นกัน นาฏศิลป์ พ้ืนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของพิธีไหว้เจ้า ซึ่ง
ประกอบด้วยรําถวายสุรา รําถวายธูป รําถวายดอกไม้ รําโคมสวรรค์และรําช่อบุบผา นาฏศิลป์พ้ืนบ้านเป็นการฟ้อน
รําแบบดั้งเดิมของมนุษย์ มีที่มาจากประเพณี วัฒนธรรม การฟ้อนรําของชาวบ้านตามชนบท ที่มีการร้องรํา 
ประกอบเพลงพ้ืนบ้านมีลักษณะที่เรียบง่ายแต่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตนในด้านการเคลื่อนไหว และรู้จักกัน
เฉพาะท้องถิ่น (ปรานี วงษ์เทศ, 2525, หน้า 330)  

แหล่งการเรียนรู้คือสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ได้แก่ บุคคล สถานที่ต่าง ๆ แหล่งวิทยาการ ธรรมชาติสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยประสบการณ์ตรงเพ่ือให้สามารถนําประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2549, หน้า 64) แหล่งเรียนรู้นับเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย แหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์พ้ืนบ้านที่สําคัญในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวอย่างน้อยมี 4 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้า
ฮาถิง (Ha Ting) ชุมชนว่านเหว่ย ศาลเจ้าฮาถิงชุมชนอูเถา ศาลเจ้าฮาถิงชุมชนซานซิน และพิพิธภัณฑ์ชนชาติจิงจู๋ 
แหล่งเรียนรู้มีบทบาทที่สําคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่
หลากหลาย (กิ่งแก้ว อารีรักษ์และคณะ, 2548, หน้า 118) ถึงแม้ว่านาฏศิลป์จิงจู๋ในเทศกาลฮาเจ๋เป็นส่วนหนึ่งของ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจิงจู๋ แต่สื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ ผู้สื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ และกิจกรรมการสื่อ
ความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ในแหล่งเรียนรู้ของพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวยังน้อยมากนัก ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
ยากที่จะเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋อย่างเป็นระบบ  

ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์จิงจู๋ในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวและการจัดการแหล่ง
เรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ที่มีอยู่ในชุมชนและองค์กรอย่างเป็นระบบที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ประเมินคุณค่านาฏศิลป์จิงจู๋และพัฒนาแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์ในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวของประเทศ
จีน ซึ่งผลการวิจัยนี้ที่ได้สามารถนํามาพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์จิงจู๋เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวให้ยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. ประเมินคุณค่านาฏศิลป์จิงจู๋เพ่ือการจัดการความรู้ 
2. เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การประเมินคุณค่านาฏศิลป์จิงจู๋และพัฒนาแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์ใน

พ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวของประเทศจีน ผู้วิจัยได้ดําเนินการในส่วนของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การศึกษาเอกสารภาษาจีน ภาษาเวียดนามและภาษาอังกษฤ โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ 

จากเอกสารด้านวิชาการ รายงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
2. การศึกษาในพ้ืนที่เป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์และการสังเกตสภาพพ้ืนที่ วิถีชีวิต 

และกิจกรรมในเทศกาลฮาเจ๋ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้นําชุมชน กลุ่มคน
เต้นรําพ้ืนบ้าน (สาวฮาเม่ย Ha Mei) ปราชญ์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวบ้าน
บางส่วนในพื้นท่ีศึกษา โดยผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการเลือก
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ส่วนเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะนําข้อมูลจากเอกสารการสัมภาษณ์ และการสังเกตมาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจะพิจารณาเลือกข้อมูลประเภทต่าง ๆ ทั้งที่สอดคล้อง
และไม่สอดคล้องกับเนื้อหานํามาประกอบร่วมในการวิเคราะห์ 

4. นําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. คุณค่าของนาฏศิลป์จิงจู๋ 
1.1 คุณค่าด้านสํานักศิลปะ 
นาฏศิลป์จิงจู๋เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาในเทศกาลฮาเจ๋ รําพ้ืนบ้านที่แสดงขึ้นในศาลเจ้าฮาถิง

นั้นมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อ วิถีชีวิตและประเพณีของชาวจิงจู๋ ซึ่งนาฏศิลป์จิงจู๋ถือว่าเป็นศิลปะพ้ืนถิ่นที่หายากใน
ประเทศจีน เมื่อชุมชนในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวจัดงานเทศกาลฮาเจ๋ขึ้น ก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ
ชมการแสดงรําพ้ืนบ้านของจิงจู๋ในศาลเจ้าฮาถิง จึงทําให้ศาลเจ้าฮาถิงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ดนตรีของชาวจิงจู๋ และทําให้วัฒนธรรมชาวจิงจู๋เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเมืองฝ่างเฉิงกั่ง (Fang Cheng Gang) 
ด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2559 นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลฮาเจ๋เกือบหนึ่งหมื่นคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
นาฏศิลป์จิงจู๋ในเทศกาลฮาเจ๋มีส่วนช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของถิ่น อนึ่ง เนื่องจากนาฏศิลป์จิงจู๋มีคุณค่าด้านสํานัก
ศิลปะ จึงทําให้นักวิชาการบางส่วนสนใจศึกษาวัฒนธรรมชาวจิงจู๋  

1.2 คุณค่าด้านสังคม 
นาฏศิลป์จิงจู๋เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจําถิ่นในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว สาวฮาเม่ยแสดงรํา

พ้ืนบ้านขึ้นเพ่ือขอให้เทพเจ้าและผีบรรพบุรุษทั้งหลายคุ้มครองลูกหลานชาวจิงจู๋ให้มีความสุขความเจริญสืบไป ท่า
รําที่มีความโดดเด่นมากที่สุดคือ ท่ามือแบบ Lun Zhi เมื่อสาวฮาเม่ยทําท่ามือแบบนี้ จะให้นิ้วมือทั้งสองข้างยืดออก
พร้อมกัน และให้ฝ่ามือหันไปข้างบน จากนั้น ให้นิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหันเข้าข้างใน
ตามลําดับ และพลิกข้อมือด้วยกัน แล้วให้นิ้วมือทั้งสองข้างยืดออกตามลําดับ ท่ามือแบบ Lun Zhi ถือว่าเป็นหัวใจ
หลักของรําพ้ืนบ้านจิงจู๋ ถึงแม้ว่าประเทศจีนมีเผ่าพันธุ์ 56 กลุ่ม แต่รําพ้ืนบ้านที่มีท่ามือแบบ Lun Zhi น้อยมาก ซึ่ง

           
  

ท่ามือแบบนี้อาจจะปรากฏในรําพ้ืนบ้านจิงจู๋เท่านั้น และท่ามือแบบ Lun Zhi อาจจะได้พัฒนามาจากท่าลากแห
เนื่องจากสาวจิงจู๋จะใช้นิ้วก้อย นิ้วนาง นิ้วกลาง นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเกี่ยวแหก่อน แล้วจะลากแหขึ้นฝั่ง ส่วนท่าเท้า
ก็ได้พัฒนามาจากการจับหอยที่อยู่ในกองทรายของหาดทะเล เมื่อสาวจิงจู๋ไปจับหอย จะต้องเหยียบทรายอย่างเบาๆ 
นอกจากแสดงรําพ้ืนบ้านในศาลเจ้าฮาถิงแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเชิญชวนสาวฮาเม่ยเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวจิงจู๋ เช่น 
ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ปักกิ่งได้เชิญศิลปินชาวจิงจู๋ไปแสดงรําพ้ืนบ้านที่กรุงปักก่ิง จากที่กล่าวมา
ข้างบน สรุบได้ว่านาฏศิลป์จิงจู๋เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ประเพณีและกิจกรรมของสังคม 

1.3 คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
เทศกาลฮาเจ๋มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นเทศกาลที่สําคัญมากในพื้นที่จิงจู๋ซานต่าว เนื่องจาก

นาฏศิลป์จิงจู๋เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของเทศกาลฮาเจ๋ จึงทําให้นาฏศิลป์จิงจู๋มีประวัติพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องคู่กับ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ขาดไม่ได้ในงานเทศกาลฮาเจ๋ ประวัติเกี่ยวกับการสืบทอดนาฏศิลป์จิงจู๋และประวัติของสาวฮาเม่ยทุก
รุ่นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว ถึงแม้ว่าสังคมชาวจิงจู๋ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ฉาก ขั้นตอนการแสดง 
บทเพลง เครื่องดนตรี และท่ารําส่วนใหญ่ยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ชาวจิงจู๋เคารพนับถือ
สิงศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติและรักษาขนบของถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อนักท่องเที่ยว นักเรียนและนักศึกษา
สัมผัสนาฏศิลป์จิงจู๋ ก็จะได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาและเข้าใจประวัติศาสตร์ที่แฝงอยู่ในรําพ้ืนบ้าน 

1.4 คุณค่าด้านการเชื่อมโยง 
บรรพบุรุษของชาวจิงจู๋เดิมอาศัยอยู่ในภาคเหนือของเวียดนามและได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจีนเมื่อ 

500 ปีก่อน ดังนั้น นาฏศิลป์จิงจู๋จึงมีส่วนเชื่อมโยงกับศิลปะท้องถิ่นของเวียดนาม เมื่อพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวจัดงาน
เทศกาลฮาเจ๋ หรือทางเวียดนามจัดงานเล่ห่อย ทั้งสองฝ่ายก็ส่งตัวแทนและสาวฮาเม่ยไปร่วมงานด้วย โดยเฉพาะงาน
เทศกาลของชุมชนซานซิน ฝ่ายจัดงานมักจะเชิญชวนสาวฮาเม่ยจากชุมชนว่านหนิงฟางของเวียดนามมาแสดงรํา
พ้ืนบ้านในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งทําให้สาวฮาเม่ยทั้งจีนและเวียดนามได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
นาฏศิลป์พื้นบ้านและถ่ายทอดความงามกัน 

เมื่อสาวฮาเม่ยรุ่นเก่าในจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์กัน คนส่วนใหญ่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษา
เวียดนามและภาษาจีนกวางตุ้ง แต่สาวฮาเม่ยรุ่นใหม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งภาษาจีนกลาง ภาษาเวียดนามและ
ภาษาจีนกวางตุ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นาฏศิลป์จิงจู๋มีการประสานกลมกลืนกันทั้งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมเวียดนาม 

ชาวจิงจู๋ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง การออกแบบท่ารําจึงอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากการ
ทํางาน อนึ่ง เนื่องจากบรรพบุรุษของชาวจิงจู๋ประกอบอาชีพประมงในท่ามกลางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่
สามารถเข้าใจได้ ไม่ว่าจะเป็นพายุ ฝนฟ้าร้องผ่า ฯลฯ ทําให้บรรพบุรุษของชาวจิงจู๋เกิดความเชื่อว่า ต้องมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจลี้ลับอยู่เหนือปรากฏการณ์เหล่านี้ ซึ่งสามารถบันดาลคุณและโทษแก่ตนได้ ฉะนั้น บรรพบุรุษ
ของชาวจิงจู๋จึงพยายามหาวิธีการอ้อนวอนเอาใจ หรือต่อรองกับอํานาจลึกลับของธรรมชาติด้วยการบูชาบนบาน 
หรือเซ่นไหว้ ซึ่งนาฏศิลป์พ้ืนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ จากท่ีกล่าวมา
ข้างบน จึงสรุปได้ว่า พิธีกรรมทางศาสนา นาฏศิลป์จิงจู๋ ชาวจิงจู๋ ศาลเจ้าฮาถิงในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวและวิถีชีวิตได้
เชื่อมโยงกันตลอดกาล นาฏศิลป์จิงจู๋เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําของพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว 

1.5 คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ความงาม 
คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ความงามของนาฏศิลป์จิงจู๋มักปรากฏในเครื่องแต่งกาย ท่ารําและจังหวะ

เสียงดนตรี ชุดอ๋าวหย่ายเป็นชุดแต่งกายพ้ืนบ้านที่สาวฮาเม่ยสวมใส่เมื่อแสดงรําในศาลเจ้าฮาถิง ซึ่งชุดอ๋าวหย่ายมัก
ตัดด้วยผ้าแพรและมีชายเสื้อยาวถึงข้อเท้าเพียง 2 ชิ้นด้านหน้าและด้านหลัง แต่งเป็นชุดคู่กับกางเกงยาวขากว้างตัด
ด้วยผ้าแพร หรือผ้าต่วน เสน่ห์ของอ๋าวหย่ายอยู่ที่ชายเสื้อถูกแหวกตั้งแต่เอวลงไปถึงข้อเท้า เพราะสวมทับกางเกง
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แพรยาว ทําให้ทรวดทรงของสาวฮาเม่ยดูสะโอดสะอง หรูหรางามตากับลายดอกหลากสีสันของผ้าแพรและลวดลาย
ปักฝีมือบนผ้า ความงามของชุดอ๋าวหย่ายทําให้นาฏศิลป์จิงจู๋มีความโดดเด่นมากขึ้น สําหรับลีลาท่ารําของสาวฮา
เม่ยนั้น มักเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนกันไปทุกส่วนของร่างกายตามจังหวะของเสียงดนตรี ลักษณะ
ของท่ารําเต็มไปด้วยความอ่อนโยน และสื่อได้ถึงความงามของนาฏศิลป์จิงจู๋กับภาพลักษณ์ท่ีดีของชาวจิงจู๋ 

1.6 คุณค่าด้านวิทยวิชาการ 
นาฏศิลป์จิงจู๋มีองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียม จารีต และประเพณีในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว คําบอก

เล่าของสาวฮาเม่ยและปราชญ์ท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่านาฏศิลป์จิงจู๋ได้สืบเนื่องของแท้ดั้งเดิม นาฏศิลป์จิงจู๋มี
ระบบการถ่ายทอดสืบสานเรียนรู้มาอย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบการสืบทอดแบบการบอกเล่าจากผู้สูงอายุไปยังบุคคล
รุ่นหลังโดยตรง ซึ่งสาวฮาเม่ยรุ่นใหม่มักจะสืบทอดองค์ความรู้นาฏศิลป์พ้ืนบ้านในเทศกาลฮาเจ๋จากสาวฮาเม่ยรุ่น
เก่า หรือผู้เชี่ยวชาญในชุมชนชาวจิงจู๋ อนึ่ง นาฏศิลป์จิงจู๋มีคําศัพท์เฉพาะศาสตร์ เช่น ท่ามือแบบ Lun Zhi Shou 
Hua ท่ามือแบบ Zhuan Wan Fan Hua ท่ามือแบบ Lun Zhi Rao Hua และท่าก้าวเท้าแบบ San Jiao Bu ซึ่งท่า
รําเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์จิงจู๋ด้วย นักวิชาการสามารถนําวิธีศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์นาฏศิลป์จิงจู๋ 

2. แนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ 
สถานที่ที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดนาฏศิลป์จิงจู๋มี 5 แห่ง คือ ศาลเจ้าฮาถิงชุมชน

ว่านเหว่ย ศาลเจ้าฮาถิงชุมชนอูเถา ศาลเจ้าฮาถิงหงขั่น ศาลเจ้าฮาถิงชุมชนซานซินและพิพิธภัณฑ์จิงจู๋ เมื่อถึง
เทศกาลฮาเจ๋ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในศาลเจ้าฮาถิง โดยเฉพาะรับชมนาฏศิลป์จิงจู๋ใน
พิธีกรรมทางศาสนาและเรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋จากสาวฮาเม่ย ส่วนนอกเวลาจัดกิจกรรมของเทศกาลฮาเจ๋ 
นักท่องเที่ยวสามารถไปแสวงหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์จิงจู๋ได้ 

ถึงแม้ว่านาฏศิลป์พ้ืนบ้านในเทศกาลฮาเจ๋เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจิงจู๋ แต่เมื่อผู้วิจัยลงภาคสนามไป
สํารวจพ้ืนที่ศึกษา ก็พบว่า สื่อความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ผู้สื่อความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และกิจกรรมการสื่อ
ความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้านในแหล่งเรียนรู้ของพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวยังน้อยมากนัก ซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่
สนใจยากที่จะเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์พ้ืนบ้านของชาวจิงจู๋อย่างเป็นระบบ เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาและเสนอแนวทางการสื่อความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้านเพื่อการสืบทอดตามกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อ
ความหมายและการนําเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม ซึ่งองค์ประกอบของกฎบัตรอิโคโม ได้แก่ การสื่อความหมาย 
(Interpretation) การนําเสนอ (Presentation) โครงสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อความหมาย (Interpretive 
Implementation) ผู้สื่อความหมาย (Interpreter) และแหล่งมรดกภูมิปัญญา (Cultural Heritage Site)  

2.1 แนวทางออกแบบสื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ 
แผ่นพับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่ผลิตโดยเน้นการนําเสนอเนื้อหาจากการสรุปใจความสําคัญ ลักษณะ

มีการพับเป็นรูปเล่มต่าง ๆ แผ่นพับมีส่วนช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านสะดวกต่อการหยิบถือและแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นส่วน ๆ ได้โดยไม่ต้องมีเลขหน้ากํากับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจออกแบบและจัดทําแผ่นพับเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิง
จู๋ทั้งภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพ่ือให้นักท่องเที่ยวอ่านแล้วเข้าใจง่ายและสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ ซึ่งแนวทางการออกแบบและจัดทําแผ่นพับดังนี้ 

(1) ออกแบบโลโก้ของแผ่นพับ 
โลโก้ คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นที่

จดจําและรู้จักไปอย่างกว้างขวาง องค์ประกอบของโลโก้มีทั้งตัวอักษร รูปภาพและสีต่าง ๆ ซึ่งสามารถสื่อแทนสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า บทบาทของโลโก้มี 3 ประการ คือ 1) เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ
สําหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) เป็นสัญลักษณ์ประจําสิ่งของที่จะถูกทุกคนจดจํา และ 3) เป็นสื่อความหมายทรัพยากรทาง

           
  

วัฒนธรรมเนื่องจากทุกโลโก้นั้นมักจะมีความหมายอยู่เบื้องหลัง ซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
เนื่องจากโลโก้ที่ดีสวยงามโดดเด่นจะส่งผลแง่บวกในหลาย ๆ มิติต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึง
นําองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจิงจู๋มาปรับใช้เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์จิงจู๋และช่วย
เผยแพร่วัฒนธรรมจิงจู๋สู่สามัญชน ก่อนที่จะออกแบบโลโก้ของสื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ ผู้วิจัยจะศึกษาข้อมูล
เอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจิงจู๋ และลงภาคสนามเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโลโก้ของจิงจู๋ 
หลังจากนั้น จะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และออกแบบโลโก้ใหม่ข้ึน 

เนื่องจากคู่มือที่จะจัดทํานั้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ในเทศกาลฮาเจ๋ ดังนั้น ผู้วิจัยจะนําท่ารําของสาวฮา
เม่ยมาใช้ในการออกแบบโลโก้ใหม่ รําพ้ืนบ้านที่แสดงในพิธีกรรมทางศาสนาของเทศกาลฮาเจ๋มีทั้งหมด 4 หรือ 
5 ชุดตามข้อมูลจากภาคสนาม ซึ่งรําโคมสวรรค์เป็นรําพ้ืนบ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของ
เมืองฝางเฉิงกั่งและเมืองตงซิง อนึ่ง รําชุดนี้ได้ผลิตซ้ําเป็นรําใหม่และผู้รําเคยแสดงขึ้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุง
ปักก่ิงและไต้หวัน ซึ่งรําโคมสวรรค์มีความชื่อเสียงมากกว่า เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงนําท่ารําของรําโคมสวรรค์มา
ใช้ 

ศาลเจ้าฮาถิงเป็นสถานที่แสดงรําพ้ืนบ้านในเทศกาลฮาเจ๋ และเป็นสัญลักณษ์ทางสถาปัตยกรรมของพ้ืนที่
จิงจู๋ซานต่าว เพราะฉะนั้น จึงควรมีภาพศาลเจ้าฮาถิงในโลโก้ใหม่ด้วย อนึ่ง ชาวจิงจู๋เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีชีวิตผูกพัน
กับทะเลในประเทศจีน ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นชาวประมง และท่ารําบางส่วนของสาวฮาเม่ยได้รับแรงบันดาลใจจากการ
ซ่อมแห ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทะเลมาปรับใช้ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ได้แก่ ลายคลื่น สีน้ํา
เงิน เป็นต้น 

  
ภาพที่ 1 โลโก้ (ตราสัญลักษณ์) ของสื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ 

 
 

 (2) ศึกษาแผ่นพับตัวอย่าง 
แผ่นพับตัวอย่างที่นํามาศึกษานั้นเป็นแผ่นพับที่ผู้วิจัยรวบรวมจากที่ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูล

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา แผ่นพับเกี่ยวกับการแสดงโขนตอนพิเภกสวามิภักดิ์ แผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูล
ศาลเจ้าฉากู่ถิงเมืองกังกายแห่งประเทศเวียดนาม และแผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูลอุทยานปาไจ้โกวเมืองชินโจวแห่ง
ประเทศจีน เนื่องจากแผ่นพับตัวอย่างมีความโดดเด่นในการออกแบบ ผู้วิจัยจึงนํามาศึกษาเพ่ือค้นหาแนวคิด
การออกแบบที่ดีมาประยุกต์ใช้ 

จากแผ่นพับตัวอย่างดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปแนวทางออกแบบแผ่นพับได้ดังนี้ 1) แผ่นพับตัวอย่างส่วนมาก
เป็นแผ่นพับการท่องเที่ยวแบบสามทบ ยกเว้นแผ่นพับเกี่ยวกับการแสดงโขนตอนพิเภกสวามิภักดิ์ ซึ่งเป็นแผ่น
พับแบบสองทบ 2) ตราสัญลักษณ์ของแผ่นพับตัวอย่างดังกล่าวล้วนอยู่ที่ด้านหน้าของแผ่นพับรวมกับพาดหัว
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และภาพประกอบหลัก  3) หน้าแรกของแผ่นพับออกแบบได้สวยงามและสะดุดตา 4) ภาพหรือกราฟิกท่ีใช้
ประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 5) จัดเรียงลําดับเนื้อหาเหมาะสมและเว้นพ้ืนที่ว่างไว้เพ่ือไม่ให้มีข้อความมาก
เกินไป 6) ใช้ตัวอักษรสีเข้มบนพื้นสีอ่อนและใช้แบบอักษรเพียง 2-3 แบบ 7) แผ่นพับการท่องเที่ยวมักมีแผนที่
ด้วย และ 8) องค์ประกอบที่สําคัญในแผ่นพับมีตราสัญลักษณ์ พาดหัว ภาพถ่าย แผนที่และข้อความสั้น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะนําข้อดีและจุดเด่นของแผ่นพับตัวอย่างดังกล่าวมาปรับใช้ในการออกแบบและจัดทําแผ่นพับ
เกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ ซึ่งรายละเอียดดังประเด็นต่อไปนี้ 

(3) ออกแบบและจัดทําแผ่นพับเก่ียวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ 
เนื่องจากนาฏศิลป์จิงจู๋ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของเทศกาลฮาเจ๋และแสดงขึ้นในศาลเจ้าฮาถิง 

องค์ประกอบของแผ่นพับจึงควรมีตราสัญลักษณ์ พาดหัวเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ แผนที่ของพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว 
ภาพถ่ายทั้งศาลเจ้า รําพ้ืนบ้าน สาวฮาเม่ยและพิธีกรรมทางศาสนา และข้อความเกี่ยวกับเทศกาลฮาเจ๋ เป็นต้น 
สําหรับการคัดเลือกภาพถ่ายที่จะนําไปใช้นั้น ผู้วิจัยจะใช้ภาพถ่ายที่ได้มาจากเทศกาลฮาเจ๋ในชุมชนว่านเหว่ย 
ชุมชนอูเถาและชุมชนซานซินเนื่องจากขั้นตอนการจัดงานเทศกาลฮาเจ๋ทั้ง 3 ชุมชนนี้คล้ายกัน อนึ่ง แผ่นพับที่
จะทําเป็นผลงานที่จะนําไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว ผู้วิจัยจึงใช้ภาพถ่ายที่ได้จาก 3 ชุมชน
ดังกล่าวเป็นหลัก  

ผู้วิจัยจะทําแผ่นพับด้วย Microsoft Word 2010 และจะทํากัน 6 ช่อง หน้าละ 3 ช่องทั้งสองด้าน 
รายละเอียดของขั้นตอนการทําแผ่นพับดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Microsoft Word จากนั้นคลิกที่แท็ป Page Layout  
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าแนวกระดาษให้เป็นแนวนอนที่ Page Layout > Orientation > Landscape 
ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าขอบกระดาษท่ี Margins > Custom Margins 
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดขอบกระดาษตามรูปเสร็จแล้วคลิก OK 
ขั้นตอนที่ 5 ตั้งค่าคอมัมน์ให้เป็น 3 คอมัมน์เลือกได้ที่ Columns > Three 
ขั้นตอนที่ 6 ใส่ข้อมูลหรือตกแต่งตามท่ีต้องการ 
ขั้นตอนที่ 7 ตั้งค่าแบบอักษรที่ Home > Body 
ขั้นตอนที่ 8 ใส่ภาพถ่ายที่ Insert > Picture ซึ่งคัดเลือกภาพถ่ายตามที่ต้องการเสร็จแล้วคลิก OK 

ภาพถ่ายที่จะใส่เข้าไปมีทั้งภาพรําพื้นบ้าน โลโก้ (ตราสัญลักษณ์) และแผนที่ เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 9 ตั้งค่าสีสันของพ้ืนหลังที่ Page Layout > Page Color ผู้วิจัยจะเลือกใช้สีเหลือง

เนื่องจากสีเหลืองเป็นสีแห่งศิริมงคลสํารับชาวจีนและชาวจิงจู๋ 
ขั้นตอนที่ 10 ตั้งค่า Water Mark ที่ Page Layout > Water Mark > Custom Water Mark 

           
  

 
ภาพที่ 2 ด้านหน้าของแผ่นพับเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ (ฉบับภาษาจีน) 

 

 

ภาพที่ 3 ด้านหน้าของแผ่นพับเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
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ภาพที่ 4 ด้านหน้าของแผ่นพับเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ (ฉบับภาษาไทย) 

2.2 ผู้สื่อความหมายและนําเสนอนาฏศิลป์จิงจู๋ 
การนําเสนอการสื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการจัดการองค์

ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญมากในการช่วยให้สาธารณชนเข้าใจวัฒนธรรมจิงจู๋และ
ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้คนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์นาฏศิลป์จิงจู๋ เนื่องจากผู้วิจัยได้ลง
ภาคสนามไปเก็บข้อมูลเกือบ 1 ปี และได้พูดคุยกับชาวบ้านใน พ้ืนที่ศึกษาเป็นอย่างดี ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมืออย่างกระตือรือร้น การศึกษาครั้งนี้จึงกลายเป็นงานที่ปลุกสํานึกและกระตุ้นให้สาวฮาเม่ย 
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อความหมายและนําเสนอนาฏศิลป์จิงจู๋ 
ซึ่งผู้สื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าวมีดังนี้ 

นาย Lin Guoxiong (ชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Richard Lim) เป็นชาวเมืองฝางเฉิงกั่งและจบปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเป่ยปู้กัลฟ์ (เดิมชื่อว่า มหาวิทยาลัยชินโจว) ซึ่งนาย Lin Guoxiong สามารถพูดภาษาจีนกลาง 
ภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาอังกฤษได้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 นาย Lin Guoxiong เคยไปเรียนหนังสือที่ Universiti 
Utara Mmalaysia (UUM) ของมาเลเซีย เน่ืองจากนาย Lin Guoxiong สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและพัก
อยู่ในชุมชนที่ติดกับพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว จึงอาสาสมัครเป็นผู้สื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ด้านภาษาอังกฤษ (นาย Lin 
Guoxiong. 2561-09-10 : สัมภาษณ์) 

นางสาว Lan Shuiping (ชื่อเวียดนามชื่อว่า Lam Thuy Binh) เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาเวียดนามใน
มหาวิทยาลัยเป่ยปู้กัลฟ์ และจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี นางสาว Lan Shuiping เคยไปเรียน
หนังสือที่Vietnam National University ของเวียดนาม ซ่ึงสามารถพูดภาษาเวียดนามได้คล่องแคล่ว 
เนื่องจากนางสาว Lan Shuiping ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามหลายปี จึงอาสาสมัครเป็นผู้สื่อ
ความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ด้านภาษาเวียดนามในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว (นางสาว Lan Shuiping. 2561-09-17 : 
สัมภาษณ์) 

           
  

นาง Luo Mei เป็นสาวฮาเม่ยรุ่นที่ 3 ในชุมชนว่านเหว่ย เนื่องจากนาง Luo Mei สามารถพูด
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาจิงจู๋ (สําเนียงถินในภาษาเวียดนาม)ได้ จึงอาสาสมัครเป็นผู้สื่อ
ความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋ (นาง Luo Mei. 2561-10-21 : สัมภาษณ์) 

นาย Yao Yueman (ชื่อไทยชื่อว่า วี) เป็นไกด์นําเที่ยวภาษาไทยและจบปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเป่ยปู้กัลฟ์ นาย Yao Yueman เคยไปเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 ปี 
นอกจากสามารถพูดภาษาไทยได้แล้ว นาย Yao Yueman ยังสามารถพูดภาษาจีนกวางตุ้งด้วย ดังนั้น นาย 
Yao Yueman จึงอาสาสมัครเป็นผู้สื่อความหมายนาฏศิลป์จิงจู๋เพ่ือให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวไทย (นาย 
Yao Yueman. 2561-09-17 : สัมภาษณ์) 

2.3 กิจกรรมทางเลือกเพ่ือสื่อความหมายและนําเสนอนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
ชาวจิงจู๋ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง ดังนั้น วิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรมจึงผูกพัน

กับทะเลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้านักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจวัฒนธรรมจิงจู๋ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่
จิงจู๋ซานต่าวมากขึ้น ก็จะได้เข้าใจองค์ความรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ที่แฝงอยู่ในกิจกรรม เมื่อพัฒนาแนวทางการจัดการ
แหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ ก็ควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมทางเลือกด้วย ซึ่งกิจกรรมทางเลือกที่
เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์จิงจู๋มีดังนี้ 

กิจกรรมทางเลือก 1 : เทศกาลฮาเจ๋ 
เทศกาลฮาเจ๋เป็นเทศกาลที่สําคัญมากสําหรับชาวจิงจู๋ ซึ่งรองลงจากเทศกาลตรุษจีน พิธีกรรมทาง

ศาสนาในเทศกาลฮาเจ๋เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพและบอกกล่าวแด่
บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และขอให้เทพเจ้าและผีบรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลาน ปัจจุบันนี้ ชุมชนที่จัดงาน
เทศกาลฮาเจ๋มี 4 แห่ง คือ ชุมชนว่านเหว่ย ชุมชนอูเถา ชุมชนซานซินและชุมชนหงขั่น ชุมชนว่านเหว่ยจัดงาน
เทศกาลฮาเจ๋ขึ้นเมื่อวันที่ 9-16 เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ชุมชนอูเถาจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 1-7 เดือน 
8 ชุมชนซานซินจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 10-14 เดือน 8 และชุมชนหงขั่นจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 26-29 เดือนอ้าย 
ถึงแม้ว่าเวลาท่ีจัดงานเทศกาลฮาเจ๋ของแต่ละชุมชนต่างกัน แต่กิจกรรมและขั้นตอนของพิธีกรรมทางศาสนา
คล้ายคลึงกัน ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญมีทั้งพิธีเชิญเจ้า พิธีไหว้เจ้า การแสดงรําพ้ืนบ้าน การขับร้องเพลงฮาเกอและ
พิธีส่งเจ้า 

กิจกรรมทางเลือก 2 : กิจกรรมการจับสัตว์น้ําเค็ม 
กิจกรรมการจับสัตว์น้ําเค็มมักจะจัดที่หาดทรายทองของชุมชนว่านเหว่ย เมื่อชาวจิงจู๋จัดงานเทศกาล

ฮาเจ๋ขึ้น ก็จะจัดพิธีเชิญเจ้าที่หาดทรายแห่งนี้ วิธีจับสัตว์น้ําเค็มที่มีลักษณะเด่นของชาวจิงจู๋มี 2 วิธี คือ การใช้
แหใหญ่จับสัตว์น้ําเค็ม (La Da Wang) และ การเหยียบท่อนไม้จับปลา (Gao Qiao Bu Yu หรือ Gao Jiao 
Zeng) แหใหญ่ที่นํามาจับสัตว์น้ํามีความยาวประมาณ 1,000-4,000 เมตร และความกว้างประมาณ 4-6 เมตร 
ส่วนชาวประมงที่ช่วยกันลากแหจากท้องทะเลมีประมาณ 20-40 คน เมื่อใช้แหใหญ่จับสัตว์น้ําเค็ม ทุกคน
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันลากแหจากท้องทะเล 2-6 ชั่วโมง หลังจากใช้แหใหญ่จับสัตว์น้ําเค็มเสร็จเรียบร้อย 
ผู้หญิงชาวจิงจู๋จะต้องเก็บและซ่อมแหใหญ่ไว้ใช้ ซึ่งท่ามือของรําพ้ืนบ้านที่แสดงในเทศกาลฮาเจ๋ได้รับแรง
บันดาลใจจากการซ่อมแห 

วิธีการเหยียบท่อนไม้จับสัตว์น้ําคล้ายกับการเล่นสิกไม้ย่างกางเกง หรือขาโถกเถกของไทย ซึ่ง
เครื่องมือแบบนี้ทําด้วยท่อนไม้ 2 ท่อน เจาะรูเพ่ือทําขาสําหรับวางเท้า ให้สามารถขึ้นไปยืนแล้วเดินได้เมื่อใช้
แหสามเหลี่ยมจับสัตว์น้ําที่ชายหาด โดยจะมีความสูงตามต้องการที่เหมาะกับความสามารถในการทรงตัวของ
ชาวประมง เมื่อปี พ.ศ. 2559 วิธีการเหยียบท่อนไม้จับปลาได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิ
ปัญญาของเมืองฝางเฉิงก่ัง 
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กิจกรรมทางเลือก 3 : การรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไห่หยิงเหมิน 
ร้านอาหารไห่หยิงเหมิน (Hai Ying Men) ตั้งอยู่หาดทรายทองของชุมชนว่านเหว่ยและติดกับโรงแรม

จิงต่าว นอกจากรับประทานอาหารแล้ว ยังสามารถรับชมรําพ้ืนบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฏศิลป์จิงจู๋ใน
เทศกาลฮาเจ๋ด้วย อาหารที่มีชื่อเสียงในร้านนี้ ได้แก่ ผัดก๋วยเตี๋ยวจิงจู๋ หนังแมงกะพรุนแช่เย็น หนอนทรายผัด
ไซเท้า หอยผัดใบไซเท้า ปูผัด ปลาแดงทอด ปลาทอดไข่ไก่ ปลาเฮยล่านึ่ง หนอนทรายทอด ปลาหมึกลวก แกง
จืดก๋วยเตี๋ยวจิงจู๋ ข้าวต้มมันเทศ โจ๊กข้าวเหนียวน้ําตาล และขนมจ้าง เป็นต้น 
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
นาฏศิลป์จิงจู๋มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ประวัติศาสตร์และประเพณีของชาวจิงจู๋ นาฏศิลป์

จิงจู๋ทําให้ชาวจิงจู๋มีความรู้สึกผูกพัน สามารถพ่ึงพาอาศัยกันและกันได้และมีจิตสํานึกถึงความเป็นพวกเดียวกัน 
เนื่องจากชาวจิงจู๋ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง ชาวบ้านจึงจัดงานเทศกาลฮาเจ๋ขึ้นเพ่ือขอให้เทพเจ้า
คุ้มครองลูกหลานและเปิดโอกาสให้ทุกคนพักผ่อนกัน การแสดงรําขึ้นในพิธีกรรมทางศาสนาทําให้ผู้คนได้รู้จัก 
เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมชาวจิงจู๋ ท่ามือและท่าเท้าที่ปรากฏในรําได้รับแรงบันดาลใจจากสาวฮาเม่ยจาก
เวียดนามและได้พัฒนาจากพฤติกรรมการจับสัตว์น้ําเค็มในชีวิตประจําวัน ชื่อเรียกของท่ารําถือว่าเป็นคําศัพท์
เฉพาะศาสตร์ ชุดอ๋าวหย่ายที่สาวฮาเม่ยสวมใส่นั้นสื่อได้ถึงความงามของนาฏศิลป์จิงจู๋ เนื่องจากงานเทศกาล
ฮาเจ๋เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมในพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว จึงทําให้นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแห่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ อนึ่ง นาฏศิลป์จิงจู๋มีความสําคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อ
สังคมจีน สมควรที่ชาวจิงจู๋จะต้องตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าดังกล่าว โดยร่วมกันสืบสานจรรโ รง
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของจิงจู๋ให้คงอยู่กับสังคมจีนสืบไป  

สถานที่ที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบทอดนาฏศิลป์จิงจู๋มี 4 แห่ง คือ ศาลเจ้าฮาถิงชุม
ชนว่านเหว่ย ศาลเจ้าฮาถิงชุมชนอูเถา ศาลเจ้าฮาถิงหงขั่น ศาลเจ้าฮาถิงชุมชนซานซินและพิพิธภัณฑ์จิงจู๋ ส่วน
ปัญหาหลักของการจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ดังกล่าวคือ สื่อความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ผู้สื่อ
ความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และกิจกรรมการสื่อความหมายนาฏศิลป์พ้ืนบ้านในแหล่งเรียนรู้ของพ้ืนที่จิงจู๋
ซานต่าวยังน้อยมากนัก แหล่งเรียนรู้จะเกิดความยั่งยืนได้นั้นจะต้องประกอบการจัดการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
แนวทางการจัดการดังนี้  

1. จัดทําแผ่นพับเกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋ ซึ่งขั้นตอนการออกแบบและจัดทําแผ่นพับมี 3 ขั้นตอน คือ 
ออกแบบโลโก้ของแผ่นพับ ศึกษาแผ่นพับตัวอย่างและจัดทําแผ่นพับหลายภาษา แผ่นพับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยเผยแพร่ข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ให้กับคนทั่วไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของธนิก เลิศชาญฤธ์ (2554,หน้า 127) แผ่นพับมักเป็นเอกสารแจกฟรีเพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
มาเยียมชมแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับเตรียมตัวในการชม และใช้
เป็นของที่ระลึกสําหรับบางคนที่ต้องการเก็บความทรงจําในการท่องเที่ยวเอาไว้ 

2. สนับสนุนให้สาวฮาเม่ยและอาสาสมัครเป็นผู้สื่อความหมายและนําเสนอนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ซึ่งบุคคล
ที่อยากเป็นผู้สื่อความหมายนาฏศิลป์พื้นบ้านมี 4 คน ได้แก่ นาย Lin Guoxiong นางสาว Lan Shuiping นาง 
Luo Mei และนาย Yao Yueman การจัดการแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์จิงจู๋ด้วยการร่วมคิดและปฏิบัติการร่วมกัน
ย่อมส่งผลดีต่อการสื่อความหมายและนําเสนอนาฏศิลป์จิงจู๋ ก่อให้เกิดกระบวนการชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน อนึ่ง การจัดการแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพควรต้องอาศัยความร่วมมือของคนท้ังในและนอกพ้ืนที่จิงจู๋
ซานต่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์ ณ 
เชียงใหม่ (2546,หน้า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน การผลักดันให้ประชาชนมีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ เกิดความต้องการอยากเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

           
  

ความสมัครใจและการให้โอกาสแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมดําเนินงานพัฒนาด้วยตนเอง ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ จะส่งผลให้การพัฒนามีความยั่งยืน 

3. จัดทํากิจกรรมทางเลือกเพ่ือสื่อความหมายและนําเสนอนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ซึ่งกิจกรรมทางเลือกที่
สําคัญมี 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมในเทศกาลฮาเจ๋ กิจกรรมการจับสัตว์น้ําเค็มในทะเลและกิจกรรมการ
รับประทานอาหารที่ร้านอาหารไห่หยิงเหมิน ซึ่งกิจกรรมที่หลากหลายมีส่วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่
สนใจวัฒนธรรมจิงจู๋เข้ามาท่องเที่ยวพื้นที่จิงจู๋ซานต่าว และศึกษาหาองค์ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์จิงจู๋เนื่องจาก
นาฏศิลป์จิงจู๋กับกิจกรรมทางเลือกดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันไม่น้อย ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ที่สร้างสรรค์นาฏศิลป์ใน
เทศกาลฮาเจ๋อาจได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิต คติความเชื่อและประเพณีของชาวจิงจู๋ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Lv Yisheng (2011, P.54) นาฏศิลป์ได้ผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความ
ต้องการในชีวิตเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดนาฏศิลป์แบบดั้งเดิม  

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสําคัญกับเรื่องความสะอาดในแหล่งเรียนรู้นาฏศิลป์ของพ้ืนที่จิงจู๋

ซานต่าว โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของห้องน้ําในศาลเจ้าฮาถิง 
2. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมจิงจู๋ที่อยู่นอกพ้ืนที่จิงจู๋ซานต่าว เช่น 

ชุมชนจู๋ซาน และชุมชนถันจี๋ 
3. ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีนาฏศิลป์โดดเด่นในประเทศจีนควรนําผลการวิจัยครั้งนี้มาปรับใช้ในการพัฒนาแนว

ทางการจัดการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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การวิเคราะห์อารมณ์รักและการน�ามาใช้วาดภาพดิจิทัล
Analysis of Love Emotion and use of Digital Painting

Long Yizhen1

ภานุ สรวยสุวรรณ2

บทคัดย่อ
												 ความรักมีความสัมพันธ์อย่างมากกับชีวิตประจ�าวันของเรา	ในสังคมปัจจุบันผู้คนต่างให้ความใส่ใจ
กบัความรูส้กึน้อยลง	อกีท้ังสงัคมกไ็ม่ได้ให้ความส�าคญัเท่าทีค่วร	จนกระทัง่เกดิเป็นปัญหาความรกัมากมาย	การ
ติดต่อสื่อสารส�าหรับคู่รักสามีภรรยาหรือคู่รักถือเป็นเรื่องท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 ดังนั้นเพื่อที่จะ
ท�าความเข้าใจสถานการณ์ของสงัคมวยัรุน่ในปัจจุบนัว่ามทีศันคตอิย่างไรกบัความรัก	จงึได้จดัท�าการวจิยัคร้ังน้ี
ขึ้นมา	 พร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้การติดต่อสื่อสารของคู่รักมีผลกระทบอะไรต่อผู้อื่นบ้าง	 โดยศึกษาจากความ
รู้สึกส่วนตัวของผู้วิจัยในขณะที่คบหากับคนรัก	มาใช้เป็นภูมิหลัง	ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวาดภาพแบบดิจิตอลใน
การน�าเสนอความรู้สึกในด้านการติดต่อสื่อสารที่ส�าคัญ	 ในสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล�้า
สมัย	Digital	painting(การวาดภาพแบบดิจิตอล)	นับวันยิ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	ในยุคอินเตอร์เน็ตที่
ศิลปะการวาดภาพแบบDigital	painting	เป็นที่ได้รับความนิยมและยังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของผลงาน
ศิลปะไปถึงผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาความรู้สึกของการคบหาดูใจกันและการติดต่อ
สื่อสารในระหว่างนั้น	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงความรู้สึกให้ผสมผสานเข้ากับผลงานศิลปะและ
ยังศึกษาความหมายข้างในความรู้สึกนั้นๆ	 ผู้วิจัยใช้การติดต่อส่ือสารที่เกิดขึ้นระหว่างการคบหากันเป็นปัจจัย
หลกั	ท�าให้ผูอ่้านทีเ่ป็นทัง้รกัทางใกล้และรักทางไกล	สามารถเข้าใจถงึความหมายของการส่ือสารและการคบหา
กันได้มากขึ้น	และเป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่านมีทัศนคติด้านความรักที่ดีและถูกต้อง

ค�าส�าคัญ: ความรัก	ทัศนคติด้านความรัก	การสื่อสาร	การวาดภาพดิจิตอล

Abstract 
										 Love	is	closely	related	to	our	life.	People	in	modern	real	life	often	tend	to	give	
up	on	emotion	easily,	which	makes	it	get	little	attention	in	the	society	and	finally	leads	to	a	
variety	of	bad	habits	of	love.	Communication	is	of	great	importance	for	lovers	and	couples.	
In	order	to	focus	on	modern	young	people’s	understanding	of	love	in	reality	and	what	effect	
does	the	research	of	communication	in	love	has	on	people,	Digital	painting,	which	is	set	in	
the	creator’s	own	feelings	in	love,	shows	the	importance	of	communication	in	a	relationship	
in	the	form	of	digital	painting	illustration	art.	And	in	the	society	with	highly-developed	infor-
mation	network,	Digital	painting	 is	 getting	more	and	more	popular.	The	 illustration	art	of	
Digital	painting	has	been	highly	publicized	 in	 the	 Internet	era	and	 it	 is	more	effective	 to	
convey	the	artist’s	emotions	to	the	audience.	While	studying	love,	emotion	and	communi-
cation,	 we	 should	 attach	 importance	 to	 the	 combination	 of	 artistic	 emotion,	 study	 the														
expression	of	the	emotional	connotation	of	the	content,	and	take	communication	in	love	as	

1	 นสิติปรญิญาโท	สาขาทศันศลิป์และการออกแบบ	คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา
2	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประจ�าสาขาวชิาจติรกรรม	คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา

the	theme	of	creation	so	as	to	let	the	readers	who	are	in	a	long-distance	relationship	or	with	
their	lovers	around	have	a	deeper	understanding	of	the	connotation	of	love	and	communi-
cation	in	love.	By	doing	so,	they	can	establish	a	correct	and	healthy	view	of	love.

Keywords:  Love,	Attitude	of	love,	Communication,	Digital	painting

own feelings in love, shows the importance of communication in a relationship in the form of 
digital painting illustration art. And in the society with highly-developed information network, 
Digital painting is getting more and more popular. The illustration art of Digital painting has been 
highly publicized in the Internet era and it is more effective to convey the artist’s emotions to 
the audience. While studying love, emotion and communication, we should attach importance 
to the combination of artistic emotion, study the expression of the emotional connotation of 
the content, and take communication in love as the theme of creation so as to let the readers 
who are in a long-distance relationship or with their lovers around have a deeper understanding 
of the connotation of love and communication in love. By doing so, they can establish a correct 
and healthy view of love. 

Keywords: Love, Attitude of love, Communication, Digital painting 

 

ความส าคัญหรือความเป็นมาของปัญหา 

ในสังคมยุคปัจจุบันมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้ภาพวาดดิจิตอลเป็นที่นิยมและแพร่หลาย
มาก ภาพวาดดิจิตอลในยุคที่มีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตมาก ทําให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปินไปสู่ใจ
ผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากจะทําการวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์ความรักและการสื่อสาร ยังมีการศึกษา
ถึงวิธีการทํางานของโปรแกรมภาพวาดดิจิตอลอย่างละเอียด เพ่ือพัฒนาเทคนิคการวาดภาพแบบเดิมของตนเอง
และในอนาคตหวังว่าศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจะให้ความสําคัญกับการสื่อถึงความหมายในทางความรู้สึกของ
เนื้อหาที่วิจัย โดยการใช้การสื่อสารระหว่างคนรักมาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงาน  เพ่ือให้ให้คู่รักที่กําลัง
ประสบปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจกัน สามารถทําเข้าใจในความหมายของความรักและรวมทั้งความสําคัญของการ
สื่อสารและการสื่อสาระหว่างกันของคนรักเพ่ือสร้างแนวความคิดท่ีถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีเก่ียวกับความรัก 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือให้คู่รักเข้าใจถึงความหมายและความสําคัญของความรัก รวมทั้งผลกระทบของการขาดการสื่อสารที่ดี 
2. เพ่ือศึกษาความรักของบุคคลรอบตัวว่ามีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดมุมมองและทัศนคติ

ที่ดีต่อความรัก และสามารถนําข้อมูลที่ได้รับมาสร้างเป็นผลงานศิลปะได้ 
3. เพ่ือพัฒนาเทคนิคการวาดภาพดิจิตอลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความหมายในการทําวิจัย 

 

 

 



กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 
วิธีการวิจัย 

นําวิธีการวาดภาพดิจิตอลมาใช้ในการสร้างภาพศิลปะท่ีสามารถแสดงออกถึงความรักและการสื่อสาร
ระหว่างกันของคนรัก จากนั้นที่ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ของผู้วิจัยรวมถึงผู้วิจัยจะต้องสามารถอธิบาย
ความหมายแฝงทางศิลปะชิ้นนั้นให้สื่อออกมาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากจะแสดงถึงพ้ืนฐานความเข้าใจของ
ตนเองที่มีต่อความความรักและการสื่อสารของคนรักและสามารถถ่ายทอดให้มีทัศนคติที่ดีในด้านของความรัก 

วิธีการวิจัยที่ 1 รวบรวมวรรณกรรมเกี่ยวกับความรัก วรรณคดี บทกวี นวนิยายและผลงานวรรณกรรม 
อ่ืน ๆรวมถึงการศึกษาจากบุคคลที่กําลังคบหาดูใจกัน คู่แต่งงานและผู้ที่มีประสบการณ์ความรัก โดยการ

สัมภาษณ์ เพ่ือบันทึกความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้คนเก่ียวกับความรักและการสื่อสารระหว่างกันของ
คนรัก 

วิธีการวิจัยที่ 2 เรียบเรียงข้อมูลที่เก็บรวบรวม ศึกษาและวิเคราะความหมายของความ วางแผนแนวทาง
การสร้างสรรค์ผลงาน กําหนดการใช้สีที่เหมาะสม ออกแบบแบบร่างผลงาน 

วิธีการวิจัยที่ 3 นําตัวอย่างแบบร่างผลงานภาพเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนํา ข้อเสนอแนะ
และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะต่อไป จากนั้นบันทึกผลงานและข้ันตอนการวาดภาพส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
เก็บเป็นข้อมูลสํารอง 

วิธีการวิจัยที่ 4 สรุปผลการวจิัย อภิปรายแนวคิดในการภาพวาดและนําเสนอผลงาน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ทุกๆผลงานนอกจากใช้โปรแกรม SAI ผู้วิจัยยังได้ใช้โปรแกรม Photoshop ควบคู่กันไปด้วย แต่สําหรับ
ผลงานของคู่รักร่วมเพศ มีการใช้การวาดแบบดิจิตอลผสมกับการใช้วัสดุต่างๆ 

เขตพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย ประเทศจีน(บ้านเกิดของผู้วิจัย)และประเทศไทย(พ้ืนที่ที่อาศัย
อยู่ในปัจจุบัน) หลังจากท่ีได้ศึกษาเรื่องราวความรักมามากมาย ทําให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจได้ว่า “ความรัก”เป็นสิ่งที่
ไม่มีพรมแดน ไม่มีข้อจํากัดในเพศแต่อย่างใด 

ชื่อผลงานชิ้นที่1: ความรักและความรู้สึกของFonและSouth  

 
ภาพที1่: ความรักและความรูส้ึกของFonและSouth (ใช้โปรแกรม: PaintTool SAI Ver.2 ขนาด: 100x75cm) 

ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 

ผลงานชิ้นนี้ผู้สร้างต้องการสื่อถึงความรักข้ามพรมแดน  ผู้วาดเรียนปริญญาโทสาขาศิลปะกรรมอยู่ที่
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยส่วนแฟนหนุ่ม SOUTH นั้น ทํางานอยู่ที่ประเทศจีน ทั้งสองอยู่ในที่ที่ห่างไกลกันมาก  ดู
ได้จากแผนที่ของสองประเทศที่แสดงตําแหน่งของทั้งสอง  ความรักและการสื่อสารของทั้งคู่ทําได้เพียงผ่าน
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ผู้วาดเลือกใช้สีทองลากเส้นต่อกันเป็นสายโทรศัพท์กระดาษเพ่ือแสดงถึง



ความรักท่ีมั่นคงของทั้งสอง เพราะการใช้เส้นลากเชื่อมกันระหว่างโทรศัพท์กระดาษยังสื่อความหมายถึงใจเชื่อมใจ
อีกด้วย   

 ประเทศไทยและประเทศจีนล้วนแต่เป็นประเทศที่ติดทะเล  ทั้งคู่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของ
ตัวเองผ่านทะเล  ด้วยเหตุนี้ผู้วาดใช้สีแห่งความฝันของแมงกะพรุนเพ่ือแสดงถึง  ภาษารัก การสื่อสารของทั้งคู่ 
ความรู้สึกคิดถึง    แมงกะพรุนคือสัตว์ที่มีความสวยงามและอ่อนโยนชนิดหนี่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอันตราย
ภายในตัวมากเช่นกัน  แมงกะพรุนมีสีสันที่สดใสสวยงามแสดงถึงความเบิกบานใจ ความคิดถึง ความรัก แต่ก็เป็นสี
ที่สามารถสื่อถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจ  ความเจ็บปวดจากความคิดถึงซ่อนอยู่  พ้ืนหลังสีน้ําเงินเข้มแสดงถึงท้องฟ้า
ในยามค่ําคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาว  ท่ามกลางดวงดาวที่กระจายอยู่เต็มท้องฟ้านั้นมีกลุ่มฝนดาวตกแห่งความหวัง
และยังแสดงให้เห็นถึงสีน้ําเงินเข้มกลางทะเลอีกด้วย  มีจุดแสงกระทบเล็กๆเป็นจุดๆท่ีแสดงถึงความหวัง ความ
ปรารถนาที่มีต่อความรัก  ส่วนพ้ืนหลังสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงถึงท้องฟ้าในตอนกลางวัน และแสดงถึงน้ําตื้นใกล้ฝั่ง 
ความรักของทั้งคู่สามารถถ่ายทอดได้จากสีของทะเล พ้ืนหลังทั้งสองสีนี้ต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเวลา
กลางวันหรือเวลากลางคืนทั้งคู่ยังคิดถึงกันเสมอ 

ชื่อผลงานชิ้นที่2: ความรักของFangqieและHaozhang  

 
ภาพที2่: ความรักของFangqieและHaozhang (ใช้โปรแกรม: PaintTool SAI Ver.2 ขนาด: 100x75cm) 

ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 

ผลงานชิ้นนี้ผู้วิจัยต้องการแสดงถึงความสําคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างFangqieกับHaozhang 
รวมทั้งความสุขที่ทั้งคู่ได้คบหากันและความสุขที่ทั้งคู่ได้แต่งงานมีลูกด้วยกัน  ตามที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสํารวจ
รวบรวมข้อมูล ความรักของทั้งคู่คือการที่มีงานอดิเรกและรสนิยมทางศิลปะที่เหมือนกัน คล้ายกับว่าเป็นคู่ซี้ที่รู้ใจ
กันและกัน ไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็ล้วนทําด้วยกันได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นแทบจะไม่ได้ทะเลาะกันเลย ทั้งคู่
สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง อีกทั้งยังเข้าใจถึงสไตล์การใช้ชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอย่างดี  ความรู้สึกเหล่านี้จึง
ทําให้พวกเขาทั้งคู่พัฒนาไปถึงความสัมพันธ์ที่ดี จนส่งผลให้พวกเขาทั้งคู่ได้แต่งงานกันและได้ให้กําเนิดลูกน้อยที่
น่ารักหนึ่งคน 

ชือ่ผลงานชิ้นที่3: ความรักของChenและFluke  

 
ภาพที3่: ความรักของChenและFluke (ใช้โปรแกรม: PaintTool SAI Ver.2  ขนาด: 40x40cm)  

ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 

ผลงานชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักและความรู้สึกของเพ่ือนผู้วิจัยชาวจีนกับชายหนุ่มชาวไทย  นาม
ว่า ฟลุค  เป็นเรื่องราวความรักของคู่รักต่างสัญชาติ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ตัวอักษรหรือตัวหนังสือเพ่ือแสดงถึง การ
สื่อสารของพวกเขาทั้งคู่ในขณะที่คบหากัน ผู้ชายสวมใส่ชุดไทย มีใบหน้ารูปไข่ ซึ่งแสดงออกได้ถึง ผู้ชายชาวไทย 
ส่วนผู้หญิงจะสวมใส่ชุดจีน มีใบหน้าคล้ายดอกโบตั๋น ซ่ึงแสดงออกได้ถึง ผู้หญิงชาวจีน ช่วงตรงกลางระหว่างตัว
ละครทั้งสองตัว ผู้วิจัยได้แทรกตัวหนังสือภาษาไทยและตัวอักษรภาษาจีนเข้าไป อีกท้ังยังได้แทรกสัญลักษณ์ที่แสดง
ถึงสิ่งปลูกสร้างและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศเข้าไปด้วย  เพ่ือแสดงให้เห็นถึง ความพยายามของ
ทั้งสองคนในการติดต่อสื่อสารและความพยายามในการเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง 

จากผลงานชิ้นข้างต้นยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผลงานเรื่องราวความรักของหญิงสาวชาวไทย
กับชายหนุ่มชาวอเมริกา  

 
ภาพที4่: ความรักของหญิงสาวชาวไทยกับชายหนุ่มชาวอเมริกา (ใช้โปรแกรม: PaintTool SAI Ver.2 ขนาด:40x40cm)  

ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 



 โดยที่สีแดงเข้มจะแสดงถึงต่างสัญชาติกันแต่สีเลือดสีเดียวกัน ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งของ
ประเทศอเมริกา ซึ่งยังมีความผสมผสานระหว่างความรักและความงามเข้าด้วยกัน  อีกทั้งยังมีรูปร่างที่งดงามจึง
เปรียบเสมือนสีเลือดของกามเทพ  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นดอกไม้แห่งความรัก ส่วนดอกบัวเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย ซึ่งมีความหมายว่า ขาวสะอาด บริสุทธิ์ และยังแสดงถึงความรักที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน 

ชื่อผลงานชิ้นที่4: ความรักร่วมเพศ  

 
ภาพที่5: ความรักร่วมเพศ (ใช้โปรแกรม: PaintTool SAI Ver.2 ขนาด: 100x75cm) 

ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 

นักวิจัยเคยมีเพ่ือนที่เป็นLESBIANพวกเขาไม่มีทางที่จะมีความรักแบบเดียวกับเพศตรงข้าม ปัจจุบันมีผู้คน
มากขึ้นที่ยอมรับเรื่องความรักร่วมเพศ  แต่ก็ยังมีคนที่ไม่สามารถยอมรับได้ สิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะท้าทายไม่ใช่
แค่ความรู้สึกภายในของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดสอบอีกครึ่งหนึ่งของความรักของพวกเขานอกจากนี้ยัง
จําเป็นที่จะต้องต่อสู้กับความแตกต่าง การยอมรับของผู้คนในสังคม การสื่อสารให้บุคคลที่ไม่ยอมรักความรักร่วม
เพศจึงเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่หวังว่าความรักท่ีแท้จริงสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้ 

ผู้วิจัยเลือกใช้พ้ืนหลังที่โปร่งใสเพ่ือแสดงถึงความรักท่ีบริสุทธิ์ของพวกเขา ส่วนปีกสีทองที่ส่องประกายของ
พวกเขาแสดงถึงความรู้สึกและอารมณ์มากมาย ทั้งความเสียใจและความปิติยินดี 

ผู้วิจัยยังได้ทําการศึกษาการสื่อสารท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของพวกเขา ซึ่งสามารถเข้าใจ
ได้ว่า อารมณ์และความรู้สึกของพวกเขาทั้งสองคนจะมีความซับซ้อนมากกว่าคู่รักปกติ จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัย
เลือกใช้สีสันที่หลากหลาย 

ชื่อผลงานชิ้นที่5: ความรักของผู้วิจัยที่มีต่อคนรัก 

 
ภาพที6่: ความรักของผู้วจิัยที่มีต่อคนรัก (ใช้โปรแกรม: PaintTool SAI Ver.2   ขนาด: 30x42cm(9), 30x58cm(1), 

50x30cm(1), 50x50cm(1))  

ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 

ซึ่งตัวละครในผลงานก็คือ ตัวของผู้วิจัย ส่วนพระจันทร์ก็คือ คนรักของผู้วิจัย(SOUTH) ในขณะเดียวกันคน
รักของผู้วิจัยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า MOON(ที่มีความหมายว่า พระจันทร์) ดังนั้นพระจันทร์ที่อยู่ในผลงานจึงควา
หมายถึง คนรักของผู้วิจัย(SOUTH)  ริบบิ้นสีแดงคือ ของขวัญอย่างหนึ่งที่คนรักของผู้วิจัยซื้อให้ ดังนั้นจึงมี
ความหมายแฝงว่า ยามใดท่ีผู้วิจัยมองของขวัญชิ้นนี้ก็มักจะคิดถึงคนรักของตนอยู่เสมอๆ 

ก่อนที่ผู้วิจัยจะสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ขึ้นมา ขณะนั้นผู้วิจัยกําลังศึกษาอยู่ที่ประเทศไทย ยามที่ผู้วิจัยแหงน
หน้ามองพระจันทร์ก็มักจะเกิดความรู้สึกคิดถึงคนรักของตน และหลายครั้งที่เกิดความโหยหาและความคิดถึง ทํา
ให้ผู้วิจัยได้คิดว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแต่กับตนเองเพียงคนเดียวเท่านั้น  แต่ยังต้องมีอีกหลายคู่รักต่าง
ไกลต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงตัดสินใจนําความรู้สึกเหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านการวาดภาพตนเองและ
สิ่งของที่ตนเองเคยพบเห็นมาประกอบเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  และนําความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาเหล่านั้นมาใช้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมา 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยได้จัดงานนิทรรศการข้ึน ณ ร้านอาหารคลีน OTARU สาขาบางแสน ชลบุรี 

 
ภาพที7่: ภาพงานนิทรรศการ 

 ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 



คนที่เข้ามาชมงานนิทรรศการส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยทํางานและนักศึกษาที่เข้ามารับประทานอาหารหรือ
สั่งเครื่องดื่มที่ร้านนี้ และก็มีบางส่วนที่เป็นนักจิตรกร และเพ่ือให้เข้าใจผลการวิจัยในเชิงลึก ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์
ผู้ชมจํานวนหนึ่งและนําข้อมูลที่ได้มาสรุปผล 

 
ภาพที่10: ผลการสรุปจากการสมัภาษณ์ความรูส้ึกผู้ชมที่มตี่อตัวละครหลักในภาพ 

 ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 

 
ภาพที8่: ความรูส้ึกท่ีมตี่อมุมมองของตัวละครหลัก 

 ที่มา: วิทยานิพนธ์ของหลง อ้ีเจิน 

หลังจากจัดทําผลสถิติการวิจัยเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และยังได้นําความ
คิดเห็นของผู้ชมมาใช้พัฒนาแนวทางการวิจัย ยกระดับทักษะการวาดภาพและยกระดับความคิด เพ่ือให้ผลงานครั้ง
ต่อไปมีความสมบูรณ์แบบและหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้มากขึ้น
อีกด้วย และจากการจัดทําการวิจัยของวิทยานิพนธ์นี้และจากการสํารวจผลสถิติหลังการจัดนิทรรศการ ผู้วิจัยจึง
สามารถรวบรวมประเด็นสําคัญท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. สามารถเข้าใจได้ถึงความสําคัญของการเข้าใจกันและกันและความภักดีในความรัก และยังสามารถเข้าใจได้ถึง
ความสุขของชีวิต ว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทะนุถนอม 

2. ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงความสําคัญของการสื่อสารในด้านความรักมากขึ้น ก่อให้เกิดความคิดที่อยากจะเคารพ
และอดทนในความรัก ทั้งนี้เพ่ือปกป้องความรักของตนและการสื่อสารของทั้งคู่  และยังเป็นการทะนุถนอม
ความรู้สึกของกันและกันอีกด้วย 

3. สามารถเรียนรู้ที่จะอธิบายและแสดงความรู้สึกในด้านความรักของตนเองได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ความ
รักมาเป็นแรงผลักดันให้ตนเองและคนรักก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น ความรักที่มั่นคงและจริงใจต่อกันจะส่งผลให้
ความรักเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งจะทําให้คู่รักรู้สึกได้ถึงความสุขที่แท้จริง 

4. สีสันในผลงาน สามารถทําให้ผู้ชมรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นของความรักและความอบอุ่นของเรื่องราวความรักของ
แต่ละคู่รัก 

5. สามารถเรียนรู้ถึงการวาดภาพดิจิตอลในยุคสังคมปัจจุบันว่ามีความหลากหลายขนาดเพียงใดและขยายตัว
อย่างไร 

6. ผู้วิจัยเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและจากการฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมาพัฒนาวิธีการวิจัยในครั้งนี้  ทั้ง
ยังช่วยปรับปรุงในเรื่องการวาดภาพ แนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะ และสามารถทําให้ผลงานในอนาคตมีความ
สมบูรณ์และตอบโจทย์ผู้ชมมากข้ึน 

ในสังคมปัจจุบัน “ความรัก” นับเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่ง การติดต่อสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ไม่
สามารถขาดไปได้ ความรักเป็นมากกว่าแรงกระตุ้นทางอารมณ์และความต้องการของร่างกาย มันเป็นการ
ผสมผสานระหว่างจิตวิญญาณและการส่ือสารเข้าด้วยกัน รูปแบบการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลากหลายวิธีท้ังการใช้
ตัวอักษรและการใช้โทรศัพท์เป็นต้น ความเข้าใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งจําเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร
ทั้งนี้ยังช่วยให้ความรักมีความยั่งยืนและม่ันคงยิ่งขึ้น 

ในความคิดของผู้วิจัยรู้สึกว่า งานศิลปะที่มีอารมณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องควรมีการใช้สีสันที่
หลากหลาย ในมุมมองของผู้คนทั่วไปหรือนักจิตรกร สีและสัญลักษณ์ท่ีแตกต่างกันอาจจะบ่งบอกความหมายและ



ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไปได้ สําหรับการเลือกใช้สีและสัญลักษณ์ของผลงานชุดนี้ ผู้วิจัยได้อ้างอิงมาจาก
ความรู้สึกส่วนตัวและประสบการณ์ด้านความรักของตนเอง ดังนั้นการผสมผสานระหว่างสีสันและความรู้สึกเข้า
ด้วยกัน จึงเป็นวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ 

การผสมผสานระหว่างเรื่องราวความรัก การติดต่อสื่อสารและการวาดภาพแบบดิจิตอล ไม่สามารถจํากัด
ความว่าสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบได้ การวาดภาพแบบดิจิตอลและการวาดภาพแบบปกติทั่วไปล้วนมี
มาตรฐานเดียวกัน ผลงานที่สมบูรณ์แบบคือ ผลงานที่มีการวางสัดส่วนภาพวาดและการใช้สีสันที่สวยงาม ใน
ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอลทําให้การวาดภาพแบบดิจิตอลเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น หากนําไป
เปรียบเทียบกับการวาดภาพแบบปกติทั่วไป เห็นได้ชัดว่าการวาดภาพแบบดิจิตอลนั้นมีความสะดวกสบายและ
รวดเร็วมากกว่า และยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้ตรงกับความต้องการอย่างง่ายดายและ
สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

งานศิลปะมีต้นกําเนิดมาจากชีวิต ส่วนชีวิตก็มีต้นกําเนิดมาจากงานศิลปะ ในขณะที่พวกเรากําลังชื่นชมอยู่
กับผลงานศิลปะ พวกเราสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ถึงเรื่องราวความรักท่ีแสนสําคัญและงดงาม ทุกๆผลงานล้วนมี
ความรู้สึกและอารมณ์มากมายแอบแฝงอยู่ 
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