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หลักการและเหตุผล
 วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะเป็นวารสารวชิาการสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีด�าเนนิอย่างต่อเน่ือง 

เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มี

เนื้อหา ดังต่อไปนี้

 1. ชาติพันธุ์

 2. ประวัติศาสตร์ - โบราณคดี

 3. ปรัชญา - ศาสนา

 4. แฟชั่น - เครื่องแต่งกาย - เครื่องประดับ

 5. ภาษา - วรรณกรรม

 6. ศิลปกรรม - สถาปัตยกรรม

 7. วัฒนธรรม - สังคม

 8. สารสนเทศ - การสื่อสาร

 9. ศิลปะ - ศิลปศึกษา - ศิลปะการแสดง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมงานท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และงานบริการวิชาการแก่สังคม

 2. เพือ่เผยแพร่บทความวชิาการ บทความวิจยั บทความรบัเชญิ บทความปรทิศัน์และบทความวจิารณ์หนงัสอืทีม่คีณุภาพ

 3. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นิสิตและผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

ก�าหนดการเผยแพร่
 ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน)

 วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ (Institute of Culture and Arts Journal) ได้จดัท�าเป็นรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (online)

ภาพปก:		“สู้รบ พบรัก”

ที่มา:	อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

• บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน/บทความ

• บทความ ข้อความ ภาพประกอบและตารางที่ลงพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการ 

ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน แต่ผู้เดียว

• บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน หากตรวจสอบ 

พบว่ามีการตีพิมพ์ซ�้าซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

• บทความใดทีผู่อ่้านเหน็ว่าได้มกีารลอกเลยีนหรอืแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างองิหรอืท�าให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานของผูเ้ขยีน 

กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง

• บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ของสงวนลิขสิทธิ์ไม่ส่งคืน
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บทบรรณาธิการ

 ในช่วงปัจจบุนันี ้คงหลกีเลีย่งไม่ได้กบัการปรับตวัในชีวิตวิถีใหม่ New Normal เป็นแนวทางทีสั่งคมไทยอาจจะต้อง

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้ชวีติ ในขณะทีไ่วรัสโควิด 19 ตวันีอ้อกมาระบาด    มีการเปลีย่นชีวิตเราไปอีกนาน ท�าให้เราต้อง

ปรบัเปลีย่นรปูแบบวถิชีวีติไปพร้อมกนัทัว่โลก จากทีเ่ราเคยออกจากบ้าน เพ่ือไปท�างาน ไปโรงเรยีน เราต้องหนัมาท�าทกุอย่าง

ทีบ้่าน หากมีความจ�าเป็นต้องออกจากบ้าน หรอืแม้กระทัง่ไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากากเพือ่ป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่าง

ส�าหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆ เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน    จึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การท�าธุรกรรมผ่านออนไลน์ต่างๆ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทาง

ออนไลน์ ซึ่งเกิดเป็นวิถีใหม่ในการด�ารงชีวิต ทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal ในสังคมไทยต่อไป

 ถึงแม้การเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัตวัในกระแสสงัคมปัจจบุนัจะเปลีย่นไปอย่างไร การจดัการวฒันธรรมและศลิปะ

นั้น แต่ยังคงมีรากเหง้าและวิถีที่เป็นของเดิมยังคงอยู่ แต่ก็มีการปรับตัวด้วยเช่นกัน โดยปรับวิธีการเรียนรู้ การถ่ายทอด การ

สร้างสรรค์ตามวิถีของแต่ละท้องถิ่น แม้กระทั่งระบบการศึกษาของไทยยังคงมีการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ทางด้าน

วัฒนธรรมและศิละอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงรากฐานของวัฒนธรรมและศิลปะของชาติ ให้คงอยู่แบบตามทันกระแสสังคม

โลก กระแสสงัคมไทย และตามยทุธศาสตร์การพัฒนาชาตทิางด้านท�านบุ�ารงุวัฒนธรรมและศลิปะ ไม่ว่าจะเป็นนาฏศลิป์ไทย

สร้างสรรค์ชุด ฉุยฉายพันธุรัต,การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ, การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษา, พืน้ทีท่างวฒันธรรมในเฮือนไทญ้อ บ้านคลองน�า้ใส จงัหวัดสระแก้ว, การเขยีนบทละคร

เวทีส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการปรับตัวในชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในขณะที่

ไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดนั้น  วัฒนธรรมและศิลปะยังคงอยู่เสมอ เหมือนกับคุณภาพของวารสารสถาบันวัฒนธรรมและ

ศิลปะ ที่ต้องการจะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและพร้อมพัฒนาให้วารสารให้ได้ผ่านการพิจารณาการรับรองคุณภาพของ

ศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย (TCI) ให้มคีณุภาพสม�า่เสมอ    จงึนบัเป็นความส�าเร็จในการพัฒนามาตรฐานวารสารวิชาการ

ทางสายสังคมศาสตร์ ในฐานะส่ือกลางในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสู่สาธารณะ กอง

บรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โปรดกรุณาช่วยกลั่นกรองงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่

องค์ความรู้อันมีคุณค่ายิ่ง สู่การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป

	 	 	 อาจารย์	ดร.ปรารถนา	คงส�าราญ	

	 	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

	 	 	 บรรณาธิการบริหาร
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บทคัดย่อ
 บทความนี้ให้ความสนใจไปที่การศึกษาจากข้อเขียนและบันทึกของจ่างในฐานะคลังข้อมูลส่วนบุคคล (personal 

archive) อันสะท้อนให้เห็นมุมมอง ทัศนคติ และตัวตนของจ่าง แซ่ตั้ง ศิลปินคนส�าคัญผู้ไม่ได้ผ่านการศึกษาในระบบการ

ศึกษาศิลปะ โดยต้องการเสนอให้เห็นถึงแนวคิดเบื้องหลังในการสร้างผลงานศิลปะของจ่าง ซึ่งการสร้างผลงานศิลปะโดย

เฉพาะศลิปะนามธรรมของจ่างเป็นเจตจ�านงและความต้ังใจของจ่างทีถ่กูหล่อหลอมจากความเป็นคนไทยเช้ือสายจนีและการ

ให้ความส�าคัญกับการริเริ่มสร้างสรรค์โดยปัญญาของตนเอง จ่างเสนอแนวคิดเรื่องศิลปะบริสุทธิ์ในฐานะของการเป็นผลงาน

ศิลปะท่ีบริสุทธิ์จากการลอกเลียนแบบหรือท�าซ�า้ผู้อื่น ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานในการสร้างผลงานโดยเฉพาะ

งานจิตรกรรมนามธรรมอันเป็นผลงานสร้างชื่อให้กับจ่าง 

ค�าส�าคัญ : จ่าง แซ่ตั้ง, คลังข้อมูลส่วนบุคคล, ศิลปะนามธรรม

Abstract
 This article focuses on the study from documents and memoirs of Tang Chang as a personal 

archive. The documents and memoirs showed the view, attitude and the self of Tang Chang, an important 

artist who has not been educated in the formal art education system. This article aims to show the 

concept behind the work of art by Tang Chang. Tang Chang’s abstract paintings are a product of his will 

that was instructed by his Chinese descent and his belief of the human talent of creativity. He introduced 

the concept of pure art as a pure form the imitation or reproduction from other works. This concept was 

the basis for the creation of works, especially the abstract paintings.

Keywords : Tang Chang, Personal archive, Abstract art

บทน�า		จ่าง	แซ่ตั้ง	ในฐานะศิลปินนอกสายตา
 จ่าง แซ่ตัง้ (Tang Chang, also known as Chang 

Sae-tang) เป็นศิลปินไทยผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2477- 

2533 โดยจ่างเกิดในครอบครัวชาวจีนอพยพ และไม่เคย 

เข้ารับการศึกษาทางศิลปะในสถาบันใดๆ ทั้งนี้ จ่าง แซ่ตั้ง 

เกิดในประเทศไทย ย่านตลาดสมเด็จ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา 

ฝั่งธนบุรี โดยบิดาอพยพมาจากประเทศจีน ส่วนมารดาเป็น

ชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย จ่างสมรสกับนางเซี๊ยะ แซ่ตั้ง 

(เสียชีวิต) มีบุตรชาย 4 คน บุตรสาว 3 คน จ่างสร้างผลงาน

ศิลปะควบคู่ไปกับการค้าขายเพื่อเลี้ยงครอบครัว โดยไม่ได้

ขายผลงานศิลปะแม้แต่ชิ้นเดียวในขณะที่มีชีวิตอยู่

 ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจ่างเริ่มเป็นที่รู้จักต้ังแต่

เมือ่ใด แต่จากหลกัฐานจากสือ่สารมวลชนต่างๆ ชือ่เสยีงของ

จ่างเป็นช่ือเสยีงทีเ่กิดขึน้ในหมูค่นทัว่ไปนอกวงการศลิปะใน

ฐานะของศลิปินทีม่ลีกัษณะแปลกประหลาด มแีนวทางการ

ใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆ ซึ่งสถานะของจ่างไม่ได้รับ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การยอมรบัส�าหรับศลิปินและคนในวงการศิลปะในขณะนัน้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงของจ่างในฐานะของศิลปินและ

ความส�าคัญของผลงานของจ ่างก็ได ้รับภายหลังจาก

มรณกรรมของเขาโดยนักวิชาการต่างประเทศและนัก

วิชาการไทยกลุ่มหนึ่ง เช่น John Clark, สมพร รอดบุญ, 

อ�านาจ เย็นสบาย, วิรุณ ตั้งเจริญ ซึ่งพยายามจะเสนอว่า 

ผลงานของจ่างมีความส�าคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 

สมยัใหม่ แต่ด้วยวาทกรรมของศลิปะไทยสมยัใหม่ในกระแสหลกั

ที่ผูกติดอยู ่กับการเกิดขึ้นผ่านการวางรากฐานของศิลป์  

พรีะศร ีและการเกดิขึน้ของการศกึษาศลิปะในมหาวทิยาลยั

ศลิปากร จ่างจงึไม่ได้รบัการพดูถงึมากนกัในฐานะศิลปินไทย

ผู้สร้างศิลปะสมัยใหม่

 ในปี พ.ศ. 2560 ผลงานของจ่างได้รบัการคดัเลอืก

เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ Misfits : Pages from Loose-leaf 

Modernity ร่วมกับ Bagyi Aung Soe ชาวเมียนมาร์ และ 

Rox Lee ชาวฟิลิปปินส์ ณ Haus der Kulturen der Welt 

กรงุเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมน ีโดยม ีเดวดิ เทห์ (David Teh) 

ภณัฑารกัษ์และนกัวชิาการชาวออสเตรเลียผู้สนใจงานศลิปะ

สมัยใหม่ในอุษาคเนย์ เป็นภัณฑารักษ์ ในค�าประกาศของ

ภณัฑารักษ์ในนทิรรศการดงักล่าว เทห์อธบิายว่า นทิรรศการนี้

เป ็นการแสดงผลงานของศิลปินสามคนที่ท�างานอยู ่ที ่

ชายขอบของความเป็นสมัยใหม่ (fringes of modernism) 

ในสถานการณ์ต่างกนั ทัง้สามคนเป็นทีรู่จั้กในท้องถิน่ทีพ่วกเขา

อาศัยอยู่ แต่ด้วยเหตุผลบางประการ พวกเขาจึงมีพ้ืนที่ไม่

มากนกัในประวตัศิาสตร์ศลิปนพินธ์ของชาติ อาจกล่าวได้ว่า

พวกเขาเปน็ศลิปินนอกสายตา (outsiders) ในเวลาที่พดูถงึ

ศิลปะสมัยใหม่ในระดับชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ (Teh, 

2017a : 7) เทห์จะชี้ให้เห็นว่า ภาวะไม่ลงรอยของจ่างเป็น

เพราะจ่างได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมต่างประเทศ 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมจีน ผลงานของเขาจึงแตกต่างไปจาก

สิ่งที่เรียกว่า แบบพิมพ์แห่งชาติ (national forms) (Teh, 

2017a : 15-19) ทว่าอีกนัยหนึ่ง แบบพิมพ์แห่งชาติก็เป็น

ผลผลิตจากอิทธิพลวัฒนธรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์

ศิลปะไทยกระแสหลักที่ให้ความส�าคัญกับความเป็นชาติ 

(national canon) ได้กล่าวถึงความเกีย่วข้องกบั “ตะวนัตก” 

“ศิลปะตามหลักวิชา” “สถาบันการศึกษา” และ  

“ความเป็นไทย” ควบคู่กันไปเสมอ ซึ่งประวัติศาสตร์ศิลปะ

กระแสหลักนี้เองท�าให้ศิลปินบางคน เช่น จ่าง มีภาวะของ

การไม่ลงรอยอย่างมนียัส�าคญั ความเป็นลูกจนีและความไม่

ลงรอยกับประวัติศาสตร์ศิลปะกระแสหลักของจ่างส่งผลให้

เทห์พยายามจัดวางจ่างไว้กับศิลปินสิงคโปร์อย่าง Cheo 

Chai-Hiang ที่ท�างานจิตรกรรมโดยได้รับอิทธิพลจากการ

เขียนอักษรจีน และเป็นศิลปินที่ไม่ได้รับการยอมรับใน

สิงคโปร์ ทว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบัน Cheo ได้รับการพูดถึง

อย่างกว้างขวางในการศกึษาทีเ่ก่ียวกบัประวัตศิาสตร์ศลิปะ

สิงคโปร์ (Teh, 2017b : 44) ซึ่งแตกต่างจากกรณีของจ่าง

และประเทศไทย

 ในประวัติศาสตร์ศิลปะไทยสมัยใหม่ จ่างมักจะถูก

กล่าวถงึในฐานะของศลิปินผูส้ร้างผลงานจิตรกรรมนามธรรม

โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก และในฐานะของศิลปินผู้

สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับขบวนการศิลปะเพื่อชีวิตอันสัมพันธ์

กับเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายทศวรรษที่ 2510 สุธี 

คุณาวิชยานนท์ (2545 : 72, 93) ได้กล่าวถึงจ่างในฐานะ

ศิลปินไร้สังกัดที่เริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการตั้งแต่ต้นทศวรรษ

ที่่ 2500 จ่างศึกษาค้นคว้าศิลปะโดยไม่ได้ผ่านสถาบันศึกษา

ศลิปะใดๆ ทัง้สิน้ สธุเีสนอว่าจ่างเป็นจติรกรไทยคนแรกทีส่ร้าง

งานนามธรรมโดยปราศจากภาพตัวแทนของสิ่งมีชีวิตหรือ 

วตัถุใดๆ ในโลกทีเ่รารูจั้ก  งานจติรกรรมนามธรรมของจ่างเป็น

งานที่เน้นการแสดงออกอย่างฉับพลันด้วยฝีแปรง แสดงให้

เหน็ถงึอทิธพิลของงานเขยีนพู่กนัจนี และมคีวามเช่ือมโยงกับ

พุทธศาสนา ลัทธิเซน และเต๋า อันมีที่มาจากการที่เขามี 

เชื้อสายจีนและมีความสนใจในปรัชญาและกวีนิพนธ์จีน

 บทความนี้ต ้องการเสนอให ้ เ ห็นถึงแนวคิด 

เบือ้งหลังในการสร้างผลงานศลิปะของจ่าง โดยให้ความสนใจ 

ที่การศึกษาจากข้อเขียนและบันทึกของจ่างในฐานะคลัง

ข้อมูลส่วนบุคคล (personal archive) อันสะท้อนให้เห็น 

มมุมอง ทัศนคต ิและตวัตนของจ่าง แซ่ต้ัง ถงึแม้ว่าผลงานศลิปะ

จะมีปฏิบัติการทางความหมายในตัวของมันเองระหว่าง 

ตวัผลงานและผูช้ม แต่ปฏเิสธไม่ได้ว่าผลงานศลิปะเป็นส่วนหนึง่

ทีเ่กิดขึน้จากตวัตนและความคดิของศลิปิน การศกึษาตวัตน

และทศันคตขิองจ่างต่อการสร้างผลงานจะเป็นประโยชน์ใน

การเข้าใจผลงานของจ่างที่มีอยู่มากมายได้อย่างดียิ่งขึ้น

เจตจ�านงขบถและศิลปะบริสุทธิ์
 จ่าง แซ่ตัง้ เป็นคนเชือ้สายจนีทีเ่กดิในประเทศไทย

ย่านฝั่งธนบุรีในปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นช่วงคาบเก่ียวกับ

สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยสาเหตุดังกล่าวการศึกษาของจ่าง

จงึจ�ากดัอยูเ่พยีงชัน้มลู เนือ่งจากการเกดิขึน้ของสงครามโลก
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ครั้งที่ 2 ท�าให้จ่างต้องออกจากการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดพิชัยญาติ) (จ่าง แซ่ตั้ง, 2533) ประเด็นส�าคัญที่ปรากฏ

อยู่ในข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่ประวัติการศึกษาของจ่าง 

หากแต่ความเป็นคนเชื้อสายจีนของจ่างก็เป็นอีกประเด็น

หนึ่งท่ีส�าคัญในการพูดถึงความไม่ลงรอยของจ่างกับกระแส

ศิลปะไทยสมัยใหม่ที่ปรากฏอยู่

 สงัคมจีนในประเทศไทยได้ถูกปฏิรูปเพ่ือขจดัความ

แตกต่างทางการปกครองข้ันพ้ืนฐานระหว่างชาวจีนและ 

ชาวไทยมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 2450 ซึ่งโดยหลักการแล้ว 

การปฏริปูดงักล่าวท�าให้การเผชญิหน้าระหว่างทศันะทางสงัคม

ของชาวจีนและชาวไทยลดน้อยลง และทางเลือกที่จะแสดง

ตัวของชาวจีนในประเทศไทยมากขึ้น ชาวจีนที่เกิดใน

ประเทศไทยขณะนัน้จงึอยูก่ึง่กลางระหว่างวฒันธรรมของทัง้

สองสังคม ได้แก่ สังคมของชาวจีนอพยพและสังคมไทย ซึ่ง

ชาวจีนที่เกิดในประเทศไทยควรจะเติบโตขึ้นโดยไม่ได้รับ

ผลกระทบจากความบบีคัน้ทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัอคตทิาง

เชื้อชาติ แต่ จี. วิลเลียม สกินเนอร์ (2529 : 303) (-) (304) 

กลับเห็นว่านั่นเป็นเพียงจุดมุ่งหมายในอุดมคติ แท้จริงแล้ว

ยังมิได้เกิดข้ึน ในช่วงปี พ.ศ. 2491 – 2499 บุคคลที่อยู่

ระหว่างกลางดังกล่าวแสดงตัวว่าเป็นชาวจีนในบางสภาวะ

สงัคม และในอีกสภาวะหนึง่กแ็สดงตวัเป็นคนไทย โดยทัว่ไป

จะมทีัง้ชือ่จนีและชือ่ไทยโดยใช้ทัง้ 2 ชือ่ตามความเหมาะสม 

และสามารถพูดภาษาไทยและจีนได้คล่องเท่าเทียมกัน  

นัน่แสดงให้เห็นว่าสถานะของกลุ่มชาตพินัธุจ์นีในประเทศไทย

กย็งัมิได้เท่าเทยีมกบักลุม่คนเชือ้สายไทยโดยแท้จรงิ คนเช้ือ

สายจีนจ�านวนหนึ่งเลือกที่จะปรับตัวให้กลมกลืนกับวิถีชีวิต

ของคนไทย และเลือกแสดงตัวตามความเหมาะสม แต่

ส�าหรับจ่างแล้ว มันอาจแตกต่างออกไป ถึงแม้ว่าจ่างจะ

ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมของ

คนไทย แต่จ่างก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือพยายามปกปิดสถานะ

ความเป็นคนเชื้อสายจีนของตนเอง นอกจากการสร้าง 

ผลงานศลิปะ จ่างยงัแปลหนงัสอืและคมัภร์ีเล่มส�าคญัของจนี

มาเป็นภาษาไทยอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นบทกวีจีน คัมภีร์ 

เต้าเต๋อจิง อภิปรัชญาศิลปะของท่านเต้าฉี หรือต�าราพิชัย

สงครามของซุนวู ตลอดจนหนังสือเรื่อง อา Q ซึ่งต่อมาได้

ถูกประกาศเป็นหนังสือต้องห้ามในปี พ.ศ. 2523 (ภายหลัง

เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519) ในประกาศกระทรวงมหาดไทย

ที่ลงนามโดย นายประเทือง กีรติบุตร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ท่ามกลางกระแสหวาดกลัว

ความคดิทางการเมอืงแบบคอมมวินสิต์อันมปีระเทศจนีเป็น

หนึ่งในประเทศที่เผยแพร่ความคิดดังกล่าว จ่างพูดถึงชีวิต

ตนเองไว้ว่า 

“ฉันเกิดวันกรรมกรพอดี พ่อชื่อซ้ง แม่ชื่อเฮียง เป็น

ครอบครัวชาวจีน ที่มีอาชีพค้าขาย ฐานะไม่ค่อยจะ

ดีนัก เลยมีโอกาสได้เรียนหนังสือแค่ชั้นมูล หรือ

อนบุาลจากโรงเรยีนวดัพชิยัญาต ิธนบรุ ีช่วงนัน้พอดี

เกดิสงครามโลกครัง้ทีส่องด้วยก็เลยต้องออกมาช่วย

พ่อแม่ค้าขาย ตอนอายุ 9 ขวบนี่ก็เริ่มรู้จักเขียนรูป

แล้ว” (จ่าง แซ่ตั้ง, 2533 : 18)

 ค�าพูดของจ่างแสดงให้เห็นถึงความไม่ปิดบังและ

ยืนยันในความเป็นเชื้อสายจีนของตนเองอย่างชัดเจน  

ข้อเขียนที่ยกมาเป็นส่วนหนึ่งของหนังสืออนุสรณ์ในงานศพ

ของจ่างซึ่งรวบรวมค�าพูดของจ่างในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับ

ส่ือมวลชน การพูดถึงภูมิหลังของตนเองโดยมิได้พยายาม

ปกปิดความเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นยืนยันว่าจ่างเองก็

ตระหนักในเชื้อชาติและภูมิหลังของตนอยู ่ตลอดเวลา  

ในขณะเดยีวกนั จ่างก็มไิด้ปฏเิสธสงัคมไทยเสยีทเีดยีว เขายงั

คงเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารและเรียนรู้ 

ตลอดจนการเขยีนหนงัสอืให้ “ผูอ่ื้นได้มโีอกาสร่วมกันศกึษา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ร่วมกัน” (จ่าง แซ่ตั้ง, 2533 : 13)  

มากยิ่งขึ้น น่าสนใจว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางชาติพันธุ์

ตลอดจนสถานะของคนเชือ้สายจนีทีม่อียูต่ัง้แต่อดตีจนปัจจบัุน 

จ่างเลือกที่จะไม่ปิดบังความเป็นเชื้อสายจีนของตนเอง  

ในแง่หนึง่อาจคดิได้ว่า ด้วยสถานะทางสงัคมของจ่างท่ีถงึแม้จะ

เป็นที่รู้จัก แต่จ่างก็เป็นเพียงแค่ศิลปินจนๆ และยังใช้ภาษา

ไทยที่ปนส�าเนียงจีน จ่างก็คงไม่สามารถปิดบังสถานะของ

ตนเองได้ แต่การไม่ปิดบังก็มิได้หมายความว่าเป็นการเปิด

เผย ในการให้สัมภาษณ์จ่างสามารถเลือกที่จะไม่กล่าวถึง

ความเป็นจนีของตนเองอย่างชดัแจ้งได้เช่นกนั แต่จ่างกเ็ลอืก

ทีจ่ะยนืยนัและกล่าวออกมาอย่างชดัเจนถึงความเป็นจีนของ

ตนเอง สิง่นัน้อาจแสดงให้เหน็เจตจ�านงของจ่างในการยนืยนั

ความเป็นอ่ืนของตนเองในสงัคมไทยท่ามกลางกระแสความ

เป็นไทยที่เช่ียวกราก เพราะความเป็นจีนของจ่างมิใช่เพียง

แค่ค�าพูด แต่ยังปรากฏอยู่ในทั่วทุกอณูของผลงานของจ่าง

ตลอดชั่วชีวิต

 ส่ิงที่ยืนยันในเจตจ�านงของจ่างที่ยืนยันความเป็น

ตวัของตวัเองทีม่ลีกัษณะเป็นอ่ืนในสงัคม ไม่จ�าเพาะเจาะจง
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แค่ในบรบิทของความเป็นชาวไทยเชือ้สายจนีเท่านัน้ ในโลก

ศิลปะนั้นจ่างก็ยืนยันถึงเจตจ�านงในการปฏิเสธกระแสของ

โลกศิลปะสมัยใหม่อันได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ในขณะ

เดียวกันก็เป็นการยืนยันในจุดยืนการท�างานของตนที่แตก

ต่าง จ่างเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

“หลายปีผ่านมา เราได้เห็นแต่ผลงานที่สร้างขึ้นมา

ใหม่โดยเพียงการขโมยลอกเลียนแบบตามประเทศ

อื่นเท่านั้น ขาดการสร้างสรรค์ด้วยตนเองเป็นที่ตั้ง 

และหลงใหลอยูกั่บการค้าขายได้เป็นทีต่ัง้ อาศยัพวก

เดียวกนัอปุโลกน์กนั แล้วว่านัน่คอืผลงานศลิปกรรม

ทีม่คีณุค่า มนัช่างเป็นความน่าละอาย อย่างเดยีวกับ

ครูบาอาจารย์ที่ไม่ยอมศึกษาและสร้างสรรค์ ได้แต่

เอาต�าราเก่าแก่ที่พ้นสมัยหลอกเด็กเด็กไปวันวัน หา

ต�าแหน่งฐานะเพ่ือประโยชน์ตนเองไปวนัวนั เหตผุล

อย่างน้ีมันช่างเป็นเรื่องน่าละอายต้ังแต่บุคคลไปถึง

ประเทศชาติ ไปถึงมนษุยชาต ิ(จ่าง แซ่ตัง้, ไม่ปรากฏ

ปี : 24)

 หากพิจารณาในบริบทของศิลปะไทยสมัยใหม ่ 

ข้อเขียนนี้จ่างชี้ให้เห็นว่าในบริบทของการสร้างศิลปะไทย

สมยัใหม่ช่วงเวลานัน้ซึง่ได้รบัอทิธิพลจากศลิปะตะวนัตกเป็นหลกั

โดยเฉพาะในเชิงเทคนิควิธีการ อิทธิพลเหล่านั้นกลายเป็น 

กระแสหลกัทีส่่งผลต่อวธิกีารสร้างผลงานศลิปะ โดยจ่างเหน็

ว่าการสร้างผลงานศิลปะในลักษณะที่อาศัยเทคนิคแบบ

ตะวันตกเป็นหลักเป็นเพียงการลอกเลียนแบบตามประเทศ

อืน่ ซึง่มนัมิใช่ผลงานศลิปกรรมทีม่คีณุค่า ถงึแม้จ่างจะไม่ได้

ปฏเิสธอทิธพิลของศิลปะตะวนัตกเสยีทเีดยีว แต่จ่างกย็นืยนั

ถงึเจตจ�านงตนเองว่าการสร้างผลงานศิลปะโดยทีท่�าได้เพยีง

แค่ลอกเลยีนแบบศลิปะตะวนัตกโดยมไิด้สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ 

เพิ่มเติมจากความคิดหรือศักยภาพของศิลปินนั้นไม่ได้เป็น

หนทางที่ถูกต้องส�าหรับการท�างานศิลปะ

“ฉันหมกมุ่นกับการขีดขีดเขียนเขียนมาสิบห้าปี 

จนถึงในปี 1958 ปีนั้นฉันเร่ิมมีโอกาสสร้างสรรค ์

ผลงานจิตรกรรมที่ฉันพอใจและมีผลเป็นผลงานที่มี

เอกลักษณ์ของฉันเอง ในระหว่างนั้นช่างเขียนใน

กรงุเทพฯ เท่าทีฉ่นัได้เหน็จากการแสดงในทีต่่างต่าง

ในกรุงเทพฯ ส่วนมากก็เป็นวิวทิวทัศน์ ลอกเลียน

แบบฝรั่งหรือยุโรป ซ่ึงเป็นไปในท�านองเหมือนจริง

หรอืแบบอมิเพรส หลายหลายคนชอบเขยีนตามแบบ

จิตรกรเอกของยุโรปจนหลายหลายคนว่ามันเป็น

แบบฝรั่ง” (จ่าง แซ่ตั้ง, ไม่ปรากฏปี : 44)

 ข้อเขียนที่ยกมาเป็นอีกจุดหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึง

การที่จ่างวิพากษ์วิจารณ์อิทธิพลของศิลปะแบบตะวันตกที่

ส่งผลต่อการสร้างศลิปะสมัยใหม่ในประเทศไทยอย่างชดัเจน 

ในปี 1958 ซ่ึงเป็นปีท่ีจ่างเร่ิมต้นสร้างผลงานจิตรกรรม

นามธรรมชิน้แรก จ่างเหน็ว่างานศลิปะนามธรรมเป็นผลงาน

ที่แสดงถึงตัวตนของเขา และเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์และ

แตกต่างจากวิธีการสร้างสรรค์งานที่ปรากฏอยู่ในเวลานั้น 

น�า้เสียงของจ่างแสดงออกในเชิงวิพากษ์วิจารณ์อย่างชัดเจน 

ในขณะเดียวกัน มิใช่เพียงอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก แต่

จ่างก็ตั้งค�าถามกับความเป็นไทยที่ด�ารงอยู ่และเป็นอีก

กระแสหนึ่งที่ครอบง�าวิธีการสร้างผลงานศิลปะด้วยเช่นกัน 

เพราะการเกิดขึ้นของศิลปะไทยสมัยใหม่ส่วนหนึ่งคือการ

ปรับเปลี่ยนอิทธิพลแบบศิลปะตะวันตกให้ผสมผสานกับ

ศิลปะแบบไทยประเพณีที่ด�ารงอยู่ในอดีต ซึ่งความเป็นไทย

ดังกล่าวก็ครอบง�าวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินบาง

กลุ่มด้วยเช่นกัน จ่างให้ความเห็นเก่ียวกับการสร้างผลงาน

ศิลปะในลักษณะของศิลปะแบบไทยประเพณีไว้ว่า

“ภาพเขียนลายไทยก่ีร้อยปีมาแล้ว แต่นี่ผ่านมา 

กี่ร้อยปีแล้วไทยของเราจะมีเพียงป่าหิมพานต์ป่านี้

ป่าเดยีวหรอื ป่าปัญญาของเราย่อมมเีกดิขึน้ได้ทกุยคุ

ทุกสมัย ป่าหิมพานต์ใหม่ย่อมมีเกิดขึ้นใหม่และมาก

ขึ้น ฉันจึงอยากให้ทัศนะปัญญากว้างขวางยิ่งขึ้น 

กว่านี้” (จ่าง แซ่ตั้ง, ไม่ปรากฏปี : 32)

 สิ่งที่ต้องชี้ให้เห็นเพ่ิมเติมก็คือ การปฏิเสธทั้ง

อิทธิพลศิลปะตะวันตกและอิทธิพลของศิลปะไทยประเพณี

ของจ่างนัน้น่าสงัเกตว่าจ่างไม่ได้ปฏเิสธศลิปะแบบตะวันตก

หรือความเป็นไทยเลยเสียทีเดียว ในข้อเขียนของจ่างแทบ

ไม่มจีดุใดทีจ่่างวิพากษ์ไปทีผ่ลงานศลิปะตะวันตกหรือความ

เป็นไทยโดยตรง หากแต่เพียงวิพากษ์วิธีการสร้างสรรค ์

ผลงานของศิลปินไทยในขณะน้ันทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากตะวนัตก

โดยส่งอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการท�างาน ในขณะเดียวกัน

จ่างก็เห็นว่าการท�างานศิลปะในแบบตะวันตกโดยที่ไม่ได้

สร้างเทคนคิ วิธีการ หรือเนือ้หาใหม่ๆ นอกเหนอืไปจากการ

ภาพวาดทวิทศัน์แบบสจันยิม (realism) หรอือมิเพรสชนันสิม์ 

(impressionism) นั้นจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมใน 

การสร้างผลงานศิลปะ จ่างเห็นว่าสิ่งที่สมควรจะเป็นในการ
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สร้างผลงานศลิปะคอืการสร้างส่ิงทีเ่รียกว่า “ศลิปะบรสิทุธิ”์ 

ซึ่งส�าหรับจ่างแล้ว การสร้างศิลปะบริสุทธิ์นั้นมีความหมาย

ถึงศิลปะที่บริสุทธิ์จากการลอกเลียนแบบ และเป็นแนวทาง

ที่จ่างยึดถือในการสร้างผลงานศิลปะ จ่างอธิบายถึงศิลปะ

บริสุทธิ์ไว้ว่า

“อะไรคือศิลปะบริสุทธิ์ ตามทัศนะของฉัน ศิลปะ

บรสิทุธิคื์อผลงานศลิปะทีส่ร้างสรรค์ด้วยปัญญาสร้าง

สรรค์ของตน โดยไม่ไปขโมยรปูแบบความคิดของคน

อื่นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ของตน

ในทีน่ีจ้ะยกตวัอย่างอย่างหนึง่เพ่ือให้อย่ามีการเข้าใจ

ผดิ มีอยูว่่าเมือ่ศลิปินเอกคนหนึง่ไปประทบัใจผลงาน

ของศิลปินโบราณ แล้วอยากได้ผลงานรูปเร่ืองนั้น

มาสร้างสรรค์เป็นผลงานปัญญาของตน โดยศิลปิน

เอกผูน้ัน้เพยีงน�าเรือ่งราวและรปูเรือ่งทีป่ระทบัใจน�า

มาแล้วสร้างสรรค์ให้เป็นรปูปัญญาแสดงออกของตน

ในรูปลักษณ์ของตน ผลงานเช่นนี้นับว ่ามีการ

สร้างสรรค์ มีคุณค่าศิลปะแสดงออก ถ้าผู ้นั้น 

ลอกเลียนตามรูปแบบ เร่ืองราว สีสัน ตามตามกัน  

ก็นับว่าผลงานนั้นขาดการสร้างสรรค์” (จ่าง แซ่ตั้ง, 

ไม่ปรากฏปี : 44)

 จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ศิลปะบริสุทธิ์” ของจ่างไม่ใช่

การปฏิเสธอิทธิพลจากสิ่งอื่นๆ โดยส้ินเชิง เพราะในความ

เป็นจริงแล้ว การสร้างผลงานศิลปะโดยเฉพาะศิลปะ 

สมยัใหม่เป็นการสร้างผลงานศลิปะจากสิง่ทีอ่ยูใ่นกระแสส�านกึ

ของศิลปิน (stream of consciousness) ซึ่งหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ที่จะได้รับอิทธิพลจากสิ่งภายนอกที่มากระทบ รวมถึง

ศิลปะตะวันตกและศิลปะไทยประเพณี แต่จ่างเรียกร้องให้

ผูท้ีเ่ป็นศลิปินคดิและไตร่ตรองอทิธิพลเหล่าน้ัน ตลอดจนน�า

มาคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของตนเองอย่างมีคุณค่า มิใช่

เพียงแค่การได้รับแรงบันดาลใจและน�าแรงบันดาลใจเหล่า

นั้นมาสร ้างผลงานศิลปะโดยฉาบฉวยและไม่ได ้ผ ่าน

กระบวนการทางปัญญา

“แต่เท่าที่ความคิดของฉันมีในปัจจุบัน ก็ไม่ได้

หมายความว่า ให้เราลอกเลยีนขโมยรปูแบบอย่างผวิ

เผนิ แต่เป็นรูปแบบปัญญาอนัยิง่ใหญ่ส�าหรบัตวัอย่าง

ให้พลังแก่เรา เพื่อให้เราตั้งหน้าสร้างสรรค์งานอย่า

ฉาบฉวย ไม่ว่าผลงานศลิปกรรมหรือวรรณกรรมหรอื

ดนตรี หรืออื่นอื่น ก็ย่อมไม่ใช่ผลงานที่ไร้ปัญญาการ

สร้างสรรค์ด้วยความสามารถของตน ทุกยุคทุกสมัย

ทุกคน ผู้สร้างสรรค์ก็ตกอยู่ในฐานะต้องสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ เพื่อให้รูปปัญญาใหม่เกิดขึ้นในวงการ

ศิลปกรรม หรือวงการวรรณกรรมหรืออ่ืนอ่ืน เพื่อ

เป็นพลงัสร้างเสรมิให้เหน็ว่ามนษุย์ทกุยคุทกุสมยันัน้

ไม่ได้ไร้ปัญญา (จ่าง แซ่ตั้ง, ไม่ปรากฏปี : 20-21)

 ในความเป็นจรงิแล้ว จ่างก็ศกึษาผลงานศลิปะของ

ทั้งตะวันตกและตะวันออก แต่ด้วยบริบทแห่งยุคสมัย  

การเข้าถงึข้อมูลของศลิปะในโลกตะวันตกคงมใิช่เรือ่งง่ายนกั 

ในขณะเดยีวกันช่วงปลายทศวรรษที ่1950 จนถงึต้นทศวรรษ

ที่ 1960 การเรียนการสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยศิลปากร

เริ่มเป็นระบบมากขึ้น และเกิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนั สนันิษฐานว่าในช่วงนัน้จ่างน่าจะ

ได้ศกึษางานศลิปะแบบตะวนัตกมากขึน้ (เพราะข้อเขยีนของ

จ่างที่น�ามาศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ ถึงแม้จะยังไม่มีการรวม

เล่มตีพิมพ์อย่างแน่ชัด แต่ข้อเขียนส่วนใหญ่ถูกเขียนขึ้นใน

ช่วงต้นทศวรรษที่ 1970) โดยเฉพาะงานศิลปะแบบสัจนิยม

หรืองานศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์ซึ่งค่อนข้างเป็นท่ีนิยม

และส่งอิทธิพลต่อการสร้างงานของกลุ่มศิลปินไทยในขณะ

นั้น ส่วนผลงานศิลปะนามธรรมนั้น นอกจากจ่างแล้ว ศิลปิน

ไทยจะเร่ิมต้นสร้างผลงานลักษณะดงักล่าวในช่วงต้นทศวรรษ

ที ่1960 (หลงัทศวรรษที ่2500) โดยเริม่ต้นจากผลงานศลิปะ

แบบกึ่งนามธรรมในแบบศิลปะคิวบิสม์ในยุโรป ศิลปินไทยที่

มีชื่อเสียงนิยมสร้างผลงานในรูปแบบดังกล่าว คือ เฟื ้อ  

หริพิทักษ์ และ สวัสดิ์ ตันติสุข (อ�านาจ เย็นสบาย, 2524 : 211-

212) ซ่ึงเป็นแนวทางทีแ่ตกต่างไปจากผลงานศลิปะนามธรรม

ของจ่างทีถ่กูจดัว่าเป็นศลิปะในแบบทีใ่กล้เคยีงกบัศลิปะแบบ

เอกซ์เพรสชันนิสม์ (abstract expressionism) ที่ในขณะ

น้ันยงัไม่เป็นทีน่ยิมในการสร้างผลงานของศลิปินไทยมากนกั 

เมือ่พจิารณาประกอบกับบรบิทของยคุสมยัและอปุสรรคทาง

ภาษาของจ่างในการท่ีจะเข้าถึงข้อมูลของโลกตะวันตก นัก

วิชาการเช่น เดวิด เทห์ (Teh, 2017a ; Teh, 2017b) จึงเห็น

ว่าผลงานศลิปะนามธรรมของจ่างเป็นงานศิลปะนามธรรมที่

อยู ่บนฐานทางปรัชญาแบบตะวันออกมากกว่าการได้รับ

อิทธิพลจากตะวันตก

 แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จ่างจะได้ศึกษาผลงาน

ศิลปะของศิลปินคนอ่ืน ๆ แต่จ่างยังคงยืนยันแนวทางการ

สร้างงานของเขาที่ให้ความส�าคัญกับปัญญาแสดงออกและ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศักยภาพของศิลปินผู้สร้างซึ่งยังเป็นแก่นสารของสิ่งที่จ่าง

เรียกว่าศิลปะบริสุทธิ์ จ่างเขียนถึงประเด็นนี้ไว้ว่า

“ยามเม่ือฉันศึกษาผลงานศิลปกรรมของโลก  

ช่างเขยีนเอกของโลก ฉันกย็กย่องนยิมชมชอบความ

สามารถและปัญญาแสดงออกและพลังของเขามาก 

แต่ยามสร้างสรรค์ฉันจ�าเป็นต้องละปัญญาความ

สามารถของผูอ้ืน่ให้หมดสิน้ คงเหลอืแต่ปัญญาความ

สามารถและปัญญาของฉันเอง ไม่ให้มขีองใครอืน่มา

แทรกซ้อนเป็นอนัขาด ไม่ว่าทางปัญญา รปูความคดิ 

เรื่องราว และเทคนิควิธีท�า 

……

เมื่อฉันวิจัยวิจารณ์ผลงานของฉัน ถ้าพบว่าอันใด

เป็นการถกูแทรกซ้อน ผลงานชิน้นัน้กเ็ป็นอนัต้องพงั

ไป ทัง้ทัง้ฉนัรกัในขบวนการสร้างสรรค์อืน่อืน่ของฉนั

ในขณะนั้น แต่จะท�าอย่างไรได้ ก็ต้องท�าลายทิ้งเสีย 

ก็เหมือนบทกวีที่ฉันเขียน ถ้ามีขี้ปากของคนอื่นหรือ

รูปความคิดของคนอื่น เข้ามาในบทกวีของฉันฉันก็

ต้องท�าลายท้ิง อย่างนี้ถ้าเหลือไว้ไม่ใช่ของฉัน แล้ว

จะเรียกว่าบทกวีของฉันได้อย่างไร บทกวีของฉันก็

ต้องเป็นของฉันทั้งหมดด้วยปัญญาความสามารถ

ของฉันทั้งขบวนการ” (จ่าง แซ่ตั้ง, ไม่ปรากฏปี : 

35-36)

 นอกจากเจตจ�านงของจ่างในการท�างานทีแ่ตกต่าง

จากศิลปินคนอืน่แล้ว ส่ิงท่ีท�าให้จ่างเป็นทีรู้่จกัอกีประการหน่ึง

คอืการทีเ่ขาไม่ยอมขายผลงานศิลปะท่ีเขาสร้าง ซึง่ตลอดชีวิต

ของจ่างไม่เคยขายผลงานศิลปะชิ้นใดออกไปเลย ในแง่หนึ่ง

การไม่ขายผลงานศิลปะของจ่างเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่จ่าง

เรียกว่า “ศิลปะบริสุทธิ์” ซึ่งเป็นเสมือนหลักการที่จ่างยึดถือ

ตลอดชีวิตการท�างานของจ่าง เพราะศิลปะบริสุทธิ์ในทัศนะ

ของจ่างคือศิลปะที่อาศัยพลังปัญญาและการสร้างสรรค์โดย

อาศัยปัญญาของศิลปิน ในทัศนะของจ่างแล้ว ผลงาน

สร้างสรรค์ทางปัญญาเหล่านัน้เป็นเสมือนการฝึกฝนตนเองให้

เห็นค่าของปัญญามนุษย์มากกว่าการท�าเพื่อเงินทอง 

“เรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อขาย เกี่ยวกับเงินทองใน

กรงุเทพฯ มมีากมาย เกีย่วกับการขายภาพเขียน ซือ้

ภาพเขียน มันไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม เพราะ

เป็นของของเรา เราสร้างเองท�าเองไม่ได้ไปขโมยของ

ใคร ขโมยของคนอื่น

ครอบครวัของฉนัมาลงทนุด้วยชวิีต แต่ฉนัเอามาขาย

เป็นสตางค์ ชวิีตของฉนัช่างมค่ีาเหลอืเกิน มค่ีาเพยีง

สตางค์ที่คนจะซื้อขายกันเท่านั้น การสร้างผลงาน

ศลิปกรรม คอืการสร้างสรรค์ผลงานปัญญา ไม่ใช่การ

ท�าเฟอร์นิเจอร์หรือช่างไม้ หรือคนท�าอาหารไว้ขาย

เป็นเงินเป็นทอง คนเขียนบทกวีไม่ใช่คนเป็นเสมียน

หรือคนเขียนหนังสือขาย ต่างคนต่างความต้องการ

การสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน

คุณค่าปัญญาของมนุษย์ ไม่ใช่การกระท�าที่หมกมุ่น

อยู่กับอามิส พูดไปมันก็เหมือนคนบวช แต่การบวช

ของฉนัไม่ต่างกบัการบวชเรียนอย่างอ่ืน การสละของ

ฉันก็คงไม่ต่างกับการสละอ่ืนอ่ืน” (จ่าง แซ่ตั้ง, ไม่

ปรากฏปี : 39)

 ในขณะทีจ่่างสร้างผลงานศลิปะและไม่ขายผลงาน

ของตนเองตลอดเวลาทีเ่ขามชีวีติอยู ่จ่างกอ็าศยัอาชพีอืน่ใน

การหาเลี้ยงครอบครัว กิจการอย่างหนึ่งของจ่างที่มีชื่อเสียง

คือการท�าเก๊กฮวยส�าเร็จรูป ซ่ึงจ่างได้ท�าออกขายในช่วงต้น

ทศวรรษที่ 2520 และมีการโฆษณาในหนังสือนิตยสารต่างๆ 

ในชือ่ เก๊กฮวย ตรา ครอบครวั จ่าง แซ่ตัง้ ซึง่ในปี พ.ศ. 2543 

คาราบาวได้แต่งเพลงชือ่ว่า จ่าง แซ่ตัง้ ในอลับ้ัม คนสร้างชาติ 

และได้เน้นย�้าถึงการไม่ขายงานศิลปะของจ่าง และการเลี้ยง

ครอบครัวด้วยกิจการเก๊กฮวย แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จ่าง 

จะไม่ขายผลงาน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจ่างจะปฏิเสธหรือ

มองการขายงานศิลปะในแง่ลบ เพราะส�าหรับจ่างแล้ว  

การขายงานไม่ใช่เร่ืองผิดศลีธรรม แต่การไม่ขายผลงานศลิปะ

เป็นทางเลือกของจ่างบนเป้าหมายในการท�างานของเขา  

ในข้อเขียนต่างๆ ของจ่าง ได้เขียนถึงประเด็นนี้ไว้ว่า

“ฉันก็เคยพบเคยเห็นคนมุ่งเขียนภาพขาย เขาก็มี

ชวิีตอย่างหนึง่ คนเป็นพ่อค้ากม็ชีวิีตอกีอย่างหนึง่ คน

เป็นลูกจ้างนายจ้างก็มีชีวิตอีกอย่างหนึ่ง แต่ผลที่สุด

ทุกคนมีอะไรเหลือบ้างในชีวิต และเราต่างคนต่างมี

ไม ่เหมือนกัน เขามีทรัพย ์สมบัติเงินทองที่คน

อุปโลกน์ ฉันมีผลงานศิลปกรรมที่ฉันสร้างหรือ 

ผลงานปัญญาของฉนั องค์พระองค์เจ้าท่านกม็อีกีอย่าง

หนึ่งของท่าน” (จ่าง แซ่ตั้ง, ไม่ปรากฏปี : 39-40)

“ฉันบอกกับบางคนว่า การคิดจะค้าขายรูปของ

ตนเองผลงานของตนเอง หรอืสมบตัขิองตนนัน้ไม่ผดิ
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กฎหมาย และก็ไม่ผิดศีลธรรมด้วย ค้าขายได้” (จ่าง 

แซ่ตั้ง, ไม่ปรากฏปี : 80)

 จะเห็นได้ว่าการสร้างผลงานของจ่าง แซ่ตั้ง เกิด

ขึ้นจากเจตจ�านงของจ่างที่ต้องการจะสร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปะในแนวทางใหม่ๆ โดยจ่างเหน็ว่าผลงานศลิปะเป็นเรือ่ง

ราวของการสร้างสรรค์ที่จ�าเป็นต้องสร้างขึ้นมาจากพลัง

ปัญญาของศิลปินมากกว่าการเลียนแบบหรือลอกเลียน

แนวทางจากศิลปินคนอื่น และเจตจ�านงในการสร้างสรรค์

นั้นต้องเป็นเจตจ�านงท่ีปราศจากการคิดถึงอามิสหรือผล

ประ โยชน ์  ทั้ ง นี้ จ ่ า ง มี ลั กษณะ เป ็ นป ั จ เ จกนิ ยม 

(individualism) และยืนยันความเป็นตนเองผ่านการเป็น

คนไทยเชื้อสายจีนในลักษณะเดียวกันกับการสร้างผลงาน

ศิลปะที่แตกต่างจากคนอื่น ด้วยทัศนคติดังกล่าวจึงเป็น 

พืน้ฐานทีน่�าไปสูก่ารสร้างผลงานจติรกรรมนามธรรมทีม่ชีือ่เสยีง

ของจ่าง

งานศิลปะนามธรรม
 งานศิลปะนามธรรมเป็นงานชุดหนึ่งท่ีสร้างช่ือให้

กับจ่าง สุธี คุณาวิชยานนท์ (2545 : 72, 93) เสนอว่าจ่าง

เป็นจิตรกรไทยคนแรกที่สร้างงานนามธรรมโดยปราศจาก

ภาพตัวแทนของสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุใดๆ ในโลกที่เรารู้จัก ใน

ขณะที่ อภินันท์ โปษยานนท์ (Poshayananda, 1992 :  

135 - 137, 162) อธบิายว่าความสนใจของจ่างอยูบ่นฐานของ

การศึกษาธรรมชาติ ปรัชญาจีน และกวีนิพนธ์ ดังนั้นนิยาม

ของงานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างจึงสัมพันธ์กับปรัชญา

เซน เต๋า และพุทธ อภินันท์เชื่อมโยงผลงานของจ่างเข้ากับ

ศิลปะแบบส�าแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรม (abstract 

expressionism) และกัมมนัตจติรกรรม (action painting) 

โดยช้ีให้เห็นถึงกระบวนการสร้างผลงานของจ่างท่ีมักจะ

สร้างงานอย่างฉับพลันผ่านช้ินส่วนของร่างกายต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นนิ้ว มือ แขน หรือเข่า นอกจากนี้จ่างยังมีอิทธิพลถึง

ศิลปินในรุ่นถัดมา เช่น สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมยศ  

หาญอนันทสุข, จุมพล อภิสุข และนิตยา ศักดิ์เจริญ อีกด้วย

 ชัดเจนว่ากระแสศิลปะสมัยใหม่เป็นส่ิงหนึ่งที่เกิด

จากอทิธพิลของความคดิสมยัใหม่ของตะวนัตก จอห์น คลาร์ก 

(Clark, 1993 : 5) ชี้ให้เห็นว่าศิลปะสมัยใหม่ในอุษาคเนย์ 

มีความเกี่ยวข้องในเชิงวงศาวิทยา (genealogy) กับ 

ความคิดสมัยใหม่ของตะวันตก แต่เมื่อมันเข้ามาสู่บริบท 

ของอษุาคเนย์แล้ว ศิลปะสมยัใหม่กลายเป็นวาทกรรมทีร่วมถงึ

การยอมรับกับการ เปลี่ ยนรูป เชิ งท ้องถิ่ น  ( loca l 

transformation) ของรปูแบบทางศลิปะ ท�าให้ผลงานศลิปะ

สมยัใหม่ในบรบิทของอษุาคเนย์มีความแตกต่างไปจากตะวนัตก 

เดวิด เทห์ (Teh, 2017a : 33-34) ยืนยันความคิดนี้ของ 

คลาร์กโดยช้ีให้เห็นว่าการพูดถึงศิลปะสมัยใหม่ในบริบท 

อุษาคเนย์เป็นสิง่ทีต้่องถกูอธิบายโดยค�านึงถงึความเป็นเอกเทศ

ของแต่ละรฐัชาต ิในขณะเดยีวกนัมนักย็งัสมัพนัธ์กบัภมูภิาค 

(regional) และนานาชาติ (international) ในทัศนะของ

เทห์และคลาร์ก ศลิปะสมยัใหม่ในบรบิทอุษาคเนย์จงึมคีวาม

สัมพันธ์กับบริบทของรัฐชาติอย่างแยกไม่ออก ในกรณีของ

ศิลปะไทยสมัยใหม่เง่ือนไขหนึ่งของการถูกยอมรับในฐานะ

ของศิลปินผู ้สร้างศิลปะไทยสมัยใหม่จึงหมายถึงความ

สัมพันธ์กับความเป็นไทย ซ่ึงนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏทั้งใน 

ตัวตนและผลงานของจ่าง (Teh, 2017a : 42)

 ในความเป็นจริงแล้ว การที่ตัวตนและผลงานของ

จ่างแปลกแยกจากกระแสศิลปะไทยสมัยใหม่นั้นไม่ได้

หมายความว่าจ่างไม่ได้ตระหนักถึงขนบการสร้างผลงาน

ศิลปะในขณะนั้น จากการศึกษาจากข้อเขียนของจ่างชี้ให้

เห็นว่าจ่างไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปของยุคสมัย ซึ่งจ่างช้ีให้

เห็นว่ามันมีอยู่ แต่ไม่ได้เป็นแนวทางที่จ่างเลือกที่จะท�าตาม 

ในตอนหนึง่ จ่างเขยีนถงึบรบิทการท�างานของตนเองในขณะ

นั้นว่า

“ฉันคนเดียวเท่านั้นที่บ้าอย่างของฉัน เพื่อนเพื่อน 

ไม่ชอบเขยีนแต่ชอบเขยีนอย่างฝร่ัง ลอกแบบหนงัสือ 

บ้างก็ออกไปเขียนตามธรรมชาติ ทิวทัศน์ แม้ฉันจะ

ไปด้วยฉันก็เขียนอย่างที่ฉันชอบ เพ่ือนก็ว่าออกมา

เขยีนข้างนอกแล้วเขยีนอย่างนีไ้ปหาอะไร ฉนักไ็ด้แต่

พอใจสร้างอย่างฉนัชอบ แล้วฉนักค่็อยศกึษา ภายหลงั

มีหนังสือของต่างประเทศมายิ่งมาก ก็มีพวกงาน 

แอบสแทรค เพือ่นเหน็คล้ายกับของฉนักเ็ลยเรียกว่า

ของฉนัเป็นพวกงานแอบสแทรค ฉนัก็ไม่ว่าอะไร แต่

ฉันก็ดูของต่างประเทศ ของเขาเขียนกันยังมีรูปร่าง

เป็นทิวทัศน์ เป็นตัวอะไรอะไร บางทีก็เป็นตัวคน

อย่างทีปั่จจบุนัเรียกว่าก่ึงแอบสแทรค แต่ของฉนัมนั

ไม่กึ่งกันล่ะ ของฉันมันไปกันเลย” (จ่าง แซ่ตั้ง,  

ไม่ปรากฏปี : 45-46)

 ข้อเขียนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะปัจเจก

นิยมของจ่างอย่างชัดเจน โดยจ่างเลือกที่จะสร้างผลงานใน
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนวทางของศิลปะนามธรรมตามความต้องการของเขา ใน

ขณะทีเ่พือ่นของเขารอบตวัสร้างผลงานศิลปะในแนวทางอืน่

ทีจ่่างเรยีกว่าเป็นการเขียนอย่างฝร่ัง ข้อเขยีนดงักล่าวแสดง

ให้เห็นว่าจ่างมิได้สร้างผลงานศิลปะโดยที่ไม่ทราบถึง

แนวทางและวิธีการสร้างผลงานศิลปะแบบอื่นที่มีอยู ่ใน

บริบทของยุคสมัยที่เขามีชีวิตอยู่ และในข้อเขียนตอนอื่นๆ 

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า จ่างมิได้ไม่มีความรู้หรือไม่มี

ความสนใจใดๆ ต่อโลกภายนอกและกระแสตะวันตกที ่

เชี่ยวกราก ในขณะเดียวจ่างก็มิได้เป็นเพียงลูกจีนพลัดถิ่นที่

ไม่ใส่ใจต่อวัฒนธรรมไทยประเพณี แต่จ่างเลือกท่ีจะสร้าง 

ผลงานศิลปะในแนวทางของตนเองโดยมองว่าส่ิงที่เขาท�า

เป็นการสร้างสรรค์ ในทัศนะของจ่างดูเหมือนว่าศิลปินหรือ

ผูส้ร้างสรรค์มิได้มหีน้าทีเ่พยีงสร้างสรรค์งานศลิปะโดยอาศยั

แรงบันดาลใจเพียงเท่านั้น แต่จ่างเรียกร้องให้ศิลปินหรือ 

ผู้สร้างสรรค์ท�าหน้าที่ในการสร้างสรรค์จรรโลงส่ิงใหม่ๆ ที่

หนห่ีางไปจากสิง่ทีม่อียู ่อนัเป็นการสร้างพืน้ทีใ่หม่ๆ ให้กบัการ

ท�างานศิลปะ

“ปัจจุบัน ถ้าเราลอกเลียนยุโรป แล้วเราเป็นอะไร  

กข็ีข้้ายโุรปไงล่ะ ถ้าเราลอกเลยีนของไทยสมัยโบราณ

ของเรา แล้วเราเป็นอะไร ก็อ้ายลูกหลานไร้ปัญญา

ของบรรพบุรุษ ฉันรู ้ว ่าการที่เราเองไม่สามารถ

สร้างสรรค์กเ็ป็นเพียง ‘เศษ’ เศษอะไร กเ็ศษปัญญา 

เศษขี้ข้า แล้วความสามารถของตนอยู่ที่ไหน ไม่มี

หรือ ความสามารถสร้างสรรค์ไม่มี แล้วจะอ้างว่า

สร้างสรรค์ไปท�าไม สร้างสรรค์อะไร จะเป็นการ

สร้างสรรค์ได้อย่างไร” 

........

อย่างเดียวกับผลงานประติมากรรม พระพุทธรูป 

สมัยสุโขทัยปางลีลา ซึ่งมีรูปเส้นนอกอย่างงดงาม

สัมพันธ์อย่างสูง ปริมาตรอันงดงาม แสดงออกใน

ความงดงามของนามธรรมแสดงออกอย่างสูง ซึ่งฉัน

ยงัไม่เคยเหน็ประตมิากรรมชิน้ไหนของโลกจะงดงาม

เท่า เท่านี้เราก็คงมีโอกาสรู้เห็นคุณค่าของผลงาน

ศิลปกรรมอย่างสูงด้วยปัญญาสร้างสรรค์ของ

บรรพบรุษุ แล้วปัจจุบนัลูกหลานอย่างเราสร้างสรรค์

อะไร ได้แต่เท่ียวลอกเลียนขโมยปัญญาของผู้อื่น 

แล้วอ้างเป็นของตน น่าอาย บ้างกไ็ม่ยอมสร้างสรรค์ 

เทีย่วอ้างเพือ่หากนิไปวนัวนั ยิง่น่าอาย” (จ่าง แซ่ตัง้, 

ไม่ปรากฏปี : 98-99)

 การสร้างผลงานจิตรกรรมของจ่างจึงมีลักษณะ

เป็นการทดลองสร้างสรรค์และเป็นการเดนิทางไปส�ารวจเส้น

พรมแดนของโลกศิลปะ ทัง้ในแง่ของโลกศลิปะทีส่มัพนัธ์กบั

ส่ิงที่เคยมีอยู่แล้ว หรือในแง่ของโลกในฐานะประสบการณ์

ส่วนตัว ผลงานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างจึงมีอยู่นอกจาก

ในฐานะการเจริญสติ ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ ตามที่

ได้กล่าวมาแล้ว ผลงานของจ่างยงัเป็นเครือ่งมอืในการส�ารวจ

ถึงสภาวะความรู้สึกของตน และการค้นคว้าส�ารวจเส้น

พรมแดนของความรู้สึกและโลกศิลปะ จ่างเขียนถึงประเด็น

นี้ไว้ว่า

“แต่สิ่งที่ฉันจะพูดหรือเขียน ฉันชอบเรื่องราวเกี่ยว

กับศิลปะ อยู่กับตัวฉันได้กับตัวฉัน ไม่ว่าเรื่องศิลปะ

นัน้จะเป็นสิง่ทีฉ่นัค้นพบเอง หรอืสิง่ค้นพบไปตรงกบั

เรื่องราวศิลปะที่เคยมีอยู่ (แต่อันนี้ไม่ใช่ได้มาจาก

ต�ารา แต่ได้มาโดยตรง) 

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

 เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว นบัแล้วก็เป็นเวลายีส่บิเก้า

ปีส�าหรับฉัน ตั้งแต่ฉันอายุเก้าขวบ จนเด๋ียวนี้อายุ

สามสบิเจด็ ในช่วงเก้าขวบถงึอายยุีส่บิสีปี่ ตลอดช่วง

นัน้ฉนัยงัอยูใ่นช่วงศกึษาไม่รู้อะไรมากนัก ตัง้แต่อายุ

ยีส่บิสีถ่งึสามสบิเจด็ ฉนัก็เริม่สร้างผลงานเป็นตัวของ

ตัวเองได้ ในปีนั้นพอดีถึงปี 1958 ฉันสร้างผลงาน

ศิลปกรรมในรูปแบบนามธรรมได้เป็นชิ้นแรก แล้วก็

สร้างมาตลอดสิบสามปีที่ผ่านมา ช่างไม่ใช่เร่ืองง่าย

ง่ายเลย ส�าหรับผลงานชิ้นแรกและชิ้นต่อต่อไป 

เพราะแต่ละชิ้นต่อต่อไปนั้นหมายถึงจะได้อะไรขึ้น

มาใหม่ จะได้อะไรขึน้มาใหม่ทกุทุกชิน้ตลอดมา ไม่ใช่

สกัแต่ว่าจะท�าซ�า้ท�าซากกนัโดยไม่มอีะไรดขีึน้มาอกี 

เร่ิมตั้งแต่ปัญหาง่ายง่ายจนยากแสนยาก เร่ิมตั้งแต่

ถามว่าเขียนท�าไม (สร้างท�าไม) จนมีอะไรดี มี

ประโยชน์อย่างไร มีคุณค่าประโยชน์อย่างไร” (จ่าง 

แซ่ตั้ง, ไม่ปรากฏปี : 32-35)

 โอเรยีนนา แคชชโิอเน่ (Cacchione, 2018 : 8-9) 

ช้ีให้เห็นว่างานจิตรกรรมนามธรรมของจ่างสามารถถูกอ้าง

ไปถึงการเขียนพู่กันจีน (calligraphy) ได้ โดยในงานที่มี
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ลกัษณะเป็นกมัมนัตจติรกรรม (action painting) มลีกัษณะ

คล้ายกับการเขียนพู่กันจีนที่ถูกขยายขนาดจากขนาดเล็ก

กลายมาเป็นขนาดใหญ่ และในขั้นตอนการสร้างผลงานมี

ลกัษณะคล้ายกนัคอืเป็นส่วนหนึง่ของการรวบรวมสมาธิและ

การฝึกจิต โดยจ่างอาศัยร่างกายของเขาในฐานะพู ่กัน 

ส�าหรับจ่างแล้ว เขายืนยันว่าการสร้างผลงานศิลปะ

นามธรรมเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญส�าหรับเขา มันคือการ

ถ่ายทอดอารมณ์และพลงังานออกมาสูต่วัผลงาน จ่างอธิบาย

ถึงการสร้างผลงานนามธรรมของเขาว่า 

“งานนามธรรมที่ฉันสร้าง ในนั้นจะมีพลังงาน เวลาที่

เรามองดูมันจะมีการเคล่ือน ตั้งแต่มวลใหญ่ๆ จน

กระทั่งอณูเล็กๆ นอกจากพลังงานแล้วยังมีภาวะ

สัมพันธ์ ไม่ใช่ป้ายซี้ซั้ว หรือป้ายเปะปะ แบบนั้นฉัน

ไม่เอา เพราะมันไม่ได้ป้ายด้วยสติปัญญา และพร้อม

กนันัน้ยงัมพีลงังานท่ีเกนิกว่าธรรมดาจะสร้างได้ สิง่นี้

แหละ คือนามธรรมส�าคัญ” (จ่าง แซ่ตั้ง, 2533 : 20)

 ผลงานนามธรรมของจ่างจงึเป็นผลผลติของความ

ตั้งใจและตระหนักถึงบริบทของวงการศิลปะในขณะท่ีจ่าง

ก�าลงัสร้างผลงานศลิปะ ซึง่การเกิดขึน้ของผลงานจติรกรรม

นามธรรมของจ่างนั้นเป็นเสมือนค�าประกาศของจ่างในการ

แสดงตัวในฐานะผู้สร้างสรรค์และไม่สนใจต่อขนบการสร้าง

ผลงานในช่วงเวลาที่มีมาก่อนหน้า

ตัวตน	สถานะ	และศิลปะสมัยใหม่
 ถึงแม้ว่าจ่างไม่ได้มีพื้นที่มากนักในประวัติศาสตร์

ศิลปะไทยสมัยใหม่ เช่นเดียวกับที่มีนักวิชาการหลายๆ คน

จดัให้จ่างเป็นศลิปินทีท่�างานอยูช่ายขอบของความเป็นสมยั

ใหม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นอาจไม่ใช่ปัญหาในการที่จะ

ท�าความเข้าใจผลงานของจ่าง เพราะจากข้อเขยีนต่างๆ ชีใ้ห้

เห็นว่าจ่างตระหนักถึงสถานะของตนเองแม้กระทั่งในขณะ

ที่สร้างงานและจัดวางตัวเองบนพื้นที่ที่แตกต่างจากศิลปิน

ร่วมสมัยคนอื่นๆ

 เหตุผลหลักที่จ่างจัดวางสถานะตัวเองบนพื้นที่ที่

แตกต่างจากศิลปินร่วมสมัยคนอื่นตลอดจนแบบพิมพ์แห่ง

ชาติอันเป็นผลผลิตจากการเกิดขึ้นของศิลปะสมัยใหม่ใน

ประเทศไทยซึ่งเกิดจากการวางรากฐานโดยศาสตราจารย์

ศิลป์ พีระศรี ผ่านศิลปะในรูปแบบตะวันตกและถูกน�ามา

ผสมผสานกับความเป็นไทย ในแง่หนึ่งคือการที่จ่างมองว่า

ปฏบิตักิารของการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเป็นเรือ่งของการ

สร้างผลงานที่มาจากตัวตนและพลังปัญญาของศิลปิน

มากกว่าการให้ความส�าคัญกับบริบทและอิทธิพลวิธีการ

สร้างงานจากศลิปินคนอืน่ จ่างเหน็ว่าการสร้างผลงานศลิปะ

ควรเป็นการสร้างศลิปะบรสิทุธิ ์กล่าวคอืเป็นศลิปะทีบ่รสิทุธิ์

จากการลอกเลียนแบบ ในขณะเดยีวกนัก็เป็นศลิปะทีบ่ริสทุธิ์

จากอามสิและผลประโยชน์ นัน่ท�าให้ตลอดชีวิตของจ่างมไิด้

มีการขายผลงานใดๆ แม้แต่ชิ้นเดียว

 การตระหนกัถงึตวัตนและเจตจ�านงของจ่างในการ

สร้างผลงานศิลปะนอกจากจะท�าให้เห็นบริบทของจ่างที่

สัมพันธ์กับวงการศิลปะในช่วงเวลานั้นชัดเจนมากขึ้นแล้ว 

การเข้าใจถงึเจตจ�านงของจ่างยงัท�าให้เหน็ถงึต้นก�าเนดิของ

ผลงานของจ่างในฐานะของสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ

มั่นในพลังปัญญาของมนุษย์ ตลอดจนวิถีทางอันส�าคัญของ

ความเป็นสมยัใหม่โดยการตระหนกัถงึตวัตนของตนเองและ

ตั้งค�าถามถึงสถานะของตนเอง นอกจากนี้การสร้างผลงาน

ศิลปะจากพลังปัญญาของศิลปินในแนวคิดที่ว่าด้วยศิลปะ

บริสุทธ์ิของจ่างยังเน้นย�้าถึงลักษณะส�าคัญของศิลปะสมัย

ใหม่ ซึ่งก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในกระแสส�านึกของศิลปิน

ออกมาเป็นผลงานศิลปะ ถึงแม้การท�างานของจ่างจะเป็น

ชายขอบของความเป็นสมยัใหม่ในบรบิทของศิลปะไทยสมยั

ใหม่ แต่ผลงานของจ่างก็สะท้อนให้เห็นความเป็นสมัยใหม่

ในอีกแนวทางหนึง่ทีแ่ตกต่างออกไปจากสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นศลิปะ

ไทยสมัยใหม่ที่ถูกเข้าใจในขนบของประวัติศาสตร์ศิลปะใน

แบบดั้งเดิม



19

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารอ้างอิง
จ่าง แซ่ตั้ง. (ไม่ปรากฏปี). ทัศนศิลป์	-	ทัศนกวี. นครปฐม : พิพิธภัณฑ์ จ่าง แซ่ตั้ง (เอกสารอัดส�าเนา).

จ่าง แซ่ตั้ง. (2533). ทัศนศิลป์	กวีนิพนธ์. กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์.

จี วิลเลี่ยม สกินเนอร์. (2529). สังคมจีนในประเทศไทย	 :	 ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์. (พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ,  

ผู้แปล). กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

สธุ ีคณุาวชิยานนท์. (2545).	จากสยามเก่า	สูไ่ทยใหม่	:	ว่าด้วยความพลกิผนัของศลิปะจากประเพณสีูส่มยัใหม่และร่วมสมยั. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อ�านาจ เย็นสบาย. (2524). ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการ

ฝึกหัดครู.

Cacchione, Orianna. (2018). Tang	 Chang	 The	 Painting	 That	 is	 Painted	with	 Poetry	 is	 Profoundly	

Beautiful.	Chicago : Smart Museum of Art.

Clark, John. (1993).	Modernity	in	Asian	Art. Sydney : Wild Peony.

Poshyananda, Apinan. (1992). Modern	art	in	Thailand	:	Nineteenth	and	Twentieth	Centuries. New York 

: Oxford University Press.

Teh, David. (2017a). The	Preter-National:	The	Southeast	Asian	Contemporary	and	What	Haunts	It. 

ARTMargins, 6(1), 33-63.

__________(2017b). Misfits	:	Pages	from	loose-leaf	modernity. Berlin : Haus der Kulturen der Welt.



แนวคิดการน�ามิติทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบสร้างสรรค์ที่สับสน	
CULTURAL DIMENSION APPROACH CONCEPT TO CONFUSING 
CREATIVE DESIGN

กิตติพงษ์	เกียรติวิภาค	/	KITTIPONG KEATIVIPAK
สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
INDUSTRIAL CRAFTS DESIGN, FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS, THAMMASAT UNIVERSITY

Received: January 18, 2019
Revised: April 25, 2019
Accepted: May 1, 2019

บทคัดย่อ
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นส่ิงบ่งชี้สังคมและมนุษย์ สื่อสัญลักษณ์ของสังคมถึงความเจริญและความเสื่อม 

วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องแสดงถึงบุคลิกลักษณะของชาติ และเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ ประเทศใดมีวัฒนธรรมดี

จะส่งผลต่อความเจริญของคนในสังคม โดยปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญาก�าลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การตื่นตัวอันเป็นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากกระแสการผลิต 

เพื่อจ�าหน่ายตามกลไกของตลาด จากทิศทางดังกล่าวท�าให้นักออกแบบสร้างสรรค์ รวมถึงนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

ได้สนใจน�าแนวคิดการใช้มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงาน เพื่อให้เกิดจุดขาย

และสรา้งความแตกตา่ง รวมถงึการยึดโยงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่การตอ่ยอดใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ แต่นัน่กลับ

ก่อให้เกิดปัญหาจากความมักง่าย การขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอในการน�าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ การน�าไป

ใช้ออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมเดิม ส่ิงเหล่านี้ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งนั่นอาจ

เป็นการท�าลายมากกว่าการสร้างสรรค์ จากบทความจึงสะท้อนตัวอย่างการอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานที่เกิดข้ึน

ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถน�าวัฒนธรรมไปปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ค�าส�าคัญ: วัฒนธรรม, ภูมิปัญญา, การออกแบบ

Abstract
 Culture and wisdom are indicators of society and humans as they are the symbols of prosperity 

and deterioration. The culture itself is a symbol of national characteristics. The culture influences the 

development of the human mind. Countries with cultures results in the prosperity of people in society. 

Culture and wisdom have gained more attention from rapid changes in early 2000s. People’s full alertness 

is a result of the current push into the production for sale according to the market mechanism. Due to 

this trend, creative designers and involved scholars are interested in applying the concept of cultural 

dimensions and national wisdom to be a tool for design development to create a selling point and make 

a difference, including to weave the culture and wisdom into the development of the new products, but 

this, instead, caused problems from the carelessness, lack of sufficient knowledge to applying culture 

and wisdom to use. The use of designs that are not suitable for the original cultural context affected the 

original cultural capital. It was more destructive than creative; therefore, the article presented examples, 
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explanation and analysis of the data from the current work in order to better understand and appropriately 

apply culture and wisdom. 

Keyword: Cultural Wisdom Design 

บทน�า
 แนวคิดการน�ามิติทางวัฒนธรรม(Culture) และ

ภูมิปัญญา (Wisdom) เพื่อน�ามาใช้สู่การออกแบบในแขนง

ต่างๆ เริม่มีบทบาทมากขึน้ในวงการออกแบบในปัจจบุนั เพือ่

ท�าการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภายใน

ประเทศสูส่ากล ซึง่ปัจจบุนัได้รบัการตอบรบัทีด่ใีนตลาดโลก1 

นักวิชาการและนักออกแบบจึงมีแนวคิดการน�ามิติทาง

วัฒนธรรมและองค ์ความรู ้ทางภู มิป ัญญาที่มี เข ้ าสู ่

กระบวนการสร้างสรรค์มากข้ึน มีการพยายามสร้างชุดทฤษฏี 

หรือกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆ แต่กระนั้นแนวคิดที่

น�ามาใช้ในการวิเคราะห์หรือเป็นชุดทฤษฏี นักวิชาการและ

นักออกแบบหลากหลายท่านไม่มีความลุ่มลึก ไม่เข้าใจใน

ทฤษฎีฐานราก และไม่สามารถสื่อสารถึงการน�ามิติทาง

วัฒนธรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสม กลายเป็นเพียงดึง 

ภาพลักษณ์หรือความงาม(ในบางส่วน) มาใช้การออกแบบ

สร้างสรรค์ เพียงค�านึงถึงผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความ

แตกต่าง น่าสนใจ และพยายามแสดง ค�าว่า “มิติทาง

วัฒนธรรม” เป็นต้นก�าเนิดความคิด (ว่ามาจากที่ใด) ทั้งท่ี

เนื้อหาใจความส�าคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสม 

ที่เป็นองค์ความรู้กลับถูกลบเลือนมองข้ามไป ซ่ึงแนวคิด

การน�าวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ในการออกแบบมิใช่

ความงดงามที่เห็นด้วยสายตาเพียงเท่านั้น การศึกษาวัตถุ

เพือ่ท�าความเข้าใจวฒันธรรม	การค้นหาชดุความเชือ่	แนว

ความคิด	 ทัศนคติของชุมชนหรือสังคม	ณ	 ช่วงเวลาที ่

1 ศิลปะและหัตถกรรม (Art & Craft) งานฝีมือและหัตถกรรมของประเทศไทยสามารถสร้างมูลค่าถึง 87,306 ล้านบาทในปี 2557 เมื่อน�า
มาผนวกกบัทศิทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปัจจบัุนแล้วน้ัน อตุสาหกรรมศลิปะและหตัถกรรมจะเป็นหนึง่ในอุตสาหกรรม
ที่มีความโดดเด่น โดยต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของแต่ละภูมิภาค ประสานกระบวนการผลิตแบบใหม่
เข้ากับทักษะฝีมือดั้งเดิมอย่างเข้าใจ (www.marketingoops.com/news/biz-news/tcdc-9-industry-trending. 2561) [Online] 

2 ค�าว่า “วฒันธรรม” ถอดศพัท์มาจากค�าว่า Culture เป็นค�าที ่พลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์ ทรงบญัญตัไิว้ โดย
มาจากการรวมกันของสองค�า คือ “วัฒน” มาจาก “วฑฺฒน” ในภาษาบาลี หมายถึง ความเจริญงอกงาม และ “ธรรม” มาจาก ธฺรม ใน
ภาษาสันสกฤต หมายถึงสภาพความจริงที่เป็นอยู่ รวมความแล้ว หมายถึงสภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงามหรือความมีระเบียบวินัย 
แต่ในภาษาอังกฤษ ค�าว่า Culture มาจากค�าเดิมในภาษาละตินว่า “Cultula” ซึ่งมีความหมายหลายอย่าง เช่น การเพาะปลูก, การปลูก
ฝัง, การปลูกพืช, การท�าให้ดีกว่าเดิม จากการอบรมหรือฝึกหัด ซ่ึงตรงกับความหมายของวัฒนธรรมอันหมายถึง ความเจริญงอกงาม
เสมอืนการเจรญิเตบิโตของพชื ดงันัน้สิง่ใดก็ตามหากมกีารเจรญิขึน้ด้วยการศกึษา อบรม จะอยูใ่นขอบข่ายความหมายของค�าว่าวฒันธรรม
ได้ทั้งสิ้น (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ. 2549 : 45-46)

ผลิตสิ่งของวัตถุชิ้นนั้นๆ	 ที่มีความจ�าเป็นต่อการศึกษา 

ก่อนท่ีจะน�าไปต่อยอดและพัฒนา ไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่

เกดิขึน้จะเป็นการท�าลายมากกว่าการสร้างสรรค์ อันจะท�าให้

เกิดผลเสียมากกว่าผลดีในระยะยาว 

เนื้อหา	
 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการด�าเนินชีวิตของคนใน

ส่วนใหญ่ของสังคมแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีแนวประพฤติปฏิบัติ

ร่วมกันมาอย่างยาวนานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น

วฒันธรรมพืน้บ้านทางภาคเหนอื วฒันธรรมพืน้บ้านทางภาค

อีสาน และวัฒนธรรมพืน้บ้านทางภาคใต้ เป็นต้น วัฒนธรรม

พืน้บ้านของแต่ละภาคจงึเป็นแนวประพฤตปิฏิบตัขิองคนใน

ภาคนั้นๆที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ท�าให้มีชีวิตอยู่ได้

จนถึงปัจจุบัน2 ซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างไป

จากวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้ วัฒนธรรมพื้นบ้าน

จงึเป็นมรดกท้องถิน่การบอกเล่ากันต่อมา จารกึเขยีนไว้เป็น

ลายลกัษณ์อักษร หรือปฏบิตัเิป็นแบบอย่างต่อๆ กนั จนเป็น

ที่ยอมรับร่วมกัน (ประชิด สกุณะพัฒน์,วิมล จิโรจพันธุ์และ

กนษิฐา เชยทวีงศ์. 2551:19) ดงันัน้ชุมชนหรือท้องถิน่แต่ละ

แห่งจะมีวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนหรือแต่ละท้องถิ่น

แตกต่างกันไปตามสภาพวัฒนธรรมชุมชนหรือท้องถ่ินนั้นๆ 

กล่าวคือ ในสังคมเมืองหรือสังคมท้องถิ่นที่มีความเจริญ จะ

มคีวามหลากหลายสลบัซับซ้อน เนือ่งจากเป็นทีร่วมของผูค้น

หลากหลายประเภทที่แตกต่างกัน ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา 
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ภาษา การศึกษา และอาชีพ จึงเกิดการผสมปนเปกันทาง

วฒันธรรม จนยากจะเหน็เอกลักษณ์ทีแ่ท้จริงของชมุชนและ

ท้องถิ่นนั้นได้ แต่ส่วนในสังคมชนบทหรือท้องถ่ินที่มีความ

เจริญแบบสังคมเมืองเข้าไปไม่ถึงหรือยังเข้าไปถึงน้อย วิถี

ของผูค้นจะเรยีบง่าย ไม่ค่อยมคีวามสลบัซบัซ้อน สภาพทาง

วฒันธรรมในสงัคมชนบทจงึมเีอกลักษณ์แห่งวิถีของชาวบ้าน

ได้อย่างเด่นชัด กล่าวสรุป วัฒนธรรมจึงหมายถึงทุกสิ่งทุก

อย่างที่มนุษย์สร้างข้ึน นับตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ภูมิปัญญา 

ตลอดจนวทิยาการและเทคโนโลยต่ีางๆ สามารถกล่าวได้ว่า 

วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองมือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพ่ือช่วยให้

มนุษย์สามารถด�ารงต่อไปได้เพราะการจะด�ารงชีวิตอยู ่ 

มนุษย์จะต้องรู ้จักประโยชน์จากธรรมชาติและจะต้อง

ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ด้วยกัน วัฒนธรรมจึงเป็น

ค�าตอบที่มนุษย์ในสังคมคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้  

(วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ. 2549 : 47) 

 ดังนัน้ประเด็นทีส่�าคัญในการน�ามติทิางวฒันธรรม 

มาใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสม คือ 

“การจดัการความรูท้างวฒันธรรม” เพ่ือให้องค์ความรูท้าง

วัฒนธรรมที่ได้ศึกษามานั้น ได้รับการศึกษา กลั่นกรอง และ

เรียบเรียงให้มีความถูกต้องเหมาะสมเสียก่อน เนื่องจาก 

ภายใต้บริบททางสังคมที่ถูกกระแสทุนนิยมเข้าครอบง�า ความรู้

ทางวฒันธรรมเหล่านีก้�าลังสูญหายไปเพราะขาดการสบืทอด

และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นพลวัต ดังนั้นแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการความรู ้มาใช้ในการท�างานในเรื่อง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จึงเป็นแนวคิดและ

ยทุธศาสตร์ส�าหรบัการสร้างสขุภาวะของชาต ิอย่างไรก็ตาม

การศึกษาและเข ้าใจความหมายของวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา มีนัยส�าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการความรู้อย่าง

มาก มิฉะนัน้อาจท�าให้พลาดเป้าหมายไป หรอืไม่สามารถดงึ

เอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาน้ันออกมาเป็นสาระได้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของเป้าหมายหรือทิศทางในการ

พัฒนา ถือเป็นประเด็นส�าคัญ เพราะเป็นการสะท้อนถึง

3 Post Modern คือแนวความคิดที่มาหลังจากยุค Modern ซึ่งเป็นช่วงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่อะไรต่าง ๆ ถูกก�าหนดอยู่ในหลัก
เกณฑ์และทฤษฏี แต่ยุค Post Modern เป็นยุคที่ปฏิเสธสิ่งเดิม ๆ  ในยุค Modern โดยเน้นเสรีภาพและอิสระของบุคคล ไม่เชื่อในโลกของ
ความจริง ไม่เชื่อเรื่องความเป็นสากล เพราะเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละวัฒนธรรมนั้นมีเหตุผลของตัวเอง ไม่ควรจะให้ใครมาตัดสินว่าอันไหน
สิ่งใดดีที่สุด แล้วคิดว่าสิ่งนั้นต้องดีส�าหรับคนอื่นด้วย ดังนั้นจึงไม่คิดว่าสังคมที่คิดว่าเป็นสากลนั้นไม่มีจริง โดยแนวคิดหลังสมัยใหม่เป็น 
กระแสที่แสดงถึงปฏิกิริยาที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม การถูกครอบง�าด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่
ท�าให้การถ่ายเทข่าวสารข้อมูลอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องล้าสมัย (จรัสพิมพ์ วังเย็น, 2554: 20) (http://pioneer.chula.ac.
th/-yongyudh/papers/postmodern.htm. 2561) [Online]

กระบวนทศัน์ วิธีคดิ ทีก่�าหนดวิธีการจัดการในเรือ่งต่างๆซ่ึง

ในวิถีของชาวตะวันออกมักสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการความรู้

ทางเทคโนโลยีที่มีลักษณะเรียบง่าย ราคาไม่แพง ทุกคน

สามารถเข้าถึงหรือท�าเองได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ

สามารถด�ารงอยูร่่วมกนักบัสรรพชวิีตอืน่และธรรมชาตอิย่าง

เกื้อกูล เป็นความรู้ที่สะท้อนปรัชญาต่างจากสังคมทางโลก

ตะวนัตกทีมุ่ง่เอาชนะธรรมชาตแิละเป็นความรูแ้บบครอบง�า 

(เอกวิทย์ ณ ถลางและคณะ. 2546 : 2) 

 จากข้อความข้างต้นการน�ามิติทางวัฒนธรรมและ

ภมูปัิญญาสูแ่นวคดิการออกแบบสร้างสรรค์ มไิด้หมายความ

ว่าคัดค้านหรือต่อต้านความเป็นสมัยใหม่ หรือต้องการดึง

สังคมให้หวนกลับไปเป็นสังคมโบราณ แต่แนวคิดการ

สร้างสรรค์ในสังคมสมัยใหม่ควรจะต้องเรียนรู้และจัดการ

ความรู้ทางวัฒนธรรม ให้เกิดปัญญาแห่งการอยู่ร่วมกันได้

อย่างดุลยภาพ ทั้งมนุษย์ ธรรมชาติและสังคม ต้องแยก

ระหว่าง “การเรียนรู้กับการเลียนแบบ” การเรียนรู้ส�าคัญ

กว่าการเลียนแบบ การเลียนแบบคอืการท�าให้เหมอืนเดมิ ซึง่

อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ แต่การเรียนรู้ท�าให้

สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ทุกสถานการณ์ใน

การเรยีนรู้ (เอกวทิย์ ณ ถลาง. 2545 : 10) ฉะนัน้ฐานคดิในการ

มองถึงเป้าหมายของการจัดการความรู้ “วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา” จึงเป็นเรื่องส�าคัญ ที่จะต้องตั้งค�าถามที่ถูกต้อง

และชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งการน�ามิติทาง

วฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่มาท�าการประยกุต์ใช้ในการ

ออกแบบสร้างสรรค์ ควรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการในสังคมปัจจุบัน แต่ยังแฝงถึงแบบแผน จารีต 

ขนบธรรมเนียม หรือมิติทางสังคมที่ผ่านมาในอดีต แต่ไม่ใช่

การเอาสิง่ทีเ่หลอืเป็น “ทนุทางสงัคม” ของคนไทยไปเป็นจดุ

ขายใหม่ เพือ่รบัใช้กระแสทนุนิยมอย่างทีผ่่านมา ซ่ึงจะไม่ช่วย

แก้ปัญหาอะไร มิหน�าซ�้ายังจะท�าให้สังคมไทยไปอยู ่ใน 

ร่องรอยเดมิของการพฒันาทีเ่มือ่ถงึจดุหนึง่กจ็ะน�าพาสงัคมไทย

ไป สูว่กิฤต โดยเฉพาะนกัออกแบบสร้างสรรค์รุน่ใหม่ ๆ  ในยคุ 

Post Modern3 (เอกวิทย์ ณ ถลางและคณะ. 2546 : 3) 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ดงันัน้การจัดการความรู้โดยใช้ “มิตทิางวฒันธรรม

และภูมิปัญญา” จึงไม่ใช่เป็นการเก็บรวมรวมเนื้อหา 

ของวัฒนธรรมและภู มิป ัญญาทั้ งหมด เพราะโดย 

สภาพข้อเท็จจริงดังกล่าวล้วนมีความหลากหลาย มีข้อมูล

มากมายและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่สามารถท�าให้รู้

อย่างกว้าง ๆ  ว่า มเีนือ้หาครอบคลุมเร่ืองใดบ้าง เช่น ใครท�า 

อยู่ที่ไหน ใช้วัสดุอะไร มีลักษณะการใช้งานอย่างไร มีขนาด

สัดส่วนหรือภาพลักษณ์อย่างไร หรือสามารถวางแผนการ

สืบค ้นจากที่ ใด หากแต ่สิ่ งที่ต ้องมองทะลุลงไปคือ 

กระบวนการได้มาของความรู ้กระบวนการทางสงัคม ความเชือ่

ที่แฝงอยู ่หรือปรัชญาแนวคิดที่อยู ่เบื้องหลังความรู ้นั้นๆ 

เช่น งานศลิปหตัถกรรมทีแ่สดงออกทางวฒันธรรม ในกรอบ

ของขนบประเพณี แต่แฝงลักษณะเฉพาะตนค่านิยมและ

สุนทรียภาพและภูมิปัญญาของผู้สร้าง โดยมีขนบประเพณี 

วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของกลุ่มชนเป็นองค์

ประกอบก�าหนด “รูปแบบ” ซึ่งสื่อความหมายด้วยรูปเชิง

สัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ การใช้ตอกไม้ไผ่มาสานขัดกันอย่าง

ง่าย ๆ เป็น “เฉลว”	เพื่อปักหรือแขวนไว้ ป้องกันภูตผีหรือ

สิง่อปัมงคลเข้าบ้าน หรือใช้เป็นเคร่ืองป้องกนัส่ิงชัว่ร้าย หรอื

ปักเพื่อแสดงสิทธิ์ (ดังภาพที่ 1), การใช้ด้ายผ้า มาประดิษฐ์

เป็นตงุหรอืธงในประเพณทีานตงุ ใช้ด้ายและผ้าแพร ท�าเป็น 

“ตงุใจ	หรอื	ธงชยัขนาดใหญ่” เพ่ือแขวนเป็นพุทธบชูาตาม

หน้าวัด หรือสิ่งปลูกสร้างที่ท�าการฉลองในงานปอยหลวง4

 บางทีท�าด้วยผ้าไหมปักลวดลายงดงาม ตุงชนิดนี้จะมีความ

ยาวประมาณ 3-4 วา กว้างประมาณ 20 นิว้ ซึง่ถ้ามคีวามยาว

มากยิ่งดี จะถือว่าได้อานิสงส์ผลบุญมาก ชาวล้านนาใช้  

“ตงุสามหาง	หรอื	ธงสามหาง” ซึง่ท�าด้วยผ้าขาว มสีามหาง

เป็นเครื่องหมายของความตายและเป็นสัญลักษณ์ของพุทธ

ศาสนาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่เชื่อว่าจะช่วยให้

ผู้ตายไปสู่สุคติ โดยถือว่าผ้าสีขาวที่น�ามาท�าเป็นตุงนั้นคือ 

ความบริสุทธิ์ดุจชีวิตของคนที่ตายแล้ว และขนาดความยาว

ของตุงจะเท่ากับความสูงของผู้ตายซึ่งก็แสดงความเป็น

เจ้าของตุงเชิงสัญลักษณ์นั้นเอง ส่วนการท�าตุงให้มีสามหาง 

กเ็ปรยีบเสมอืนพระรัตนตรัยของพุทธศาสนา อนัเป็นเครือ่ง

ยดึถอืของวญิญาณตามความเชือ่ของพุทธศาสนกิชน เป็นต้น 

4 งานปอยหลวง งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของคนภาคเหนือ ซึ่งจัดเป็นประจ�าของทุกๆปี เพื่อเป็นการจัดฉลองที่ยิ่งใหญ่ของวัด คาว่า “ปอย” มา
จากคาว่า “ประเพณี “หมายถึง งานฉลองรื่นเริง ส่วนคาว่า “หลวง” หมายถึง “ยิ่งใหญ่” ดังนั้นคาว่า “ปอยหลวง” จึงเป็นงานฉลองที่
ยิ่งใหญ่หรืองานฉลองที่ใหญ่โต ซึ่งเป็นการฉลองถาวรวัตถุ ของวัดหรือฉลองสิ่งก่อสร้างของวัด ที่ประชาชนช่วยกันทาขึ้น เพื่อประโยชน์
แก่สาธารณะ (http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/581205. 2561) [Online]

(ดังภาพที่ 2) หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ “ผ้าพานช้าง” เป็น

ผ้าทอมือชนิดหนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะที่บ้านนาหม่ืนศรี 

อ.เมือง จ.ตรัง ผ้าทอชนิดนี้ทอขึ้นเพื่อใช้ในพิธีศพ โดย 

เจ้าภาพจะทอผ้าพานช้างต่อกนัสามผนื ยาวประมาณ 1-2 เมตร 

ลวดลายทีท่อ มกัทอเป็นตวัหนงัสอื เป็นค�าโคลง เป็นประวตัิ

ผู้ตาย หรือเป็นมรณานุสติ ผ้าพานช้างนี้จะใช้คลุมหีบศพ

ขณะแห่ศพไปเผา และเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะตัดออกเป็นผืน

เล็กๆ ถวายพระ เพ่ือใช้เป็นผ้าเช็ดหน้า เช็ดมอื หรือเช็ดปาก

ต่อไป การทอผ้าชนิดนี้จึงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยังคง

ปรากฏอยู่และท�าสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน (ดังภาพที่ 3) สิ่ง

เหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างงานหัตถกรรมของ

มนุษย์เพื่อสนองความต้องการทางจิตใจที่สืบทอดกันมานับ

เป็นพันๆปี (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2542 : 19-122) ดังนั้นในการ

ศึกษาข้อมูล เช่นตุงล้านนา ผู้ศึกษาต้องเข้าใจให้ลึกซึ้ง 

ชัดเจนว่าตุงประเภทใดสื่อความหมายเป็น ตุงมงคล และตุง

ประเภทใดเป็นตุงอวมงคล ในจารีตวัฒนธรรม รวมถึง

ลกัษณะการน�าตงุไปใช้ในพธีิกรรมต่างๆ มใิช่เหน็เพยีงว่าน่า

สนใจ เพียงแค่รูปร่างรูปทรงงดงาม กรรมวิธีภูมิปัญญา 

ทีน่่าดงึดดู และสสีนั ลวดลายตกแต่งสวยงาม จงึน�าไปใช้ในการ

ออกแบบเพียงเพ่ือให้ได้มาซึ่งค�าว่า เป็นแนวคิดการใช้มิติ

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการออกแบบสร้างสรรค์	

 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว ่าวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น นับตั้งแต่

ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ 

ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น

เคร่ืองมือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถ

ด�ารงอยู่ต่อไปได้ เนื่องจากการใช้ชีวิตมนุษย์จะต้องรู้จักใช้

ประโยชน์จากธรรมชาต ิและต้องรูจ้กัควบคมุความประพฤติ

ของมนุษย์เช่นเดียวกัน จากรูปแบบของวัฒนธรรมที่เป็น

พลวตั (มคีวามยดืหยุน่และเคลือ่นไหวเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา) 

ส่งผลให้ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น เกิดการส่ังสมการเรียน

รู้และพัฒนาเพ่ือแก้ไข สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

ภูมิปัญญาต่างๆของชนชาติจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีองค์ความรู ้

การสะสมแนวคิดและการแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีวิต  

จากการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น 
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ภาพที่	2	“ตุงสามหาง” เป็นตุงอวมงคล เป็นตุงที่อาจเรียกชื่อว่า ตุงรูปคนหรือตุงผีตาย ใช้ส�าหรับน�าหน้าศพ สู่สุสานหรือเชิงตะกอน เป็นตุง 
ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อรวมลักษณะแทนตัวคนเราไว้ด้วยกัน คือส่วนหัวและล�าตัว คือส่วนที่กางออกเป็นแขนขาซึ่งบางท่านกล่าวว่าเป็นคตินิยมเกี่ยว
กับการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อเน้นธรรมานุสติถึงความหลุดพ้น ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตุงชนิดนี้บางท้องที่ (ล�าปาง) เรียกตุงฮ่างคนหรือตุง
อ่องแอ่ง 
ที่มา: http://computertong.blogspot.com/p/blog-page_18.html. 2561[Online]; วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2542). ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น. 
กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้น, หน้า 34.

ภาพที่	1	“เฉลว	หรือ	ฉลิว” ภาษาถิ่นภาคเหนือเรียกว่า ตาเหลว หรือตาแหลว และภาษาถิ่นใต้ว่ากะหลิว เป็นเครื่องหมายท�าด้วยเส้นตอกไม้ไผ่
หรือหวายเส้น หักขัดกันเป็นมุมตั้งแต่สามมุมขึ้นไป โบราณใช้เฉลวในงานต่างๆ ดังนี้ ใช้แสดงบอกสัญลักษณ์ว่าเป็นร้านขายของ,ใช้แสดงบอก
สัญลักษณ์ว่าเป็นที่ตั้งด่านเก็บภาษี, ใช้บอกอาณาเขตการจับจองที่นาโดยการปักเฉลวไว้ที่สี่มุมของที่ที่ตนเป็นเจ้าของ, ปักไว้ที่ที่แสดงว่าเป็น
บริเวณที่หวงห้ามต่างๆหรือบอกเตือนให้ระวังอันตราย (โดยลายเฉลวแต่ละแฉก จะมีความหมายที่แตกต่างกันอีกด้วย)
ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siam_Society_-_Bangkok. [Online] ; ไทยรัฐออนไลน์. 2557 [Online] ;ประพนธ์ 
เรืองณรงค์. (2550). เล่าเรื่องเมืองใต้ : ภาษา วรรณกรรม ความเชื่อ. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์,หน้า 95-96. 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพท่ี	 3	 “ผ้าพานช้าง” เป็นผ้าทอมือชนิดหนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะที่บ้านนาหมื่นศรี อ.เมือง จ.ตรัง ผ้าทอชนิดนี้ทอขึ้นเพื่อใช้ในพิธีศพ  
โดยเจ้าภาพจะทอผ้าพานช้างต่อกันสามผืนยาวประมาณ 1 -2 เมตร ลวดลายที่ทอ มักทอเป็นตัวหนังสือ เป็นค�าโคลง เป็นประวัติผู้ตายหรือเป็น 
มรณานุสติ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวอาจสันนิษฐานได้ว่า ในการออกแบบลวดลายจากการทอผ้าจึงไม่มีนิยมทอผ้าเป็นตัวหนังสือหรือข้อความ  
แม้กระทั่งการออกแบบลวดลายกราฟิกที่เป็นตัวอักษรต่างๆ 
ที่มา : http://computertong.blogspot.com/p/blog-page_18.html. 2561 [Online] ; วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2542). ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น. 
กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้น, หน้า 121-122. 

  เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544 :10-11) ได้สรุปใจความ

ส�าคัญ ท่ีน่าสนใจของวัฒนธรรมและภูมิป ัญญาไว้ว ่า 

“วฒันธรรมเป็นภมูปัิญญาทีส่ะสมมาจากการปฏบิตัจิรงิและ

ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ความรู้ท่ีได้เกิดจากการ

ทดลองปฏบิติัจรงิในห้องทดลองทางสงัคม คอืความรูก้ระแส

วฒันธรรม หรอืความรู้ดัง้เดมิ (Tradition Knowledge) หรอื

ภูมิป ัญญาชาวบ้าน เป็นมรดกทางปัญญาของมนุษย์ 

(Human Heritage)” จากข้อมูลสามารถจ�ากัดใจความ

ส�าคัญได้ว่า สิ่งดังกล่าวเหล่านี้คือ แนวคิด “ทฤษฎีฐานราก	

(Grounded	 Theory)” ซึ่งเป็นแนวคิดประเภทหนึ่งใน

ลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Grounded Theory 

Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎี หรือแนวคิด ซึ่ง

เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการสังเกต การ

สัมภาษณ์ การทดลอง และการบันทึก ที่เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ การกระท�าหรือกลุ่มคน เพื่อสร้างกรอบแนวคิด

ทางทฤษฎีหรือสมมุติฐานชั่วคราวจากข้อมูล จากนั้นก็ย้อน

กลับไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อทดสอบแนวคิด

ทางทฤษฎีหรือสมมุติฐานดั งกล ่าวอีกค ร้ัง  ด� า เนิน

กระบวนการนีเ้ป็นวงจรไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่คดิว่าทฤษฏีหรือ

สมมตุฐิานทีส่ร้างขึน้นัน้ถงึจดุอิม่ตวั สามารถอธบิายได้อย่าง

ลกึซึง้ภายใต้กรอบทีต้่องการศกึษา แล้วจงึสรปุเป็น ”ทฤษฎี

ฐานราก (Grounded Theory)” (วรรณี แกมเกตุ. 2555 : 

191) (ดังภาพที่ 4) 

 ซึง่สอดรับกบัแนวคดิเชงิวฒันธรรมและภมูปัิญญา

ของ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2542 : 122 - 123) ท่ีกล่าวว่า 

ภมูปัิญญาท้องถิน่ (Local Wisdom) หรอืภมูปัิญญาชาวบ้าน

ซึ่งสะสมกันมาเป็นเวลาช้านาน นับร ้อยปี นับพันปี 

ภูมิปัญญานี้มิใช่ความรู้เป็นสิ่งที่สูงกว่า เพราะได้ผ่านการ 

กลั่นกรอง ต้องสะสมมาแต่อดีตจนได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์กับ

การใช้สอย สอดคล้องกบัวิถชีีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดย

เฉพาะศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน แม้จะเป็นเพียงสิ่งธรรมดา

สามญั แต่ถ้าพจิารณาให้ลกึซึง้แล้วจะเหน็ว่าศลิปหตัถกรรม

หลายชนิด มีตั้งแต่หัตถกรรมที่สร้างข้ึนด้วยกรรมวิธีที่ 

เรียบง่ายไปจนถึงหัตถกรรมที่มีกรรมวิธีที่ซับซ้อน 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ก�าลังได้รับ

ความส�าคญัและความสนใจมากขึน้จากการเปลีย่นแปลงอนั

รวดเร็วของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การตื่นตัว

เร่ืองภูมิปัญญาไทยเป็นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ เนือ่งจากกระแสการผลกัดนัให้ชาวชนบท

ต้องปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี อันมีกลไกซับซ้อน

ชาวบ้านจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นผลิตเพื่อขายตามกลไกของ

ตลาดที่เก่ียวพันกับความต้องการผลผลิตในต่างประเทศ  

จากเหตุผลข ้างต ้นโดยเฉพาะในวงการผู ้รับผิดชอบ 

(นักวชิาการและนกัวจิยั) และเหน็คณุค่าเรือ่งวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญา ทั้งนี้ด้วยความหวังว่า ความรู้ ความเข้าใจและ

การเข้าถึงคุณค่าของเรื่องภูมิปัญญา จะน�าไปสู่ทางออกอัน

พึงประสงค์ในการก�าหนดทิศทาง ตลอดจนสาระของการ

พัฒนาสังคมไทยให้สอดคล้องกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมใน

อนาคต ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดการน�าเอาวัฒนธรรมและ

ภูมิป ัญญา มาใช้ประโยชน์และบูรณาการให้เกิดการ
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สร้างสรรค์ สอดคล้องกับการอนุรักษ์หัตถกรรมไทยให้

สบืทอด ด�ารงอยู ่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปวฒันธรรม

ประจ�าชาต ิรวมถงึการส่งเสริมและพัฒนาหตัถกรรมไทยทัง้

ด้านการผลิต ระบบอุตสาหกรรมและด้านการตลาด เพ่ือ

ท�าการขยายบทบาทหัตถกรรมไทยให้มีความส�าคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 

2543 : 2) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดกับมรดกทาง

วัฒนธรรม (Culture Heritage) ที่ว่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม

เป็นอัตลักษณ์ยึดโยงแก่นคุณค่าความเป็นไทยไว้ จ�าต้องส่ง

เสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันกระแส

วฒันธรรมร�าลกึชวนให้คนจ�านวนมากโหยหาอดตี รวมถงึสิง่

ทีเ่ป็นภมูปัิญญา อตัลักษณ์ หรือประวตัศิาสตร์ ประกอบกับ

แนวโน้มเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ยิ่งผลักดันให้ผู้ประกอบ

การหนัมาให้ความสนใจกบัการส่งเสรมิคณุค่าวฒันธรรม อนั

เป็นจุดแข็งของประเทศชาติเราแบบหาเอาจากที่อ่ืนไม่ได้

ง่ายๆ (กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์. 2554 : 162) 

 จากข ้อมูลสอดรับกับแนวคิดอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์โลกยุคปัจจุบันในการสร้างมูลค่า ที่ได้กล่าวว่า 

จากกระแสโลกทีเ่ปลีย่นผนัในทกุปี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค อันน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ทางธรุกจิ ซึง่ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบในฐานะศนูย์กลาง

แห่งการจดุประกายความคดิสร้างสรรค์ให้สงัคมไทย จงึได้ท�าการ

รวบรวมข้อมูลเทรนด์ใหญ่ของโลก กระแสโลก ศึกษาวิจัย 

และสรปุสู่การประยุกต์ใช้จริงทางธรุกจิและในชวีติประจ�าวัน

เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทย โดยใน 

ปีนี้ ได้ท�าการเจาะลึกถึง 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของโลก

ยุคปัจจุบัน ที่สามารถสร้างมูลค่าและเป็นที่นิยมของกระแส

โลก โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นอันดับ 1 คือ ศิลปะ

และหัตถกรรม (Art & Craft) โดยสินค้าหมวดหมู่งานฝีมือ

และหัตถกรรมของประเทศไทย สามารถสร้างมูลค่าถึง 

87,306 ล้านบาท ในปี 2557 เมื่อน�ามาผนวกกับทิศทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปัจจุบันแล้วนั้น 

อุ ตสาหกรรมศิลปะและหัตถกรรมจะเป ็นหนึ่ ง ใน

อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่น โดยต้องเน้นการสร้างมูลค่า

เพิ่มผ่านการใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของแต่ละภูมิภาค 

ประสานกระบวนการผลติแบบใหม่เข้ากบัทกัษะฝีมอืดัง้เดมิ

อย่างเข้าใจ รองลงมาได้แก่ ความงามและแฟชั่น (Beauty 

& Fashion) และสุขภาพและความเป็นอยู่ (Health & 

Wellbeing) ตามล�าดับ(www.marketingoops.com/

ภาพที่	4 แนวคิด “ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)” 
ทีม่า : วรรณ ีแกมเกต.ุ (2555). วธิวีทิยาการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์. พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, หน้า 191.
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

news/biz-news/tcdc-9-industry-trending. 2561) 

[Online] 

 ดังนั้นการจะน�าศิลปะและหัตถกรรม (Art & 

Craft) จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ในการออกแบบ

สร้างสรรค์ ศาสตร์องค์ความรู้หนึ่งที่มีความน่าสนใจ และ

สามารถน�าวฒันธรรมและภูมปัิญญามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

ต่อยอดคือ “การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม”5 โดยแนวคิด

นี้เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการคิดและผลิต

จากการผสมผสานระหว่างทักษะภูมิปัญญา วัฒนธรรมและ

ความเชี่ยวชาญเชิงศิลปหัตถกรรม6 ผนวกกับความคิดเชิง

สร ้างสรรค์ทางการออกแบบและกระบวนการวิธีเชิง

อตุสาหกรรม เพือ่ก่อเกดิแบบลกัษณ์ทีม่คีวามทนัสมยั เหมาะ

สมกับรูปแบบวิถีชีวิต รสนิยมร่วมสมัยโดยมีกลิ่นอายทาง

วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์ ท�าให้การออกแบบ

ผลติภณัฑ์หตัถอตุสาหกรรมมคีวามเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น 

ต่อยอดทักษะเชิงช่างและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 ซึ่งแนวทางการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมน้ี ก็

เปรียบเสมือนดาบสองคมเช่นเดียวกันหากน�าไปใช้อย่างไม่

ถูกต้อง เหมาะสม จากกรณีที่นักวิชาการและนักออกแบบ 

ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงพอ ศึกษาประเด็นและชุด

ทฤษฎข้ีอมูลทางวฒันธรรมทีเ่กีย่วพัน แฝงอยู ่ไม่ชดัเจนเม่ือ

น�าไปใช้ในการสร้างสรรค์แล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบ

มากมาย ทั้งทางวัฒนธรรม สังคมและความเชื่อ โดย 

นักออกแบบบางกลุ ่มพยายามออกแบบผลงานทาง 

5 การออกแบบหตัถอตุสาหกรรม (Industrial Crafts Design) เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พฒันาหตัถกรรมไทยสูแ่นวคดิสากล เป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะการผลิต ซ่ึงผสมผสานระหว่างกระบวนการทางหัตถกรรมที่ต้องอาศัยความประณีต ทักษะเชิงช่าง 
ภมูปัิญญาจากฝีมอืของผูส้ร้างสรรค์และขบวนการผลติเชงิอตุสาหกรรมโดยอาศัยวสัด ุเครือ่งจกัรและเทคโนโลยใีนปัจจบุนั ซึง่ผลติภณัฑ์
ท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้น ในแนวทางหัตถอุตสาหกรรมน้ันมีลักษณะรูปแบบที่ทันสมัย เหมาะกับวิถีชีวิตร่วมสมัย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคง 
กล่ินอายของวฒันธรรมและสามารถสร้างความต้องการในเชิงการตลาดได้ ลกัษณะการออกแบบมิเพียงแต่จะใช้ทักษะเชงิช่างหรือภมิูปัญญา
เพียงอย่างเดียว ทั้งน้ียังรวมถึงการน�าวัสดุพื้นถิ่นมาใช้ประโยชน์, การดึงเอกลักษณ์, อัตลักษณ์, สัญญะทางขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรมมาใช้ประยุกต์สร้างสรรค์เพื่อสร้างกลิ่นอาย การรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด, การประยุกต์ใช้วัสดุพ้ืนถิ่นและวัสดุทาง
อตุสาหกรรม,การประยกุต์ใช้ศาสตร์เทคนคิเชงิช่างและการปรบัเปลีย่นรูปแบบโดยใช้วสัดอุตุสาหกรรมมาผนวกกบัเทคนคิเชงิช่าง เป็นต้น 
(สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม. 2559)

6 การสร้างงานหัตถกรรมให้มีความสวยงามน่าใช้ โดยใช้กระบวนการทางศิลปะเข้ามามีบทบาทและเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์  
จงึท�าให้ผลงานหตัถกรรมบางชิน้กลายเป็นงาน “ศลิปหตัถกรรม” แต่กระนัน้งานศลิปหตัถกรรมจะแตกต่างไปจากกระบวนการสร้างงาน
ศิลปกรรม ซึ่งศิลปินต้ังใจให้งานศิลปะของตนเป็นสื่อแสดงออก ความรู้สึกนึกคิด แนวคิด ปรัชญาและสุนทรียภาพตามกระบวนการ
สร้างสรรค์ของตน ต่างไปจากงานศลิปหตัถกรรมทีใ่ช้ประสบการณ์ความสามารถของตนขดัเกลาและพฒันาผลงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ที่ประสานสอดคล้องกับคตินิยมขนบประเพณีของชุมชน จึงเห็นได้ว่างานศิลปหัตถกรรมมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ
และวัฒนธรรมของผู้ผลิตและผู้ใช้ ท�าให้ช่างในผลงานศิลปหัตถกรรมไม่สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระเหมือนศิลปินผู้สร้างงานวิจิตร
ศิลป์ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2542 : 19)

หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้แนวคิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ทีเ่รยีกว่าการไขว้วัฒนธรรม (Cross Culture) มาใช้อยูบ่่อยครัง้

ในปัจจุบัน แต่ผลงานที่ได้นั้นบ่อยครั้งไม่สามารถสื่อ หรือ

ตอบสนองความเข้าใจในเชงิวฒันธรรมและภมิูปัญญานัน้ได้เลย 

สุดท้ายเป็นเพียงค�ากล่าวอ้างและดึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

มาใช้สร้างสรรค์ ยกระดับวัฒนธรรมตามความคดิของตนเอง

เท่านั้น โดยไม่ค�านึงถึงชุดข้อมูลที่สั่งสมมาในอดีต ทั้งนี้เกิด

ขึน้ก็เพราะนกัวิชาการและนกัออกแบบ น�าความรู ้ความคดิ 

และวิธีการต่างๆที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาสมัยใหม่” มาใช้ 

ร่วมกับ “ภูมิปัญญาสั่งสม” อย่างไม่ประสานสอดคล้องกัน 

จึงเกิดความสบัสนและขดัแย้งนานาประการตามมา (กติติพงษ์ 

เกยีรตวิิภาค. 2561) สอดรับกับแนวคดิของ วิบลูย์ ล้ีสุวรรณ 

(2542 : 92-93) กล่าวว่าผลงานศิลปหัตถกรรม การน�า

วัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ จ�าเป็นต้องมี

เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งจ�าเป็นต้องรักษาไว้ มิควรท�าลายด้วย

การพัฒนาเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือสนอง

ความต้องการของตลาดอย่างฉาบฉวย เพราะสิง่เหล่านัน้ต้อง

ใช้เวลาสัง่สมหลายชัว่อายคุน ต้องใช้ทกัษะของช่างขดัเกลา

ให้เกิดความสมบูรณ์มาเป็นเวลาช้านาน แนวคิดดังกล่าว

สามารถนยิามได้ว่าการน�าวัฒนธรรมและภูมปัิญญามาสร้าง

สรรค์นั้นสามารถกระท�าได้ แต่ควรเป็นลักษณะที่ว่า “เก่า

แบบตามโลก และใหม่อย่างมีกาลเทศะ”

 ดังนั้นในการแก้ปัญหา ลดความสับสน และ 

ไม่ชัดเจน การน�าวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ในการ
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สร้างสรรค์ นักวิชาการและนักออกแบบต้องท�าความเข้าใจ 

กระบวนทัศน์7 ในการพัฒนา (Development Paradigm) 

ก่อนที่จะน�าไปใช้ การศึกษาค้นคว้าตรวจสอบว่า อะไรผิด

อะไรถูก อะไรควรอะไรไม่ควร อะไรคือความพอดีอะไรคือ

ขาดเกิน กระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรม อะไรคือแก่นและ 

รากเหง้าที่น�ามาพิจารณาปรับใช้ได้ เป็นการศึกษาวัตถุเพื่อ

ท�าความเข้าใจวฒันธรรม การค้นหาชดุความเชือ่ แนวความคดิ 

ทัศนคติ ของชุมชนหรือสังคม ณ ช่วงเวลาที่ผลิตสิ่งของ 

วัตถุชิ้นนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือน�าไปสู่การปรับแนวทางการพัฒนา  

ให้สอดรบักับพ้ืนฐานและภมูปัิญญาสัง่สม ก่อเกดิงานทีม่คีณุค่า

และมีประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันและอนาคต (เอกวิทย์ ณ 

ถลาง. 2544 : 23) สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา

วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary, Create) ของ กฤติน ี

ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ (2554 : 172) ที่กล่าวว่าการพัฒนาวัฒนธรรม

ร ่วมสมัยมีจุดมุ ่งหมายส�าคัญเพื่อสร ้างสรรค ์ทุนทาง

วัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะสังคมสมัยใหม่  

โดยในกระบวนการพัฒนาต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบ

ที่อาจเกิดข้ึนรอบด้านโดยเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นกับทุน

วัฒนธรรมด้ังเดิม เพ่ือมิให้เกิดการลบเลือน หรือท�าลาย 

อัตลักษณ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาแต่ครั้งอดีต 

 จากความสบัสนและความไม่ชดัเจน ในการศกึษา

ชุดองค์ความรูท้างวฒันธรรมและภมูปัิญญา ทีน่�ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์ ท�าให้ผลลพัธ์ผลติภัณฑ์หตัถอตุสาหกรรมท่ีได้มา

จากแนวคิดนั้นๆ ไม่สามารถสื่อและส่งผ่านวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้นักวิชาการและ

นักออกแบบ เมื่อขาดข้อมูลที่เพียงพอ สิ่งที่ตามมาคือการ

ตีความที่บกพร่อง ซึ่งเป็นส่ิงส�าคัญเพราะนักคิดที่ดีต้อง

ตีความ (Interpretation) ส่ิงที่ศึกษาให้ครอบคลุมตาม

ขอบเขตการศกึษาท่ีต้องการน�าไปใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

7 กระบวนทัศน์ หมายถึง วิธีการหรือมุมมองต่อปรากฏการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ต่างๆที่ได้รับการยอมรับ (ทั้งมุมมองทางด้าน
วิทยาศาสตร์,ความเช่ือ,คติชุมชนและสังคม,ศาสนาและมิติวัฒนธรรม เป็นต้น) ต่อแนวคิดการออกแบบที่ต้องการศึกษา ซึ่งน�าไปสู่การ
วิจัยและการปฏิบัติ ช่วยให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข และเกณฑ์ ในการพิสูจน์ข้อสันนิษฐาน

8 กรอบแนวคดิ หมายถงึการน�าแนวความคดิหรอืทฤษฎต่ีางๆทีม่อียูม่าใช้เป็นเครือ่งมอืในการก�าหนดประเดน็ปัญหาให้แคบลง จนเหลอืจดุ
ที่มีความละเอียดที่สามารถน�ามาใช้ได้สูงสุด คือจุดที่มองเห็นประเด็นหรือสภาพปัญหาที่วิจัยอยู่ในรูปของตัวแปร เห็นถึงกระบวนการ 
คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างชัดเจน ทฤษฎีคือชุดของหลักการและค�าจ�ากัดความที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยท�าหน้าที่จัดระเบียบ
อย่างเป็นระบบ ทฤษฎีครอบคลุมถึงข้อสมมุติฐานพื้นฐาน(Assumption) และความเป็นจริงที่ปรากฏ(Axiom) (โดยมิต้องพิสูจน์) อาจ
ถือว่าเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ ถ้าสามารถพิสูจน์ได้เพียงพอและยอมรับกันอย่างกว้างขวาง (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. 2545 : 90)

ตีความหมายของวัฒนธรรม) และถึงแม้ว่าวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามอิทธิพล

ภายนอกเข้าไปกระทบ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นบางที

เปลี่ยนแปลงเพียงรูปแบบภายนอก แต่เนื้อหาหรือคติ

แนวคิดยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2542 : 

27-28) 

 ที่ผ่านมามีนักวิชาการและนักออกแบบหลาย

ท่านพยายามที่จะสร้างแนวคิดจากฐานข้อมูล เพื่อน�ามา 

สร ้างชุดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการน�าเอาวัฒนธรรมหรือ

ภูมิปัญญามาใช้ในการสร้างสรรค์ หรืองานออกแบบ โดย

กล่าวอ้างข้อมลูต่างๆจากหลากหลายส�านัก เพือ่น�ามาปรบั

ประยุกต ์ใช ้ เป ็นแบบแผนหรือกรอบแนวความคิด8 

หากเพียงสร้างขึ้น แต่มิได้ทดลองใช้จริง หรือน�าไปท�าการ

วิเคราะห์ - สังเคราะห์ชุดข้อมูลดังกล่าวอย่างจริงจังผ่าน

งานวิจัย หรือแม้กระทั่งน�าไปทดลองใช้จริงแล้วเห็นผลใน

เชงิประจกัษ์และได้รบัการยอมรบัในเชงิวชิาการ รวมถงึได้

รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมของวัฒนธรรมนั้นๆที่

ถูกสร้างขึ้น แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นเพียงแนวคิดท่ีอยู่ใน

กระดาษ ลอยลมแต่ไม่สามารถหยบิจับลงมาใช้งานได้อย่าง

เป็นรูปธรรม เพราะทุนทางวัฒนธรรมเป็นอตัลักษณ์ยดึโยง

แก่นคุณค่าความเป็นไทยไว้ จึงต้องส่งเสริมการบริหาร

จดัการอย่างเป็นระบบ ไม่อาจปล่อยให้เป็นการไหลไปตาม

กระแสเศรษฐกิจการค้าแบบเสรีเช่นท่ีผ่านมาได้ (กฤตินี 

ณัฎฐวุฒิสิทธิ์, 2554 : 173) จากกรณีดังกล่าวจึงขอยก

ตัวอย่างแนวความคดิและกรอบแนวคดิ จากการน�ามติิทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของนักวิชาการที่ได้คิดค้นและ

พยายามสร้างขึ้น และผลงานการออกแบบของนัก

ออกแบบ มาอภิปรายให้เห็นถงึการน�ามติิทางวัฒนธรรมสู่

การออกแบบสร้างสรรค์ที่สับสน ดังนี้ 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผู้คิดค้น (ดังภาพที่ 5) ได้สรุปข้อมูลภาพกรอบ

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่การปรับเปลี่ยนรูป

แบบงานศิลปหัตถกรรมผ้าทอท้องถิ่น ได้ว่า “ความหลาก

หลายทางวฒันธรรมในยคุโลกาภวิตัน์ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเรว็ในทกุมติ ิรวมถึงมติขิองเวลาท่ามกลางโลกาภวิตัน์

ในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค์แบบข้ามแดน  

รวมการผสมผสานทางด้านการรับรู้ ด้านแนวคิด ด้านรูป

แบบและด้านรสนิยม ซึ่งส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ของศิลปหัตถกรรมผ้าทอท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกันกับ

บริบทภายนอกชุมชนและบริบทภายในชุมชน จากการ 

ผสมผสานทางวัฒนธรรมสู ่แนวทางของรูปแบบงาน 

ศิลปหัตถกรรมผ้าทอท้องถิ่น ภายใต้บริบททางวัฒนธรรม

ร่วมสมัย”	(กัมพล แสงเอี้ยม. 2559 : 11) 

 ผลการวเิคราะห์ของผู้เขยีน พบว่า เมือ่พจิารณา

ภาพกรอบความสัมพันธ์นี ้เราจะมวีธิปีรับเปล่ียนรูปแบบงาน

ศิลปหัตถกรรมไปในทิศทางใด และจะใช้ความสัมพันธ์

ลักษณะไหน มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อน�าข้อมูลสู ่การ

สร้างสรรค์ ดังนัน้ภาพกรอบความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นเพียง

เพือ่ท�าความเข้าใจ ว่าข้อมลูใดสมัพันธ์กนัอย่างไรเท่านัน้ แต่

ไม่สามารถน�าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบใดๆได้ (ทั้งนี้

ยังไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด Diagram กรอบความสัมพันธ์ 

ดงักล่าวจึงต้องถกูตดั แบ่งแยกออกจากกนัในวงกลมกลายเป็น

ครึ่งวงกลม ซึ่งในการออกแบบนี้เป็น Diagram แบบโดนัท 

อันเป็นแผนภาพที่ต้องการใช้อธิบายความสัมพันธ์ระดับสูง

ต�่าที่แตกต่างกันของแต่ละหัวข้อ หรืออธิบายความแตกต่าง

ของระดับความรุนแรง ซึ่งถ้า Diagram แบบโดนัท ถูกตัด

ออกจากกันหมายความได้ว่าการเขียนดังกล่าวเป็นลักษณะ

ของการคดิทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน หรือเป็นชุดข้อมลูขาดออกจาก

กัน ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ (Jun Sakurada แปลโดย  

ณิชมน หิรัญพฤกษ์. 2558 : 93) 

 ซึ่งจากข้อมูลของผู้คิดค้น Diagram ได้เขียนไว้ใน

บทความวชิาการว่า “วฒันธรรม ร่วมสมยั คอืการผสมผสาน

ทางความคิดและวัฒนธรรมภายนอกของวัฒนธรรมตนเอง 

และเกิดการคัดสรรของวัฒนธรรมต่างๆ หล่อหลอมเป็น

วัฒนธรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมนั้นๆ จาก

วฒันธรรมเดมิรวมเข้ากบัวฒันธรรมใหม่สู่วฒันธรรมร่วมสมยั 

จะเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแต่งตัว 

ของผู้คนในสังคมต่างๆ ที่เปลี่ยนไปตามกระแสภายนอก 

และความเป็นสากลมากขึ้น” (กัมพล แสงเอี้ยม. 2559 : 5) 

จากข้อมูลนีเ้ราสามารถตอบโจทย์ได้หรอืไม่ว่า การหล่อหลอม

วัฒนธรรมใหม่นั้น จะสอดคล้องกับบริบทของสังคม 

นั้นได้อย่างแท้จริง และมีการพิสูจน์จากการวิจัยทฤษฎี

ฐานราก (Grounded Theory) หรอืพสิจูน์ตามหลกัการของ

สงัคมศาสตร์โดยสามารถอ้างได้ว่าเป็นข้อเทจ็จรงิ และน�าไป

ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยการศึกษาความสัมพันธ์เพื่อก่อให้

เกิดวัฒนธรรมใหม่ก่อนน�าไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบงาน

ศิลปหัตถกรรม ควรต้องท�าการศึกษาให้ลึกซึ้ง ซึ่งต้อง

พิจารณาตามแนวคิดและวิธีศึกษาทั้ง 2 แนวทาง คือ แนว

ภาพที่	5 ภาพกรอบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน ศิลปหัตถกรรมผ้าทอท้องถิ่น 
ที่มา: บทความวิชาการ เรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบ งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น. ศิลปกรรมสาร. 2559, หน้า11. 

ตัวอย่างที่ 1
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จารีตท ้องถิ่น และแนวประวัติศาสตร ์ (Historical 

Approach)9 เพราะการได้มาของการหล่อหลอมวฒันธรรม

ใหม่ จะต้องมีหลักฐานที่สะท้อนมุมมองท้องถิ่น และการ

ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจ�าเป็นต้องเข้าถึง “ความรู้จาก

ภายใน”ต้องท�าการวิเคราะห์ และพิสูจน์ความสัมพันธ์ของ

บริบททางสังคมนั้น เพ่ือไขความรู ้ที่จมอยู ่ออกมาใช้

สร้างสรรค์ ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน (สรัสวดี อ๋องสกุล. 

2549 : 1-3) สรปุได้ว่า ภาพกรอบความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็น

เพียงแค่แสดงความเกี่ยวพันของข้อมูลหนึ่งถึงข้อมูลหนึ่ง

เท่านัน้ แต่ไม่สามารถน�าไปใช้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบงาน

ศิลปหัตถกรรมได้ 

 อีกประเด็นคือ แนวคิดหล่อหลอมวัฒนธรรมใหม่

หรือวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความจ�าเป็นจริงหรือไม่ การ

ออกแบบสร้างสรรค์โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมควรแสดงออก

ถงึความเป็นอตัลกัษณ์ ความเป็นตวัตน รากเหง้า สญัญะทาง

ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมในชมุชนหรอืสงัคม

นั้นแฝงอยู่ในผลงาน ตัวอย่างเช่น ศิลปหัตถกรรมการถักทอ

หรือการทอผ้าของแต่ละกลุ่มชน จะช่วยให้วัฒนธรรมการ

แต่งกายของผู้คนในแต่ละกลุ่มชนเป็นไปตามขนบประเพณี

และแบบแผนที่สืบทอดกันมา จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของ

แต่ละกลุ่มชน เช่นงานหัตถกรรมการทอผ้าของกลุ่มชนพื้น

บ้านเช้ือสายลาวพวน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนไทยเช้ือสาย 

ลาวพวนในบริเวณต�าบลหาดเสี้ยว อ�าเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย หรือกลุ่มชนไทยเชื้อสายลาวพวนบริเวณ

อ�าเภอบ้านไร่ จังหวดัอทุยัธาน ีจะทอผ้าซิน่ตนีจกทีม่ลีวดลาย

และสสีนัทีค่ล้ายคลงึกนัแทบทัง้สิน้ ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะกลุม่ชมุชน

ดงักล่าวมจีดุร่วมวฒันธรรม อนัเดยีวกนัจงึได้สร้างสรรค์งาน

หัตถกรรมที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกัน และมีเอกลักษณ์เฉพาะ

กลุ่มชนที่แตกต่างไปจากซ่ินหรือผ้าทอของกลุ่มชนพ้ืนบ้าน

อื่น คือซิ่นตีนจกของกลุ่มชนไทยเชื้อสายลาวพวนจะต่างไป

จากซิ่นตีนจกของกลุ่มชนไทยเชื้อสายไทยยวน ที่อาศัยใน

ภาคเหนือ ซึ่งแม้ว่าจะทอตีนจกเป็นส่วนเสริมแต่งเชิงหรือ

ตีนซ่ินเช่นเดียวกันก็ตาม แต่รูปแบบของลวดลายจะต่างไป

จากตีนจกของกลุ่มชนไทยเช้ือสายลาวพวน คือตีนจก 

9 แนวจารีตท้องถิ่น หรือแนวต�านาน การศึกษาและเขียนประวัติศาสตร์ตามแนวนี้เริ่มตั้งแต่ ปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน เป็นการ
ศกึษาตามจารตีโบราณทีม่คีวามสบืเนือ่งอย่างมากและมอีทิธพิลต่อภมูภิาคหรอืสงัคมนัน้ๆ ในปัจจบุนัผูรู้ใ้นท้องถิน่ยงัศกึษาประวตัศิาสตร์
ตามจารีตโบราณโดยปราศจากวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ตามแนววิชาการสมัย
ใหม่ ทีส่ร้างความก้าวหน้าแก่การศกึษาประวตัศิาสตร์สูส่ากล ด้วยความแตกต่างทางด้านวธิกีารศกึษา ท�าให้ผูรู้ใ้นท้องถิน่ส่วนหนึง่ยอมรบั
ผลการค้นคว้าใหม่ของนักประวัติศาสตร์ได้ยาก หรือไม่ยอมรับเลย (สรัสวดี อ๋องสกุล. 2549 : 1-2)

จะแคบกว่าและมพีืน้สีแดงเป็นแถบสีพืน้ทีส่่วนล่างสุดของซิน่

ค่อนข้างมาก ในขณะที่ตีนจกของกลุ่มชนไทยเชื้อสายลาว

พวน จะทอเป็นลวดลายกว้างกว่าและมักทอไปจนสุดตนีหรือ

เชิงซิ่น นอกจากนี้การวางลายบนตัวซิ่นหรือส่วนกลางของ

ซิ่นยังต่างกันคือ กลุ่มชนไทยเชื้อสายลาวพวนหรือกลุ่มชน

ไทยเช้ือสายลาวอ่ืนๆ นยิมทอเป็นลายตามล�าตวัหรอืลายตัง้ 

ในขณะทีซ่ิน่ของกลุม่ชนไทยเชือ้สายไทยยวนจะนยิมทอลาย

ขวางตามล�าตวั ดงันัน้รปูแบบของผ้าซิน่ตนีจกทีแ่ตกต่างกนั

ของกลุ ่มชนทั้งสอง แสดงให้เห็นว่าการทอผ้าเป็นศิลป

หัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่ง ที่เป็นองค์ประกอบเสริมให้

กลุ ่มชนนั้นมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เป็นของตนเอง 

(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2542 : 115-116) 

 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า แนวคิดการพัฒนาทุน

วฒันธรรมดัง้เดมิสามารถกระท�าได้ ถ้ามกีารศึกษาอย่างลกึซึง้ 

เพียงพอ สามารถแสดงออกถึงการน�ามิติทางวัฒนธรรม 

ความเป็นอัตลกัษณ์ของท้องถิน่สือ่ผ่านไปยงัผลงานสร้างสรรค์

ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นผลงานออกแบบที่มีเร่ืองราว  

มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงันัน้กระบวนการในการศึกษาความ

เป็นมาและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของศิลปหัตถกรรม

และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความเป็นมา

และแนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปของวัฒนธรรมไทยด้วย เพราะ

วัฒนธรรมต่างๆมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู ่ของ

ประชาชน ผูส้ร้างสรรค์งานศลิปหตัถกรรมและนกัออกแบบ 

เมือ่วฒันธรรมเปลีย่นย่อมมผีลกระทบถงึการสร้างสรรค์ด้วย 

ซึ่งส่งผลถึงการก�าหนดรูปแบบและลักษณะเฉพาะถิ่นอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ผู ้คิดค้น(ดังภาพที่ 6)ได้สรุปกรอบแนวคิดน้ีว่า 

“การศกึษาความสัมพันธ์ของไผ่กับงานหตัถกรรมในอดีตของ

การสร้างสรรค์งานหตัถกรรม ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อมนษุย์กบั

ธรรมชาตทิีห่ล่อหลอมขึน้มาเป็นวิถีการด�ารงชีวิต ไผ่กับงาน

หัตถกรรมยังคงตกทอดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ที่สืบทอด

ต่อกันมาจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เป็นรากฐานที่ส�าคัญ

ของงานหตัถกรรมทีย่ัง่ยนื จากความสมัพันธ์ของสามมติคิอื 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่

สอดคล้องกันได้อย่างลงตัว” 

 ผลการวิเคราะห์ของผู้เขียน พบว่า ภาพกรอบ

แนวคิดความยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง มิติด้านสังคม 

มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อไผ่กับ

งานหตัถกรรมทีย่ัง่ยนืสูก่ารออกแบบร่วมสมยัและค�าอธบิาย

ข้างต้น ผู้เขียนไม่เข้าใจและไม่สามารถอธิบายได้ว่า เพราะ

เหตใุดข้อมลูทัง้สามส่วนนีจึ้งต้องเกีย่วพันกนั (ท�าไมต้องเกีย่ว

พันกัน เพราะถ้าเกี่ยวพันกันจริงต้องอธิบายได้ตามข้อเท็จ

จรงิ หรอืแปรผลเป็นลกัษณะเชงิประจักษ์ เช่น รปูแบบวงจร

สีในทฤษฎีสี เป็นต้น) และมีเพียงข้อมูลทั้งสามมิตินี้เท่านั้น

หรอืไม่ ทีจ่ะท�าให้เราสามารถออกแบบผลงานหตัถกรรมร่วม

สมัยได้อย่างลงตวั (ผลงานทีไ่ด้ใช้กรอบแนวคดิดงักล่าว ต้อง

ส่งผลต่องานหัตถกรรมทีย่ัง่ยนืสู่การออกแบบร่วมสมยัได้

จริงตามที่ผู ้คิดค้นได้กล่าวอ้าง) และอีกประเด็นหนึ่งคือ

ข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง จากการออกแบบ Diagram10 คือ  

ข้อมูลองค์รวมหรือองค์ความรู้สุดท้ายอันเกิดมาจากการ 

10 แผนภาพ (Diagrams) ตามความหมายที่บัญญัติในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “แผนภาพ หมายถึง ภาพหรือเค้าโครงที่
เขียนขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราว” แผนภาพเป็นวัสดุกราฟิกที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
โดยแสดงความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนของวัตถุหรือโครงสร้าง โดยแสดงส่วนประกอบและระบบการท�างานที่ซับซ้อนของสิ่งต่างๆ เพื่อให้
เข้าใจชดัเจนง่ายข้ึน ด้วยการใช้ภาพเหมอืนหรอืภาพลายเส้น และสญัลกัษณ์อืน่ประกอบ เพือ่แสดงลกัษณะเฉพาะหรือโครงสร้างทีส่�าคญั
เท่านั้น โดยไม่มีรายละเอียดอื่นที่ไม่จ�าเป็น (https://dict.longdo.com/search/diagram. 2561)[Online] 

หล่อหลอมข้อมลูจากความสมัพนัธ์ทัง้สามมติเิข้าด้วยกัน น้ัน

คอืความยัง่ยนื (Sustainable) แต่ในค�าอธิบายภาพประกอบ

กลับเป็นการน�าเข้าสู่การออกแบบร่วมสมัย (ซึ่งไม่มีข้อมูล

ส่วนดงักล่าวใน Diagram) สดุท้ายแล้ว เราสามารถออกแบบ

งานหตัถกรรมทีย่ัง่ยนืสูก่ารออกแบบร่วมสมยัได้อย่างไร จาก

กรอบแนวความคิดนี้ 

 ซึ่ง Diagram ดังกล่าว เป็นรูปแบบ Venn 

Diagram เป็นลักษณะการอธิบายเงื่อนไขในการท�างาน  

ท�าหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย ต้องเข้าใจการคัดเลือก

สิง่ทีส่�าคัญและทิง้สิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นในกองข้อมลู มีการเรยีบเรยีง

และแบ่งประเภทข้อมลูและเรยีงล�าดบัความส�าคญัให้เหมาะ

สม และที่ส�าคัญคือ ชุดความหมายจากจุดรวม อันที่เกิด

ช่องว่างจากการเก่ียวพัน สัมพันธ์กันของวงกลมข้อมูล  

(ซึ่งต้องเป็นความจริงและเชื่อถือได้) (Jun Sakurada แปล

โดย ณิชมน หิรัญพฤกษ์. 2558 : 10,51,93) 

 จากการวิเคราะห์ กรอบแนวคิดความยั่งยืนที่มี

ความสัมพันธ์ระหว่าง มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจและ

ตัวอย่างที่	2

มิติด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นระเบียบวิถีชีวิตของคนใน

สงัคม ทีใ่ห้มนษุย์ปรบัตวัและด�ารงชวีติอยูก่บั

ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินได้ โดยไม่ท�าลาย 

สิ่งแวดล้อม

มิติด้านเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดดุลยภาพ

ของการพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ ที่มี

รากฐานมัน่คง มขีดีความสามารถในการ

แข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมี

เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น

แนวคิดหลัก เพื่อวางทิศทางของงาน

หัตถกรรมให้ยังคงสานต่อไปได้

มิติด้านสิ่งแวดล้อม ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเป็น

ระบบนิเวศ ที่สามารถให้คุณและให้โทษต่อมนุษย์ได้ข้ึนกับความสมดุลหรือไม่สมดุลของระบบ

นิเวศ โดยมนุษย์มีส่วนส�าคัญในการสร้าง และจัดระเบียบให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้

อย่างลงตัว และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

ภาพที่	 6 ภาพกรอบแนวคิดความยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อไผ่กับงาน
หัตถกรรมที่ยั่งยืนสู่การออกแบบร่วมสมัย 
ที่มา: บทความวิชาการเรื่องไผ่กับงานหัตถกรรมที่ยั่งยืนสู่การออกแบบร่วมสมัย. ศิลปกรรมสาร.2558,หน้า17-18. 
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มิติด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อไผ่กับงานหัตถกรรมที่ยั่งยืน 

สู่การออกแบบร่วมสมัย ท�าให้ทราบว่ากระบวนการหา 

ความรู้ (Literature Review) เพื่อน�ามาใช้ในการสร้าง

กรอบแนวคดินัน้ยังไม่สมบูรณ์ เมือ่น�ามาใช้ในการวเิคราะห์

และเกิดความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จนเกิดเป็นการตัดซ่ึง

กันและกัน (Intersection) อันไม่มีข้อมูลสนับสนุนลุ่มลึก 

เพียงพอต่อการน�าไปใช้จริง ท�าให้กรอบแนวคิดท่ีสร้างขึ้น

มานั้นกว้างและไม่สามารถท�าให้องค์ความรู้นั้นแคบลงจน

น�าไปใช้ในการสร้างสรรค์ได้ อาทเิช่น มติิทางเศรษฐกจิและ

มิติทางสังคม	 ก่อเกิดจุดร่วมเป็นค�าว่าร่วมสมัย ซึ่ง

เศรษฐกิจและสงัคมมีมิตคิวามหมายทีก่ว้างกว่านัน้มาก มใิช่

แค่ร่วมสมัย เพราะจุดร่วมทั้งสองสิ่งเกี่ยวพันถึงสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัวซึง่มีปัจจยัแวดล้อมท้ังวฒันธรรม การเมือง การศกึษา 

อนัตรงกบัปรมาจารย์ด้านการตลาด Prof.Philip Kotler ได้

ให้นิยามของเศรษฐกิจด้านการตลาดไว้ว่า “marketing is 

the social and managerial by which individual and 

group obtain what they need and want through 

creating, offering, and exchanging product of value 

with others.” ซึง่จากนยิามจะเหน็ได้ว่า งานด้านการตลาด

เป็นกระบวนการบรหิาร จดัการ ทัง้ทางด้านธุรกจิและสงัคม 

ที่ค�านึงถึงคุณค่า อันสามารถตอบสนองความต้องการ การ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจ

การตลาดและผู้บริโภค รวมไปถึงความเข้าใจสภาวะสังคม

และประชากรและปัจจัยแวดล้อมต่างๆท้ัง เศรษฐกิจ  

การค้า การตลาด วฒันธรรม การเมอืง การปกครอง สิง่แวดล้อม 

เทคโนโลยแีละการศกึษา (กฤตนิ ีณฎัฐวุฒสิทิธ์ิ, 2554 : 14) 

ดังนั้นจุดร่วมที่ผู้คิดค้นเป็นความร่วมสมัย จึงเป็นเพียงการ

ก�าหนดจดุร่วมทีแ่คบเกนิไปและไม่มคี�าอธบิายให้เกดิความ

ชัดเจน ซึ่งความร่วมสมัยที่เกิดขึ้นนี้จึงถูกกดทับแค่เรื่อง

ศลิปะเท่าน้ัน อีกทัง้ค�าว่าร่วมสมยักเ็ป็นค�ากลางๆอยูท่ี่ผูอ่้าน

จะตีความหมายได้ว่าอย่างไร ซึ่งอาจไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้คิดค้น

ต้องการสื่อในการใช้กรอบแนวคิดนี้ไปวิเคราะห์ สรุปได้ว่า

กรอบแนวคดิน้ีกว้างเกนิไป สามารถตคีวามหมายได้กว้างมาก 

จนยากที่จะวิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดทฤษฎีจริง ๆ น�ามา 

ใช้ได้ ถ้าผู ้อ่านมีความเข้าใจที่ต่างกัน ก็จะนึกคิดและ

วเิคราะห์ไปคนละทางกนั ซึง่ไม่ใช่นยิามความหมายของการ

ออกแบบและสร้างกรอบแนวคิดท่ีต้องการการน�าแนว 

ความคิดหรือทฤษฎีต่างๆที่มีอยู่มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

ก�าหนดประเด็นปัญหาให้แคบลงจนเหลือจุดที่มีความ

ละเอยีดท่ีสามารถน�ามาใช้ได้สงูสดุ คอืจดุท่ีมองเห็นประเด็น

หรือสภาพปัญหาที่วิจัยอยู ่ ในรูปของตัวแปรเห็นถึง

กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างชัดเจน 

ทฤษฎีคือชุดของหลักการและค�าจ�ากัดความท่ีเก่ียวข้อง

สมัพนัธ์กนั โดยท�าหน้าทีจ่ดัระเบยีบอย่างเป็นระบบ ทฤษฎี

ครอบคลุมถึงข้อสมมุติฐานพื้นฐาน (Assumption) และ

ความเป็นจริงที่ปรากฏ (Axiom) (โดยมิต้องพิสูจน์) รูปร่าง

ของทฤษฎีประกอบด้วยข้อเสนอที่ประกอบขึ้นเป็นทฤษฎี 

อาจถือว่าเป็นกฎทางวทิยาศาสตร์ ถ้าสามารถพิสจูน์ได้เพียง

พอและยอมรับกนัอย่างกว้างขวาง (พรสนอง วงศ์สงิห์ทอง. 

2545 : 90) 

 จากตัวอย่างเป็นการศึกษาข้อมูลเพียงเพ่ือใช้ใน

การเชื่อมโยงแบบจับแพะชนแกะ แล้วน�ามาเกี่ยวพันให้เกิด

ความสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้ก่อเกิดเป็นข้อมูลที่ซ้อนอยู่ ซึ่ง

ขอบเขตของการศึกษาข้อมูลนั้นไม่ผิด แต่การน�าขอบเขต

ของข้อมูล หรือขอบเขตองค์ความรู้ (Cognitive Domain) 

ที่กว้างจนเกินไปมาจับใส่โยงใย หาความสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กัน ท�าให้แก่นแท้ที่ต้องการศึกษาให้ถึงจุดที่ต้องการสื่อ  

(งานหตัถกรรมทีย่ัง่ยนืสูก่ารออกแบบร่วมสมัย) อยูต่รงส่วนไหน 

และไม่สามารถหาข้อเทจ็จรงิส่วนต่าง ๆ  มาใช้ปฏสิมัพนัธ์กนั

ได้ นักวิชาการหรือนักออกแบบจะสามารถน�ากรอบความ

คิดน้ีไปใช้ในงานวิชาการในลักษณะใด และจะน�าไปใช้

วิเคราะห์อย่างไร(นักวิชาการและนักออกแบบต้องน�าไปใช้

ในการวิเคราะห์ได้เนื่องจากเป็นกรอบแนวคิด) 

  ซึ่งขั้นตอนในการศึกษาข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ในการ

สร้างกรอบแนวคิดนั้น ต้องมีการศึกษาองค์ความรู้เพื่อ

ท�าการคัดเลือกข้อมูลให้เกิดเป็นตัวแทนของประเด็นต่าง ๆ

ตามสมมติฐาน และท�าการเรียบเรียงข้อมูลพื้นฐานได้อย่าง

เป็นระบบ เรียบเรียงงานค้นคว้าให้เกิดความเชื่อมโยง  

ทัง้การยอมรบัข้อมูลด้วยเหตผุลทีย่อมจ�านน การตัง้ข้อสงสยั

จากข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการณ์ปัจจุบัน (แต่อย่า

อคติและหักล้าง) เช่น การที่จะตอบค�าถามให้ได้ว่า ข้อมูลมี

ความสัมพันธ์กนัอย่างไร มคีนเคยค้นคว้าก่อนคณุอย่างไรใน

ทิศทางเดียวกัน แล้วคุณจะค้นคว้าและด�าเนินการศึกษา

อย่างไร เพื่อท�าให้เกิดเป็นการเรียบเรียงว่าจะพรรณนา 

ท�าการวิเคราะห์ วิพากษ์ มีความสัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์กัน

อย่างไร และเชื่อมโยงกันอย่างไร เป็นต้น 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 จากประเดน็แนวความคดิจ�าเป็นต้องท�าการจ�ากัด

ความในหัวข้อดังกล่าวให้แคบลงและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อการ

ศึกษาข้อมูลจะได้เกิดผลลัพธ์ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการที่สุด 

(เนือ่งจากกรอบแนวคดิจากตวัอย่างนัน้เป็นการศกึษาในมติิ

ที่กว้างเกินไป ไม่สามารถจ�ากัดและสรุปประเด็นเนื้อหาที่

ต้องการในการน�าข้อมูลไปใช้สู่การสร้างสรรค์ได้) ซึ่งในการ

ออกแบบชุดข้อมูลเพ่ือน�าไปใช้ในการวิเคราะห์คร้ังนี้ ไม่ใช่

กรอบแนวคิดแต่เป็นการศกึษากระบวนการและข้ันตอนการ

หาข้อมูล (ขอบเขตของการศึกษา) เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไป

วิเคราะห์หาขอบเขตของการออกแบบก่อนน�าไปเข้าสู ่

กระบวนการออกแบบงานหัตถกรรมร่วมสมัย โดยเป็นการ

ออกแบบ Diagram แบบอธิบายล�าดับขั้นตอน ซึ่งแผนภาพ

ชนดินีเ้หมาะส�าหรับการอธบิายเร่ืองราว ทีเ่กดิขึน้ตามล�าดับ

หรอืแจกแจงความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองต่างๆ ซึง่เป็นแนวคดิ

เพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการรวบรวมซึ่งสามารถเปลี่ยน

ข้อมูลท่ีมอียูใ่ห้กลายเป็นข้อมลูทีด่ขีึน้ได้ เป็นการศกึษาภาพ

รวมให้ครบทุกด้านและท�าการตัดสินใจว่าอันไหนควรเก็บ 

อันไหนควรท้ิงเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุด เราจึงควร

รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเช่นกัน (Jun Sakurada แปล

โดย ณิชมน หิรัญพฤกษ์. 2558 : 71,93) จากภาพที่ 7 

สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1. อ ย ่ า ง แ รกคื อ ยกประ เ ด็ นค ว ามยั่ ง ยื น 

(Sustainable) ออกจากกลุม่ไปก่อน เนือ่งจากแนวคดิความ

ยั่งยืนนั้นมีลักษณะของข้อมูลท่ีกว้างและมีการน�าไปใช้ใน 

ทกุภาคส่วนในการออกแบบและพัฒนาอยูแ่ล้ว ตัง้แต่ต้นน�า้

จนถึงปลายน�า้ นกัออกแบบและนกัพฒันาจ�าเป็นต้องศกึษา 

มีจิตส�านึกและตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและรับทราบ

ข้อก�าหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

และใช้เป็นกรอบแนวคิดในการท�างานอยูเ่สมอ ดงันัน้แนวคดิ

ความยั่งยืนจึงเปรียบเสมือนหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

ท่ีต้องปฏิบัติเป็นคู่ขนานกับการพัฒนาตั่งแต่เร่ิมต้นจน 

ผลงานเสร็จส้ินเช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นความยั่งยืน 

(Sustainable) ในแผนภาพนี้จะหมายถึงการตระหนักถึง

แนวคิดในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

จากจดุเริม่ต้น การคดิถงึผลลพัธ์ทีต่ามมาหลังจากผลติภณัฑ์

นั้นหมดสภาพหรือสิ้นอายุในการใช้งาน สุดท้ายมิใช่เป็น

เพยีงขยะทีไ่ม่สามารถย่อยสลายได้ การคดิถงึระบบจะน�ามา

ในการช่วยลดขยะและลดมลพิษจึงเป็นประเด็นหลัก ไม่ใช่

เ พียงคิดเ พ่ือหยุดยั้ งหรือชะลอผลที่ตามมาให ้ช ้าลง  

แต่เป็นการคดิเพือ่รเิริม่สิง่ใหม่ให้สิง่ทีไ่ด้มานัน้สามารถหมนุ

เป็นวงกลมเข้าสู่วัฏจักรได้อย่างครบวงจรโดยไม่มีผลข้าง

เคยีงตามมา เป็นแนวคดิแบบมวลรวมของการออกแบบและ

ใช้ประโยชน์ของสิง่ใดสิง่หนึง่ให้เกิดประโยชน์ทีม่ากทีส่ดุและ

เกิดขยะน้อยที่สุด 

 ในการออกแบบและพัฒนาจ�าเป็นต้องศึกษามุม

มองการแก้ไขปัญหาแบบสะท้อนกลับ ซึ่งใจความส�าคัญคือ 

การมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ (ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใน

การผลิต วัสดุ ขั้นตอนเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงหรือการ

แก้ไขอย่างเป็นระบบ) ซึ่งนักออกแบบไม่สามารถปฏิเสธได้

ว่าในการท�างานแต่ละคร้ังจะมีระบบและขั้นตอนในการ

ด�าเนินงาน ซึ่งในแต่ละช่วงตอนย่อมมีปัญหาหรือความ

ขัดข้องในการท�างานเกิดขึ้น ต้องหาหนทางถึงวิธีการแก้ไข

	 จากประเด็นดังกล่าว	 ผู้เขียนบทความจึงขอท�าการทดลองอธิบายแนวคิดอีกมุมมองหน่ึง	 จากการศึกษาและ

พัฒนาการออกแบบงานหัตถกรรมร่วมสมัย	ดังนี้	

ภาพที่	7 แผนภาพกระบวนการศึกษาและขั้นตอนการหาข้อมูลสู่กระบวนการออกแบบงานหัตถกรรมร่วมสมัย
ที่มา : ออกแบบโดย ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
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ปัญหา การวางแผนในการมองปัญหา การย้อนกลับทีละขัน้

เพื่อหาต้นตอของปัญหา และแก้ปัญหาเท่าที่สามารถแก้ได้ 

โดยอย่ามองสิ่งนั้น ๆ ว่าไม่มีปัญหา การแก้ปัญหาจากการ

เริ่มต้นที่ตัวนักออกแบบและแก้ไขสิ่ง ๆ นั้น ถึงแม้ว่าจะไม่

สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดก็ตาม แต่การแก้ไขให้มากก็คือสิ่งที่

ดีที่สุด (The more is the better) การมองย้อนถึงระบบ

และขัน้ตอน จะท�าให้สามารถเห็นปัญหาได้อย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 

ให้พบถงึสาเหตใุนเชงิลึก และมคีวามละเอยีดรอบคอบมากขึน้ 

ในการด�าเนินงาน (William McDonough and Michael 

Braungart. 2002) 

 2. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ในการส่งเสริม

การปรบัทศิทางของการสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์

หัตถกรรมไทยให้มีความสอดคล้องและเป็นทิศทางที่เหมาะ

สม โดยท�าการศึกษาแนวคิดของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(2543 : 7) ที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ว่าในการพัฒนาผลงาน

ออกแบบหัตถกรรมไทยให้เกิดความเหมาะสมกับเวลา  

ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยต้องค�านึงถึงความสมดุลและ

ความสัมพันธ์ในองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ประการอันได้แก่ 

มนุษย์ ธรรมชาติ และสังคม หมายถึง ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ไทยควรท่ีจะสนองความต้องการใช้สอยของ “มนุษย์” ทั้ง

ร่างกายและจิตใจ คือมีประโยชน์และความงามทางศิลปะ 

เพื่อยกระดับจิตใจให้มนุษย์มีคุณธรรม ความดีงาม โดยการ

พฒันาคณุภาพหตัถกรรมให้ได้มาตรฐานทีด่ ีขณะเดยีวกนัก็

จะต้องค�านงึถึงเร่ือง	“ธรรมชาต”ิ	ความรูเ้ท่าทนั และเข้าใจ

ในคณุสมบตัขิองวตัถดุบิจากทรพัยากรธรรมชาตทิีนั่บวันจะ

เหลือน้อยลงและมีอยู่อย่างจ�ากัด จึงควรที่จะมีการคิดค้น

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้ประหยัดการใช้วัสดุ

และใช้ให้เกดิประโยชน์คุม้ค่าสูงสุด ตลอดจนการสะท้อนให้

เหน็ถงึคณุค่าของวตัถดุบิหตัถกรรมทีม่าจากทรพัยากรธรรมชาติ 

ส�าหรับองค์ประกอบด้าน “สงัคม”นัน้ หมายรวมถึงวฒันธรรม 

ภูมิปัญญาและระบบการต่าง ๆ ที่จัดสรรการด�ารงอยู่ของ

ชวีติมนษุย์ ผลติภณัฑ์หตัถกรรมไทยจงึควรจะมรีปูแบบของ

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกัน 

 3. การศึกษาแนวทางเศรษฐกิจสร ้างสรรค ์ 

(Creative Economy) เป็นลักษณะแนวคิดทางการตลาด

กบัมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) ทนุวฒันธรรม

เป็นอัตลักษณ์ยึดโยงแก่นคุณค่าความเป็นไทยไว้ จึงต้อง 

ส่งเสรมิการบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ ฉะนัน้การศกึษามิติ

ของการตลาดกับมรดกวัฒนธรรมในท่ีนี้หมายถึง “ตัวผล

งานหรือผลติภณัฑ์” เนือ่งจากปัจจบุนักระแสเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ มีทิศทางที่ดีขึ้นและเป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างสรรค์สินค้าเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการบริโภคในประเทศ 

หรือเป็นการส่งเสริมด้านการส่งออก ซึ่งผู้คนท่ัวโลกต่างให้

ความสนใจกับการเรยีนรูวั้ฒนธรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมแถบเอเชียที่เป็นกระแสในวงการแฟชั่น ในการ

วางแผนการตลาดทางมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้ ต้องค�านึงถึง

การบริหารจัดการทางวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ทั้งจากทุน

วฒันธรรมทีม่อียูด่ัง้เดมิ (Traditional) และทนุทางวฒันธรรม

ร่วมสมยัทีเ่พิง่เกิดขึน้ใหม่ (Contemporary) แนวทางในการ

ท�างานอาจแบ่งออกได้เป็นการสร้างสรรค์ (Create) หรือการ

คงรกัษา (Maintain) ซึง่จะน�าไปสูแ่นวทางการบรหิารจดัการ

แนวคิดทางการตลาดกับมรดกทางวัฒนธรรมใน 4 รูปแบบ 

ได้แก่ 

  3.1) การสร้างความตระหนกั ความเข้าใจ และ

เข้าถึงทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม (Traditional, Maintain) 

   ส� าหรับทุน วัฒนธรรมที่มีอยู ่ ดั้ ง เดิม  

(Traditional Cultural Capital) จากการส่ังสมมา  

นับว ่าเป ็นแหล ่งทรัพยากรที่ส�าคัญยิ่ ง  หากแต ่ขาด

กระบวนการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้คนบางกลุ่มละเลย

หรือหลงลืมวัฒนธรรมที่มีโดยเฉพาะในยุคที่มีการไหลเวียน 

เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้ามชาติอย่างสูง การบริหาร

จัดการจึงควรด�าเนินไปในทิศทางที่การคงรักษาคุณค่า 

(Maintain) การสร้างความตระหนกัถงึอตัลกัษณ์วัฒนธรรม

ไทย อันจะน�าไปสู่ความภูมิใจ ความผูกพัน และแรงบันดาล

ใจให้อยากเรียนรู้ สร้างเสริมความเข้าใจในแก่นคุณค่า

วัฒนธรรม 

มนุษย์

ธรรมชาติ สังคม

“ความสมดุลและความสัมพันธ์

สู่การปรับทิศทางการปรับพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม”

ภาพที่	 8 หลักการความสมดุลและความสัมพันธ์ในองค์ประกอบท่ี
ส�าคญั 3 ประการอนัได้แก่ มนษุย์ ธรรมชาต ิและสงัคม ทีส่่งผลถงึการ
พัฒนาผลงานทางออกแบบหัตถกรรม
ที่มา : ออกแบบโดย ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 การประยุกต์แนวคิดดังกล่าวกับการสร้างสรรค์

สินค้า ได้แก่การสนับสนุนถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตจาก

รุ่นสู่รุ่น ควบคู่กันกับกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้ทุน

ภูมิปัญญาอยู่ในรูปแบบที่เป็นที่เข้าใจ และเข้าถึงได้สะดวก 

โดยไม่จ�ากดัเพยีงการถ่ายทอดความรูโ้ดยบคุคลซึง่อาจมกีาร

สูญหาย บิดเบือนไปตามกาลเวลา นอกจากนั้นยังเพื่อ

เป็นการส่งเสริมมาตรฐานในการผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรม 

หากพิจารณาตัวอย ่างในระดับชาติ เป ็นท่ีชัดเจนว ่า

ประเทศไทยมีทนุทางวัฒนธรรมทีส่�าคญัมาแต่ดัง้เดมิ ปรากฏ

ในรูปของงานศิลปะ ขนบธรรมเนียม จารีตและประเพณี 

ต่าง ๆ หากแต่ยังต้องอาศัยกระบวนการจัดการให้เกิดการ

เข้าถงึในวงกว้างขึน้ เช่นการส่งเสรมิให้คนรุ่นใหม่ได้เล็งเหน็และ

ชืน่ชมในคณุค่าศลิปวฒันธรรมไทย โดยการน�าเสนอผ่านสือ่

หรือช่องทางร่วมสมัยเป็นต้น

  3.2) การพฒันาทนุวฒันธรรมดัง้เดมิ (Traditional, 

Create)

  แนวคดินีเ้ป็นการพัฒนาทนุทางวฒันธรรมทีม่อียู่

ดัง้เดมิ (Traditional) โดยการสร้างสรรค์ (Create) ให้อยูใ่น

รปูแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทหรือกลุม่เป้าหมาย สร้างความ

น่าสนใจน�าไปสู่การต่อยอด ขยายผลได้ ตัวอย่างการจัดการ

ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ต�ารับยาสมุนไพรไทยที่

สามารถน�ามาค้นคว้าวิจัยเป็นการแพทย์แผนทางเลือกได้  

น�าไปสูข้่อวิเคราะห์ในเชงิวทิยาศาสตร์ สามารถส่งเสรมิให้เป็น

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างโอกาสการพัฒนาเป็นองค์

ความรู้และน�าไปใช้ในระดับสากลได้ 

  3.3) การศึกษาติดตามวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(Contemporary, Maintain) 

    กระแสไหลเวียนเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม

และยคุสมัยทีเ่ปลีย่นไป ได้น�าไปสูก่ารก่อเกดิวฒันธรรมใหม่ 

ทัง้ทีเ่กิดข้ึนโดยธรรมชาตแิละทีเ่กดิขึน้จากการวางแผนอย่าง

เป็นระบบ ดังปรากฏจากตัวอย่างความนิยมวัฒนธรรม

บันเทิงของเกาหลี K-Pop ในปัจจุบัน วัฒนธรรมร่วมสมัย 

(Contemporary) เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนวัฒนธรรม 

โดยภาคส่วนต่าง ๆ  ในสังคมสามารถศกึษา เพือ่ท�าความเข้าใจ

ถึงที่มา แก่นคุณค่า รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ทั้งเชิงโอกาส

และอุปสรรคต่อสังคมไทย ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ต้อง

วิเคราะห์และติดตามลักษณะวัฒนธรรมร่วมสมัยเหล่านี้อยู่

ตลอดเวลา เพื่อสามารถเกาะกระแสหรือคาดการณ์ความ

เปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ จงึจะน�าไปสูก่ารรกัษาสถานภาพ

ทางการแข่งขันในตลาดไว้ได้ 

   3.4) ก า ร พั ฒ น า วั ฒ น ธ ร ร ม ร ่ ว ม ส มั ย 

(Contemporary, Create)

    การพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัยมีจุดมุ ่ง

หมายส�าคัญเพ่ือสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีความ

สัมพันธ์กับลักษณะสังคมสมัยใหม่	 โดยในกระบวนการ

พัฒนาต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรอบ

ด้านโดยเฉพาะท่ีอาจเกิดขึ้นกับทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม	 

เพ่ือมิให้เกดิการลบเลือนหรือท�าลายอัตลกัษณ์วัฒนธรรม

อันทรงคุณค่ามาแต่ครั้งอดีต		 	

 วัฒนธรรมร่วมสมยัทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นทนุทาง

วัฒนธรรม ควรมีลักษณะเปิดกว้างไม่ยึดติด (ทว่าต้องเป็น

ทนุทางวฒันธรรมทีไ่ม่ไปทางบ่งชีถ้งึความเชือ่ ศาสนา ความ

ศรทัธาหรอืความคดิเชงิจารตี) เช่น แนวคดิการผสมผสานที่

เป็นลักษณะของยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern) ซึ่ง

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีในการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ อาทิ อาหารแบบฟิวชั่น หรือเสื้อผ้าสไตล์มิกซ์

แอนด์แมทช์ การตลาดกับมรดกทางวัฒนธรรม(Cultural 

Heritage) ไม่ว ่าจะเป็นในรูปของ People, Place  

หรือ Product เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องอาศัยการ

พจิารณาความสมัพนัธ์องค์รวมของสงัคม มใิช่เพยีงการค�านึง

ถงึประโยชน์ทางการค้าเพียงเท่านัน้ เพราะทนุทางวัฒนธรรม

เป็นอัตลักษณ์ยึดโยง แก่นคุณค่าความเป็นไทยไว้ จึงต้องส่ง

เสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่อาจปล่อยให้

เป็นการไหลไปตามกระแสเศรษฐกิจการค้าแบบเสรีเช่นที่

ผ่านมาได้ ที่ส�าคัญที่สุดคือคนไทยต้องรักและภาคภูมิใจใน

มรดกทางวัฒนธรรมที่มี จึงจะสามารถผลักดันการตลาด

มรดกวฒันธรรมไปสูค่วามส�าเรจ็ในระดับสากล (กฤตนิ ีณฎัฐ

วุฒิสิทธิ์, 2554 : 162-173) 

 จากตัวอย่าง การทดลองกระบวนการศึกษาและ

ขัน้ตอนการหาข้อมลูสูก่ระบวนการออกแบบ งานหตัถกรรม

ร่วมสมัยที่ได้อธิบายไปข้างต้นทั้ง 3 ข้อ (การเข้าใจความ

ยั่งยืน ความสมดุล และความสัมพันธ์สู่การปรับทิศทางการ

ปรับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และการศึกษา

แนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) จงึเป็น

แนวทางการศึกษาข้อมูลอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งนักออกแบบ

สามารถน�าไปใช้เป็นกระบวนการศกึษา ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์สู่การออกแบบได้ ทั้งนี้

อาจจะมีชุดทฤษฎีอีกหลากหลายประเด็นในการศึกษาที่มี

ความเก่ียวข้องในเชิงลึกเพื่อใช ้ในกระบวนออกแบบ

สร้างสรรค์ เช่น เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กลุ่มคนหรือ
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ผูบ้ริโภค สถานที ่ประโยชน์ใช้สอยหรอืแม้กระทัง่เรือ่งความ

งามและแรงบันดาลใจ ซึ่งข้อมูลบางส่วนถ้าวิเคราะห์ให้ 

ลกึซึง้แล้ว ก็จะสามารถเรยีบเรยีงข้อมลูดงักล่าวเข้าสูแ่นวคิด

กระบวนการศึกษาและข้ันตอนการหาข้อมูลสู่กระบวนการ

ออกแบบงานหตัถกรรมร่วมสมยัทีก่ล่าวมาได้ เช่น การศกึษา

วัฒนธรรม (Culture) มาใช้ประยุกต์ให้เกิดแนวความคิด

สร้างสรรค์และผลงานออกแบบใหม่ ๆ  แต่ยงัต้องค�านงึถงึการ

รั กษาวัฒนธรรม เดิ ม  ( Tr ad i t i ona l )  ก า ร ดู แล  

การคงรักษา (Maintain) เพ่ือให้เกิดความร่วมสมัย 

(Contemporary) และคงเป็นผลงานที่มีความสมดุลกับ

มนษุย์(ทัง้ร่างกายและจติใจ) ธรรมชาต ิ(จากการใช้วสัดแุละ

กรรมวิธีการผลิต) และเหมาะกับสังคมนั้นๆ ทั้งหมดนี ้

นกัออกแบบจ�าเป็นต้องศกึษาหาข้อมลูในหวัข้อ หรอืประเดน็ที่

ต้องการออกแบบ ให้ชัดเจนเหมาะสมก่อนน�าไปใช้ในการ

ออกแบบในขั้นตอนถัดไป 

 การที่นักวิชาการหรือนักออกแบบมีความ 

ต้องการที่จะท�าการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แนวคิด

การน�ามิติทางวัฒนธรรมและภูมิป ัญญามาใช้ในการ

สร้างสรรค์น้ันเป็นสิ่งที่ดีและควรส่งเสริม แต่มักละเลย  

ไม่ใส่ใจในการศกึษาแนวโน้ม และความเปลีย่นแปลงท่ีเหมาะสม 

ในด้านการอนุรักษ์ ความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนท่ีแฝง 

อยู่ การด�ารงอยู่ รวมถึงการศึกษาให้เข้าใจถึง “แนวคิด

วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ (Material Culture)” จน

ก่อเกดิแนวคดิหยบิฉวย มกัง่าย เอาแต่ความงามตามทศันะ 

(แต่มกัจะกล่าวอ้างถงึมติทิางวฒันธรรมในการออกแบบอยู่

เสมอเพ่ือดึงดูดความน่าสนใจจากผู้บริโภค) ดึงเพียงความ

โดดเด่นท่ีเห็นประโยชน์ในเชิงการค้า หรือแนวคิดแบบ

วัฒนธรรมร่วมสมัยมากจนเกินขอบเขตของการน�ามิติทาง

วัฒนธรรมไปใช้อย่างเหมาะสม ซ่ึงน่ันอาจรวมถึงแก่น 

ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา รากทางสังคม กลุ่มชน 

และการจัดการความรูท้างวัฒนธรรมน้ันถกูบดิเบอืนออกไป

ตามสินค้าหรอืผลงานนัน้ท่ีครอบง�าอยู ่น่ันเป็นการส่งผลเสีย

โดยตรงกับการด�ารงคงไว้ทางวัฒนธรรมท่ีอยู่คู่กับประเทศ

ชาตินับพัน ๆ ปี หลายชั่วอายุคน 

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนจึงยกตัวอย่างรูปแบบ 

ผลงานออกแบบ จากการน�าเอามิติทางวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญามาใช้ที่ไม่เหมาะสม สับสน และขาดความรู้ความ

เข้าใจในการศึกษาข้อมูล ส�าหรับน�ามาใช้สร้างสรรค์ยังไม่

เพียงพอ ถึงแม้ว่าแนวคิดการออกแบบร่วมสมัย สามารถน�า

มาใช ้ เป ็นทุนทางวัฒนธรรมให ้ เ กิดผลงานออกแบบ

สร้างสรรค์ได้ และควรมีลักษณะที่เปิดกว้างและไม่ยึดติด  

แต่การน�าวฒันธรรมและภมูปัิญญามาใช้น้ัน (ในกรณทีีใ่ช้เป็น

แนวคิด โดยมีการกล่าวอ้างและดึงข้อมูลมาใช้อย่างชัดเจน 

ทั้งรูปแบบผลงานและลายลักษณ์อักษร) ผู้ออกแบบต้อง

พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรอบด้าน โดยเฉพาะที่

อาจเกดิขึน้กบัทนุวัฒนธรรมและภูมปัิญญาดัง้เดมิ เพ่ือไม่ให้

เกิดความลบเลือนหรือเป็นการท�าลายอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาแต่ครั้งอดีต (ดังตารางที่ 1 – 2)
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ตารางที่	1 ตัวอย่างรูปแบบผลงานออกแบบ จากการน�าเอามิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ที่ไม่เหมาะสม

ผลงานออกแบบ ค�าอธิบาย

ตัวอย่างรูปแบบที่	1  หนังใหญ่เป็นการแสดงที่เกิดจากการเอาศิลปะแขนง

ต่างๆ คือ หัตถศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ 

วรรณศิลป์ มาผสมผสานกันให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อให้ความ

บันเทิงแก่ผู้ชม อันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพทางด้านการแสดง

ของบรรพบุรุษของศิลปินไทยทั้งหมดมาเล่น เพื่อเป็นการเผยแพร่

รามเกียรติ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักจะได้เคารพ ยกย่องพระเจ้าแผ่นดิน

ว่าเปรียบเสมือนพระรามหรือพระนารายณ์ โดยหนังเจ้าหรือหนัง

ครูเป็นตัวหนังที่ใช้ส�าหรับพิธีไหว้ครูไม่ใช้แสดง มี 3 ตัว คือ 

พระฤาษ ีพระอศิวรหรอืพระนารายณ์ และทศกณัฐ์ (หนงัพระอศิวร

หรือพระนารายณ์ และทศกัณฐ์ เรียกว่า “พระแผลง”เพราะหนัง

ครูทั้งสองภาพเป็นท่าแผลงศร) ซึ่งการน�าพระนารายณ์ อันเป็น

หนึ่งในหนังเจ้าหรือหนังครู มาออกแบบต่างหู เป็นงานออกแบบ

แฟชั่น มีความเหมาะสมดีแล้วหรือไม่ มีแนวคิดหรือการน�าบริบท

ทางวัฒนธรรมมาใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

ที่มา 

https://archive.clib.psu.ac.th/online- exhibition/nangyai/

page4.html.2561 [Online]

ตัวอย่างรูปแบบที่ 2  

  ความส�าคัญของวัดพระบรมธาตุไชยาอยู่ที่ สถูปเจดีย์

พระบรมธาตุไชยาซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า	 อันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน 

และเป็นพุทธสถานเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย ท่ียงัคงรกัษาความ

เป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

วดัพระบรมธาตไุชยาจงึเป็นวดัทีม่สี�าคญัคูบ้่านคูเ่มอืงชาวไชยาและ

สุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล เจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็น

สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยเป็นองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด 

สันนษิฐานว่าสร้างข้ึนประมาณพุทธศตวรรษที ่13-14 แต่ไม่ปรากฏ

ประวัติการสร้างและผู้สร้าง เข้าใจว่าสร้างในขณะที่เมืองไชยาสมัย

ศรีวิชัยก�าลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุด จากหลักฐานที่ยืนยันถึงอาณาจักร

ศรวีชิยัอายไุม่ต�า่กว่า 1,200 ปี โดยทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธานไีด้ใช้ภาพ

ของเจดย์ีพระบรมธาตนุีเ้ป็นสญัลกัษณ์ในดวงตราประจ�าจงัหวดั	

และเป็นสัญลักษณ์ในธงประจ�ากองและผ้าพันคอลูกเสือด้วย 

ที่มา

https://cl ib.psu.ac.th/southerninfo/content/1/ 

5d4f24ad.2561 [Online]
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ตารางที่	2	ตัวอย่างรูปแบบผลงานออกแบบ จากการน�าเอามิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ที่ไม่เหมาะสม

ผลงานออกแบบ ค�าอธิบาย

ตัวอย่างรูปแบบที่ 3  หม้อบูรณฆฏะ ไหดอกบัว หรือ ปูรณะฆะฏะ (ปูรณะ 

แปลว่า เต็ม,สมบูรณ์, ฆฏะ แปลว่า หม้อ) แปลว่า หม้อที่แสดงถึง

ความสมบรูณ์ซึง่หมายถงึความเจรญิรุง่เรอืงของพระพทุธศาสนาใน

ล้านนา รูปหม้ออันปรากฏในรอยพระพุทธบาท เป็นหนึ่งในมงคล

ร้อยแปด เรียกว่า“อัฏฐรสตะมงคล” ท่ีพรรณนาไว้ในคัมภีร์

ปฐมสมโพธิกถา ช่างศิลป์ในล้านนาสมัยโบราณนิยมน�ามาตกแต่

พทุธสถานกนัมากไม่ว่าจะเป็นลายรดน�า้ ลายจ�าหลกัไม้ ลายฉลแุผง

และหน้าบรรณ ซึง่มกัเรยีกว่า ลายหม้อน�า้ดอก ลายหม้อน�า้ค�า โดย

ลวดลายตวัหม้อบรูณฆฏะจะเขยีนรปูสญัลกัษณ์ทางศาสนา เช่น ช้าง 

อันหมายความว่า ปฏิสนธิ จับเหตุการณ์ตอนพุทธมารดาทรงสุบิน

เป็นช้างเผือก

  รูปดอกบัวเจ็ดดอก หมายถึง ประสูติ

  รูปสิงห์หรือวัว หมายถึง ศากยวงศ์ หรือ โคตมโคตร

  รูปม้ากัณฐกะ หรือม้า หมายถึง ทรงออกผนวช 

  รูปถ้วยมีข้าว หมายถึง ข้าวมธุปายาส ( ทรงรับจากนาง

สุชาดาก่อนตรัสรู้)

  รปูต้นโพธิ,์ ศรมีหาโพธิ ์หรอื โพธบิลัลงัก์ หมายถงึ ตรสัรู้

  ธรรมจักร มีรูปดอกห้าดอก หมายถึง ปฐมเทศนา 

  รูปดอกมณฑารพ หมายถึง ปรินิพพาน

  รูปจิตกาธาน หรือกองเพลิง หมายถึง ประชุมเพลิง

 และ รูปเจดีย์ หมายถึง พระสารีริกธาตุ 

  ลายพุ่มดอกบนหม้อที่เป็นลายก้านขดทั่วไปจะมีพิเศษ 

คือจะประดับพระพิมพ์ลงไปให้ดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้น จะให้มีจ�านวนตาม

ความเชื่อถือว่าเป็นมงคลด้วย 

ที่มา : ศาลาจริยธรรม หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น 

จังหวัดพะเยา

ตัวอย่างรูปแบบที่ 4  

  “ฉัตร”เป็นเครื่องสูงส�าหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้า

กระบวนแห่เพื่อเป็นเกียรติยศ ฉัตรมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันเป็น

ช้ันๆ ฉัตรถือเป็นของสูงเปรียบเสมือนสวรรค์ซ่ึงเป็นศูนย์รวม

จักรวาล

ที่มา: https://facebook/Royal World Thailand. 2561 

[Online]
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บทสรุป
 จากแนวคิดที่กล่าวมา การวิเคราะห์ทั้งแนวคิด

กรอบความสัมพันธ์ และตัวอย่างผลงานการออกแบบที่อ้าง

มิติทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้นั้น สอดรับกับแนวคิดของ 

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2542 : 139-141) ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยว

กับแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไว้ว่า ใน

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่างานศิลปหัตถกรรมได้รับความ

สนใจมากกว ่าแต ่ก ่อนทั้ งในด ้านการศึกษาค ้นคว ้า  

จากบรรดานกัวชิาการและนกัพฒันาไปจนถงึนกัธรุกจิการค้า

ด้านนี้ แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังไม่ประสบผลดี

เท่าใดนัก ทั้งนี้อาจจะยังไม่มีความประสานร่วมมือกันอย่าง

จรงิจงัระหว่างบคุคลกลุม่ต่าง ๆ  จงึท�าให้ทศิทางการอนรัุกษ์

และการพฒันาส่งเรมิงานศลิปหตัถกรรมด�าเนนิไปในทศิทาง

ที่ดีที่ควร ในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมนั้นน่าจะประกอบ

ด้วยบุคคลสองกลุ่ม คือกลุ่มหนึ่งเป็นนักวิชาการที่ท�างานใน

ด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเข้าใจถึงความเป็นมา

และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ให้เข้าถึงการ

ก�าเนิดรูปแบบดั้งเดิมและความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นกับ

การด�ารงชีวิตของประชาชน ทั้งนี้อาจจะศึกษารวบรวมเก็บ

รักษาไว้ในลักษณะมรดกของชาติ เพื่อการศึกษาของคนรุ่น

หลงัและเป็นหลกัฐาน เป็นข้อมลูให้บคุคลอีกกลุม่หนึง่น�าไป

ด�าเนินการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมให้งานเหล่าน้ันได้

พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกที่ควรบนพื้นฐานของลักษณะ 

เฉพาะถิน่และเอกลกัษณ์ประจ�าชาตขิองเราไว้ ถ้าการท�างานของ

บุคคลทั้งสองกลุ่มดังกล่าวด�าเนินไปจนบรรลุเป้าหมายและ

ผลส�าเร็จเท่าที่ควรแล้วก็เชื่อว่างานศิลปหัตถกรรมของเรา 

ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกมองข้ามเป็นเวลาอันช้านานเพราะเราไป

พะวงถงึงานศลิปะชัน้สงูเสียเป็นส่วนใหญ่ ทัง้ๆทีง่านพ้ืนบ้าน

พืน้เมือง เป็นมรดกของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ

ถ้าการอนุรักษ์และการพัฒนาส่งเสริมประสบผลดีแล้ว  

งานเหล่านีอ้าจเป็นสินค้าทีท่�ารายได้เข้าประเทศไม่น้อยหรือ

อาจท�าให้สภาพเศรษฐกจิและการด�ารงชวีติของประชาชนดี

ขึ้นด้วย แม้ในช่วงที่ผ่านมามีการตื่นตัวเรื่องศิลปวัฒนธรรม

กนัมากกต็าม แต่มกัเกดิแนวคดิทีข่ดัแย้งสองแนวคดิคอื แนว

หนึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์เพ่ือให้คงสภาพเดิมไว้ด้วยวิธีการ

สืบทอด การศึกษาวิจัยการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลไว้ 

แนวคดินีเ้ป็นการอนรัุกษ์ของเดมิให้คงสภาพไม่เปลีย่นแปลง 

ซึง่ความจรงิแล้วเป็นไปได้ยาก เพราะขดักับวถีิทางของความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งอยากให้มีการ

พฒันาและประยกุต์ให้เข้ากบัยคุสมยัซึง่มกัเปลีย่นแปลงไป

ในทางที่สูญเสียเอกลักษณ์ ท�าให้เกิดปัญหาว่าจะเป็นการ

ท�าลายเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะถิน่ของศลิปหตัถกรรม 

แต่การพัฒนาในลักษณะนี้อาจจะท�าให้เกิดผลเสียมากกว่า

ผลดใีนระยะยาว ซึง่สอดรับกับแนวคดิของ จรัสพิมพ์ วังเยน็ 

(2554: 21) โดย ได้ให้ข้อมลูไว้ว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะนีแ้สดง

ให้เห็นถึงความตระหนักในผลกระทบแห่งโลกสมัยใหม่ของ

ไทย การเกดิแนวคิด“หลังสมยัใหม่” เป็นสญัญาณแห่งความ

เสื่อมศรัทธาของ“สังคมสมัยใหม่” หรืออาจเป็นความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีทีท่�าลายสิง่แวดล้อมและภมูปัิญญา

แห่งการพึ่งพาธรรมชาติ 

 จากการอธิบายและยกตัวอย่างการน�าวัฒนธรรม

และภูมิปัญญามาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์นั้น ควร

ตระหนกัและไตร่ตรององค์ความรูแ้ละการน�าไปใช้ให้ด ีการ

รับรู้หรือค้นคว้าข้อมูลเพียงผิวเผินไม่ทราบรายละเอียดเชิง

ลึกทีแ่ท้จริงอาจท�าให้เกิดความเข้าใจทีผิ่ดและน�าไปใช้อย่าง

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงตามกระแสสังคมที่

หมนุไปข้างหน้า ท�าให้เราต้องก้าวให้ทนักับการหมนุเปลีย่น

ตามยคุสมยั เป็นการพฒันาสร้างสรรค์ตามกระแสสงัคม แต่

กระนั้นเราเองก็ควรยึดมั่น ให้ความเคารพ มีจิตส�านึกต่อ

วัฒนธรรมตนเอง ด�ารงความเป็นตัวตนของเราด้วยเช่นกัน 

ในการศกึษาวฒันธรรมหรอืภูมปัิญญาใหม่ ๆ  ทีร่บัเข้ามาจาก

โลกภายนอก มิได้เข้ามาทดแทนวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา

สั่งสมที่พัฒนาไว้เดิมทั้งหมด ภูมิปัญญาสั่งสมจะได้รับการ

ทดสอบ เลือกเฟ้นและดัดแปลงให้สามารถแก้ปัญหาหรือ

ตอบสนองความต้องการในการปรับตัวตามบริบททาง

เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และท�าหน้าทีเ่ป็นฐาน

เพื่อรองรับภูมิปัญญาใหม่ ๆ หรือแนวคิดในการสร้างสรรค์

ใหม่ ๆ ที่เข้ามาผสมผสานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นักวิชาการ  

นักออกแบบหรอืผู้ทีส่นใจทางการออกแบบหตัถอตุสาหกรรม 

ควรท่ีจะหมั่นศึกษา หาความรู ้และน�ามาปรับใช้หรือ

ประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกับภมูปัิญญาเดิมเพือ่ให้เกดิเป็นการ

สร้างสรรค์ในบริบทใหม่ ในลักษณะการผลิตซ�้าทาง

วัฒนธรรมให้เกิดขึน้เหมาะสม ไม่ก่อให้เกดิความสบัสนและ

เกิดองค์ความรู ้ทีส่ามารถส่งผ่านข้อมลูทางมติทิางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาที่ดีที่ถูกต้องได้ในอนาคต



40

เอกสารอ้างอิง	
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2543). รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม.

กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์. (2554). Marketing	Panorama	การตลาดมุมกว้าง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ. 

กัมพล แสงเอี้ยม. (2558), เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558. “ไผ่กับงานหัตถกรรมที่ยั่งยืนสู่การออกแบบร่วมสมัย”. วารสาร

ศิลปกรรมสาร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 10(2) : 1-18.

กัมพล แสงเอี้ยม. (2559), เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559. “วัฒนธรรมร่วมสมัยสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบงานศิลปหัตถกรรม

ผ้าทอท้องถิ่น”	วารสารศิลปกรรมสาร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 11(1) : 1-12.

กติตพิงษ์ เกยีรตวิภิาค. (2561), เดอืนตลุาคม 2560 – มนีาคม 2561. “ออกแบบหตัถอตุสาหกรรม(กวม).” วารสารสหวทิยาการ	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 15(1) : 70-103.

จรัสพิมพ์ วังเย็น. (2554). แนวคิดหลังสมัยใหม่	:	การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 13(1) : 

20-23.

จุน ซากุราดะ. (2558). Basic	Infographic. แปลโดย ณิชมน หิรัญพฤกษ์. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์จ�ากัด 

ประชิด สกุณะพัฒน์, วิมล จิโรจพันธุ์, กนิษฐา เชยทีวงศ์. (2551). มรดกทางวัฒนธรรมทางภาคเหนือ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ประชิด สกุณะพัฒน์, วิมล จิโรจพันธุ์, กนิษฐา เชยทีวงศ์. (2551). มรดกทางวัฒนธรรมทางภาคกลางและภาคตะวันออก. 

กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ประพนธ์ เรืองณรงค์. (2550). เล่าเรื่องเมืองใต้	:	ภาษา	วรรณกรรม	ความเชื่อ. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์. 

พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. (2545). วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณ ีแกมเกต.ุ (2555). วธิวีทิยาการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์. พมิพ์ครัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

วรวุธ สุวรรณฤทธิ์และคณะ. (2549). วิถีไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2542). ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น. กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้น. 

สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์. (2559). คู่มือหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาออกแบบ

หัตถอุตสาหกรรม. เชียงใหม่ : สมาร์ทโคตติ้ง.

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2549). ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 

เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2544). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวของชาวบ้านไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 

เอกวิทย์ ณ ถลาง, นิธิ เอียวศรีวงศ์, วิจารณ์ พานิช, รสนา โตสิตระกูล และนงคราญ ชมพูนุช. (2546). ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 
Braungart, M. and McDonough, W. (2002). Cradle	to	Cradle. New York : North Point Press.

แนวคิดอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์โลกปัจจุบันในการสร้างมูลค่า.” (2561). [online]. Available: www.marketingoops.

com/news/biz-news/tcdc-9-industry-trending-2561.

“ฉัตร.” (2561). [online]. Available: https://facebook/Royal World Thailand. 2561. 

ศาลาจริยธรรม หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพะเยา

“ฐานข้อมลูท้องถิน่ภาคใต้.” (2561). [online]. Available:   https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/1/5d4f24ad.2561.   

“ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความเป็นอยู่.” (2561). [online]. Available: https://archive.clib.psu.ac.th/

online- exhibition/nangyai/page4.html.2561. 

“ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงใหม่.” (2561). [online]. Available:http://computertong.blogspot.com/p/

blog-page_18.html. 2561.

“Siam Society.” (2561). [online]. Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Siam_Society-_Bangkok. 

“เฉลว.” (2557). [online]. Available: ไทยรัฐออนไลน์. 2557.   



41

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“งานปอยหลวง.” (2561). [online]. Available: http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/581205. 2561. 

“Post Modern.” (2561). [online]. Available: http://pioneer.chula.ac.th/-yongyudh/papers/postmodern.htm. 

2561. 

“ศิลปะและหัตถกรรม (Art & Craft). (2561). [online]. Available: www.marketingoops.com/news/biz-news/

tcdc-9-industry-trending. 2561.



การเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงอายุ
SCRIPT WRITING FOR THE ELDERLY

สุรินทร์	เมทะนี	/	SURIN MEDHANEE
สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
DEPARTMENT OF MUSIC AND PERFORMING ARTS CREATIVE INDUSTRY RATTANABUNDIT UNIVERSITY

Received: November 7, 2018
Revised: January 24, 2019
Accepted: February 5, 2019

บทคัดย่อ
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงอายุ ประชากรที่ใช้ในการ

ศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้สูงอายุชายและหญิง เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลนวศรีเนอส์ซิ่งโฮม นิสิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ�านวน 80 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบวิเคราะห์สาระ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สาระ สถิติ ค่าเฉลี่ย และ 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่ามอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 4 ด้านคอื 1. ด้านองค์ประกอบของบทละคร ได้แก่ 1) แนวคดิ 

2) การเลอืกเรือ่ง 3) การศกึษาค้นคว้า 4) การจัดล�าดบัข้อมลู 5) ความยาว และ 6) การวางเค้าโครงเรือ่ง 2. ด้านความต้องการ

ของผู้สูงอายุในช่วงวัยต่างๆ ได้แก่ 1) ช่วงไม่ค่อยแก่ อายุประมาณ 60-69 ปี 2) ช่วงแก่ปานกลาง อายุประมาณ 70-79 ปี 3) 

ช่วงแก่จริง อายุประมาณ 80-90 ปี 4) ช่วงแก่จริงๆ อายุประมาณ 90-99 ปี 3. ด้านการรับรู้ของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การ

ตระหนักรู้ด้านความแตกต่างของบุคคล: 2) เรียนรู้จากการปฏิบัติ 3) การเสริมแรงและการสะท้อนกลับ และ 4) การสร้าง

ความหมายของบุคคล 4. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุด้านอารมณ์ 1) การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูง

อายุ 2) การเลือกกิจกรรม 3) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 4. ด้านทฤษฎีแห่งความสุข ประกอบด้วย 1) รอยยิ้ม 2) หัวเราะ และ 

3) อารมณ์ดี

 มีผู้เข้าชมการแสดงและตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน เป็นเพศชายร้อยละ 30 เพศหญิงร้อยละ 50 ช่วงอายุ

เรียงตามล�าดับมากไปน้อยคือ 20 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 71 ถึง 80 ปี อายุระหว่าง 61 ถึง 

70 ปี และอายุระหว่าง 71 ถึง 80 ปี มีจ�านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 11.25 และอันดับที่สามคือ อายุต�่ากว่า 20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 8.75 สถานภาพของผู้ชมเรียงตามล�าดับคือ นิสิตร้อยละ 64 ผู้สูงอายุร้อยละ 60 และเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลร้อยละ 22 

ในด้านความเหมาะสมของบทละคร ภาพรวมของละครท�าให้ผู้ชมมีความสุขคอื 4.68 การแสดงลีลาประกอบมีความเหมาะสม 

4.54 และ ผู้ชมได้รับความสนุกสนานและคล้อยตามมากที่สุด 4.51 เนื้อหาของละครมีความเหมาะสม 4.48 ภาพรวม 

ของบทละครมีความเหมาะสมมากที่สุดคือ 4.44 

 ผูส้งูอายมุคีวามต้องการเป็นส่วนหนึง่ของสังคมปัจจบุนัไม่ต้องการถกูตดัขาดจากสังคม ในขณะเดยีวกันยงัมภีาพจ�า

ความสุขในอดีตที่ท�าให้รู้สึกว่ายังเคยมีตัวตนอยู่ 

ค�าส�าคัญ การเขียนบทละครเวที ผู้สูงอายุ

Abstract
The objective of this research was to study the process of play writing for the elderly. The population 

used in this study was selected by the specific method and the population was elderly men and women 

from Navasri nursing Home Staff and 80 students from performing arts Rattanabundit University.
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 The research tools were satisfactory questionnaires and unstructured interviews. Data was analyzed 

by means of percentage analysis, mean and standard deviation. The research found that there were 4 

main components: firstly, the elements of play, consisting of 1) idea & main Idea 2) style 3) research 4) 

analysis 5) length and 6) plot; secondly, the needs of the elderly in various ages, which were 1) the young 

old 60-69 year, 2) the middle aged old 70-79 year, 3) the old - old 80-90 year, 4) the very old-old 90-99 

year; next, the perception of the elderly, including 1) awareness of the difference of the person, 2) learning 

from practice, 3) reinforcement and reflection, 4)the meaning of the person; lastly, the health of promotion 

and elderly care for emotion, including 1) emotional expression of the elderly, 2) activity selection, 3) 

interaction with others and 4) theory of happiness, which is smile – laugh - good mood. 

 There were 80 visitors and 80 respondents which were male for 30% and female for 50%. The 

age range in descending order was 20 to 30 years account for 40%. The mean age between 71 and 80 

years old, between 61 and 70 years of age, and between 71 and 80 years of age were 11.25%. The third 

was under 20 years old, representing 8.75%. The number of students was 64%. The elderly people were 

60% and 22% of hospital staff. The appropriateness of the plays showed that the overall picture of the 

drama average was for 4.68. The performance was 4.54 and the audience was most entertained and 

entertained at 4.51. The content of the drama was appropriate at 4.48. The overall picture of the play 

was most appropriate at 4.44.

 In brief, the elderly has a desire to be a part of the society today. They do not want to be cut 

off from society. At the same time, there are images of past happiness that make them feel their existence.

Keyword: Script Writing Elderly

บทน�า
 สังคมไทยในปัจจุบันให ้ความส�าคัญกับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไปสู่โครงสร้าง

ทางอายเุป็นประชากรสูงวยั พบว่าในช่วง 20-30 ปีทีผ่่านมา

ทั้งจ�านวนและสัดส่วนของประชากรไทยในวัยเด็กที่อายุ 

ต�า่กว่า 15 ปีลดลง ในขณะทีจ่�านวนของประชากรในวยัแรงงาน 

อายุ 15-29 ปี ยังคงเพิ่มขึ้น ส�าหรับประชากรสูงอายุหรือ

ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีจ�านวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต กล่าวคือ 

ประชากรสูงอายุจะเพิ่มจากประมาณ 5 ล้านคนในปัจจุบัน

เป็นประมาณ 10 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป็นที่น่า

สงัเกตว่าอตัราเพ่ิมของประชากรสูงอาย ุจะเร็วกว่าประชากร

โดยรวมทั้งหมด ดังจะเห็นได้จากระหว่างปี 2523 ถึงปี  

2533 ประชากรสงูอายจุะเพิม่เป็นร้อยละ 47 แต่เมือ่เปรียบ

เทียบการเพิ่มระหว่างปี 2523 ไปจนถึงปี 2563 จะพบว่า

ประชากรสูงอายุ จะเพิ่มสูงถึงกว่าร้อยละ 300 (กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์. 2561:ออนไลน์)

 ในป ัจจุบันผู ้ สูงอายุมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น มีการ

ประมาณว่าในปี 2563 จะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี 

อยู่ราว 1 ใน 6 ของประชากรทั้งหมด เนื่องมาจากคนไทย

มอีายยุนืยาวขึน้ ดงันัน้ การส่งเสรมิให้ผูส้งูอายสุามารถดแูล

ตนเองได้จะช่วยท�าให้การมีอายุยืนยาว มีความสุขทั้งทาง

กาย ใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือเป็นทั้ง

ผู้ให้และผู้รับประโยชน์ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีมากกว่าการ

มีชีวิตยืนยาวแต่ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับความเจ็บป่วย 

ท�าให้เพิ่มเวลาของความทุกข์และภาวะจ�าทน (วิพรรณ 

ประจวบเหมาะ. 2542:6)

 ปัญหาที่ส�าคัญของผู้สูงอายุกับสังคมรอบตัวคือ 

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจของผู ้สูงอายุ  

ส่วนหนึง่เป็นผลจากสภาพร่างกายทีเ่สือ่มลง บางรายกอ็าจพบ

กับความสูญเสียบุคคลใกล้ชิดในช่วงนี้ อีกส่วนเป็นผลจาก

สถานภาพทางสังคมทีเ่ปล่ียนไปเพราะความสูงอายุ ชนดิของ

อารมณ์ที่ผู ้สูงอายุมักแสดงออกที่ผิดปกติและพบได้บ่อย 

คือ อารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ เหงา ร้องไห้ง่าย น้อยใจ

บ่อย ซึมเศร้า แยกตัว อารมณ์วิตกกังวล มักแสดงออกโดย

ห่วงใยลูกหลานมากขึน้ บางคร้ังจะมอีาการเครียด หงดุหงดิ
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ง ่าย บ่นมากขึ้น อาการทางจิตที่ รุนแรง เช ่น หูแว ่ว 

ประสาทหลอน หรอืหลงผดิ หวาดระแวง พบได้บ้างบางคร้ัง

จะมอีาการสบัสนเรือ่งวนั เวลา สถานทีแ่ละบคุคล กลางคนื

ไม่นอน เดินวุ่นวาย หรือมีอาการขับถ่ายผิดปกติ พฤติกรรม

เป็นเด็กทารก หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ใน

กรณีที่สมองเสื่อมมาก

 บทบาทและความส�าคัญของผู้สูงอายุในสังคมมัก

ถูกจ�ากัดให้ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากถูกมองว่าสุขภาพไม่แข็งแรง  

เกดิภาวะความเจบ็ป่วย หรอืเกดิอบุตัเิหตไุด้ง่าย การส่ือสาร

กับคนทั่วไปท�าได้ล�าบาก มีผลให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในบ้าน  

และมีความรู ้สึกว ่าตนเองไม่มีประโยชน์ หมดคุณค่า  

เป็นภาระให้ลูกหลาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยพึ่งตนเอง 

หรอืเป็นทีพ่ึง่ให้สมาชิกในครอบครัว ต้องเปล่ียนบทบาทเป็น

ผูร้บัการช่วยเหลอื และถ้าผูใ้กล้ชิดไม่ให้ความสนใจ จะส่งผล

ให้ผู้สูงอายุเกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง ถึงข้ันท�าร้าย

ตนเองได้ การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและ

ชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้สถาบัน

ครอบครัวและหน่วยงานต่างๆ สามารถดูแลปัญหาผู้สูงอายุ

ได้ด้วยตวัเอง ด้วยการจดักจิกรรมนนัทนาการ กจิกรรมด้าน

การบันเทิงต่างๆ เสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความผ่อนคลายและ

เรียนรู้ชีวิตผ่านศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ (อ�าไพขนิษฐ์ 

สมานวงศ์ไทย, 2552:ออนไลน์)

 ศลิปะการแสดง เป็นค�าทีใ่ช้เทยีบค�าภาษาอังกฤษ

ว่า Performing Arts หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการ

แสดง ซึง่เป็นได้ทัง้แบบดัง้เดมิหรอืแบบประยกุต์ ได้แก่ การ

ละคร การดนตร ีและการแสดงพืน้บ้าน นอกจากนี ้ยงัมผีูใ้ห้

ค�าจ�ากัดความของค�าว่าศิลปะการแสดงอีกหลายรูปแบบ 

อาทิ อรสิโตเติล (Aristotle) นกัปราชญ์ชาวกรกี ให้ค�านยิาม

ค�าว่า “ศลิปะการแสดง คอื การเลยีนแบบธรรมชาต”ิ ศลิปะ

การแสดงจึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือที่มนุษย์เราใช้เป็น

ตวักลางในการเชือ่มโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคดิของตน 

เพือ่ถ่ายทอดให้บคุคลอืน่ได้เข้าใจรับรู้ถงึส่ิงทีต่นต้องการจะ

แสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการสื่อสารที่ปรากฏ

ภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดย

ไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ใน

รปูลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรมกจ็ริง แต่ผู้ชมทัว่ๆ ไปสามารถสือ่

สัมผัสได้โดยตรงจากผู้แสดง (สดใส พันธุมโกมล. 2542:12)

 การชมศิลปะการแสดงช่วยขัดเกลาความคิดและ

จิตใจให้ได้รับความสุขจากสุนทรียรสท่ีหลากหลายจากการ

แสดง ส่งผลให้เกดิความประทบัใจในบทบาทและพฤตกิรรม

ของตัวละครในเรื่องราวที่แสดง ตลอดจนเหตุการณ์ การ

ด�าเนินเรื่องราว ค�าพูด การกระท�าของตัวละครและ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความคิดความรู้สึก

ของผูช้ม ท�าให้ผูช้มเกิดการคดิวิเคราะห์ จากสิง่ทีพ่บเหน็ใน

เรื่องราวของละคร ผู้ชมจะเกิดการเลือกเพื่อน�ามาเป็น

แนวทางในการคิด การเลียนแบบ และน�ามาปรับใช้กับ

ตนเองในที่สุด จึงถือได้ว่าศิลปะการละครมีประโยชน์และ

คุณค่าในสุนทรียภาพและสุนทรียรสที่เกี่ยวกับมนุษย์และ

สังคม (สุณิสา ศิริรักษ์. 2559:15)

 ผู้สูงอายุหลายคนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ เช่น 

สมาร์ทโฟน หรอื คอมพวิเตอร์ได้ ยงันยิมใช้การชมละครเพ่ือ

ความบันเทิงผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ และละครเวทีที่จัด

แสดงทั่วไปมีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูง

อายุ หาชมได้ยาก นอกจากนี้ผู้สูงอายุหลายคนไม่สะดวกใน

การเดินทางไปชมละครเวทีนอกสถานที่เนื่องจากปัญหา

สุขภาพ และการจราจร 

 จากความส�าคญัของปัญหาผู้สูงวัยในสังคมไทยดงั

กล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทละครเวทีส�าหรับผู้

สูงอายุ เพื่อท�าการสร้างสรรค์ละครเวทีที่เหมาะสมกับผู้สูง

อายุในยุคปัจจุบัน และสามารถน�าไปจัดแสดงนอกสถานที่

ให้กับผู ้สูงอายุในที่ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถน�า 

บทละครนีเ้ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาผูเ้รยีนสาขาวชิาศลิปะ

การแสดงให้มศีกัยภาพในการใช้ทกัษะด้านการแสดงเพือ่ใช้

เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมการ

บันเทิงเพื่อการพัฒนาสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาขั้นตอนการเขียนบทละครเวทีส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ

ค�าถามการวิจัย	
 บทละครเวทีที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุควรมีเนื้อหา

และเรื่องราวอย่างไร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจัิยเรือ่งการเขยีนบทละครเวทสี�าหรบัผูส้งูวยั 

โดยการศึกษาวิจัยนี้ ใช ้ระเบียบวิ ธี วิ จัยเชิงบรรยาย 

(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอน

การเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงวัย โดยการส�ารวจความ
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พึงพอใจในการเลือกชมละครประเภทต่างๆ น�าข้อมูลที่ได้

มาสร้างเป็นบทละคร และจัดแสดงเพ่ือหาข้อสรุปในการ

พัฒนาวิธีการเขียนบทละครส�าหรับผู้สูงอายุ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาในคร้ังนี ้ใช้วธิกีารเลอืก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) คือกลุ่มผู้ชมละคร 

ได้แก่ ผู้สูงอายุชายและหญิง เจ้าหน้าที่จ�านวน 50 คน ที่อยู่

ในความดูแลของสถานพยาบาลผู้สูงอายุ นวศรีเนิสซิ่งโฮม 

และนิสิตชั้นป ีที่  3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จ�านวน 

25 คน และประชาชนทั่วไป รวม 100 คน

ตารางที่	1 แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ผู้ชม	ผู้ให้ข้อมูล สถานพยาบาลนวศรีเนอส์ซิ่งโฮม

ผู้สูงอายุ  25

นิสิต  25

เจ้าหน้าที่  25

ประชาชนทั่วไป  5

รวม 	 80

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แบบวเิคราะห์สาระ (Content Analysis) เป็น

แบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์สาระส�าคัญของประเด็น

ที่ศึกษาแล้วท�าการสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือให้ได้ข้อมูลไปสู่

กระบวนการพัฒนาการเขียนบทละครเวทีเพื่อผู้สูงอายุ

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจการชมละคร

สร ้างสรรค์ (Satisfaction Questionnaire) เป ็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจ

ของผูช้มและความเหมาะสมในการจดัแสดงละครสร้างสรรค์

ส�าหรับผู้สูงอายุประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

สอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของ

การชมละครสร้างสรรค์ และ ส่วนที่ 3 สอบถามความ 

พึงพอใจในตัวละคร

 3. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ ์ แ บ บ ไ ม ่ มี โ ค ร ง ส ร ้ า ง 

(Unstructured Interview) เป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้าง

ข้ึนเพื่อสอบถามถึงความต้องการในการชมละครของผู้สูง

อายุ เพื่อน�ามาวิเคราะห์ในกระบวนการละครและสอบถาม

ผลการประเมินการรับรู ้ของผู ้สูงอายุเมื่อได้เข้าร่วมชม

กิจกรรมละครแล้ว

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยแบบวเิคราะห์สาระ 

ได้แก่ ข้อมลูเชงิคณุภาพทีไ่ด้จากเอกสารเฉพาะทาง เอกสาร

และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ใช้การวเิคราะห์เนือ้หา เพือ่ให้ได้ข้อ

สรปุต่างๆ ในการศกึษาองค์ประกอบของการเขยีนบทละคร

เวทีเพื่อผู้สูงอายุ

 2. การรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์และยนืยนั

ข้อมลู มทีัง้ทีเ่ดนิทางไปสัมภาษณ์ท่ีปฏิบัตงิานจริงด้วยตนเอง 

สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ สถานพยาบาลผู้สูงอายุ นวศรี

เนอส์ซิ่งโฮม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กล่องข้อความในกลุ่ม 

เฟซบุ๊กและเก็บข้อมลูในพืน้ที ่เพ่ือให้ได้ข้อสรปุต่างๆ ในด้าน

สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาบทละคร

เพื่อผู้สูงอายุ

 3. การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการสร้าง ติดตาม 

และควบคุมการด�าเนินงานทุกขั้นตอนด้วยตนเองแบบเต็ม

เวลาตลอดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 4. การตรวจสอบกระบวนการพัฒนาละคร

สร้างสรรค์ส�าหรับผู้สูงอายนุ�ากระบวนการและกิจกรรมทีไ่ด้ 

น�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการละครและผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายพิุจารณาให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ

 1. ข้อมลูทีไ่ด้จากเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 

จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผูว้จิยัใช้การวเิคราะห์สาระ 

(Content Analysis) เพื่อให้ได้ประเด็นของกระบวนการ

เขียนบทละครเวทีเพื่อผู้สูงอายุ

 2. ข้อมลูเชงิปรมิาณจากแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจ

ความพึงพอใจในการชมละครสร้างสรรค์เพื่อผู ้สูงอายุ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลค่าของ

มาตราส่วน และการประมาณค่า

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูง

อายุ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน�าเสนอตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย คือ เพื่อศึกษาขั้นตอนการเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้

สูงอายุ ดังนี้ 
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	 1.	องค์ประกอบของบทละครทีเ่หมาะสมกบัผูส้งู

อาย ุในงานวจิยัเรือ่ง การเขยีนบทละครเวทสี�าหรบัผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องพบว่า  

องค์ประกอบของบท ควรประกอบด้วยปัจจยั 6 ด้านด้วยกนัคอื 

1) โครงเรื่อง (Plot) 2) ตัวละคร (Character) 3) ความคิด 

(Theme) 4) ภาษา (Theme) 5) เสยีง (Sound and Song) 

และ 6) ภาพ (Spectacle) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท�าการ

ส�ารวจความต้องการในการชมละครเวทขีองผูส้งูอายุเพือ่น�า

มาพฒันาให้มเีนือ้หาใหม่ ให้สอดคล้องกบัการเขยีนบทละคร

เวทสี�าหรบัผูส้งูอาย ุโดยท�าการส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นกบักลุม่

ผู ้สูงอายุในช ่วงแก ่ปานกลาง (The middle-aged 

old) อายุประมาณ 70-79 ปี ช่วงแก่จริง (The old-

old) อายุประมาณ 80-90 ปี ที่สถานพยาบาลผู้สูงอาย ุ

นวศรีเนอส์ซิ่งโฮม ซอยรามค�าแหง 21 สามารถสรุปเป็น

ตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่	2 แสดงผลความต้องการในการชมละครเวทีของผู้สูงอายุ

รายการ จ�านวน	 ร้อยละ

1. เพศ

ชาย

หญิง

6

44

12

88

รวม 50 100

2. อายุ

70-79 ปี

80-90 ปี

90 ปีขึ้นไป

33

15

2

66

30

4

รวม 50 100

3. แนวละคร

ตลกสนุกสนาน

ละครเพลง

สะเทือนใจ

37

12

1

74

24

2

รวม 50 100

4. เนื้อหาของละคร

 สะท้อนสังคมปัจจุบัน

 การใช้ชีวิตในครอบครัว

 การเตือนภัยในสุขภาพ

39

 6

5

78

12

10

รวม 50 100

5. ยุคของละครที่ต้องการชม

 ยุคปัจจุบัน

 ยุครัตนโกสินทร์

 ยุคกรุงศรีอยุธยา

45

5

-

90

10

-

รวม 50 100
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 จากตารางท่ี 2 สามารถอธบิายข้อมูลได้ว่า มผีูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 50 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 6  

เพศหญิงร้อยละ 44 ช่วงอายุเรียงตามล�าดับมากไปน้อยคือ 

70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 66 ช่วงอายุ 80-90 ปี คิดเป็นร้อยละ 

34 และ 90 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 6 แนวละครที่ต้องการ

ชมมากที่สุดคือ ตลกสนุกสนาน คิดเป็นร้อยละ 74 ละคร

เพลงร้อยละ 24 และสะเทอืนใจร้อยละ 2 ในส่วนของเนือ้หา

ของละครมีความต้องการให้สะท้อนสังคมปัจจุบันคิดเป็น

ร้อยละ 78 การใช้ชวิีตครอบครวัร้อยละ 6 และการเตอืนภยั

ในสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 5 ในส่วนของยุคสมัยของละคร 

มคีวามต้องการให้เป็นยคุปัจจุบนัร้อยละ 45 ยคุรัตนโกสนิทร์

ร้อยละ 5 

 จากข้อมูลที่ได้สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้ว่าผู้สูง

อายุ ในช ่ ว งแก ่ปานกลาง  (The midd le -aged 

old) อายุประมาณ 70-79 ปี และช่วงแก่จริง (The old-

old) อายุประมาณ 80-90 ปี มีความต้องการชมละครที่มี

เนื้อหาสนุกสนานต้องการรับรู้เรื่องราวของสังคมปัจจุบัน

มากกว่าเพราะไม่ต้องการถกูตดัจากสงัคมในขณะเดยีวกนัก็

ยังมีภาพจ�าในอดีตที่ท�าให้รู้สึกว่ายังเคยมีตัวตนอยู่ จากน้ัน

ผูว้จิยัสรปุให้เป็นองค์ประกอบของบทละครทีม่คีวามเหมาะสม

กบัการรบัรูข้องผูส้งูอายตุามกรอบแนวคิดในประเดน็การส่ง

เสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุด้านอารมณ์ ด้วยการ

หัวเราะและการยิ้ม (ส่วนอนามัยผู้สูงอายุ ส�านักส่งเสริม 

สุขภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 2560) ดังปรากฏ

ในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่	3 แสดงกระบวนการพัฒนาบทละครที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

องค์ประกอบของ 

บทละคร
การรับรู้ของผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพ

และการดูแลผู้สูงอายุ

ด้านอารมณ์

ตัวชี้วัด พัฒนาเป็นบทละคร

1. แนวคิดหลัก

  (Idea & Main Idea)

2. การเลอืกเรือ่ง (Style)

3. การศึกษาค้นคว้า 

 (Research) 

4. การจัดล�าดับข้อมูล 

 (Analysis)

5. ความยาว (Length)

6. การวางเค้าโครงเรื่อง 

 (Plot)

1. การตระหนักรู ้ด ้ าน

ความแตกต ่ างของ

บุคคล: ผู้สูงอายุแต่ละ

คนจะเรียนรู้ในเฉพาะ

ทางและเรี ยนรู ้ ไม ่

เหมือนกัน

2. เรียนรู้จากการปฏิบัติ: 

ผู ้สูงอายุเรียนรู ้ ได ้ดี

ที่สุดเนื่องมาจากการ

ลงมือกระท�าและขึ้น

อยู่กับกิจกรรม 

3. ใช ้การเสริมแรงกับ 

ผูส้งูอาย ุให้ปฏิบตัติาม

สิ่งที่ปรารถนา และให้

ผลสะท ้อนกลับถึ ง

ความก ้าวหน้าหรือ

ควรแก้ไข

4. เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห  ้

เจ้าหน้าที่ผู ้ดูแลและ

ชุมชนมีส ่วนร ่วมใน

การพัฒนาผู ้สูงอายุ

ร่วมกัน

1. เน ้นการเรียนรู ้แบบ

บูรณาการ

2. ทักษะการคิดพื้นฐาน 

3. เน้นกระบวนการเรยีนรู้

ทางสังคมและพื้นฐาน

ความเป็นมนุษย์

4. การเพิ่มแรงจูงใจใน

การตอบสนองความ

ต้องการการดูแลตนเอง 

ช ่วยให ้ผู ้ สู งอายุคง

ความสามารถในการ

ดูแลตนเองได้

5. การมีปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลอ่ืนเป็นเหมือน

เป็นแรงสนับสนุนทาง

สงัคมทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ

พฤติกรรมการดูแล

ตนเอง

1. การตอบสนองทาง

อ า ร ม ณ ์ แ ล ะ ก า ร

เคลื่อนไหวร ่างกาย

เมื่อได้ชมละคร

2. แสดงการเคลือ่นไหวที่

สะท้อนอารมณ์ของ 

ตนเองอย่างอิสระ

3. แสดงท ่าทางง ่ายๆ 

เพื่อสื่อความหมาย

แทนค�าพูด

4. ส า ม า ร ถบอกสิ่ ง ที่

ตนเองชอบ จากการดู

หรือร่วมการแสดง

1. มีกระบวนการพัฒนา

มาจากเรือ่งเล่าในอดตี

2. เน้ือหาบางส่วนของ

ละครมาจากช่วงเวลา

และสถานการณ ์ที่ 

ผู ้ชมมีประสบการณ์

การรับรู้ร่วมกัน

3. ให้ความส�าคัญในการ

ส่ื อ ส า ร ด ้ ว ย ก า ร

เคลื่อนไหวประกอบ

จังหวะ โดยการท�าให้

เป็นละครเพลง

4. สอดแทรกเนื้อหาและ

ทักษะการใช้ชีวิตของ

ผู้สูงอายุในบทละคร
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 จากข้อมูลในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ผู้วิจัยได้

น�ามาพัฒนาบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงวัยช่วงแก่ปานกลาง 

(The middle-aged old) อายุประมาณ 70-79 ปี ช่วงแก่

จริง (The old-old) อายุประมาณ 80-90 ปี โดยมีเนื้อหา

เกีย่วกบัผูส้งูวยัหญงิ 2 คนเป็นเพ่ือนกนัในอดตี วนัเวลาท�าให้

ทั้งสองแยกจากกันไป คนหนึ่งอยู่อย่างพอเพียงฐานะปาน

กลาง มีชีวิตครอบครัวมีความสุข อีกคนเคยอยู่อย่างสบาย

แล้วกล็�าบากไม่มคีรอบครัว ทัง้สองกลับมาเจอกนัอีกครัง้ใน

วัยชราและสัญญาว่าจะดูแลกันและกันตลอดไป

 เมือ่ได้โครงเร่ืองและองค์ประกอบของการท�าละคร

ที่สอดคล้องกับการการเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงอายุ

ตลอดจนตัวชี้วัดแล้ว ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นการสร้างละคร

สร้างสรรค์ในล�าดับต่อไป

	 2.	 การพัฒนาเป็นละครสร้างสรรค์เพ่ือผู้สูงอาย	ุ

การสร้างละครสร้างสรรค์มแีนวคดิในการสร้าง	2	ประการคอื	

	 	 2.1	การน�าละครไปแสดงในชุมชน

  ผู้วิจัยเลือกสถานพยาบาลนวศรีเนอส์ซิ่งโฮม 

เป็นสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งได้รับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข สามารถรองรับผู้ป่วยและ

ผู้สูงอายุ เป็นจ�านวน 50 เตียงโดยผู้วิจัยได้ท�าการสอบถาม

และสัมภาษณ์ผู้ดูแลสถานพยาบาลถึงปัญหาที่สัมพันธ์กับ 

ภมูหิลงั ต้นทนุทางวฒันธรรมและสงัคมของผูส้งูอายเุพือ่พฒันา

เป็นบทละคร พบว่าผู้สูงอายุต้องการชมละครที่มีเนื้อหา 

เรือ่งราวในยคุสมยัทีผู่ส้งูอายไุด้มปีระสบการณ์ร่วมจากอดตีมา

จนถึงปัจจุบัน มีแนวเรื่องสนุกสนาน มีเพลงประกอบ ตลก 

และสนกุสนาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการพัฒนาบทให้ผูม้ี

ความสุขจากเสียงหัวเราะจากส่วนอนามัยผู้สูงอายุ และ

ส�านกัส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุผ่าน

การแสดงละครสร้างสรรค์ เรื่อง “Adamson Nightclub” 

โดยนิสิตชั้นป ีที่  3  จากสาขาวิชาศิลปะการแสดง  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

	 	 2.2	 เนื้อหาสะท้อนความคิดสาระท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ร่วมกระบวนการละครและผู้ชม

  จากการสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลประเด็นดัง

กล่าว สามารถสรุปเป็นตารางสะท้อนสาระแสดงความ

สมัพนัธ์ของผูส้งูอายแุละเนือ้หาสาระของกระบวนการละคร 

ดังนี้

ตารางที่	4 แสดงความสัมพันธ์ของความต้องการในการชมละครและเนื้อหาสาระของบทละคร

ล�าดับที่ ความต้องการของผู้ชม เนื้อหาในบทละคร กระบวนการละคร

1 แนวละครตลกสนุกสนาน - ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุ 2 คนที่กลับ

มาเจอกันและเล่าความหลังสู่กันฟัง

- บทพูดของนักแสดงทุกคนที่สอดแทรก

จังหวะและมุขตลกต่างๆ

2 เนือ้หาของละครสะท้อนสงัคม

ป ั จ จุ บั น / ก า ร ใ ช ้ ชี วิ ต ใ น

ครอบครัว/การเตือนภัยใน

สุขภาพ

- ตัวละครประกอบอาชีพสุจริต รายได้

ปานกลาง พอใจในสิ่งที่ตนมี 

- มีความอบอุ่น สามัคคีแม้ไม่ใช่คนใน

ครอบครัวเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อแก่

สังคมคนรอบข้าง

- เน้ือหาละครสอดแทรกการใช้ชีวิตการ

กินอาหารที่มีประโยชน์ของผู้สูงอายุ

- การออกแบบเครือ่งแต่งกายเป็นชดุทีใ่ส่

ในชีวิตประจ�าวันเน้นสีสันสดใส 

- การออกแบบฉากเน้นสีสันสดใส

3 สถานที่และเวลาอยู่ในยุคสมัย

ปัจจุบัน

- เป็นเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่9 

ตอนต้นจนถงึปัจจบุนัแหล่งบนัเทงิอยูท่ี่

ถนนราชด�าเนิน

- มีการเล ่าเรื่องสลับไปมาระหว ่าง

ปัจจุบันกับอดีต

- ใช้วิธีการเปิดปิดม่านเพื่อแบ่งยุคอดีต

กับปัจจุบัน

4 มีเพลงและมีการเต้นประกอบ

ในละคร

- มีฉากในสถานบันเทิงยามกลางคืน มี

การร้องเต้นประกอบเพลง

- นกัแสดงเล่าเนือ้หาบางส่วนในชวิีตด้วย

บทเพลงสนุกสนาน

- จบการแสดงด้วยเพลงสนุกสนานให้

ก�าลังใจกับบทบาทนักแสดงในละคร

และผู้ชมทุกคน
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 จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ว่า การน�า

ประเด็นความต้องการของผู้ชมมาพัฒนาเป็นบทละครโดย

ใช้กระบวนการแสดงของละครเชื่อมโยงความเป็นจริงเพื่อ

สะท้อนให้เหน็คณุค่าของการมชีวีติอยู ่การพ่ึงพากนั การไม่

ท้อถอยต่อชีวิต การให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันในยามชรา

	 3.	ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจจากการจดัแสดง

ละครสร้างสรรค์	เรื่อง	“Adamson	Nightclub”

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเขียนบทละครเวทีเพ่ือ 

ผู้สูงอายุ” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งผลการวิเคราะห์

ประกอบด้วยข้อมูล 2 ตอนดังนี้

	 	 3.1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  เป็นกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูด้านความพงึพอใจจากการ

ชมการแสดง ได้แก่ จ�านวนประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม

มีทั้งหมด 80 คน ดังตารางที่ 5

ตารางที่	5 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าชมการแสดง

รายการ จ�านวน	 ร้อยละ

1. เพศ

ชาย

หญิง

30

50

37

63

รวม 80 100

2. อายุ

ต�่ากว่า 20 ปี

20 ถึง 30 ปี

31 ถึง 40 ปี

41 ถึง 50 ปี

51 ถึง 60 ปี

61 ถึง 70 ปี

71 ถึง 80 ปี

81 ถึง 90 ปี

91 ถึง 100 ปี

7 

32

9

2

5

9

9

5

2

8.75

40

11.25

2.50

6.25

11.25

11.25

6.25

2.50

รวม 80 100

3. สถานภาพ

นิสิต

ผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่

ประชาชนทั่วไป

 

32

30

11

7

64

60

22

14

รวม 80 100

 จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายข้อมูลได้ว่ามีผู้เข้า

ชมการแสดงและตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน เป็น 

เพศชาย ร้อยละ 30 เพศหญิงร้อยละ 50 ช่วงอายุเรียงตาม

ล�าดับมากไปน้อยคือ 20 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา

คือ อายุระหว่าง 71 ถึง 80 ปี อายุระหว่าง 61 ถึง 70 ปี 

และอายุระหว่าง 71 ถึง 80 ปี มีจ�านวนเท่ากันคิดเป็น 

ร้อยละ 11.25 และอันดับที่สาม คือ อายุต�่ากว่า 20 ปี คิดเป็น

ร ้อยละ 8.75 สถานภาพของผู ้ชมเรียงตามล�าดับคือ  

นสิติ ร้อยละ 64 ผูส้งูอายรุ้อยละ 60 และเจ้าหน้าทีร้่อยละ 22

	 	 3.2	ความพึ งพอใจจากการชมละคร

สร้างสรรค์

  ข้อมลูเชงิปรมิาณจากแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจ

กระบวนการพัฒนาละครประยุกต์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปสถิติที่ใช้ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลค่าของ

มาตราส่วน ประมาณค่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏใน

ตารางที่ 6 ดังนี้
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 ตารางที่	6	ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ล�าดับ รายการ x
_

S.D ระดับความคิดเห็น

1  นักแสดงสามารถถ่ายทอดบทบาทได้มากน้อยเพียงใด 4.50 0.59 มากที่สุด

2 เนื้อหาของละครมีความเหมาะสมกับผู้ชม 4.48 0.65 มากที่สุด

3 ระยะเวลาในการจัดการแสดงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.30 0.04 มากที่สุด

4 ความยาวในการจัดแสดงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.20 0.80 มากที่สุด

5 สถานที่ในการแสดงมีความเหมาะสม 4.30 0.83 มากที่สุด

6 ผู้ชมได้รับความสนุกสนานและคล้อยตามมากน้อยเพียงใด 4.51 0.63 มากที่สุด

7 เพลงประกอบมีความเหมาะสม 4.46 0.69 มากที่สุด

8 เนื้อหาของละครท�าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ 4.41 0.74 มากที่สุด

9 การแสดงลีลาประกอบมีความเหมาะสม 4.54 0.55 มากที่สุด

10 ภาพรวมของละครท�าให้ผู้ชมมีความสุข 4.68 0.52 มากที่สุด

สรุปภาพรวม 4.44 0.22 มากที่สุด

 จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความคิดเห็นเรียงตามล�าดับดังนี้ ภาพรวมของละครท�าให้ 

ผูช้มมคีวามสุขค่าเฉลีย่ 4.68 การแสดงลลีาประกอบมคีวาม

เหมาะสมค่าเฉลีย่ 4.54 และ ผู้ชมได้รับความสนกุสนานและ

คล้อยตามมากทีส่ดุค่าเฉลีย่ 4.51นอกจากนีผู้ช้มยงัให้ระดบั

ความพึงพอใจในตัวละครต ่างๆ โดยเลือกตอบใน

แบบสอบถามสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวละคร คิดเป็น

อันดับ ดังนี้ 1. เจ๊ศรี 2. ลมโชย 3. ฉัตรแก้ว 4. ซูซี่และเชอรี่ 

5. เสี่ยปืน 6. ลุงอ๊อด 

 ในการวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเขยีน

บทละครเวทีส�าหรับผู้สูงอายุ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการท�า

วิจัยโดยการวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

และการปฏิบัติงานจริง ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลเหล่านั้นมาสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาการเขียนบทละครเวที

ส�าหรับผู้สูงอายุ ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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สรุปและอภิปรายผล
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive 

Research) ผู้วิจัยได้น�ากระบวนการขององค์ประกอบของ

บทละคร การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุด้าน

อารมณ์ (ส่วนอนามัยผู ้สูงอายุ ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2560) ประเภทของผูส้งูอายุ

มาเป็นหลักการและเหตุผล เพื่อพัฒนาการเขียนบทละคร

เวทีส�าหรับผู้สูงอายุจากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล

การวิจัยดังนี้

 การเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงอายุการวิจัยนี้

เป็นการวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive Research) ผู้วิจยัได้

น�ากระบวนการของการพัฒนา องค์ประกอบของบทละคร 

การรับรู้ของผู้สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุในช่วงวัย

ต่างๆ การส่งเสรมิสขุภาพและการดูแลผูส้งูอายดุ้านอารมณ์ 

ทฤษฎแีห่งความสขุ และแนวคดิในการบรหิารอารมณ์ของผู้

สงูอายมุาเป็นหลกัการและเหตผุลในการเขยีนบทละครเวที

ส�าหรับผู ้สูงอายุที่เหมาะสม จากผลการวิจัยมีประเด็น

อภิปรายผลการวิจัยการการเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูง

อายุดังนี้ 

 ละคร (Plays) คือ ศิลปะการแสดงที่สร้างขึ้นเพื่อ

ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ให้กับมนุษย์ มนุษย์

กลุ่มแรกได้แก่ ผู้แสดง ส่วนกลุ่มหลังคือ ผู้ชม มาอยู่รวมกัน

ในเวลาเดียวกัน สถานที่เดียวกัน หมายถึงสถานที่จัดแสดง 

ไม่ว่าจะเป็นบนเวทลีะคร หรอืทีใ่ดๆ โดยเรือ่งราวทีแ่สดงน้ัน 

จะมีแง่มุมท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของมนุษย์ ผู้ชมได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ที่ตนเองเคยมีกับประสบการณ์ในละคร โดย

การฟัง รับรู้ข้อมูล รู้สึกตาม มีอารมณ์ร่วม มีปฏิกิริยากับสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในการแสดง 

 สดใส พันธุมโกมลกล่าวว่า การแสดงอย่างจริงใจ 

เป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครในประเภทใด 

แนวใด และในยคุสมัยใด นักแสดงต้องค�านึงถงึเร่ืองราวหรอื

ความเป็นจริงของตัวละคร (สดใส. (ปี). อ้างถึง ปรวัน  

แพทยานนท์. 2556: 79)

 การเขียนบท (Script writing) เพื่อการแสดงจึง

เป็นการก�าหนดเนื้อเรื่อง เป็นการก�าหนดการเช่ือมโยง

เหตกุารณ์ และตวัละครต่างๆ เข้าด้วยกนัสร้างเรือ่งราวความ

เป็นจริงของตัวละคร โดยผ่านกระบวนการ ค้นหา รวบรวม

จดัเรยีบเรยีง และตกแต่งปรบัเข้าร่วมกนัการเขยีนบทละคร

แผนภูมิที่	1	Adamson	chart
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เวทีส�าหรับผู ้สูงอายุ มีกระบวนการพัฒนาโดยเร่ิมจาก 

น�าความต้องการของผู้สงูอายใุนช่วงวยันัน้ๆ มาเป็นแนวคดิใน

การพฒันาเรือ่งตามหลกัในการเขยีนบทละครท่ีควรประกอบ

ด้วย 1) แนวคิดหลัก (Idea & Main Idea) 2) การเลือกเรื่อง 

(Style) 3) การศึกษาค้นคว้า (Research) 4) การจัดล�าดับ

ข้อมูล (Analysis) 5) ความยาว (Length) 6) การวาง 

เค้าโครงเรื่อง (Plot)(ชัยพร ธรรมโยธิน. 2556: ออนไลน์)

 การเขยีนบทละครเวทสี�าหรับผู้สงูอายใุนงานวิจยั

นี้ได้ส�ารวจความต้องการของผู้สูงอายุจากพระราชบัญญัต ิ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก�าหนดว่าผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มี

สัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ทั้งนี้ผู้สูง

อายุมิได้มีลักษณะเหมือนกันหมดแต่จะมีความแตกต่างกัน

ไปตามช่วงอายุ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์. 2556: ออนไลน์) และแบ่งช่วงอายุตาม 

นักชราวิทยา ออกเป็น 4 ช่วงคือ 1) ช่วงไม่ค ่อยแก่  

(The young-old) อายุประมาณ 60-69 ปีเป็นช่วงที่ต้อง

ประสบกับความเปล่ียนแปลงของชีวิตที่เป็นภาวะวิกฤต

หลายด้าน เช่น การเกษียณอายุ การจากไปของมิตรสนิท  

คู่ครอง โดยทัว่ไปยงัเปน็คนที่แขง็แรงแตอ่าจต้องพึง่พงิผูอ้ื่น

บ้าง ส�าหรับบุคคลที่มีการศึกษา รู้จักปรับตัว ยังเข้าร่วม

กจิกรรมต่างๆทางสังคม ทัง้ในครอบครวัและนอกครอบครวั 

2) ช่วงแก่ปานกลาง (The middle-aged old) อายปุระมาณ 

70-79 ปี เป็นช่วงท่ีคนเริ่มเจ็บป่วย เข้าร่วมกิจกรรมของ

สังคมน้อยลง 3) ช่วงแก่จริง (The old-old) อายุประมาณ 

80-90 ปี ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ยากข้ึน เพราะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับคนอายุขั้นนี้

ต้องมีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน ผู้สูงอายุต้องการความช่วย

เหลือจากผู้อื่นมากกว่าวัยที่ผ่านมา เริ่มย้อนนึกถึงอดีตมาก

ขึ้น 4) ช่วงแก่จริงๆ (The very old-old) อายุประมาณ 

90-99ปี ผู้ที่มีอายุยืนถึงข้ันนี้มีจ�านวนค่อนข้างน้อย เป็น

ระยะที่มักมีปัญหาทางสุขภาพ ผู้สูงอายุในวัยนี้ควรท�า

กจิกรรมทีไ่ม่ต้องมีการแข่งขัน ควรท�ากจิกรรมอะไรทีต่นเอง

มีความสนใจ และต้องการท�า (สุภาวดี พุฒิหน่อย, 2561: 

ออนไลน์)

 ขั้นตอนการเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงอายุ 1) 

ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการเขียน เขียนไปเพื่ออะไร 

ต้องการให้อะไรกับผู้ชม เช่น ความคิด ความรู้ ความบันเทิง 

เปลี่ยนเจตคติ สร้างค่านิยมท่ีดี ปลูกฝังความส�านึกที่ดีงาม

หรือให้เกิดทักษะและความช�านาญในด้านใด เสร็จแล้วต้อง

วิเคราะห์ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายนั่นคือเขียนเพื่อใครการศึกษา

สภาพสังคม เศรษฐกิจและคุณลักษณะอ่ืนๆ เช่นไร มีการ

ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก (Target group) เพื่อให้ผู้ผลิต

สามารถเลือกใช้สื่อได้ตรงตามที่กลุ ่มเป้าหมายเปิดรับ 

สามารถก�าหนดเนื้อหา และรูปแบบได้ตรงตามที่กลุ ่ม 

เป้าหมายสนใจ ซึ่งจะท�าให้การผลิตประสบความส�าเร็จ 2) 

ก�าหนดหัวข้อเรื่อง เมื่อทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาใน

ตอนต้นแล้ว จะท�าให้ก�าหนดหวัข้อเรือ่ง 3) ก�าหนดขอบข่าย 

เนือ้หา เม่ือก�าหนดวตัถปุระสงค์และวเิคราะห์กลุม่เป้าหมาย

แล้วผูเ้ขยีนบทต้องศกึษาค้นคว้าวิจยั รวบรวมข้อมลู เนือ้หา

สาระต่างๆ มาวิเคราะห์แยกย่อยหัวเรื่องประเด็น ก�าหนด

ขอบเขตเนื้อหา ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่ม 

เป้าหมาย 4) ลงมือเขียนบท การเขียนบทถือเป็นหัวใจของ

ขัน้ก่อนการผลติ (Pre - Production) และกระบวนการผลติ

ทั้งหมด เนื่องจากบทท�าหน้าที่เสมือนแบบแปลนในการ 

สร้างบ้าน นอกจากนัน้แล้วบทเป็นจดุชีว้ดัจดุแรกทีจ่ะบอกได้ว่า 

สื่อนั้นๆ จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ (ชัยพร ธรรมโยธิน. 

2556: ออนไลน์)

 นอกจากนี้แล้วการเพิ่มองค์ประกอบของเพลง 

(Song) ซึ่งเพลง หมายถึง ศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว และ

ความคิดของผู้ประพันธ์ออกมา บทเพลงที่ตัวละครจะต้อง

ขบัร้อง รวมไปถึงเสยีงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนเวท ีและความเงยีบ 

(ในแง่ละคร) ในการใช้เพลงจะต้องค�านงึถงึความสัมพันธ์กบั

องค์ประกอบหลายอย่าง และพยายามก�าหนดเพลงให้เป็น

ส่วนหนึง่ของบทละครเช่นเดยีวกบับทเจรจา กม็คีวามส�าคัญ

ในการน�ามาประกอบการเขียนบทละครส�าหรับผู้สูงอายุ 

(ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 2537) 

 เนื่องจากกระบวนการน�าเสนอละครสร้างสรรค์

ส�าหรับผู้สูงอายุเป็นการน�าเสนอละครเพื่อช่วยพัฒนาผู้สูง

อายใุนด้านการท�ากจิกรรมทีม่คีวามหมาย ใช้การใช้เวลาว่าง

เป ็นเครื่ องมือในการบรรลุ เป ้ าประสงค ์และสร ้ าง

ประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างไปหาสิ่งที่มีความหมาย  

มองเหน็ความต้องการในการด�ารงชีวิต เป็นกระบวนการทีม่ี

การแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป ได้แก่ ผู้กระท�าโดย

ความสมัครใจ และมิตรภาพ มีกิจกรรมและการพักผ่อน  

การเลือกกิจกรรมให้ร่างกายได้เคล่ือนไหวออกก�าลังกายและ

การพักผ่อนอย่างเหมาะสม ในวยัสูงอายจุะมเีวลาว่างมากขึน้ 

หาเวลาว่างได้ง่ายขึน้ กจิกรรมในเวลาว่างไม่ว่าเพือ่นนัทนาการ 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หรือการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือให้บริการผู้อื่น เป็นเรื่องที่ส�าคัญ

ซึ่งน�าความสุขมาให้ ท�าให้ผู ้สูงอายุยังคงมีบทบาทและ

สถานภาพทางสังคม กิจกรรมที่เหมาะสมควรมีรูปแบบเพื่อ

ให้เกดิความเพลิดเพลนิซึง่จะท�าให้ร่างกายมกีารเคลือ่นไหว

อย่างอิสระ เช่น การอ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ปลูก

ต้นไม้ สังสรรค์กับเพ่ือนฝูง การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้

สูงอายุ การออกก�าลังควรท�าอย่างนุ่มนวล ไม่หักโหมหรือ 

รบีเร่งจนเหนด็เหนือ่ยเกนิไป การออกก�าลงักายควรท�าในที่ๆ  

มอีากาศถ่ายเทสะดวก ควรเว้นเม่ือเจบ็ป่วย ในขณะเดยีวกนั

ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการใช้เวลาเป็นส่วนตัวกับ

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู ้สูงอายุควรจัดแบ่งเวลาให ้

เหมาะสมในแต่ละวนั โดยจดัช่วงเวลาส�าหรบัการอยูต่ามล�าพงั 

เพือ่ทีจ่ะได้มเีวลาเป็นของตัวเองตามความต้องการในแต่ละวนั 

และในขณะเดียวกันควรได้สังสรรค์กับครอบครัว และ 

เพือ่นฝงู เช่น การท�ากิจกรรมร่วมกันกับเพือ่นๆ ในชมรมผูส้งูอายุ 

ท้ังนี้เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เป็นเหมือนแรง

สนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง โดยการเพิม่แรงจงูใจในการตอบสนองความต้องการ

การดแูลตนเอง ช่วยให้ผู้สูงอายคุงความสามารถในการดแูล

ตนเองได้ (สิริพร สุธัญญา. 2550:31-34)

 การเขียนบทละครเวทีส�าหรับผู้สูงอายุ จึงควร

ประกอบไปด้วยด้านท่ีส�าคัญ 4 ด้านตามแผนภูมิที่ 1 คือ  

1. องค์ประกอบของบทละคร (Elements of Play) ประกอบ

ด้วย 1) แนวคิดหลัก (Idea & Main Idea) 2) การเลือกเรื่อง 

(Style) 3) การศึกษาค้นคว้า (Research) 4) การจัดล�าดับ

ข้อมูล (Analysis) 5) ความยาว (Length) และ 6) การวาง

เค้าโครงเรื่อง (Plot) 2. ความต้องการของผู้สูงอายุในช่วงวัย

ต่างๆ (The needs of the elderly in various ages)  

ประกอบด้วย 1) ช่วงไม่ค่อยแก่ (The young-old) อายปุระมาณ 

60-69 ปี 2) ช่วงแก่ปานกลาง (The middle-aged 

old) อายุประมาณ 70-79 ปี 3) ช่วงแก่จริง (The old-

old) อายุประมาณ 80-90 ปี และ 4) ช่วงแก่จริงๆ (The 

very old-old) อายุประมาณ 90-99ปี 3. การรับรู้ของผู้สูง

อายุ (Perception of the elderly) ประกอบด้วย 1) การ

ตระหนักรู้ด้านความแตกต่างของบุคคล: 2) เรียนรู้จากการ

ปฏบิติั: 3) การเสรมิก�าลงัและแรงสะท้อนกลบั และ 4) ความ

หมายของบุคคล: 4. การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูง

อายุด้านอารมณ์ (Health promotion and Elderly Care 

for Emotional) ประกอบด้วย 1) การแสดงออกทางอารมณ์

ของผู้สูงอายุ 2) การเลือกกิจกรรม 3) การใช้เวลาเป็นส่วน

ตวักับการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ 4) ทฤษฎแีห่งความสขุ (The 

Theory of Happiness) ประกอบด้วย 1) รอยยิม้ 2) หวัเราะ 

3) อารมณ์ดี

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้	
 1. ควรน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 

และพัฒนาการเขียนบทละครส�าหรับผู ้สูงอายุที่มีอยู ่ใน

ปัจจุบันและอนาคต

 2. ควรน�าผลทีไ่ด้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนสาขาวิชาศิลปะการแสดงในระดับต่างๆ ในรายวิชาที่

เก่ียวข้อง เช่น การเขยีนบท การก�ากบัการแสดง หรอื ละคร

เพื่อการศึกษา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในครั้งต่อไป
 1. การพฒันาบทละครเวทสี�าหรบัผูส้งูอาย ุควรมี

ลักษณะการพัฒนาเป็นละครสร้างสรรค์และละครประยุกต์

ร่วมกัน กล่าวคือ เน้นให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมการ

เคลื่อนไหว และมีส่วนร่วมในละครให้มากขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาและวิจัยร่วมกันระหว่างผู้วิจัย

และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อปรับกระบวนความคิดใน

การพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุไปในทิศทางเดียวกัน
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บทคัดย่อ
 การศกึษาครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพัฒนาการสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรมและการด�ารงอยู่

ของหอศลิป์ทว ีรัชนกีร โดยใช้วธิวีจัิยเชงิคณุภาพ ท�าการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็

ของการวจิยั ลงพืน้ทีส่�ารวจภาคสนาม ท�าการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมลู 

จ�านวน 30 คน ท�าการวิเคราะห์โดยน�าข้อมูลมาจ�าแนกหมวดหมู่ ตีความ และสร้างข้อสรุป 

 ผลการวิจัยพบว่า หอศิลป์ทวี รัชนีกร มีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุคที่ 1 ยุคบุกเบิกหอศิลป์แห่งแรก

ของเมอืงโคราช ยคุที ่2 ยคุศลิปะเฟ่ืองฟ ูยคุที ่3 ยคุปรับตวัจากหอศลิป์ทีแ่สดงงานศลิปะของตนเองสู่หอศลิป์เพ่ือสาธารณชน 

และยุคที่ 4 ยุคสู่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยปัจจัยของการด�ารงอยู่ของ หอศิลป์ทวี รัชนีกร ได้แก่ ความมุ่งมั่น

ของศลิปิน การเป็นทีย่อมรับของสงัคม การได้รับการสนบัสนนุจากเครอืข่าย และนโยบายของภาครฐัทีส่่งเสรมิ และสนบัสนุน

บ้านศิลปินแห่งชาติ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชุมชน

ค�าส�าคัญ : พัฒนาการของหอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม การด�ารงอยู่ หอศิลป์ทวี รัชนีกร

ABSTRACT
 This qualitative research aimed to study the development of Thawee Rajaneekorn’s gallery into 

an arts and culture learning center. The data of this qualitative study was gathered from documents and 

related research; field survey, participant and non-participant observations, and in-depth interviews with 

30 knowledgeable informants. The data was categorized, interpreted and concluded.

1 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 The research found that the development into an arts and culture learning center of Thawee 

Rajaneekorn’s gallery can be divided into 4 phrases: 1) pioneering the first gallery of Nakhon Ratchasima; 

2) the booming art; 3) transforming from a private gallery to a public gallery; and 4) movement toward 

becoming an arts and culture learning center. Factors for continuity of Thawee Rajaneekorn’s gallery are 

the artist’s commitment, social acceptance, and the support from the network and the government 

policies that encourage national artist’s houses to become Arts and Culture Learning Centers for the 

community.

Keywords : Development of art gallery, arts and culture learning centers, existence, Thawee Rajaneekorn’s 

   gallery

บทน�า
 ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของ

มนุษย์ ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏ ซึ่ง

สุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ 

ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และ

ทักษะของแต ่ละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย ์ 

ขนบธรรมเนยีม จารตี ประเพณี หรือความเชือ่ในลทัธิศาสนา 

(พจนานกุรมศัพท์ศลิปะ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 

2530 : 324) นอกจากนั้นแล้วศิลปะยังแสดงถึงคุณค่า 

(Values) ที่ประณีตงดงามอย่างเป็นเลิศ อย่างดีเยี่ยม (วิรุณ 

ตั้งเจริญ, 2555 : 14) ความหลากหลายของศิลปะสะท้อน

ให ้ เห็นถึงความเป ็นไปของสังคมวัฒนธรรมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผ่านรูปแบบผลงาน ที่จัดแสดง

ผ่านสื่อและนิทรรศการต่างๆ และที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ  

หอศิลป์ หรือห้องแสดงงานศิลปะ 

 หอศลิป์ หรอืห้องแสดงงานศลิปะ เป็นสถานทีท่ีม่ี

ความจ�าเป็นต่อวงการศิลปะ มีหน้าที่อนุรักษ์ เผยแพร่และ

ส่งเสริมงานศิลปะและศิลปินเจ้าของผลงาน ในอดีตการ 

ส่งเสริมศิลปะจะเป็นผลให้วัฒนธรรมของชาติสูงส่งข้ึนด้วย 

เพราะศลิปะเป็นสิง่ซ่ึงแสดงออกทางวญิญาณและภมูปัิญญา

ของชาต ิ(ศลิป์ พรีะศรี, 2545 : 69) การจัดแสดงนทิรรศการ

ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือหอศิลป์ สามารถช่วยปลูกฝังการมี

ศิลปะ เพิ่มพูนสนับสนุนสุนทรียะ ประสบการณ์ทางศิลปะ

ให้แก่บคุคลในสงัคม อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิการเรยีนการสอน

ศิลปะในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี (เดชา วราชุน, 2540 : 

55-56) ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีหอศิลป์ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนเพียงไม่ก่ีแห่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อสภาพความต้องการ

ของวงการศิลปะ และหอศิลป์ที่มีอยู่นั้น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน

เขตกรงุเทพมหานคร (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2543 : 90-91) 

จึงมีความพยายามจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะศิลปินเองที่

จะสร้างหอศลิป์ของตนเองขึน้ เพือ่ใช้ส�าหรบัเป็นทีจ่ดัแสดง

ผลงานศิลปะของตนเอง แต่ในปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของ 

หอศลิป์ นอกจากจะเป็นสถานทีอ่นรุกัษ์ เผยแพร่และส่งเสรมิ

งานศิลปะแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู ้ทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมอีกด้วย 

 นายทวี รัชนีกร เป ็นศิลป ินที่ทุ ่มเทในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาโดยตลอด ผลงานระยะแรก

แสดงออกให้เหน็ความงามของธรรมชาตทิีผ่สมผสานความคิด 

จนเกิดรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวและระยะต่อมาได้ 

เสนอภาพสะท้อนภาวะของสังคม วิถีชีวิต ความเชื่อ ความ

เป็นท้องถิ่นและเร่ืองราวสะเทือนใจที่มีต่อประชาชน โดย

เสนอทศันะต่อสงัคมให้ตระหนกัถงึความยตุธิรรมและความ

จริงของมนษุย์ทีจ่ะมอบให้แก่กนัและกัน ผลงานของนายทวี

ได้รบัรางวลัและเกยีรตคิณุจากการแสดงศลิปกรรมแห่งชาติ

หลายค ร้ั ง  อี กทั้ ง ยั ง เป ็ น ผู ้ บุ ก เบิ กการสร ้ า ง ง าน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้แก่ศิลปินและวงการวิชาการ

ที่ศึกษาทางด้านนี้ จนเกิดการพัฒนารูปแบบมาถึงปัจจุบัน 

นบัได้ว่าผลงานศลิปะและงานวชิาการทางศิลปะต่างๆ ได้ก่อ

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

นายทวีจงึได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศลิป์ 

(จิตรกรรม) ประจ�าปีพุทธศักราช 2548 นอกจากนี้นายทวี

ยังมีบทบาทส�าคัญต่อวงการศิลปะของจังหวัดนครราชสีมา 

เป ็นผู ้บุกเบิกการเรียนการสอนศิลปะในภาคอีสาน  

และจุดประกายให้เกิดหอศิลป์แห่งแรกของเมืองโคราชอีก

ด้วย โดยแนวคิดเรื่องการสร้างหอศิลป์เพื่อแสดงงานศิลปะ

นั้น ได้รับการปลูกฝังจากอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู ้เป็น 

ต้นแบบในการด�าเนินชีวิต โดยกว่า 50 ปีท่ีผ่านมาได้ 

พยายามก่อตัง้หอศลิป์ขึน้ถงึ 3 ครัง้ จนกระทัง่ปีพทุธศกัราช 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546 หอศิลป์ทวี รัชนีกร จึงเกิดขึ้น และสามารถด�ารงอยู่

มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งนายทวีกล่าวว่า หอศิลป์ 2 ครั้งแรก  

มุ่งม่ันที่จะแสดงงานศิลปะอย่างเดียว ซึ่งไม่ยั่งยืนและไม่มี

ชีวิตชีวา จึงได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ห้องแสดง

งานศิลปะ สู่แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

“...หอศิลป์ฯ มิได้เป็นสถานที่ส�าหรับศิลปินหรือคน

ท�างานศิลปะเท่านั้น แต่คนที่ไม่เคยเรียนรู้ศิลปะ 

มาก่อนกส็ามารถเข้ามาเยีย่มชม แลกเปลีย่นเรยีนรูกั้น

ได้ จากทีแ่ต่ก่อนมแีค่แสดงนทิรรศการผลงานศลิปะ

ของผมเอง หลังๆ ก็ปรับเปล่ียนมาเร่ือยๆ เริ่มมี

การน�าศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพลงโคราชเข้ามา 

ซึ่งแน่นอนว่า คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนั้น ต้องได้

ซึมซับงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่และเพ่ิมเติมกิจกรรม

ด้านอ่ืนๆ ไปด้วย ผมมองว่าเกิดประโยชน์มากนะ 

บางทีคนที่ชอบร้องเพลง อาจจะยังไม่รู้ว่าตนเองก็

สนใจงานศิลปะ และอาจได้รับแรงบันดาลใจจากที่

นี่ก็เป็นได้...”(ทวี รัชนีกร. สัมภาษณ์ : 2561) 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดประเด็น

ค�าถามทีว่่า การเปล่ียนรปูแบบจากห้องแสดงงานศิลปะสูก่าร

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนั้น หอศิลป์ทวี รัชนีกร 

มีพัฒนาการเป็นอย่างไร อะไรคือปัจจัยสู่การเปล่ียนแปลง 

ดงักล่าว และเหตุผลทีห่อศลิป์ทว ีรชันกีร สามารถด�ารงอยูไ่ด้

จนถึงทุกวันนี้คืออะไร เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้มาเป็น

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาหอศิลป์เอกชนอ่ืนๆ โดย

เฉพาะบ้านศิลปินแห่งชาติ ประเภทหอศิลป์ ให้สามารถเป็น

แหล่งเรยีนรูท้างด้านศิลปวฒันธรรมท่ีส�าคัญของชมุชน สงัคม 

และของประเทศชาติอย่างยั่งยืนและภาคภูมิ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) เพือ่ศกึษาถงึพัฒนาการของหอศลิป์ทว ีรชันกีร 

สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 2) เพือ่ศึกษาปัจจยัในการด�ารงอยูไ่ด้ของหอศลิป์ทวี 

รัชนีกร 

ประโยชน์ของการวิจัย
 1) เพือ่ทราบถงึพฒันาการของหอศลิป์ทว ีรชันกีร 

สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 2) เพื่อทราบถึงปัจจัยในการด�ารงอยู ่ได ้ของ 

หอศิลป์ทวี รัชนีกร 

 3) เพื่อน�าผลการวิจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมและพัฒนาหอศิลป์เอกชนอื่นๆ ให้สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส�าคัญ ของชุมชน 

สังคม และของประเทศชาติต่อไป

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพ เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและปัจจัยในการด�ารงอยู่ได้ของ

หอศิลป์ทวี รัชนีกร โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1)	พืน้ทีว่จิยั ผูวิ้จัยได้ท�าการเลอืกหอศลิป์ทวี รชันกีร 

เลขที่ 203 ซอยเพชรมาตุคลา 4 หมู่ 10 ถนนเพชรมาตุคลา 

ต�าบลหวัทะเล อ�าเภอเมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

ที่ก่อตั้งโดยนายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(จติรกรรม) ประจ�าปีพทุธศกัราช 2548 เป็นพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการ

วิจัย เน่ืองจากหอศิลป์แห่งนี้มีความส�าคัญในฐานะบ้าน

ศิลปินแห่งชาติ และเป็นหอศิลป์ของนายทวี รัชนีกร ศิลปิน

แห่งชาติ ผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะภาคอีสาน เป็นผู้เป็น

ผู ้บุกเบิกการเรียนการสอนศิลปะในภาคอีสาน และจุด

ประกายให้เกิดการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็น

ครูผู้สร้างศิลปินผู้มีช่ือเสียงและปัจจุบันก็ยังสร้างสรรค์งาน

ศิลปะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งนโยบายของ

กระทรวงวัฒนธรรมที่จะสนับสนุนให้โคราชเป็นเมืองศิลปะ 

โดยส่งเสรมิกจิกรรมของหอศลิป์ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา

ซึ่งรวมถึงหอศิลป์ทวี รัชนีกรด้วย 

	 2)	วธิกีารวจิยั	ผูว้จิยัท�าการศกึษาวเิคราะห์ข้อมลู

จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ของการวจิยั 

ลงพื้นที่ส�ารวจภาคสนาม ท�าการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ

ไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

30 คน ได้แก่ 1) นายทวี รัชนีกร 2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหอศิลป์ทว ี

รัชนีกร จ�านวน 3 คน 3) จากเครือข่ายด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของหอศิลป์ทวี รัชนีกร จ�านวน 6 คน และ 4) 

กลุ่มผู้เข้ามาท�ากิจกรรม ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร จ�านวน 20 

คน เพื่อสอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ประวัติและ 

ผลงานของนายทวี รัชนกีร 2) ข้อมลูของหอศลิป์ทีก่่อตัง้โดย

นายทวี รัชนีกร ในแต่ละครั้ง เพื่อทราบถึงประวัติความเป็น

มา รูปแบบหอศิลป์ และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เห็นถึง

พัฒนาการของหอศิลป์ที่ก่อตั้งโดยนายทวี รัชนีกร ในพื้นที่

ต่างๆ จนมาถงึ หอศลิป์ทว ีรชันกีร ในปัจจบุนั และ 3) ปัจจยั
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ที่ท�าให้หอศิลป์ทวี รัชนีกร ด�ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 

	 3)	การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลท่ีได้จาก

การศึกษาในทุกรูปแบบมาจัดหมวดหมู่ และแยกแยะข้อมูล

เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ ท�าการวิเคราะห์ แปลผล  

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล โดยใช้เทคนิคสามเส้า 

และวิพากษ์ประเด็นที่ส�าคัญ โดยน�าเสนอผลการศึกษา 

ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย
 ข้อค้นพบจากการศึกษาของพัฒนาการสู่การเป็น

แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและการด�ารงอยู่

ของหอศิลป์ทวี รัชนีกร มีดังนี้

 ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษาประวัติ การสร้างสรรค์ 

ผลงานและประวตัใินการก่อตัง้หอศลิป์แต่ละครัง้ของนายทว ี

รัชนีกรเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของหอศิลป์ทวี รัชนีกร สู่

การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม และ

ปัจจัยในการด�ารงอยู่ของหอศิลป์ทวี รัชนีกร ดังนี้

 ประวัติของนายทวี รัชนีกร

 นายทวี รัชนีกร เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 

2477 ที่จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาที่

อ�าเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม นายทวีเป็นคนที่มี

ความสนใจในศิลปะมาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะลายไทยจะมี

ความสนใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นภาพหนุมาน ทศกัณฐ์

ตัวพระ ตัวนาง ก็จนกระทั่งเรียนจบในระดับมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 จึงมีโอกาสได้เข้าเรียนทางด้านศิลปะที่โรงเรียน 

เพาะช่างและจนจบปริญญาตรีศลิปบณัฑติ (จติรกรรม) จาก

มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2503 โดยมีเพื่อนร่วมรุ่น

ได้แก่ มานิตย์ ภู่อารีย์ ลาวัณย์ ดาวราย เศวต เทศน์ทัณฑ์ 

สันต์ สารากรบริรักษ์ ในช่วงท่ีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  

นายทว ีได้รบัรางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแห่งชาต ิต่อเนือ่ง

กนัถึง 4 ปี ได้แก่ รางวลัเกยีรตนิยิมอนัดบั 3 เหรยีญทองแดง 

จากผลงานจิตรกรรมชื่อ “ซาก” ในปี พ.ศ. 2501 รางวัล

เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จากผลงานจิตรกรรม

ชื่อ “ชีวิตในเรือ” ในปี พ.ศ. 2502 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 

2 เหรียญเงิน จากผลงานจิตรกรรมชื่อ “ต้นไม้” และรางวัล

เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จากผลงานภาพพิมพ์

ชือ่ “คนแก่กบัเดก็” ในปี พ.ศ. 2503 และ รางวลัเกยีรตนิยิม

อันดับ 3 เหรียญทองแดง จากผลงานจิตรกรรมชื่อ 

“ครอบครัว” ในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่

ที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก ภายหลังจากเรียนจบ 

นายทวีจึงอาสาไปเป็นครูสอนศิลปะท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี

อาชีวศึกษา วิทยาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

นครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2504 ซึ่งปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายทวีรับราชการครูจนเกษียณ

อายรุาชการในปี พ.ศ. 2537 นอกจากเป็นผูบ้กุเบกิการเรยีน

การสอนศลิปะในภาคอีสานแล้ว นายทวี ยงัเป็นผู้จุดประกาย

ให้เกิดการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และสร้าง

ชุมชนบ้านด่านเกวียนให้เตบิโตขึน้ จนเกิดการพฒันารูปแบบ

มาถึงปัจจุบัน นับได้ว่าผลงานศิลปะและงานวิชาการทาง

ศลิปะต่างๆ ของนายทว ีได้ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประเทศชาติเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 นาย

ทวีจึงได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(จิตรกรรม) 

ภาพที่	1 ภาพ “ต้นไม้” ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน 
ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ในปี 
พ.ศ. 2503
ที่มา : ภาพถ่าย โดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

การสร้างสรรค์ผลงานของนายทวี	รัชนีกร
 นายทวีเป็นคนทีม่คีวามคดิก้าวหน้า ลกัษณะนสิยั

เป็นคนอ่อนโยนและอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆท่ีมากระทบจิตใจ

ได้ง่ายเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือไม่ดีก็ตาม  

ก็จะเกิดการส่งผ่านความคดิ และความรู้สึกถ่ายทอดออกมา

เป็นผลงานศิลปะที่นายทวีได้สร้างสรรค์ตลอดการด�าเนิน

ชีวิตที่ผ่านมา (สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, 2552) ซึ่งเรื่อง 

ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการท�างานศิลปะของ

นายทวีเป็นอย่างมาก ในช่วงทีย่งัเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร นายทวีเริ่มวาดภาพแนวเสมือนจริง ภาพคน ภาพ

ต้นไม้ เป็นต้น เนือ่งจากเป็นหลกัสตูรทีต้่องเรยีน พอช่วงใกล้
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จบการศึกษา อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้อิสระในการท�างาน 

นายทวี จึงหันมาท�างานศิลปะในแนวอิมเพรสช่ันนิสม์ 

( Impressionism)2 โดยวาดภาพบุคคล (Portrait) 

ทิวทัศน์(Landscape) เป็นต้น งานที่สร้างชื่อเสียงในช่วง

เวลานั้น ได้แก่ ผลงานชื่อ “ต้นไม้” ซึ่งได้รับรางวัล

เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรมจากการ

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2503  

พอจบการศึกษาและอาสามาเป็นครูสอนศิลปะที่โคราชนั้น 

เป็นช่วงที่เกิดสงครามเวียดนาม กองทัพอากาศสหรัฐได้เข้า

มาตั้งฐานทัพอากาศในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2504 - 

2518 เพือ่ใช้เป็นฐานปฏิบตักิารโจมตปีระเทศเวยีดนามเหนอื 

ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม เมืองโคราชจากท่ีมี

สภาพสังคมเป็นแบบชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจ

ก่อสร้าง การค้าขาย สร้างรายได้และความเจริญเป็นอย่าง

มาก แต่จิตใจของคนกลับเสื่อมทรามลง การสร้างสรรค์ 

ผลงาน จึงเป็นไปในแนวทางการแสดงออกเพ่ือเสียดสีและ

สะท้อนสังคมเป็นส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ภาพ “เด็กสาว

ชนบท” เป็นต้น พอหมดยุคสงครามเวียดนามแล้วก็เกิด

เหตุการณ์ท่ีส�าคัญทางการเมืองขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2519 

(เหตุการณ์ 6 ตุลา) แผนกวิชาศิลปกรรมท่ีนายทวีสอนอยู่ 

ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบุกค้นและท�าลายเอกสาร หนังสือ และ

ภาพต่างๆ เป็นจ�านวนมาก นายทวี โดนจับในข้อหาท�าลาย

ความม่ันคงของชาติ โดนขังอยู่ 7 วันก็ได้รับการปล่อยตัว 

นายทวีจึงใช้ภาพวาดเป็นสื่อแทนความรู้สึกท่ีไม่เป็นธรรม

ทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น ภาพ “ในสังคมแห่งความหวาด

กลัว” “เผด็จการ” เป็นต้น หลังจากเหตุการณ์ช่วง 6 ตุลา 

นายทว ีหยดุเขียนภาพไประยะหนึง่และกลบัมาเขยีนอีกครัง้

ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งแนวทางการท�างานยังคงเป็นไปในแบบ 

อิมเพรสช่ันนิสม์ ที่สะท้อนความเป็นไปของสังคมมาจนถึง

ทุกวันนี้ นับเป็นผู ้สร้างสรรค์งานศิลปะที่มั่นคงและมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

“...ผมชอบท�างานในแนว อิมเพรสชั่นนิสม์ สีแรงๆ 

ความรู้สึกแรงๆ สะท้อนสังคมในทุกยุคทุกสมัย ช่วง

สงครามเวียดนามผมก็วาดรูปทหารอเมริกัน รูป

โสเภณี ช่วง 16 ตุลา ผมก็วาดเกี่ยวกับเผด็จการณ์ 

2 อิมเพรสชั่นนิสม์ (Impressionism) คือ ลักษณะของภาพวาดแบบลัทธิประทับใจคือการใช้พู่กันตวัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สีสว่าง ๆ มีส่วน
ประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบ เน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง (มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหา
ของภาพเป็นเรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองที่พิเศษ

เป็นต้น รูปที่ผมวาด มันออกมาเองจากความรู้สึก

จริงๆ ของผม...” (ทวี รัชนีกร. สัมภาษณ์ : 2561)

ภาพที่	2	–	3	ภาพผลงานจิตรกรรมแนว อิมเพรสชั่นนิสม์ ของนาย
ทวี รัชนีกร
ที่มา : ภาพถ่าย โดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

 ก่อนที่จะมาเป็นหอศิลป์ทวี รัชนีกร

 เมือ่ปี พ.ศ. 2504 นายทวี รัชนกีร อาสามาเป็นครู

สอนศิลปะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขต 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปัจจุบัน) นายทวี เป็นครู 
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ผู้มุ่งมั่นในการสอน มีความรัก ศรัทธาในจิตวิญญาณความ

เป็นครู โดยมีอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นต้นแบบในการ 

ด�าเนินชีวิต นอกจากเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนศิลปะ

ในภาคอีสานแล้ว นายทวี ยังมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้าง

ห้องแสดงงานศิลปะหรือหอศิลป์มาโดยตลอด เพื่อให้เด็ก 

เยาวชน คนรุ่นใหม่หันมาสนใจและให้ความส�าคัญกับงาน

ด้านศลิปะมากขึน้ ซึง่ก่อนทีจ่ะมหีอศลิป์ทว ีรัชนกีร นายทวี 

เคยก่อตั้งหอศิลป์มาแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ 

 1) S.C. Gallery (พ.ศ. 2510-2511)

  เม่ือปี พ.ศ. 2510 นายทว ีรัชนกีร ร่วมกบั ด�ารง 

วงศ์อุปราช และไพฑูลย์ คงคา ก่อตั้งหอศิลป์ S.C. Gallery 

ซ่ึงเป็นหอศิลป์แห่งแรกของเมืองโคราช โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินในยุค

สมยันัน้ เช่น ทว ีรัชนกีร ด�ารง วงศ์อปุราช ประพันธ์ ศรสีตุา 

ช่วง มูลพินิจ จ่าง แซ่ตั้ง เป็นต้น รูปแบบของหอศิลป์ เป็น

อาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ ด้านล่างเปิดเป็นร้านขายอปุกรณ์ไฟฟ้า 

ด้านบนท�าเป็นห้องแสดงงานศิลปะ ลักษณะเป็นห้อง

สี่เหลี่ยมขนาด 4 x 12 เมตร ใช้ผนังห้องเป็นที่ติดตั้งผลงาน 

กิจกรรมในหอศิลป์มีเพียงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน

ศิลปะเท่านั้น การแสดงนิทรรศการส่วนใหญ่เป็นแบบ

หมุนเวียน มีทัง้การแสดงเดีย่วและแสดงแบบกลุม่ ระยะเวลา

ในการแสดงคราวละประมาณ 1- 2 เดือน โดยก่อนแสดง

งานจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ รูปแบบการติดตั้งผลงานจะใช้

ผนังห้องและบอร์ดตั้งบริเวณตรงกลางห้อง เว้นที่ส�าหรับให้

ผู ้ชมสามารถเดินชมได้ ในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้ง 

ศิลปินจะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายเอง ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ

หอศิลป์ นายไพฑูรย์ คงคา เป็นผู้ออกทั้งหมด 

 หอศิลป์ S.C Gallery ปิดตัวลงภายหลังจากเปิด

ได้เพียงปีกว่าๆ เนื่องจาก นายด�ารง วงศ์อุปราช 1 ในผู้ร่วม

ก่อตั้ง ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประกอบกับ

บรรยากาศการเมืองในสมัยนั้นที่ถึงแม้เศรษฐกิจในช่วงนั้น

จะดี แต่ความนิยมในด้านศิลปะยังมีน้อย 

“…อาจารย์ศลิป์ พีระศรี ได้กล่าวไว้ว่าศลิปะร่วมสมยั

จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีหอศิลป์ เหมือนกับคนท�าโขน

แต่ไม่มีเวทีให้เล่น ผมจึงร่วมกับ ด�ารง วงศ์อุปราช 

และไพฑูรย์ คงคา เปิด หอศิลป์ S.C. Gallery  

เพื่อแสดงศิลปะให้คนโคราชได้ดู ถึงแม้จะเปิดได้

เพียงป ี เดียว แต ่ผมก็ไม ่ล ้ม เ ลิกความตั้ ง ใจ  

ถ้ามีโอกาสก็จะท�าหอศิลป์อีก ผมคิดว่าอะไรที่เป็น

ประโยชน์และสร้างความเจริญให้กับศิลปะเราก็

อยากท�า...” (ทวี รัชนีกร, สัมภาษณ์ : 2561)

“...หอศิลป์ S.C. Gallery เกิดขึ้นประมาณช่วงป ี

พ.ศ.2510 ยุคนั้น ทวี รัชนีกร โดดเด่นมากเนื่องจาก

ได้รับรางวัลระดบัชาตหิลายรางวัล ซึง่ในประเทศไทย

มีไม่กี่คน ทวีจึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยเฉพาะกลุ่ม

ของศิลปินด้วยกัน ประกอบกับที่ด�ารง วงศ์อุปราช 

มาท�างานที่โคราชด้วย จึงชวนกันท�าหอศิลป์ แถวๆ 

บริเวณเยื้องโรงแรมไทยโภคภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงผล

งานศิลปะในแบบร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินที่ถือว่า

เป็นแนวหน้าพอสมควรในสมัยนั้น ...” (ไพฑูรย์ 

คงคา, สัมภาษณ์ : 2561)

ภาพที่	4 แผนที่แสดงที่ตั้งหอศิลป์ S.C.Gallery
ที่มา : ออกแบบโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

 2) Art house (พ.ศ. 2535-2545)

 ในยคุสมยัทีพ่ลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั เป็นนายก

รัฐมนตรี (พ.ศ. 2531 – 2534) เศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน

ช่วงเฟ่ืองฟดู้วยการพฒันาแบบเสรนิียม เกดิการลงทนุอย่าง

มากมายในประเทศโดยเฉพาะในธุรกจิสงัหารมิทรพัย์ มกีาร

สร้างอาคาร คอนโดมเินยีมในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่

หลายรปูแบบ รสนยิมใหม่ก่อให้เกดิความต้องการงานศลิปะ

เพื่อประดับประดาไปจนถึงการสะสมผลงานท้ังด้วยใจรัก 

พงึใจในคณุค่าและการเก็งก�าไร ศลิปินทกุๆ กลุม่ได้รบัโอกาส

ในการขายผลงานอย่างกว้างขวาง (สรรเสริญ มิลินทสูต, 

2551) แม้ว่าเมืองไทยตกอยู ่ภายใต้รัฐบาลทหารเกือบ

ทศวรรษ ถึงกระนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจยังด�าเนินไป

อย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นถึง

ความก้าวหน้าตามแผนตะวันตก เศรษฐกิจแบบทุนนิยม
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ท�าให้ทุกอย่างกลายเป็นสินค้า (Commodification) รวม

ถึงงานศิลปะ กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสามารถแลกเปลี่ยนซื้อ

ขายอย่างเป็นระบบ การสะสมงานศิลปะเพ่ิมขึ้นตาม

เศรษฐกิจของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ชญาน์วัต 

ปัญญาเพชร, 2558) นายทวกีล่าวว่า เศรษฐกจิของประเทศ

มีผลกระทบต่อวงการศิลปะ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจดี 

คนมีก�าลังทรัพย์มากก็สามารถซื้อหาสิ่งของเพ่ือตอบสนอง

รสนิยมและความชอบของตนเองได้มากขึ้น งานศิลปะเร่ิม

เป็นที่คึกคัก ไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าศิลปินขายงานได้ แต่สิ่ง

ที่ได้มากกว่านั้น คือ ศิลปะเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง คนเริ่ม

ให้ความสนใจมากขึน้ ถอืว่าเป็นโอกาสทีด่ ีแต่ส�าหรบัตนแล้ว 

ช่วงเวลาดงักล่าวยงัคงเป็นครทูีส่อนงานศลิปะไม่ได้ขายงาน

จนร�่ารวยอะไร แต่เพราะน�าความรู้ความสามารถที่มีไป

ประกอบอาชีพเสริมอื่น นอกเหนือจากงานราชการที่ท�าอยู่ 

ท�าให้มีรายได้เพิม่ขึน้ พอตัง้ตวัได้กเ็ก็บเงนิซือ้อาคารพาณชิย์

แถวโรงแรมดุสิต สร้างหอศิลป์ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2535  

ชื่อว่า Art house 

“...ศลิปินส่วนใหญ่ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเปิดหอศลิป์

กันทุกคน พอเราตั้งตัวได้ จึงเปิด Art house ข้ึน 

เพราะตอนนั้นยังเป็นหนุ่มไฟแรง สร้างงานได้เยอะ

จนไม่มีที่จะเก็บงานแล้ว...” (ทวี รัชนีกร. สัมภาษณ์ 

: 2561) 

ภาพที่	5 แผนที่แสดงที่ตั้งหอศิลป์ Art house
ที่มา : ออกแบบโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 

 Art house เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ขนาด 4 x 

12 เมตร กจิกรรมในหอศลิป์มเีพยีงการจดัแสดงนทิรรศการ

ผลงานศิลปะเท่านั้น โดยแบ่งห้องแสดงงานเป็น 2 โซน โซน

ที ่1 ชัน้บนของตกึเป็นทีจ่ดัแสดงนทิรรศการถาวรเฉพาะผล

งานของนายทว ีรชันกีร ส่วนโซนที ่2 ชัน้ล่าง เป็นทีจ่ดัแสดง

นทิรรศการหมนุเวียนส�าหรบัศลิปินท่านอืน่ทีม่าขอใช้สถาน

ที่ หรือถ้าไม่มี นายทวี ก็จะใช้จัดแสดงงานของตนเอง ค่าใช้

จ่ายต่างๆ ของหอศิลป์ นายทวีเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเป็นค่าน�้า ค่าไฟ และการดูแลรักษาอาคารเป็นต้น 

 ด ้วยป ัจจัยทางด ้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ประสบการณ์จากการท�าหอศิลป์ S.C. Gallery ท�าให้หอ

ศิลป์แห่งที่ 2 นี้ เปิดตัวได้นานถึง 10 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 

2540 จงึปิดตวัลงเพราะนายทวีต้องการจะสร้างหอศลิป์ใหม่

ให้อยูใ่กล้บ้านพกัของตนเองเพือ่สะดวกในการบรหิารจดัการ

ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ และต้องการพัฒนารูป

แบบหอศิลป์ให้มีความทันสมัยและสร้างประโยชน์ให้แก่

วงการศิลปะได้มากขึ้น 

หอศิลป์ทวี	รัชนีกร

ภาพที่	6 ภาพแสดงผังที่ตั้งของหอศิลป์ทวี รัชนีกร 
ที่มา : ออกแบบโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

 ในปี พ.ศ. 2540 เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจใน 

ยุคฟองสบู่แตก ตลาดงานศิลปะเงียบเหงา อันเนื่องมาจาก

วกิฤตเิศรษฐกจิของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อความเป็น

อยูแ่ละการจบัจ่ายใช้สอยของคนเป็นอย่างมาก ท�าให้ความ

เฟื่องฟูทางพาณิชย์ของวงการศิลปะชะงักลง แต่ปัญหา 

ดังกล่าวมิได้เกิดผลกระทบกับนายทวี รัชนีกรมากนัก 

เน่ืองจากภายหลังจากเกษียณอายุราชการ นายทวีได้รับ 

เงนิบ�านาญและขายงานศลิปะได้อย่างต่อเนือ่ง จนสามารถ

สร้างหอศิลป์แห่งใหม่ตามที่ตั้งใจไว้ได้ในปี พ.ศ. 2546 โดย

ตั้งชื่อว่า หอศิลป์ทวี รัชนีกร (หอ 1) มีลักษณะเป็นอาคาร

โล่ง ชัน้เดยีว ขนาด 150 ตารางเมตร ใช้เป็นสถานท่ีจดัแสดง

และเผยแพร่ผลงานทีเ่กบ็ไว้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัของตน 

นายทวีเปิดหอศิลป์ได้ประมาณ 2 ปี ก็ได้รับการประกาศ
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ยกย่องจากกระทรวงวฒันธรรมให้เป็นศลิปินแห่งชาต ิสาขา

ทศันศิลป์ (จิตรกรรม) ประจ�าปีพุทธศกัราช 2548 ประกอบ

กับส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กรมส่ง

เสริมวัฒนธรรมในปัจจุบัน) ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาท 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของศิลปินแห่ง

ชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ของ

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้ริเริ่มโครงการเปิดบ้านศิลปิน

แห่งชาติขึ้น ซึ่งหอศิลป์ทวี รัชนีกร ได้เข้าร่วมโครงการดัง

กล่าวและเป็นบ้านศิลปินแห่งชาติแห่งที่ 7 ทีได้รับการเปิด

อย่างเป็นทางการ เมือ่ปี พ.ศ. 2550 ซึง่ภายหลงัจากเข้าร่วม

โครงการดังกล่าวแล้ว กรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังได้ร่วมกับ

หอศลิป์ทว ีรชันกีร จดักจิกรรมทางด้านวฒันธรรมอย่างต่อ

เน่ือง ส่งผลให้หอศิลป์ทวี รัชนีกร เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

นอกจากนั้นยังมีคนในวงการศิลปะและการศึกษา มาขอใช้

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ แต่เนื่องจากนายทวี ได้ติดตั้ง

ผลงานของตนเองจนเต็มพื้นที่ ท�าให้ผู้อ่ืนต้องตั้งเต็นท์จัด

แสดงงานบริเวณด้านนอก ซึ่งประสบปัญหาเวลาที่ฝนตก

หรือลมแรง นายทวีจึงเกิดความคิดที่จะขยายหอศิลป์เพ่ิม 

เพื่อรองรับการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของผู้ที่จะมา

ขอใช้สถานที ่อกีทัง้เพือ่ให้หอศลิป์มคีวามพร้อมในการเป็น

แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะบ้าน

ศิลปินแห่งชาติ อีกด้วย

 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2561 นายทวี รัชนีกร ได้

พัฒนาและสร้างหอศิลป์เพิ่มเติม ดังนี้ 

 1) หอ 2 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีลักษณะ

เป็นอาคารชั้นเดียว เนื้อท่ี 180 ตารางเมตร เพ่ือติดตั้ง 

ผลงานของตนเอง เนือ่งจาก หอ 1 มพีืน้ทีไ่ม่เพยีงพอโดยแนว

ความคิดในการออกแบบต้องมีความต่อเนื่องและเป็นไปใน

แนวทางเดยีวกบัหอศลิป์ 1 เนือ่งจากตวัอาคารอยูใ่นบริเวณ

เดียวกันแต่มีประโยชน์ใช้สอย (Function) เพิ่มขึ้น โดยใน

ตวัอาคารของหอศลิป์ 2 จะเพ่ิมพ้ืนทีส่่วนหนึง่เป็นห้องแสดง

ภาพของอาจารย์ศิลป์ พีระศร ีและมส่ีวนโถงด้านนอกจะท�า

เป็นสถานที่ท�างาน (Studio outdoor) ของนายทวี รัชนีกร 

และห้องพักรับรองแขกของหอศิลป์ด้วย 

 2) หอ 3 สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีลักษณะ

เป็นอาคารชั้นเดียว รูปทรงทันสมัย ลักษณะเปิดโล่ง มีพื้นที่

ใช้สอย 150 ตารางเมตร และพื้นที่โล่งด้านหน้า 50 ตาราง

วา ส�าหรบัท�ากจิกรรมทางด้านศิลปวฒันธรรมอืน่ๆ เช่น การ

เรียนรู ้การเผาดินด่านเกวียน การเรียนร้องเพลงโคราช 

เป็นต้น ส่วนตัวอาคารที่เปิดโล่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนแสดงนิทรรศการ ส่วนห้องพักรับรอง และส่วนท�างาน

ศิลปะของนายทวี รัชนีกร หอ 3 มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

เพ่ือเป็นสถานทีส่�าหรับจดันิทรรศการหมนุเวียนแสดงผลงาน

ของบคุคลอ่ืนทีม่าขอความอนเุคราะห์ใช้สถานที ่ซึง่ส่วนใหญ่

คือลูกศิษย์หรือบุคคลคนท่ีรู ้จัก ซึ่งนายทวีไม่เคยเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่เลย ด้วยความตั้งใจให้หอศิลป์

แห่งนี ้เป็นศนูย์กลางศลิปะทีส่�าคญัของจงัหวัดนครราชสมีา 

และจังหวัดใกล้เคียงของภาคอีสาน ที่ผ่านมามีการจัด

กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมหลายครั้ง 

 3) หอ 4 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 ลักษณะอาคาร

เป็นแบบทาวเฮาส์ 2 ช้ัน มเีนือ้ทีป่ระมาณ 25 ตารางวา ทาสี

ขาวทั้งหลัง นายทวี ตั้งชื่อหอศิลป์ 4 ว่า Art house มี

วัตถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีเก็บงานเป็นหลกั ยงัไม่ได้เปิด

ให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ด้วยข้อจ�ากัดของพื้นท่ี จึงต้อง

ปรับปรุงเ พ่ือให ้ เอื้อต ่อการติดตั้ งงานจิตรกรรมและ

ประตมิากรรมขนาดเล็ก โดยส่วนหนึง่ตดิตามฝาผนงัและบาง

ส่วนก็วางกองที่พื้น 

 ในปี พ.ศ. 2561 นี้ นายทวี รัชนีกร มีแนวคิดที่จะ

สร้างพิพธิภณัฑ์แสดงผลงานศลิปะของตนเอง และอาจมงีาน

ของเพื่อนศิลปินที่เก็บไว้ จัดเป็นนิทรรศการถาวร เพื่อจัด

แสดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวิวัฒนาการของงานศิลปะ โดยได้

จัดเตรียมสถานที่ไว้แล้ว บริเวณใกล้เคียงกับหอศิลป์ทวี  

รัชนีกร ซึ่งนายทวีคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในช่วง 1-2 

ปีนี้ ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมน�าโดย นายวีระ  

โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมในขณะนี้ 

มนีโยบายในการส่งเสรมิสนบัสนนุการน�าทนุทางวัฒนธรรม

มาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  

เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ โดยส�านักงานศิลปวฒันธรรม 

ร่วมสมัยได้จัดท�าโครงการโคราชเมืองศิลปะ ด�าเนินการ

ศึกษาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาถึงความเป็นไปได้ในการ 

ส่งเสรมิให้เป็นเมอืงศลิปะ มกีารลงพืน้ทีห่อศลิป์ร่วมสมยัใน

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรวมถึงหอศิลป์ทวี รัชนีกรด้วย 

นายทวีจึงเตรียมการที่จะขยายและพัฒนาให้หอศิลป์ทวี 

รัชนีกร มีความพร้อมสามารถรองรับและขับเคลื่อนงาน 

ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาครัฐได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 ซึง่ข้อค้นพบจากการศกึษาถงึพฒันาการสูก่ารเป็น

แหล่งเรยีนรูท้างด้านศลิปะและวัฒนธรรม และการด�ารงอยู่

ของหอศิลป์ทวี รัชนีกร อาจกล่าวได้ดังนี้
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1. พัฒนาการของหอศิลป์ทวี รัชนีกร สู่การเป็น

แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่า 

หอศิลป์ทวี รัชนีกร มีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 4 ยุค ตาม

เหตุการณ์ที่ส�าคัญในแต่ละช่วง 

  ยุคที่ 1 ยุคบุกเบิกหอศิลป์แห่งแรกของเมือง

โคราช (พ.ศ. 2505 – 2530) ในยุคนี้ นายทวี รัชนีกร และ

นายด�ารง วงศ์อุปราช นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทีม่โีอกาสได้เรยีนกบัอาจารย์ศลิป์ พรีะศร ีเดนิทางมาท�างาน

ทีจ่งัหวดันครราชสมีา พร้อมความมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างประโยชน์

ให้แก่วงการศลิปะโดยการกระตุน้ให้ศลิปะเป็นทีรู้่จักของคน

โคราช จงึได้ก่อตัง้หอศลิป์ S.C. Gallery ขึน้ การท�าหอศลิป์

เป็นไปในลักษณะเรียบง่าย ใช้พื้นที่ว่างชั้นบนของอาคาร

พาณิชย์เป็นสถานที่แสดงผลงานทางศิลปะ งานท่ีจัดแสดง

ส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรมที่เสียดสีและสะท้อนความเป็น

ไปของสังคมในขณะนั้น เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อ

จิตใจของนายทวี ถึง 2 ครั้ง ได้แก่ สงครามเวียดนาม (พ.ศ. 

2504–2518) และเหตุการณ์ 6 ตุลา (พ.ศ. 2519) หอศิลป์ 

S.C. Gallery เปิดท�าการได้เพียงปีเศษก็ปิดตัวลง เนื่องมา

จากปัจจัยภายในที่นายด�ารง วงศ์อุปราช ผู้ร่วมก่อตั้งต้อง

เดนิทางไปเรยีนต่อต่างประเทศ ประกอบกบังานศลิปะไม่ได้

รบัความนิยม เนือ่งจากเป็นเรือ่งแปลกใหม่ของคนในสมัยน้ัน 

  ยุคที่ 2 ยุคศิลปะเฟื่องฟู (พ.ศ. 2531 - 2540) 

ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผล 

กระทบต่อวงการศลิปะทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคอื

ศลิปินขายงานได้ เกดิแรงกระตุน้ให้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ

อย่างต่อเนื่อง ส่วนทางอ้อมคือศิลปะเร่ิมเป็นที่รู้จักและได้

รับความสนใจจากคนในสังคมมากข้ึน เม่ือศิลปะเริ่ม 

กว้างขวาง หอศิลป์จึงได้รับการตอบรับดีขึ้นในยุคนี้ นายทวี

ได้สร้างหอศิลป์อีกคร้ัง ชื่อว่า Art house ด้วยปัจจัยทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และประสบการณ์จากการท�าหอศิลป์ 

S.C. Gallery ท�าให้หอศิลป์แห่งที่ 2 เปิดได้นานถึง 10 ปี 

  ยุคท่ี 3 ยุคปรับตัวจากหอศิลป์ท่ีแสดงงาน

ศิลปะของตนเองสู่หอศิลป์เพื่อสาธารณชน (พ.ศ. 2541 - 

2550) ถึงแม้จะเจอวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 ก็มิได้

เกิดผลกระทบกับนายทวี รัชนีกร มากนัก นายทวีสามารถ

สร้างหอศิลป์แห่งใหม่ตามที่ตั้งใจไว้ได้ในปี พ.ศ. 2546 โดย

ตั้งช่ือว่า หอศิลป์ทวี รัชนีกร (หอ 1) เพ่ือจัดแสดงและ 

เผยแพร่ผลงานทีเ่กบ็ไว้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัของตน การได้

รบัการประกาศยกย่องให้เป็นศลิปินแห่งชาต ิสาขาทศันศิลป์ 

(จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2548 และการเข้าร่วมโครงการ 

เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ส่งผลให้หอศิลป์ทวี รัชนีกร เป็นที่

รู้จักในวงกว้าง นายทวี รัชนีกร จึงวางแผนขยายและพัฒนา

หอศลิป์เพิม่ขึน้ เพือ่ให้เหมาะสมส�าหรบัการเป็นแหล่งเรยีนรู้

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามความตั้งใจอันแน่วแน่ที ่

จะท�าหอศิลป์เพ่ือเป็นสถานที่แสดงงานและเป็นแหล่ง 

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้จิกรรมทางด้านศลิปะทีส่�าคญัของจงัหวดั

นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง อีกท้ังการได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

อย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นปัจจัยทีส่�าคญัของการเปลีย่นแปลงของ

หอศิลป์ทวี รัชนีกร ในยุคนี้ 

  ยุคที่  4 ยุคสู ่แหล ่งเรียนรู ้ทางด ้านศิลป

วัฒนธรรม (พ.ศ. 2551 – 2561) ในยุคนี้บทบาทหน้าที่ของ

หอศลิป์ทว ีรชันีกร เริม่เปล่ียนแปลงจากห้องแสดงงานศลิปะ

สู่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง นายทวี 

สร้างหอศิลป์เพิ่มเติม เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทางด้าน

ศลิปวฒันธรรมต่างๆ ทีจ่ะจดัขึน้ ซึง่นอกจากความมุง่มัน่และ

การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นท่ี

สนบัสนนุ สูก่ารเปลีย่นแปลงดงักล่าว ได้แก่ 1) การสนบัสนนุ

ให้เครือข่ายใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อจัดแสดง

นิทรรศการ ผลงานศิลปกรรมต่างๆ ทั้งงานจิตรกรรม 

ประตมิากรรม และจดักจิกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรม ท�าให้

มีกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจ

เข้ามาเยีย่มเยยีนและร่วมกจิกรรมทีห่อศลิป์ทว ีรชันกีร อย่าง

ต่อเนื่อง 2) การได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการ

ด�าเนินกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให ้

หอศลิป์ทว ีรชันกีร เข้าไปมบีทบาทในโครงการต่างๆ อย่างเช่น 

โครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและโครงการพัฒนาบ้าน

ศิลปินแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ส�าคัญของชุมชน ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม หรือ โครงการโคราชเมืองศิลปะ ของ

ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

เป็นต้น 3) การได้รับการสนับสนุนจากนักท่องเที่ยว ครู 

อาจารย์ และนักศกึษาทีม่าดงูานและร่วมกจิกรรมกบัหอศลิป์

ทวี รัชนีกร ในรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ 

เวลามีเทศกาลส�าคัญต่างๆ ก็เดินทางมาอวยพรและ

เยีย่มเยยีนนายทวแีละครอบครวั พร้อมทัง้ช่วยประชาสัมพนัธ์

หอศลิป์ผ่านส่ือโซเชยีลต่างๆ ซึง่ส่ิงเหล่าน้ี ส่งผลต่อขวญัก�าลงั
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ใจ และเป็นแรงผลักดันให้นายทวี และครอบครัว มีความมุ่ง

มั่นที่จะพัฒนาหอศิลป์ทวี รัชนีกร ให้ดียิ่งขึ้นไป

 2. ปัจจัยในการด�ารงอยูไ่ด้ของหอศลิป์ทว ีรชันกีร

  ผูว้จิยัได้ท�าการศึกษาจากการลงพืน้ทีสั่มภาษณ์

เชิงลกึจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่ นายทว ีรัชนกีร ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง

กับหอศิลป์ทวี รัชนีกร เครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ของหอศิลป์ทวี รัชนีกร และกลุ่มผู ้เข้ามาท�ากิจกรรม  

ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร สรุปได้ว่า

  2.1 ความมุง่มัน่ของนายทว ีรชันกีร ทีจ่ะสร้าง

ประโยชน์ให้แก่วงการศิลปะ โดยการสร้างห้องแสดงงาน

ศิลปะหรือหอศิลป์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่หันมา

สนใจและให้ความส�าคัญกับงานด้านศิลปะมากขึ้น ด้วย 

ความตั้งใจอันแน่วแน่ของนายทวี รัชนีกร รวมทั้งการ

สนับสนุนจากคนในครอบครัว นายทวีจึงทุ่มเททั้งแรงกาย 

แรงใจและก�าลังทรัพย์ส่วนตัวในการบริหารจัดการหอศิลป์

ให้เกิดความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

   2.1.1 ความพร้อมด้านบริหารจัดการ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หอศิลป์ทวี รัชนีกร มีรูปแบบการ

บริหารเป็นระบบครอบครัว ดูแลกันเองโดยสมาชิกในบ้าน 

รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจ�าหน่ายงานศิลปะ เงินบ�านาญ

ข้าราชการ และเงินสวัสดิการรายเดือนศิลปินแห่งชาติ ของ

นายทวี การจ�าหน่ายของท่ีระลึก ณ ร้านกาแฟ Coffee 

Time ซึง่เป็นธรุกจิของครอบครัว ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ทีน่าย

ทวีวางไว้ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ ที่จะน�ามาบริหารจัดการ 

หอศิลป์อีกทางหนึ่ง 

   2.1.2 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  

หอศลิป์ทว ีรัชนกีร มีการพฒันาด้านอาคารสถานที ่โดยการ

สร้างและขยายพื้นที่บริเวณหอศิลป์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงต้ังแต่

เริ่มต้นก่อสร้างหอศิลป์ทวี รัชนีกร เมื่อปี พ.ศ. 2546 จนถึง

ปัจจุบัน มีการเพิ่มหอศิลป์ถึง 5 ครั้ง ดังนี้ หอ 1 เมื่อปี พ.ศ. 

2546 หอ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2553 หอ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2557  

หอ 4 เมือ่ปี พ.ศ. 2560 และหอ 5 ด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2561 

นอกจากนี้ยังเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถ และห้องน�้าให้เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้สถานที่อีกด้วย 

   2.1.3 ความพร้อมด้านการให้ความรู้ การ

ส่งเสรมิและเผยแพร่งานด้านทัศนศลิป์นัน้ นายทวไีด้จดัแสดง

นิทรรศการถาวรของตนเอง ที่หอศิลป์ 1 และ หอศิลป์ 2 ซึ่ง

มีทั้งผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่ง

เป็นผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการของงานศิลปะของนายทวีในแต่ละยุคสมัย เปิดให้

เข้าชมต้ังแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์-วันอังคาร) 

ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. โดยนายทวี รัชนีกร จะเป็น

ผู ้น�าชมและให้ความรู้ด้วยตนเอง และยังเปิดโอกาสให้ 

นกัเรียน นกัศกึษา หรอืผูท้ีส่นใจงานด้านศลิปะมาศกึษาดูงาน

ที่หอศิลป์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียน ในทุกระดับ ตั้งแต่

อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ได้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมหอศิลป์ทวี 

รัชนีกร ตลอดทั้งปี ถ้าเป็นกลุ่มเล็กเฉลี่ย 5 คน / ครั้ง ถ้า 

เป็นกลุ่มใหญ่ เฉลี่ย 80 คน/ครั้ง ความถี่ในการเข้าชม เฉลี่ย

เดือนละ 20 ครั้ง (กมลวรรณ พิชัย, สัมภาษณ์ : 2561) 

  2.2 การเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ทั้ง

บทบาทของครศิูลปะทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการเปิดแผนก

วิชาศิลปกรรมแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ก่อเกิดศิลปินในส่วน

ภูมิภาคที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหลายคน 

เป็นผูบ้กุเบกิและพฒันาเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนจนสร้าง

อาชีพและรายได้ให้แก่ชาวบ้านในละแวกนั้น อีกทั้งบทบาท

ในฐานะศลิปินผูม้แีนวการสร้างสรรค์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ตัว ผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศหลายครั้ง ปัจจุบันถึง

นายทวี จะอายุกว่า 80 ปี ก็ยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะอย่าง

ต่อเน่ือง นบัว่าเป็นศลิปินผูส้ร้างประโยชน์ให้แก่วงการศลิปะ

ของประเทศอย่างอเนกอนันต์ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจ�าปี

พุทธศักราช 2548

  2.3 ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและ

สนับสนุนบ้านศิลปินแห่งชาติในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การใช้สถานที่หอศิลป์ทวี รัชนีกร เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งงานด้านทัศนศิลป์ 

วรรณศลิป์ และศลิปะการแสดง ยกตวัอย่างเช่น กรมส่งเสรมิ

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางด้านศิลป

วัฒนธรรม เฉลี่ย 2 ครั้ง/ปี (กมลวรรณ พิชัย, สัมภาษณ์ : 

2561) อีกทั้งการได้รับการประกาศยกย่องเป็นศิลปินแห่ง

ชาติและการเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติกับ 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท�าให้ นายทวี รัชนีกร และหอศิลป์

ทว ีรัชนกีร เป็นท่ีรูจ้กัและมผีูเ้ข้ามาเยีย่มชมเป็นจ�านวนมาก 

  2.4 เครอืข่ายของนายทวี รชันกีร มาขอความ

อนุเคราะห์ใช้สถานที่เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน

ศิลปกรรมต่างๆ ทั้งงานจิตรกรรม และประติมากรรม และ

จดักจิกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมอย่างต่อเนือ่ง ซึง่นายทวี 
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รัชนีกร ได้เปิดโอกาสให้ใช้ หอ 3 ภายหลังจากสร้างเสร็จ 

ในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงในช่วงแรกๆ ยังไม่ค่อยมีการจัดแสดง

เนื่องจากยังมีการปรับปรุงเป็นระยะ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 

2560 หอศิลป์เห็นว่าเพื่อเป็นการวางด�าเนินงานและ

แผนการประชาสมัพันธ์กจิกรรมต่างๆ ของหอศลิป์ ได้อย่าง

กว้างขวาง จึงให้เครือข่ายแจ้งความประสงค์ขอใช้หอ 3  

ล่วงหน้า เพื่อจัดตารางการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้

ตารางการแสดงนิทรรศการ ณ หอ 3 ของ หอศิลป์ทวี รัชนีกร 

ในปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

ตารางที่	1 แสดงปฏิทินการจัดกิจกรรม ณ หอ 3 ของหอศิลป์ทวี รัชนีกร 

วันที่ ชื่อนิทรรศการ/ศิลปินเจ้าของผลงาน

7 มกราคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 นิทรรศการ “ดร.ทวี รัชนีกร และต้นกล้าศิลปะ” ด�าเนินการโดยกระท่อมแขวน

ภาพ “ลูกพิมพ์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์”  

25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 นิทรรศการ ‘บันทึกเรื่องราวร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง’ (Record of 

story from traces city by found object) โดย ทองไมย์ เทพราม

14 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2561 นิทรรศการศิลปะ น�้าผึ้งแผ่นดิน – น�้านมแม่ธรณี 

โดย นายสุรพล ปัญญาวชิระ

18 – 31 สิงหาคม 2561 นิทรรศการผู้สูงอายุ “ในใจ ตา-ยาย” โดย Art Therapy Gallery/Elders korat

8 - 30 กันยายน 2561 นิทรรศการศิลปะ 100 อารมณ์ ร้อยสีสัน โดย นายจักรี หาญสุวรรณ

20 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 นิทรรศการ “84 ปี อาจารย์ทวี รัชนีกร” ในวันที่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 20 

ตุลาคม 2561 โดย ศิษย์เก่าศิลปกรรม มทร.อีสาน

1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2561 นทิรรศการ”เบกิฟ้าแนมดนิ ออนซอนถิน่อสีาน” หนุม่ป้ันดนิเผา สาวฮปูแต้มแนว

อีสาน โดย เดช นานกลาง วิชาญ ประมูลศรี และพิมไสว หุ้มกระโทก

2 มีนาคม – 20 เมษายน 2562 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม เดินดินอีสาน “สะเทือน สะท้าน กาลเวลา” 

เต็มแน่นด้วยเนื้อหาและรูปแบบของ16 ศิลปิน

ที่มา : ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษา ผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษา เป็น 2 

ประเด็นหลัก ดังนี้

 1. พัฒนาการของหอศิลป์ทวี รัชนีกร สู่การเป็น

แหล่งเรยีนรูท้างด้านศลิปะและวฒันธรรม ผลการวจิยัพบว่า 

หอศิลป์ทวี รัชนีกร มีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 4 ยุค  

ได้แก่ ยุคที่ 1 ยุคบุกเบิกหอศิลป์แห่งแรกของเมืองโคราช 

อยูใ่นช่วง พ.ศ. 2505 -2530 ในยคุนี ้เกิดปรากฏการณ์ทาง

ศิลปะที่ส�าคัญในระดับภูมิภาค มีการก่อตั้งสถาบันสอน

ศลิปะซึง่นบัได้ว่าเป็นสถาบนัทีเ่ปิดสอนศลิปะแห่งแรกของ

ภาคอีสาน และเกิดหอศิลป์แห่งแรก โดยนายทวี รัชนีกร 

ด้วยความมุ ่งมั่นที่จะสร้างหอศิลป์เพื่อให้วงการศิลปะ

พัฒนาไปข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับ อโณทัย อูปค�า (2558) 

ที่กล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์

ศลิปะร่วมสมัยท�าให้วงการศลิปะไทยไม่ได้พฒันาอย่างครบ

วงจร ถงึแม้จะมีเหตกุารณ์ความไม่สงบของบ้านเมอืง ถงึ 2 

ครั้ง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อหอศิลป์เท่าใดนัก เนื่องจากผู้ก่อตั้ง

มิได้หวังท�าหอศิลป์เพื่อประโยชน์ในทางการธุรกิจ แต่ท�า

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศิลปะของเมืองไทยใน

ขณะนั้น หอศิลป์เปิดได้เพียง 1 ปี ก็ต้องปิดเนื่องจาก 1 ใน

ผู้ก่อตั้ง ต้องเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ยุคที่ 2 เป็น

ยุคศิลปะเฟื่องฟู อยู่ในช่วง พ.ศ. 2531 - 2545 อันเนื่องมา

จากความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการซื้องาน

ศิลปะเพื่อน�าไปตกแต่งอาคารที่พักอาศัยตลอดจนซื้อ เพื่อ
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สะสมและสนับสนุนศิลปินในฐานะของนักสะสมผลงาน

ศิลปะ ส่งผลให้ศิลปินขายงานได้ ศิลปะเริ่มเป็นที่รู้จัก ใน

สังคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิภูษณะ ศุภนคร และคณะ 

(2560) ที่กล่าวว่า ในช่วง พ.ศ. 2531 – 2540 เป็นยุคทอง

ของหอศิลป์เอกชน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในยุค

นี้ เกิดหอศิลป์แห่งที่ 2 ของนายทวี รัชนีกร ซึ่งเปิดท�าการ

ได้นานถงึ 10 ปี จงึปิดตวัลง ยคุที ่3 ยคุปรบัตวัจากหอศลิป์

ท่ีแสดงงานศลิปะของตนเองสูห่อศลิป์ เพือ่สาธารณชน อยู่

ในช่วง พ.ศ. 2541 - 2550 เป็นยุคที่เริ่มมีศิลปินอื่นๆ เข้า

มาขอใช้หอศิลป์จัดแสดงงาน ถึงแม้ จะยังไม่มีความพร้อม

เพียงพอ แต่นี่คือจุดเริ่มต้นในการพัฒนาหอศิลป์ให้เป็น

แหล่งเรยีนรูท้างด้านศลิปะ และวฒันธรรม และยคุที ่4 ยคุ

แหล่งเรยีนรูท้างด้านศลิปวฒันธรรม อยูใ่นช่วง พ.ศ. 2551 

จนถึงปัจจุบัน ในยุค ที่ 4 นี้ หอศิลป์ทวี รัชนีกร ได้

พัฒนาการจากห้องแสดงงานศิลปะสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์ โดยปัจจัยที่

สนับสนุนหลักในยุคนี้ ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจาก

ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และจากผู้คนที่มาร่วม

กิจกรรม ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร

 2. ปัจจัยในการด�ารงอยูไ่ด้ของหอศลิป์ทว ีรชันกีร 

โดยปัจจัยหลักได้แก่ 1) ความมุ่งมั่นของศิลปิน ที่ต้องการ

สร้างประโยชน์ให้แก่วงการศิลปะ โดยการสร้างหอศิลป์ 

ท�าการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความพร้อม ทั้งด้านการ

บริหารจัดการ อาคารสถานที่ และการให้ความรู ้ ซึ่ง

สอดคล้องกับ เสริชย์ โชติพานิชย์ และ บัณฑิต จุลาสัย 

(2547) ที่กล่าวว่าหลักการบริหารทรัพยากรกายภาพ 

(Facility Management) ที่ดีควรมุ ่งเน้นให้เกิดความ

สอดคล้องในการท�างานร่วมกนัระหว่าง ผูค้น (People) การ

ท�างาน (Process) และ อาคารสถานที ่(Place) เพือ่ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายขององค์กร 2) การเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ของนายทวี รัชนีกร ด้วยบทบาทการเป็นครูศิลปะที่สร้าง

ประโยชน์ให้แก่วงการศลิปะมายาวนาน และการเป็นศลิปิน

ท่ีมีช่ือเสียง มีแนวการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ช่วยดึงดูดให้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและ

เยีย่มชมหอศลิป์ อย่างต่อเนือ่ง 3) หอศลิป์มคีวามเคลือ่นไหว

และมีกิจกรรมสม�่าเสมอและต่อเนื่อง จากการจัดแสดง

นิทรรศการทางด้านศิลปะ และการจัดกิจกรรมทางด้าน 

วัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีตารางกิจกรรมตลอดทั้งปี และการเปิด

สถานที่ให้เป็นที่ศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท�าให้

หอศลิป์ไม่เงยีบเหงา มคีนเดนิทางมาเยีย่มชมและร่วมกจิกรรม

อย่างต่อเนื่อง นายทวี และครอบครัวก็มีก�าลังใจในการที่จะ

พัฒนาหอศิลป์ให้ดียิ่งขึ้นไป 4) ภาครัฐมีนโยบายในการส่ง

เสริม และสนับสนุนบ้านศิลปินแห่งชาติในฐานะแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชุมชน โดยการ

สนับสนุนด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การใช้พื้นที่

หอศิลป์ ท�ากิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดย

เฉพาะกรมส่งเสรมิวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะ

หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ที่ได้

ประกาศยกย่องให้นายทว ีเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศลิป์ 

(จิตรกรรม) เมื่อปี พ.ศ. 2548 และท�าการเปิดบ้าน 

ศิลปินแห่งชาติ หลังที่ 7 ณ หอศิลป์ทวี รัชนีกร ท�าให้นาย

ทวี และหอศิลป์ทวี รัชนีกร เป็นที่รู้จัก มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม

เป็นจ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะ
 1. จากข้อค้นพบที่ได้จะเห็นได้ว่าการสนับสนุน

จากรฐับาลคอืปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้หอศลิป์ทว ีรชันกีร ด�ารงอยู่ 

ดังนั้นรัฐบาลควรให้ความส�าคัญและท�าการสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่องในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์และ

การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนบัสนนุด้านงบประมาณ เพราะจาก

การศึกษาจะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของหอ

ศิลป์ทวี รัชนีกรนั้น เป็นเงินรายได้จากนายทวี เป็นหลัก ซึ่ง

ในอนาคตอาจส่งผลต่อการด�ารงอยู่ของหอศิลป์ได้ 

 2. ควรมกีารศกึษาหอศิลป์ของศลิปินแห่งชาตแิห่ง

อื่นเพิ่มเติม เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลส�าหรับพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และท�าให้ผลงานวิจัยมีความ

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ	
 งานวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเร่ืองเพศ” มีรูปแบบในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพและ

การวจิยัเชงิสร้างสรรค์ ซึง่มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบและแนวคดิหลงัการสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากข้อถกเถยีงเรือ่งเพศ 

โดยศึกษาปรากฏการณ์ของข้อถกเถียงเรื่องเพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์ นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ในปัจจุบัน ศิลปะแบบ

สมัยใหม่และแบบหลังสมัยใหม่ท่ีส่งผลต่องานนาฏยศิลป์ เพื่อเป็นพื้นฐานประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน 

นาฏยศลิป์ จากนัน้ผู้วจิยัได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชิงเอกสาร สมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยั สือ่สารสนเทศอ่ืน ๆ  ตลอดจน

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และน�าเสนอผลงานวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์เป็นการน�าเสนอเรื่องราวของข้อถกเถียงเร่ืองเพศ 

มาสร้างสรรค์เป็นงานนาฏยศลิป์เพ่ือสงัคมลกัษณะหนึง่ ซึง่เป็นการแสดงข้อถกเถยีงเรือ่งเพศทางด้านเพศวถิแีละความเท่าเทยีม

ในมนุษย์ตามทรรศนะของวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา สามารถจ�าแนกตามองค์ประกอบของการสร้างสรรค์

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ 1)	บทการแสดง สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ภายใต้ลักษณะของข้อถกเถียงเรื่อง

เพศทางด้านเพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์ตามทรรศนะของวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา แบ่งออกได้

ทั้งหมด 4 องก์ ได้แก่ องก์ 1 เพศก�าหนด (Sex detemination) องก์ 2 จิตวิญญาณ (Soul) องก์ 3 พื้นที่การแสดงออก 

(Space) และองก์ 4 การเคลือ่นไหวของเพศวิถี (Sexuality Movement) 2)	นักแสดง มคีวามรู ้ความเข้าใจและความสามารถ

ทางด้านนาฏยศิลป์ รวมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับเพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์ 3)	ลีลานาฏยศิลป์	น�าเสนอผ่านรูป

แบบนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ โดยการน�าแนวคิดของมาธ่า เกร์แฮม (Matha Graham) ดอริส ฮัมเฟรย์ (Doris Humphrey) 

พอล เทย์เลอร์ (Paul Taylor) และพีน่า เบาซ์ (Pina Bausch) ในการเคลื่อนไหวการด้นสด การใช้ท่าทางในชีวิตประจ�าวัน 

และการแสดงอารมณ์ทางการเคลือ่นไหว 4)	เสยีงและดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดง ได้รบัการสร้างสรรค์และประพนัธ์เพลง

ขึ้นใหม่ สามารถสื่อความหมายและสื่อสารอารมณ์ 5)	 เครื่องแต่งกาย ใช้การออกแบบจาก 3 แนวคิด คือ หลักศิลปะมินิ 

มอลลิสม์ (Minimalism) หลักทฤษฎีน้อยดีกว่ามาก (Less is more) และแนวคิดแบบอาวองการ์ด (Avant-garde) 6)	สถานที่ 

น�าเสนอการแสดงบนพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ลักษณะโรงละคร โดยจัดแสดงบริเวณพ้ืนที่แบบเปิด และมีมุมมองรอบด้านลักษณะ

1 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ” หลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (นาฏยศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วงกลม 7)	 แสง	 ใช้แนวคิดทฤษฎีของสีในการน�าเสนอเรื่องราว อารมณ์ และความรู้สึก 8)	 อุปกรณ์ประกอบการแสดง	 

ใช้แนวคิดสัญลักษณ์ เน้นความเรียบง่าย และสื่อสารได้ง่าย อีกทั้งมีแนวคิดหลังการสร้างสรรค์ผลงาน 7 ประการ ได้แก่  

1) แนวคิดเรื่องเพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์ 2) แนวคิดข้อถกเถียงเรื่องเพศในปัจจุบัน 3) แนวคิดความคิดสร้างสรรค์

ในผลงานนาฏยศิลป์ 4) แนวคิดการใช้สัญลักษณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ 5) แนวคิดทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

และทัศนศิลป์ 6) แนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ 7) แนวคิดการสะท้อนสภาพสังคมผ่านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อ

สังคม ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ รวมถึงการ

ผนวกและบูรณาการศาสตร์แขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อเถียงเรื่องเพศ เพื่อน�ามาเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านาฏยศิลป์ อีกทั้งยังประโยชน์เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ต่อไปใน

อนาคต

ค�าส�าคัญ: การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ นาฏยศิลป์ เพศ ข้อถกเถียง ข้อถกเถียงเรื่องเพศ

Abstract
 The research “The Creation of a Dance from Gender Controversy “ was a study conducted 

through qualitative and creative research method aimed to study the forms of the creation of a dance 

from gender controversy and to study the concepts behind the creation of a dance from gender 

controversy. This study explored the situation of sexuality and human equality rights, the controversy of 

sexuality and human equality rights, current creation of a dance, modern dance and postmodern dance 

that has an effect on dancing. The result of this study has provided the information to use as the knowledge 

basis for the creation of the dance. The data was collected from documents, interviews, and media, then 

analyzed, synthesized, summarized and presented in the creation of a dance. 

 The study found that the creative process of dance which was an interpretation of gender 

controversy was one of various forms of dancing for society, representing the gender controversy in 

sexuality and human equality rights according to the viewpoint of science, anthropology, and sociology. 

The creation of the dance from this research was classified into 8 forms of performance which were, 

firstly, the play, creating from scratch in the form of the gender controversy in sexuality and human 

equality rights according to science, anthropology, and sociology. There were 4 acts including (1.1) Act 1: 

‘Sex determination’ (1.2) Act 2: ‘Soul’ (1.3) Act 3: ‘Space’ and (1.4) Act 4: ‘Sexuality Movement’. The 

second was the performers, knowledgeable, understandable and talented in dancing and experienced 

in sexuality and human equality rights. The third was the movement presenting in the form of postmodern 

dance using the concept of Matha Graham, Doris Humphrey, Paul Taylor and Pina Baush in movement 

of improvisation, everyday movement and emotion. The fourth was the sound and music for the 

performance, creating and composing to interpret the meaning and emotion. The fifth was the costumes, 

designed using 3 concepts which were minimalism, less is more and avant-garde. The sixth was the space, 

using the space other than the theatre, performed in an opening space and arena theatre. The seventh 

was the lighting, using color theories to tell a story of emotions and feelings. The last one was the 

performing equipment, using simple concept and easy to communicate. Furthermore, there were 6 

concepts for the creation of the dance: 1) sexuality and human equality rights 2) gender controversy in 

current affairs 3) creativity in the creation of a dance 4) symbolism in dance performance 5) theory of 

dance, musical and visual arts 6) the concept of postmodern dance 7) reflection on the state of society 
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through the dance for the society. The results of this study were directly related to all the purpose of 

the study. 

 This study is the collection of data and knowledge to develop a creation of dance including the 

integration of various science on the gender controversy. In addition, it can be used as the inspiration to 

create the dance and for the concept of the further study of dance. 

Keywords: The Creation of a Dance, Dance, Gender, Controversy, Gender Controversy

บทน�า	
 ป ัจจุบันในสังคมที่ยอมรับและเข ้าใจความ 

หลากหลายทางเพศ ค�าว่า “เพศ” หรือ “อตัลักษณ์ทางเพศ” 

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การแสดงออก เพศก�าเนิด หรือแรงดึงดูด

ทางกายและทางใจใด ๆ  ส่งผลให้นยิามของชายและหญิงใน

อดีตนัน้ถกูท�าลายทิง้ และความเป็นชายและความเป็นหญิง

เป็นค�าที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากกว่าเดิม หากแต่

ความแตกต่างทางวิถีทางเพศ การแสดงออก หรือความไม่

ตรงกนัระหว่างอัตลกัษณ์ทางเพศกบัเพศก�าเนดิ จงึก่อให้เกดิ

ข้อถกเถียงทางเพศในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ

ในความหลากหลายทางเพศของครอบครัว ความหลาก

หลายทางเพศเป็นเรื่องผิดศีลธรรม กฎหมายการสมรส

ระหว่างเพศเดียวกัน และสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทาง

เพศ นอกจากนีร้กัต่างเพศ รกัเพศเดยีวกนั ยงัเป็นชดุวาทกรรม

ของสังคมที่ถูกสร้างข้ึน ผลิตซ�้า และส่งผ่านโดยอ�านาจ  

ค่านิยมโดยสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเมือง 

การปกครอง การแพทย์ กฎหมาย จิตวิทยา ศาสนา รวมไป

ถึงวัฒนธรรม กระทั่งได้กลายเป็นมายาคติฝังลึกอยู่ในความ

คิด และท�าหน้าที่ในการจ�ากัดขอบเขตการแสดงออกทาง 

อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลในสังคม (Felski, 1994: 1-2) 

ด้วยข้อถกเถียงเรื่องเพศจากความแตกต่างที่ถูกสร้างขึ้นใน

สงัคมท�าให้การมพีืน้ทีส่ถานะและศักดิศ์รแีห่งความเป็นมนษุย์

ไม่เท่าเทียมกัน แม้ว่าสังคมปัจจุบันที่เปิดกว้างให้อิสระแก่

กลุ่มความหลากหลายทางเพศปรากฏในข้อเขียนหลายชิ้น

และในความเห็นทั่วไปในสังคมจากการศึกษาที่มีมากขึ้น  

แต่ไม่สามารถท�าให้เกดิความเท่าเทยีมในมนษุย๋ได้ เนือ่งจาก

อ�านาจภายใต้ระบอบของความแตกต่างนั้นได ้สร ้าง 

อัตลักษณ์ทางเพศให้เชื่อและยอมรับเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างเพศในชีวิตประจ�าวัน ผ่านความรู้ในสถาบันต่าง ๆ 

ตามโครงสร้างของสังคม

 แม้ว่าในอดตีจนถงึปัจจบุนัจะมสีือ่ต่าง ๆ  ทีร่ณรงค์

ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์  

เพ่ือก่อให้เกิดการยอมรับและความเสมอภาคทางเพศ เช่น 

ละคร ภาพยนตร์ โฆษณา ศิลปะ แฟชั่น เพิ่มมากขึ้น หากแต่

ผูวิ้จยัมคีวามคิดเห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์

เพื่อสังคมเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สามารถสร้างความรู้ ความ

เข้าใจให้กับสังคมได้ง ่าย อีกทั้งยังประโยชน์ของการ

สร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากข้อถกเถยีงเรือ่งเพศนี ้จะก่อให้เกดิ

ความรู้ ความเข้าใจในสาระของมิติเรื่องเพศอย่างลึกซึ้งมาก

ยิง่ขึน้ ภายใต้ลกัษณะทีเ่ป็นธรรมชาตขิองเรือ่งเพศ เพือ่เสริม

สร้างความรู ้ ความเข้าใจในความเท่าเทียมและความ 

หลากหลายทางเพศในสังคมมากยิ่งขึ้น และกล่าวได้ว่า

เป็นการริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์ในลักษณะ

งานเก่ียวกบัข้อถกเถยีงเรือ่งเพศในแนวทางของภาพตวัแทน

ความเป็นมนุษย์ 

 ดังนั้นผู้วิจัยมุ่งศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ์เรื่อง

เพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์ และศึกษาข้อถกเถียง

เร่ืองเพศวิถีและความเท่าเทยีมในมนษุย์ ตลอดจนนาฏยศิลป์

สร้างสรรค์ในปัจจบุนั และศลิปะแบบสมยัใหม่และแบบหลัง

สมัยใหม่ทีส่่งผลต่องานนาฏยศลิป์ เพือ่เป็นพืน้ฐานประกอบ

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะและไม่เคยปรากฏทีใ่ดมาก่อน อกีทัง้ยงัประโยชน์เป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาการสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์เพื่อสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์

จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ

 2. เพือ่ศกึษาแนวคดิหลังการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์

จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อ

ถกเถยีงเรือ่งเพศ” ผูว้จิยัมรีายละเอยีดของกระบวนการวจิยั

และวิธีด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 1.	ระเบียบวิธีวิจัย	 การวิจัยเรื่องนี้อาศัยรูปแบบ

ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผสมผสานกับงานวิจัยเชิง

สร้างสรรค์ โดยบรูณาการองค์ความรูจ้ากศาสตร์หลากหลาย

แขนงด้วยกนั ได้แก่ วทิยาศาสตร์ มนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และศิลปกรรมศาสตร์ มีขั้นตอนด�าเนินการวิจัย คือ 1) การ

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) 

การสงัเกตการณ์หรือส�ารวจภาคสนาม 4) การวเิคราะห์และ

สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศลิป์ 5) การตรวจสอบและปรับปรุง

ผลงานนาฏยศิลป์ และ6) การน�าเสนอผลงานนาฏยศิลป์ 

และการวิพากษ์ผลงานอย่างอิสระ

	 2.	เคร่ืองมือการวิจัย งานวิจัยนี้มีเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยโดยการส�ารวจข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การส�ารวจข้อมูลภาคสนาม ส่ือ 

สารสนเทศอื่นๆ แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 	 2.1	การส�ารวจข้อมลูเชงิเอกสาร ศกึษาข้อมลู

เอกสารจากหนังสือ ต�าราและบทความวิชาการต่างๆ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 

ความหมาย ความส�าคญัของข้อถกเถียงเร่ืองเพศ ข้อถกเถยีง

เรื่องเพศในความเชื่อของทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์ 

มานุษยวิทยา สังคมวิทยา นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ และ

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ เป็นต้น 

 	 2.2	การสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย	

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีอยู่หลากหลายสาขาทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อถกเถียงเรือ่งเพศ และศลิปะการแสดงในแต่ละด้าน ข้อมลู

ที่ได้มาจากการด�าเนินการสัมภาษณ์ทั้งในเชิงลึกแบบเดี่ยว 

และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

 	 2.3	การส�ารวจข้อมลูภาคสนาม ศกึษาข้อมลู

และสงัเกตการณ์เกีย่วกบัข้อถกเถยีงเรือ่งเพศ โดยการลงพืน้

ทีส่�ารวจข้อมูลและร่วมกจิกรรม ศลิปะการแสดง นาฏยศลิป์ 

กับสถาบันต่าง ๆ  เช่น สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กลุ่ม

ศิลปะการแสดงนาฏยศิลป์ เป็นต้น

 	 2.4	สื่อสารสนเทศอื่นๆ ศึกษาสื่อสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับ “การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากข้อ 

ถกเถียงเรื่องเพศ” และการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแสดงสด ภาพยนตร์ 

นทิรรศการศลิปะ วดีทิศัน์ เพ่ือหาแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์

 	 2.5	แบบสอบถาม ผูว้จิยัได้สร้างแบบสอบถาม

เกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินและผู้ที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมลูและสงัเคราะห์ข้อมลู	จาก

การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร สัมภาษณ์ผู ้ที่

เกี่ยวข ้องกับงานวิจัย ส�ารวจข ้อมูลภาคสนาม และ

แบบสอบถาม ผูว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู

แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อน�ามาเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์

	 4.	ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะ

เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อท�าการวิเคราะห์

ข้อมลู สังเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานและ

เผยแพร่ผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2562    

	 5.	การสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงาน	

การวิจัยเชงิสร้างสรรค์เรือ่ง “การสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จาก

ข้อถกเถียงเรื่องเพศ” มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและ

เผยแพร่ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 	 5.1	ทดลองและปฏบัิตกิารสร้างสรรค์ผลงาน	

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ ได้ผ่าน

การทดลองและปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือทดลอง

และพัฒนาคุณภาพของผลงานนาฏยศิลป์

 	 5.2	การตรวจสอบผลงาน ขั้นตอนการตรวจ

สอบผลงานผ่านการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรง

คุณวุฒิทางด้านนาฏยศิลป์ อีกทั้งท�าการประเมิน และน�า

เสนอข้อคิดเห็น แนวทางในการปรังปรุง พัฒนาการ

สร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 	 5.3	การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ	 

ผูว้จิยัจดัแสดงผลงานและนทิรรศการต่อสาธารณชน ตลอดจน

มีการประเมินจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

	 	 5.4	การประเมินผล ผู้วิจัยน�าข้อมูลจากการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ มาท�าการประเมิน 

วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล

 	 5.5	การจดัท�าเอกสารการวิจยั	จากการตรวจ

สอบ และการประเมินของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรง

คุณวุฒิทางด ้านนาฏยศิลป์ ผู ้วิจัยจึงจัดพิมพ์รูปเล ่ม

วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์



72

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 ส่วนที่	 1	 วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค ์

นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ	 รูปแบบของผลงาน

ทางด้านนาฏยศลิป์	ตามองค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านนาฏยศิลป์	8	องค์ประกอบ	

 1)	การออกแบบบทการแสดง การออกแบบบท

การแสดงมีความส�าคัญมากที่สุดในกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ เพราะจะเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ผลงานและมคีวามสมัพันธ์กบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ  

ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นกัน ทั้งนี้บทการแสดงเป็น

สิ่งที่ก�าหนดเรื่องราว ล�าดับเหตุการณ์ และเนื้อหาสาระของ

การแสดงนั้น ๆ อีกด้วย ซึ่งในการออกแบบบทการแสดง  

นราพงษ์ จรัสศรี ได้อธิบายถึงหลักส�าคัญในการออกแบบ 

บทการแสดง โดยกล่าวไว้ว่า “การออกแบบบทการแสดง  

ผูส้ร้างสรรค์ผลงานสามารถตีความได้ในหลายแง่มุม ซ่ึงจะต้อง

มีพื้นฐานมาจากแก่นของเรื่องที่จะน�ามาเป็นผลงานการ

สร้างสรรค์นาฏยศิลป์ อีกทั้งการออกแบบบทการแสดง  

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงประเด็น

ส�าคัญในการวางโครงร่างของบทการแสดงทั้งหมดเพ่ือให้

เห็นภาพรวม แล้วจึงลงรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ

ของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ต่อไป” (นรา

พงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2561) การสร้างสรรค์

นาฏยศลิป์จากข้อถกเถียงเร่ืองเพศเป็นการน�าเสนอประเดน็ 

มุมมองและปัญหาของข้อถกเถียงเร่ืองเพศทางด้านเพศวิถี

และความเท่าเทียมในมนุษย์ตามทรรศนะของวิทยาศาสตร์ 

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยเป็นการน�าเสนอสาระ

ส�าคัญดังนี้

 	 องก์	1	เพศก�าหนด	(Sex	Determination) น�า

เสนอรปูแบบของข้อถกเถยีงเรือ่งเพศในประเดน็ต่าง ๆ  จาก

แนวคิดเรื่องเพศตามทรรศนะของวิทยาศาสตร์ มุ่งประเด็น

เรื่องเพศท่ีเกิดข้ึนตามก�าหนดลักษณะของอวัยวะเพศที่

มนุษย์มี ซึ่งแบ่งตามวิทยาศาสตร์แบบชีววิทยาเมื่อแรกเกิด 

ผู้วิจัยจึงก�าหนดโครงสร้างบทการแสดงมาจากการก�าหนด

เพศที่เป็นข้อถกเถียงที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศวิถี ความ

เท่าเทียมกันในมนุษย์และสิทธิมนุษยชน

 องก์	2	จติวิญญาณ	(Soul)	น�าเสนอรปูแบบของ

ข้อถกเถียงเรื่องเพศในประเด็นต่าง ๆ จากแนวคิดเรื่องเพศ

ตามทรรศนะของมานุษยวิทยา มุ่งประเด็นเกี่ยวกับมุมมอง

เร่ืองเพศสรีระหรือเพศสภาพ ผู้คนในคนสังคมที่มีการมอง

เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าความส�าคัญของ 

อตัลกัษณ์ทางเพศ โดยผูว้จัิยก�าหนดโครงสร้างบทการแสดงมา

จากประเดน็ปัญหาของกฎหมายพระราชบญัญัตคิูชี่วิต หรอื

การสมรสระหว่างเพศเดียวกนั โดยผูวิ้จยัได้ใช้วิธีการสือ่สาร

การแสดงในด้านการน�าเสนอภาพตวัแทนของอตัลกัษณ์ทาง

เพศ ซึง่น�าแนวคดิในเรือ่งการตคีวามเชงิสญัญะ (Sign) เรือ่ง

เพศสรีระมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์

 องก์	3	พ้ืนท่ีการแสดงออก	(Space)	น�าเสนอรปู

แบบของข้อถกเถียงเรื่องเพศในประเด็นต่าง ๆ จากแนวคิด

เรื่องเพศตามทรรศนะของสังคมวิทยา มุ่งประเด็นเกี่ยวกับ

ชุดวาทกรรมเรื่องเพศทางโครงสร้างของสังคมที่ชี้วัด ตัดสิน 

จดัประเภท ตตีรา กดขีข่่มเหง ตลอดจนละเมดิสทิธิเสรภีาพ

ทางเพศและพื้นที่การแสดงออกทางอัตลักษณ์ทางเพศของ

ผู้ที่มีพฤติกรรมในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยผู้

วจิยัก�าหนดโครงสร้างบทการแสดงมาจากสิทธ ิเสรภีาพทาง

เพศ และพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านอัตลักษณ์ทางเพศ

ในสังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยน�าแนวคิดของชุดวาทกรรมสถาบันทาง

สังคมในมิติเรื่องข้อถกเถียงเรื่องเพศ ที่มนุษย์หรือบุคคลได้

ถกูก�าหนดและสร้างความเป็นอ่ืนด้วยอ�านาจแห่งโครงสร้าง

ทางสงัคม ซึง่น�าไปสูก่ารก่อให้เกิดปัญหาและข้อถกเถยีงเรือ่ง

เพศในสังคม

	 องก์	4	การเคลื่อนไหวทางเพศวิถี	 (Sexuality	

Movement) น�าเสนอรูปแบบข้อถกเถียงมาสร้างสรรค์  

โดยใช้ทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์ ทัศนศิลป์และการ

สร้างสรรค์นาฏยศิลป์มาเป็นหลักส�าคัญในการสร้างสรรค์  

ผูวิ้จัยได้บรูณาการองค์ความรูต่้างๆ มาวิเคราะห์แนวทางใน

การสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนไหว การสร้าง

และจัดวางองค ์ประกอบการสร ้างสรรค ์นาฏยศิลป ์  

เพือ่ให้การผลงานสือ่ถงึการตัง้ค�าถามต่อสงัคมในความเข้าใจ

เรื่องความเท่าเทียม และยอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันของ

ความเป็นอืน่เร่ืองเพศในสงัคมปัจจุบนั อกีทัง้เพือ่ให้สงัคมได้

ตระหนักและตั้งค�าถามถึงความคิดเรื่องเพศในการท�าความ

เข้าใจเก่ียวกับเพศวิถแีละความเท่าเทยีมในมนษุย์ทีเ่ป็นแรง

ขับเคลื่อนของสังคมอย่างหนึ่งต่อไป
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	 2)	การคัดเลือกนักแสดง ผู้วิจัยคัดเลือกนักแสดง

แบบทรายเอาท์ (Tryout) จากคุณสมบตัแิละคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ของการเป็นนักแสดงที่ดีและมีคุณภาพ โดยการ

คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถใน

การปฏิบัติการทางด้านนาฏยศิลป์ร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี 

รวมไปถึงการมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองเพศวิถีและความ 

เท่าเทียมกันในมนุษย์ ซึ่งจะท�าให้การเคล่ือนไหวและการ

แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกของนักแสดง จะสามารถ

สือ่สารออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ทัง้นีผู้้วจัิยค�านงึถึงการสร้าง

ภาพลักษณ์เรื่องเพศให้กับนักแสดงโดยให้ความส�าคัญท่ี 

เท่าเทียมกันในทุก ๆ  เพศ ดังที่ธรากร จันทนะสาโร ได้กล่าวไว้ว่า 

“ผูอ้อกแบบต้องไม่ละเลยการสร้างภาพลกัษณ์ของนกัแสดง 

ต้องไม่เอนเอยีงไปในบทบาทของบรุุษหรือสตรีมากเกนิไป” 

(ธรากร จนัทนะสาโร, สมัภาษณ์, 21 มถินุายน 2561) ผูวิ้จยั

ได้คัดเลือกนักแสดงทั้งหมดจ�านวน 8 คน ซึ่งทั้งหมดเป็น

ศิลปิน นักออกแบบท่าเต้น นักเต้นและนักแสดงอิสระ

	 3)	การออกแบบลีลานาฏยศิลป์ ข้ันตอนของการ

ออกแบบลีลานาฏยศิลป์ ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญเก่ียวกับ

ประเด็น มุมมองและปัญหาของข้อถกเถียงเรื่องเพศเป็น

ส�าคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีการเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลง

อยู่เสมอ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัย

ใหม่ในการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ โดยเฉพาะแนวคิดการ

เคลื่อนไหวลีลาของมาธ่า เกร์แฮม (Matha Graham) มี

แนวคิดการเคลื่อนไหวร่างกายแสดงอาการกระตุก สะดุ้ง 

การยดืและการหดกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) 

ดอรสิ ฮมัเฟรย์ (Doris Humphrey) มีแนวคิดการเคลือ่นไหว

จากการล้มลงสู่พ้ืน (Fall) การพยุงตัวลุกขึ้น (Recovery) 

การหยดุนิง่ (Motionless) และกฎของแรงโน้มถ่วงของโลก 

(Law of Gravity) ส่วนพอล เทย์เลอร์ (Paul Taylor) มี

แนวคดิเคลือ่นไหวร่างกายจากท่าทางในชวีติประจ�าวนั และ

พีน่า เบาซ์ (Pina Bausch) มีแนวคิดการเคลื่อนไหวโดยใช้

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เคลื่อนไหวการด้นสด การใช้

ท่าทางในชีวิตประจ�าวัน และการแสดงอารมณ์ทางการ

เคลื่อนไหว กล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการความหลากหลาย

ให้กับการแสดง ทัง้นีผู้วิ้จยัได้ให้ความส�าคญักับการออกแบบ

ลลีานาฏยศลิป์ในเชงิสญัลกัษณ์ และการแสดงอารมณ์ความ

รู้สึกของนักแสดงอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้เกิดสุนทรียะ

ทางการแสดง ความสมดุลระหว่างลีลานาฏยศิลป์และการ

แสดงความรูส้กึ นอกจากนีผู้วิ้จยัได้ค�านงึถงึข้อถกเถยีงเรือ่ง

เพศทางด้านเพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์ตาม

ทรรศนะของวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 

ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายและลีลานาฏยศิลป์ ผู้วิจัยจึงได้

สร้างความชดัเจนให้กบัการแสดงในทกุ ๆ  องก์ของการแสดง 

ตามแนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์

และพิจารณาองค์รวมของการแสดงให้มีความเป็นเอกภาพ 

และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับทางด้านสิทธิ 

เสรภีาพทางด้านเพศวถิแีละความเท่าเทยีมในมนษุย์ได้อย่าง

เหมาะสม ทัง้นีผู้วิ้จยัจงึอธิบายการออกแบบลลีานาฏยศลิป์

ทั้ง 4 องก์ของการแสดง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 องก์	 1	 เพศก�าหนด	 (Sex	 Determination)  

น�าเสนอถงึเพศวถิแีละความเท่าเทยีมกนัในมนษุย์ตามทรรศนะ

ของวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยใช้การออกแบบลีลาบนพื้นฐาน

ของหลักและแนวคิดจากลีลานาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่และ

การเคล่ือนไหวในชีวิตประจ�าวันมาใช้ในการแสดง โดยใช้

แนวคิดการเคลื่อนไหวร่างกายแสดงอาการกระตุก สะดุ้ง 

การยดืและการหดกล้ามเนือ้ (Contraction and Release) 

เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ในการแสดง สอดคล้องกับ

ทรรศนะของนราพงษ์ จรัสศรี ได้กล่าวถึง “การออกแบบ

ลีลานาฏยศิลป์สามารถท�าได้โดยการน�ารูปแบบนาฏยศิลป์

หลังสมัยใหม่ (Postmodern Dance) และออกแบบลีลา

นาฏยศิลป์รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ�าวัน 

(Every Movement) รวมไปถึงการออกแบบลีลาแบบไม่

คาดคดิ เรยีกได้ว่า อนัสเปคเตด็ท์ อาร์ต (Unexpected Art) 

เพือ่ทีจ่ะได้การเคลือ่นไหวและการออกแบบลลีานาฏยศลิป์

แบบใหม่เกิดขึ้น” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 

2561) 
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ภาพที่	1 องก์ 1 การเคลื่อนไหวลีลานาฏยศิลป์แสดงข้อถกเถียงเรื่อง
เพศในประเด็นต่าง ๆ จากแนวคิดเรื่องเพศตามทรรศนะของ
วิทยาศาสตร์ โดยการเคลื่อนไหวร่างกายแสดงอาการกระตุก สะดุ้ง 
การยืดและการหดกล้ามเนื้อ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

 องก์	 2	จิตวิญญาณ	(Soul)	น�าเสนอถึงเพศวิถี

และความเท ่า เทียมกันในมนุษย ์ตามทรรศนะของ

มานุษยวทิยาเรือ่งเพศสรรีะ และการสมรสกลุม่เพศเดยีวกนั 

ซึง่ผูว้จิยัใช้การออกแบบลลีาบนพ้ืนฐานของหลักและแนวคดิ

จากการเคล่ือนไหวในชวิีตประจ�าวนั และลลีานาฏยศิลป์หลัง

สมัยใหม่มาใช้ในการแสดงองก์ 2 เช ่น การหยุดนิ่ง 

(Motionless) กฎของแรงโน้มถ่วงของโลก (Law of 

Gravity) เคลื่อนไหวร่างกายด้วยวิธีการด้นสด การแสดง

อารมณ์ทางการเคลือ่นไหว เป็นต้น เพือ่ให้มคีวามเหมาะสม

กับบทการแสดงที่ว่าด้วยเร่ืองของเพศสรีระ สอดคล้องกับ

ทรรศนะของธรากร จันทนสาโร ที่ได้กล่าวถึงการออกแบบ

การเคลือ่นไหวร่างกายทีม่แีนวคดิหรอืแรงบนัดาลใจมาจาก

เรื่องมนุษย์ ไว้ว่า “ความเท่าเทียม เพศวิถี หรือที่เข้าใจว่า

เป็นแบบยนูเิซก็ (Unisex) นัน้ ควรค�านงึถงึปัจจยั 2 ประการ 

ประการแรก คือ ความแปลกใหม่ ซึ่งอาจหมายถึง ความคิด

สร้างสรรค์ที่ผู ้ออกแบบได้คิดและประดิษฐ์หรือก�าหนด 

เอาไว้ ส่วนประการที่สองคือ การส่ือสาร มีนัยถึงประเด็น

และสาระทีผู่อ้อกแบบต้องการส่งไปยงัผูช้ม การออกแบบการ

เคลื่อนไหวสามารถปฏิบัติได้หลากหลายแนวทาง เช่น  

การด้นสด การใช้ทักษะจากนาฏยศิลป์สกุลต่าง ๆ หรือ

การน�าท่าทางการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ�าวัน” (ธรากร  

จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 21 มิถุนายน 2561)
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ภาพที่	2	องก์ 2 การเคลื่อนไหวลีลานาฏยศิลป์แสดงข้อถกเถียงเรื่อง
เพศในประเด็นต่าง ๆ จากแนวคิดเรื่องเพศตามทรรศนะของ
มานษุยวทิยา โดยการหยดุน่ิง และเคลือ่นไหวร่างกายด้วยวธิกีารด้นสด
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

	 องก์	3	พืน้ทีก่ารแสดงออก	(Space) น�าเสนอถงึ

เพศวิถีและความเท่าเทียมกันในมนุษย์ตามทรรศนะของ

สงัคมวทิยา ได้ใช้การออกแบบลีลาบนพ้ืนฐานของหลกัและ

แนวคิดจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ�าวัน เช่น การล้มลง

สู ่พื้น (Fall) การพยุงตัวลุกขึ้น (Recovery) เป็นต้น  

เพือ่สือ่สารกบัผูช้มอย่างตรงไปตรงมา รวมไปถึงให้ความส�าคัญ

กับข้อถกเถียงเรื่องเพศทางสังคมวิทยา ที่มีประเด็นปัญหา

และมุมมองที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิและเสรีภาพทางเพศ  

รวมถงึชดุวาทกรรมและอ�านาจของสถาบนัทางสงัคมทีปิ่ดกัน้

ทางด้านสทิธแิละเสรภีาพทางสงัคม ดงัท่ีธรากร จนัทนะสาโร 

ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการออกแบบลีลาไว้ว่า “การ

ออกแบบการเคล่ือนไหวร่างกายที่น�าแนวคิดมาจากเรื่อง

มนุษย์ ความเท่าเทียม เพศวิถี มีสาระส�าคัญที่ผู้ออกแบบ

ต้องการเล่าไปยังผู้ชมนัน้ อาจสือ่สารผ่านท่าทางโดยตรงกไ็ด้ 

หรืออาจสื่อสารผ่านองค์ประกอบอื่น ๆ ในการสร้างงาน

นาฏยศิลป์ก็ได้เช่นกัน เป็นต้นว่าดนตรี อุปกรณ์การแสดง 

หรือเครื่องแต่งกาย” (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 21 

มิถุนายน 2561)

 

ภาพที่	3 องก์ 3 การเคลื่อนไหวลีลานาฏยศิลป์แสดงข้อถกเถียงเรื่อง
เพศในประเด็นต่าง ๆ จากแนวคิดเรื่องเพศตามทรรศนะของ
สังคมวิทยา โดยการล้มลงสู่พื้น และการพยุงตัวลุกขึ้น
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

	 องก์	4	การเคลื่อนไหวทางเพศวิถี	 (Sexuality	

Movement) น�าเสนอถึงเพศวิถีและความเท่าเทียมกันใน

มนุษย์ตามทรรศนะของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  

ซึ่งผู ้วิจัยได้ใช้การออกแบบลีลาบนพื้นฐานของหลักและ

แนวคดิจากการเคลือ่นไหวในชีวิตประจ�าวัน และแนวคดิการ

เคลื่อนไหวร่างกายแบบนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ โดยมี

แนวคิดการออกแบบลีลานาฏยศิลป์จากสัญลักษณ์อนันต์ 

(∞) แทนความหมายว่า ไม่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต เป็นอนันต์ 

ที่มีนัยส�าคัญในการแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของเพศ
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วิถีมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ มาใช้ในการแสดงองก์ 4 เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของเพศวิถีที่ไม่มีวันที่สิ้นสุด 

และความสมดุล ความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคม

 

 

ภาพที่	4 องก์ 4 การเคลื่อนไหวลีลานาฏยศิลป์แสดงข้อถกเถียงเรื่อง
เพศ สื่อถึงเพศวิถีที่ไม่มีวันที่สิ้นสุด และความสมดุล ความเท่าเทียม
กันทางเพศในสังคม โดยมีแนวคิดการออกแบบลีลานาฏยศิลป์จาก
สัญลักษณ์อนันต์ (∞)
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

	 4)	การออกแบบเสยีงและดนตรทีีใ่ช้ประกอบการ

แสดง ผู ้วิจัยท�าการทดลองวิเคราะห์หาแนวทางการ

สร้างสรรค์ดนตรีทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นจึงหาข้อสรุป

สร ้างสรรค ์ เสียงและดนตรี ที่ ใช ้ประกอบการแสดง 

การสร ้างสรรค ์นาฏยศิลป ์จากข ้อถกเถียงเรื่องเพศ  

เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึเพศวถิแีละความเท่าเทยีมกนัในมนษุย์

โดยมีแนวคิดข้อถกเถียงเรื่องเพศเป็นส�าคัญ 

 เครือ่งดนตรทีีใ่ช้ในการทดลองการสร้างสรรค์เสยีง

และดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเครื่อง

ดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลมีนัยยะเรื่องเพศหรือ

สัญลักษณ์ทางเพศแอบแฝงอยู่ในการแสดงทั้ง 4 องก์ เช่น 

จะเข้ กลองทัด เชลโล และไวโอลิน เป็นต้น ผู้วิจัยได้น�าหลัก

การบูรณาการความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้ในการ

สร้างสรรค์ดนตรีโดยใช้เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวัน

ตก และเครื่องดนตรีสังเคราะห์ มาผสมผสานกันโดยไม่เน้น

ความชัดเจนของท�านองและจังหวะ เพื่อให ้เกิดการ

สร้างสรรค์ดนตรีรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับทรรศนะของ 

ศภุฤกษ์ พฒุสโร ศิลปิน ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการประพนัธ์ดนตรี 

ได้กล่าวถงึ “การสร้างสรรค์เสยีงและดนตรทีีใ่ช้ประกอบการ

สร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากข้อถกเถยีงเรือ่งเพศด้วยการสร้าง

แนวดนตรีที่ไม่เน้นถึงท�านอง หรือจังหวะที่ชัดเจนตลอด 

การแสดง ส่งเสริมความรู้สึกไม่แน่นอน สับสน และวุ่นวาย 

ในเร่ืองของโครงสร้างทางด้านเสียงประสานจะส่งเสริม 

ความรูส้กึดงักล่าวเช่นกนั” (ศภุฤกษ์ พฒุสโร, สมัภาษณ์, 29 

สิงหาคม 2561) ทั้งนี้การออกแบบเสียงและดนตรีที่ใช้

ประกอบการแสดง ผู้วิจัยค�านึงถึงความเหมาะสมกับบท 

การแสดงและนักแสดง ดงัที ่คเูปอร์ (Cooper) กล่าวถงึดนตรี

ที่ใช้ประกอบการแสดงไว้ว่า “เสียงเป็นตัวกระตุ้นส�าหรับ 

การเคลื่อนไหวร่างกายและการแสดงลีลานาฏยศิลป์  

นกัออกแบบท่าเต้นหลายคนร่วมมอืกับนกัประพนัธ์เพลงใน

การสร้างเพลงใหม่ๆ ปัจจัยหนึ่งที่เพลงส่วนใหญ่เหมาะสม

ส�าหรบัการเต้นทีม่เีหมอืนกนัคอืไม่มคีวามยาวมากจนเกนิไป  

การเคลื่อนไหวจะถูกจับและดูดซึมได ้เร็วกว ่าเสียง” 

(Cooper, 1998: 35)

	 5)	การออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายเพ่ือส่ือความหมายด้วยสี และรูปแบบของ

เคร่ืองแต่งกาย โดยมีแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจาก 3 

แนวคิด คือ 1) หลักศิลปะมินิมอลลิสม์ (Minimalism) เพื่อ

น�ามาใช้โดยการสือ่สารผ่านการเลอืกใช้สเีครือ่งแต่งกายและ

รูปแบบที่เรียบง่าย การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแบ่งระดับ

ช้ันและลกัษณะทางกายภาพระหว่างเพศ 2) หลกัทฤษฎน้ีอย

ดีกว่ามาก (Less is more) ผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบ

เครื่องแต่งกายโดยใช้สีเนื้อแทนความหมายของร่างกาย
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มนษุย์ และสือ่สารการแสดงให้กบัผูช้มได้ง่าย และ 3) แนวคดิ

แบบอาวองการ์ด (Avant-garde) ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดนี้มา

ออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความแปลกใหม่ โดยมีขนาด

ใหญ่เกินจริงตามบทการแสดง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังและ

อ�านาจของโครงสร้างทางสังคม โดยใช้สีขาวแทนความหมาย

ของอ�านาจทีไ่ม่มอียูจ่รงิ ซึง่ส่งเสรมิให้การสร้างสรรค์นาฏยศลิป์

คร้ังนี้มีความสมบูรณ์มากข้ึน สอดคล้องกับทรรศนะของ

พฤทธิ ์ศภุเศรษฐศริ ิได้แสดงทรรศนะเกีย่วกบัการออกแบบ

เครือ่งแต่งกายส�าหรับการแสดงจะเป็นส่ิงทีแ่ยกแยะกลุม่คน 

รสนิยมของบุคคลแต่ละคน รวมทั้งระดับชั้น ถิ่นฐานที่อยู่ 

ภูมิล�าเนา หรือแม้แต่ยุคสมัย ไม่มีการแสดงใดที่ปราศจาก

เครื่องแต่งกายการแสดง (พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, 2545: 24)

ภาพที่	5 การออกแบบเครื่องแต่งกายองก์ 1 โดยใช้หลักทฤษฎีน้อย
ดีกว่ามาก (Less is more)

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

ภาพที่	 6 การออกแบบเครื่องแต่งกาย องก์ 2 โดยใช้หลักศิลปะ 
มินิมอลลิสม์ (Minimalism) ที่มุ่งเน้นความเรียบง่าย
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

ภาพที่	7 การออกแบบเครื่องแต่งกาย องก์ 3 โดยใช้แนวคิดอาวอง
การ์ด (Avant-garde) ที่มุ่งเน้นความแปลกใหม่

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

ภาพที่	 8 การออกแบบเครื่องแต่งกาย องก์ 4 โดยใช้หลักศิลปะ 
มินิมอลลิสต์ (Minimalism) ที่มีรูปแบบเรียบง่าย
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

	 6)	การออกแบบสถานที่	ผู้วิจัยออกแบบสถานที่

ส�าหรับนั่งชมการแสดงในลักษณะวงกลม ผู้ชมสามารถ 

รบัชมการแสดงได้ทกุทศิทาง เพือ่สร้างบรรยากาศให้สามารถ

พูดคุย สนทนา และถกเถียงในกลุ ่มผู ้ชมการแสดงได้  

ซึ่งผู ้วิ จัยเลือกใช ้พื้นที่บริเวณด้านในโถงอาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานที่

จัดการแสดงเนื่องจากเป็นพื้นที่เปิดโล่ง และสามารถรับชม

การแสดงได้รอบด้าน โดยมแีนวคดิการออกแบบสถานทีจ่าก

รปูแบบเวทอีะรนีา (Arena) รวมถึงทศิทางและการเคลือ่นย้าย

ต�าแหน่งของนักแสดง สอดคล้องกับทรรศนะของกฤษรา  

(ซูไรมาน) วริศราภูริชา โดยกล่าวไว้ว่า “การเคลื่อนไหวบนเวที

อะรนีา สามารถมองเหน็ได้ทกุด้านเหมอืนชวีติจรงิ ตวัละครจะ

เคลื่อนที่และมีกิจกรรมส�าคัญในการแสดง (Action) ได้เป็น

อย่างดีตลอดเวลา การเคลื่อนไหวนี้จะช่วยเปลี่ยนองค์

ประกอบของภาพให้หมุนเวียนไปรอบ ๆ เพื่อคนดูทุกด้าน

จะไดช้ัดเจน” (กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภรูิชา, 2551: 183) 

ทัง้นีน้ราพงษ์ จรสัศร ีได้แสดงทรรศนะเกีย่วกบัการออกแบบ

สถานที่ไว้ว่า “การออกแบบสถานที่แสดงให้เหมาะกับการ



78

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์นั้น ต้องค�านึงถึงการ

สร้างพืน้ทีใ่นการแสดง ซึง่บางคร้ังอาจจะไม่จ�าเป็นต้องแสดง

บนเวทีหรือโรงละครเสมอไป รวมไปถึงการจัดสถานที่ให้มี

ความน่าสนใจและแปลกใหม่ ทีม่คีวามเหมาะสมกบัแก่นของ

ผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์การแสดงรูป

แบบใหม่ได้” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 

2561)

	 7)	การออกแบบแสง ผู้วิจัยท�าการออกแบบแสง

ส�าหรบัการสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากข้อถกเถยีงเรือ่งเพศ ให้

มีความสัมพันธ์กับทุกองค์ประกอบของการสร้างสรรค ์

ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์ ซ่ึงฤทธิรงค์ จวิากานนท์ ได้อธบิาย

ถงึความส�าคญัของแสงไว้ว่า “แสงมคีวามส�าคญัในการสร้าง

ภาพรวมบนเวทเีป็นอย่างมาก นอกจากจะให้แสงสว่างท�าให้

เรามองเหน็แล้ว แสงยงัสร้างจุดสนใจ จ�ากดัมุมมองและพืน้ที่

ใดพื้นที่หนึ่ง หรือที่ตัวละครใดตัวหนึ่ง อีกทั้งยังเน้นจังหวะ

และโครงสร้างของละคร แสงเป็นตวัแปรส�าคญัท�าให้ผูช้มรบั

รู้ถึงบรรยากาศแวดล้อม (Mood) สร้างความเสมือนจริง 

(Realistic Elements) บอกเวลา อากาศ ฤดู และลักษณะ

แวดล้อมอื่นๆที่เข้ากับละคร ความเป็นธรรมชาติ และ

สมจริง” (ฤทธิรงค์ จิกาวานนท์, 2558: 158) ทั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียง

เรื่องเพศ คือการน�าเสนอถึงประเด็นข้อถกเถียงเรื่องเพศใน

สังคม ผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบแสงส�าหรับการสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเร่ืองเพศ โดยใช้ไฟฉายที่มีขนาด

และรูปแบบของแสงที่มีความแตกต่างกัน ด้วยการฉายไฟ

จากรอบทิศทางของพื้นที่การแสดง เพื่อก่อให้เหมาะสมกับ

การใช้พื้นที่ของการแสดง และสื่อถึงการสืบ การค้นหา 

ค�าตอบ การตัง้ค�าถามต่อความรู ้ตัง้ค�าถามในการแสดง การตัง้

ค�าถามกับผู้ชม และการตั้งค�าถามจากผู้ชมกับการแสดงใน

การท�าความเข้าใจเรือ่งความเท่าเทยีม และยอมรบัในตวัตน

ซึง่กนัและกนัของความเป็นอืน่เร่ืองเพศในสังคมปัจจบุนั เพือ่

ให้เหมาะสมและสร้างบรรยากาศให้กับการแสดง ส่ือถึง

เข้าใจความเท่าเทยีม และยอมรับในตวัตนซึง่กนัและกนัของ

ความเป็นอื่นเรื่องเพศในสังคมปัจจุบัน 

ภาพท่ี	 9 การออกแบบแสงส�าหรับการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จาก 
ข้อถกเถียงเรื่องเพศ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

	 8)	การออกแบบอปุกรณ์ประกอบการแสดง	ผูว้จิยั

ออกแบบอปุกรณ์ประกอบการแสดงส�าหรบัการทดลองปฏิบัติ

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ โดย

พิจารณาถึงเรื่องราวการใช้สัญลักษณ์เป็นหลักส�าคัญในการ

ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง จะต้องสอดคล้องกับ

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการแสดง เพื่อท�าให้เกิด

ความเข้าใจ ทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น (อภิโชติ 

เกตแุก้ว, สมัภาษณ์, 8 มถินุายน 2561) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้เลอืก

ใช้ 1) โคมไฟ น�าเสนอถึงการตั้งครรภ์และการก�าหนดเพศ 2) 

ผ้าตาข่ายสนี�า้ตาล น�าเสนอถงึการปกปิด ความคลมุเคลอืของ

เพศสรรีะ และ3) กระดาษหลากหลายสี น�าเสนอถงึการสร้าง

พืน้ทีข่องอตัลกัษณ์ทางเพศในสงัคม มาเป็นอปุกรณ์ประกอบ

การแสดง เพื่อน�ามาเป็นสัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ที่สื่อให้

เห็นถึงความคลุมเครือในเพศสภาพ พื้นที่การสร้างอัตลักษณ์

ทางเพศ ความไม่จริง และความไม่เที่ยงแท้
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ภาพที่ 	 10  นักแสดงใช ้อุปกรณ์ประกอบการแสดงส�าหรับ 
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562

	 ส่วนที	่2	การวเิคราะห์แนวคดิหลงัการสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศทั้ง	 7	 ประการ	 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1)	แนวคิดเร่ืองเพศวิถีและความเท่าเทียมใน

มนุษย์ ผู้วิจัยน�าประเด็นเร่ืองเพศวิถีและความเท่าเทียมใน

มนุษย์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเร่ืองเพศวิถีและ

ความเท่าเทยีมในมนษุย์ทัง้ 3 ศาสตร์ ได้แก่ 1) วทิยาศาสตร์ 

ผู้วิจัยศึกษาจากชุดวาทกรรมที่สร้างมายาคติเกี่ยวกับการ

ก�าหนดเพศ 2) มานุษยวิทยา ผู้วิจัยศึกษาและคัดเลือกจาก

แนวคิด ประเด็น มุมมองเรื่องเพศสรีระ และ3) สังคมวิทยา 

ผู้วิจัยศึกษาข้อถกเถียงเร่ืองเพศผ่านโครงสร้างสังคม ซ่ึงทั้ง 

3 ศาสตร์มีความสัมพันธ์กับเพศวิถีและความเท่าเทียมใน

มนษุย์ในการอธบิายและผลติซ�า้ชดุวาทกรรมเร่ืองเพศให้กบั

สงัคมต้ังแต่อดีตมาจนถงึปัจจบุนัทางด้านการแสดงออกทาง

อัตลักษณ์ทางเพศ สิทธิและเสรีภาพทางเพศ ซึ่งมีประเด็น 

มุมมองและปัญหาทีมี่ความซบัซ้อนและมกีารเคลือ่นไหวอยู่

เสมอ สอดคล้องกับเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา ได้กล่าว

ไว้ว่า “ประเด็นเรื่องเพศวิถีและความเท่าเทียมกันในมนุษย์

จะต้องไม่เป็นการตีกรอบเรื่องเพศ เนื่องจากประเด็นหรือ 

มุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นเร่ืองที่มีความซับซ้อน 

ละเอียดอ่อน รวมถงึมคีวามเคลือ่นไหวอยูเ่สมอ ซึง่ต้องศกึษา 

ค้นคว้า หาข้อมูลและท�าความเข้าใจ หรือหามุมมองใหม่ ๆ 

เพือ่วเิคราะห์ สงัเคราะห์ และหามมุมองใหม่ ๆ  ในการอธบิาย

ให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองเพศวิถีและ

ความเท่าเทียมกันในมนุษย์” (เปรมปรีดา ปราโมช ณ 

อยุธยา, สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2561)

 	 2)	ข้อถกเถียงเร่ืองเพศในปัจจุบัน ผู้วิจัยเลือก

ประเดน็ มุมมอง และปัญหาข้อถกเถยีงเรือ่งเพศทางด้านเพศ

วิถีและความเท ่ า เทียมในมนุษย ์ตามทรรศนะของ

วิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ทั้งนี้ข้อถกเถียง

เรื่องเพศ เกิดขึ้นจากชาย หญิง และผู้ที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ ไม่เข้าใจในบทบาท สทิธแิละเสรภีาพทางเพศซึง่กนั

และกัน ท�าให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องเพศที่หลากหลายมุมมอง 

อีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้

มุง่เน้นความส�าคญักบัข้อถกเถยีงเรือ่งเพศของทกุมติิเพศทาง

สังคมในการออกแบบการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน 

นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ เช่น การก�าหนดเพศ  

การสมรสในกลุม่เพศเดยีวกนั พืน้ทีก่ารแสดงออกทางเพศ สทิธิ

และเสรีภาพทางเพศ เป็นต้น ดังที่ดนัย ลิงจงรัตน์ กล่าวไว้ว่า 

“ในปัจจุบันข้อถกเถียงเรื่องเพศ เกิดขึ้นจากชาย หญิง และ

ผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ไม่เข้าใจในบทบาท สทิธิและ

เสรีภาพทางเพศซึ่งกันและกัน ท�าให้เกิดขึ้นข้อถกเถียงเรื่อง

เพศทีห่ลากหลายมมุมอง ไม่ว่าจะเป็น พระราชบญัญตัคิูช่วีติ 

การเปล่ียนค�าน�าหน้านาม การค้ามนุษย์ ฯลฯ ซึ่งเก่ียวกับ

เพศวิถีและความเท่าเทียมกันในมนุษย์ทั้งสิ้น” (ดนัย  

ลินจงรัตน์, สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2561)

 3)	 ความคิดสร้างสรรค์ในผลงานนาฏยศิลป์  

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ทีม่เีร่ืองราวเกีย่วกบั

เพศ การเรยีกร้องสทิธิ หรอืยตุคิวามรนุแรง มศีลิปินและนกั

ออกแบบท่าเต้นได้สร้างสรรค์เป็นผลงานมาแล้วหลายครั้ง 

และมรีปูแบบทีม่คีวามหลากหลายเป็นอย่างมาก ทัง้นีใ้นการ

สร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเร่ืองเพศคร้ังนี้ ผู้วิจัย

ได ้ค�านึงถึงความคิดสร ้างสรรค ์ในองค ์ประกอบการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ได้แก่ การออกแบบ

บทการแสดง การออกแบบลีลานาฏยศิลป์ การออกแบบ
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เสียงและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง การออกแบบเครื่อง

แต่งกาย การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง เป็นต้น 

ที่น�าเสนอถึงประเด็น มุมมองและข้อถกเถียงเร่ืองเพศที่มี

ความแตกต่างจากผลงานการแสดงอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดผล

งานสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง แปลกใหม่และมีความ 

น่าสนใจแก่ผู้ชมสอดคล้องกับ อภิโชติ เกตุแก้ว กล่าวไว้ว่า 

“ความคิดสร้างสรรค์ในผลงานนาฏยศิลป์ จะต้องเป็นความ

คิดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่และมีความน่าสนใจ ทั้งนี้

ความคิดสร้างสรรค์นี้จะต้องเกิดคุณค่ามากกว่าความ

สวยงามในผลงาน รวมไปถงึเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ โดยไม่มผีล

งานใดใช้แนวคิดความสร้างสรรค์แบบนี้มาก่อน” (อภิโชติ 

เกตุแก้ว, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2561) 

	 4)	การใช้สญัลกัษณ์ในการแสดงนาฏยศลิป์	การ

ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ใน

การสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาตามแนวคิดของ 

นาฏยศิลป์หลงัสมยัใหม่ (Postmodern Dance) เนือ่งจากการ

สร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศครั้งน้ี ผู้วิจัย

ได้ค�านงึถึงการใช้สญัลกัษณ์ในการแสดงนาฏยศลิป์ผ่านการ

ออกแบบลีลานาฏยศลิป์ โดยออกแบบให้มคีวามหมายอยูใ่น

ลลีานาฏยศลิป์ การเคล่ือนไหวร่างกาย และการใช้สัญลกัษณ์

ผ่านการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ซึ่งมีพ้ืนฐานของความ 

เรยีบง่ายคงไว้ซึง่โครงสร้างทางเพศสรรีะ เพือ่แสดงให้เหน็ถงึ

ความเป็นมนุษย์ของบุคคลในสังคม นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้

ออกแบบอปุกรณ์ประกอบการแสดงเพ่ือมส่ีวนช่วยสนบัสนนุ

ในการสื่อความหมาย และการสื่อสารทางการแสดงให้กับ 

ผูช้มได้ตีความ และมคีวามเข้าใจได้ง่ายสอดคล้องกบัคมชวชัร์ 

พสรูจินัทร์แดง ซึง่ท�าการวจิยัเชงิสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศลิป์ผ่านพฒันาการด้านปรัชญาในเร่ืองพระมหาชนก 

ได้อธบิายเรือ่งการใช้สัญลกัษณ์ในการแสดงนาฏยศลิป์ไว้ว่า 

“การใช้สัญลักษณ์เป็นรูปแบบการแสดงที่สามารถสื่อถึง

ความเป็นนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี เป็นการ

สื่อสารเพื่อให้ผู ้ชมได้เกิดความรู ้ และมีส่วนร่วมในการ

ตีความหมาย ซึง่แต่ละคนอาจจะตคีวามออกมาได้ไม่เหมอืน

กันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน” (คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง, 

2556: 266)

 5)	แ น ว คิ ด ท ฤษ ฎี ท า ง ด ้ า น น า ฏ ย ศิ ล ป 	์

ดุริยางคศิลป์	 และทัศนศิลป์	ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี

ทางด้านนาฏยศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และทัศนศิลป์ มีความ

ส�าคัญเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน 

นาฏยศลิป์ เพ่ือก่อให้เกดิสุนทรียภาพทางการแสดง ซ่ึงในการ

สร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากข้อถกเถยีงเรือ่งเพศในครัง้นี ้ผูว้จิยั

ค�านงึถงึการน�าทฤษฎทีางด้านนาฏยศลิป์ ดรุยิางค์ศลิป์ และ

ทัศนศิลป์มาบูรณาการในการสร้างสรรค์ผลงาน และ

สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับข้อถกเถียงเร่ืองเพศทางด้าน

เพศวิถีและความเท่าเทียมในมนุษย์ตามทรรศนะของ

วิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อสร้างความ

เป็นเอกภาพและความสมบูรณ์ของการแสดง ดังที่อภิโชติ 

เกตุแก้ว กล่าวไว้ว่า “การสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน 

นาฏยศลิป์เป็นการบรูณาการ หรือผสมผสานองค์ความรูจ้าก

ทฤษฎทีางด้านนาฏยศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ และทศันศิลป์เสมอ

มา รวมไปถงึการน�าศาสตร์อืน่ๆทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัเนือ้หา

ของการแสดงที่ต้องการน�าเสนอ น�ามาบูรณาการใช้ใน

สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความ 

น่าสนใจ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของศิลปินได้อีกด้วย” 

(อภิโชติ เกตุแก้ว, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2561)

	 6)	แนวคิดของนาฏยศิลป ์หลั งส มัยใหม ่  

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเรื่องเพศ ผู้วิจัยได้

มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอความเรียบง่ายและ 

การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตามแนวคิดของนาฏยศิลป์

หลังสมัยใหม่ เช่น จ�านวนนักแสดง ลีลานาฏยศิลป์ เครื่อง

แต่งกาย เสียงและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นต้น  

ตามหลักการเคล่ือนไหว และแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงาน

ของศิลปินนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ เพื่อน�ามาพัฒนาการ

สร้างสรรค์ผลงานให้สื่อสารการแสดงกับผู้ชมได้เข้าใจ และ

เข้าถึงในวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ ดังที่ธรากร  

จันทนสาโร ได้กล่าวถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์สมัยใหม่ โดย

กล่าวไว้ว่า “ไม่มุ่งเน้นการเล่าเรื่อง แต่จะเล่าหรืออธิบาย

ความเป็นนามธรรม นามธรรมในที่นี้ก็คือ สิ่งที่ยากแก่การ

อธิบายหรือเป็นความเข้าใจที่ไม่มีค�าตอบที่แน่นอนตายตัว 

หรอืหากมคี�าตอบเพยีงหนึง่เดยีว ค�าตอบนัน้กอ็าจตคีวามได้

หลากหลายแบบตามมุมมองของศิลปิน นามธรรมมัก

เกีย่วข้องกบัอารมณ์ ความรูส้กึ จติใต้ส�านกึ สภาวการณ์ เพศ

ธรรมชาติ เพศทางเลือก ปรากฏการณ์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ” 

(ธรากร จันทนสาโร, สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2561) 

	 7)	การสะท้อนสภาพสังคมผ่านการสร้างสรรค์

นาฏยศลิป์เพือ่สงัคม การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์ 

ถือเป็นส่วนหน่ึงของผลงานทางด้านศิลปะที่สามารถ 

สะท้อนให้เหน็ถงึสภาพการณ์ สถานการณ์หรือความเป็นมา
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ของในสังคมในแต่ละยุคสมัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงค�านึงถึงการ

สะท้อนสภาพสงัคมผ่านการสร้างสรรค์นาฏยศลิป์เพือ่สงัคม 

ในการน�าเสนอข้อถกเถียงเรื่องเพศท่ีไม่สามารถหาข้อยุติ

และทีส่ิน้สดุลงได้ อกีทัง้ยงัประโยชน์เพ่ือความความรู ้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการยอมรบั ความเคารพสทิธแิละเสรภีาพทาง

เพศในความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันของสังคมมาก

ยิง่ข้ึน ดงัทีธ่รากร จนัทนสาโร กล่าวไว้ว่า “การใช้งานศลิปะ

กล่อมเกลาและกระตุ้นเตือนจิตส�านึกของสังคม ก็เป็นอีก

หนึ่งบทบาทส�าคัญของงานศิลปะ โดยเฉพาะการใช้ศิลปะ

การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นส่ือแสดงออก ย่อมสร้างเสริม

จนิตนาการ ความรูส้กึนกึคิด และอารมณ์ทีเ่หนอืจนิตนาการ

ให้แก่ผูช้มงานนาฏยศิลป์นัน้ ๆ  ดงันัน้หากจะสร้างงานนาฏย

ศลิป์ทีส่ะท้อนกลับความนกึคดิ ความผนัแปร ความเหน็ต่าง 

ภายใต้กรอบความคดิหลักแนวกระแสนยิมทีส่งัคมเป็นอยู ่ก็

น่าตัง้ข้อสงัเกตว่า คนในสงัคมจะประเมนิค่าของงานนาฏยศลิป์

นั้นในลักษณะใด ข้ึนกับมุมมองร่วมกันของศิลปินและผู้ชม 

ไม่มถูีกหรอืผดิ” (ธรากร จนัทนสาโร, สมัภาษณ์, 6 สงิหาคม 

2561) 

สรุปและอภิปรายผล
 การสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากข้อถกเถียงเรือ่งเพศ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ือรูปแบบและแนวคิดหลังการสร้างสรรค ์

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ โดยผู้วิจัยได้มีแรงบันดาลใจจาก

ข้อถกเถียงเรื่องเพศทางด้านเพศวิถีและความเท่าเทียมกัน

ในมนุษย์ตามทรรศนะของวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและ

สังคมวิทยา อีกทั้งยังศึกษาตามหลักการและแนวคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงาน ดงันี ้1) แนวคิดเร่ืองเพศวถิแีละความเท่า

เทียมในมนุษย์ 2) ข้อถกเถียงเรื่องเพศในปัจจุบัน 3) ความ

คิดสร้างสรรค์ในผลงานนาฏยศิลป์ 4) การใช้สัญลักษณ์ใน

การแสดงนาฏยศิลป์ 5) แนวคิดทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์ 

ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ 6) แนวคิดของนาฏยศิลป์หลัง

สมัยใหม่ และ7) การสะท้อนสภาพสงัคมผ่านการสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์เพื่อสังคม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท�าการสร้างสรรค์

ผลงานตามองค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศิลป์ทั้ง 8 องค์ประกอบ โดยคัดเลือกและเลือกสรร

จากความเชื่อมโยงกับข้อถกเถียงเรื่องเพศทั้งสิ้น ซึ่งการ

สร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อถกเถียงเร่ืองเพศ มีทั้งหมด  

4 องก ์  โดยมี รูปแบบนาฏยศิลป ์หลังสมัยใหม ่และ 

การเคลือ่นไหวร่างกายในชวีติประจ�าวนั สือ่ความหมาย อารมณ์

และความรู้สกึสะท้อนผ่านข้อถกเถยีงเรือ่งเพศทางด้านเพศ

วิถีและความเท่าเทียมกันในมนุษย์ตามทรรศนะของ

วิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รวมไปถึงการ

ตีความ การใช้สัญลักษณ์ในการแสดงผ่านลีลานาฏยศิลป์ 

เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง เสียงและดนตรี

ที่ใช้ประกอบการแสดง เพื่อช่วยในการสื่อสารแสดงทาง

อารมณ์ ความรู้สึกและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ชมได้ง่าย ทั้งนี้

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์นี้ เป็นการผนวก

และบูรณาการแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา 

สังคมวิทยา และศิลปกรรมศาสตร์ ก่อให้เกิดผลงาน

สร้างสรรค์ทีแ่ปลกใหม่ มคีณุภาพทางด้านวชิาการและความ

คิดสร้างสรรค์ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที ่

ตัง้ไว้ทุกประการ ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวข้างต้นสอดคล้องกบั

ดาริณี ช�านาญหมอ ที่ได ้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการ

สร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสังคม ในงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อผู้หญิงกับการยุติความ

รุนแรง” ไว้ว่า บทบาทนาฏยศิลป์สามารถสะท้อนให้เห็นถึง

ความเป็นไปของสภาพสงัคมต้ังแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ดงัน้ัน

ในฐานะผูส้ร้างสรรค์ผลงานนาฏยศลิป์จงึควรสร้างสรรค์การ

แสดงทีส่ามารถสือ่สารมมุมองหรอืแง่คดิทีเ่ป็นประโยชน์แก่

สังคม โดยน�าเสมอมุมมองความคิดที่ก ่อให ้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแก่คนในสังคมได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าให้

ผลงานนาฏยศิลป์มีบทบาทรับใช้สังคมได้อีกด้วย (ดาริณี 

ช�านาญหมอ, 2557: 189)

ข้อเสนอแนะ	
 1. การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ที่มี

แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเพศวิถีและความ 

เท่าเทียมในมนุษย์ ควรได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่สู่

สาธารณะชน เพือ่ให้สงัคมได้รบัรูถึ้งสทิธิและความเท่าเทยีม

กันในมนุษย์มากยิ่งขึ้น

 2. ผลงานการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากข้อ 

ถกเถียงเรื่องเพศ สามารถเป็นแนวทางในการสร้างสรรค ์

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์เพื่อสังคมในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 1. ขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ 

จรัสศรี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค�าปรึกษา  

แนะน�า ตรวจสอบและแก ้ไขให ้งานวิจัยทั้ งรูปเล ่ม
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วทิยานพินธ์และการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์มี

ความสมบูรณ ์ตลอดจนการผลักดนั ให้ก�าลงัใจ และมุมมอง

เกี่ยวกับการครองตนให้เป ็นบุคคลที่ มีคุณสมบัติและ

คณุลักษณะอันพึงประสงค์ในการเป็นนกัวิชาการและศลิปิน

 2. ขอขอบพระคณุทนุอุดหนนุวิทยานพินธ์ส�าหรบั

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเขตทุ่งครุโดยการจัดท�าแผนที่ทาง

วัฒนธรรม และ 2) ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวภายในของชุมชน โดยการศึกษาได้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างส�าหรับการเก็บข้อมูล มีจ�านวน 30 คน ได้แก่ ผู้น�าชุมชน อิหม่าม พระ นักพัฒนาชุมชนเขตทุ่งครุ 

ครูในโรงเรียนโดยใช้วิธีการเจาะจง ด้วยวิธีการแบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และบันทึกภาพ ในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และน�าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) เขตทุ่งครุ

มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน 

และน�้าที่ดึงดูดให้คนกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาตั้งหลักแหล่ง ก่อให้เกิดความเป็นพหุทางวัฒนธรรม (Multiculture) ที่หลากหลาย

ของผู้คนในพื้นที่ที่ปรากฏในรูปของศาสนสถาน ได้แก่ วัด มัสยิด ศาลเจ้า ฯลฯ และแหล่งภูมิปัญญาทางอาชีพ เช่น แปลงปลูก

ส้ม ปศุสัตว์ เป็นต้น 2) การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งชุมชนเป็น

เจ้าของทุนทางวัฒนธรรมร่วมกัน จากข้อมูลพบว่าชุมชนในเขตทุ่งครุบางส่วนที่ยังคงสภาพเป็นชุมชนดั้งเดิมเช่น หมู่ 3 หมู่ 5 

บางมด มีแนวโน้มที่สามารถจัดรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบครึ่งวันและเต็มได้ ซึ่งเหมาะแก่เยาวชน 

และนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ท่ีช่ืนชอบในวัฒนธรรมเชิง 

จิตวิญญาณที่ต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ค�าส�าคัญ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

Abstract

 The objective of research were to explore the cultural learning resources of Thung Khru 

District with a cultural map and to design the travel routes within the community. The study 

was quantitative and qualitative research. There were 30 sample groups including community 

leaders, imams, monks, government officers, teachers in Thung Khru District, Bangkok. The data 

was collected through the questionnaire, interview method, focus group and then, the data 

was analyzed and presented with analytical description.

 The study found that Thung Khru District had a variety of cultural learning resources 

related to a way of agricultural life for many years. There were plenty of soil and water resources 
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that attracted various groups of people to settle in the area. A multicultural diversity of people 

appeared in various places of worship, including temples, mosques, shrines, among others, and 

they were professional sources of wisdom, such as fruit farming and livestock. The study also 

showed that cultural tourism routes was designed by the concept of community-based tourism, 

using the community owned the cultural capital. The data showed that some communities in 

Thung Khru District that remain as traditional communities, such as Moo 3, Moo 5 Bang Mot, 

were possible to hold half-day and full day cultural tourism routes for youth and students to 

learn and accept cultural differences; as well as, those who like the spiritual culture.

Keyword : Mulitculturalism, Community-based Tourism

บทน�า
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวท่ี

แสดงให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่หมายรวมถึงแหล่ง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน 

พร้อม ๆ กับการท�าให้เกิดรูปแบบที่เอ้ือต่อกระบวนการ 

เรยีนรูโ้ดยผ่านกิจกรรมการท่องเทีย่วในวถีิชวีติ ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ความเป็น 

ชาติพันธ ์ุ  ในท้องถิ่นอันเป ็นการช ่วยเพ่ิมพูนความรู ้ 

ประสบการณ์ ความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว 

 เขตทุ่งครุอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพฯ และถือว่า 

เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้รับ

การจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2540 มีพื้นที่ 26.84 ตาราง

กิโลเมตร (16,775 ไร่) และมีอาณาเขตติดต่อกับเขต

ราษฎร์บูรณะทิศเหนอื ทศิตะวนัออกและทศิใต้ตดิกบัจงัหวัด

สมุทรปราการ และทิศตะวันตกติดกับเขตจอมทองและเขต

บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เขตทุง่คร,ุ 2559) จากการ

ส�ารวจประชากรของมิถุนายน พ.ศ. 2561 เขตทุ่งครุมี

ประชากรทั้งหมด 122,178 คน มีจ�านวนบ้าน 51,614 

หลังคาเรือน มีความหนาแน่นของประชากร 4,552.08 ซึ่ง 

ในเขตทุ่งครุ แบ่งเป็น 2 แขวงคือ แขวงบางมด และแขวง 

ทุ่งครุ ส่วนลักษณะการใช้พ้ืนที่แบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของ

ประชากรท่ีมีความหนาแน่นอยู่ในระดับปานกลางและน้อย 

และพื้นที่ในบางส่วนเป็นเกษตรกรรม

 ส�านกังานเขตทุง่ครไุด้มกีารจดัตัง้ชมุชนทัง้หมดใน

เขต 29 ชมุชนเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 

เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ ทีอ่ยูอ่าศยั อนามัย ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ศิลปวัฒนธรรม และสังคมของชุมชนตลอดจนตอบรับกับ 

การเปลีย่นแปลงของสงัคมด้วย โดยมีพืน้ทีทั่ง้หมด 1,244 ไร่ 

คดิเป็นร้อยละ 7.41 ของพืน้ทีเ่ขตทุง่ครทุัง้หมดของชุมชนทีไ่ด้

รับการจัดตั้งตามกฎหมาย มีจ�านวนประชากร 25,434 คน 

จ�านวนบ้าน 6,015 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็นชุมชนแออัด 

1 แห่ง ชุมชนเมือง 22 แห่ง ชุมชนชานเมือง 5 แห่ง และมี

อาคารสูง 1 แห่ง ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของ

ตนเอง มูลนิธิทางศาสนา (วากัฟ) และเช่า ส่วนใหญ่จะเป็น

ชาวไทยพทุธและมสุลมิ รวมถงึคนไทยเชือ้สายจนีทีไ่ด้เข้ามา

ผสมผสานทางวัฒนธรรม ต ่อมามีการอพยพจากคน

กรุงเทพฯ ตอนในที่ออกมาจับจองบ้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ 

ทุ่งครุไม่ประสบภัยน�้าท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 และการอพยพ

หางานท�าของคนจากภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ภาคอีสาน ใต้  

(โดยเฉพาะแถบสตูลและ 3 จังหวัดชายแดนใต้) ภาคเหนือ

และภาคกลาง รวมทั้งชาวต่างด้าว เช่น เขมร เมียนมา ฯลฯ 

และผูท้ีไ่ร้บ้านทีดิ่นเข้ามาตัง้หลกัแหล่งทัง้ช่ัวคราวและถาวร 

(ส�านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร, 2561) 

 ปัจจุบันสภาพสังคมของเขตทุ ่งครุมีลักษณะ

เปลีย่นแปลงเป็นเมอืงท่ีขยายตวัเพิม่ขึน้ พร้อมกบัการเตบิโต

ทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของ

โครงข่ายคมนาคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง 

กว้างขวาง ท�าให้เกดิการอพยพของจ�านวนประชากรทีค่วาม

ต้องการพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และมีการประกอบ

กิจการพาณิชย์ รวมทั้งความต้องการทางสาธารณูปโภคที ่

สงูขึน้ และปัญหาด้านสิง่แวดล้อมต่อพืน้ทีเ่กษตรกรรมดัง้เดมิ 

ซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้น ท�าให้วิถีชีวิตในอดีตที่

ก�าลังจะเลือนหายไปจากสังคม การศึกษาและส�ารวจ 

เรือ่งราวประวตัศิาสตร์วถิชีวีติชมุชน จงึเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นและมี

ความส�าคัญ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความหมายของ 

อตัลกัษณ์แห่งวถีิชวีติความเป็นพหวุฒันธรรมของแต่ละชมุชน

ในเขตทุ่งครุ ผ่านการจัดท�าแผนที่ชุมชนทางวัฒนธรรมเพื่อ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวบรวมวิถีชีวิตของชุมชน เมื่อได้ข้อมูลของวิถีชุมชนแล้ว

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมแต่ละชุมชนโดย 

การออกแบบเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย	
 1. เพ่ือส�ารวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเขต

ทุ่งครุ ด้วยการจัดท�าเป็นแผนที่แสดงมรดกทางวัฒนธรรม

 2. เพ่ือจัดท�าออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมชุมชนของเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

แนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
 ในการวจัิยเร่ือง แผนท่ีมรดกทางความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร มีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 1. แนวคิดเรื่องพหุวัฒนธรรม 

  แนวคิดเร่ืองพหุวัฒนธรรม เป็นแนวคิดที ่

เร่ิมต้นข้ึนในช่วงปลายทศวรรษที ่1970 ทีป่ระเทศออสเตรเลยี

และแคนาดา อันเป็นผลมาจากนโยบายการกีดกันทาง

วัฒนธรรมของรัฐที่กีดกันชนพื้นเมือง ผู้อพยพใหม่ และผู้ที่

มีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากวัฒนธรรมกระแสหลัก ซึ่งใน

ปัจจุบันพหุวัฒนธรรมได้เป็นแนวคิดท่ีส�าคัญท่ีเผยแพร่ออก

ไปอย่างกว้างขวาง และส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนและ

วัฒนธรรมต่าง ๆ ต่อมาแนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็นประเด็น 

มนษุยชนสากล ทีช่่วยสนบัสนนุการเคลือ่นไหวทางการเมอืง

ในการต่อสู ้เรยีกร้อง ยนืยนัสถานะทางสังคมและวฒันธรรม

ของกลุม่ต่าง ๆ  ทีพ่ฒันาไปสูป่ระเดน็สทิธทิางวัฒนธรรม และ

สทิธชุิมชนพืน้เมอืงดัง้เดิม ทัง้นีค้�าว่าพหุวฒันธรรม หมายถึง

การเปิดโอกาสและยอมรับในลักษณะเด่นของวัฒนธรรม 

อืน่ทีอ่ยูใ่นสงัคม รวมทัง้ยงัสามารถใช้ในบรบิทของการสร้าง

ความแตกต่างระหว่างการกลนืกนิวฒันธรรม อนัเป็นแนวคดิ

แบบผสมผสานพันทางที่มองอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมกลุ่ม

ต่าง ๆ ไม่ได้ชัดเจนตายตัวและไม่ได้เป็นหนึ่งเดียว แต่ 

ผสมผสานซ้อนทับกันอยู่ (กิตติกาญจน์ หาญกุล, 2560: 

202-205) 

 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  เป็นการท่องเที่ยวที่ค�านึงถึงความยั่งยืนของ 

สิง่แวดล้อม สงัคมและวฒันธรรม ซีง่ชมุชนมบีทบาทการเป็น

เจ้าของ (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2560) ซึง่การท่องเทีย่ว

โดยชุมชนมีลกัษณะส�าคญัคือ การน�าเอาทรพัยากรท่องเทีย่ว

ที่อยู่ในท้องถิ่น ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิถีการผลิตของ

ชุมชนมาใช้เป็นปัจจัยหรือต้นทุนส�าคัญในการจัดการ 

ท่องเทีย่วทีเ่หมาะสม เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อท้องถิน่ของ

ตนเอง โดยชมุชนเป็นผูด้�าเนนิการ และตัง้อยูบ่นฐานคดิท่ีว่า

ชาวบ้านทกุคนเป็นเจ้าของทรพัยากรและเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

จากการท่องเที่ยว แบบการท่องเที่ยวเชิงชุมชนได้แก่  

การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาวัฒนธรรม เป็นต้น ในการ

ออกแบบเส้นทางการท่องเทีย่วโดยทัว่ไปแล้ว การออกแบบ

การท่องเที่ยวมี 3 รูปแบบดังนี้ คือ รูปแบบ Hub and 

Spoke รูปแบบ Circle และรูปแบบ Open Jaw ตามความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว (ฉันทัช, 2552: 88-90)

 ในการศึกษาครั้งน้ี ได้มุ่งอธิบาย 1) การส�ารวจ

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเขตทุ่งครุ โดยจัดท�าเป็น

แผนที่แสดงมรดกทางวัฒนธรรม และ 2) จัดท�าออกแบบ

เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนของเขตทุ่งครุ 

กรุงเทพฯ

เครื่องมือวิจัยและวิธีด�าเนินการวิจัย	
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งปริมาณ

และคุณภาพ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน 

ประกอบด้วยผู ้น�าชุมชนในเขตทุ ่งครุ นักพัฒนาชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน พระ อิหม่าม และครูในโรงเรียน โดยใช้วิธี

แบบเจาะจง เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

ในเชิงลึก และออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามแนวทาง

การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา

ได้แก่ การท�าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนา 

กลุม่ย่อย และการท�าแผนทีช่มุชน ส�าหรบัการเก็บรวบรวมข้อมลู 

โดยข้อมูลทั้งหมดน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) และอธิบายเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์ที่

ก�าหนด 

รูปที่	1 การลงสัมภาษณ์ตรวจสอบแผนที่ชุมชน
ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
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ผลการวิจัย/การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	เขตทุ่งครุจากชุมชนเกษตรกรรม	 สู่ความ 

พหุวัฒนธรรมที่หลากหลายในเขตทุ่งครุ	

 ชุมชนเขตทุง่ครุเร่ิมต้นจากชุมชนเกษตรกรรม โดย

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของคนรุ่นแรก ๆ เป็นการตั้งถิ่นฐาน

บริเวณสองฝั่งคลอง “River Linear Settlement” (ส�านัก

ผงัเมือง กรงุเทพมหานคร, 2561) โดยชมุชนแรกเริม่ประกอบ

อาชพีเกษตรกรรมท�านา และกสิกรรม ทีอ่าศยัน�า้จากคลอง

บางมดส�าหรับการอุปโภคบริโภค ซึ่งคลองบางมดถือว่า  

เป็นคลองประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัและมคีวามสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วข้อง

กับวิถีชีวิตผู้คนในอดีต นอกจากนี้ คลองบางมดถือเป็น 

คลองย่อยในระบบคลองด่านและคลองบางขุนเทียน ทีม่คีวาม

ส�าคัญอย่างยิ่งในฐานะของการเป็นเส้นทางสัญจรคมนาคม

ระหว่างบางกอกกบัหวัเมอืงทางตะวนัตกและปักษ์ใต้ในอดตี 

และยังเป็นทางระบายน�้าในฤดูน�้าหลาก ปัจจุบันคลอง

บางมดครอบคลุมในเขตจอมทอง ทุ่งครุและบางขุนเทียน 

กรงุเทพมหานคร (ส�านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร,

2546) มีความยาวประมาณ 15,800 เมตร ตามรูปที่ 2  

ยังคงความส�าคัญในด้านการคมนาคมของคนในชุมชน 

รูปที่	2 คลองบางมดในปัจจุบัน 
ที่มา	: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 นอกจากนีช้มุชนเขตทุง่ครยุงัมแีหล่งทรพัยากรดนิ

ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเป็นดินจืดที่มาจากตะกอนแม่น�้า 

ที่ไหลลงมาและความเค็มของน�้าทะเลอ่าวไทย จึงเป็นดิน

ลักษณะพิเศษที่เรียกว่าดินลักจืดลักเค็ม ในอดีตพื้นที่ 

บริเวณแถบนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ส�าคัญ ซึ่งในสมัย 

อดีตนั้นจะมีพื้นทีส่วนหนี่งว่านาหลวง ต่อมามีผู้น�าพันธุ์ส้ม

บางกอกน ้อยมาปลูกและได ้ผลดี ท�าให ้ ผู ้คนหันมา 

ประกอบอาชีพท�าสวนส้มบางมด ซึ่งคนในพื้นท่ีได้มีการ 

ท�าสวนยกร่องทีม่ชีือ่เสยีงว่าส้มบางมด ลกัษณะของส้มบางมด

มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน และมีซังมาก เปลือกบาง ต่อมามี

การอพยพจบัจองพืน้ทีข่องผูค้นทีเ่ข้ามาประกอบอาชีพเป็น

ชาวสวนส้มมากขึน้ อย่างไรกต็าม ชาวสวนได้ประสบปัญหา

น�า้ท่วมหลายครัง้ จนกระทัง่เกดิน�า้ท่วมใหญ่ เมือ่ พ.ศ. 2526 

จึงท�าให้เกิดการละทิ้งอาชีพชาวสวน และหันไปประกอบ

อาชีพอื่นแทน 

 ต ่อมาเม่ือมีการขยายตัวของเมืองโดยมีการ 

ตัดถนนถนนประชาอุทิศ และมีการสร้างทางด่วนเฉลิม

มหานคร เมือ่ พ.ศ. 2525 ทีเ่ชือ่มระหว่างดนิแดง ท่าเรอืและ

ดาวคะนอง การตั้งถิ่นฐานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ 

ตั้งถิ่นฐานบริเวณสองฝั่งถนน ที่เรียกว่า “Road Linear 

Settlement” (ส�านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2561) 

เนื่องจากถนนเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 

กว่าทางน�้า ถนนจึงเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้คนจากกรุงเทพ 

ตอนในและต่างจงัหวัดเข้ามาตัง้ถิน่ฐานมากขึน้เรือ่ย ๆ  ภายหลงั

มีการตัดถนนเพิ่มเติมคือ ถนนพุทธบูชา และถนนกาญจนา

ภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมทางตอนใต้ รวมทั้งเป็น

พื้นที่ดอน น�้าไม่ท่วมเมื่อคร้ังเกิดอุทกภัยเมื่อ พ.ศ. 2554 

ท�าให้ชุมชนทุ่งครุได้ขยายกลายเป็นชุมชนเมืองที่มีขนาด

ใหญ่ขึ้น 

	 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ�านวน 22 คน 

คิดเป็น 73.33 มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป จ�านวน 25 คน  

คดิเป็นร้อยละ 83.33 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 นับถือศาสนาอิสลาม 

จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ประกอบอาชีพ

เกษตรกร จ�านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 26.67 มีประสบการณ์

ท�างานในการประกอบอาชีพ ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป จ�านวน  

18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่อาศัยในเขตทุ่งครุ 

ตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ความเป็นพหุวัฒนธรรมในชุมชนเขตทุ่งครุ พบว่า 

มีชุมชนพุทธ 16 ชุมชน ชุมชนมุสลิม 4 ชุมชน และชุมชน

ผสมผสานระหว่างพุทธและอิสลาม จ�านวน 9 ชุมชน ตาม

แผนที่ชุมชน โดยใช้สัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมและ

วงกลมตามล�าดับ ตามรูปที่ 3
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 จากการส�ารวจชุมชนและการสัมภาษณ์เชิงลึก  

พบว่า การตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชน ในอดีตมาจากปัจจัย

การชักชวนกนัจากความสมัพนัธ์ครอบครวัและเพือ่นฝงู เช่น 

ชมุชนมสุลมิทีย้่ายมาเป็นครอบครัวจากชมุชนปากลดัจงัหวัด

สมุทรปราการ เข้ามาตั้งหลักแหล่งที่ชุมชนคลองรางจาก  

นู้รุ ้ลฮูดาและชุมชนหมู่ 5 บางมด ชุมชนมอญที่มาจาก

พระประแดงเข้ามาตั้งหลักชุมชนบริเวณวัดทุ ่งครุ และ

บริเวณหลังวัดกลางนา เป็นต้น อีกปัจจัยหนึ่งมาจากทาง

เศรษฐกจิ เช่น ชาวไทยพทุธทีย้่ายจากการไล่ทีจ่ากกรงุเทพฯ

ตอนในเข้ามาอาศยัในชมุชนอตัตกัวา เป็นต้น โดยแต่ละกลุม่

มาเข้าตัง้หลกัแหล่งกจ็ะท�าการประกอบอาชีพตามถนดั เช่น

เกษตรกรรม หรือรับจ้าง ท�าการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไร

ก็ดี เรื่องการย้ายถิ่นฐานก็ยังคงพบว่า แนวโน้มมากขึ้นใน

กลุ่มคนไทยพุทธ และไทยจีน เนื่องจากเผชิญปัญหาความ

เสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม และการกว้านซ้ือที่ดินจาก

นายทุนภายนอกชุมชน ยกเว้นชุมชนมุสลิมที่มีการย้าย

ถิ่นฐานค่อนข้างน้อย 

รูปที่	3 แผนที่แสดงแหล่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเขตทุ่งครุ
ที่มา	: ออกแบบโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
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 เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชิงครอบครัวที่ค่อนข้าง

เหนยีวแน่นตามหลกัศาสนา ปัจจบุนัในเขตทุง่ครไุด้มแีรงงาน

ต่างชาตเิข้ามาอาศยัชัว่คราว เช่น เมยีนมา เข้ามาท�างานเป็น

แรงงานก่อสร้าง และอื่น ๆ 

 ด้านสังคมและเครือข่ายชุมชนพบว่าลักษณะ

ชุมชนในเขตทุ่งครุมีทั้งลักษณะชุมชนเมือง ชานเมืองแออัด 

และอาคารสูง โดยคนในชุมชนแออัดและอาคารมีลักษณะ

เหมือนชุนชนเมือง มีความเป็นปัจเจกยิ่งขึ้น ส่วนชุมชน

ชานเมือง ยังคงความเป็นวิถีชาวสวนดั้งเดิม มีระบบความ

สัมพันธ์แบบเครือญาติ เนื่องจากอาศัยอยู่ร่วมกันมานาน 

และมบ้ีานเรอืนใกล้ชดิกัน ส่วนเครอืข่ายชมุชนพบว่า แต่ละ

ชุมชนมีการจัดตัง้เครอืข่ายในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น อาสาสมคัร

สาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย ซึ่งท�าหน้าที่ใน

การให้ข้อมูลและช่วยเหลือคนในชุมชน

 ความเป็นอตัลักษณ์ตวัตนในชมุชนสามารถเหน็ได้

จากแหล่งวัฒนธรรมชุมชนที่ปรากฏในชุมชน จะเห็นว่า 

ศาสนสถาน เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของคนในชุมชนใน

การประกอบกจิกรรมทางศาสนา การเป็นศนูย์กลางของการ

พบปะของคนในชุมชน เป็นศูนย์ของแหล่งภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม รวมทั้งประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาที่แสดงให้

เห็นตามแต่ละลักษณะของวัฒนธรรมชุมชนดังนี้

 ชุมชนพุทธ การตั้งหลักแหล่งของชุมชนไทยพุทธ

ท่ัวไป จะมีวัดจะเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมตามวัน

ส�าคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรมเวียนเทียน ฯลฯ รวมถึง

พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น งานศพ ฯลฯ และเป็น

ศูนย์กลางการติดต่อพูดคุยพบปะของคนในชุมชน ซึ่งในเขต

ทุ่งครุมีวัดทั้งหมด 4 แห่ง โดยวัดเหล่านี้ วัดยังเป็นศูนย์กลาง

ของภูมิปัญญาทางงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลป 

ท้องถิ่นจากที่ต่าง ๆ เช่น วัดบางมดโสธราราม (วัดกลางนา) 

ที่มีศิลปะสุโขทัย ลพบุรีและอยุธยา ที่แสดงให้เห็นถึงการ

หลอมรวมของความงามทางพุทธศิลป์ อย่างไรก็ดี วัดยังมี

บทบาทเป็นพืน้ทีท่างเศรษฐกจิด้วย เช่น วัดพทุธบชูา มพีืน้ที่

ส�าหรบัการจดัตลาดนดัชมุชน ในวนัพุธของเดอืน ตามรปูที ่4 

รูปที่	4 ตลาดบกที่วัดพุทธบูชา
ที่มา	: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 ส่วนชมุชนมสุลมินัน้ การต้ังหลกัแหล่งตัง้แต่ชมุชน

หมู ่ 2 บางมดที่ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 28  

จนกระทั่งถึงถนนเลียบทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรม  

อีกบริเวณหนึ่งก็เป็นบริเวณถนนพุทธบูชา ซอย 36 ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ ชมุชนมสุลมิจะมมีสัยดิเป็นศนูย์กลางของชมุชนใน

ประกอบกิจทางศาสนา เช่น การละหมาด การท�าพิธีการใน

งานส�าคญั เช่น งานวนัเมาลดิ งานอซิกุิโบร์ งานตรษุ เป็นต้น 

รวมทั้งยังเป็นสถานที่เรียนรู้เช่น สอนหลักธรรมและภาษา

อาหรับ ฯลฯ ในบางชุมชนอาจจะเป็นการสร้างบาแลก่อนที่

จะมีการจัดสร้างมัสยิด จากการสัมภาษณ์กลุ ่มมุสลิม  

กลุม่แรก ๆ  ได้แก่ ตระกลูบญุมาและทองทา ได้อพยพเข้ามาอยู่

ในเขตทุ่งครุมาจากพระประแดง โดยตั้งแหล่งอยู่บริเวณ 

ถนนครุใน เข้ามาบุกเบิกท�านา ท�าสวน ภายหลังจึงมีการจัด

ตัง้มสัยดิ เพ่ือใช้ประกอบศาสนกจิต่าง ๆ  ตามทีก่ล่าวข้างต้น 

ดังนั้นมัสยิดถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนมุสลิม และยัง

เป็นสถานที่พบปะทางสังคม และศูนย์กลางการท�ากิจกรรม

ของพ่ีน้องมุสลิม ปัจจุบันเขตทุ่งครุมีทั้งหมด 10 แห่งโดย

มสัยดิทีเ่ก่าแก่และส�าคญั คอืมัสยดิดารุนน่าอีมและนูรุ้ล้ฮดูา 

นอกจากนี้ยังมีมัสยิดอัลอิสติกอมะห์ (มัสยิดอาจารย์เซ็ง)  

ทีถ่อืว่าเป็นมสัยดิทีมี่สปับรุษุมากทีส่ดุในเขตทุง่คร ุตามรปูที ่5 
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รูปที่	5 มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ ที่มีสัปบุรุษมากที่สุด
ที่มา	: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

 ชุมชนส�าหรับคริสต์ศาสนานั้น ในเขตทุ ่งครุมี 

ชาวคริสต์น้อยมาก โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มนิกายของ 

โปสเตสแตนท์ มีจ�านวนโบสถ์คริสต์ 5 แห่ง มีลักษณะ

เป็นการเช่าอาคารพาณิชย์ จึงท�าให้เกิดการย้ายต�าแหน่ง 

อยูเ่สมอ ส�าหรบัการเข้าร่วมพิธกีรรมทางศาสนาจะเกิดจาก

การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง คริสตชนที่จะร่วม

กิจกรรมของโบสถ์ต่าง ๆ นั้น 

 ส่วนศาลเทพารกัษ์จนีและไทย เกดิจากการรวมกลุม่

ของผู ้ที่มีความศรัทธาร่วมกัน ในบางคร้ังการจัดสร้าง 

ส�าหรับชาวไทยจีนก็มีความเกี่ยวข้องทางตระกูล (แซ่) ด้วย 

ซึ่งศาลเทพารักษ์นี้จะมีการจัดงานพิธีทางศาสนาอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ เช่น งานเทกระจาด เพ่ือเป็นการรักษาประเพณี

ความเช่ือที่สืบทอดต่อกันมา ในอดีตชาวจีนที่เข้ามาอยู่ 

แรกเริม่ส่วนมากท�าการเกษตรกรรม และท�าการค้าโดยเป็น

พ่อค้าคนกลางระหว่างชุมชนและภายนอก จึงมีการสร้าง

ศาลเทพารักษ์หรือศาลเจ้าเพ่ือเป็นเสมือนที่พ่ึงทางจิตใจ 

ของคนจนี ซึง่รวมถงึคนไทยในชมุชนทีจ่ะมาท�ากจิกรรมร่วมกนั

ที่ศาลเทพารักษ์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการขอพรใน 

การท�ามาหากิน เพื่อเป็นการแก้บนและขอโชคลาภ ในเขต

ทุง่ครมีุศาลเทพารกัษ์ทัง้หมด 9 แห่ง ศาลเทพารกัษ์ส่วนมาก

ตั้งอยู่บนที่ดินของเอกชน แบ่งเป็นศาลเทพารักษ์จีน 7 แห่ง 

และศาลเทพารักษ์ไทย 2 แห่ง โดยเทพอารักษ์จะมีทั้งไทย

และจนี ได้แก่ หลวงพ่อโอภาส ีเจ้าแม่ทบันาง เจ้าแม่กวนอิม 

เจ้าแม่ลิม้ก่อเนีย้ว จีก้ง ป่ึงเถ้ากง และเจ้าแม่ทบัทมิรมิคลอง

บางมด ตามรูปที่ 6 

รูปที่	6 ศาลเจ้าแม่ทับทิมริมคลองบางมด
ที่มา	: ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 ในเขตทุ ่งครุยังมีภูมิปัญญาความรู้ด้านต่าง ๆ  

ทีย่งัคงสะท้อนให้เหน็ถงึสภาพวิถชีวิีตความเป็นอยูข่องคนใน

อดีต เช่นอาชีพเกษตรกรรม เช่นการปลูกส้มบางมด ฯลฯ 

หรือวัฒนธรรมงานอดิเรก ได้แก่ การเลี้ยงนกเขา ไก่ชน 

เป็นต้น ผู้วิจัยได้ท�าการรวบรวมแหล่งภูมิปัญญา 4 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) ประเภทเกษตรกรรม ได้แก่ สวนส้มบางมด (ชนุชน

หมู่ 3 บางมด) กลุ่มสหกิจเลี้ยงแพะ (ชุมชนดาริซีน) บริษัท

กล้วยไม้ไทย จ�ากดั (ชมุชนหมู ่3 บางมด) ประเภทหตัถศลิป์ 

ได้แก่ งานท�าหวัโขนเลก็ (ชมุชนคลองเก้าห้อง) หล่อทองเหลอืง 

(ชุมชนหมู่ 3 บางมด) เป็นต้น 2) ประเภทวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เช่น ลิกิฮูลู (ชุมชนคลองรางจาก) กระบี่กระบอง (ชุมชน 

คอลิดีน) วงปี่พาทย์ (ชุมชนหมู่ 5 ทุ่งครุ) กลุ่มเลี้ยงไก่ชน 

(ชุมชนใต้สะพานโซน 1) ชมรมนกเขาชวา (ชมุชนคอลิดีน) 

3) ประเภทอาหารและขนมไทย เช่น ชุมชนหมู่ 5 บางมด  

4) ประเภทเครื่องใช้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากะลามะพร้าวและ

การท�าว่าว (ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์) การต่อเรือ (ชุมชน

หมู่ 5 บางมด) การท�ายกยอ (ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์) 

 จะเห็นว่าในเขตทุ่งครุมีมรดกทางวัฒนธรรมทีมี

ความหลากหลาย ท้ังที่เป็นสถาปัตยกรรมและประเพณี  

วิถีชีวิต อาชีพ ความเป็นอยู่ที่จับต้องไม่ได้ด้วย จึงถือว่าเป็น 

อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ควรเพ่ิมมูลค่าโดยพัฒนาทั้งวิถี

ชี วิ ตและ พ้ืนที่ ผ ่ านด ้ วยการท ่ อ ง เที่ ย ว โดย ชุมชน 

(Community-based Tourism) ถอืเป็นทางเลอืกหนึง่ของ

การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป
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	 2.	การออกแบบเส้นทางการท่องเทีย่วโดยชมุชน	

  จากการส�ารวจแหล่งภูมิปัญญาและมรดกทาง

วัฒนธรรมของเขตทุ่งครุ พบว่าชุมชนชานเมือง เช่น ชุมชน

หมู่ 3 หมู่ 5 บางมด และนูรุ้ลฮูดา มีความน่าสนใจในการ

ออกแบบเส้นทางการท่องเทีย่ว เนือ่งจากมแีหล่งเรยีนรูท้าง

วฒันธรรมและยังคงธ�ารงวถิชีวีติแบบดัง้เดมิอยู ่และมแีหล่ง

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญใน

การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ วัดหลวงพ่อโอภาสี 

เป็นได้รับความเคารพศรัทธาจากคนในชุมชนมาก รวมถึง

ประชาชนใกล้เคียง ซึ่งจะเห็นได้จากการมีการจัดต้ังศาล

จ�าลองหลายแห่ง ทั้งในพ้ืนท่ีเขตทุ่งครุและในจังหวัดใกล้

เคยีงอย่างสมทุรสาครด้วย วัดพุทธบชูาเป็นศนูย์รวมของวัด

ฝ่ายธรรมยุติที่ส�าคัญของชุมชน มัสยิดนู้รุ้ลฮูดาเป็นเพียง

มัสยิดแห่งเดียวที่ยังคงรักษาสภาพโครงสร้างเดิมจากไม้  

ศาลเจ้าแม่ทบัทมิรมิคลองบางมดทีม่รีปูสลักไม้เจ้าแม่กวนอมิ 

ตามค�าบอกเล่าจากคนในท้องถิ่นว่าอัญเชิญข้ึนมาจากน�้า 

สวนส้มและสวนมะพร้าวในชุมชนหมู่ 3 บางมด ตลาดนัด 

มดตะนอยทีจ่ดัทกุวันอาทติย์ สัปดาห์ที ่2 ของเดอืน เป็นต้น 

จากที่กล่าวจะพบว่า ชุมชนชานเมืองในเขตทุ่งครุมีทุนทาง

วัฒนธรรมและสังคมทีส่ามารถจดัรปูแบบการท่องเทีย่วโดย

การจัดท�าเป็น 3 รูปแบบ (ฉันทัช, 2552: 88-90) โดยเส้น

ทางการท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ โดยอาศัยแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เหมาะแก่

นกัเรยีนและผูท้ีส่นใจในเรือ่งศาสนา โดยเส้นทางทศันศกึษา

เพียง 1 หรือครึ่งวันได้ตามความต้องการของนักท่องเท่ียว 

ตามตารางที่ 1

ตารางที่	1 แสดงการออกแบบการท่องเที่ยว

ประเภทของรูปแบบ เส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม หมายเหตุ

1) การจัดรูปแบบเส้นทางน�า

เที่ ยวแบบ Hub and 

Spoke

ใช้ชมุชนหมูท่ี ่3 เป็นศนูย์กลาง ไปยงัทีต่่าง ๆ  คอื ศาลเจ้าแม่ทบัทมิ วดัหลวง

พ่อโอภาสี และมัสยิดนูรุ้ลฮุดา

เหมาะส�าหรบัการอยู่

ค่ายพักแรมท่ีไม่ไกล

จากแหล่งท่องเที่ยว

เรียนรู้ได้ 
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2) การจัดรูปแบบเส้นทางน�า

เที่ยวแบบ Circle 

เริ่มจากวัดหลวงพ่อโอภาสี ศาลเจ้าแม่ทับทิม สวนส้ม ศาลเจ้าแม่ทับทิมลิ้ม

ไต่ฮวง ภูมิปัญญาประติมากรรมทองเหลือง และกลับมาที่วัดโอภาสี

เป็นการจัดการท่อง

เที่ยวเปลี่ยนสถานท่ี

ไป เ รื่ อ ย  ๆ  เป ็ น

วงกลม

3) การจัดรูปแบบเส ้นทาง 

น�าเที่ยวแบบ Open Jaw

เริ่มจากวัดพุทธบูชา ศาลเจ้าบึงเถ้ากง และมัสยิดอัลอิสติกอมะห์

เ ป ็ น ก า ร จั ด ก า ร 

ท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียง

ของพื้นที่ โดยอาจจะ

ไม่แวะสถานที่อื่นที่

นักท่องเท่ียวไม่สนใจ

ก็ได้

สรุปและอภิปรายผล	
 1.	ความเป็นพหุวัฒนธรรมในชุมชนทุ่งครุ จาก

การศึกษาสะท้อนให้เห็นถึง อัตลักษณ์บนความเป็นตัวตน

บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Mulitculturalism) 

ของชุมชนทั้ง 29 ชุมชนในเขตทุ่งครุ มีลักษณะสภาพสังคม

ที่เป็นพหุวัฒนธรรมตามแนวคิดทางศาสนาพุทธ อิสลาม 

คริสต์ศาสนาและจีน ที่ได้สร้างความเข้มแข็งแก่ตนเองจาก

การตัง้ศาสนสถานและประเพณีต่าง ๆ  ซึง่สอดคล้องกบังาน

ของพัชรินทร์ (พัชรินทร์, 2546) ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์

ของวิ ถี ชี วิ ตคนในชุมชนมาจากองค ์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางประเพณี พิธีกรรมที่

สามารถสมัผสัได้และเป็นทีย่อมรับของคนในชมุชนทีป่ฏบิตัิ

สืบทอดต่อกัน รวมทั้งมีการเรียนรู ้ปรับเปลี่ยน และ 

ผสมผสานอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมชาติพันธ์อื่น เช่น การท�า

อาหารไทยโดยมสุลิม (ชุมชนหมู ่5 บางมด) ซึง่สอดคล้องกบั

งานของนพวรรณและวรรักษ์ ที่ (นพวรรณและวรรักษ์, 

2561) ว่า ความเป็นพหุวัฒนธรรมควรมีการส่งเสริมเรียนรู้

เพื่อคงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ เช่น ชุมชนมุสลิมที่มี

การตั้งถิ่นในเขตทุ่งครุ มาจากการชักชวนกันของเครือข่าย

ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานของสมาน (สมาน, 2531) 

ชมุชนมสุลมิในกรุงเทพมหานครมาจากกระจายตวัจากทีเ่ดมิ

ไปสู่ที่ตั้งใหม่ (Neighborhood effect) แต่ลักษณะของ

ชุมชนมุสลิมในเขตท่งุครุพิเศษกว่าคือ ที่มีลักณะเป็นรูป 

เดอืนเสีย้วตามรปูที ่7 ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจส�าหรบัการ

ศึกษาต่อไป
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รูปที่	7 ที่ตั้งของมัสยิดในเขตทุ่งครุ 
ที่มา	ออกแบบโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

	 2.	การออกแบบเส้นทางท่องเทีย่วโดยชมุชน ถงึ

แม้ว่า ชุมชนในเขตทุ่งครุจะมีแนวโน้มที่เป็นลักษณะชุมชน

เมืองมากขึ้น แต่ก็ยังมีชุมชนชานเมืองที่ยังคงรักษาวิถีชีวิต

แบบชาวสวนด้ังเดิม มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เป็น

หลากหลายทัง้พทุธ มุสลมิ และจนีอย่างลงตวั ถอืเป็นต้นทนุ

ส�าคญัของชาวบ้านในชุมชนทีเ่ป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน 

ในการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชน โดยเส้นทางการท่องเทีย่ว

ทั้ง 3 เส้นทางเป็นเส้นทางที่ยึดหลักในเรื่องของแหล่ง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ 

มณีวรรณ (มณีวรรณ, 2555) ในการจัดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมเพื่อให้เห็นอัตลักษณ์และคุณค่าของแต่ละชุมชน 

อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการจัดการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

	 ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะส�านักงานพัฒนา

ชุมชน เขตทุง่ครุควรมบีทบาทในการเป็นผูป้ระสานระหว่าง

ชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการกระตุ ้นและส่งเสริม 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นการคงอยู่ของความเป็น 

อตัลักษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชน และความเป็นพหวุฒันธรรม

ของชุมชนในเขตทุ่งครุ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควร

ให้การสนับสนุนงบประมาณเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาอาชีพ

ทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนด้วย

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 ส�านักพัฒนาชุมชน เขตทุ่งครุ โรงเรียนในชุมชน

และชุมชนสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาอาชพีทางการท่องเทีย่ว และเป็นแหล่งการเรยีนรูข้อง

ชุมชน อย่างไรกต็าม ส�านกังานพัฒนาชุมชน และชุมชนควร

มกีารศกึษาลงเพิม่เติมเกีย่วกบัความต้องการของนกัท่องเท่ียว

และรูปแบบการบริหารจัดการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจในความสนใจของนักท่องเที่ยวและ

บทบาทหน้าที่ของชุมชนเอง นอกจากนี้ ส่วนโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนทาง

วัฒนธรรมในชุมชน เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรม

ภายในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายในเขตทุ่งครุ 
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บทคัดย่อ
 งานวจิยัในครัง้นีม้จีดุประสงค์เพือ่ศกึษารปูแบบและแนวคดิหลงัในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศลิป์จากสญัลกัษณ์

โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยศึกษาจาก 

แนวคิดสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์–ฮินดู สัญศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แนวคิดทางองค์ประกอบ

ทัศนศิลป์ท่ีปรากฏในสัญลักษณ์โอม นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์แบบสหสาขาวิชา 

อาท ินาฏยศลิป์ ทศันศลิป์ ดริุยางคศลิป์ รวมไปถงึได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูเชงิเอกสาร สมัภาษณ์ผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับงานวจิยั 

สือ่สารสนเทศอืน่ ๆ  ส�ารวจข้อมลูภาคสนาม ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศิลป์ สรุปผล และน�าเสนอผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการแสดงมีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่ 1) บทการแสดง โดยวิเคราะห์จาก

แนวคิดองค์ประกอบทัศนศิลป์ที่ปรากฏบนสัญลักษณ์โอมและน�ามาเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความหมายของสัญลักษณ์โอม

ในความเชื่อของตรีมูรติ แบ่งเป็น 3 องก์ ประกอบไปด้วย องก์ 1 จุดเริ่มต้น (Starting Point) องก์ 2 เส้นโค้งแห่งการปกป้อง

ดูแล (The Curve of Protection) และองก์ 3 จุดสิ้นสุด (End Point) โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบและวิธีการเรียงร้อยเรื่องด้วย

ภาพการแสดงจากแนวคิดการปะติดภาพ (Collage) 2) นักแสดง คัดเลือกจากผู้มีความสามารถทางด้านนาฏยศิลป์อินเดีย

และตะวันตก อีกทั้งสามารถสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก 3) การเคลื่อนไหวลีลา น�าเสนอผ่านรูปแบบนาฏยศิลป์หลัง

สมัยใหม่ โดยการน�าแนวคิดของนาฏยศิลปินชาวตะวันตก ได้แก่ อิสดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) ในแนวคิดการ

เคลือ่นไหวร่างกายอย่างอสิระ (Free Spirit), พอล เทย์เลอร์ (Paul Taylor) แนวคดิการใช้ท่าทางในชวีติประจ�าวนั (Everyday 

Movement), สตีฟ แพกซ์ตัน (Steve Paxton) แนวคิดการเคลื่อนไหวลีลาโดยใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายในแบบด้นสด 

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากสัญลักษณ์โอม ในความเชื่อของศาสนา 
พราหมณ์-ฮนิด”ู หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาศลิปกรรมศาสตร์ (นาฏยศลิป์) คณะศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

2 ศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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(Body Contact Improvisation) และนาฏยศิลปินชาวตะวันออก ได้แก่ อาครัมคาน (Akram Khan) โดยเคลื่อนไหวใช้

ทักษะท่าทางนาฏยศิลป์อินเดียมาผสมผสานกับนาฏศิลป์แบบตะวันตก, หลินเหวยหมิน (Lin Hwai-Min) ในการเคลื่อนไหว

ร่างกายโดยใช้การควบคุมลมหายใจพร้อมกับการใช้กล้ามเนื้อที่แสดงให้เห็นถึงพลัง 4) เสียงเป็นการแสดงแบบดนตรีสดโดย

ใช้เครือ่งดนตรทีีส่ามารถสือ่ถงึอารมณ์และความรูสึ้ก 5) อุปกรณ์การแสดง ใช้แนวคดิสัญลักษณ์ทีเ่น้นความเรียบง่าย สามารถ

สื่อสารความหมายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 6) เครื่องแต่งกาย เป็นการลดทอนการแต่งกายของอินเดียโดยการน�าแนวคิด

มินิมอลลิสม์ (Minimalism) ที่ให้ความส�าคัญกับความเรียบง่าย 7) พื้นที่ ได้น�าแนวคิดศิลปะกับพื้นที่เฉพาะ (Site Specific) 

มาปรบัเปลีย่นเป็นพ้ืนทีก่ารแสดง 8) แสง ใช้แนวคดิทฤษฎขีองสีมาสือ่สารทางความหมายของเรือ่งราวอารมณ์และความรู้สกึ

และมีแนวคิดหลังในการแสดง 6 ประการ คือ 1) แนวคิดสัญลักษณ์โอมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 2) แนวคิดความเรียบง่าย

ตามแนวคดินาฏยศลิป์หลงัสมยัใหม่ 3) แนวคิดความคดิสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏยศลิป์ 4) แนวคดิการใช้สญัลกัษณ์ในงาน

นาฏยศลิป์ 5) แนวคดิการใช้ทฤษฎีทางด้านศลิปกรรมศาสตร์ 6) แนวคดิการใช้พหุวัฒนธรรม ซึง่ผลการวิจยันีม้คีวามสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผลงานทางด้านนาฏยศิลป์มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ 

แขนงอื่นๆ เพื่อน�ามาเป็นสื่อทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์เกี่ยวกับสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ต่อไป

ค�าส�าคัญ: สัญลักษณ์โอม, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์, นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่

Abstract	
 The purpose of this research is aimed to study the form and concept of the creation of a dance 

from The AUM symbol in Brahminism-Hinduism. The research is conducted using the quantitative research 

method and creative research method. Studying the AUM symbol in Brahminism-Hinduism, semantics in 

Brahminism-Hinduism, the concept of visual elements in the AUM symbol, and the creative dance. 

Furthermore, studying the knowledge of Fine Arts in multidisciplinary art including dance, visual arts, and 

music. Along with the collection of data from documentary information, interviewing the people involved 

in this research, other media, and field survey. Then analyze the information to use as a concept of the 

creation of the dance, conclude and present the result.

 The research found that there are 8 forms of performance which is 1) The Play; analyzing the 

concept of visual elements that presented in the AUM symbol and integrating into the meaning of The 

AUM symbol according to the belief of Trimurti divided into 3 acts, there are (1.1) Act 1; Starting Point, 

(1.2) Act 2; The Curve of Protection, and (1.3) Act 3; End Point. The researcher has used the concept and 

composing the visual performance using collage art technique. 2)The Performers; select the performer 

who has a talent in Indian and Western dance, proficient in expressing feeling and emotion 3)The Movement; 

presenting through the form of postmodern dance using the concept of western dance artist including 

Isadora Duncan; the concept of Free spirit, Paul Taylor; the concept of Everyday Movement, Steve Paxton; 

the concept of Body Contact Improvisation and eastern dance artist including Akram Khan; the movement 

using the skill of Indian dance with the combination of western dance, Lin Hwai-Min; the body movement 

using the breath control and the power of muscle. 4) The Sound and Music; perform using the live musical 

performance to present the feeling and emotion 5. The Equipment; using the simple symbol that can 

communicate clearly and easily to understand 6) The Costumes; reducing the Indian costume design 

using the Minimalism concept which focuses on simplicity. 7) The Space; using the concept of Site-Specific 
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Art to transform the performance space 8) The Lights; using the concept of color theory to present the 

meaning of feeling and emotion. Moreover, there is the concept after the performance that can be 

classified into 6 categories 1) The concept of The AUM symbol in Brahminism-Hinduism. 2) The concept 

of simplicity according to postmodern dance. 3) The concept of creativity in dance performance. 4) The 

concept of the symbol in the dance, 5) The concept of using the theory of fine arts, and 6) The concept 

of multiculturalism. The result of this research is related to all the purpose of the research.

 This research is the collection of knowledge aimed to develop the creation of the dance integrated 

with other sciences to use as a tool to present the idea of the creation of the dance from the AUM 

symbol in Brahminism-Hinduism. Additionally, this research can be used as a guideline for further creation 

of a dance.

Keywords: The AUM symbol, Brahminism-Hinduism, The Creation of a Dance, Post-Modern dance

บทน�า
 โอม ( ) เป็นสัญลักษณ์ทางความเชื่อของ

อารยธรรมอินเดียมาอย่างยาวนาน ปรากฏหลักฐานอยู่ใน

คมัภร์ีอุปนษิทัทีถื่อได้ว่าเป็นคมัภีร์ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู อันเป ็นบทส ่วนสุดท ้ายของคัมภีร ์

พระเวท สัญลักษณ์โอมถือเป็นศาสนสัญลักษณ์แทนความ

หมายของเสียงแห่งพลังอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์รูป

ทางจิตวิญญาณของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู “โอมมีลักษณะ

เป็นตัวอักษรเทวนาครี โดยมีตัวอักษรประกอบด้วย 3 ค�า 

ได้แก่ 1) มะ(M) 2) อะ(A) 3) อุ(U) ซึ่งเป็นการน�าทั้ง 3 ค�า

เมื่อมาสมาสรวมกันและออกเสียงเป็นค�าว่า “โอม” (AUM 

หรอื Om)” (สชุาต ิกจิชยัพร, 2545: 41-42) แต่ความหมาย

ตรงและความหมายโดยนัยของโอมย่อมมีความแตกต่างกัน

ระหว่างแต่ละส�านักและระหว่างประเพณีต่าง ๆ อาทิ โอม

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของจักรวาล 

เป็นสิง่ทีค่วบคมุสภาวะทัง้ 4 โอมยงัเป็นเสียงแห่งสมาธิทีเ่ป็น

เครื่องช่วยก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกที่แรงสั่นสะเทือนเกิด

จากการเปล่งเสียงปราวนา (Pravana) ก่อให้เกิดพลังงาน 

จกัระ (Chakra) คอื การสมัผัสถงึพลงัภายในตนเองและเข้าใจ

ถึงจักรวาล “สัญลักษณ์โอมถือเป็นสัญลักษณ์ภาพตัวแทน

ขององค์มหาเทพอันสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ 

1) พระพรหม 2) พระวิษณุ 3) พระศิวะ หรือที่เรียกว่า  

ตรีมูรติ (Trimurati)” (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2547: 

307-308) ซึง่ถอืเป็นเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจของผูท้ีเ่ลือ่มใสศรทัธา

ต่อองค์มหาเทพอย่างสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

ภาพที่	1	ภาพสัญลักษณ์โอม ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ที่มา: ภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ในการออกแบบสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ในครั้งนี้  

ผูว้จิยัได้ใช้แนวคดิหลกัการโครงสร้างองค์ประกอบทศันศิลป์ 

(Structure of Visual Art) และแนวคิดทัศนธาตุ (Visual 

Element) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ลายเส้นบน

สัญลักษณ์โอม โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) จุด 

(Dot) 2) เส้นโค้ง (Curve Line) ได้แก่ เส้นโค้งแบบคลืน่ เส้น

โค้งวงกลม เส้นโค้งก้นหอยและเส้นโค้ง 2 เส้นแบบเข้าหา 

“จุดและลายเส้นต่าง ๆ มีความหมายและความส�าคัญเชิง

สัญลักษณ์ที่แสดง ให้เห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกผ่าน

แนวคิดทางทัศนธาตุ ที่มีการเชื่อมโยงทางการสื่อสาร รวม

ถงึการสะท้อนตามคตคิวามเชือ่ของศาสนา” (ชลูด นิม่เสมอ, 

2557: 29 -30)

 จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น ผูวิ้จยัจงึน�าแนวความคดิ

ทีไ่ด้จากสญัลกัษณ์โอมในความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

มาเป็นพืน้ฐานในการสร้างสรรค์รปูแบบผลงานทางด้านนาฏยศลิป์

ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีแนวคิด แรงบันดาลใจ วิธีการ  

แนวความคดิของนาฏยศลิปิน และทรรศนะของผูเ้ชีย่วชาญท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางนาฏยศิลป์ โดยสรุปความคิดรวบยอดของการกระจาย

ความหมายสัญลักษณ์โอม ได้ดังตารางต่อไปนี้
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางที่	1 ตารางสรุปและเปรียบเทียบแนวคิดทัศนธาตุที่ปรากฏในสัญลักษณ์โอม

ภาพที่	 องค์ประกอบทางทัศนศิลป์
ทัศนธาตุที่ปรากฏ

ในสัญลักษณ์โอม

อารมณ์ความรู้สึก 

ผ่านแนวคิดทัศนธาตุ

1

จุด

แสดงให้เห็นถึงจุดเร่ิมต้น และจุดส้ินสุดใน

เวลาเดยีวกนั ท�าให้เกดิความรูส้กึทีแ่สดงถงึ

แรงดึงดูดกับแรงผลักดัน

2

เส้นโค้งวงกลม

ให้ความรูส้กึทีม่กีารเปลีย่นทศิทางทีต่ายตวั

ซ�้า ๆ

3
 

 เส้นโค้งแบบก้นหอย

ให้ความรู้สึกเหมือนถูกบีบ และในขณะ

เดียวกันท�าให ้ความรู ้สึกที่ เคลื่อนไหว 

คลี่คลาย เติบโต ไม่มีที่สิ้นสุด

4

เส้นโค้ง 2 เส้น 

แบบด้านโค้งเข้าหากัน

ให้ความรู้สึกเหมือนถูกบีบรัด

ที่มา: ตารางโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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 เม่ือกล่าวถงึสัญลกัษณ์โอมทีป่รากฏในผลงานทาง

ศลิปกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่พบเหน็ได้จากงานด้านทศันศลิป์ 

จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม ท่ีสะท้อนสญัลักษณ์

ทางความเช่ือของศาสนาเสยีมากกว่า ผู้วิจัยจงึมคีวามคดิเหน็

ว่าการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ถือเป็นการ

ออกแบบสร้างสรรค์อีกวิธีหนึ่งที่สามารถต่อยอดพัฒนาทาง

ความคดิ ในการน�าเสนอสัญลักษณ์โอมให้เกิดความแปลกใหม่ 

เกิดมุมมองในการน�าเสนอให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

และมคีวามแตกต่างจากผลงานโดยทัว่ไปทีม่คีวามเกีย่วข้อง

เพียงเฉพาะแค่ความหมายเชิงปรัชญา ความเชื่อและ

พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น 

 ทั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์โอม 

ในความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูแนวคดิองค์ประกอบ

ทางทัศนศิลป์ที่ปรากฏในสัญลักษณ์โอม แนวคิดศิลปะหลัง

สมยัใหม่ทีม่อีทิธิพลต่องานนาฏยศลิป์ รวมถึงศกึษานาฏยศิลป์

สร้างสรรค์ในปัจจุบัน มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค ์

ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์โดยมุ่งเน้นให้เกดิความแปลกใหม่

ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยมี

แรงบันดาลใจจากวิธีการ แนวความคิดของนาฏยศิลปิน 

ผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันา

ความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ทีไ่ด้รบัแรงบนัดาล

ใจจากสัญลักษณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1 เพือ่ศกึษารปูแบบผลงานสร้างสรรค์นาฏยศลิป์

จากสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 2. เพ่ือศึกษาแนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์

ผลงานนาฏยศิลป์จากสญัลกัษณ์โอม ในความเชือ่ของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู

อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเร่ือง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จาก

สัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู” ซึ่ง

งานวิจัยนี้มีรูปแบบในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพและการ

วิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

	 1.	ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนี้ได้ค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลเชิงเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากส่ือสารสนเทศอ่ืน ๆ 

เพ่ือน�ามาเป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศิลป์ประกอบไปด้วย

  1.1	การส�ารวจข้อมลูเชงิเอกสาร ศกึษาข้อมลู

เอกสารจากหนังสือ ต�าราและบทความวิชาการต่าง ๆ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนา

พราหมณ์–ฮนิด ูสญัศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูแนวคดิ

ทางองค์ประกอบทัศนศิลป์ที่ปรากฏในสัญลักษณ์โอม และ

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ เป็นต้น 

 	 1.2	 สื่อสารสารเทศอื่น	ๆ ศึกษาสื่อสารสนเทศ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จาก

สญัลกัษณ์โอมในความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด”ู และ

การแสดงนาฏยศลิป์สร้างสรรค์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

เช ่น วีดิทัศน ์ นิทรรศการศิลปะ การชมภาพยนตร ์  

การชมแสดงสด เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานด้านนาฏยศิลป์

	 2.	เครื่องมือการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 	 2.1	การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ทั้งในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์โอมและศิลปะ

การแสดงในแต่ละด้าน ข้อมูลที่ได้มาจากการด�าเนินการ

สัมภาษณ์ทั้งในเชิงลึกแบบรายบุคคล และการสัมภาษณ์

แบบกลุ่ม รวมถึงลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นแบบปลาย

เปิดและปลายปิด 

	 	 2.2	การส�ารวจข้อมูลภาคสนาม	 โดยการ

ลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูล เพื่อท�าการสังเกตการณ์และเข้าร่วม

พิธีกรรมของเทวสถานศาสนาฮินดูทั้งในประเทศอินเดีย 

ประเทศไทย และเข้าร่วมการชมสัมมนางานนาฏยศิลป์ที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการวิจัย

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมลูและสงัเคราะห์ข้อมลู จาก

การศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูในรปูแบบงานวิจยัเชงิคณุภาพ

และงานวจิยัเชงิสร้างสรรค์ ผูว้จัิยได้ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ส�ารวจข้อมลูภาคสนาม และท�าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ด้านนาฏยศิลป์

	 4.	 ระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะ

เวลาในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การ

วิเคราะห์ข ้อมูลและสังเคราะห์ข ้อมูล ตลอดจนการ

สร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562   
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 5.	 การสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงาน 

การวจัิยเชงิสร้างสรรค์เรือ่ง “การสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จาก

สัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู” ได้ 

มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงานโดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 	 5.1	ทดลองและปฏิบตักิารสร้างสรรค์ผลงาน	

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากสัญลักษณ์โอมในความเช่ือของ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้ผ่านการทดลองและปฏิบัติการ

สร้างสรรค์ผลงาน เพือ่ทดลองและพฒันาคณุภาพของผลงาน

นาฏยศิลป์

 	 5.2	การตรวจสอบผลงาน ขั้นตอนการตรวจ

สอบผลงานผ่านการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรง

คุณวุฒิทางด้านนาฏยศิลป์ อีกทั้งท�าการประเมิน และน�า

เสนอข้อคิดเห็น แนวทางในการปรังปรุง พัฒนาการ

สร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 	 5.3	การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ ผู้

วจัิยได้จัดแสดงผลงานและนทิรรศการต่อสาธารณชน ตลอด

จนมีการประเมินจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์อีกด้วย

	 	 5.4	การประเมนิผล ผูว้จัิยได้น�าข้อมลูจากการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ มาท�าการประเมิน 

วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล  

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จัิยท�าการวเิคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของ

งานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่	 1	 การ

วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์จาก

สญัลกัษณ์โอม	ในความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูซึง่

ค�านงึถึงองค์ประกอบทางการแสดง 8 ประการ ได้แก่ 1) การ

ออกแบบบทการแสดง 2) การคัดเลือกนักแสดง 3) การ

ออกแบบลลีา 4) การออกแบบเสยีง 5) การออกแบบอุปกรณ์ 

6) การออกแบบเครื่องแต่งกาย 7) การออกแบบพื้นที่ และ 

8) การออกแบบแสง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	การออกแบบบทการแสดง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

บทบาทการแสดงจากการแนวคิดองค์ประกอบทัศนศิลป์ที่

ปรากฏรูปแบบ (Form) บนสัญลักษณ์โอม () และน�ามา

เช่ือมโยงให้สอดคล้องกับความหมาย (Content) ของ

สญัลกัษณ์โอมในความเชือ่ของตรีมรูต ิดงัทีอ่รุณศกัดิ ์กิง่มณี 

ได้กล่าวไว้ว่า สญัลักษณ์โอม ประกอบไปด้วยตวัอกัษร 3 ตวั 

ได ้แก ่ 1) ตัว มะ ( ) คือ พระพรหมเป ็นผู ้สร ้าง  

2) ตัว อุ ( ) คือ พระวิษณุแทนเป็นผู้ปกป้องดูแล และ 3) 

ตัวอะ ( ) คือ พระศิวะเป็นผู้ท�าลาย (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 

2551: 19) ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบและวิธีการเรียงร้อยภาพใน

การแสดงจากแนวคดิการปะตดิภาพ (Collage) “การปะตดิ

ภาพเป็นวธิกีารน�าแนวคดิทางทศันศลิป์สามารถมาประยกุต์

ใช้ในการออกแบบภาพประกอบการแสดง โดยไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นเรือ่งราวทีต่่อเนือ่งกนัหรอืเช่ือมตดิกัน แต่ภาพทีน่�าเสนอ

จะต้องแสดงให้เห็นถึงเรื่องราววัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ

ว่าต้องการน�าเสนออะไรอย่างชัดเจน” (นราพงษ์ จรัสศรี, 

สมัภาษณ์, 8 มถินุายน 2561) โดยได้น�าเสนอสาระส�าคัญดงั

ต่อไปนี้

	 องก์	1	จุดเริ่มต้น (Starting Point) น�าเสนอภาพ

ทีม่คีวามหมายและเก่ียวข้องกับจดุเริม่ต้นของสญัลกัษณ์โอม 

จากแนวคิดเรื่ององค ์ประกอบทัศนศิลป ์ที่ปรากฏใน

สัญลักษณ์โอม และน�ามาบูรณาการกับแนวคิดสัญลักษณ์

โอม ในความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีจ�านวน

ทั้งหมด 4 ภาพ ได้แก่ 1) ภาพการจุดไฟในพิธีกรรมการบูชา

อารตี 2) ภาพวิธีการเจิมจุดกลางหน้าผาก 3) ภาพวิธีการ

วาดจุดในแนวคิดทางทัศนศิลป์ 4) ภาพวิธีการเปล่งเสียง

เทคนิคก่อนการร้องเพลง ด้วยการบริกรรมด้วยค�าว่า มะ อุ 

อะ และสิ้นสุดด้วยค�าว่า “โอม”   

	 องก์	2	เส้นโค้งแห่งการปกป้องดแูล (The Curve 

of Protection) น�าเสนอภาพเส้นโค้งที่มีความหมายถึงการ

ปกป้องดูแลจากแนวคิดเรื่องสัญลักษณ์โอมในความเช่ือ 

ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีการน�าความหมายของ

สัญลักษณ์โอมมาตีความในเชิงสัญญะ (Sign) แล้วน�ามา

ผนวกกับแนวคิดทางองค์ประกอบทัศนศิลป์เพ่ือใช้ในการ

ออกแบบองค์ประกอบการแสดง โดยมจี�านวน 3 ภาพ ได้แก่ 

1) ภาพวิธีการวาดเส้นในแนวคิดทางทัศนศิลป์ 2) ภาพการ

ถอืร่มท่ีใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนเส้นโค้งทีใ่ห้ความหมายถงึการ

ปกป้องดูแล 3) ภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์

 องก์	3	จุดสิ้นสุด (End Point) น�าเสนอภาพจุด

สิ้นสุดของสัญลักษณ์โอม จากแนวคิดเรื่องพหุวัฒนธรรมมา

บูรณาการกับแนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ซึ่งผู้วิจัยมุ่ง

เน้นการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ โดยปฏิเสธ

ระเบียบโครงสร้างสกุลจารีตเดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

แนวคิดปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่ ผู้วิจัยจึงได้เลือกเทคนิค

ทางการเต้นทีแ่สดงให้เหน็ถงึท่าทางการใช้จดุบนพืน้ด้วยวิธี

การกระทบเท้าทีท่�าให้เกดิเสยีง โดยเลอืกรปูแบบการเต้นใน
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แถบทางตะวันตกและตะวันออก ได้แก่ นาฏยศิลป์อินเดีย 

(Indian Classical Dance) การเต้นบัลเลต์ (Ballet) และ

การเต้นสเปน (Spanish Dance) มาออกแบบลีลาที่มี

ลักษณะของท่าทางการใช้จุดบนพ้ืน เช่น การตบเท้า การ

เต้นบนปลายเท้า และการกระทบเท้าบนพ้ืนให้เกดิเสยีงเป็น

จังหวะ เป็นต้น และน�ามาประกอบสร้างจากแนวคิดศิลปะ

การจัดวาง (Installation Art) โดยน�าเสนอภาพการเต้น

แต่ละประเภททีมี่ความแตกต่างแต่สามารถน�ามาจัดวางรวม

กันได้ ผนวกกับแนวคิดองค์ประกอบทัศนศิลป์ที่ปรากฏใน

สัญลักษณ์โอม โดยแบ่งออกเป็นจ�านวน 3 ภาพ ได้แก่  

1) ภาพการตบเท้าบนพ้ืนในรูปแบบนาฏยศิลป์อินเดีย  

2) ภาพการขึ้นบนปลายเท้าในรูปแบบการเต้นบัลเลต์  

3) ภาพการกระทบเท้าบนพื้นในรูปแบบการเต้นสเปน 

	 2.	การคดัเลอืกนกัแสดง ผู้วจัิยได้ท�าการคดัเลอืก

นกัแสดงด้วยวธิกีารแบบทรายเอาท์ (Tryout) โดยการเลือก

ผู้ที่มีความสามารถทักษะทางด้านนาฏยศิลป์อินเดียและ

ตะวันตก ซ่ึงจะท�าให้การออกแบบเคล่ือนไหวลีลาและการ

แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกของนักแสดง จะสามารถ

สื่อสารออกมาตามวัตถุประสงค์ที่ผู ้วิจัยต้องการน�าเสนอ  

ดังที่ นราพงษ์ จรัสศรี ได้กล่าวไว้ว่า “นักเต้นที่มีความเป็น

ศิลปินทางการแสดง (Artistic) ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สึกในเรื่องราวของผู้ออกแบบการแสดงต้องการน�า

เสนอได้เป็นอย่างด ีมากกว่าการเต้นโดยใช้เทคนคิเพยีงอย่าง

เดียว และเลอืกนกัแสดงทีเ่ป็นผูใ้ฝ่รู้ และยอมรบัฟังความคดิ

เห็นของผู ้อื่น ถือว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพ” (นราพงษ์  

จรัสศร,ี สมัภาษณ์, 2 สงิหาคม 2561) โดยมนีกัแสดงทัง้หมด

จ�านวน 19 คน แบ่งออกเป็นนักแสดงชาย 9 คน และ 

นักแสดงหญิง 10 คน 

	 3.	การออกแบบลีลา ผู้วิจัยได้ออกแบบลีลา โดย

ก�าหนดไว้ 3 ลักษณะ คือ จุดเริ่มต้น เส้นโค้ง และจุดสิ้นสุด 

โดยออกแบบให้มีความสอดคล้องกับบทการแสดง จึงได้น�า

แนวคิดทางนาฏยลักษณ์พื้นฐานทางนาฏศิลป์อินเดียมา 

ผสมผสานกับการใช้ทักษะนาฏยศิลป์ทางตะวันตกมาใช้ใน

การออกแบบท่าทางการเคลือ่นไหวลลีา เนือ่งจากสญัลกัษณ์

โอมเป็นสญัลกัษณ์แทนความเชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

ซึ่งมีอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดีย     

 ส่วนวิธกีารสร้างสรรค์ได้น�ารูปแบบของนาฏยศลิป์

หลังสมัยใหม่ท่ีเป็นแนวคิดมาจากแถบตะวันตกมาเป็นหลัก

ในการออกแบบลีลาในองก์ 1 องก์ 2 และองก์ 3 ซึ่งเป็นการ

น�าวัฒนธรรมหรือแนวคิดจากตะวันตกและตะวันออกมา

ผสมผสาน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคิดของนาฏยศิลป์หลัง 

สมัยใหม่ในการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ โดยเฉพาะแนวคิด

ของอิสดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) ในแนวคิดการ

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ (Free Spirit), พอล เทย์เลอร ์

(Paul Taylor) แนวคิดการใช้ท่าทางในชีวิตประจ�าวัน 

(Everyday Movement), สตฟี แพกซ์ตัน (Steve Paxton) 

แนวคดิการเคลือ่นไหวลลีาโดยใช้ปฏสัิมพนัธ์ระหว่างร่างกาย

ในแบบด้นสด (Body Contact Improvisation) และ 

นาฏยศิลปินชาวตะวนัออก ได้แก่ อาครัมคาน (Akram Khan) 

โดยเคลือ่นไหวใช้ทกัษะท่าทางนาฏยศลิป์อนิเดียมาผสมผสาน

กบันาฏศลิป์แบบตะวนัตก, หลนิเหวยหมนิ (Lin Hwai-Min) 

ในการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้การควบคุมด้วยลมหายใจ

พร้อมกบัการใช้กล้ามเนือ้ทีแ่สดงให้เหน็ถงึพลงั จากแนวคดิ

ที่กล่าวมาข้างตันผู ้วิจัยจึงได้บูรณาการองค์ความรู ้จาก 

นาฏยศลิปินทัง้ตะวนัตกและตะวันออก โดยน�ามาเป็นแนวทาง

ในการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ในเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อสาร

อย่างตรงไปตรงมา เน้นการเคลื่อนไหวลีลาที่เรียบง่ายและ

ให้เกดิความแปลกใหม่ ดงัทรรศนะของนราพงษ์ จรสัศร ีได้กล่าว

ไว้ว่า “แนวคิดการสร้างสรรค์งานในรูปแบบของนาฏยศิลป์

หลังสมัยใหม่ (Post-modern Dance) เป็นวิธีการน�าเอา

เรือ่งหรอืสิง่ทีไ่ม่สามารถเข้ากันได้เข้ามาอยูร่่วมกันได้ จนเกดิ

งานทีส่ร้างสรรค์ใหม่ทีไ่ม่เคยเกิดขึน้มาก่อน เช่น การน�าเอา

เรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันมา

ออกแบบให้อยูร่่วมกนัโดยน�าเสนอเข้าไปอยูใ่นเนือ้งานนาฏยศิลป์

สร้างสรรค์” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 

2561) ทั้งนี้ผู ้วิจัยประยุกต์การเคลื่อนไหวลีลาไว้หลาย 

รูปแบบ ได้แก่ การน�าอากัปกิริยาของผู้เข้าบูชาพิธีกรรมใน

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาน�าเสนอเป็นลีลา การน�าวิธีการ

วาดจุดและเส้นในองค์ประกอบทศันศิลป์มาเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการออกแบบลีลา และการน�าท่าทางของนาฏยลักษณ ์

ของนาฏยศิลป์ทั้งตะวันออกและตะวันตกมาผสมผสาน 

เพื่อให้เกิดความหลากหลาย แปลกใหม่และความเป็นไปได้ 

โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางการออกแบบ

ลีล่าตั้งแต่องก์ 1 ถึง องก์ที่ 3 ดังจะเห็นภาพประกอบการ

ออกแบบลีลาต่อไปนี้   

	 องก์	1	การออกแบบลลีาโดยค�านงึภาพทีแ่สดงถงึ

จุดเริ่มต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบลีลาจากการสังเกตการณ์ใน

พิธีกรรมการบูชาอารตีไฟและการเจิมหน้าผาก ซ่ึงถือเป็น



101

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนหนึง่จดุเริม่ต้นการท�าพธิกีรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

และได้น�าท่าทางวิธีการวาดจุดเชื่อมต่อเป็นเส้นที่ปรากฏใน

สัญลักษณ์โอมตามแนวคิดทางทัศนศิลป์ มาออกแบบลีลา

โดยผ่านแนวคิดการใช้ท่าทางในชีวิตประจ�าวัน (Everyday 

Movement) มาผสมผสานกบัมุทรา (Mudra) ภาษามอืของ

นาฏยศิลป์อินเดีย สอดคล้องกับทรรศนะของนราพงษ์  

จรสัศร ีได้กล่าวไว้ว่า “แนวคดินาฏยศิลป์หลงัสมยัใหม่ทีมุ่ง่เน้น

ความเรียบง่าย แบบมินิมอลลิสม์ (Minimalism) ที่น�าการ

เคลื่อนไหวในกิจวัตรประจ�าวันโดยมุ่งเน้นท่าทางที่น้อย  

ไม่เน้นการใช้ทกัษะทางการแสดงขัน้สูง” (นราพงษ์ จรสัศร,ี 

สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2561) อีกทั้งยังใช้แนวคิดของ 

หลินเหวยหมิน (Lin Hwai-Min) ในการเคลื่อนไหวร่างกาย

โดยใช้การควบคมุด้วยลมหายใจ เพือ่สือ่ให้เห็นถงึการเคลือ่นไหว

ท่าทางที่ ท�าให้เกิดสมาธิ การออกแบบลีลาในองก์ 1 จึง

เป็นการเคลือ่นไหวท่าทางในรูปแบบนาฏยศิลป์หลังสมยัใหม่

  

 

 

ภาพที่	 2 ภาพการออกแบบลีลาในองก์ที่ 1 โดยการน�าเสนอภาพ  
จุดเริ่มต้น 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

 องก์	 2	 การออกแบบลีลาผู้วิจัยได้อธิบายเรื่อง

โจทย์ของการแสดงที่ต้องแสดงลีลาท่ีสื่อถึงการวาดเส้นโค้ง 

ควบคูกั่บการวางพืน้ฐานทกัษะทางนาฏยศลิป์อนิเดยี ได้แก่ 

ท่าทางการใช้แขน (Hand Movement) การใช้เท้า (Foot 

work) ทางเส้นโค้ง (Preservation) และการแสดงออกทาง

สีหน้าแววตาอภินัยยา (Abhinaya) มาออกแบบมาผสม

ผสานกับการใช้ทกัษะนาฏยศลิป์ทางตะวนัตก เช่น การหมนุ 

(Turn) การเคลื่อนไหวด ้วยการทรงตัวความสมดุล 

(Symmetry) โดยการให้นักแสดงเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง

อิสระ (Free spirit) ตามแนวคิดของอิสดอรา ดันแคน 

(Isadora Duncan) มาผสมผสานกับแนวคิดกับการ

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีปฏิสัมพันธ์แบบด้นสด ดังที่ 

นราพงษ์ จรัสศรี ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า “สตีฟ แพกซ์ ตัน 

(Steve Paxton) ถอืเป็นบดิาแห่งการเคล่ือนไหวลลีาโดยใช้

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายในแบบด้นสด (Body Contact 

Improvisation) เป็นการเต้นร�าที่ใช้การถ่ายเทน�้าหนัก 

ความสมัพนัธ์ของร่างกายกับแรงโน้มถ่วงของโลก” (นราพงษ์ 

จรัสศรี, 2548: 139) การออกแบบลีลาในองก์ 2 จึงเป็นการ



102

เคลื่อนไหวท่าทางในรูปแบบนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ด้วย

การผสมผสานทักษะของนาฏยศิลป์อินเดียกับนาฏยศิลป์

ตะวันตก เช่น การเตะขา การโค้งตัว การหมุน การกระโดด 

เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของอาครัมคาน 

(Akram Khan) ที่ให้ความส�าคัญของการเคลื่อนไหวลีลา 

โดยใช้ทกัษะท่าทางนาฏยศลิป์อินเดียมาผสมผสานกับนาฏศลิป์

แบบตะวันตก

  
ภาพที่	3 ภาพการแสดงในองก์ 2 การน�าเสนอภาพลีลาการวาดเส้น
โค้งในสัญลักษณ์โอม โดยใช้แนวคิดการเคลื่อนไหวลีลาโดยใช้การ
ปฏิสัมพันธ ์ระหว ่างร ่างกายแบบด ้นสด (Body Contact 
Improvisation) 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

 องก์	 3 การออกแบบลีลาโดยน�าเสนอท่าทางที่

เกีย่วกบัจดุสิน้สดุบนสัญลักษณ์โอม ผู้วิจยัจึงได้เลือกลกัษณะ

ของเทคนิคการเต้นที่ใช้ทักษะท่าทางเกี่ยวกับจุดบนพื้นมา 

3 ประเภท ได้แก่ การตบเท้าตามหลักทักษะของนาฏยศิลป์

อนิเดยี การเต้นบนปลายเท้าของทกัษะการเต้นบลัเลต์ และ

การเคาะจงัหวะของรองเท้าทีท่�าให้เกดิเสียงจากการกระทบ

เท้าบนพืน้ในรปูแบบการเต้นสเปน มาออกแบบลีลาบนพืน้ที่

อันจ�ากัดอยู่บริเวณต�าแหน่งจุดของตนเอง สอดคล้องกับ

ทรรศนะของนราพงษ์ จรัสศรี กล่าวไว้ว่า “การให้ความ

ส�าคัญกับสิ่งที่แตกต่างคลุมเครือระหว่างสิ่งของ วัตถุ ดนตรี 

เครื่องแต่งกาย วัฒนธรรมประเพณี หรือ รูปแบบการเต้น

ประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันแต่ละทวีปสามารถน�ามารวม

และจัดวางรวมกันท�าให้เกิดงานสร้างสรรค์งานใหม่ขึ้น โดย

ไม่ค�านึงถึงความกลมกลืน” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์, 

28 มิถุนายน 2561) ซ่ึงสอดคล ้องกับแนวคิดทาง 

พหุวัฒนธรรม ดังที่อานันท์ กาญจพันธ์ุได้อธิบายไว้ว่า 

“แนวคิดพหวัุฒนธรรมเป็นการสะท้อนให้เหน็ถงึการยอมรบั

ความแตกต่างของศาสนา และการปรับเปล่ียนพัฒนาของ

วัฒนธรรมได้อย่างมีเสรีภาพ” (อานันท์ กาญจพันธ์ุ, 2544: 

244) การออกแบบลีลาในองก์ 3 เป็นการเคลื่อนไหวในรูป

แบบนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับท่าทาง

การกระทบเท้าบนพื้นอย่างมีจังหวะตามนาฏยลักษณ์ของ

นาฏยศิลป์แต่ละประเภทเพื่อสื่อถึงจุดสิ้นสุด

 

ภาพที่	 4 การออกแบบลีลาองก์ 3 โดยใช้แนวคิดพหุวัฒนธรรม 
มาออกแบบลีลาที่สะท้อนถึงจุดสิ้นสุด 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

	 4.	การออกแบบเสียง ผู้วิจัยออกแบบเสียงโดย

การค�านึงถึงเสียงท่ีท�าให้เกิดสมาธิ เช่น การใช้ความเงียบ

พร้อมกับการควบคุมลมหายใจของนักแสดง การเคาะขัน

ทเิบต (Singing Bowl) เชลโล่ (Cello) กลองตบับลา (Tabla) 

กลอง ไทโกะ (Tai-ko) เป็นต้น เพือ่แสดงให้เหน็ถงึสญัลกัษณ์

โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือเป็นมนตรา

แห่งสมาธิ โดยเน้นการเล่นเครื่องดนตรีแบบน้อยชิ้นตาม

แนวคิดแบบมินิมอลลิสม์ (Minimalism) แสดงให้เห็นถึง

ความเรียบง่าย โดยผู้วิจัยน�าหลักการบูรณาการจากแนวคิด

เรือ่งพหวัุฒนธรรมมาใช้ในการเลือ่กเครือ่งดนตรโีดยต้องการ

ให้เกิดความหลากหลาย โดยใช้เครื่องดนตรีตะวันตกและ

ตะวนัออก ผูว้จิยัได้เลอืกวธิกีารเล่นดนตรีแบบแสดงสด เพือ่

เป็นการสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกับจุดและ

ลายเส้นในแนวคิดทางทัศนธาตุ ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม

แต่ละองก์ของการแสดงอย่างชดัเจน ดงัที ่สรุพงษ์ บ้านไกรทอง 

ได้กล่าวไว้ว่า “ข้อดีของการแสดงดนตรีสด มักพบใน 

การแสดงประกอบละครเวท ีหรอืการแสดงบนเวทคีอนเสร์ิต 

ซึ่งท�าให้ผู้ชมได้เกิดอรรถรสในการรับชม เพ่ิมความตื่นเต้น 

เร้าใจ ซาบซึ้ง หรือเพื่อต้องการให้ผู้ชมเข้าถึงเรื่องราวที่

ต้องการน�าเสนอ และสามารถเป็นส่วนช่วยให้นักแสดง

ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกในการแสดงได้มากขึ้น”  

(สุรพงษ์ บ้านไกรทอง, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2561) ผู้วิจัย
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ได้เลือกเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง ได้แก่ ขันทิเบต  

กลองตับบลา เชลโล่ และกลองไทโกะ องก์ 1 ได้กล่าวถึง  

จดุเร่ิมต้น การออกแบบเสียงจงึเริม่จากใช้ความเงยีบเพือ่สือ่

ถึงความสงบของการเร่ิมต้นของเคลื่อนไหวลายเส้นบน

สัญลักษณ์โอม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้เลือกเครื่องดนตรีที่ใช้

แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น คือ ขันทิเบต ที่มีไว้ประกอบการฝึก

จติใจให้เกดิสมาธ ิองก์ 2 เส้นโค้งทีใ่ห้ความหมายการปกป้อง

ดูแลใช้เสียงกลองตับบลา และเสียงของเชลโล่ ที่สื่อถึง

อารมณ์ความรู้สึกของการปกป้องดูแล และการเคลื่อนไหว

อย่างต่อเนื่องของเส้นโค้ง องก์ 3 ใช้กลองไทโกะ เพื่อสื่อถึง

พลงัแห่งจุดสิน้สดุ การท�าลายทีท่รงพลงั ดดุนั โดยการแสดง

ให้เห็นการสั่นสะเทือนของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

	 5.	 การออกแบบอุปกรณ์การแสดง จัดเป็นส่วน

ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบงานในรูปแบบ

นาฏยศลิป์หลงัสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นการใช้อปุกรณ์ในแนวคดิเชิง

สัญลักษณ์ในการบอกความหมายโดยนัยที่ผู ้ออกแบบ

ต้องการน�าเสนอไว้ในผลงาน ดังที่รักษ์สินี อัครศวะเมฆ ได้

กล่าวไว้ว่า “รูปแบบงานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่มีการน�า

อปุกรณ์มาใช้ สามารถน�าอปุกรณ์ทีอ่ยูใ่นชวีติประจ�าวนัหรอื

อปุกรณ์ธรรมดาน�ามาสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานการแสดง

ได้ แต่บางอุปกรณ์จะต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน” (รักษ์สินี 

อคัรศวะเมฆ, สัมภาษณ์, 30 สงิหาคม 2561) โดยผูว้จิยัเลอืก

ร่มหรือฉัตร ตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ถือว่า

ร่มเป็นสัญลักษณ์เพื่อยกย่องบุคคลส�าคัญ เช่น องค์เทพ 

กษัตริย ์ คนชั้นสูง เป็นต้น มาออกแบบให้เกิดความ

สร้างสรรค์แปลกใหม่โดยเลอืกเฉพาะโครงสร้างทีส่�าคญัของ

ร่ม ได้แก่ เส้นโค้งทีป่กป้องแสงแดดและเส้นตรงของด้ามจบั 

ซึง่สอดคล้องกบัทรรศนะของนราพงษ์ จรสัศร ีได้กล่าวไว้ว่า 

“เม่ือนึกถึงเส้นโค้งและให้ความหมายถึงการปกป้องดูแล 

การใช้ร่มถือเป็นสญัลกัษณ์แทนความถึงการปกป้อง ดแูลได้

อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถสื่อให้เห็นถึงเส้นโค้งในสัญลักษณ์

โอมได้ทั้งรูปแบบ (Form) และความหมาย (Content) ใน

เวลาเดียวกัน” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 

2561) 

  

 

ภาพที่	 5 การออกแบบอุปกรณ์ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากร่ม  
มาเป็นสัญลักษณ์แทนเส้นโค้งแห่งการปกป้องดูแล 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

 6.	การออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นสิ่งส�าคัญที่

ช่วยให้เรือ่งราวต้องการน�าเสนอเกดิความชดัเจนในเน้ือเร่ือง 

บทบาทของนักแสดง เป็นต้น อีกทั้งการออกแบบเครื่อง 

แต่งกายทีด่จีะมส่ีวนช่วยส่งเสรมิให้นกัแสดงมกีารเคลือ่นไหว

ลีลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ วิชชุตา วุธาทิตย์ ได้แสดง

ทรรศนะไว้ว่า “การออกแบบเครือ่งแต่งกายทีใ่ช้ในการแสดง

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ โดยเฉพาะการน�าเสนอในรูปแบบ

นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ จะต้องพิจารณาเครื่องแต่งกายที่มี

ความเรียบง่ายแต่ให้ความหมายที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน โดย

ผ่านกระบวนออกแบบในเชงิลกึซึง่อาจมกีารแฝงความหมาย
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โดยนัยที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการน�าเสนอ โดยเฉพาะการค�านึง

ถึงเอกภาพในเรื่องของรูปทรง ยุคสมัย เชื้อชาติหรือ

วัฒนธรรมบนเคร่ืองแต่งกาย รวมถึงการเลือกสีของเครื่อง

แต่งกายมผีลต่อการกระตุน้อารมณ์ความรูส้กึทีเ่กีย่วข้องกบั

เรื่องราวตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ ” (วิชชุตา วุธาทิตย์, 

สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2561) ผู้วิจัยจึงออกแบบเครื่อง 

แต่งกายค�านึงถึงความเป็นเอกภาพโดยสะท้อนเอกลักษณ์

ที่มาของแนวคิดเร่ืองสัญลักษณ์โอมอย่างตรงไปตรงมาด้วย

วธีิการลดถอนลกัษณะเคร่ืองแต่งกายของอารยธรรมอินเดยี

ตามท่ีมาการก�าเนิดของสญัลักษณ์โอม น�ามาออกแบบให้เกิด

ความเรยีบง่ายตามแนวคิดมนิมิอลลสิม์ (Minimalism) ทีใ่ห้

ความส�าคัญกับความเรียบง่าย สะดวกต่อการสวมใส มีน�้า

หนกัเบาเพือ่ให้สะดวกต่อการเคลือ่นไหวลลีา สทีีเ่ลอืกใช้คือ

สขีาวล้วนเพือ่สือ่สมาธ ิความบรสิทุธิ ์ความสงบ ซึง่เป็นแก่น

แท้ของสัญลักษณ์โอมอีกทั้งสีขาวท�าให้เกิดความฟุ้งเมื่อไป

กระทบแสงบนเวที

ภาพที่	6 การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ลดทอนจากการแต่งกายของ
คนอินเดียและใช้สีขาวเพื่อสื่อให้เห็นถึงสมาธิ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

 7.	การออกแบบพื้นที่ ผู้วิจัยเลือกใช้พื้นที่ส�าหรับ

การแสดง คือ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านในของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพ้ืนที่

บรเิวณเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผ้ามมิีติทัง้ความกว้างความลกึทีมี่

ลกัษณะพืน้ทีแ่บบกึง่ปิดกึง่เปิด บรเิวณรอบ ๆ  ประกอบด้วย

ตะแกรงเหล็กทีม่คีวามแปลกตา สมพร รอดบญุ ให้ทรรศนะ

การออกแบบพื้นที่การแสดงไว้ว่า “งานศิลปะสามารถสร้าง

ขึน้ในพืน้ท่ีเฉพาะเจาะจง (Site Specific) หรอืเป็นพืน้ทีแ่ห่ง

ไหนก็ได้ ซึ่งสามารถแปรสภาพสถานที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

งานแต่จะต้องมีความหมายแปรเปล่ียนไปจากเดิม ถือ

เป็นการสร้างพ้ืนทีข่ึน้มาใหม่ให้มคีวามสร้างสรรค์งานศลิปะ

ตามจินตนาการของศิลปิน” (สมพร รอดบุญ, 2551: 147) 

ผู้วิจัยได้ออกแบบพื้นที่สีเหลี่ยมบริเวณห้องโถงให้เป็นพื้นที่

ใช้ในการแสดง ตามแนวคดิศลิปะกบัพ้ืนทีเ่ฉพาะ เพือ่ให้เกดิ

มุมมองและความแปลกใหม่

	 8.	การออกแบบแสง ผู้วิจัยได้ออกแบบแสงโดย

ค�านึงถึงความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทการแสดง 

สอดคล้องกับทรรศนะของธรากร จันทนะสาโร ได้กล่าวไว้

ว่า “แสงมหีน้าทีบ่อกเล่าบรรยากาศหรอืขยายอารมณ์ความ

รู้สึกเรื่องราวของผู้แสดง อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยบอกในเรื่อง

ของเวลา เหตกุารณ์ต่าง ๆ  ให้ผู้ชมได้เกิดความคล้อยตามกับ

การแสดงนัน้ ๆ  เพ่ิมมากยิง่ขึน้” (ธรากร จันทนะสาโร, 2557: 

217) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้แสงสีโทนเย็น ได้แก่ สีขาว  

สีเหลือง สีฟ้า เพือ่ให้ส่ือถงึบรรยากาศแห่งสมาธิ แสงแห่งการ

เริ่มต้น ในช่วงองก์ 1 เชื่อมต่อไปถึงแสงที่สื่อถึงความอบอุ่น

จากการปกป้องดูแล ในองก์ 2 ส่วนในองก์ 3 ได้ค�านึงถึง 

สีโทนร้อน ได้แก่ สีแดง สีส้ม เพื่อใช้สื่อความหมายถึง 

จุดสิ้นสุดการท�าลาย การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

	 ส่วนที่	 2	 แนวคิดหลังในการสร้างสรรค์ผลงาน

นาฏยศิลป์จากสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนา

พราหมณ์-ฮนิด	ูปรากฏแนวคดิ 6 ประการ ได้แก่ 1) แนวคดิ

สัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

2) แนวคดิความเรยีบง่ายตามแนวคดินาฏยศลิป์หลังสมยัใหม่ 

3) แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏยศิลป์  

4) แนวคิดการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ 5) แนวคิด 

การใช้ทฤษฎีทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และ6) แนวคิด 

พหุวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	แนวคิดสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของ

ศาสนาพราหมณ์-ฮนิด	ูจากการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเอกสาร

และงานที่เก่ียวข้อง พบว่าสัญลักษณ์โอมถือเป็นศาสน

สัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณทางความเช่ือของศาสนา

พราหมณ์-ฮินด ูทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึปรัชญาศาสนา ความเชือ่ 

วิถีชีวิตของอารยธรรมอินเดีย ดังที่ ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กล่าวว่า “สญัลกัษณ์โอมถอืเป็นส่ิงแทนความถงึ 3 มหาเทพ 

ได้แก่ พระพรหม คือ ผู้สร้าง พระวิษณุ คือ ผู้ปกป้องดูแล 

และพระศิวะ คือผู้ท�าลายหรือผู้พิพากษาผู้ที่กระท�าความ

ผิด” (ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2561) 

นอกจากนีผู้ว้จิยัได้ศึกษาผลงานการแสดงของนราพงษ์ จรสัศรี 

ได้อธิบายไว้ว่า “การแสดงเร่ืองนารายณ์อวตาร เป็นการ

แสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ยังคงให้ความส�าคัญต่อการ

รกัษาเอกลกัษณ์ทรงคณุค่าของวรรณกรรม ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีทางความเชื่อ โดยยังคงรักษาคติธรรมข้อคิดของ

เรื่องไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีใช้แนวคิดสัญลักษณ์ในความ

เชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพื่อเป็นแนวทางในการ

ออกแบบฉาก อุปกรณ์ในการแสดงเพื่อส่ือให้เห็นถึงพระ

นารายณ์” (นราพงษ์ จรสัศร,ี สมัภาษณ์, 8 มถินุายน 2561) 

ทัง้นีผู้ว้จิยัจงึน�าแนวคดิทีไ่ด้จากการศกึษานีม้าสร้างสรรค์ใน

รูปแบบผลงานทางนาฏยศิลป์ และเพื่อเป็นแนวทางในการ

สร้างองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ บทการแสดง ลีลา และ

อุปกรณ์ จากแนวคิดสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู อันเป็นประโยชน์ต่อยอดทางแนวคิดในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ 

อื่น ๆ ต่อไป

ตารางที่	2 ตารางการเปรียบเทียบภาพการแสดงที่ค�านึงถึงแนวคิดสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ภาพการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เรื่อง นารายณ์อวตาร
ในการออกแบบเป็นการแสดงนาฏยศิลป์ ของ นราพงษ์ จรัสศรี
ที่มา: ภาพส่วนตัวของ นราพงษ์ จรัสศรี

ภาพการแสดงการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
จากสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562

	 2.	แนวคิดความเรยีบง่ายตามแนวคิดนาฏยศลิป์

หลังสมัยใหม่	 ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอถึง

ความเรียบง่ายแบบมินิมอลลิสม์ (Minimalism) โดยการ 

ลดทอนและคงเหลือส่ิงทีส่�าคญัของงานศลิปะให้คงอยู ่ผูวิ้จยั

ได้ศกึษาผลงานการแสดงของธรากร จนัทนะสาโร ได้อธบิาย

ไว้ว่า “การค�านึงถึงความประหยัด เรียบง่าย มักจะพบใน

งานศิลปะหลังสมัยใหม่ ซึ่งมีการหลีกหนีความจ�าเจจาก 

กฏเกณฑ์ตามอุดมคติของความเป็นแบบแผนคลาสสิกและ

สมัยใหม่” (ธรากร จนัทนะสาโร, 2557: 83) จึงได้น�าแนวคดิ

มาใช้ในส่วนของการออกแบบเคลือ่นไหวลลีาเป็นอนัดบัแรก

ด ้วยการน� าท ่ าทางในชีวิตประจ� า วัน (Everyday 

Movement) การน�าท่าทางที่อยู ่ในพิธีกรรมในศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู การน�าวิธีการวาดจุดและเส้นตามแนวคิด

ของทัศนศิลป์ อากัปกิริยาที่ท�าให้เกิดสมาธิมาออกแบบ

เคล่ือนไหวลีลา อีกท้ังการออกแบบ เคร่ืองแต่งกายทีใ่ห้ความ

ส�าคญักบัรูปแบบวิธีการนุง่ผ้าของอินเดยีตดัถอนการสวมใส่

เครื่องประดับภายนอก การออกแบบอุปกรณ์ได้ค�านึงถึง

ความประหยัดแต่ยังคงให้ความหมายที่ชัดเจน ส่วนการ

ออกแบบดนตรี ได้ใช้แนวคิดความเรียบง่ายโดยเลือกเครื่อง

ดนตรีน้อยช้ิน แต่สามารถสื่อความหมายตรงตามบทการ

แสดงที่วางไว้
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ตารางที่	3 ตารางการเปรียบเทียบภาพการแสดงที่ค�านึงถึงแนวคิดความเรียบง่ายตามแนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ 

ภาพการแสดงนาฏยศลิป์จากแนวคดิไตรลกัษณ์ในพระพทุธศาสนาของ 
ธรากร จันทนะสาโร
ที่มา: (ธรากร จันทนะสาโร, 2557 : 335)

ภาพการแสดงเรื่อง การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
จากสัญลักษณ์โอม ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562

	 3.	 แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง 

นาฏยศิลป์ จากการศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและ

สังเกตการณ์ภาคสนาม พบว่ามีศิลปินเป็นจ�านวนมากที่ได้

น�าสัญลักษณ์โอมมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะแขนงต่าง ๆ 

โดยส่วนใหญ่จะพบในงานจิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม นฤมิตศิลป์ ฯลฯ ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจ

ในการน�าสญัลกัษณ์โอมมาน�าเสนอในรปูแบบของงานนาฏย

ศลิป์สร้างสรรค์ โดยใช้วิธกีารเคล่ือนไหวลีลามาถ่ายทอดและ

สื่อสารความหมายที่ลึกซึ้งของสัญลักษณ์อันเป็นนามธรรม

ท�าให้เกิดเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ผู้วจิยัได้ผนวกแนวคดิ

ทางองค์ประกอบทัศนศิลป์มาวิเคราะห์ผ่านลายเส้นที่

ปรากฏในสญัลกัษณ์แล้วจึงน�ามาออกแบบเป็นบทการแสดง 

การออกแบบลีลา จึงเป็นการพัฒนารูปแบบของงานศิลปะ

ทีเ่กีย่วกบัสญัลกัษณ์โอมให้มคีวามแตกต่างแปลกใหม่และมี

ความน่าสนใจมากขึน้ โดยมุง่เน้นวธิกีารหาสิง่ใหม่ ๆ  ทีย่งัคง

อยู่บนพื้นฐานทางความเชื่อของอารยธรรมอันดีงาม 

   จากการศกึษาผลงานนาฏยศลิป์สร้างสรรค์ของ

นราพงษ์ จรัสศรี เร่ือง พระมหาชนก ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า 

“การแสดงชุด พระมหาชนก ถือเป็นการแสดงที่ใช้หลักการ

ทางความงดงามของแนวคิดทางองค์ประกอบศิลป์มา 

สร้างสรรค์ออกแบบองค์ประกอบในการแสดงเพ่ือให้เกดิภาพ

ที่ประหนึ่งเทพนิยายให้ความรู้สึกความขลังความศักดิ์สิทธิ์ 

โดยให้ความส�าคัญกับแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการ

แสดงนาฏยศิลป์ใหเกิดความแปลกใหม่ ที่ไม่ซ�้าจ�าเจ อีกทั้ง

เพิ่มความตื่นตาตื่นใจด้วยการออกแบบฉาก แสงสี ผสาน

เทคนิคเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการออกแบบดนตรีผ่าน

บทเพลงที่มีการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ โดยให้ผู้แสดงเป็นผู ้

ขับเนื้อเรื่องมีการแฝงปรัชญา คติธรรมที่เป็นประโยชน์ใน

การน�าไปปรับใช้ให้แก่ปวงชนชาวไทย” (นราพงษ์ จรัสศรี, 

สัมภาษณ์, 8 มิถุนายน 2561)

ตารางที่	4 ตารางการเปรียบเทียบภาพการแสดงที่ค�านึงถึงแนวคิดความเรียบง่ายตามแนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่

ภาพการแสดงเรื่อง พระมหาชนกของ นราพงษ์ จรัสศรี
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของ ของ นราพงษ์ จรัสศรี

ภาพการแสดงเรื่อง การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ 
จากสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 4.	 แนวคิดการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป ์

การใช้สัญลักษณ์เพ่ือน�าเสนอเร่ืองราวถือเป็นวิธีการที่มี

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบนาฏยศิลป์หลัง

สมยัใหม่ทีน่�าสญัลักษณ์มาใช้ในการส่ือสารความหมายอย่าง

ตรงไปตรงมา ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการน�าเสนอผ่านสัญลักษณ์ 

ได้แก่ 1) สัญลักษณ์ทางอุปกรณ์ คือ ร่ม โดยน�าโครงสร้าง

ของร่มที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งตรงกับรูปแบบ (Form)  

มาออกแบบให้เกิดความสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับ 

ความหมาย (Content) ถงึการปกป้องดแูลของสญัลกัษณ์โอม 

2) สญัลกัษณ์ทางเสียง เช่น เสยีงของเชลโล่ เสียงขันทเิบต และ

เสียงกลอง เป็นต้น 3) สัญลักษณ์ทางสี ได้แก่ สีขาวในการ

ออกแบบเครื่องแต่งกาย สัญลักษณ์ที่ได้ท�าการกล่าวมาได้มี

การถอดความหมายอย่างมีเหตุผลและลึกซ้ึงตามแนวคิด

แบบมินิมอลลิสม์ (Minimalism) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา

ผลงานของธรากร จันทนะสาโร ได้กล่าวไว้ว่า “ในงานวิจัย

เรือ่ง นาฏยศลิป์จากแนวคดิไตรลกัษณ์ในพระพทุธศาสนา” 

ได้ค�านงึการใช้สญัลกัษณ์น�าเสนอผ่านการสือ่ความหมายเชิง

ประจกัษ์อย่างตรงไปตรงมา ได้แก่ ดอกบวัและเทยีนไข ร่วม

กับเปลวไฟ อีกทั้งยังใช้สีสัญลักษณ์คือ สีขาว ในการ

สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ

สัมพันธ์กับแนวคิดไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา” (ธรากร 

จันทนะสาโร, 2557: 245-246) 

ตารางที่	5	ตารางการเปรียบเทียบภาพการแสดงที่ค�านึงถึงแนวคิดการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ 

ภาพการแสดงนาฏยศิลป์จากแนวคิดไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา 
ของ ธรากร จันทนะสาโร
ที่มา: (ธรากร จันทนะสาโร, 2557 : 330)

ภาพการแสดงเรื่อง การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
จากสัญลักษณ์โอม ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562

	 5.	 แนวคิดการใช้ทฤษฎีทางด้านศิลปกรรม

ศาสตร์	 ในการวิจัยในคร้ังนี้ผู ้วิจัยได้ค�านึงถึงทฤษฎีทาง 

ทศันศิลป์ ดุรยิางคศลิป์ และนาฏยศลิป์ มาบรูณาการในส่วน

ของการออกแบบองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ 1) ด้านการ

ออกแบบบทการแสดง ได้ใช้แนวคิดทางทัศนศิลป์มา

วิเคราะห์ในการแบ่งบทการแสดงออกเป็น 3 องก์ 2) ด้าน

การออกแบบลีลาได้น�าแนวคิดทัศนธาตุซึ่งเป็นแนวคิดทาง

ทัศนศิลป์มาบูรณาการควบคู่กับแนวคิดทางนาฏยศิลป์ใน

การออกแบบการเคลื่อนไหวของนักแสดง 3) ด้านการ

ออกแบบเสียงได้น�าแนวคิดทางดุริยางคศิลป์มาวิเคราะห์

เสียงและเลือกเครื่องดนตรีในการประกอบการแสดง  

4) อุปกรณ์การแสดง โดยการใช้แนวคิดมินิมอลลิสม์ 

(Minimalism) มาออกแบบอปุกรณ์ในการสือ่สารทางความ

หมาย 5) ด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ได้น�าแนวคดิทาง

ทฤษฎีของสี และวิธีการลดทอนมาออกแบบรูปแบบของ

เคร่ืองแต่งกายที่เรียบง่ายประหยัด และสะดวกต่อการ

เคลื่อนไหว 6) การออกแบบพื้นที่ โดยน�าแนวคิดโครงสร้าง

ทางทัศนศิลป์มาออกแบบและจัดพื้นที่ในการแสดง 7) การ

ออกแบบแสง ที่ใช้แนวคิดการผสมแสงสีเพื่อสื่อความหมาย

ทางอารมณ์และความรู้สึกควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวทาง

นาฏยศลิป์ในการค�านงึถึงทฤษฎทีางทศันศลิป์ ดรุยิางคศิลป์ 

และนาฏยศิลป์ มาใช้เป็นแนวคิดในการองค์แบบองค์

ประกอบแสดง ท�าให้เห็นถงึพลงัแห่งการขบัเคลือ่นทางความ

เชื่อ ค่านิยม วิวัฒนาการ ของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์

ที่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันของแนวคิดทางศิลปกรรม

ศาสตร์ได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาผลงานนาฏยศิลป์

สร้างสรรค์ของนราพงษ์ จรสัศร ีในพธีิเปิด–ปิดในการแข่งขนั

กีฬาเอเ ช่ียนเกมส ์ค ร้ังที่  13 ได ้ ให ้ทรรศนะไว ้ว ่ า  
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“ในการแสดงครัง้นีไ้ด้บรูณาการแนวคดิการใช้ทฤษฎีทางด้าน

ศลิปกรรมศาสตร์ น�ามาออกแบบสร้างสรรค์เร่ืองราวให้เกิด

ความชัดเจนให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการแสดงชุดบูรพ

ประทีปที่มีการใช้องค์ประกอบทัศนศิลป์ในการออกแบบ

อปุกรณ์โดยใช้โคมไฟท่ีเป็นดอกบวัแสดงเป็นสญัลักษณ์ แทน

สติปัญญาที่มีความเป็นผู ้น�าสู ่การเป็นผู ้รู ้แจ้ง ผ่านการ

เคลื่อนไหวลีลาและการแปรแถวที่เป็นเส้นโค้ง เส้นตรง 

วงกลมสอดคล้องกับดนตรีประกอบการแสดงและมีการใช้

รูปสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนเกมส์มาเป็น 

แรงบันดาลใจในการแสดงชุดนี้” (นราพงษ์ จรัสศรี, 

สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2561) 

ตารางที่	6 ตารางการเปรียบเทียบภาพการแสดงที่ค�านึงถึงแนวคิดทฤษฎีทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

ภาพการแสดงชุด บูรพประทีป ในพิธีเป ิดในการแข่งขันกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ของ นราพงษ์ จรัสศรี
ที่มา: ภาพถ่ายส่วนตัวของ ของ นราพงษ์ จรัสศรี

ภาพการแสดงเรื่องการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
จากสัญลักษณ์โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562

	 6.	 แนวคิดพหุวัฒนธรรม แนวความคิดของการ

แสดงที่เกี่ยวข้องสัญลักษณ์โอมถือเป็นวัฒนธรรมทางความ

เชือ่ของศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูรปูแบบการแสดงได้น�าเสนอ

ในรูปแบบนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ซึ่งมีลีลาการเคลื่อนไหว

ท่ีใช้แนวคิดมินิมอลลิสม์ (Minimalism) กับท่าทางในชีวิต

ประจ�าวัน (Everyday Movement) ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ

ตะวนัตกมาผสมผสานกบัลีลาการเคล่ือนไหวของนาฏยศลิป์

อินเดีย ได้แก่ ภาษามือ (มุทรา) การแสดงออกทางสีหน้า 

(อภินัยยา) การตบเท้า การหมุน มีการออกแบบเสียงโดย

เลอืกใช้เครือ่งดนตรใีนวงออเคสตร้า (Orchestra) คอื เชลโล 

(Cello) ของตะวันตก และเคร่ืองดนตรีของตะวนัออก ได้แก่  

กลองไทโกะ (Tai-ko) ของประเทศญี่ปุ่น ขันทิเบต (Singing 

Bowl) กลองตับบลา (Tabla) โดยมีการออกแบบท�านอง

เพลงให้มีเสียงคล้ายคลึงกับดนตรีอินเดียความหลากหลาย

วัฒนธรรมของการแสดงชุดนี้จึงมีวัฒนธรรมของตะวันออก

และวัฒนธรรมของตะวันตกผสมผสานอยูใ่นการแสดง ผูว้จิยั

ท�าการศึกษาผลงานของวรรณวิภา มธัยมนนัท์ ซึง่ท�าการวจิยั

เรือ่งการสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากแนวคดิการแบ่งภาคของ

พระนารายณ์ โดยอธิบายถึงการใช้แนวคิดพหุวัฒนธรรมใน

การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไว้ว่า “ได้ค�านึงถึงแนวคิด 

พหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม

ตะวันตก และวัฒนธรรมอินเดีย โดยน�าแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กบัพระนารายณ์ทีม่วีฒันธรรมความเช่ือของศาสนาเกีย่วกบั

การศรัทธาพระนารายณ์ น�าเสนอรูปแบบนาฏยศิลป ์

ร่วมสมยั ซึง่มลีลีาการเคลือ่นไหวมอืแบบนาฏยศลิป์ไทยและ

การเคลื่อนไหวส่วนท้ายแบบตะวันตก การออกแบบเสียง

ดนตรีด้วยเคร่ืองทีใ่ช้เคร่ืองสายผสมป่ีพาทย์ ท�านองเพลงให้

เสียงคล้ายคลึงกับดนตรีอินเดีย” (วรรณวิภา มัธยมนันท์, 

2558: 245) 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางที่	7 ตารางการเปรียบเทียบภาพการแสดงที่ค�านึงถึงแนวคิดพหุวัฒนธรรม 

ภาพการแสดงเรือ่งการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาค
ของพระนารายณ์ ของวรรณวิภา มัธยมนันท์
ที่มา: (วรรณวิภา มัธยมนันท์,2558: 266)

ภาพการแสดงเรื่องการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
จากสัญลักษณ์โอม ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562

สรุปและอภิปรายผล
 ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์การสร้างสรรค์

ผลงานทางนาฏยศลิป์โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากสญัลกัษณ์

โอม ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ร่วมกับการใช้

แนวคิดเรื่องสัญศาสตร์ แนวคิดองค์ประกอบทัศนศิลป์ 

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการ

ถ่ายทอดในรปูแบบนาฏยศลิป์หลังสมยัใหม่ โดยมกีารแสดง

ทั้งหมด 3 องก์ ตามแนวคิดองค์ประกอบการแสดง 8 

ประการ ดังนี้ ด้านการออกแบบบทการแสดง เป็นการ

วิเคราะห์ จากแนวคิดทางทัศนศิลป์ท่ีปรากฏในสัญลักษณ์

โอม ได้แก่ จุดและเส้นโค้ง มาผนวกกับความหมายของ

แนวคิดสญัลกัษณ์โอมทีป่ระกอบไปด้วยตวัอกัษร 3 ค�า ได้แก่ 

มะ (M) อะ(A) อ ุ(U) ด้านการคดัเลอืกนกัแสดง คดัเลอืกจาก

ผูม้คีวามสามารถทางด้านนาฏยศิลป์อนิเดยีและตะวนัตก อีก

ทั้งสามารถส่ือสารทางอารมณ์และความรู ้สึก ด้านการ

ออกแบบลีลา ได ้ รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของ 

นาฏยศิลปินทั้งตะวันตกและตะวันออก ด้านการออกแบบ

เสยีง เป็นการแสดงดนตรสีด โดยเลอืกเครือ่งดนตรชีิน้เดีย่ว

ทีม่เีสยีงท�าให้เกดิสมาธ ิด้านการออกแบบอปุกรณ์ประกอบการ

แสดง น�าแนวคิดการใช้สัญลักษณ์ เน้นความหมายที่สื่อสาร

แบบตรงไปตรงมาและความเรียบง่าย ด้านการออกแบบ

เครื่องแต่งกาย ออกแบบโดยใช้แนวคิดมินิมอลลิสม์ 

(Minimalism) โดยเน้นความเรียบง่าย ลดทอนรูปทรงของ

ลักษณะวิธีการแต่งกายของอินเดียแต่ยังคงความเป็น

เอกภาพ ด้านการออกแบบพ้ืนที ่ได้น�าแนวคดิศลิปะกบัพืน้ที่

เฉพาะ (Site Specific) มาปรับเปลี่ยนพื้นที่การแสดงให้ใน

รปูแบบอืน่ ท่ีไม่จ�ากดัแค่ในโรงละคร เพือ่ให้เกดิมมุมองและ

ความแปลกใหม่ ด้านการออกแบบแสง ใช้แนวคิดทฤษฎขีอง

สีมาสื่อสารทางความหมายของเรื่องราว อารมณ์และความ

รู ้สึก นอกจากนี้ได้ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 

นาฏยศิลป์ 6 ประเดน็ ได้แก่ แนวคดิสญัลกัษณ์โอมในศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู แนวคิดความเรียบง ่ายตามแนวคิด 

นาฏยศิลป์หลงัสมยัใหม่ แนวคิดความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง

นาฏยศิลป์ แนวคิดการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ 

แนวคิดการใช้ทฤษฎีทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ แนวคิดการ

ใช้พหุวัฒนธรรม จากการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จาก

สัญลักษณ์โอม ในความเช่ือของศาสนาพราหมณ์-ฮินดคูรัง้นี้ 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในแนวคดินาฏยศลิป์หลงัสมยัใหม่ 

(Postmodern Dance) โดยค�านึงถึงความเรียบง่าย และ

การน�าสญัลกัษณ์มาใช้ในการสือ่สารความหมายอย่างตรงไป

ตรงมา ซ่ึงผลงานคร้ังนี้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยทุกประการ ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 

ธรากร จันทนะสาโร ที่ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการ

สร้างสรรค์นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ “ในงานวิจัยสร้างสรรค์ 

เร่ือง นาฏยศิลป์จากแนวคิดไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนา 

พบว่า นาฏยลกัษณ์หลายประการท่ีเป็นลกัษณะโดยรวมของ

นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการเคลื่อนไหว

ร่างกายในลักษณะที่พัฒนาจากวิธีคิดแบบมินิมอลลิสม์ 

(Minimalism) พบว่า สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในผลงาน

นาฏยศิลป์ประเภทอื่น ๆ หรือศิลปะการแสดงที่มีความใกล้

เคียงกันได้” (ธรากร จันทนะสาโร, 2557: 295)
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ข้อเสนอแนะ
 1. การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยศิลป์ท่ีมีการ 

บูรณาการจากแนวคิดทางองค์ประกอบทัศนศิลป์ผนวกกับ

แนวคิดทางนาฏยศิลป์ สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ในรูปแบบอื่นต่อไปได้

 2. แนวคิดหลังการสร้างสรรค์การแสดงทั้ง 6 

ประการ ของผลงานการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากสัญลกัษณ์

โอมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สามารถเป็น

แนวทางในการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ 

แขนงอื่น ๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดในรูปแบบ

สัญลักษณ์หรือรูปแบบอื่น ๆ ต่อไปได้
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สัง่สอนผลกัดนัพร้อมให้ค�าแนะน�าในการวิจยัเชงิสร้างสรรค์

ครัง้นี ้ตลอดจนเป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรูก้ารสร้างสรรค์งาน

ทางนาฏยศิลป์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 2. ขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนการศึกษาระดับ
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บทคัดย่อ
 กลวธีิการตกีลองมลายใูนเพลงเร่ืองนางหงส์ กรณศีกึษาครฐูริะพล น้อยนติย์ มจีดุมุง่หมายของการวิจัยดงันี ้1. เพ่ือ

ศกึษาแนวคิดการผกูเพลงเร่ืองนางหงส์ของครฐูริะพล น้อยนิตย์ 2. เพือ่ศกึษากลวธิกีารตีกลองมลายใูนเพลงเรือ่งนางหงส์ของ

ครฐิูระพล น้อยนติย์ ใช้ระเบยีบวธิวิีจยัเชงิคณุภาพโดยการจดัสมัมนาเชิงปฏิบตักิารและรวบรวมข้อมลูเพือ่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ครูฐิระพล น้อยนิตย์ เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ทางด้านดนตรีไทย ได้สร้างผลงานดนตรีไว้อย่างเป็นที่ประจักษ์  

โดยเฉพาะผลงานการผูกเพลงเร่ืองนางหงส์ชุดแรกไว้ถึง 12 เรื่อง ในการผูกเพลงเรื่องนางหงส์ทั้ง 12 เรื่องนั้น ครูฐิระพล  

น้อยนิตย์ ได้ค�านึงถึงลูกตกของเพลงสามชั้นที่มีความหลากหลายของเสียง คือ ลูกตกเสียงโด เร มี และเสียงลา แล้วหาเพลงเร็ว

ที่มีเสียงสัมพันธ์กับลูกตกกับเพลงสามชั้น โดยมีความสัมพันธ์การเชื่อมต่อเพลงคือ รูปแบบลูกตกห้องที่ 8 ของเพลงสามชั้น

กับเพลงเร็ว มีลูกตกเสียงเดียวกันพบ 6 ครั้ง มีลูกตกไม่ตรงกันพบ 6 ครั้ง มีการสัมผัสเสียงจากลูกตกสุดท้ายของเพลงสามชั้น

กับลูกตกเพลงเร็วห้องที่ 4 และจากลูกตกสุดท้ายของเพลงสามช้ันกับลูกตกเพลงเร็วห้องที่ 8 เป็นคู่เสียงที่พบมากที่สุดคือ  

คู่สนิท 2) กลวิธีตีกลองมลายูในเพลงเรื่องนางหงส์ทั้ง 12 เรื่อง ครูฐิระพล น้อยนิตย์ได้สร้างสรรค์เทคนิคต่างๆ ไว้คือ การตีกลอง

ในเพลงนางหงส์สองชั้น กับสามชั้น ยึดการตีกลองตามแบบดั้งเดิม ในเพลงนางหงส์หกช้ันมีการตีหน้าทับประกอบการ 

เดี่ยวเครื่องมือ 3 หน้าทับ ได้แก่ หน้าทับนางหงส์หกชั้น หน้าทับนางหงส์สามชั้น และหน้าทับบัวลอย การตีกลองในเพลง 

สามชั้นจะให้ความส�าคัญกับการเข้าเพลงและการบรรเลงตลอดทั้งเพลง การใช้หน้าทับนางหน่ายกับท�านองเพลงในรูปแบบ

ต่างๆ และการตีหน้าทับในท�านองจบของเพลง และการตีกลองในเพลงเร็วถือว่ามีการสร้างสรรค์ จังหวะกลอง โดยใช้ 

หน้าทับกลองน�าก่อนการตีเข้าท�านองเพลงเร็ว กลองตีหน้าทับตามท�านองเพลง การตีที่บรรเลงท�านองเพลงเร็วไปก่อนแล้ว

หน้าทับกลองเข้าตีในระหว่างท�านองเพลง การน�าท�านองเพลงเร็วมาขยายแล้วใส่หน้าทับกลองให้เข้ากับท�านอง 

 การตกีลองมลายนูัน้ผู้ตกีลองจะต้องมีทกัษะทีใ่กล้เคยีงกบัคู่ทีต่ด้ีวยกนัและต้องเข้าใจในท�านองเพลงด้วย ครฐูริะพล 

น้อยนิตย์ ได้ออกแบบการตีกลองไว้แล้ว หากผู้ที่น�าไปปฏิบัติท�าให้ถูกต้องก็จะท�าให้การบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์เกิดความ

ไพเราะ

ค�าส�าคัญ : กลองมลายู, เพลงเรื่องนางหงส์, ฐิระพล น้อยนิตย์

Abstract
 The aims of this research were to study the arrangement of Nang Hong song and to study the 

technique of Malayu Drum performance in the Nang Hong song arranged by Kru Thirapol Noinid. The 

qualitative research methodology was utilized in this study.
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 Kru Thirapol Noinid is the expert in Thai music and has produced the work of Thai music especially 

the arrangement of Nang Hong song. The first series of Nang Hong song was divided into 12 series. The 

technique concerned in arrangement was Look Tok of Sam Chan song which was various, i.e. Do (C), Re 

(D), Me (E), and La (A). Then, the Pleng Raw relating to Look Tok was collected in Sam Chan song. As the 

result, the relation and combination of songs were categorized into: 1) Look Tok in 8th room of Sam Chan 

and Pleng Raw had the same Look Tok and 2) different Look Tok and they were found 6 times. There 

was touching sound from the last Look Tok of Sam Chan song with Look Tok of Pleng Raw in the 4th 

room and from the last Look Tok of Sam Chan with Look Tok of Pleng Raw in the 8th room. These were 

frequently found in Khu sa nit’s work. 

 In Nang Hong song, Kru Thirapol Noinid has contributed techniques of Malayu drum performance 

as following: firstly, song Chang and Sam Chan followed by original version but in Hok Chan, Nar Tab was 

played with three solo instruments: Nar Tab Nang Hong Hok Chan, Nar Tab Nang Hong Sam Chan, and 

Nar Tab Nang Hong Sam Chan. The most important technique of Drum performance in Sam Chan song 

was based on Song entrance to Nar Tab Nang Hong playing, using Nar Tab Nang Nai with various rhythms 

of songs, and played Nar Tab in the final rhythm of song. There were many techniques of drumming in 

Pleng Raw which was Nar Tab leader drumming before fast rhythm entrance, Nar Tab followed by rhythm, 

performance Pleng Raw before Nar Tab drumming during rhythm, and expanding fast song and putting 

Nar Tab drumming with rhythm accordingly. 

 Finally, to perform Malayu drum, performers need to work closely with grand public partners 

and to truly understand the rhythm. Kru Thirapol Noinid has designed drumming. The performance will 

be beautiful and smooth when the performers properly follow his pattern. 

Keyword : Malayu Drum, Nang Hong Song, Thirapol Noinid 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การพฒันารูปแบบวงป่ีพาทย์นางหงส์เพือ่บรรเลง

ได้รับอิทธิพลมาจากวงประโคมที่บรรเลงในงานพระราชพิธี

โดยมีเครื่องดนตรีที่ส�าคัญคือ ปี่ไฉน และกลองชนะ บรมครู

ทางดนตรีไทยได้น�าเครื่องดนตรีในวงประโคมมาประยุกต์

เป็นวงบัวลอยหรือที่เรียกกันว่า “ตีบัวลอย” ในอดีตใช้

ประโคมในงานศพเจ้านาย ภายหลังน�ามาบรรเลงในงานศพ

ของบุคคลส�าคัญทางดนตรีหรือบุคคลส�าคัญทางสังคม  

ต่อมามีการพัฒนาเป็น “วงปี่พาทย์นางหงส์” โดยเกิดจาก

การน�าวงปี่พาทย์มาประสมกับวงบัวลอย ซึ่งใช้ปี่ชวาแทน 

ปี่นอกและปี่ใน และใช้กลองมลายู 1 คู่ เป็นตัวเดินจังหวะ

หน้าทับแทนเคร่ืองหนงัทกุชนดิท่ีเคยใช้ในวงป่ีพาทย์มาแต่เดมิ

 สมัยโบราณการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์ 

บรรเลงเฉพาะแต่เพลงเร่ืองนางหงส์สองชัน้เพลงเดยีว จนสมยั

ทีเ่กดิเพลงประเภทสามชัน้ข้ึนมีผลท�าให้เพลงในเร่ืองนางหงส์

ถูกคีตกวีน�าไปตกแต่งขยายขึ้นเป็นสามชั้น และการบรรเลง

เพลงเรื่องนางหงส์สามชั้นก็วิวัฒนาการออกไป เริ่มด้วยเพลง

นางหงส์สามชัน้แล้วบรรเลงเพลงสามชัน้อืน่ ๆ  ซึง่กลองมลายู

ตีประกอบก็จะตีหน้าทับนางหน่าย แล้วออกเพลงเร็วและ

เพลงเบด็เตลด็อกีเพลงหนึง่จงึออกลกูหมด หรอืเริม่ด้วยเพลง

นางหงส์สามชั้น เพลงเร็ว และเพลงสามชั้นอื่น ๆ และออก

เพลงเรว็ ต่อจากนัน้จะออกเพลงฉ่ิง กราวนอก แล้วออกภาษา

ต่าง ๆ เช่น จีน เขมร ตะลุง พม่า ฯลฯ สุดท้ายก็ลงเพลงเร็ว

อีกครั้งจึงออกลูกหมด (มนตรี ตราโมท, 2530: 50)

 คีตกวีผู้เรียบเรียงเพลงเร่ืองประเภทนางหงส์จะ

ต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้ กว้างขวางในแนวทางเพลง

อย่างลกึซึง้ และมหีลกัในการพจิารณาเก่ียวกับส�านวนเพลง

ที่น�ามาเชื่อมโยงระหว่างเพลงต่าง ๆ  เป็นพิเศษ ซึ่งแต่ละคน

อาจจะวางหลักเกณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน

ไป (เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์; ชัยภัค ภัทรจินดา; และ อานันท์ 

นาคคง. 2539: 41) บุคคลที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันว่ามี

กระบวนการเรยีบเรยีงเพลงเรือ่งนางหงส์อย่างเป็นระเบยีบ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น่าสนใจ ได้แก่ ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูพินิจ ฉายสุวรรณ 

นอกจากนี้ ครูฐิระพล น้อยนิตย์ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้รับ

การยอมรับ เพราะนอกจากจะรักษาแบบแผนโบราณแล้ว 

ยงับรรจเุพลงใหม่แทรกในเพลงเรือ่งนางหงส์ และสร้างรปูแบบ

ส�าหรับการตีกลองมลายูในเพลงเรื่องนางหงส์ไว้อีกด้วย  

ถือเป็นการสร้างสรรค์ที่น่าศึกษายิ่ง

 ครฐูริะพล น้อยนติย์ ได้รบัการถ่ายทอดทางดนตรี

จากครูประสทิธิ ์ถาวร (ศลิปินแห่งชาต)ิ ครูพร้ิง กาญจนผลนิ 

ครูเทียบ คงลายทอง ครูบาง หลวงสุนทร ครูจิ้มลิ้ม ธนาคม 

ครูประสงค์ พิณพาทย์ ครูสมาน น้อยนิตย์ จากการศึกษา

ด้านดนตรีและประสบการณ์การบรรเลงดนตรีท�าให้ 

ครฐิูระพล น้อยนติย์ มคีวามเชีย่วชาญในศาสตร์ของดนตรไีทย 

และยังเป็นผู้เรียบเรียงเพลงเรื่องนางหงส์ไว้จ�านวนมาก

 จากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงท�าการศึกษา

แนวคิดในการผูกเพลงเร่ืองนางหงส์และศึกษากลวิธีการ 

ตีกลองมลายูในเพลงเรื่องนางหงส์ของครูฐิระพล น้อยนิตย์ 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาศาสตร์ดนตรีไทยที่เกี่ยวกับ

เพลงเร่ืองนางหงส์ นอกจากนีย้งัเป็นการอนรัุกษ์และสบืทอด

ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาแนวคดิการผูกเพลงเร่ืองนางหงส์ของ

ครูฐิระพล น้อยนิตย์

 2. เพื่อศึกษากลวิธีการตีกลองมลายูในเพลงเรื่อง

นางหงส์ของครูฐิระพล น้อยนิตย์

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 ขั้นรวบรวมข้อมูล

 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั 

บทความและเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

 2. รวมรวมข้อมูลด้านท�านองเพลงเรื่องนางหงส์

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ครูฐิระพล น้อยนิตย์

 3. บนัทกึภาพเคล่ือนไหวจากการอบรมกลวธิกีาร

ตีกลองมลายูจากครูฐิระพล น้อยนิตย์ 

 ขั้นศึกษาข้อมูล

 1. น�าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย 

บทความและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาแยกประเภทจัดเป็น

หมวดหมู่ตามประเภทของข้อมูล และจัดล�าดับให้มีความ

สัมพันธ์กัน

 2. น�าข้อมลูเพลงเรือ่งนางหงส์ทีผ่กูโดยครฐูริะพล 

น้อยนิตย์ บันทึกเป็นโน้ตไทย

 3. ศึกษาการผูกเพลงเรื่องนางหงส์และกลวิธีการ

ตกีลองมลายขูองครฐูริะพล น้อยนติย์ ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์

และการอบรมกลองมลายูในเพลงเรื่องนางหงส์

	 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ 

ตีกลองมลายู โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. แนวคดิการผกูเพลงเรือ่งนางหงส์ของครฐิูระพล 

น้อยนิตย์

 2.  กลวิธีการตีกลองมลายูในเพลงเรื่องนางหงส์

	 ขั้นน�าเสนอข้อมูล

 ผลการวิจัยเรื่องกลวิธีการตีกลองมลายูในเพลง

เรือ่งนางหงส์ กรณศึีกษา ครฐูริะพล น้อยนติย์ ผูว้จัิยน�าเสนอ

งานวิจยัด้วยการเขยีนแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยแบ่งข้อมลู

เป็นบท 5 บท ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย
	 1.	แนวคดิการผกูเพลงเรือ่งนางหงส์ของครฐูริะพล 

น้อยนิตย์

 ครูฐิระพล น้อยนิตย์ ได้ผูกเพลงเรื่องนางหงส์ 

ชุดแรกไว้ถึง 12 เรื่อง เพื่อใช้ส�าหรับบรรเลงใน 1 งาน โดย

ได้รับแนวคิดการผูกเพลงนางหงส์มาจากการการสั่งสม

ประสบการณ์อย่างยาวนาน จากความสามารถด้านการเรยีน

เครื่องหนัง และการเป็นคนระนาดที่ชอบบรรเลงเพลง 

นางหงส์ รวมทัง้ประสบการณ์ในการได้เหน็ครผููใ้หญ่คอื ครสูอน 

วงฆ้อง ได้บรรเลงและถ่ายทอดเพลงนางหงส์ให้กับรุ่นพี่ที่

เรยีนในวทิยาลยันาฏศิลปเพ่ือไปบรรเลงในงานฌาปนกจิแม่

ของนายจิรัฐ อาจณรงค์ (ศิลปินแห่งชาติ) ที่วัดบางช้างใต้ 

และท่ีส�าคัญคือเทปบันทึกเสียงและวีดีโอจากนายสมาน 

น้อยนติย์ เป็นข้อมูลพืน้ฐานส�าคญัเพือ่สนบัสนนุแนวคดิการ

ผูกเพลงนางหงส์ โดยมีครูพริ้ง กาญจนผลิน คอยแนะน�า

แนวทางเรื่องเพลงและการใช้หน้าทับ 

	 	 1.1	 โครงสร้างของเพลงเรื่องนางหงส์

  จากการศึกษาโครงสร้างเพลงเรื่องนางหงส์ที่

ผูกโดยครูฐิระพล น้อยนิตย์ ทั้ง 12 เรื่อง พบว่ามีขนาดรูป

แบบที่มีความยาวต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
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   1.1.1 โครงสร้างเพลงเรือ่งนางหงส์ขนาดเลก็ 

มี 4 เพลง ประกอบด้วย 1) เพลงนางหงส์เรื่องเทพนิมิต  

2) เพลงนางหงส์เรื่องย่องหงิด 3) เพลงนางหงส์เรื่องอัปสร

ส�าอางค์ 4) เพลงนางหงส์เร่ืองเทพบรรทม เพลงเรื่อง 

นางหงส์ขนาดเลก็จะประกอบไปด้วยเพลงสามชัน้ เพลงเรว็ 

เพลงภาษาออกลูกหมด ใช้บรรเลงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

ก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีกรรม

   1.1.2 โครงสร ้างเพลงเรื่องนางหงส ์ 

ขนาดกลาง มี 5 เพลง ประกอบด้วย 1) เพลงนางหงส์เรื่อง

แสนสุดสวาท (ไม่มีเพลงฉิ่ง) 2) เพลงนางหงส์เรื่องอาหนู  

3) เพลงเรือ่งสาวน้อยเล่นน�า้ 4) เพลงเร่ืองเทพไสยาสน์ (ไม่มี

เพลงฉิ่ง) 5) เพลงนางหงส์เร่ืองแสนเสนาะ (ไม่มีเพลงฉิ่ง) 

เพลงเรือ่งนางหงส์ขนาดกลางจะประกอบไปด้วยเพลงสามช้ัน 

เพลงเร็ว เพลงฉิ่งและไม่มีเพลงฉิ่ง เพลงเร็ว เพลงภาษา

ออกลกูหมด ใช้บรรเลงในช่วงทีม่เีวลาพอประมาณทีว่่างจาก

พิธีกรรม

   1.1.3 โครงสร ้างเพลงเรื่องนางหงส ์ 

ขนาดใหญ่ ม ี3 เพลง ประกอบด้วย 1) เพลงเรือ่งชมสวนสวรรค์ 

ประกอบด้วยเพลงชมสวนสวรรค์ สามชัน้ (เพลงใหญ่) เพลงเร็ว 

เพลงฉิ่ง เพลงเร็ว เพลงภาษาออกลูกหมด 2) เพลงเรื่อง 

นางหงส์ สามชั้น ประกอบด้วยเพลงนางหงส์ สามชั้น  

เพลงสามชัน้ เพลงเร็ว เพลงฉิง่ เพลงเรว็ เพลงภาษาออกลกูหมด 

3) เพลงเรื่องนางหงส์ หกชั้น ประกอบด้วยเพลงนางหงส์  

หกชัน้ (เดีย่วระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเลก็ และระนาด

ทุ้ม) เพลงสามชั้น เพลงเร็ว เพลงฉิ่ง เพลงเร็ว เพลงภาษา

ออกลูกหมด เพลงเรื่องนางหงส์ขนาดใหญ่ผู้บรรเลงจะต้อง

มีทักษะการบรรเลงขั้นสูงใช้บรรเลงเพื่ออวดความสามารถ

ของผู้บรรเลง

	 	 1.2	ความสัมพันธ์การเชื่อมต่อเพลง

  การศกึษาเพลงเร่ืองนางหงส์ทีผู่กโดยครฐูริะพล 

น้อยนิตย์ ทั้ง 12 เรื่องสามารถสรุปความสัมพันธ์การเชื่อม

ต่อเพลงได้ ดังนี้

   1.2.1 ความสัมพันธ์การเชือ่มต่อระหว่าง

เพลงสามชั้นกับเพลงเร็ว

   จากการศึกษาความสัมพันธ์การเช่ือมต่อ

ระหว่างเพลงสามชั้นกับเพลงเร็วทั้ง 12 เรื่อง พบว่า เพลง

สามช้ันท่ีมีลูกตกเสียงโด มีจ�านวน 8 เพลง ได้แก่ เพลง 

เทพบรรทม เพลงแสนเสนาะ เพลงอาหนู เพลงภิรมย์สุรางค์ 

เพลงเทพนิมิต เพลงเทพไสยาสน์ เพลงสาวสอดแหวน และ

เพลงสาวน้อยเล่นน�า้ เพลงสามชัน้ทีม่ลีกูตกเสยีงเร มจี�านวน 

2 เพลง ได้แก่ เพลงแสนสุดสวาท กับเพลงชมสวนสวรรค์ 

เพลงสามชัน้ทีม่ลีกูตกเสยีงม ีมจี�านวน 1 เพลง คอื เพลงย่องหงดิ 

และเพลงสามชั้นที่มีลูกตกเสียงลา มีจ�านวน 1 เพลง คือ 

เพลงอัปสรส�าอางค์

   1.2.2 ความสมัพนัธ์การเชือ่มต่อระหว่าง

เพลงเร็วกับเพลงเร็ว

   จากการศึกษาความสัมพันธ์การเช่ือมต่อ

ระหว่างเพลงเร็วกับเพลงเร็วที่มี 2 เพลงเรียงติดต่อกัน  

พบลกัษณะความสมัพนัธ์ของลกูตก และการสมัผสัเสยีงจาก

ลูกตกเพลงเร็วห้องสุดท้ายของเพลงแรก กับลูกตกเพลงเร็ว

ห้องที่ 4 ของเพลงหลัง และจากลูกตกเพลงเร็วห้องสุดท้าย

ของเพลงแรกกับลูกตกเพลงเร็วห้องที่ 8 ของเพลงหลัง 

สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

   ความสัมพันธ ์ของลูกตกเพลงเร็วกับ 

เพลงเร็ว พบว่าท�านองเพลงที่อยู่ในบันไดเสียงโด มีจ�านวน 

4 เพลง และท�านองเพลงที่อยู่ในบันไดเสียงซอล มีจ�านวน  

4 เพลง โดยเพลงทีน่�ามาเชือ่มต่อกันอยูใ่นบนัไดเสยีงเดยีวกนั 

และมจี�านวนการสมัผสัเสยีงจากลกูตกเพลงเรว็ห้องสดุท้าย

ของเพลงแรกกับลกูตกเพลงเรว็ห้องที ่4 ของเพลงหลงั และ

จากลูกตกเพลงเร็วห้องสุดท้ายของเพลงแรกกับลูกตก 

เพลงเร็วห้องที ่8 ของเพลงหลัง ดงันี ้คูส่นทิ (คูแ่ปด) จ�านวน 

7 ครัง้ / คู่เสนาะ (คูห้่า) จ�านวน 2 ครัง้ / คูเ่สน่ห์ (คูส่ี)่ จ�านวน 

2 ครั้ง / คู่สนาน (คู่สาม) จ�านวน 2 ครั้ง / คู่กระด้าง (คู่หก

กับคู่เจ็ด) จ�านวน 1 ครั้ง

   1.2.3 ความสมัพนัธ์การเชือ่มต่อระหว่าง

เพลงเร็วกับเพลงฉิ่งและเพลงฉิ่งกับเพลงเร็ว

   จากการศึกษาความสัมพันธ์การเช่ือมต่อ

ระหว่างเพลงเร็วกับเพลงฉิ่งและเพลงฉิ่งกับเพลงเร็ว  

พบลักษณะความสัมพันธ์ และการสัมผัสเสียงจากลูกตก

เพลงเร็วห้องสุดท้ายกับลูกตกเพลงฉิ่งห้องที่ 4 กับห้องที่ 8 

และจากลกูตกเพลงฉิง่ห้องสดุท้ายกบัลกูตกเพลงเรว็ห้องที ่4 

กับห้องที่ 8 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

   ความสมัพนัธ์ของลกูตกเพลงเรว็กบัเพลงฉิง่

พบว่าท�านองเพลงที่อยู่ในบันไดเสียงโด มีจ�านวน 5 เพลง 

และท�านองเพลงทีอ่ยูใ่นบนัไดเสยีงฟา มจี�านวน 1 เพลง โดย

เพลงที่น�ามาเชื่อมต่อกันอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน และมี

จ�านวนการสมัผสัเสยีงจากลกูตกเพลงเรว็ห้องสดุท้าย กบัลกูตก

เพลงฉิ่งห้องที่ 4 กับห้องที่ 8 ดังนี้ คู่สนิท จ�านวน 4 ครั้ง  



115

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

/ คู่สนม (คู่สอง) จ�านวน 4 ครั้ง / คู่เสน่ห์ จ�านวน 3 ครั้ง / 

คู่เสนาะ จ�านวน 1 ครั้ง

   ความสมัพนัธ์ของลกูตกเพลงฉิง่กับเพลงเรว็ 

พบว่าท�านองเพลงที่อยู่ในบันไดเสียงโด มีจ�านวน 3 เพลง 

และท�านองเพลงที่อยู่ในบันไดเสียงฟา มีจ�านวน 1 เพลง  

โดยเพลงที่น�ามาเชื่อมต่อกันอยู ่ในบันไดเสียงเดียวกัน  

และมีจ�านวนการสัมผัสเสียงจากลูกตกเพลงฉิ่งห้องสุดท้าย 

กับลูกตกเพลงเร็วห้องที่ 4 กับห้องที่ 8 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

คู่สนิท จ�านวน 3 ครั้ง / คู่สนม จ�านวน 3 ครั้ง / คู่เสน่ห์ 

จ�านวน 1 ครั้ง / คู่สนาน จ�านวน 1 ครั้ง

   1.2.4 ความสัมพันธ์การเชือ่มต่อระหว่าง

เพลงเร็วกับเพลงภาษา

   จากการศึกษาความสัมพันธ์การเช่ือมต่อ

ระหว่างเพลงเร็วกับเพลงภาษา พบลักษณะความสัมพันธ์

ของลูกตก และการสัมผัสเสียงจากลูกตกเพลงเร็วห้อง

สดุท้าย กับลกูตกเพลงภาษาห้องที ่4 และจากลกูตกเพลงเรว็

ห้องสุดท้ายกับลูกตกเพลงภาษาห้องที่ 8 ดังต่อไปนี้

   ความสัมพันธ์ของลูกตกเพลงเร็วกับเพลง

ภาษา พบว่าท�านองเพลงที่อยู่ในบันไดเสียงโด มีจ�านวน 10 

เพลง และท�านองเพลงที่อยู่ในบันไดเสียงฟา มีจ�านวน 2 

เพลง โดยเพลงที่น�ามาเชื่อมต่อกันอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน 

และมจี�านวนการสมัผัสเสียงจากลูกตกเพลงเร็วห้องสดุท้าย 

กับลูกตกเพลงภาษาห้องที่ 4 และจากลูกตกเพลงเร็วห้อง

สุดท้ายกับลูกตกเพลงภาษาห้องที่ 8 สามารถสรุปได้ดังนี้  

คู่สนิท จ�านวน 9 ครั้ง / คู่เสน่ห์ จ�านวน 6 ครั้ง / คู่เสนาะ 

จ�านวน 3 ครั้ง / คู่สนาน จ�านวน 3 ครั้ง / คู่กระด้าง จ�านวน 

1 ครั้ง

   1.2.5 ความสัมพันธ์การเชือ่มต่อระหว่าง

เพลงภาษากับลูกหมด

   เพลงลูกหมดที่น�ามาผูกในเพลงเรื่อง 

นางหงส์ทั้ง 12 เรื่อง สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

   1) ลูกหมดไทย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

   - ลูกหมดไทย เสียงโด 

   เพลงภาษาทีใ่ช้ลกูหมดไทยเสยีงโด มดีงันี้ 

/ ภาษาลาว เพลงไทรน้อย ในเพลงนางหงส์เรือ่งเทพบรรทม 

/ ภาษาแขก เพลงยะวาใหม่ ในเพลงนางหงส์เรื่อง 

เทพไสยาสน์ / ภาษาฝร่ัง เพลงมาร์ชสีนวล ในเพลงนางหงส์

เรื่องชมสวนสวรรค์ / ภาษาแขก เพลงไม่ทราบชื่อ ในเพลง

นางหงส์เรื่องแสนเสนาะ

    ลูกตกสุดท้ายของเพลงภาษาทั้ง 4 เพลง

ที่ใช้กับลูกหมดไทยเสียงโด นั้น มีลูกตกเสียงโดตรงกับ 

เสียงเสียงแรกของลูกหมด การสัมผัสเสียงจึงเป็นการสัมผัส

เสียง คู่สนิท กับคู่สนม

   - ลูกหมดไทยเสียงซอล

   เพลงภาษาที่ใช้ลูกหมดไทยเสียงซอลมี

ดังนี้ / ภาษาแขก เพลงบูกันตาโม๊ะ ในเพลงนางหงส์เรื่อง

ย่องหงดิ / ภาษาลาว เพลงลาวกระแต ในเพลงเรือ่งนางหงส์ 

หกชั้น

   ลูกตกสุดท้ายของเพลงภาษาทั้ง 2 เพลง

ทีใ่ช้กบัลกูหมดไทยเสยีงซอล นัน้ มลีกูตกเสยีงมกัีบเสยีงซอล 

การสัมผัสเสียงจึงเป็นการสัมผัสเสียง คู่เสน่ห์กับคู่กระด้าง 

และคู่สนมกับคู่เสนาะ

   ลูกหมดไทยที่เอาท�านอง 4 ห้องแรกของ

เพลงภาษามาบรรเลงแทน 4 ห้องแรกของลูกหมดไทย  

พบในภาษาลาว เพลงเซลาเมาชัน้เดียว ในเพลงนางหงส์เร่ือง

เทพนิมิต

   ลูกตกสุดท้ายของเพลงเซลาเมาชั้นเดียว 

มลีกูตกเสยีงลา การสมัผสัเสียงจงึเป็นการสมัผสัเสยีงคูส่นิท

กับคู่เสน่ห์

   2) ลูกหมดส�าเนียงเขมร เพลงเขมร 

ต�าข้าวเปลือกในเพลงนางหงส์เรื่องแสนสุดสวาท

   ลูกตกสุดท้ายของเพลงเขมรต�าข้าวเปลอืก 

มลีกูตกเสยีงเร การสมัผสัเสียงจงึเป็นการสมัผสัเสยีงคูเ่สนาะ

กับคู่สนิท

   3) ลูกหมดส�าเนียงจีน เพลงภาษาจีนชุด

กงัเหลง็ ในเพลงนางหงส์เรือ่งอปัสรส�าอางค์ กบัเพลงโป๊ยกงัเหลง็ 

ในเรื่องนางหงส์สามชั้น

   ลูกตกสุดท้ายของเพลงภาษาทั้ง 2 เพลง

มลีกูตกเสยีงโดกบัเสยีงซอล การสมัผสัเสยีงจงึเป็นการสมัผสั

เสียงคู่สนมกับคู่กระด้าง และคู่เสนาะกับคู่เสน่ห์

   4) ลูกหมดส�าเนียงญวน เพลงไม่ทราบช่ือ  

ในเพลงนางหงส์เรือ่งอาหนกูบัเพลงนางหงส์เรือ่งสาวน้อยเล่นน�า้

   ลูกตกสุดท้ายของเพลงภาษาทั้ง 2 เพลง

มีลูกตกเสียงเร การสัมผัสเสียงจึงเป็นการสัมผัสเสียงคู่สนม 

กับคู่กระด้าง และคู่สนิทกับคู่สนิท

	 2.	กลวิธีการตกีลองมลายูในเพลงเร่ืองนางหงส์

 การบรรเลงเพลงนางหงส์ในรูปแบบเดิมจะใช้

กลองทดัตปีระกอบจังหวะ เมือ่เพลงนางหงส์มกีารพฒันามา
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บรรเลงในรูปแบบเพลงเรื่อง โดยน�ากลองมลายูมาบรรเลง

ประกอบจังหวะจึงมีวิธีการตีกลองโดยใช้ไม้ตี อีกนัยหนึ่ง 

คดิว่าได้รบัอิทธพิลมาจากการตกีลองชนะในวงประโคมงาน 

พธิหีลวง หน้าทับกลองมลายไูด้ถกูออกแบบมาใช้บรรเลงกบั

เพลงนางหงส์และเพลงเรื่องนางหงส์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

	 	 2.1	 กลวธิกีารตกีลองมลายใูนเพลงเรือ่งนางหงส์

สองชั้น	สามชั้น	และหกชั้น

  เพลงนางหงส์แต่เดิมมีแค่อัตราจังหวะสองช้ัน

เท่านัน้ มีการน�ากลองมลายมูาตแีทนกลองทดั เม่ือวงป่ีพาทย์

นางหงส์ได้รบัความนยิมมากขึน้จงึมกีารน�าเพลงนางหงส์ใน

ส่วนของเพลงพราหมณ์เกบ็หวัแหวนกบัเพลงสาวสอดแหวน

มาขยายท�านองออกเป็นเพลงเรือ่งนางหงส์สามชัน้ และหกชัน้ 

(บางต�าราเรียกสี่ชั้น) เมื่อเพลงถูกขยายหน้าทับก็ย่อมขยาย

ตามเช่นกัน จากการศึกษาการตีกลองมลายูส�าหรับเพลง

เรือ่งนางหงส์สองชัน้ สามชัน้ และหกชัน้ สามารถสรปุได้ดงันี้

   2.2.1 การตีกลองมลายูส�าหรับการเข้า

หน้าทับในท�านองขึ้นเพลงเรื่องนางหงส์สองชั้น สามชั้น และ

หกชั้นมีดังนี้

   1) ตีหน้าทับ | - - ต ต | - ท - ท | ห้องที่ 

7-8 ในท�านองบรรทัดแรกของเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวน

ในเพลงเรื่องนางหงส์ สองชั้น

   2) ตีหน้าทับ | - - ต ต | - ท - ท | ห้องที่ 

7-8 ในท�านองบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 ของเพลง

พราหมณ์เก็บหัวแหวนในเพลงเรื่องนางหงส์ สามชั้น

   3) ตีหน้าทับ | - - ต ต | - ท - ท | ห้องที่ 

7-8 ในท�านองบรรทัดที่ 1 บรรทัดที่ 2 และบรรทัดที่ 3 ของ

เพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนในเพลงเรื่องนางหงส์ หกชั้น

   2.2.2 การตหีน้าทบักลองมลายใูนท�านอง

ขึ้นเพลงเรื่องนางหงส์สองชั้น สามชั้น และหกชั้น มีดังนี้

   1) เพลงเรื่องนางหงส์ สองชั้น ตีหน้าทับ

ตามหน้าทับทับนางหงส์ สองชั้น

   2) หน้าทับเพลงเร่ืองนางหงส์ สามชั้น 

ตีหน้าทับตามหน้าทับทับนางหงส์ สองชั้น

   3) หน้าทับเพลงเรื่องนางหงส์ หกช้ัน  

ในเพลงเรื่องนางหงส์ หกชั้น ผู้เรียบเรียงได้วางแนวทางการ

บรรเลงโดยไว้ดังนี้

   -  เดี่ ยวระนาดเอกเพลงพราหมณ ์ 

เก็บหัวแหวนอัตราจังหวะหกชั้น ท่อน 1 เที่ยว 1 หน้าทับ

นางหงส์ หกชั้น

   - เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงพราหมณ์เก็บ 

หัวแหวนอัตราจังหวะสามชั้น ท่อน 1 เที่ยว 2 หน้าทับ 

นางหงส์ สามชั้น

   - เดี่ยวฆ้องวงเล็กเพลงสาวสอดแหวน

อัตราจังหวะสามชั้น ท่อน 1 เที่ยว 1 หน้าทับบัวลอย

   - เด่ียวระนาดทุ้มเพลงสาวสอดแหวน

อัตราจังหวะสามชั้น ท่อน 1 เที่ยว 2 หน้าทับบัวลอย

	 	 2.2	กลวิธีการตีกลองมลายูในเพลงสามชั้น

  เพลงสามชั้นที่น�ามาบรรเลงเป็นเพลงเรื่อง 

นางหงส์นัน้เดิมจะเป็นหน้าทบัปรบไก่หรอืหน้าทับสองไม้ แต่เมือ่

น�ามาบรรเลงเป็นเพลงเรือ่งนางหงส์จะใช้หน้าทบันางหน่าย 

โดยกลวิธีตีกลองมลายูในเพลงสามชั้นสามารถสรุปได้ดังนี้

   2.2.1 การเข้าเพลง 

   การน�าหน้าทับมาตีในช่วงขึ้นเพลงถือว่า

เป็นทกัษะส�าคญัทีค่นกลองจะต้องมคีวามเข้าใจในวรรคเพลง 

ต้องค�านวณการนับจังหวะให้ถูกต้องตามวรรค รูปแบบการ

เข้าเพลงของหน้าทับมีดังนี้

   1) ตีหน้าทับ | - - ต ต | - ท - ท | ห้องที่ 

7-8 ในท�านองบรรทัดที่ 1 และตีหน้าทับ | - - ต ต | - ท - ท 

| ห้องที่ 3-4 กับห้องที่ 7-8 ในท�านองบรรทัดที่ 2 ในเพลง

สามชั้นประเพลงปรบไก่ 

   2) การเข้าหน้าทบัในเพลงสามช้ันประเภท

เพลงสองไม้ 

   แบบที่ 1 ตีหน้าทับ | - จ� - ท | - ท - ท | 

- จ� - ท | - ท - ท | ห้องที่ 5-8 ในท�านองบรรทัดที่ 2

   แบบที่ 2 ตีหน้าทับ | - จ� - ท | - ท - ท | 

- จ� - ท | - ท - ท | ห้องที่ 5-8 ในท�านองบรรทัดที่ 1 กับ

บรรทัดที่ 2

   3) ตีหน้าทับ | - - ต ต | - ท - ท | ห้องที่ 

7-8 ในท�านองบรรทัดที่ 2 ในเพลงสามชั้นที่เป็นเพลงขนาด

ใหญ่ (เพลงชมสวนสวรรค์) แล้วตีหน้าทับบัวลอยในท่อน 1 

ทั้งท่อน 

   4) ตีหน้าทับ | - ต - ต | - จฺ - จ� | - ต - ต| 

- จฺ - จ� | - - - พลั่ง | -พลั่ง-พลั่ง | - - - พลั่ง | -พลั่ง-พลั่ง | 

ในท�านองบรรทัดที่ 1 กับบรรทัดที่ 2 ในเพลงภิรมย์สุรางค์

ที่บรรเลงต่อจากเพลงเรื่องนางหงส์ สามชั้น

   5) ตีหน้าทับนางหน่าย| - ต - ต | - จฺ - จ� 

| - ต - ต| - จฺ - จ� | - ต - - | - ท - ต | - ท - ต | - ต - ท | 

ท�านองเพลงสาวสอดแหวน สามชั้น (ทางครูหลวงประดิษฐ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไพเราะ) ที่บรรเลงต่อจากเดี่ยวระนาดทุ้ม ในเพลงเรื่อง 

นางหงส์ หกชั้น ดังนี้

   2.2.2 การตีหน้าทับในเพลงสามชั้น 

   จากการศึกษาการตีกลองมลายูทั้ง 12 

เรือ่ง และจากเพลงสามชัน้ทีน่�ามาบรรเลงในเพลงเรือ่งนางหงส์

ทั้ง 3 รูปแบบสามารถสรุปได้ดังนี้

   1) ตีหน้าทับ| - ต - ต | - จฺ - จ� | - ต - ต| 

- จฺ - จ� | - - - พลั่ง | -พลั่ง-พลั่ง | - - - พลั่ง | -พลั่ง-พลั่ง | 

ก่อนเข้าหน้าทับหลัก พบในเพลงย่องหงิด

   2) การตีหน้าทับนางหน่าย

   การตหีน้าทบันางหน่ายในเพลงเพลงสามชัน้

นั้น มีวิธีการพลิกแพลงการน�าหน้าลูกมาตีสลับกับหน้าทับ

หลักได้หลายรูปแบบสามารถสรุปได้ดังนี้

   - การตีหน้าทับหลักไปตลอดทั้งเพลง 

ตัวอย่างในเพลงย่องหงิด 

   - การตีหน ้าหลักสลับกับหน้าทับลูก 

ตัวอย่างในเพลงอาหนู

   - การตีหน้าทบับัวลอยกบัหน้าทบันางหน่าย 

ตัวอย่างในเพลงชมสวนสวรรค์ 

   2.2.3 การตีหน้าทับในท�านองจบเพลง

สามชั้น

   จากการศกึษาการตกีลองมลายใูนท�านอง

จบเพลงสามชั้น พบว่ามีการบรรเลงท�านองจบเพลงสามชั้น 

2 รูปแบบดังนี้

   1) การจบแบบทอดจังหวะให้ช้าลง พบใน

เพลงย่องหงิด เพลงอัปสรส�าอางค์ และเพลงชมสวนสวรรค์ 

มีรูปแบบการบรรเลงดังนี้

   แบบที่ 1 ตีหน้าทับ | - ต - ต | - จฺ - จ� | 

- ต - ต| - จฺ - จ� | - ต - - | - - - ท | - ท - ต | - ต - ท |ท�านอง 

4 ห้องสุดท้ายของเพลงให้ทอดจังหวะช้าลง

   แบบที่ 2 ตีหน้าทับ | - ต - ต | - จฺ - จ� | 

- ต - ต| - จฺ - จ� | - - ต ต | - ท - ท | - ท - ต | - ต - ท | เร่ง

แนวบรรเลงให้สุดใน 4 ห้องแรกแล้วถอนจังหวะใน 4 ห้อง

หลัง 

   2) การจบแบบถอน คอืบรรเลงเร่งแนวให้

เรว็สดุจนจบเพลง พบการจบเพลงรปูแบบนีใ้นเพลงแสนสดุ

สวาท เพลงเทพบรรทม เพลงเทพนิมิต เพลงเทพไสยาสน ์

เพลงอาหนู เพลงภิรมย์สุรางค์ เพลงแสนเสนาะ เพลง 

สาวสอดแหวน และเพลงสาวน้อยเล่นน�า้ มรีปูแบบตหีน้าทบั 

| - ท -ตต | - ท -ตต | - ท -ตต | - ท -ตต | - - ท ต | ท ต ท 

ต | - ท - ต | - ต - ท |

	 	 2.3	กลวิธีการตีกลองมลายูในเพลงเร็ว

  จากการศึกษากลวิธีการตีกลองมลายูในเพลง

เร็วนั้นผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบการตีกลองออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

   2.3.1 กลวิธีการตีกลองมลายูในเพลงเร็ว

ที่บรรเลงต่อเนื่องจากเพลง 3 ชั้นสามารถสรุปรูปแบบการ

บรรเลงได้ดังนี้

   รูปแบบที่ 1 เมื่อจบเพลง 3 ชั้น มีหน้าทับ

กลองน�าก่อนเข้าท�านองเพลงเร็ว พบในเพลงเรื่องนางหงส์ 

ดังต่อไปนี้

   1) เพลงเรว็ 4 ภาษา ในเพลงนางหงส์เรือ่ง

แสนสุดสวาท ก่อนที่จะเข้าท�านองเพลงเร็ว 4 ภาษาม ี

หน้าทับน�ามาก่อน ดังนี้

- ท ต ท ต ท ต ต จํ - จํ ต - ต - ต - จํ ต จํ ต ท ต ต ท - ท ต - จํ - ต

  2) เพลงเร็วสร้อยสน (ฝั่งธน) ในเพลงนางหงส์เรื่องชมสวนสวรรค์ ก่อนที่จะเข้าท�านองเพลงเร็วมีหน้าทับ 

น�ามาก่อน ดังนี้

- ท - ต - ต - ต - ท - ต - ท - ท - ท - ต - ต - ต - ท - ต - ท - ท
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	 รูปแบบที่	1 กลองตีหน้าทับตามท�านองเพลง พบ

ในเพลงเรื่องนางหงส์ ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเร็วใบ้คลั่ง ในเพลงนางหงส์เร่ือง 

เทพบรรทม 

  2) เพลงเร็วแขกมัดตีนหมู (ตัวผู้) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องเทพนิมิต

  3) เพลงเร็วแขกมัดตีนหมู (ตัวเมีย) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องเทพไสยาสน์

  4) เพลงเร็วแขกเห่ ในเพลงนางหงส์เร่ืองอาหนู

  5) เพลงเร็วแร้งกระพือปีก ในเพลงนางหงส์

เรื่องอัปสรส�าอางค์

	 รูปแบบที่	2 บรรเลงท�านองเพลงเร็วไปก่อนแล้ว

หน้าทับกลองเข้าในระหว่างท�านองเพลง พบในเพลงเรื่อง

นางหงส์ ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเร็วปลายมัดตีนหมู ในเพลงนางหงส์

เรื่องย่องหงิด

  2) เพลงเร็วแมลงภู่ทอง ในเพลงเรื่องนางหงส์ 

3 ชั้น ออกเพลงภิรมย์สุรางค์

  3) เพลงเร็วจีนแส ในเพลงนางหงส์เรื่อง 

แสนเสนาะ

  4) เพลงเรว็สร้อยสน ในเพลงเรือ่งนางหงส์ หกชัน้

	 รูปแบบที่	3 การน�าท�านองเพลงเร็วมาขยาย แล้ว

ใส่หน้าทับกลองให้เข้ากับท�านองนั้น พบในเพลงเรื่อง 

นางหงส์ ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเรว็ (ไม่ทราบช่ือ) ในเพลงนางหงส์เรือ่ง

สาวน้อยเล่นน�้า ขยายท�านองท่อน 1 ทั้งท่อน

  2) เพลงเร็วแขกมัดตีนหมู (ตัวเมีย) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องเทพไสยาสน์ ขยายท�านองเฉพาะบรรทัดที่ 1

  2.3.2 กลวธิกีารตกีลองมลายใูนเพลงเร็วในส่วน

ที่ต่อจากเพลงเร็ว สามารถสรุปรูปแบบการบรรเลงได้ดังนี้ 

 รูปแบบที่	 1 บรรเลงหน้าทับหลัก (สองไม้) ของ

เพลงเรว็ หลงัจากบรรเลงส่วนทีบ่รรเลงต่อจากเพลงสามช้ัน

แล้ว ให้ท�านองเพลงบรรเลงก่อนแล้วจึงบรรเลงหน้าทับพบ

ในเพลงเรื่องนางหงส์ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเรว็ (ไม่ทราบช่ือ) ในเพลงนางหงส์เรือ่ง

สาวน้อยเล่นน�้า

  2) เพลงเร็วใบ้คลัง่ ในเพลงนางหงส์เร่ืองเทพบรรทม

  3) เพลงเร็วปลายมัดตีนหมู ในเพลงนางหงส์

เรื่องย่องหงิด

	 รูปแบบที่	 2 บรรเลงหน้าทับหลัก (สองไม้) ของ

เพลงเรว็ หลงัจากบรรเลงส่วนทีบ่รรเลงต่อจากเพลงสามชัน้

ทันที โดย ไม่มีการเว้นจังหวะก่อนที่จะบรรเลงหน้าทับหลัก 

พบในเพลงเรื่องนางหงส์ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเร็วแขกมัดตีนหมู (ตัวเมีย) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องเทพไสยาสน์

  2) เพลงเร็ว 4 ภาษา ในเพลงนางหงส์เร่ือง 

แสนสุดสวาท ท่อน 2 

  3) เพลงเร็วจีนแส ในเพลงนางหงส์เรื่อง 

แสนเสนาะ ท่อน 1 เที่ยวกลับ

 รปูแบบท่ี	3 หลงัจากบรรเลงส่วนทีบ่รรเลงต่อจาก

เพลงสามชัน้แล้ว ให้ท�านองเพลงบรรเลงก่อนแล้วจงึบรรเลง

หน้าทบัตรงท�านองโยนของท่อน 2 เพลงเรว็แขกเห่ ในเพลง

นางหงส์เรื่องอาหนู

 รูปแบบที่	4 บรรเลงหน้าทับนางหน่าย ชั้นเดียว 

ต่อจากส่วนที่บรรเลงต่อจากเพลงสามชั้น พบในเพลงเรื่อง

นางหงส์ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเร็วแมลงภู่ทอง ในเพลงเรื่องนางหงส์ 

3 ชั้น ออกภิรมย์สุรางค์

  2) เพลงเร็วแขกมัดตีนหมู (ตัวผู ้) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องเทพนิมิต

	 รูปแบบพิเศษ นอกจากเพลงเร็วในส่วนที่บรรเลง

ต่อจากเพลงสามชั้นของแล้ว ในท่อนหลัง ๆ ของเพลงเร็ว 

หรือในช่วงกลางเพลงยังมีการบรรเลงหน้าทับกลองแบบ

พิเศษ ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการบรรเลงได้ดังนี้

 รูปแบบที่	1 หน้าทับกลองให้มีความกลมกลืนกับ

ท�านองเพลง พบในเพลงเรื่องนางหงส์ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเร็วทวอย ในเพลงนางหงส์เรื่อง 

สาวน้อยเล่นน�้า

  2) เพลงเร็วแขกมัดตีนหมู (ตัวเมีย) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องเทพไสยาสน์

 รูปแบบท่ี	 2 ท�านองเพลงกับหน้าทับกลองมี

กระสวนต่างกัน พบในเพลงเรื่องนางหงส์ดังต่อไปนี้

  1) เพลงเร็วทวอย ในเพลงนางหงส์เรื่อง 

สาวน้อยเล่นน�้า

  2) เพลงเร็วแขกมัดตีนหมู (ตัวเมีย) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องเทพไสยาสน์

  3) เพลงเรว็แขกเห่ ในเพลงนางหงส์เรือ่งอาหนู
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	 	 2.4	กลวิธีการตีกลองมลายูในเพลงภาษา

  เพลงภาษาที่น�ามาผูกในเพลงเร่ืองนางหงส์ทั้ง 

12 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทเพลงส�าเนียงภาษาได้ 6 ภาษา 

สามารถสรุปได้ดังนี้

   2.4.1 ภาษาฝรั่ง เพลงมาร์ชสีนวลอยู่ใน

เพลงนางหงส์เรื่องชมสวนสวรรค์

   2.4.2 ภาษาลาว พบอยู ่ในเพลงเร่ือง 

นางหงส์ 3 เรื่อง โดยทั้ง 3 เพลง ใช้หน้าทับลาวอัตราจังหวะ 

2 ชั้น ดังนี้

   เพลงสาลิกาแก้วกับ เพลงไทรน้อย ใน

เพลงนางหงส์เรื่องเทพบรรทม

   เพลงภาษาลาวกระแต ในเพลงเร่ือง 

นางหงส์ หกชั้น

   เพลงล�าปางใหญ่ เพลงเซลาเมา เพลง 

เซลาเมา ช้ันเดียว (หน้าทบัซุม้) ในเพลงนางหงส์เรือ่งเทพนมิติ

   2.4.3 ภาษาแขก พบอยู ่ในเพลงเร่ือง 

นางหงส์ 3 เรื่อง โดยทั้ง 3 เพลง ใช้หน้าทับบรรเลง ดังนี้

   1) เพลงภาษาแขก ชือ่ ยะวาใหม่ ในเพลง

นางหงส์เรื่องเทพไสยาสน์ใช้หน้าทับประกอบได้ 2 หน้าทับ 

(ผู้บรรเลงเลือกบรรเลงได้ 1 หน้าทับ) คือ หน้าทับสะดายง 

2 ชั้น หรือหน้าทับสะดายง ชั้นเดียว

   2) เพลงภาษาแขก ชื่อ เพลงสมารังกับ 

เพลงบูกันตาโม๊ะ ในเพลงนางหงส์เรื่องย่องหงิดใช้หน้าทับ

ประกอบได้ 2 หน้าทับ คือ หน้าทับสะดายง 2 ช้ัน หรือ 

หน้าทับสะดายง ชั้นเดียว

   3) เพลงแขก (ไม่ทราบชื่อ) ในเพลง 

นางหงส์เรื่องแสนเสนาะ ใช้หน้าทับตีได้ 2 รูปแบบ ตามแต่

ผู้บรรเลงจะน�ามาใช้ คือ

    3.1) หน้าทับสะดายง ชั้นเดียว

    3.2) หน้าทับเจ้าเซ็น

   2.4.4 ภาษาจีน พบอยู ่ ในเพลงเร่ือง 

นางหงส์ 2 เรือ่ง โดยทัง้ 2 เพลง ใช้หน้าทบัภาษาจนีบรรเลง 

ดังนี้

    1) เพลงส�าเนยีงจนีในชดุโป๊ยกงัเหลง็ 

ในเพลงเรื่องนางหงส์ สามชั้น

    2) เพลงส�าเนยีงจนีในชดุโป๊ยกงัเหลง็ 

ในเพลงนางหงส์เรื่องอัปสรส�าอางค์

   2.4.5 ภาษาญวน พบอยู ่ในเพลงเรื่อง 

นางหงส์ 2 เรื่อง ใช้หน้าทับภาษาญวนบรรเลง ดังนี้

    1) เพลงภาษาญวน (ไม่ทราบช่ือ) 

ในเพลงนางหงส์เรื่องสาวน้อยเล่นน�้า

    2) เพลงภาษาญวน (ไม่ทราบช่ือ) 

ในเพลงนางหงส์เรื่องอาหนู

   2.4.6 ภาษาเขมร เพลงเขมรต�าข้าวเปลอืก 

ในเพลงนางหงส์เรื่องแสนสุดสวาทสามารถใช้หน้าทับ

บรรเลงได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 คือ

- - - - - จฺ - จ� - จฺ - จ� - ต - ท - จฺ - จ� - ต - ท - ต - ท - จฺ - จ�

รูปแบบที่ 2 คือ

จฺ จ� ต ท จฺ จ� จฺ จ� ต ท จฺ จ� ต ท ต ท

 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงจะเลือกใช้ โดยหน้าทับ 

รปูแบบที ่2 ถ้าใช้กบัท�านองท่อนที ่2 จะท�าให้จงัหวะกระชบั

เชื่อมต่อกับลูกหมดได้กลมกลืนยิ่งขึ้น

	 	 2.5	กลวิธีการตีกลองมลายูในลูกหมด

  การตีกลองมลายูในเพลงเรื่องนางหงส์ทั้ง 12 

เรื่อง สามารถสรุปรูปแบบการบรรเลงได้ดังนี้

    2.5.1 การตโีดยใช้หน้าทบัซุม้ โดยมีวิธีการ

หน้าทับซุ้มตลอดลูกหมด กับการตีหน้าซุ้มสลับกับเทคนิคที่

ประดษิฐ์ขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่จะบรรเลงแนวเดยีวกบัเพลงภาษา 

มีเพียงเพลงภาษาในเพลงนางหงส์เร่ืองสาวน้อยเล่นน�้า  

ที่ทอดจังหวะลงจบ แล้วตั้งแนวบรรเลงเพลงลูกหมดใหม่

   2.5.2 ตีหน้าทับเข้ากับท�านองเพลงสลับ

กับหน้าทบัซุม้ พบในลูกหมดเพลงนางหงส์เร่ืองแสนสุดสวาท

   2.5.3 ตีหน้าทับเล่นกับท�านองลูกหมด

ส�าเนียงจีน พบในลูกหมดเพลงนางหงส์เรื่องอัปสรส�าอางค์ 

และลูกหมดในเพลงเรื่องนางหงส์ สามชั้น
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อภิปรายผล
 เพลงเรื่องนางหงส์นี้จะเริ่มด้วยเพลงพราหมณ ์

เกบ็หวัแหวน ต่อด้วยเพลงสาวสอดแหวน เพลงกระบอกทอง 

เพลงแมลงปอทอง และเพลงแมลงวันทอง จากการศึกษา

แนวคิดการผูกเพลงเรื่องนางหงส์ทั้ง 12 เรื่องของครูฐิระพล 

น้อยนติย์ นัน้พบว่าจะคงรปูแบบโครงสร้างของเพลงทีน่�ามา

ร้อยเรียงกันมี 4 รูปแบบคือ 1) เพลงสามชั้น + เพลงเร็ว + 

เพลงภาษา + เพลงลูกหมด มีจ�านวน 7 เพลง 2) เพลงสามชั้น 

+ เพลงเร็ว + เพลงฉิ่ง + เพลงเร็ว + เพลงภาษา + เพลง

ลูกหมด มีจ�านวน 3 เพลง 3) เพลงนางหงส์ สามชั้น + เพลง

สามชั้น + เพลงเร็ว + เพลงฉิ่ง + เพลงเร็ว + เพลงภาษา + 

เพลงลูกหมด 4) เพลงนางหงส์ หกชั้น + เพลงสามชั้น + 

เพลงเร็ว + เพลงฉิ่ง + เพลงเร็ว + เพลงภาษา + เพลง

ลูกหมด ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึงโครงสร้างของเพลง

เรื่องนางหงส์ของ ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (2557: 28-317) การ

เชือ่มต่อของเพลงในแต่ละประเภทพบว่าผู้เรียบเรียงให้ความ

ส�าคญัไปทีล่กูตกสุดท้ายของเพลงแรกกบัลูกตกประโยคแรก

ของเพลงท่ีน�ามาเชือ่มต่อ จะพบการสมัผสัเสียงในคูส่นทิมาก

ที่สุด ซึ่งเป็นคู่สัมผัสที่เป็นเสียงเดียวกัน เมื่อบรรเลงท�านอง

ออกมาแล้วจะมีความกลมกลืนกัน

 ในเพลงเรือ่งนางหงส์ยดึแนวทางการตหีน้าทับกลอง

มลายตูามโครงสร้างของหน้าทบักลองทดั ในเพลงเร่ืองนางหงส์ 

สามช้ันกับเพลงเรือ่งนางหงส์ หกชัน้ หน้าทบักลองกลองมลายู

ทีใ่ช้ตีประกอบใช้หลักการขยายจากหน้าทบันางหงส์ของเดมิ

ตามทฤษฎีการประพันธ์เพลงไทยโดยมีความยาวดังนี้ เพลง

เรือ่งนางหงส์ สองชัน้ หน้าทบัยาว 2 บรรทดั เพลงเรือ่งนางหงส์  

สามชั้น หน้าทับยาว 4 บรรทัด และเพลงเรื่องนางหงส์ หกชั้น 

หน้าทบัยาว 8 บรรทดั ในเพลงสามชัน้จะใช้หน้าทบันางหน่าย

เป็นหลัก ผู้ตีกลองสามารถพลิกแพลงหน้าทับนางหน่ายได้

ตามท�านองเพลงและศกัยภาพของคูบ่รรเลง ในเพลงสามชัน้

ที่เป็นเพลงใหญ่ (เพลงชมสวนสวรรค์) สามารถน�าหน้าทับ

บวัลอยมาบรรเลงได้ในส่วนท่อน 1 เทีย่วแรก ทัง้นีเ้พ่ือท�าให้

ท�านองเพลงดูสง่างามและเป็นการอวดภูมิรู้ของคนกลอง 

การตีกลองมลายูในเพลงเร็วพบว่ามีการสร้างกลวิธีตีกลอง

ไว้หลายรปูแบบซึง่สรปุได้ดงันี ้1) เมือ่จบเพลง 3 ช้ัน มหีน้าทบั

กลองน�าก่อนเข้าท�านองเพลงเร็ว 2) กลองตีหน้าทับตาม

ท�านองเพลง 3) บรรเลงท�านองเพลงเรว็ไปก่อน แล้วหน้าทบั

กลองเข้าในระหว่างท�านองเพลง 4) การน�าท�านองเพลงเร็ว

มาขยาย แล้วใส่หน้าทับกลองให้เข้ากับท�านองนั้น 

 เพลงเรือ่งนางหงส์เป็นการน�าเพลงหลายประเภท 

มาบรรเลงติดต่อกันการตีกลองมลายูนั้นต้องค�านึงถึงการ 

เข้าเพลง การตีหน้าทับในเพลงให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

ท�านองเพลง การตีหน้าทับในส่วนที่จบเพลง ถ้าคนกลองมี

ความเข้าใจในท�านองเพลง แนวการบรรเลง รูปแบบของ

ท�านองจบในแต่ละส่วนหรือในแต่ละเพลงก็จะท�าให ้

การบรรเลงออกมาสมบูรณ์ เรียบร้อย น่าฟัง

ข้อเสนอแนะ	
 การศึกษากลวิธีการตีกลองมลายูในเพลงเรื่อง 

นางหงส์ กรณศีกึษาครฐูริะพล น้อยนติย์ผูว้จิยัได้ ด�าเนนิการ

ศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาวิชาดนตรีไทยซึ่ง 

วงปี่พาทย์นางหงส์นั้นถือว่ามีบทบาทส�าคัญกับสังคมดนตรี

ไทย จากการศกึษาในครัง้นีผู้วิ้จยัมข้ีอเสนอแนะในการศกึษา

วงปี่พาทย์นางหงส์ต่อไปดังนี้ 

 1. ผูท้ีส่นใจควรศกึษาเพลงเรือ่งนางหงส์และกลวธิี

การตีกลองจากผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีในส�านักต่าง ๆ  

เพือ่เป็นการอนุรกัษ์และน�าไปปฏิบตัไิด้ตรงตามแบบแผนการ

บรรเลงต่อไป 

 2. สถาบนัการศกึษาควรบรรจเุพลงนางหงส์ไว้ใน

หลักสูตรการศึกษาดนตรี 

 3. ผู้สอนควรสร้างค่านิยมการบรรเลงเพลงเร่ือง

นางหงสใ์ห้ถูกต้อง ไพเราะ 
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บทคัดย่อ
 บทความวจิยันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์เรือ่ง การสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนถงึจรยิธรรมทางการวจิยั

นาฏยศลิป์ ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ค้นหาแนวความคดิทีไ่ด้หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนถงึจริยธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์ โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผ่านกระบวนการ

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยเคร่ืองมอืทีป่ระกอบไปด้วย ข้อมลูทางเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางด้าน

นาฏยศิลป์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัย การสังเกตการณ์ การสัมมนาในชั้นเรียน  

การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการวิจัย สื่อสารสนเทศ และเกณฑ์มาตรฐานศิลปิน สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านนาฏยศิลป์ที่ให้ความส�าคัญกับแนวความคิดที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ผลการวจิยัพบว่าแนวความคดิทีไ่ด้หลงัจากสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ท่ีสะท้อนถงึจรยิธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์ 

ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์งานใหม่มี 10 ประการ โดยการค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัยเป็นสาระส�าคัญอันดับแรก 

ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ รองลงมาคือการค�านึงถึงจริยธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ การค�านึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์ การค�านึงถึง

การสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้นาฏยศิลป์ การค�านึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในงานนาฏยศิลป์ การค�านึงถึงแนวคิดของ 

นาฏยศลิป์หลงัสมยัใหม่ การค�านงึถงึศลิปะการละครกบัการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ การค�านงึถงึสญัลกัษณ์ในงานนาฏยศลิป์ 

การค�านึงถึงทฤษฎีด้านนาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมทั้งการค�านึงถึงการสร้างสรรค์การแสดงที่เป็นศิลปะเพื่อ

ศิลปะ ตามล�าดับ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ

ค�าส�าคัญ: จริยธรรมการวิจัย นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ การลักลอกงานวิชาการ การละเมิดจริยธรรมการวิจัยนาฏยศิลป์ นาฏยศิลป์

1 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัย
นาฏยศิลป์” หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (นาฏยศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2 ศาสตราจารย์ ดร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract
 This research article is a part of Doctor of Fine and Applied Arts research entitled, “The Creation 

of a Dance Research”, aimed to clarify the concept behind the creation of a dance reflecting ethics in 

dancing. This study was completed by creative and qualitative methodology. The data was collected by 

analyzing with previous research, expert interviewing and relevant respondents including self-experiences, 

observation and class seminar about ethics in research, multimedia and also artist standards. These ideas 

could lead to the creation of dance with hidden concepts. 

 The research results indicated that the creation of dance a dance reflecting ethics in dance had 

paid much attention to the creation of new styles with ethic research as the priority, then reflecting ethic 

in dance followed by ethic concept, creativity for whoever correlated with Thai dancing, social reflection, 

creative style, post-modern dance, drama performance and Thai dancing, uniqueness, dance theory, the 

art of playing music and visual art and also artistic performance based respectively. Consequently, the 

results were closely correlated with all research objectives.

Keywords: Ethics In Dance Research, Creative Dance, Plagiarism, Poor Ethics In Dance Research, Dance

บทน�า
 จริยธรรมประกอบไปด้วยค�าทั้งสองค�า คือ จริย 

หมายถึง ความประพฤติที่พึงประสงค์ และค�าว่า ธรรม  

หมายถงึ ความประพฤตดิ ีความถกูต้อง คณุความด ีความชอบ 

(ประทีป ฉัตรสุภางค์; ภัทรียา กิจเจริญ และดรุณี ภู่ขาว, 

2559: 3) ในขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี

พุทธศักราช 2554 ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง 

ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: ออนไลน์) 

นอกจากนีส้าโรช บวัศร ีได้ให้ค�านิยามไว้ว่า จรยิธรรม หมายถงึ 

หลักความประพฤติที่อบรมกิริยา และปลูกฝังลักษณะ 

นิสัยให้อยู ่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม เป็น

แนวทางการประพฤติในสิ่งท่ีดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม

และตนเอง (สาโรช บัวศรี, 2552 อ้างถึงใน ประทีป  

ฉัตรสุรางค์ และคณะ, 2559: 3)

 ทั้งนี้ สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาด้าน

จริยธรรมเป็นปัญหาส�าคัญ แม้ว่าปัญหาด้านจริยธรรมเป็น

ปัญหาที่ยากจะแก้ไข หรืออาจสายเกินไปที่จะแก้ไข แต่ก็มี

ความจ�าเป็นต้องแก้ไข เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะ 

ร่วมมอืกันท�า ทัง้นีเ้พราะปัญหาด้านจรยิธรรมจะส่งผลกระทบ

ต่อบริบททางสังคมในทุก ๆ ด้าน จนอาจลุกลามกลายเป็น

ปัญหาระดับสังคม ประเทศชาติ และหมู่มวลมนุษยชาติได้

ในที่สุด

  ปัจจบุนัสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  ได้มุ่งเน้นให้มกีาร

ผลิตผลงานวิจัยที่มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ 

สิง่ส�าคญัทีค่วรตระหนกัถงึมใิช่จ�านวนของงานวจิยัทีม่แีนวโน้ม

เพิ่มมากข้ึน หากแต่เป็นคุณภาพของผลงานนั้น ซึ่งสิ่งที่จะ

ท�าให้ผลงานดงักล่าวมคีณุภาพทีส่มบรูณ์และทรงคณุค่าทาง

ภมิูปัญญาอย่างแท้จริง คอื จริยธรรมทางการวิจยั ซ่ึงนราพงษ์ 

จรัสศรี ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “ธรรมหรือกฎที่เป็นข้อ

ประพฤติปฏิบัติ ส�าหรับการสืบค้น ค้นคว้า สอบสวน 

รวบรวมข้อมลู ตลอดจนวิธีการหรือขัน้ตอนต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้

มาซึ่งค�าตอบ โดยผ่านกระบวนการตามหลักของการวิจัยที่

ดี” (นราพงษ์ จรัสศรี, 2560: 12) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบัน

การศึกษาที่มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางด้าน

นาฏยศลิป์ ต่างกม็ุง่เน้นให้มกีารผลิตผลงานวิจยัเพ่ิมมากขึน้ 

ทัง้ในรปูแบบของงานสร้างสรรค์ทางนาฏยศลิป์ และการวจิยั

ในรูปแบบเอกสาร แต่กลับมิได้มุ่งเน้นในการสร้างความ

ตระหนกัเร่ืองจรรยาบรรณของผูวิ้จยัทีด่คีวบคูก่นัไป ซึง่อาจ

ท�าให้ประเด็นเร่ืองจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์นั้น 

ถูกละเลยไป ทั้งในมุมมองของผู้วิจัย ผู้ประเมิน ตลอดจนผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกภาคส่วน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้ความ

ส�าคญักบัเรือ่งของจริยธรรมทางการวจิยั มคีวามส�าคัญอย่าง

มากต่อการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์แขนง
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ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด้านของงานศิลปะที่แวดวงวิชาการต้อง

ตระหนกั และให้ความส�าคญัเทยีบเท่ากบัศลิปวทิยาการอืน่ ๆ  

ในป ั จจุ บั นสถาบั นการศึ กษาระดั บอุ ดม ศึกษา ใน 

ประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ใน

ระดบัปรญิญาบณัฑติ มกีารจดัรายวชิาเกีย่วกบัการวิจยัทาง

นาฏยศลิป์โดยตรง หรือรายวชิาทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการวิจยั

ทางนาฏยศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอน 

และลงมือปฏิบัติการท�าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนาฏยศิลป์ 

นอกจากนี้อีกหลายสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้ก�าหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านการน�าเสนอ 

ผลงานนพินธ์ทีเ่รยีกว่าวทิยานพินธ์ เพือ่ใช้ขอส�าเรจ็การศึกษา 

หรอืแม้แต่ผูท้ีป่ฏบิตังิานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยั จะต้อง

ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน ซึ่งต่างก็ต้องอาศัย

ผลงานวิจัยเป็นหนึง่ในผลงานทีใ่ช้ประกอบการพิจารณาด้วย

เช่นกัน

 แต่ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนว่า แวดวง

วิชาการด้านนาฏยศิลป์กลับมุ่งเน้นแต่จ�านวนผลผลิตของ

งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศลิป์ทีเ่พิม่มากขึน้ 

แต่กลบัมิได้มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนกัเร่ืองจรยิธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ควบคู่กันไป ส่งผลให้สภาพปัญหา

ของการละเมิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ยังสามารถ

พบเห็นได้อยู่เป็นระยะ ทั้งจากที่เกิดจากความตั้งใจหรือ 

ไม่ได้ตั้งใจ ส่วนหนึ่งก็คือการน�าเสนอข่าวสารที่เก่ียวกับ 

บทลงโทษของผูล้ะเมิดจรยิธรรมการวิจัย หรอือาจเรยีกได้ว่า

เป็นการคัดลอกทางวิชาการ (Plagiarism) อันเป็นส่วนหนึ่ง

ของจริยธรรมการวิจัย โดยมีการน�าเสนอข่าวออกสู ่

สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอีกจ�านวน

ไม ่น ้อย ท่ีรู ้ กัน เฉพาะวงจ�ากัดเท ่านั้น  ซึ่ งผู ้ วิจัย ก็มี

ประสบการณ์โดยตรงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิด

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์อีกด้วย ทั้งนี้ ประเด็นอัน

น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการละเมิดจริยธรรมทางการวิจัย 

นาฏยศลิป์นัน้พบว่า (นราพงษ์ จรัสศรี. 2560) สาเหตปัุจจยั

ที่ส่งผลต่อการกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 

ทั้งสิ้น 10 ประการ ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง  

ผลประโยชน์ส่วนตน การเกรงกลัวต่ออ�านาจทีเ่หนอืกว่า การ

ท�าผิดกระบวนการ การละเมดิ การปิดบงัซ่อนเร้นข้อมลูเพือ่

ประโยชน์อนัมิชอบในงานวจิยั การเอือ้ประโยชน์ให้กบัผูท้ีม่ี

อิทธิพล การใช้พ้ืนที่ในงานวิจัยเพื่อท�าลายผู้อื่น และการ

ละเว้นหน้าที่ของกรรมการ 

 จากความส�าคัญของสภาพปัญหาจริยธรรม

ทางการวจิยั และผลการวจิยัเกีย่วกบัจรยิธรรมทางการวจิยั

นาฏยศลิป์ดงัทีไ่ด้น�าเสนอมาข้างต้นนี ้ผูวิ้จยัจงึเกิดแนวทาง

ในการน�าประเดน็ดงักล่าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏยศลิป์ 

โดยพิจารณาด้านการออกแบบองค์ประกอบการแสดง  

และการค้นหาแนวความคดิทีไ่ด้ภายหลงัจากการสร้างสรรค์

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ อีกทั้งจากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา

งานวิจยัสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศลิป์ระดบัดษุฎีบณัฑติใน

ประเทศไทยนั้นพบว่า ยังไม่ปรากฏการน�าแนวคิดเรื่อง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์มาใช้เป็นเครื่องมือที่

สะท้อนสภาพปัญหาของสงัคมการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา

มาก่อน ดงันัน้การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์ครัง้นี ้

จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางศิลปะที่จะช่วยกระตุ้นเตือน 

สะท้อน และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มผู้ชม เช่น 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์นักวิชาการ และบุคคล

ทั่วไป ได้เห็นถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกระท�าผิดจริยธรรม

ทางการวจิยันาฏยศลิป์ ทีอ่าศัยผลงานศลิปะเป็นตวัขบัเคลือ่น

และน�าเสนอ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างเกราะก�าบังทาง

วชิาการ และให้ผูเ้กีย่วข้องได้มส่ีวนร่วมในการตระหนกัรูก้าร

ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางของ

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ต่อไปในอนาคต 

อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อแวดวงการศึกษาทาง

ด้านนาฏยศิลป์อีกด้วย

 ดังนั้นวงการศึกษาทางด ้านนาฏยศิลป ์ควร

ตระหนักรู้ถึงปัญหา แสวงหาแนวทางป้องกัน ตลอดจนการ

ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดการ

ด�าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์อย่าง

เป็นรปูธรรม รวมทัง้เป็นการสร้างขวัญก�าลงัใจ และส่งเสรมิ

ให้นักวิจัยหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า

แก่วงการนาฏยศิลป์สืบต่อไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้

คู่คุณธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่ อค ้นหาแนวความคิดที่ ได ้หลั งจากการ

สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนจริยธรรมทางการวิจัย

นาฏยศิลป์
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยด้วยรูปแบบการวิจัยเชิง

สร้างสรรค์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดของ

กระบวนการวิจัยและวิธีด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้

 1.	ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเรื่องนี้อาศัยรูปแบบ

ของงานวจิยัเชงิคุณภาพผสมผสานกบังานวจัิยเชงิสร้างสรรค์ 

ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนง

ด้วยกัน ได้แก่ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม

ศาสตร์ โดยมีขั้นตอนด�าเนินการวิจัย คือ 1) การศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3) การสังเกตการณ์หรือการส�ารวจ

ภาคสนาม 4) การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ด้านนาฏยศลิป์ 5) การตรวจสอบและปรบัปรงุผลงานนาฏยศิลป์ 

และ 6) การน�าเสนอผลงานนาฏยศิลป์สู่สาธารณชน และ

การวิพากษ์ผลงานอย่างอิสระ

 2.	เครื่องมือการวิจัย	 งานวิจัยนี้มีเคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัยดังต่อไปนี้

	 	 2.1	การส�ารวจข้อมูลเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้

ศกึษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัที่

เกี่ยวข้อง อาทิ การวิจัยนาฏยศิลป์ จริยธรรมทางการวิจัย 

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ จริยศาสตร์ประยุกต์กับ

ประเด็นปัญหาจริยศาสตร์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และการ

ลอกเลียนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

ทางการวจิยันาฏยศลิป์ จรรยาบรรณนักวิจยั ผลงานนาฏยศลิป์

และศิลปะการแสดงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เป็นต้น

  2.2	การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านนาฏยศลิป์และผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับงาน

วิจัย ท้ังการสัมภาษณ์ในเชิงลึกแบบเดี่ยว และการสัมภาษณ์

แบบกลุ่ม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนาฏยศิลป์

 	 2.3	การส�ารวจข้อมลูภาคสนาม ผูว้จิยัได้เข้า

ร่วมการสัมมนาในชั้นเรียน เร่ือง จริยธรรมทางการวิจัย

นาฏยศิลป์ ในรายวิชาการบริหารจัดการทางศิลปกรรม จัด

โดย นสิติระดบัดษุฎบีณัฑติ หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรดษุฎี

บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (นาฏยศิลป์) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และการสมัมนา

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมทางการวิจัย 

  2.4	สื่อสารสนเทศอื่นๆ ผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อ 

สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการน�าเสนอประเด็นจริยธรรม 

ในแง่มุมต่าง ๆ โดยมุ ่งเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ

จรยิธรรมทางการวิจัยนาฏยศลิป์ อาท ิวีดทิศัน์ และส่ือออนไลน์ 

เป็นต้น

 	 2.5	แบบสอบถาม ผูว้จิยัได้สร้างแบบสอบถาม

เกี่ยวกับรูปแบบและแนวคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์ 

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ซึง่ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากแบบสอบถามจากผูเ้ชีย่วชาญทางด้านนาฏยศลิป์ 

ศิลปิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล	 

ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อน�ามาเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ จาก

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การส�ารวจข้อมูลภาคสนาม และ

แบบสอบถาม

 4.	ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้

ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนนิการวิจยั ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 

พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562   

	 5.	การสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงาน  

ผู้วิจัยมีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผลงาน 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  5.1	ทดลองและปฏบัิตกิารสร้างสรรค์ผลงาน	

ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองและปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงานนาฏยศิลป์จากการทดลอง

และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

 	 5.2	 การตรวจสอบผลงาน	การสร้างสรรค์งาน

นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์  

มข้ัีนตอนการตรวจสอบผลงานจากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านนาฏยศลิป์ 

ด้วยการประเมนิผลงาน การน�าเสนอข้อคดิเหน็ และแนวทาง

ในการปรับปรงุผลงาน เพือ่น�ามาพฒันาการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านนาฏยศิลป์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  5.3	 การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ  

ผู้วิจัยได้จัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ 

และนิทรรศการต่อสาธารณชน ตลอดจนมีการประเมินผล

จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์อีกด้วย
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 	 5.4	การประเมนิผล ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูจากการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์มาท�าการประเมิน 

วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลที่ได้มาจากแบบสอบถาม 

การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย 

เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาศัยองค์

ความรู้จากผลการวิจัยของนราพงษ์ จรัสศรี เรื่องจริยธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ได้ศึกษาปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลให้เกิดการกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัย

นาฏยศิลป์มาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิจัย ร่วมกับการ

ศึกษาประเด็นของการลักลอกทางวิชาการ (Plagiarism) 

และการสมัภาษณ์ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกับงานวจิยั ท�าให้ผูว้จิยั

พบว่าแนวความคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏย

ศลิป์ทีส่ะท้อนถงึจริยธรรมทางการวจัิยนาฏยศลิป์ ซึง่เป็นสิง่

ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ควรค�านึงถึงความ

ส�าคัญในการออกแบบผลงานในอนาคต ซึ่งจ�าแนกออกเป็น 

10 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

	 1)	การค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย	

  ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ท่ีสะท้อนถึง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ประเด็นส�าคัญที่ผู้วิจัย 

ค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การค�านึงถึง

จริยธรรมทางการวิจัย เหตุเพราะประเด็นดังกล่าวมีความ

ส�าคญัเป็นอนัดับแรกทีน่กัวจิยัและนกัวชิาการต้องตระหนกั

อย่างยิ่ง อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความก้าวหน้า

ทางวิชาการของศาสตร์ต่าง ๆ โดย ธรากร จันทนะสาโร ได้

สนับสนุนความคิดเรื่องการค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย 

ภายหลังจากการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไว้ว่า “การ

ค�านึงถึงจริยธรรมทางการวจิยั เป็นประเดน็ส�าคญัเป็นอนัดบั

แรก ๆ ที่ผู้วิจัยจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับผู้ชม อย่างน้อยก็

เป็นการตีแผ่ว่าผลเสียที่เกิดข้ึนเป็นเช่นไร เพ่ือกระตุ้นให้

สงัคมทางการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาได้กลบัมาตระหนกั

เรื่องนี้อย่างจริงจัง ป้องกัน หาทางออก และการแก้ไขหรือ

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง” (ธรากร จันทนะสาโร, 

สัมภาษณ์. 25 ตุลาคม 2561) ในขณะเดียวกัน ดัยนยา  

ภูติพันธุ ์ ได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันไว้ว่า 

“จริยธรรมและจรรยาบรรณในงานวิจัยทางศิลปกรรมมี

ความส�าคัญมากที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องหมาย

แสดงถงึการเป็นผู้มศีลีธรรมและจริยธรรมท่ีดแีล้ว ยงัสะท้อน

ถึงการให้เกียรติต่อตนเอง และผู้ร่วมสายอาชีพด้วย และยัง

ส่งผลถึงอนาคต และการด�ารงอยู ่ของสายอาชีพทาง

ศิลปกรรมนั้น ๆ อย่างมีนัยส�าคัญ” (ดัยนยา ภูติพันธุ์, อ้าง

ถึงใน นราพงษ์ จรัสศรี, 2560: 38) 

 ส ่วนส�าคัญอีกประการหนึ่งของการค�านึงถึง

จริยธรรมทางการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่าปัจจุบันกระแส

เรือ่งการต่ืนตวัต่อเรือ่งการลกัลอกงานวชิาการ (Plagiarism) 

เริม่ขยายเป็นวงกว้างมากขึน้ อกีทัง้ยงัมกีารน�าเสนอข่าวสาร

เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกลงโทษจากผลของการลักลอกงาน

วิชาการ ทั้งจากสื่อในประเทศและสื่อต่างประเทศ และอีก

จ�านวนไม่น้อยที่ไม่มีการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน แต่

รบัรูก้นัอยูอ่ย่างจ�ากดัในวงแคบ ประเดน็นีจ้งึเป็นการอธบิาย

ได้ว่า ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ท่ีสะท้อน

ถงึจรยิธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์ ผูวิ้จยัและกลุม่ผูช้มต่าง

ก็ตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งในฐานะของ 

ผู้ถูกละเมิดและผู้ละเมิด ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 

 แนวคิดเร่ืองการค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย  

จึงเป็นภาพสะท้อนส�าคัญของผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน

นาฏยศิลป์ โดยน�าเสนอผ่านองค์ประกอบส�าคัญทางด้าน

นาฏยศลิป์ คือ บทการแสดง กล่าวคือ ในส่วนของบทการแสดง 

ผูว้จิยัมกีารน�าเสนอเนือ้หาหรอืปัจจยัส�าคญัทีม่ต่ีอการกระท�า

ผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครงเรื่องที่แบ่ง

ออกเป็น 2 องก์ คือ องก์ที่ 1 สัมมนาเรื่องจริยธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์ และองก์ที่ 2 ค�าสาป ในขณะที่ลีลานาฏย

ศิลป์นั้น ผู้วิจัยได้น�าเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวที่

อิงมาจากบทการแสดง โดยสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดจาก

การกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ รวมทั้งการ

ออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึง

ปัญหาจริยธรรมทางการวิจัยเรื่อง การลักลอกงานวิชาการ 

(Plagiarism) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ ่มผู ้ชมร้อยละ 87  

ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน 

โดยเห็นว่าประเด็นเร่ืองการค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย 

เป็นสาระส�าคัญอันดับแรกภายหลังจากการสร้างสรรค์งาน

นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์

 ทั้งนี้จริยธรรมทางการวิจัยกับจริยธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์ส�าหรับงานวิจัยฉบับนี้มีประเด็นส�าคัญที ่

แตกต่างกันกล่าวคอื จริยธรรมทางการวิจยัผู้วิจยัได้ให้ความ

ส�าคัญกับจรรยาบรรณนักวิ จัยตามที่ส�านักงานคณะ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการวจิยัแห่งชาตไิด้ก�าหนดไว้ แต่ในส่วนของจริยธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์คือ ผลที่ได ้จากการวิจัยเรื่อง

จรยิธรรมทางการวจัิยนาฏยศลิป์ ทีก่ล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

การกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ทั้ง 10 

ประการ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อธิบายไว้ในล�าดับต่อไป

	 	 2)	 การค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัย 

นาฏยศิลป์

  ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ท่ีสะท้อนถึง

จรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ ประเดน็ส�าคญัอีกประการ

หนึ่งที่ผู ้วิจัยค้นพบได้หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ  

การค�านงึถงึจริยธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์ เหตุเพราะประเดน็

ดังกล่าวมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์งานนาฏย

ศิลป์ครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะประเด็นเร่ืองจริยธรรมทางการวิจัย

นาฏยศิลป์ คือ แรงบันดาลใจของผู้วิจัยจากสิ่งเร้า ซึ่งก็คือ 

ผลการวิจัยจากงานวิจัยเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏย

ศิลป์ของนราพงษ์ จรัสศรี โดยผลการวิจัยได้ระบุถึงปัจจัยที่

ส่งผลต่อการกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์  

10 ประการ ได้แก่ ระบบอาวโุส ระบบพวกพ้อง ผลประโยชน์

ส่วนตน การเกรงกลัวต่ออ�านาจท่ีเหนือกว่า การท�าผิด 

กระบวนการ การละเมดิ การปิดบงัซ่อนเร้นข้อมลูเพือ่ประโยชน์

อันมิชอบในงานวิจัย การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีอิทธิพล 

การใช้พืน้ท่ีในงานวจิยัเพ่ือท�าลายผู้อืน่ และการละเว้นหน้าที่

ของกรรมการ ซึ่งผู้วิจัยได้น�าปัจจัยดังกล่าวทั้ง 10 ประการ 

มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหารูปแบบการแสดง ผ่าน

กระบวนการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ โดย

การออกแบบองค์ประกอบในการแสดง ได้แก่ การออกแบบ

บทการแสดง และการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ เป็นต้น 

กล่าวคือ ในส่วนของบทการแสดง ผู้วิจัยมีการน�าเสนอ

เนือ้หาหรอืปัจจยัส�าคญัทัง้ 10 ประการทีมี่ต่อการกระท�าผดิ

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครงเรื่องท่ีแบ่งออก

เป็น 2 องก์ คือ องก์ที่ 1 สัมมนาเรื่องจริยธรรมทางการวิจัย

นาฏยศลิป์ และองก์ที ่2 ค�าสาป ในขณะทีล่ลีานาฏยศลิป์น้ัน 

ผู้วิจัยได้น�าเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวท่ีอิงมาจาก

บทการแสดง โดยสะท้อนถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ 

กระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป ์ ซึ่ งการ

สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ในคร้ังนี้จะเป็นการน�าร่องการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ที่ผนวกแนวความคิด 

ทางด้านจริยธรรมและศิลปกรรมศาสตร์เข ้าไว ้ด ้วยกัน  

ท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของจริยธรรมใน

การวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์มากยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้สนับสนุนความคิด

เรือ่งการค�านึงถงึจรยิธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ภายหลงั

จากการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไว้ว่า “งานวิจัยด้าน

นาฏยศิลป์มักเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสาร  

การสมัภาษณ์นาฏยศิลปิน หรือเป็นการผลติงานแสดง ซ่ึงมคีวาม

แตกต่างจากสภาพปัญหาการละเมิดจริยธรรมทางการวิจัย

ของศาสตร์แขนงอื่น ๆ ดังนั้นต้องเป็นการน�าเสนอหรือชี้น�า

ให ้เห็นผลเสีย หรือการลงโทษ ไม ่ทางใดก็ทางหน่ึง  

เพ่ือกระตุ้นเตือนมิให้การละเมิดน้ันเป็นเรื่องปกติวิสัยของ

สถาบันอุดมศึกษา” (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์. 25 

ตลุาคม 2561) ในขณะเดยีวกนั ณรงค์ คุม้มณ ีได้แสดงความ

คิดเห็นในลักษณะเดียวกันไว้ว่า “ผู้วิจัยจะต้องค�านึงถึง

คณุธรรมและจรยิธรรมในการวิจยั เพราะหากผูวิ้จยัทกุคนมี

ความรับผิดชอบ ไม่ลักลอกงานของผู้อ่ืนไปเป็นของตนเอง

นัน้ กจ็ะเป็นการส่งเสรมิและสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศลิป์ให้

ก้าวหน้าต่อไป” (ณรงค์ คุม้มณ,ี อ้างถงึใน นราพงษ์ จรสัศร,ี 

2560: 42) นอกจากนี้ นราพงษ์ จรัสศรี ได้สนับสนุนความ

คิดเรื่องการค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ไว้ว่า 

“จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์เป็นเสมือนหนึ่งแผนที่

ส�าหรับใช้น�าทาง เพื่อตรวจสอบหรือชี้วัดถึงพัฒนาการของ

องค์ความรูท้างนาฏยศลิป์ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม และเป็น

หลักสากล” (นราพงษ์ จรัสศรี, 2560: 67) กล่าวคือ 

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์เป็นสิ่งท่ีมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งต่อวงการศึกษาของประเทศชาติ ในฐานะดัชนีชี้วัด

ความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งควรมีการเผยแพร่จริยธรรม

ในการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์สู่สาธารณชน โดยการใช้องค์

ความรู้แบบสหสาขาวิชา รวมทั้งมีหลักการและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถน�าการแสดงผลงานสร้างสรรค์

ทางด้านนาฏยศิลป์ออกเผยแพร่สู ่ระดับสากลบนเวที

นานาชาติ ให้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ด้วยลีลาและ

ท่าทางการเคลื่อนไหวผ่านงานนาฏยศิลป์ นอกจากนี้ยังพบ

ว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 79 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการ

วิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าประเด็นเรื่องการค�านึงถึง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เป็นสาระส�าคัญอีก

ประการหนึ่งภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่

สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
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	 3)	การค�านงึถึงการแสดงทีส่ร้างสรรค์	เพ่ือผูท่ี้มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์

 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง

จรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ ประเดน็ส�าคญัอีกประการ

หนึง่ทีผู่ว้จิยัค้นพบได้หลงัจากการสร้างสรรค์ผลงาน คอื การ

ค�านึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การวจิยัทางนาฏยศลิป์ ทัง้นีก้ารแสดงสร้างสรรค์ส�าหรบังาน

วิจัยฉบับนี้ คือ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ที่

สร ้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยให้ความส�าคัญกับการแสดง

สร้างสรรค์ทีเ่ป็นศลิปะเพ่ือศิลปะ ทีม่ไิด้ค�านึงถงึความบนัเทงิ

หรอืผลประโยชน์ในเชงิพาณิชย์แต่อย่างใด ดงันัน้คณุค่าของ

งานศิลปะเพื่อศิลปะจึงให้ความส�าคัญกับเรื่องความคิด

สร้างสรรค์เป็นหลัก ซ่ึงผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยทาง

นาฏยศิลป์ครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ชมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย

ทางนาฏยศิลป์ อาทิ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และเยาวชน 

รุน่ใหม่ เป็นต้น ผูว้จิยัมุง่เน้นให้งานนาฏยศลิป์ชดุนีเ้ป็นสือ่ทาง

ความคิดเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เพื่อสื่อสาร

เรือ่งจรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์แก่ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง

กับการวิจัยนาฏยศิลป์ในแวดวงวิชาการด้านนาฏยศิลป์

โดยตรง ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต และ

นกัศกึษาทกุระดบัชัน้ปรญิญา ทัง้นีเ้พราะในปัจจบุนัสถาบนั

การศึกษาต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์

ในประเทศไทย มกีารผลติผลงานวจิยัและผลงานสร้างสรรค์

ทางด้านนาฏยศิลป์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งส�าคัญที่

ควรตระหนักถึงมิใช ่จ�านวนของงานวิจัย และผลงาน

สร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หาก

แต่เป็นคุณภาพของผลงานนัน้ ซึง่ก็คอืจรยิธรรมทางการวิจยั

นาฏยศิลป์ อันเป็นส่ิงที่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยทาง

นาฏยศิลป์ควรตระหนักและให้ความส�าคัญในทุกข้ันตอน

ของการด�าเนินการวิจัย 

 ท้ังนี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้สนับสนุนความคิด

เรื่องการค�านึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู ้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์ภายหลังจากการ

สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไว้ว่า “งานสร้างสรรค์นี ้ควรจะ

สะท้อนภาพลักษณ์โดยตรงต่อผู้ที่ศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์ 

ทั้งที่เป็นครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หรือนาฏยศิลปิน 

โดยเฉพาะการน�าประเดน็เร่ืองการละเมดิจรยิธรรม มาใช้ใน

การออกแบบงานนาฏยศิลป์ เพราะด้วยสาระที่เป็นด้านลบ 

แต่น�ามาใช้สร้างงานศิลปะ จึงได้ผลงานศิลปะที่มีพลังด้าน

บวก ในการแสดงออกของศิลปะเข้าไปผสมผสาน” (ธรากร 

จนัทนะสาโร, สมัภาษณ์, 25 ตลุาคม 2561) ในขณะเดยีวกนั 

นราพงษ์ จรัสศรี ได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะเดียวกัน

ไว้ว่า “งานสร้างสรรค์นี้ควรสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นการ 

กระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยที่ส ่งผลกระทบต่อผู ้ที่

เกี่ยวข้อง หรือสิ่งที่ศึกษาในงานวิจัย ยกตัวอย่างเช่น หาก

เป็นการบิดเบือนข้อมูลที่ได้จากวิจัย หรือการเขียนข้อมูลที่

ไม่เป็นความจริงในงานวิจยั จะท�าให้ผู้อ่ืนเกดิความเข้าใจผดิ

ได้” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์. กันยายน 2561) ทั้งนี้ 

ผู้วิจยัได้น�าปัจจยัดงักล่าวทัง้ 10 ประการ ซึง่เป็นผลจากการ

วิจัยเรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ของนราพงษ์ 

จรัสศรี มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหารูปแบบการแสดง 

ผ่านกระบวนการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ 

โดยการออกแบบองค์ประกอบในการแสดง ได้แก่ การ

ออกแบบบทการแสดง และการออกแบบลีลานาฏยศิลป์ 

เป็นต้น กล่าวคือ ในส่วนของบทการแสดง ผู้วิจัยมีการน�า

เสนอเนือ้หาหรอืปัจจยัส�าคญัทัง้ 10 ประการทีม่ต่ีอการกระท�า

ผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครงเรื่องที่แบ่ง

ออกเป็น 3 ฉาก ตามแนวคิดในการออกแบบการแสดง

สร้างสรรค์ โดยน�าแนวคิดการออกแบบบทการแสดงแบบ

ภาพปะติด หรือ คอลลาจ (Collage) ซึ่งผู้วิจัยได้ร้อยเรียง

ภาพการแสดงแต่ละฉากให้มคีวามต่อเนือ่งกนั อาท ิฉากการ

แสดงเบิกโรงออกแขกในช่วงการเปิดงานสัมมนา ฉากการ

สัมมนาทางวิชาการเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 

ฉากการประกวดนางงามมสิจรยิธรรม ฉากระบ�ารสัเซยี และ

จบลงด้วยฉากของการสาปแช่ง ในขณะทีลี่ลานาฏยศลิป์นัน้ 

ผู้วิจัยได้น�าเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวท่ีอิงมาจาก

บทการแสดงในแต่ละฉาก โดยสะท้อนถึงเหตุปัจจัยที่ส่งผล

ให้เกิดการกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 65 ให้ความคิดเห็นที่

สอดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าประเด็น

เรื่องการค�านึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู ้ที่มีส่วน

เก่ียวข้องกับการวิจัยทางนาฏยศิลป์ เป็นสาระส�าคัญอีก

ประการหนึ่งภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่

สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์

	 4)	การค�านึงถึงการสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้

นาฏยศิลป์

 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง

จรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ ประเดน็ส�าคญัอีกประการ



129

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนึง่ทีผู่ว้จิยัค้นพบได้หลงัจากการสร้างสรรค์ผลงาน คอื การ

ค�านงึถึงการสะท้อนสภาพสงัคมโดยใช้นาฏยศลิป์ ซ่ึงในงาน

วิจัยนี้มุ่งเน้นการสะท้อนสภาพสังคมไทยในปัจจุบันเรื่อง

ปัญหาด้านจริยธรรมในบริบทของสังคมไทยด้านการศึกษา

เป็นปัญหาส�าคัญ ทั้งนี้ผู ้วิจัยมุ ่งเน้นในประเด็นปัญหา

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เพราะจริยธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อวงการ

ศึกษาด้านนาฏยศิลป์ของประเทศชาติ แต่กลับพบว่ามีการ

ทุจริตเกี่ยวกับการกระท�าความผิดจริยธรรมทางการวิจัย

นาฏยศิลป์ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การคัดลอกงาน

วิชาการและวรรณกรรม โดยที่ไม่มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล 

(Plagiarism) การบิดเบือนข้อมูล และการใช้งานวิจัยเป็น

เครื่องมือที่ใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น ตาม

ที่ผลการวิจัยเรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ของ 

นราพงษ์ จรัสศรี ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การกระท�าผดิจรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ 10 ประการ 

อันเป็นการน�าเสนอประเด็นใหม่ที่สะท้อนสภาพสังคมของ

แวดวงวชิาการในปัจจุบนัได้อย่างชดัเจน ได้แก่ การมอียูข่อง

ระบบอาวุโสแบบไทยโบราณในสังคมไทยปัจจุบัน การมี

ระบบพวกพ้องในองค์กรทีม่คีวามเกีย่วข้องกบักระบวนการ

วจิยัทางนาฏยศลิป์ การคาดหวงัผลประโยชน์จากบคุคลหรอื

องค์กรใด ๆ จนท�าให้เกิดการท�างานวิจัยที่มีผลเบ่ียงเบน  

ทีเ่อือ้ประโยชน์กับตัวบคุคลหรอืองค์กรนัน้ ๆ  การเกรงกลวัใน

อ�านาจที่เหนือกว่าในสังคมไทย การน�าระเบียบวิธีวิจัยมา

สวมใช้กบังานทีไ่ม่ได้ถูกสร้างข้ึนมาจากกรรมวธิขีองการวจิยั 

การเอางานของผู้อื่นมาเป็นงานของตน โดยที่ไม่ขออนุญาต

และไม่มีการอ้างอิง การมีพฤติกรรมของการเขียนข้อมูลไม่

ครบ โดยการจงใจสร้างข้อมูลเท็จ ตลอดจนการเลือกเผย

แพร่ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู ้ที่มีอิทธิพลมากกว่า  

เนือ่งมาจากการเกรงกลวัต่ออทิธิพล ดงันัน้แนวคดิเรือ่งการ

สะท้อนสภาพสังคมโดยใช้นาฏยศิลป์ จึงเป็นภาพสะท้อน

ส�าคัญอีกประการหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏย

ศิลป์ โดยน�าเสนอผ่านองค์ประกอบส�าคัญทางด้านนาฏย

ศิลป์ คือ บทการแสดง และลีลานาฏยศิลป์ ในส่วนของบท

การแสดง ผูว้จิยัมกีารน�าเสนอเนือ้หาหรอืปัจจยัส�าคญัทีม่ต่ีอ

การกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผ่านโครง

เรื่องที่แบ่งออกเป็น 2 องก์ คือ องก์ที่ 1 สัมมนาเรื่อง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ และองก์ที่ 2 ค�าสาป  

ซึ่งบทการแสดงได้สะท้อนถึงความด่างพร้อยทางวิชาการที่

เกิดขึ้นจริงในแวดวงวิชาการทางด้านนาฏยศิลป์ จากปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อการกระท�าความผิดจริยธรรมทางการวิจัย 

นาฏยศลิป์ ซึง่เป็นผลจากการวิจยัเรือ่งจรยิธรรมทางการวจิยั

นาฏยศลิป์ ของนราพงษ์ จรสัศร ีในขณะทีล่ลีานาฏยศลิป์นัน้ 

ผู้วิจัยได้น�าเสนอลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวท่ีอิงมาจาก

บทการแสดง โดยสะท้อนถงึผลกระทบทีเ่กดิจากการกระท�า

ผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 

 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 59 ให้ความ

คิดเห็นท่ีสอดคล้องกับการวเิคราะห์เช่นเดยีวกัน โดยเห็นว่า

ประเด็นเรื่องการค�านึงถึงการสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้

นาฏยศิลป์เป็นสาระส�าคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจาก

การสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ท่ีสะท้อนถงึจรยิธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์ ทั้งนี้ ณรงค์ คุ้มมณี ได้สนับสนุนความคิด

เรื่องการค�านึงถึงการสะท้อนสภาพสังคมโดยใช้นาฏยศิลป์ 

ไว้ว่า “นาฏยศิลป์ที่มุ่งเน้นเรื่องสภาพสังคม มักจะเป็นงาน

ศิลปะท่ีเข้าถึงผู้ชมส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่อง

ความคิดเห็นหรือสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ หรือมี

ความรู้ในเรือ่งนัน้ ๆ ” (ณรงค์ คุม้มณ,ี 2559: 140) นอกจาก

น้ี ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั

ไว้ว่า

สภาพสังคมที่เกิดขึ้น ควรเป็นสังคมในแวดวงการ

ศึกษาด้านนาฏยศิลป์เป็นส�าคัญ เมื่อการแสดง 

เสรจ็ส้ิน เหล่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกับวงการศกึษาด้าน

นาฏยศิลป์ต้องตระหนักรู้ ตื่นตัว และหันกลับมาให้

ความส�าคัญเก่ียวกับการละเมิดจริยธรรมทางการ

วิจัยด้านนาฏยศิลป์มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง

มาตรการป้องกนั บทลงโทษ และผลเสยีท่ีมไิด้ส่งผล

เฉพาะผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น แต่ผลเสียดังกล่าวมีผลต่อ

มาในระยะยาว และยิง่ปัจจบุนัเป็นยคุแห่งเทคโนโลยี 

การเสาะหาข้อมลู หรอืการถกูเปิดเผยข้อมลู จงึไม่ใช่

เรื่องที่เป็นไปได้ยากอีกต่อไป สังคมการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาจะต้องเป็นรากฐานท่ีมั่นคงในเรื่องนี้  

(ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2561)

 ดังนั้นวงการศึกษาด้านนาฏยศิลป์ควรตระหนักรู้

ถึงปัญหา แสวงหาแนวทางป้องกัน ตลอดจนการร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการด�าเนนิการเกีย่ว

กับจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์อย่างเป็นรูปธรรม  

รวมทัง้เป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจและส่งเสรมิให้นกัวจิยัหรอื
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ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ได้สร้างผลงานท่ีมีคุณค่าแก่วงการ 

นาฏยศลิป์สบืต่อไป โดยมุง่เน้นการพฒันาความรูคู้ค่ณุธรรม

	 5)	การค�านงึถงึความคดิสร้างสรรค์ในงานนาฏยศลิป์

 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง

จรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ ประเดน็ส�าคญัอีกประการ

หนึง่ทีผู่ว้จิยัค้นพบได้หลงัจากการสร้างสรรค์ผลงาน คอืการ

ค�านึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในงานนาฏยศิลป์ โดยพิจารณา

ว่าความคิดสร ้างสรรค์มีความจ�าเป ็นอย่างยิ่งในการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติ

อย่างหนึ่งที่ศิลปินผู ้สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์พึงมี  

นับตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจาก

สิ่งเร้าต่าง ๆ การค้นหารูปแบบการแสดง การค้นหาแนว

ความคดิทีน่�ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์ 

การปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ ตลอดจนแนว

ความคดิทีไ่ด้หลงัจากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์ 

เป็นต้น ท้ังนี้ ผู ้วิจัยได้ค�านึงถึงความคิดสร้างสรรค์ใน 

การเลือกประเด็นที่สะท้อนสภาพสังคม เร่ือง จริยธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ มาน�าเสนอผ่านองค์ประกอบด้าน

บทการแสดง ผ่านการน�าเสนอการแสดงตามแนวคิดของ

นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ เริ่มจากองก์ที่ 1 สัมมนาเรื่อง 

จรยิธรรมทางการวจัิยนาฏยศลิป์ ผู้วจัิยได้น�าเสนอการแสดง

ในรูปแบบของงานสัมมนา เร่ิมด้วยการแสดงเบิกโรงเป็น

ปฐมฤกษ์ในการจัดงานสัมมนา ต่อด้วยการสัมมนาเรื่อง 

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ จากประเด็นอันน่าสนใจ

จากงานวิจัยเรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ของ 

นราพงษ์ จรสัศรี ทีไ่ด้ท�าการศกึษาและวเิคราะห์ถึงสาเหตปัุจจยั

ท่ีส่งผลต่อการกระท�าความผดิจริยธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์

ทั้งสิ้น 10 ประการ ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง  

ผลประโยชน์ส่วนตน การเกรงกลัวต่ออ�านาจทีเ่หนอืกว่า การ

ท�าผิดกระบวนการ การละเมดิ การปิดบงัซ่อนเร้นข้อมลูเพือ่

ประโยชน์อนัมิชอบในงานวจิยั การเอือ้ประโยชน์ให้กับผูท้ีมี่

อิทธิพล การใช้พ้ืนที่ในงานวิจัยเพื่อท�าลายผู้อื่น และการ

ละเว้นหน้าทีข่องกรรมการ นอกจากนีภ้ายในงานสมัมนายงั

มีการประกวดนางงามจรยิธรรม เพือ่ค้นหานางงามทีม่คีณุค่า

คู่ควรกับต�าแหน่งนางงามจริยธรรม ต่อด้วยการแสดงใน 

องก์ที ่2 ค�าสาป ผูว้จิยัได้น�าเสนอเรือ่งราวความด่างพร้อยทาง

วิชาการที่เกิดข้ึนจริงในแวดวงวิชาการทางด้านนาฏยศิลป์ 

และจบลงด้วยจุดจบของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�า

ความผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ โดยผู ้วิจัยมี

แนวคิดการออกแบบบทการแสดงแบบภาพปะติด หรือ  

คอลลาจ (Collage) ซึง่เป็นการร้อยเรยีงภาพการแสดงแต่ละ

ฉากให้มีความต่อเนื่องกัน ท�าให้ผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์ 

ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏ 

มาก่อน 

 ทั้งนี้  นราพงษ์ จรัสศรี ได ้แสดงทรรศนะที่

สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของผู้วิจัยไว้ว่า “ส�าหรับการ

ออกแบบงานนาฏยศิลป์ขึ้นมาชุดหนึ่ง ผู้สร้างงานควรต้อง

ค�านงึถงึความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์เป็นอนัดบัแรก และ

ในกระบวนการออกแบบกต้็องไม่ให้เกดิความรูส้กึต่อผูช้มใน

ลักษณะที่ว่าเป็นผลงานที่ซ�้ากับอดีต หรือไม่มีสิ่งแปลกใหม่

เกิดขึ้น ดังนั้นในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จึงจ�าเป็นต้องมี

การคิดอย่างแยบยล” (นราพงษ์ จรัสศรี, อ้างถึงใน ธรากร 

จันทนะสาโร, 2557: 84) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อย

ละ 52 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เช่น

เดียวกัน โดยเห็นว่าประเด็นเรื่องการค�านึงถึงความคิด

สร้างสรรค์ในงานนาฏยศิลป์เป็นสาระส�าคญัอกีประการหน่ึง 

ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์

	 6)	การค�านงึถงึแนวคดิของนาฏยศลิป์หลงัสมยัใหม่

 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง

จรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ ประเดน็ส�าคญัอีกประการ

หนึง่ทีผู่ว้จิยัค้นพบได้หลงัจากการสร้างสรรค์ผลงาน คอื การ

ค�านึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ดังที่ปรากฏ

อย่างเด่นชัดในการออกแบบลีลานาฏยศลิป์ ซ่ึงผู้วิจยัได้ค�านงึ

ถงึความเรยีบง่ายในการออกแบบลลีานาฏยศลิป์ตามแนวคดิ

ของนาฏยศลิป์หลงัสมยัใหม่ โดยการน�าลลีาและท่าทางการ

เคล่ือนไหวจากกิจวัตรประจ�าวันทัว่ไปมาใช้ในการสร้างสรรค์ 

ประกอบกับการออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหวร่างกาย

แบบการท�าซ�า้ (Repetitive Movement) โดยมลีลีานาฏยศลิป์

แบบเรียบง่าย และกระท�าซ�้าไปซ�้ามา เพื่อเน้นย�้าในสิ่ง 

ที่ผู ้วิจัยต้องการสื่อสารและน�าเสนอต่อผู้ชม รวมทั้งการ

ออกแบบลีลานาฏยศิลป์ด้วยการด้นสด (Improvisation) 

นอกจากนีใ้นด้านการถ่ายทอดสาระส�าคญัของเรือ่งราวการ

แสดงที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์นั้น ซึ่ง

ประเดน็จรยิธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์นบัเป็นสิง่ทีแ่ปลก

ใหม่ โดยผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา 

ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายก็มุ่งเน้นความเรียบง่าย 

โดยภาพการแสดงที่ปรากฏตามท้องเรื่องจะเป็นการจัด
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 

ดงันัน้ผูว้จัิยจงึมีการออกแบบเคร่ืองแต่งกายของนกัแสดงให้

มีความสอดคล้อง เหมาะสม และสมจริงอย่างตรงไปตรงมา 

ตามบทบาทของนักวิชาการที่ปรากฏอยู่จริงในชีวิตประจ�า

วัน เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ณรงค์ คุม้มณี ได้สนบัสนนุความคดิเรือ่งการ

ค�านึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ ไว้ว่า “การ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ที่ได้น�าแนวคิดของ

นาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่มาใช้ จะให้ความสนใจไปกับความ

เรยีบง่าย สามารถใช้แนวคดินีไ้ด้กับทกุองค์ประกอบของการ

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์” (ณรงค์ คุ้มมณี, 

2559: 144) นอกจากนี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดงความ

คิดเห็นที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของผู้วิจัยไว้ว่า

นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

เป็นการสร้างงานตามแนวคิดหลังสมัยใหม่ แม้ว่าผู้

สร้างงานอาจไม่คาดคิดมาก่อนว่าผลงานนั้นจะเข้า

ข่ายงานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ก็ตาม ส่วนส�าคัญ

ของงานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่คือการแสดง 

ความหมาย การเล่าเร่ือง การอธบิายประเดน็ทีผู้่สร้างงาน

สนใจอย่างตรงไปตรงมา โดยอาศัยลักษณะส�าคัญ

ของแนวคิดศิลปะหลังสมัยใหม่ที่ว่าด้วย การเกิดขึ้น

ที่ใดก็ได้ เป็นสิ่งใดก็ได้ และตีความอย่างไรก็ได้ มา

เป็นส่วนประกอบ งานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ จึง

เป็นเสมือนกับทางออกของนาฏยศิลปินในปัจจุบัน 

ผูท้ีมี่ภูมิความรูม้ากพอทีจ่ะจ�ากดั และก�าหนดผลงาน

ของตนให้เป็นงานนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ (ธรากร 

จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2561)

 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 49 ให้ความ

คดิเหน็ทีส่อดคล้องกบัการวเิคราะห์เช่นเดยีวกนั โดยเหน็ว่า

ประเด็นเรื่องการค�านึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลัง 

สมัยใหม่เป็นสาระส�าคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจากการ

สร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนถงึจริยธรรมทางการวจิยั

นาฏยศิลป์

	 7)	การค�านงึถึงศลิปะการละครกบัการสร้างสรรค์

งานนาฏยศิลป์

 การสร ้างสรรค ์งานนาฏยศิลป ์ที่สะท ้อนถึง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผู้วิจัยได้ค�านึงถึงความ

ส�าคัญของการน�าศลิปะการละครมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน

นาฏยศลิป์ เพือ่ให้การแสดงสามารถสือ่สารกบัผูช้มได้ชดัเจน

มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้าน

ศิลปะการละครมาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์ 

ดงัปรากฏอย่างเด่นชดัในการออกแบบบทการแสดงโดยการ

ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของการจัดงานสัมมนา ซึ่งผู้วิจัยได้น�า

แรงบันดาลใจมาจากปัจจัยที่ส ่งผลต่อการกระท�าผิด

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 10 ประการ จากผลการ

วจิยัเรือ่งจริยธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์ของนราพงษ์ จรสัศรี 

ได้แก่ ระบบอาวุโส ระบบพวกพ้อง ผลประโยชน์ส่วนตน  

การเกรงกลัวต่ออ�านาจที่เหนือกว่า การท�าผิดกระบวนการ 

การละเมดิ การปิดบงัซ่อนเร้นข้อมลูเพือ่ประโยชน์อนัมชิอบ

ในงานวจิยั การเอือ้ประโยชน์ให้กบัผูท้ีม่อีทิธพิล การใช้พ้ืนที่

ในงานวิจัยเพื่อท�าลายผู ้อื่น และการละเว้นหน้าที่ของ

กรรมการ ดงันัน้ในการวางโครงสร้างบทการแสดงนัน้ ผูว้จิยั

จงึยงัคงรกัษาความส�าคญัของปัจจยัทัง้ 10 ประการดงักล่าว

ไว้เช่นเดิม ประกอบกบัยงัคงรักษาการวางโครงสร้างบทการ

แสดงจากประสบการณ์ของผูว้จิยัในบรรยากาศของชัน้เรยีน

รายวิชาการบริหารจัดการทางศิลปกรรม หลักสูตรศลิปกรรม

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่ในช่วงสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน 

ได้มีการน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล ในรูป

แบบของการจดังานสมัมนาทางวิชาการหัวข้อเรือ่งจรยิธรรม

ทางการวิจัย ทั้งน้ีผู้วิจัยต้องการสร้างความน่าสนใจให้กับ

การแสดง โดยการน�าเสนอภาพการแสดงในรูปแบบของ

ศิลปะการละครผ่านการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ ใน

บรรยากาศตามท้องเรือ่งของการจดังานสมัมนาทางวชิาการ 

แต่ได้เพิ่มเติมบทการแสดงในฉากการประกวดนางงาม 

มสิจริยธรรมสอดแทรกเข้าไปด้วย เนือ่งจากผูว้จิยัได้ออกแบบ

บทการแสดงโดยการค�านึงถึงแนวคิดของนาฏยศิลป์หลัง

สมัยใหม่ ที่มิได้มุ่งเน้นเรื่องความกลมกลืนของแต่ละองค์

ประกอบในการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์แต่อย่างใด ดังที่

นราพงษ์ จรัสศรี ได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการ

วิเคราะห์ของผู้วิจัยเกี่ยวกับการออกแบบบทการแสดงใน

ฉากการประกวดนางงามมิสจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ภาพการแสดงทีป่รากฏไว้ว่า “นาฏยศลิป์หลังสมยัใหม่จะไม่

มุ่งเน้นเรื่องความกลมกลืน ไม่มีอุดมคติ มีสิ่งที่กัดกัน ขัดกัน 

หรือไม่เข้ากันเลย ดังนั้นเร่ืองการประกวดนางงามกับเรื่อง

จริยธรรมเป็นเร่ืองที่ไม่ได้มีความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน 
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ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของนาฏยศิลป์หลังสมัย และการน�า

เสนอเรื่องของนางงามกับจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ  

แปลกใหม่ และหายาก” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์,  

3 กันยายน 2561) 

ภาพที่	1: การประกวดนางงามมิสจริยธรรม
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 5 กันยายน พ.ศ. 2561

 ทั้งนี้สิ่งส�าคัญที่สุดที่ผู ้วิจัยค�านึงถึงคือ บทการ

แสดงจะต้องครอบคลุมสาระส�าคัญของเร่ืองอย่างครบถ้วน 

โดยอาศยัการเล่าเรือ่งตามแบบศลิปะการละครทีผ่สมผสาน

ผ่านการออกแบบสร้างงานนาฏยศิลป์อย่างลงตัว ในขณะที่ 

ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้

หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนจริยธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ เร่ือง การค�านึงถึงศิลปะการละคร

กับการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ ไว้ว่า

การใช้ตัวช่วยจากศาสตร์ทางการละครเข้ามาในงาน

นาฏยศิลป์ มิใช่เรื่องแปลกใหม่ ในวงการนาฏยศิลป์

ต่างประเทศก็มกีระบวนการน�าเสนอในท�านองนีเ้ช่น

เดียวกัน จุดที่น่าสนใจคือ ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 

ครั้งนี้น่าจะประสบผลส�าเร็จ หากมีการผสมผสาน

ทักษะการแสดงหลาย ๆ แบบไว้ด้วยกัน ก็จะท�าให้

การแสดงดเูข้าถึงกลุม่ผูช้มได้ง่ายขึน้ ขณะเดยีวกันก็

เป็นความสร้างสรรค์ ทีพ่บได้ไม่บ่อยนกัในงานนาฏยศลิป์ 

(ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2561)

 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 45 ให้ความ

คดิเหน็ทีส่อดคล้องกบัการวเิคราะห์เช่นเดยีวกนั โดยเหน็ว่า

ประเดน็เรือ่งการค�านงึถึงศลิปะการละครกบัการสร้างสรรค์

งานนาฏยศิลป์เป็นสาระส�าคญัอีกประการหนึง่ ภายหลงัจาก

การสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนถงึจริยธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจ

ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ที่ผู ้วิจัย

ต้องการจะสื่อสารแก่ผู้ชมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

	 8)	การค�านึงถึงสัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์

 การสร ้างสรรค ์งานนาฏยศิลป ์ที่สะท ้อนถึง

จรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ ประเดน็ส�าคญัอีกประการ

หนึง่ทีผู่ว้จิยัค้นพบได้หลงัจากการสร้างสรรค์ผลงาน คอื การ

ที่ผู้วิจัยค�านึงถึงการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ ทั้งน้ี

เพราะการสือ่สารสาระส�าคญัของการแสดงบางประการนัน้ 

ผู้วิจัยไม่สามารถสื่อสารผ่านการแสดงโดยตรงได้ เพราะ

ประเดน็การละเมดิจริยธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์ทีผู้่วจิยั

ต้องการน�าเสนอ อาจจะมผีลกระทบในการพาดพิงถงึบคุคล

ใดบคุคลหนึง่ หรอืเหตกุารณ์ทีพ่บว่าปรากฏขึน้จรงิในสงัคม 

ดังที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในการออกแบบอุปกรณ์ประกอบ

การแสดง ในฉากการประกวดนางงามมิสจรยิธรรม ซึง่ผูว้จิยั

ได้ค�านึงถึงข้อควรระวังในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศิลป์ชุดนี้ เพื่อมิให้มีการพาดพิงถึงบุคคลใดที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับประเด็นของการกระท�าผิดจริยธรรมทางการ

วิจัยที่อาจเกิดขึ้นจริงในสังคม โดยการออกแบบอุปกรณ์

ประกอบการแสดงในเชงิสญัลกัษณ์ให้นางงามผูเ้ข้าประกวด

ถือป้ายประท้วงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการ 

กระท�าผดิจรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ เพ่ือแสดงให้เห็น

ถึงการต่อต้านการกระท�าความผิดจริยธรรมทางการวิจัย

นาฏยศิลป์ แต่มิได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงไปท่ีบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของชวิตรา  

ตนัตมิาลา ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า “ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน

นาฏยศิลป์ ท่ีสามารถสบืค้นไปจนถงึการกระท�าความผดิของ

บุคคลใดได้นั้นต้องพึงระวัง เปรียบเหมือนกับการดูละครท่ี

อ้างอิงชีวิตจริงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท�าให้บุคคลที่ถูก

อ้างอิงถึงนั้นได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงมิได้ ดังน้ัน

ศลิปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานต้องระมดัระวัง เพือ่หลกีเลีย่งการ

ตัดสินหรือการตีตราว่าใครคือผู้ผิด เพราะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินผู้

สรา้งสรรคผ์ลงานพงึกระท�า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรือ่งการ 

กระท�าผิดกฎหมาย” (ชวิตรา ตันติมาลา, สัมภาษณ์, 19 

มิถุนายน 2561) ในขณะที่ ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์  

ไว้ว่า “สัญลักษณ์นั้นต้องผ่านกระบวนการออกแบบและ 

คัดเลือกให้เหมาะสม สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นควรต้องเป็น 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความหมายซ่อนเร้น” (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 

ตุลาคม 2561) 

ภาพที่	2: การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง คือ ป้ายประท้วง
การกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบลีลานาฏยศิลป์โดย

ค�านึงถึงการใช้สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ ผ่านลีลาและ

ท่าทางการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่

ส่งผลต่อการกระท�าผิดจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ทั้ง 

10 ประการ ผ่านการออกแบบสร้างสรรค์ลีลานาฏยศิลป์ที่

เป็นท่าหลกั ได้แก่ ระบบอาวโุส ระบบพวกพ้อง ผลประโยชน์

ส่วนตน การเกรงกลัวต่ออ�านาจท่ีเหนือกว่า การท�าผิด 

กระบวนการ การละเมดิ การปิดบงัซ่อนเร้นข้อมลูเพือ่ประโยชน์

อันมิชอบในงานวิจัย การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีอิทธิพล 

การใช้พืน้ท่ีในงานวจิยัเพ่ือท�าลายผู้อืน่ และการละเว้นหน้าที่

ของกรรมการ เป็นต้น

ภาพที่	 3: ตัวอย่างการออกแบบลีลาและท่าทางการเคลื่อนไหวที่สื่อ
ให้เห็นถึงระบบพวกพ้อง
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย, วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

 ทัง้นีย้งัพบว่ากลุม่ผูช้มร้อยละ 41 ให้ความคดิเหน็

ทีส่อดคล้องกบัการวเิคราะห์เช่นเดยีวกนั โดยเหน็ว่าประเด็น

เรื่องการค�านึงถึงสัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์เป็นสาระ

ส�าคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลังจากการสร้างสรรค์งาน

นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์  

ซึ่งจะช่วยให้ผู ้ วิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน 

นาฏยศิลป์ โดยมุ่งเน้นการค�านึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการใช้

สัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ รวมท้ังการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านนาฏยศิลป์ที่ค�านึงถึงจริยธรรมของศิลปินในการ 

น�าเสนอผลงาน ซึ่งควรจะหลีกเล่ียงผลกระทบของการเล่า

เร่ืองราวประเดน็การละเมดิจริยธรรมทางการวิจยันาฏยศิลป์ 

เพื่อมิให้เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

	 9 ) 	 การค� านึ งถึ งทฤษฎีด ้ านนาฏยศิลป ์	

ดุริยางคศิลป์	และทัศนศิลป์

 ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยค้นพบได้

หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การค�านึงถึงทฤษฎีด้าน

นาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้

ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ที่ผู้วิจัยน�ามาใช้ในการออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์และ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการค้นหารูปแบบการแสดงจาก 

องค์ประกอบในการแสดงทางด้านนาฏยศลิป์ อาท ิการออกแบบ

แสงเพ่ือเพิม่มติขิองภาพการแสดงทีป่รากฏอยูบ่นพืน้ทีแ่สดง 

ตลอดจนการน�าทฤษฎีทางด้านดุริยางคศิลป์มาใช้ประกอบ

ในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่องการออกแบบเสียง เป็นต้น 

ทั้งนี้ ธรากร จันทนะสาโร ได้แสดงความคิดเห็นเรื่อง  

การค�านงึถงึทฤษฎีด้านนาฏยศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ และทศันศลิป์ 

ไว้ว่า

เป็นความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนได้กับงานนาฏยศิลป์ 

เพราะงานนาฏยศลิป์ควรจะต้องอาศยัองค์ประกอบ

เชิงทฤษฎี หรือแนวคิดจากศาสตร์ใกล้เคียงนั้น  

จึงท�าให้ผลงานนาฏยศิลป์นั้น ๆ มีลักษณะเฉพาะ

บางอย่าง นาฏยศิลป์ไม่อาจน�าเสนอได้ด้วยตัวเอง  

ก็จ�าเป็นต้องอาศัยแนวคิดจากศาสตร์อื่น ๆ มาช่วย 

ซึง่การวจิยัสร้างสรรค์ครัง้นี ้ควรจะต้องค�านงึเรือ่งการ

ผสมผสานแนวคิดศาสตร์อื่น ๆ ด้วย ย่อมสร้าง

ปรากฏการณ์ให้กับนาฏยศิลป์ในมิติที่แตกต่างไป 

และเป็นแนวทางให้กบัการสร้างงานอืน่ ๆ  ในอนาคต

ด้วย (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 

2561) 
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 ในขณะที่ ณรงค์ คุ้มมณี ได้แสดงความคิดเห็นที่

สอดคล้องกันไว้ว่า “การน�าแนวคิดทางด้านนาฏยศิลป์ท่ี

ส� า คัญมาใช ้  จะช ่วยในเ ร่ืองของการถ ่ายทอดลีลา 

ดุริยางคศิลป์จะช่วยสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวกับการได้ยิน  

ส่งเสริมให้การแสดงมีความสมจริง และทฤษฎีทัศนศิลป์จะ

ช่วยในเรือ่งการจดัวาง การออกแบบฉาก และการเลอืกใช้สี 

เป็นต้น” (ณรงค์ คุ้มมณี, 2559: 143)

 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 38 ให้ความ

คดิเหน็ทีส่อดคล้องกบัการวเิคราะห์เช่นเดยีวกนั โดยเหน็ว่า

ประเดน็เรือ่งการค�านงึถงึทฤษฎด้ีานนาฏยศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ 

และทศันศลิป์ เป็นสาระส�าคญัอกีประการหนึง่ ภายหลงัจาก

การสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนถงึจรยิธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์

	 	 10)	 การค�านึงถึงการสร้างสรรค์การแสดงที่

เป็นศิลปะเพื่อศิลปะ

 ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยค้นพบได้

หลังจากการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การค�านึงถึงการ

สร้างสรรค์การแสดงทีเ่ป็นศลิปะเพือ่ศลิปะในการสร้างสรรค์

งานนาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนถึงจริยธรรมทางการวจัิยนาฏยศลิป์ 

โดยผูว้จิยัให้ความส�าคญักบัประเดน็เรือ่งคณุธรรมจริยธรรม 

ซึง่การสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนประเดน็คณุธรรม

จริยธรรมไปด้วยนัน้ จะส่งผลให้การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์

มีคุณค่าและมีลักษณะเฉพาะตน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการ

สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ชุดนี้เป็นปรากฏการณ์ของการ

สร้างสรรค์การแสดงที่เป็นศิลปะเพื่อศิลปะ โดยสร้างความ

แปลกใหม่ในเรือ่งของประเดน็จรยิธรรมทางการวจิยันาฏยศลิป์ 

ที่น�าเสนอผลปัจจัยที่ส ่งผลต่อการกระท�าผิดจริยธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์ จากงานวิจัยเรื่องจริยธรรมทางการ

วิจัยนาฏยศิลป์ของนราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งเป็นประเด็นทาง

สังคมท่ีมีผู้คนอีกจ�านวนไม่น้อยได้รับรู้กันเฉพาะในวงจ�ากัด

เท่านั้น ประกอบกับการสร้างสรรค์การแสดงในประเด็น

ส�าคัญนี้ยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ ธรากร จันทนะ

สาโร ได้แสดงความคดิเห็นทีส่อดคล้องกบัการวเิคราะห์ของ

ผู้วิจัย ไว้ว่า “นาฏยศิลป์ก็เช่นเดียวกัน ความงดงามที่เกิด

ขึน้หาใช่จากองค์ประกอบทีป่รากฏแวดล้อมเพียงอย่างเดยีว 

แต่เป็นความภาคภูมิใจของบรรพชน ท่ีได้ร่วมกนัขัดเกลางาน

นาฏยศิลป์ จนสามารถสื่อ ตอบสนอง และให้อะไรไว้ 

เบ้ืองหลงักบัสงัคมหรอืผูช้ม การท�างานนาฏยศลิป์เพือ่นาฏยศลิป์ 

จึงเป็นปรัชญาที่ส�าคัญ ซึ่งควรปรากฏอยู่ในงานสร้างสรรค์

นาฏยศลิป์ทกุผลงาน” (ธรากร จนัทนะสาโร, สมัภาษณ์, 25 

ตุลาคม 2561)

 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ชมร้อยละ 31 ให้ความ

คดิเหน็ทีส่อดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นเดยีวกัน โดยเหน็ว่า

ประเด็นเร่ืองการค�านึงถึงการสร้างสรรค์การแสดงที่เป็น

ศิลปะเพื่อศิลปะ เป็นสาระส�าคัญอีกประการหนึ่ง ภายหลัง

จากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรม

ทางการวิจัยนาฏยศิลป์

อภิปรายผล
 แนวความคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์งาน

นาฏยศลิป์ทีส่ะท้อนจริยธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์ ผู้วจิยั

ได้มุง่เน้นการสร้างสรรค์ใหม่ โดยการน�าเสนอเน้ือหาและรูป

แบบในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนจริยธรรม

ทางการวิจยันาฏยศลิป์ ผ่านการสร้างสรรค์เพือ่ให้เกิดความ

แปลกใหม่ของรูปแบบ (Form) และแบบอย่าง (Style)  

บนพืน้ฐานแนวความคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบันาฏยศลิป์

และจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า

ภายหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ผู ้วิจัยควรค�านึงถึง 

แนวความคิดที่ได้หลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ ซึ่ง

มุง่เน้นถงึประเดน็จรยิธรรมทางการวจิยัเป็นอนัดบัแรก ทัง้นี้

เพราะจริยธรรมทางการวิจัยเป็นส่ิงส�าคัญที่สะท้อนถึง

คุณภาพและคุณค่าของงานวิชาการ ซึ่งนักวิจัยและนัก

วิชาการต้องตระหนักถึงอยู่เสมอ อันเป็นประโยชน์ต่อการ

ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ต่าง ๆ  

รองลงมาคือการค�านึงถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ 

การค�านึงถึงการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการวิจยัทางนาฏยศลิป์ การค�านงึการสะท้อนสภาพสงัคม

โดยใช้นาฏยศิลป์ การค�านึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในงาน

นาฏยศิลป์ การค�านงึถึงแนวคดิของนาฏยศลิป์หลงัสมยัใหม่ 

การค�านึงถงึศลิปะการละครกบัการสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ 

การค�านึงถึงสัญลักษณ์ในงานนาฏยศิลป์ การค�านึงถึง 

ทฤษฎีด้านนาฏยศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมทั้ง

การค�านงึถงึการสร้างสรรค์การแสดงทีเ่ป็นศิลปะเพือ่ศลิปะ 

ตามล�าดบั ทัง้นีก้ารได้มาซึง่แนวความคดิหลงัการสร้างสรรค์

ผลงานที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น มีความสอดคล้องกับ

แนวคดิและทฤษฎีทีน่�ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์ 

อาทิ แนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง แนวคิด
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การใช้ความหลากหลายของรูปแบบการแสดง แนวคิดการ

ใช้ทฤษฎีทางด้านการสื่อสารการแสดง แนวคิดการใช้

สัญลักษณ์เพื่อการส่ือสาร แนวคิดการใช้ทฤษฎีทางด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์ แนวคิดการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม 

แนวคิดการค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และแนวคิด 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีการน�า

แนวคดิและทฤษฎีต่าง ๆ  มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ด้านนาฏยศิลป์ อาทิ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์

ในรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ ของดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรม

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ด้านนาฏยศลิป์มาจากนราพงษ์ จรสัศร ีศลิปินผูบุ้กเบกินาฏยศลิป์

ร่วมสมัยในประเทศไทย นอกจากนี้ในอนาคตศิลปินผู้

สร้างสรรค์ผลงานอาจมีการน�าแนวความคิดท่ีได้หลังจากการ

สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น มาบรูณาการ

ในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศลิป์ชดุอืน่ ๆ  อย่างเหมาะสม 

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์

ทีม่คีวามแปลกใหม่ มคีวามหายาก และไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวจิยัคร้ังนีจ้ะเป็นการน�าเสนอแนวความ

คิดหลังที่ได้จากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึง

จริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์ ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่

สะท้อนถึงจริยธรรมในประเด็นอื่น ๆ ตลอดจนเป็นต้นแบบ

ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศลิป์ต่อไปในอนาคต 

 2. การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการเพิม่ต�าราหรอืเอกสาร

ทางวิชาการทีเ่กีย่วข้องกับจรยิธรรมทางการวิจยันาฏยศลิป์ 

ซึ่งผู้วิจัยค้นพบว่ายังไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งนี้ผู้ศึกษาทาง

ด้านนาฏยศิลป์และผู ้สนใจทั่วไปจะมีแหล่งค้นคว้าทาง

วิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

ซึ่งเป็นผลดีต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
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บทคัดย่อ
 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉายพันธุรัต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของนางพันธุรัต 

เพื่อออกแบบนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ประเภทร�าเด่ียวชุด ฉุยฉายพันธุรัต โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบนาฏประดิษฐ์ชุดสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้น�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป

ผล และน�าเสนอเป็นงานวิจัยครั้งนี้ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงชุด ฉุยฉายพันธุรัต มีแนวคิดในการออกแบบนาฏศิลป์จาก

ประสบการณ์การแสดงของผู้สร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากการสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ ผู้เช่ียวชาญโดยใช้หลักการ

ออกแบบกระบวนท่าร�า 2 ประการ ได้แก่ 1. การตีบท ใช้บท ตามค�าร้อง และท�านองเพลง เพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ 

2.การสร้างสรรค์โดยใช้ท่าร�าในท่าแม่บทและแม่ท่ายักษ์ ในรูปแบบของการร�าตีบท ตามค�าร้องและร�าตามเพลงหน้าพาทย์ 

โดยเรียบเรียงกระบวนท่าร�าใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ตามจารีตที่เป็นท่าร�ามาตรฐานในการร�าฉุยฉาย ลักษณะของกระบวนท่า

ร�าชุดนี้จะมีความนุ่มนวลอ่อนช้อยผสมผสานกับความเข้มแข็งในรูปแบบของนางยักษ์ที่เป็นนางกษัตริย์ ใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็ง

บรรเลงประกอบการแสดง ผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดยืนเครื่องนางยักษ์ วาดพลายยักษ์บนหน้า สวมกระบังหน้าในการแสดง 

ตามรูปแบบของการแสดงละครนอก

ค�าส�าคัญ นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, พันธุรัต, ร�าฉุยฉาย

Abstract
 Objective of the research Thai Dramatic Arts Creating “Chuy Chay Phanthurat” is for studying a 

history and characteristic of the character Phathurat in order to create the new series of Thai classical 

dance called Chuy Chay Phanthurat by investigating from involved research papers. It is a qualitative 

research in the form of the new invented Thai Dramatic Arts series by means of using knowlegdes which 

received from analysing, synthesising and concluding the papers material, and then, it is represented as 

the research paper. 

 As the results, it is found that, inspirations of creating the performing posture of the project of 

Thai Dramatic Arts Creating “Chuy Chay Phanthurat” are from the researcher’s performing experiences 

and interviewing some national artists and experts. Principle of creating the dancing posture consists of 

1  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

two things as follow: 1. interpreting from the drama play by means of following the dialogue, songs and 

melodies 2. adapting from a general fundamental Thai traditional dance and a specific skill of Yaksa (Titan) 

in the form of dancing by interpreting the lyrics, and dancing by following the melody of a Thai traditional 

music Nah-Part. From following concepts as mentioned, researcher creates the new performance which 

is characteristically, but still conserves the tradition of the classical performance Chuy Chay. The new 

performance represents the gentleness and delicacy, mixing with the strongness in the style of a blue 

blooded lady titan who is originally from the titan royalty. The performance will be accompanied by Thai 

traditional musical ensemble Pi-Part Mai Khaeng. Performer will dress a standard Yaksa costume with a 

tiara and also painted on the face as the tradition of the performance Rakorn Nork.

Keywords: Thai dramatic arts, Thai dramatic arts creating, Phanturat, Chuy Chay performance.

บทน�า
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ เป็นที่ชื่นชอบของนานา

ประเทศที่ได้พบเห็นความงามในศิลปวัฒนธรรมไทย แต่สิ่งหน่ึงที่คนไทยยังสามารถอนุรักษ์และสืบทอดได้มาอยู่จนทุกวันนี้ 

ก็คือ “นาฏศิลป์” (วีระ บัวงาม, 2561 : 11) อันเป็นศิลปะประจ�าชาติของไทย นาฏศิลป์เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทย 

ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย นาฏศิลป์ไทยมีบทบาทส�าคัญในการรับใช้สังคม

ไทยในทุกระดับ และสอดแทรกเข้าไปอยู่ในวงจรชีวิตของคนไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ความเชื่อ พิธีกรรม การอบรมศีลธรรม 

การศึกษา และการบันเทิง (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547 : ค�าน�า) นาฏศิลป์ของไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ร�า ระบ�า โขน 

และละคร (สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์, 2543 : 94)

 การแสดงละครได้จ�าลองบทบาทของมนุษย์ในชีวิตจริงมาแสดงให้ดูบนเวที ละครไทยมีคุณค่ามากเป็นที่รวมศิลปะ

สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นศิลปะแห่งความงามที่มุ่งตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ สติปัญญาก่อให้เกิดความสะเทือนใจ หรือ

มุ่งแสดงสุนทรียะโดยตรง (สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์, 2539 : 6) บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะผู้ปกครองแผ่นดิน 

ต้องทรงมีความรู้ในศิลปะศาสตร์ทั้งปวง และในฐานะเอกอัครศิลปิน มีส่วนส�าคัญที่สุดต่อวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย อัน

ยังผลให้สิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547 : 374) 

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั รชักาลที ่2 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ เป็นสมยัทีถ่อืว่าเป็นยคุทองของวรรณคดี

พระองค์ทรงสนพระทยัในการละครอย่างแท้จรงิ เมือ่ทรงพระราชนพินธ์บทละครเรือ่งใด กท็รงโปรดให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพทัิกษ์

มนตรี ผู้ทรงรอบรู้ในกระบวนท่าร�า น�าไปทดลองร�าดูก่อน ถ้าตอนใดท่าร�าขัดข้องไม่ได้ท่าร�าที่งดงาม ก็ทรงแก้ไขปรับปรุงบท

ใหม่ จนกว่าจะกลมกลืนจึงยุติ ได้ทรงศึกษาการแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ทรงฝึกหัดศิลปะการดนตรี และทรงเป็นกวี

ประจ�าราชส�านักผู้หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งบทละครในและบทละครนอก บทละครใน ได้แก่ เรื่องอิเหนา เรื่องรามเกียรติ์ 

บทละครนอก จ�านวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องไกรทอง เรื่องคาวี เรื่องไชยเชษฐ์ เรื่องมณีพิชัย และเรื่องสังข์ทอง เพื่อใช้เล่นใน 

ราชส�านัก จึงเรียกละครชนิดนี้ว่า “ละครนอกแบบหลวง” (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547 : 316) 

 ละครนอกแบบหลวงเป็นละครนอกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ปรับปรุงจากละครนอก

ของชาวบ้าน ที่เล่นกันนอกวังให้มีความประณีตเหมาะสมกับที่สตรีในราชส�านักจะแสดงได้ และละครนอกที่กรมศิลปากรจัด

แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ จัดเป็นละครนอกแบบหลวงแทบทั้งสิ้น (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2549 : 164) ละครนอกแบบหลวง

แม้จะเรยีกว่าละครนอก แต่มีลกัษณะผสมผสานระหว่างละครในและละครนอกของชาวบ้าน ท�าให้มีลกัษณะเฉพาะเป็นละคร

อีกชนิดหนึ่ง กล่าวคือมีการด�าเนินเร่ืองช้ากว่าละครนอก แต่เร็วกว่าละครใน การด�าเนินเร่ืองในแต่ละตอนเน้นเหตุการณ์ 

ในท้องเรือ่งอย่างละครนอก ไม่เน้นบทบาทเดีย่วของตวัเอกในตอนน้ัน ๆ  อย่างละครใน ซ่ึงตัวเอกหรอืตวัท้าวพระยามหากษัตรย์ิ

สามารถพูดจาเล่นตลกกับพวกเสนาจ�าอวดได้ แต่ไม่ถึงเป็นตลกโปกฮาอย่างละครนอก และไม่มีการเล่นตลกยืดยาวอย่าง 
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ละครนอก ตวัตลกจะเล่นตลกกบัเจ้านายในลกัษณะของการ

สอพลอเท่านัน้ แสดงกริิยามารยาทและอารมณ์อย่างเปิดเผย

แบบละครนอก ไม่เกบ็ความรูส้กึอย่างละครใน (สุรพล วิรฬุห์

รกัษ์, 2547 : 98-99) ส่วนละครนอกของหลวงในสมยัรชักาล

ที่ 2 นั้นใช้ผู้หญิงแสดง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อมี

ประกาศว่าด้วยเร่ืองละครผู้หญิงแล้ว จึงมีท้ังหญิงและชาย

แสดง ประสมโรงเล่นกัน (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล,  

มปป. : 112) ผูแ้สดงจะต้องมฝีีมอืมาตรฐานตามแบบละครใน 

มีการร�าหน้าพาทย์เท่าทีจ่�าเป็นในการแสดงอารมณ์และการ

เข้าออก เช่น เพลงโอด เพลงเสมอ ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่เพลงหน้า

พาทย์ช้ันสงู เพราะตวัละครไม่ใช่เทพจงึไม่จ�าเป็นต้องใช้หน้า

พาทย์ช้ันสูง ส�าหรับการร�าใช้บทก็ประณีตอย่างละครใน  

ผูแ้สดงจะแยกหน้าทีร่�ากบัร้องออกจากกนั ผูร้�าจงึไม่ร้องเอง 

แต่ผู้ร�าเจรจาทวนบทได้อย่างมีเสรีกว่าละครใน คือ อาจด้น

เองได้ และเจรจากนัเป็นเวลานาน ๆ  ได้ ในบางครัง้การแสดง

ละครนอกแบบหลวงยงัคงรักษาประเพณีการแสดงระเบยีบ

ธรรมเนียมในราชส�านักอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับละครใน 

(สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547 : 98-99) 

 ผูว้จิยัจึงได้เล็งเหน็คณุค่าและความส�าคญัของการ

แสดงละครนอกแบบหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแสดง

ละครนอกแบบหลวงไว้มใิห้สูญหาย ผู้สร้างสรรค์จงึได้น�าตวั

ละครในเรือ่งสงัข์ทอง คอื นางพันธรัุต บทพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มาคิด

ประดิษฐ์สร้างสรรค์การแสดงร�าชุด ฉุยฉายพันธุรัต ขึ้นใหม่ 

เนื่องจากในการร�าฉุยฉายของนางยักษ์ในการแสดงละคร

นอกแบบหลวงหรือละครนอกในนาฏศิลป์ไทยนั้น ยังไม่ม ี

ผูใ้ดได้ท�าการประดษิฐ์สร้างสรรค์ข้ึน ผูว้จิยัจงึเหน็สมควรทีจ่ะ

สร้างสรรค์การแสดงชดุนีข้ึน้ เพ่ือให้เหน็กระบวนการร�าอวด

ฝีมือของนางยักษ์ ในรูปแบบฉุยฉาย โดยน�าอัตลักษณ์ของ

นางพนัธรุตัในบทละครนอกเรือ่งสงัข์ทอง บทพระราชนพินธ์

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจากการ

สัมภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ มาเป็น

หลกัในการออกแบบกระบวนท่าร�า ซึง่ในการร�าเพลง ฉยุฉาย

พันธุรัต เป็นการร�าฉุยฉายเต็มรูปแบบตามมาตรฐานที่

ก�าหนดไว้ คอืร�าเพลงฉยุฉาย 2 บท และร�าเพลงแม่ศร ี2 บท 

ฉุยฉายในแต่ละบทมี 3 ค�าร้อง ส่วนของแม่ศรีแต่ละบทมี  

2 ค�าร้อง ซึง่จบแต่ละค�าร้อง ผูแ้สดงจะต้องร�าตามป่ีทีเ่ป่าเลยีน

เสียงค�าร้องทุกค�าและต้องร�าตามปี่พาทย์รับเพลงฉุยฉาย  

2 บท และร�าตามป่ีพาทย์รบัแม่ศร ี2 บท จบท้ายด้วยร�าเพลง

เร็ว – ลา โดยจะใช้หลักการออกแบบกระบวนท่าร�า  

2 ประการ ดังนี้ 1. การตีบท ใช้บท ตามค�าร้อง และท�านอง

เพลง เพ่ือส่ือความหมายและอารมณ์, 2. การสร้างสรรค์โดย

ใช้ท่าร�าในท่าแม่บท และท่าแม่ท่าของยักษ์ คือการน�าท่าร�า

ในแม่บทมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่าร�า เพื่อสื่อความหมาย

ตามบทร้อง ค�าร้องและเรียบเรียงกระบวนท่าร�าใหม่อย่างมี

เอกลักษณ์ ในรูปแบบท่าร�าที่เป็นท่าร�ามาตรฐานที่มีความ

นุ่มนวลอ่อนช้อยผสมผสานกับความเข้มแข็งของนางยักษ์

ออกมาเป็นกระบวนท่าร�าของ นางพันธุรัต ซึ่งจะตีบทตาม

บทขับร้องและร�าตามเพลงหน้าพาทย์ โดยใช้วงปี่พาทย ์

ไม้แขง็บรรเลงประกอบการแสดง ผูแ้สดงจะแต่งกายด้วยชดุยนื

เครื่องนางยักษ์วาดพลายยักษ์สวมกระบังหน้า ตามรูปแบบ

ของการแสดงละครนอก เพื่อเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและ

ยงัประโยชน์แก่การศกึษาและถ่ายทอดท่าร�าให้กับนกัศกึษา 

ให้ได้รบัการสบืทอดต่อไปมิให้สญูหาย และเป็นแบบอย่างใน

การคิดสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย (ร�าเดี่ยว) ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉาย

พันธุรัต มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้

 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์

ของนางพันธุรัต

 2. เพือ่ออกแบบนาฏศลิป์ไทยและสร้างสรรค์การ

แสดง ชุดฉุยฉายพันธุรัต

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉาย

พันธุรัต ผู้วิจยัได้ก�าหนดขอบเขตเนือ้หาประวัตคิวามเป็นมา

และอตัลกัษณ์ของนางพนัธรุตั จากบทละครนอก เรือ่งสงัข์ทอง 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 ขอบเขตแหล่งข้อมูล

 การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉาย

พันธุรัต ผู ้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตแหล่งข้อมูลของการ

สร้างสรรค์ ศลิปินแห่งชาติ ผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญ โดย

การเกบ็รวบรวมข้อมลูมาวิเคราะห์วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

ดังนี้
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 1. ด้านเคร่ืองแต่งกาย ศึกษาจากข้อมูลและการ

สัมภาษณ์และตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้

  1.1 นางสุวรรณ ีชลานเุคราะห์ ศลิปินแห่งชาติ

ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

  1.2 นางธานิต ศาลากิจ นาฏศิลปินอาวุโส 

ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร 

  1.3 นางวชัน ีเมษะมาน ข้าราชการบ�านาญครู

ช�านาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กระทรวงวัฒนธรรม

  1.4 นายชวลิต สุนทรานนท์ นกัวชิาการละคร

ดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

  1.5 รองศาสตราจารย์ค�ารณ สุนทรานนท์ (ผู้

เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์)

 2. ด้านเนื้อร้องและการบรรจุเพลง ผู้สร้างสรรค์

ได้น�าข้อมูลอัตลกัษณ์ของนางพันธรัุต จากบทพระราชนพินธ์ 

เรื่องสังข์ทอง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

และจากการสัมภาษณ์ มาประพันธ์บท และเรียบเรียง

ปรบัปรงุ โดยศกึษาจากการสมัภาษณ์และตรวจสอบเนือ้ร้อง

และการบรรจุเพลงจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้

  2.1 นายชวลิต สุนทรานนท์ นกัวชิาการละคร

ดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร 

 3. ด้านสร้างสรรค์กระบวนท่าร�า รวบรวมข้อมูล

จากการศึกษา สัมภาษณ์ และตรวจสอบกระบวนท่าร�าจาก

ผู้เชี่ยวชาญดังนี้

  3.1 นางสุวรรณี ชลานเุคราะห์ ศลิปินแห่งชาติ

ปี 2533 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

  3.2 นางนพรัตน ์ ศุภาการ หวังในธรรม  

ผูเ้ชีย่วชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบนั

บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปินแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  3.3 นางธานิต ศาลากิจ นาฏศิลปินอาวุโส 

ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

(ผู้เชี่ยวชาญการแสดงบทบาทนางยักษ์)

  3.4 นางวัชนี เมษมาน ข้าราชการบ�านาญครู

ช�านาญการ (ผู ้ เชี่ยวชาญการแสดงบทบาทนางยักษ์) 

วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง

วัฒนธรรม

  3.5 นายชวลิต สุนทรานนท์ นกัวชิาการละคร

ดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร 

  3.6 รองศาสตราจารย์ค�ารณ สุนทรานนท์  

(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์)

  3.7 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา สุนทรานนท์ 

(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์)

 ด้านการสร้างสรรค์กระบวนท่าร�า ท่ีผู้สร้างสรรค์

ได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์  

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่าน ร่วมกับประสบการณ์การแสดงของ 

ผูวิ้จยั ในการแสดงบทนางยกัษ์ในละครนอก มาใช้วิเคราะห์ 

สร้างสรรค์กระบวนท่าร�า และน�ากระบวนท่าร�าทีส่ร้างสรรค์

ขึน้ใหม่ ให้ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 7 ท่านทีก่ล่าวมาข้างต้นตรวจสอบ

ท่าร�าให้ถูกต้องตามแบบแผนตามจารีตของนาฏศิลป์ไทย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด 

ฉุยฉายพันธุรัต ได้ใช้ระเบียบวิธีการด�าเนินงานวิจัยแบบ

คณุภาพ โดยเกบ็ข้อมลูจากเอกสาร ส่ิงพิมพ์ งานวิจยั หนงัสอื 

ต�ารา วิทยานพินธ์ทีเ่กีย่วข้องกับนาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ชดุ 

ฉุยฉายพันธุรัต การสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผูเ้ช่ียวชาญ จากนัน้จงึน�าข้อมลูมาท�าการวเิคราะห์ และ

สังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบกระบวนท่าร�า สรุปผล และน�า

เสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉาย

พนัธรุตั ผู้วจิยัได้ด�าเนนิงานตามกระบวนการวจิยั เพือ่ศึกษา

ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของนางพันธุรัต และ

ออกแบบกระบวนท่าร�า นาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉยุฉาย

พันธุรัต ผู้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์และผ่านการตรวจสอบ 

ท่าร�าจากศิลปินแห่งชาติ ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เช่ียวชาญ 

ทั้งหมด 7 ท่านตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปผลจาก

การวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

	 วัตถุประสงค์ที่	1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา

และอัตลักษณ์ของนางพันธุรัต 

 ประวัติความเป็นมาของนางพันธุรัต

 นางพันธุรัต เป็นตัวละครตัวหนึ่งในบทละครนอก

เรื่องสังข ์ทอง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นนางยักษ์ที่เป็นนางกษัตริย์ 

แต่เป็นม่ายสามีตาย ไม่มีบุตร มีฤทธิ์เดชมาก มีของวิเศษ 

ดังนี้ เกือกแก้ว ไม้เท้าวิเศษ และหน้ากากเงาะ 
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 อัตลักษณ์ของนางพันธุรัต

 อัตลักษณ์ของนางพันธุรัต จากการศึกษาจากบท

ละครนอก เรื่องสังข์ทองบทพระราชนิพนธ์ในพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและจากการสัมภาษณ์  

ดร.สวุรรณ ีชลานเุคราะห์ศลิปินแห่งชาตปีิ 2533 สาขาศลิปะ

การแสดง (นาฏศลิป์ไทย) (สมัภาษณ์ วนัที ่9 กนัยายน 2561) 

นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรีทรงคุณวุฒิ 

กรมศิลปากร (สัมภาษณ์วันที่ 11 กันยายน 2561) นางธานิต 

ศาลากิจ ข้าราชการบ�านาญกรมศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญ 

การแสดงบทนางยักษ์) (สัมภาษณ์วันที่ 15 กันยายน 2561) 

นางวัชนี เมษมาน ข้าราชการบ�านาญครูช�านาญการ  

(ผู้เช่ียวชาญการแสดงบทบาทนางยักษ์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (สัมภาษณ์

วันที่ 18 กันยายน 2561) และรองศาสตราจารย์ค�ารณ  

สุนทรานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์) 

(สัมภาษณ์วันที่ 14 กันยายน 2561) สามารถสรุปอัตลักษณ์

ของนางพันธุรัต ออกมาได้ 4 ลักษณะดังนี้ คือ 1. เป็นนาง

ยกัษ์ใจด ีรบัเลีย้งดพูระสังข์และรักพระสังข์เหมือนลกู 2. เช่ือ

ความคดิของตวัเองเป็นใหญ่ไม่เชือ่ค�าทัดทานของโหร 3. หนี

ความเป็นจรงิกลวัว่าพระสังข์จะรูว่้าตวัเองเป็นยกัษ์จงึได้คดิ

แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อไม่ให้พระสังข์กลัว และ 4.เสียสละ

เพื่อลูกอย่างแท้จริงเมื่อนางพันธุรัตเห็นพระสังข์ไม่ยอมลง

มาหาแน่แล้ว นางกเ็ขยีนมหาจนิดามนตร์ไว้ให้ เพือ่เป็นการ

เตรียมการให้พระสังข์ไปผจญกับอุปสรรคและใช้แก้ไข

อุปสรรคได้ 

	 วตัถปุระสงค์ที	่2	เพือ่ออกแบบนาฏศลิป์ไทยและ

สร้างสรรค์การแสดงชุด ฉุยฉายพันธุรัต

 การออกแบบนาฏศิลป์ไทยและสร้างสรรค์การ

แสดงชุด ฉุยฉายพันธุรัต ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล ศึกษา 

ข้อมูลแล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู ้

เช่ียวชาญและศิลปินแห่งชาติ ทั้งหมด 7 ท่าน และได้

วิเคราะห์ข้อมูลออกมา จึงได้ก�าหนดรูปแบบการแสดง

นาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ ชดุ ฉุยฉายพันธรัุต ให้อยูใ่นรปูแบบ

ของการแสดงประเภทร�าเดี่ยวชุด ฉุยฉาย เน่ืองจากในการ

แสดงละครนอกแบบหลวงนัน้ เป็นการแสดงทีเ่น้นกระบวน

ท่าร�าเหมือนอย่างการร�าละครข้างในราชส�านัก และเพลง

ร้องในการแสดงละครข้างในราชส�านักมาใช้ในการแสดง

ละครนอก ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะสร้างสรรค์ชุดการแสดงออก

มาโดยได้ก�าหนดรูปแบบการแสดง ฉุยฉายพันธุรัต โดย 

ยดึหลกัการแสดงแบบละครนอกแบบหลวง ทีเ่น้นความสวยงาม

กระบวนท่าร�าเป็นหลกั มกีารแต่งกายทีง่ดงามตามจารีตของ

การแสดงละครนอกแบบหลวง ในการแสดงชุดนี้ มีการใช้

อุปกรณ์ คือ กระบอง เข้ามาประกอบการแสดง เพื่อให้การ

แสดงดสูวยงามและเหน็ภาพพจน์ความเป็นนางยกัษ์ของนาง

พนัธรุตัทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ โดยสร้างสรรค์กระบวนท่าร�าจาก 

ท่าร�าแม่บท แม่ท่าของยักษ์ และการร�าฉุยฉายของตัวยักษ์ 

มาเป็นพืน้ฐานในการสร้างสรรค์กระบวนท่าร�า เพือ่สือ่ความ

หมายให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ชมได้รับอรรถรสในการชมการแสดง

	 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์	 ชุด	

ฉุยฉายพันธุรัต

 รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด 

ฉุยฉายพันธุรัต ผู้วิจัยได้แบ่งช่วงของการแสดงออกเป็น 3 

ช่วงดังนี้

 ช่วงที่ 1 ออกด้วยเพลงรวั คอืการร�าเปิดตวัละคร

ร�าออกหน้าเวที

 ช่วงที่ 2 บทร้อง คือการร�าเพลงฉุยฉาย 2 บท ซึ่ง

จบแต่ละค�าร้องต้องร�าตามปี่ที่เป่าเลียนเสียงค�าร้องทุกค�า

และต้องร�าตามปี่พาทย์รับเพลงฉุยฉาย 2 บทจบแล้วร�าใน

เพลงแม่ศร ี2 บท ซึง่จบแต่ละค�าร้องต้องร�าตามป่ีทีเ่ป่าเลียน

เสียงค�าร้องทุกค�าและร�าตามปี่พาทย์รับแม่ศรี 2 บท

 ช่วงที่ 3 ร�าตามท�านองเพลง คือ การร�าในเพลง

เร็วตามกระบวนท่าและเข้าในเพลงลา

 บทท่ีใช้ในการแสดงนาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ชดุ	

ฉุยฉายพันธุรัต	

 จากการวิจัยและสร ้างสรรค ์นาฏศิลป ์ ไทย

สร้างสรรค์ชุด ฉุยฉายพันธุรัต ผู้สร้างสรรค์ได้ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครดนตรี

ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร (สัมภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม 2561) 

กล่าวว่าการแสดงในรูปแบบละครนอกแบบหลวง จะต้อง

ด�าเนินเร่ืองอย่างรวดเร็วตามแบบของละครนอกแต่มีการ

พรรณนารายละเอียดรวมทั้งภาษาที่เลือกสรรให้เหมาะสม

แก่เนื้อความตามจารีตของการแสดงละครนอกแบบหลวง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้ วิจัยได้คิดสร้างสรรค์ โดยน�าเอา 

อัตลักษณ์ของนางพันธุรัตในเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ 

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และจากการ

สัมภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้วิจัยน�าเอาอัตลักษณ์ของนางพันธุรัต มาสร้างสรรค์บท

ประพนัธ์ขึน้ใหม่และก�าหนดเพลงร้องและท�านองเพลง โดย



141

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านการตรวจสอบจาก นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการ

ละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรม ซึ่งมีบทประกอบการแสดงและลักษณะค�า

ประพันธ์ ดังต่อไปนี้

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์	ชุด	ฉุยฉายพันธุรัต

นายชวลิต สุนทรานนท์ ตรวจแก้ไข บรรจุเพลง

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

ปี่พาทย์ท�าเพลงรัว

ร้องเพลงฉุยฉาย

  ฉุยฉายเอย พันธุรัตยักษิณี ชีวีน่าเวทนา

 ร้างผัวรักลูกเลี้ยง ยอมเสี่ยงชีวา อดทนกายา รักษาความลับไว้

 ของวิเศษคู่นคร ต้องแอบซ่อนให้ห่างไกล เกรงเจ้าสุดหทัย ตกใจหวาดกลัว 

   เจ็ดวันเอย เป็นมนุษย์สุดสวาท ไม่ยอมคลาดพระลูกรัก

 เจ็ดวันหาเสบียง มาหล่อเลี้ยงชีวิตหลัก เหนื่อยอ่อนไม่ผ่อนพัก สุดเยื้องยักเจียนจะตาย

 กล�้ากลืนฝืนปกปิด กลัวมิ่งมิตรคิดห่างกาย มิคงอยู่สู้วอดวาย ถ้าฤาสายไปจากจร

ร้องเพลงแม่ศรี

  ความรักเอย ความรักบริสุทธิ์

 แม่ยักษ์กับลูกมนุษย์ ยากยุดร้างลา 

 กรรมเวรพันผูก แม่ลูกสองอุรา

 สร้างสรรค์กันมา ใช้เวราให้สิ้นเอย

  แม่ศรีเอย แม่ศรีพันธุรัต

 ขอเทิดอวยสวัสดิ์ น้อมมนัสสดุดี

 ยอมตายถวายชนม์ ด้วยรักล้นท้นทวี

 สุดยอดนารี ในวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง

ปี่พาทย์ท�าเพลงเร็ว ลา

จบการแสดง

	 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด	ฉุยฉายพันธุรัต

 การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉาย  

พันธุรัต ผู้วิจัยได้เลือกใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า โดยใช้ไม้แข็ง

ในการบรรเลงประกอบการแสดง เนื่องจากการแสดง 

ร�าฉุยฉายต้องใช้ปี ่ในบรรเลงรับทุกวรรคที่ร้องจึงต้องใช ้

ไม้แข็งในการบรรเลงเพื่อให้มีเสียงดังกังวานในการแสดง 

ภาพที่	1 ภาพวงปี่พาทย์เครื่องห้า
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
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 หมายเลข 1  ฆ้องวงใหญ่   

 หมายเลข 2 ตะโพน

 หมายเลข 3 ระนาดเอก   

 หมายเลข 4 ระนาดทุ้ม

 หมายเลข 5  กลองทัด    

 หมายเลข 6 ฉิ่ง

 หมายเลข 7  กรับพวง    

 หมายเลข 8 ปี่ใน

	 เพลงที่ใช ้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ชุด	ฉุยฉายพันธุรัต

 ฉุยฉายเป็นเพลงในอัตราจังหวะ 2 ชั้น มีมาตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมการร้องเพลงฉุยฉายใช้ดนตรีรับ 

1 – 2 เที่ยวทุก ๆ ท่อน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดร.ชวลิต  

สนุทรานนท์ นกัวชิาการละครดนตรทีรงคณุวฒุ ิกรมศลิปากร 

(สัมภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม 2561) กล่าวว่า ในปัจจุบันนิยม

ใช้ปี่รับเพียงเที่ยวเดียว ตามปกติเพลงฉุยฉายจะมีเพลง 2 

เพลงรวมอยู่ด้วยกัน คือเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรี โดยที่

ในตอนแรกจะร้องเพลงฉุยฉายก่อน ร้องหมดท่อนหนึง่กม็ป่ีี

เป่าเลียนท�านอง และเสียงร้องเพียงชิ้นเดียวก่อน แล้วจึง

บรรเลงรับต่อด้วยเพลงแม่ศรีติดต่อกันไป การที่ต้องร้อง

เพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรีติดต่อกันนั้น เพราะถือว่าเพลง

ฉุยฉายเป็นเพลงช้า เพลงแม่ศรีเป็นเพลงเร็วซึ่งเป็นเพลง 2 

ชั้น เรียกตามหน้าทับว่า “สองไม้” การบรรเลงดนตรีจะเริ่ม

ด้วยเพลงรัว ร้องเพลงฉุยฉาย และเพลงแม่ศรี จบด้วยเพลง

เร็ว – ลา ดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ชุด ฉุยฉายพันธุรัต ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า โดยใช้ไม้แข็ง

บรรเลงจะประกอบไปด้วย ระนาด ฆ้องวง ตะโพน กลองทดั 

ฉิ่ง และปี่ใน เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ เพลงรัว 

เพลงฉุยฉาย เพลงแม่ศรี เพลงเร็ว และเพลงลา นาฏศิลป์

ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉายพันธุรัต นั้นเป็นแบบฉุยฉายเต็ม 

ซึง่ตวัละครจะออกด้วยเพลงรวั แล้วร้องต่อด้วยเพลงฉยุฉาย 

2 บท และเพลงแม่ศรี 2 บท จบด้วยเพลงเร็ว - ลา ดังนั้น

การบรรเลงและการขับร้องของการร�า ฉุยฉายพันธุรัต จึงมี 

2 ลักษณะ ดังนี้

	 ลักษณะที่	1	เพลงหน้าพาทย์

 เพลงรัว เป็นเพลงหน้าพาทย์เบ้ืองต้น ใช้ส�าหรับ

การแสดงฤทธิ์หรือการเกิดปรากฏการณ์โดยฉับพลัน เช่น 

ใช้เพลงรัวเพื่อให้ผู้แสดงวิ่งออกมาจากหลังเวที

 เพลงเร็ว เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการ

แสดงกิริยาการเดินอย่างนวยนาด

 เพลงลา เป็นเพลงหน้าพาทย์ทีบ่รรเลงต่อจากเพลง

เร็ว เมื่อจบการร�า การแต่งกาย

	 ลักษณะที่	2	เพลงขับร้อง

 เพลงฉยุฉาย เป็นเพลงหน้าพาทย์ทีใ่ช้ประกอบกริิยา

ของตัวโขนและละครแสดงถึงความภาคภูมิใจในความงาม

 เพลงแม่ศร ีเป็นเพลงหน้าพาทย์ทีใ่ช้ประกอบการ

แสดงกิริยาสนุกสนาน ร่าเริง แสดงอารมณ์ และความภาค

ภูมิใจในความงาม

 ดนตรีและเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนาฏศิลป์

ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉายพันธุรัต พบว่าเพลงที่ใช้ในการ

บรรเลง ใช้เพลงในอัตราจังหวะ 2 ชั้น ประกอบด้วย เพลง

ออกใช้เพลงรัวเปิดตัวละคร แล้วจึงร�าในเพลงฉุยฉาย 2 บท 

และเพลงแม่ศร ี2 บท จบค�าร้องทกุค�าร้องป่ีจะเป่าเลยีนเสยีง

ค�าร้อง และจบเพลงฉุยฉายแต่ละบท ปี่พาทย์จะบรรเลงรับ

เพลงฉุยฉาย จบเพลงแม่ศรีแต่ละบทปี่พาทย์จะบรรเลงรับ

เพลงแม่ศรีและเพลงเข้าใช้เพลงเร็ว – ลา

	 เครื่องแต่งกายประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ชุด	ฉุยฉายพันธุรัต

 จากการศึกษาพบว่าการแต่งกายการแสดง

นาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ชดุ ฉยุฉายพนัธุรตั ใช้เครือ่งแต่งกาย

แบบยืนเคร่ือง ได้พบว่า มีรายละเอียดเคร่ืองแต่งกายตาม

หลักจารีตและลักษณะของตัวละครที่ปรากฏดังนี้ จากการ

สมัภาษณ์ นางสวุรรณ ีชลานเุคราะห์ ศลิปินแห่งชาตปีิ 2533 

สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) (สัมภาษณ์วันที่ 11 

ตุลาคม 2561) นางธานิต ศาลากิจ ข้าราชการบ�านาญกรม

ศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญการแสดงบทนางยักษ์) (สัมภาษณ์ 

วันที่ 15 ตุลาคม 2561) และนางวัชนี เมษมาน ข้าราชการ

บ�านาญครูช�านาญการ (ผู้เชี่ยวชาญการแสดงบทบาทนาง

ยกัษ์) วทิยาลยันาฏศลิป์ สถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์ กระทรวง

วัฒนธรรม (สัมภาษณ์วันที่ 17 ตุลาคม 2561) กล่าวสรุปได้

ว่า ในการแต่งกายยืนเครื่องนางยักษ์ นางพันธุรัตมีลักษณะ

เป็นนางยักษ์ มีการก�าหนดสีกายคือสีแดง โดยเสื้อแขนยาว

ที่ใส่ก่อนใส่ผ้าห่มนางจะต้องเป็นสีพ้ืนไม่มีลวดลายเพราะ  

บ่งบอกว่าเป็นสกีายของนางพนัธรุตัซึง่ในงานวิจยัครัง้นีก้�าหนด

ให้สีกายของนางพันธุรตัคอืสแีดงและผูแ้ต่งหน้าเป็นนางยกัษ์

สวมกระบังหน้าตามรูปแบบการแสดงของกรมศิลปากร 

 จากการสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ค�ารณ  

สุนทรานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์) 
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(สัมภาษณ์วันที่ 19 ตุลาคม 2561) กล่าวว่า เครื่องแต่งกาย

นับเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้การแสดงมีความสวยงามอลังการ 

เป็นเครื่องแสดงฐานะ ลักษณะของตัวละคร บ่งบอกให้รู้ถึง

ล�าดับศักดิ์ และเชื้อชาติ ท�าให้ผู้ชมเห็นภาพพจน์ที่เด่นชัด 

จากการสมัภาษณ์ นายชวลติ สนุทรานนท์ นกัวิชาการละคร

ดนตรีทรงคุณวุฒิ (สัมภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม 2561) กล่าว

ว่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงละครนอกแบบหลวง มัก

เลยีนแบบมาจากเครือ่งต้นหรอืเครือ่งทรงของพระมหากษตัรย์ิ

ที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นศิลปะสร้างสรรค์ในแบบฉบับท่ี

ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีตวิจิตรงดงาม ยังแบ่งได้เป็น  

3 ประเภทคือ

 1. ศิราภรณ์ เป็นองค์ประกอบของตัวละครที ่

บ่งบอกถงึประเภท ฝ่าย ชัน้ วรรณะ ของตวัละครในการแสดง

ชุดน้ีนางพันธุรัตใช้วิธีการสวมกระบังหน้าตามจารีตของ 

การแสดงละครนอก

 2. พสัตราภรณ์ คือ ชุดยนืเครือ่งซึง่ในงานวิจยัครัง้

นีใ้ช้เครือ่งพสัตราภรณ์ ชุดยนืเครือ่งฝ่ายนางยกัษ์ การแสดง

ครั้งนี้ตัวนางพันธุรัตใช้ผ้าห่มนางยักษ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า

เป็นนางยกัษ์และเสือ้ตวัในเป็นเสือ้สแีดงไม่มลีวดลายบ่งบอก

ถึงสีกายของนางพันธุรัต

 3. ถนิมพิมพาภรณ์ คือ ส่วนที่เป็นเครื่องประดับ

ร่างกายทั้งหมด องค์ประกอบส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริม

ให้การแต่งกายยืนเครื่อง มีความงดงามหรูหรามากข้ึนกว่า

เดมิได้ จะใช้แต่ของเลยีนแบบเท่านัน้ ในการแสดงครัง้นีถ้นมิ

พิมพาภรณ์ใช้เครื่องประดับโลหะชุบทองทั้งหมด

	 เครื่องแต่งกายนางพันธุรัต

   

	 ภาพที่	2 ภาพเครื่องแต่งกายนางพันธุรัต ( ด้านหน้า ด้านหลัง )
	 ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

กระบวนท่าร�าในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด	

ฉุยฉายพันธุรัต

 แนวคดิการประดษิฐ์ท่าร�านาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ชดุ ฉยุฉายพนัธรุตั ผูว้จิยัได้ท�าการศึกษาจากข้อมลูและจาก

การสัมภาษณ์พบว่า การร�าฉุยฉายของนางยักษ์ที่เป็นนาง

กษตัรย์ิ ยงัไม่มีผูเ้ชีย่วชาญท่านใดได้คดิประดษิฐ์ขึน้เป็นแบบ

อย่างของการร�าขึน้ไว้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้ก�าหนดกรอบแนวคดิ

ในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ชุด ฉุยฉายพันธุรัตขึ้นใหม่ 

ในรูปแบบการร�าฉุยฉายแบบเต็ม โดยผู้แสดงจะร�าในเพลง

ฉุยฉาย 2 บทและเพลงแม่ศรี 2 บท โดยในการร�าเพลง

ฉยุฉายบทแรก ช่วงรบัป่ีผูแ้สดงจะร�าทวนค�าตบีทตามค�าร้อง 

ส่วนเพลงฉุยฉาย บทที่ 2 ช่วงรับปี่ผู้แสดงจะร�าใช้ท่าร�า  

ร�าตามท�านองเพลง พอเข้าสูเ่พลงแม่ศรใีนการร�าบทแรกช่วง

รับปี่ ผู้แสดงจะใช้ท่าร�าร�าตามท�านองเพลง และในเพลงแม่

ศรีบทที่ 2 ช่วงรับปี่ผู้แสดงจะร�ารับแบบทวนค�าร้อง ตาม

จารีตการแสดงฉุยฉายที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งแต่เดิมการแสดง

ฉยุฉายแบบเตม็ จะมกีารร�ารบัป่ีในเพลงฉยุฉายและเพลงแม่

ศรีโดยใช้กระบวนท่าร�าทวนค�าและใช้ท่าร�าร�าตามท�านอง

เพลงในทั้งสองเพลง เช่น ฉุยฉายนาฏดุริยางคศาสตร์ แต่ใน

ปัจจบุนั การร�าในเพลงฉยุฉายทัง้ 2 บท ส่วนใหญ่จะร�าแบบ

ร�าทวนค�าไม่ใช้ท่าร�าร�าตามท�านองเพลง และการร�าในเพลง

แม่ศรีทั้ง 2 บท จะเป็นการร�าแบบใช้ท่าร�าร�าตามท�านอง
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เพลง ไม่ร�าทวนค�า ส่วนในการร�าเพลงเรว็ของการแสดงชดุนี้ 

ผู ้วิจัยได้น�าท่าในแม่ท่านั่งไหว้ในการฝึกหัดพื้นฐานของ 

ตัวยกัษ์และท่าร�าเพลงเรว็ของตวันาง มาผสมผสานกระบวน

ท่าร�าและเรียบเรียงกระบวนท่าร�าข้ึนใหม่ในช่วงท�านองเพลง

เร็ว เพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็นนางยักษ์ที่ชัดเจน 

ท่าที่น�ามาจากแม่ท่านั่งไหว้ของตัวยักษ์ ได้แก่ ท่าแจกไม้ 

เป็นต้น และผูว้จิยัยงัสอดแทรกความเป็นนางยกัษ์ในการร�า

เพลงลาโดยใช้การการกระทืบเท้า การตะลึกตึก และการ

เหนีย่วหน้าผ้า ก่อนทีจ่ะก้าวเท้าตามจังหวะหน้าทบัของเพลง

ในเพลงลาทั้งไม้เดินและไม้ลา 

 กระบวนท่าร�าที่ใช้ในการตีบทตามบทขับร้อง ใน

เพลงฉยุฉาย เพลงแม่ศรี และร�าตามเพลงหน้าพาทย์ ในเพลง

รวั เพลงเรว็และเพลงลา ผูว้จิยัใช้หลกัการออกแบบกระบวน

ท่าร�าจากหลัก 2 ประการ ได้แก่ 

 1. การตีบท ใช้บท ตามค�าร้อง และท�านองเพลง 

เพื่อสื่อความหมายและอารมณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ ชดุ ฉุยฉายพันธรัุต เป็นการร�าตบีทประกอบการ

ขับร้องเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรี ซึ่งเป็นเพลงอัตรา 

จังหวะ 2 ชั้น การตีบทตามบทขับร้องผู้แสดงจะตีบททุกค�า

เพื่อสื่อความหมายและสื่ออารมณ์ของตัวละครขณะนั้น ใน

เพลงเพลงหนึง่อาจใช้ได้มากกว่า 1 อารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้า

ทีพ่ระสงัข์หน ีและอารมณ์รักลูกของนางพันธรัุต เป็นต้น ขึน้

อยูก่บัสถานการณ์หรือความเหมาะสมของบทประพนัธ์นัน้ๆ 

ดังน้ันผู ้แสดงจะต้องท�าความเข้าใจในบทและตีบทให้

สอดคล้องกบัอารมณ์เพลง เช่น ท่ารัก ในค�าร้องเพลงฉยุฉาย 

ค�าร้องที่ว่า “รักลูกเลี้ยง” ปฏิบัติตามภาพดังนี้

ภาพท่ี	3 ภาพนางพันธรัุตร�าในเพลงฉยุฉาย ค�าร้องทีว่่า “รกัลูกเล้ียง”
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 2. การสร้างสรรค์โดยใช้ท่าร�าในท่าแม่บท และท่า

แม่ท่าของยกัษ์ ในรปูแบบของการร�าตบีทตามค�าร้องและร�า

ตามเพลงหน้าพาทย์ คือการน�าท่าร�าในท่าแม่บท มา

ประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่าร�า เพ่ือ ส่ือความหมายตามบทร้อง 

และท�านองเพลงและเรียบเรียงกระบวนท่าร�าใหม่อย่างมี

เอกลักษณ์ เป็นท่าร�ามาตรฐานที่มี ความนุ่มนวลอ่อนช้อย

ผสมผสานกับความเข้มแข็งของนางยักษ์ออกมาเป็น 

กระบวนท่าร�าของ นางพันธุรัต ดังนี้

  2.1. การสร้างสรรค์โดยใช้ท่าร�าในท่าแม่บท 

ประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่าร�า เพ่ือส่ือความหมาย ตามบทร้อง 

เช่น ท่าพระลักษณ์ ในเพลงแม่บทใหญ่ ในค�าร้องเพลง

ฉุยฉาย ค�าร้องที่ว่า “เยื้องยัก” ดังนี้

ภาพที่	4 ภาพนางพันธุรัต ร�าในเพลงฉุยฉาย ค�าร้องที่ว่า “เยื้องยัก”
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

 2.2. ท่าร�าในท่าแม่ท่าของยักษ์ มาประดิษฐ์

สร้างสรรค์ท่าร�า เพือ่สือ่ความหมายตามบทร้อง ค�าร้องและ

ท�านองเพลง และเรียบเรียงกระบวนท่าร�าใหม่อย่างมี

เอกลักษณ์ เช่น ท่าในเพลงเร็ว ผู้วิจัยได้น�าท่าร�าในเพลง

แม่ท่ายักษ์ ท่าแจกไม้ ในแม่ท่านั่งไหว้ของยักษ์ มาใช้

ประกอบการร�าในเพลงเร็ว ให้เห็นอัตลักษณ์ของความเป็น

นางยักษ์ที่ชัดเจน ปฏิบัติตามภาพ ดังนี้

ภาพที่	5 ภาพนางพันธุรัต ในเพลงเร็ว ท่าที่ 12 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นอกจากนี้ในการร�าฉุยฉายพันธุรัต ในช่วงของ

เพลงลา ผู้วิจัยได้เรียบเรียงกระบวนท่าร�า โดยยึดหลักการ

เรียงท่าร�าจากท่าต�่าไปหาท่าสูงจนหมดหน้าทับของเพลง

ตามไม้เดินและไม้ลาของเพลงลา ซึ่งเป็นการร�าตามเพลง

หน้าพาทย์ล้วน ๆ

 หลงัจากคดิสร้างสรรค์กระบวนท่าร�าเรยีบร้อยแล้ว 

ผูส้ร้างสรรค์จงึได้น�ากระบวนท่าร�าทีส่ร้างสรรค์ข้ึน ให้ศลิปิน

แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 7 ท่าน ตาม

ที่กล่าวไว้ในขอบเขตข้อมูล ตรวจสอบกระบวนท่าร�า โดย 

มีการปรับท่าร�าจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ดังนี้

  1. ท่าร�าในค�าร้องฉยุฉาย เนือ้ร้องทีว่่า “เกรงเจ้า” 

ปรับท่าร�าโดย นายชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละคร

ดนตรีทรงคุณวุฒิ (ปรับท่าร�าวันที่ 4 ตุลาคม 2561)

ภาพที่	6 ภาพปรับท่าร�าในเพลงฉุยฉาย ค�าร้องที่ว่า “เกรงเจ้า” 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, วันที่ 4 ตุลาคม 2561

 2. ท่าร�าในค�าร้องแม่ศร ีเนือ้ร้องทีว่่า “นาร”ี ปรบั

ท่าร�าโดย นางธานิต ศาลากิจ ข้าราชการบ�านาญ กรม

ศิลปากร (ผู้เชี่ยวชาญการแสดงบทนางยักษ์) (ปรับท่าร�าใน

วันที่ 15 ตุลาคม 2561)

 หลังจากปรับแก้ไขกระบวนท่าร�าเรียบร้อยแล้ว  

ผู้วิจัยได้น�าผลงานวิจัย ให้ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานวิจัย มีผลการประเมิน ดังนี้

 1. แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์

ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ชุดการแสดงฉุยฉายพันธุรัต 

ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x
_
  = 5)

 2. แบบประเมนิความคดิเหน็ต่อผลงานสร้างสรรค์

ทางด้านนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ฉุยฉายพันธุรัต ได้ค่า

เฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x
_
  =5)

 จากผลการประเมิน ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผู ้เช่ียวชาญ ทั้ง 7 ท่าน จึงออกใบรับรองผลงาน

สร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด ฉุยฉายพันธุรัต  

ให้สามารถน�าออกแสดงเผยแพร่ได้

ภาพที่	 6 ภาพใบรับรอง ผลงานวิจัยนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
ชุดฉุยฉายพันธุรัต
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 ผู้วิจัยจึงน�าชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

ชุด ฉยุฉายพนัธุรัต ออกเผยแพร่ในงานโครงการ การน�าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติด้านศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ดังนี้

ภาพที่	7 ภาพปรับท่าร�าในเพลงแม่ศรี ค�าร้องที่ว่า “นารี” 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, วันที่ 15 ตุลาคม 2561
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ภาพที่	7 ภาพการน�าเสนอในรูปแบบการแสดง ผลงานวิจัยนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ชดุ ฉยุฉายพนัธรุตั ในโครงการการน�าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติด้านศิลปะการแสดงครั้งที่ 2
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 ผู ้วิจัยได้ท�าการประเมินความพึงพอใจต่อการ

แสดงสร้างสรรค์ ชุด ฉุยฉายพันธุรัต จากแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ จ�านวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จาก 

เพศหญิง 45% เพศชาย 55% รวมเป็น 100% โดยผลความ

พงึพอใจของผูช้มการแสดง มค่ีาเฉลีย่ความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด (x
_
  = 4.53) โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน 

เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้

 - ด้านความพึงพอใจต่อชุดการแสดง ชุด ฉยุฉาย

พันธุรัต ในระดับมากที่สุด (x
_
  = 4.57)

 - ด ้านความพึงพอใจต ่อประโยชน์ที่ ได ้รับ  

ในระดับมากที่สุด (x
_
  = 4.52)

 - ด้านความพึงพอใจต่อการน�าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x
_
  = 4.43) 

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	
 1. ควรอนรุกัษ์การแสดงนาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์

ชุด ฉุยฉายพันธุรัต ในรูปแบบการเผยแพร่การแสดงต่อ 

สาธารณชนเพื่อเป็นการรักษารูปแบบการแสดงการร�า

ฉุยฉายของนางยักษ์ที่เป็นนางกษัตริย์ชุดนี้ไว้  

 2. เ พ่ือประโยชน์ต ่อการเรียนการสอนของ

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ในรายวิชาทักษะปฏิบัติ 

นาฏศิลป์ไทย สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ

สอนเพื่อให้นักศึกษารู้หลักการร�าฉุยฉายของนางยักษ์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	
 น�านาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด ฉุยฉายพันธุรัต  

ไปพัฒนาประยุกต์สร้างสรรค์การร�าฉุยฉายในรูปแบบ 

อื่นๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจสถานะองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และด้านผลการศึกษา ด้วยการใช้รูปแบบการวิจัย

เชิงคุณภาพซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท และรายงานการวิจัย จ�านวน 

15 เรื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 จากแหล่งข้อมูล 3 แห่งคือ Thai Library Integrated System (ThaiLIS) E-Library 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ผลการวิจัยพบว่าด้านแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยมี 11 ทฤษฎีและแนวคิดหลัก เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานและ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

เป็นต้น ด้านวิธีวิทยาการวิจัย พบว่า มีการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มากที่สุด (40.0%) รองลงมาเป็นการวิจัยแบบผสม

ผสาน (33.3%) ด้านผลการศึกษา พบว่า สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่น ด้านการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงาน

ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

ค�าส�าคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย, การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, งานวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

Abstract	
 This research aimed to explore the status of knowledge in the development of local museums in 

Thailand in 3 areas; meta-theory, meta-method and meta-data analysis with qualitative research, in which 

there were 15 samples used in the research from dissertations, theses and research reports between 2012-

2018 from 3 data sources; Thai Library Integrated System (ThaiLIS) E-Library, The Thailand Research Fund and 
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National Research Council of Thailand. The results of the research found that the meta-theories used in the 

research were 11 theories and key concepts such as museums and local museums theories, community 

participation theories, learning theories, management theories, etc. In meta-method, it was found that the 

most qualitative research model (40.0%) was followed, followed by mixed research method (33.3%). In the 

results of the meta-data analysis, it can be divided into 3 main areas, namely, analysis of local museum 

management, the design and learning management of local museums and community participation in the 

operation of local museums.

Keywords: Research synthesis, Local museum development, Local Museum Research

บทน�า
 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

ประเทศไทยมีลักษณะการเติบโตและเพิ่มจ�านวนแบบ 

ก้าวกระโดด จากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) บันทึกเมื่อวันที่ 

19 ตุลาคม 2561 พบว่ามีรายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 

1,512 แห่ง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 43 แห่ง และ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีรูปแบบองค์กรที่บริหารจัดการ

พพิธิภณัฑ์แตกต่างกัน 7 รปูแบบคอื บรหิารจดัการโดยชุมชน 

วัดและชุมชน สถานศึกษา องค ์กรปกครองส ่ วน 

ท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงก�าไร 

และเอกชน ด้วยบทบาทที่ส�าคัญของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคือ 

การเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวัฒนธรรมที่มีความ

ส�าคญัต่อชมุชน ด้วยเป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมและสงวนรกัษา

สิ่งของและน�าเสนอเรื่องราวของชุมชนในด้านต่าง ๆ  

(รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม. 2556) และพิพิธภัณฑ์

จะต้องเล่าเรื่องอดีต ปัจจุบัน และสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตด้วย เพือ่ให้เหน็พฒันาการของชุมชนในท้องถ่ินนัน้ ๆ  

ว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร มชีวีติความเป็นอยูอ่ย่างไร และใน

อนาคตจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร (ศรีศักร วลัลิโภดม. 2544) 

ซึ่งในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ท ้องถิ่นของไทยท่ีก ่อตั้งขึ้น 

เป็นจ�านวนมากยังมิได้เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้

อย่างเพลิดเพลิน เมื่อเข้าชมแล้วได้ความรู้ถึงขั้นเกิดปัญญา

และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ปราโมทย์  

เหลาลาภะ และกาญจนา เส็งผล. 2555) รวมถึงอุปสรรคใน

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทยในด้านการบริหารจัดการ ระบบ

การบรหิาร และด้านคุณภาพของบคุลากร (โครงการพิทกัษ์

มรดกสยาม. 2554) หรอืพพิธิภณัฑ์บางแห่งไม่ทราบแนวคดิ

ที่เน้นการสร้างความรู้ที่เป็นของคนท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังใน

การรู ้จักตนเองและเท่าทันสังคมระดับชาติและระดับ

ประเทศ แต่ท�าเพราะเป็นกระแสความนิยม จนเป็นช่อง

ทางในการใช้งบประมาณในการจดัท�าพพิธิภัณฑ์ตามท้องถิน่

ต่าง ๆ ให้กลายเป็นธุรกิจเชิงวิชาการ (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. 

2556) 

 เมื่อเกิดประเด็นและข้อค�าถามเก่ียวกับทิศทาง

และแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่หลากหลาย

อันสืบเนื่องมาจากการมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจ�านวนมากและ

การบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนในการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่

น�ามาใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนนิงานด้านพพิธิภัณฑ์ท้องถิน่ของไทย เพราะพิพธิภัณฑ์

ท้องถิน่มคีณุประโยชน์ (Functions) ในฐานะทีเ่ป็นทัง้เครือ่งมอื

และวิธีการ (Means) ในกระบวนการพัฒนาชุมชน  

โดยมกีจิกรรมทีเ่สรมิสร้างศกัยภาพและฟ้ืนฟพูลงัของชมุชน

ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนของตนได้ 

เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วม

ในกระบวนการจัดการ ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร้ะหว่างคนในชมุชนกับนกัวิชาการ และนกัพฒันาจาก

ภายนอก รวมถึงก่อให้เกิดความเสียสละ ความเอื้ออารี

เก้ือกูลแก่กันและกันในหมู่สมาชิกของชุมชน และการเป็น

เจ้าของร่วมกัน ท�าให้ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจในชุมชนรัก

ถิ่นฐานบ้านเกิด ท�าให้คนในชุมชนมีศักดิ์ศรี พร้อมกันน้ี

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยังเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในกระบวนการ

สร้างความรู้และฟื้นฟูภูมิปัญญาที่น�าไปสู่การพัฒนาชุมชน

ให้สามารถพ่ึงตนเองทุก ๆ มิติได้อย่างแท้จริง (สายันต์  

ไพรชาญจิตร์. 2548)

 นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (2541) 

กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจัย (Research Synthesis) ที่

เป็นงานวิจัยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตัว ผลจากการสังเคราะห์
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งานวจิยัแบบนีเ้ป็นประโยชน์ต่อการหาค�าตอบปัญหาวิจยัที่

เป็นข้อยุติสุดท้าย ซึ่งน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อวงวิชาการ

และเป ็นประโยชน์ต ่อมวลมนุษย ์และสังคมได ้อย ่าง 

กว้างขวาง และ ปราณ ีพพิฒัน์สถติกุล (2556) กล่าวว่า การ

สังเคราะห์งานวิจัย เป็นระเบียบวิธีการศึกษาหาข้อเท็จจริง

เพือ่ตอบปญัหาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ โดยเป็นการน�าข้อค้นพบที่

ได้จากการวจิยัหลายเรือ่งทีศ่กึษาปัญหาวจัิยเรือ่งเดยีวกนัมา

สรปุให้ได้เป็นค�าตอบทีเ่ป็นข้อสรุปการวจิยัทีต้่องการ ท�าให้

เกดิความเข้าใจปรากฏการณ์อย่างลุม่ลกึเกนิกว่าระดบัความรู้

ความเข้าใจทีน่กัวจิยัจะได้จากงานวจิยัแต่ละเรือ่ง นอกจากนี ้

ธีระพร วีระถาวร (2545) ระบุว่าการสังเคราะห์งานวิจัย 

มคีวามจ�าเป็นในปัจจุบนัทีม่งีานวจิยัทีม่คีวามซ�า้ซ้อนกนัมาก

ข้ึน เพราะจะท�าให้นกัวจิยัรุน่หลงัสามารถน�าการสงัเคราะห์

งานวิจัยที่เป็นระบบมาเป็นฐานของการศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวข้องต่อไปได้

 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้นผูว้จัิยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ของไทย โดยใช ้การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Synthesis) ด้วยกระบวนการสังเคราะห ์

อภิมาน (Meta-synthesis) ซึง่เป็นกระบวนการทีจ่ะน�ามาซึง่

ข้อค้นพบต่อประเด็นและข้อค�าถามเกี่ยวกับทิศทางและ

แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยคาดหวัง

ว่าองค์ความรูท้ีไ่ด้จากการวจัิยในคร้ังนีจ้ะเป็นฐานองค์ความ

รู้ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะ

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการศกึษาและพฒันาพิพธิภณัฑ์

ท้องถิ่นในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อส�ารวจสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (Meta-theory) ด้านวิธี

วิทยาการวิจัย (Meta-method) และด้านผลการศึกษา 

(Meta-data analysis)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ทราบแนวโน้มการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน

ประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาด้านการพัฒนา

พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ของไทยในมิตต่ิาง ๆ  ในอนาคต รวมถงึการ

วางนโยบายหรือทิศทางการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ของไทยสู่บทบาทด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้วิจัยใช้กระบวนการ

สังเคราะห์อภิมาน คือ กระบวนการที่รวบรวมงานวิจัยมา

จากสาขาวิชาที่แตกต่างกันในงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก

โดยอาจใช้เชิงปริมาณร่วมด้วยหากมปีระเดน็เดยีวกนั น�ามา

วเิคราะห์ในกระบวนการเชงิคณุภาพ เพ่ือน�าไปสูก่ารอธิบาย

ประเดน็ทีส่นใจ และมเีป้าหมายเพือ่น�าไปสูก่ารสร้างสิง่ใหม่ 

เช่น นโยบาย เป็นต้น (นิติบดี ศุขเจริญ และวัยวุฑฒ์  

อยู่ในศิล. 2557) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. ด้านทฤษฎแีละแนวคดิท่ีใช้ในการวจิยั (Meta-

theory) คือ การวิเคราะห์และการอธิบายทฤษฎี ปรัชญา 

และองค์ความรูต้ามทศันคติ แหล่งสบืค้น และข้อสมมตฐิาน 

ที่ได้จากงานวิจัยเชิงคุณภาพหลายเรื่อง

 2. ด้านวิธีวิทยาการวิจัย (Meta-method) คือ 

การวิเคราะห์และการอธิบายวิธีการที่ได้จากงานวิจัยเชิง

คุณภาพหลายเรื่อง

 3. ด้านผลการศึกษา (Meta-data analysis) คือ 

การวิเคราะห์และการอธิบายข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยเชิง

คุณภาพหลายเรื่อง ดังแสดงในภาพที่ 1
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 ด ้ ว ย ก ร อ บ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร วิ จั ย ข ้ า ง ต ้ น  

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นในประเทศไทยด้วยกระบวนการสังเคราะห์อภิมาน 

ในด้านทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิยเพ่ือทราบถงึทฤษฎี

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านวิธีวิทยาการวิจัยท่ีมีการอธิบายวิธี

การของงานวจิยั รวมถงึด้านผลการศึกษาทีม่กีารอธบิายข้อ

ค้นพบที่ได้จากงานวิจัยนั้น ล้วนเป็นกระบวนการส�าคัญที่

ท�าให้ทราบถึงสถานะองค์ความรู้และข้อค้นพบที่เก่ียวข้อง

กบัการพฒันาพพิิธภัณฑ์ท้องถิน่ทีม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยอย่างแท้จริง

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	ประชากร

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยใน

ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และรายงานการวิจัย จ�านวน 

15 เรื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 โดยถือการส�ารวจครั้ง

สุดท้ายเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์ 

	 2.	ขั้นตอนในการวิจัย	

  2.1 สบืค้นงานวจิยัจากแหล่งข้อมลู 3 แห่งคอื 

Thai Library Integrated System (ThaiLIS) E-Library 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ข้อมูล

การวจิยั Digital ส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.) 

เนื่องด้วยทั้ง 3 แหล่งข้อมูลเป็นฐานสืบค้นงานวิจัยที่ส�าคัญ

ในประเทศ โดยค้นคว้าในช่วงเวลา 7 ปี ย้อนหลังที่ผ่านมา 

คือในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 จ�านวน 15 เรื่อง

การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Synthesis)

ด้วยกระบวนการสังเคราะห์อภิมาน

(Meta-synthesis) 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการ

วิจัย (Meta-theory)

2. ด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

(Metamethod)

3. ด้านการผลการศึกษา (Meta-data 

analysis)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นในประเทศไทย

สถานะองค ์ความรู ้ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

พิิพิธภัณฑ์ท ้องถิ่นใน

ประเทศไทย
❱ ❱

ภาพที่	1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: ออกแบบโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

  2.2 ก�าหนดประเด็น/ค�าส�าคัญ (Keywords) 

ที่ต้องการศึกษาจากงานวิจัย

  2.3 ศึกษาและท�าความเข้าใจลักษณะ/สาระ 

ทฤษฎีและแนวคิด วิธีการวิจัย และผลการศึกษาของงาน

วิจัยที่เป็นประชากรในการศึกษา

	 3.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึก

ข้อมูล (Record Form) การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัการพฒันาพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทย ทีผู่วิ้จยัสร้าง

ขึ้นเพื่อใช้ในการท�าการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยบันทึกข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งทุติยภูมิ 

(Secondary Data) มีการด�าเนินการดังนี้

  3.1 ศึกษาต�าราและเอกสารเกี่ยวกับการ

สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสรุป

ลักษณะรายละเอียดของงานวิจัยที่ศึกษา

  3.2 สร ้ า งแบบบันทึกข ้อมูล เพื่ อบันทึก 

รายละเอยีดของงานวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการ

สังเคราะห์งานวิจัย

  3.3 น�าแบบบนัทกึข้อมูลให้ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 

3 ท่านท�าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity)

  3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกข้อมูลตาม 

ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
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	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

 น�าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก

ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) แบบหน่วยบริบท (Contextual Unit) โดยการ

แบ่งรูปแบบของหัวเร่ือง (Categories) ที่ท�าการวิเคราะห์ 

โดยน�าผลการวิเคราะห์มาสังเคราะห์ผลและเขียนรายงาน

ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อไป

ผลการวิจัย
	 1.	ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย

 จากการสบืค้นงานวิจยัจากแหล่งข้อมลู 3 แห่งคือ 

Thai Library Integrated System (ThaiLIS) E-Library 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ข้อมูล

การวจิยั Digital ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 พบว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย จ�านวน  

15 เรื่อง โดยมีข้อมูลพื้นฐานดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561

ล�าดับที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ประเภทของเอกสาร
ปี	พ.ศ. 

ที่เผยแพร่

1 วรรณนา ศิลประเสริฐ การศึกษาคุณค่าและกระบวนการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน: กรณีศึกษาจิปาถะภัณฑ์สถานบ้าน 

คูบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2555

2 ชนน์ชนก พลสิงห์ ม าตรการภาษี ในการบริ ห ารจั ดการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2555

3 นพรัตน์ แก้ววงษ์ษา แนวทางการพฒันาพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ จงัหวดั

เลย

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2556

4 อัจฉรานันท์ นิยมไทย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงาน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดพรหมราช ต�าบลตูม 

อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2556

5 ศิขรินทร์ เสวตวิหารี การจดัการพิพธิภณัฑ์ท้องถิน่วดัร้องเมง็อย่าง

มีส่วนร่วมของชุมชน

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2556

6 อลงกรณ์ จุฑาเกตุ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่ง

การเรียนรู ้ตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก 2556

7 รัชฎาพร เกตานนท์ แนว

แห่งธรรม

การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่ง

เสริมการเรียนรู้ในการสร้างความเข้มแข็งสู่

ชุมชน

วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก 2556

8 ศักดิ์ชาย พวงจันทร์และ

คณะ

รูปแบบพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อเยาวชนใน

พิพิธภณัฑ์ท้องถิน่: กรณีศึกษาพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่

จังหวัดเลย

รายงานการวิจัย 2556

9 กอบเกียรติ สุพรรณพงศ์ การอนุรักษ์บ้านตระกูลคีรีรัตน์และสภาพ

แวดล้อมเพื่อจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ณ 

ชุมชนทุ่งค่าย อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 2557
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ล�าดับที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ประเภทของเอกสาร
ปี	พ.ศ. 

ที่เผยแพร่

10 คีรบีนู จงวฒุเิวศย์ มาเรยีม 

นิลพันธุ ์  และวรรณภา  

แสงวัฒนะกุล

รปูแบบการพฒันานวัตกรรมการเรยีนรูแ้บบ

มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และ

แหล่งเรียนรู ้ในท้องถ่ินเพื่อส่งเสริมการ 

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

รายงานการวิจัย 2557

11 พระครูปลัดสุวัฒนาจริย

คุณและสุดฤทัย จันทร

วงษ์

การจัดการพิพิธภัณฑ์ท ้องถิ่นของวัดใน

จังหวัดพะเยา

รายงานการวิจัย 2557

12 คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ การศึกษากระบวนการเรียนรู ้และการ

ถ่ายทอดความรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินใน

จังหวัดนครปฐม

รายงานการวิจัย 2558

13 จินดา เนื่องจ�านงค์ การออกแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส�าหรับการ

เรียนรู้แบบสหวิทยาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก 2559

14 วรลัญจก ์  บุณยสุ รัตน  ์

สมหวงั ฤทธเิดช และคณะ

โครงการพพิธิภณัฑ์วดัเกตการามให้เป็นส่วน

หนึ่ งของพิพิธภัณฑ์ที่ มีชีวิตย ่านวัดเกต 

พิพิธภัณฑ์วัดเกตการามให้เป็นส่วนหนึ่งของ

พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตย่านวัดเกต

รายงานการวิจัย 2559

15 ภัทราวด ีศริวิรรณและจริา

ภรณ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัด

นนทบุรี

รายงานการวิจัย 2559

 จากตารางที่ 1 พบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 ท่ี 

ค้นจากแหล่งข้อมูลทั้ง 3 แห่ง มีจ�านวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง โดย

แบ่งเป็นประเภทของเอกสารงานวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์

ระดบัปรญิญาเอก จ�านวน 3 เรือ่ง วทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาโท 

จ�านวน 6 เรื่อง และรายงานการวิจัย จ�านวน 6 เรื่อง  

ซึ่งแต่ละเร่ืองมีพ้ืนท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกันและกระจาย 

อยู่ทุกภาคทั่วประเทศ 

	 2.	ด ้านทฤษฎีและแนวคิดที่ ใช ้ในการวิจัย	

(Meta-theory)

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ท้องถ่ินในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555-2561 จ�านวน  

15 เรื่อง สามารถสังเคราะห์และจ�าแนกข้อค้นพบเกี่ยวกับ

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีผู้ศึกษาวิจัยน�ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด

ในการศึกษา ดังนี้

  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานและ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

  2.2 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน

  2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้

  2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

  2.5 แนวคิดเกีย่วกบันทิรรศการในพพิธิภณัฑ์

  2.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรม

  2.7 แนวคิด เรื่ องแหล ่ งการเรียนรู ้ทาง

วัฒนธรรม

  2.8 แนวคิดเรื่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  2.9 ทฤษฎีบทบาทหน้าที่

  2.10 แนวคดิเรือ่งมาตรการภาษ/ีนโยบายของรฐั

  2.11 แนวคิดเรื่องการออกแบบ

	 3.	ด้านวิธีวิทยาการวิจัย	(Meta-method)

  การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พฒันาพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555-

2561 สามารถจ�าแนกข้อค้นพบเก่ียวกับวิธีวิทยาการวิจยัซึง่

ผู้วิจัยในแต่ละงานวิจัยน�ามาใช้เป็นกรอบการศึกษา ได้แก่ 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บ

รวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้

	 	 3.1	 การออกแบบการวจิยั พบว่า รปูแบบการ

วิจัยประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) การวิ จัยแบบผสมผสาน  

(Mix Methodology Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) การวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental 

Studies Research) และการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) โดยมกีารใช้รปูแบบการวจิยัเชงิคณุภาพมากทีสุ่ด 

รองลงมาคอื การวจิยัแบบผสมผสาน และเรยีงตามล�าดบั ดงั

ตารางที่ 2

ตารางที่	2 รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย

การออกแบบการวิจัย จ�านวน ร้อยละ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 6 40

การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methodology Research) 5 33.3

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 2 13.3

การวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Studies Research) 1 6.7

การวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) 1 6.7

รวม 15 100.0

 	 3.2	ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง พบว่า

สามารถจัดกลุ่มแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่เป็นการวิจัย

เชิงผสมผสานทีม่กีารเกบ็ข้อมลูในเชงิปริมาณ ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นกลุ่มประชาชนที่ใช้บริการ

ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งนี้จ�านวนของประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างจะมีปริมาณที่แตกต่างกันข้ึนกับขอบเขตท่ีผู้วิจัย

ต้องการศึกษา และมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งด้วยรูปแบบ

การเลอืกกลุม่ตัวอย่างทีไ่ม่เป็นไปตามโอกาสทางสถติ ิ(Non-

Probability Sampling) ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ 

(Accidental Sampling) และการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ไปตามโอกาสทางสถติ ิ(Probability Sampling) ด้วยวธิกีาร

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยภาพรวม

พบว่ามีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างระหว่าง 175 – 390 คน 

และกรณีท่ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ผู้ด�าเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู ้แทนชุมชน นักเรียน นักวิชาการ  

ผู้เชี่ยวชาญ และมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยรูปแบบการ

เลือกกลุ ่มตัวอย ่างที่ ไม ่ เป ็นไปตามโอกาสทางสถิติ  

(Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยมีการศึกษากับประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

	 	 3.3	การเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า กรณีที่

เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานที่มีการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ

จะใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ส่วนในการวจิยั

เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งโดยแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกตแบบมี

ส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล

 	 3.4	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พบว่า กรณีที่

เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานที่มีการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ

ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุดและมีการวิธีการตรวจสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธิแอลฟ่าของ

ครอนบาร์ค กรณีการวิจยัเชิงคณุภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกต และ

แถบบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพและสมุดบันทึกเป็นเคร่ือง

มือในการเก็บข้อมูลการวิจัยและมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของเคร่ืองมืองานวิจัยทุกเรื่องจะใช้วิธีการตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยน�าไปให้ผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบ
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 	 3.5	การวเิคราะห์ข้อมลู	พบว่า กรณท่ีีเป็นการ

วจัิยเชิงผสมผสานท่ีมีการเกบ็ข้อมลูในเชงิปรมิาณใช้สถิตเิชงิ

พรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยโปรแกรม

ส�าเรจ็รปูทางสถติ ิการวเิคราะห์ร้อยละ การหาค่าเฉลีย่ และ

การหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ข้อมลูของการ

วจิยั ส่วนกรณเีป็นการวจัิยเชงิคณุภาพใช้วธิวีเิคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) และสรุปความตามประเด็นที่ท�าการ

วิเคราะห์ 

	 4.	ด้านผลการศึกษา	(Meta-data	analysis)

  การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย ทั้ง 15 เรื่อง 

สามารถจ�าแนกข้อค้นพบทีช่ดัเจนเกีย่วกบัผลการศกึษาเป็น 

3 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถ่ิน การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดังนี้

	 	 4.1	การวิ เ คราะห ์ การบริหารจั ดการ

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 พบว่าการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถิน่ต้องมนีโยบาย พันธกจิหรอืวตัถุประสงค์ และการวางแผน

การด�าเนินงานอย่างชัดเจนเพ่ือให้การบริหารจัดการ

พพิธิภณัฑ์เป็นไปอย่างมรีะเบยีบและมเีป้าหมายทีช่ดัเจน ใน

ด้านการสื่อสารและการจัดการภายในองค์กร ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติการต้องมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือ

ปัญหาในการด�าเนินงานระหว่างกันอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดเป็น

แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสมของพิพิธภัณฑ์ 

และด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องด้วยบุคลากรที่มีความรู้ใน

ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ยังมีน้อย การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

งานของพพิธิภณัฑ์ได้รับเงนิเดอืนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม

จะช ่วยกระตุ ้นและสร ้างแรงใจในการท�างานและมี

ประสิทธิภาพการท�างานที่ดี

 	 4.2	การออกแบบและการจดัการเรียนรูข้อง

พพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ พบว่าการจดัการออกแบบต�าแหน่งทีต่ัง้

สิ่งของที่มาจัดการแสดงต้องมีวิธีการจัดแสดงและการเล่า

เรื่องราวภายในพิพิธภัณฑ์อย่างมีขั้นตอนและมีการจัดป้าย

ช่ือท่ีถูกต้องหรือค�าบรรยายท่ีเหมาะสมประกอบเพือ่ให้ความ

รู้แก่ผู้เยี่ยมชมเป็นส่ิงที่ส�าคัญและเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย

ตนเองของผูช้ม และการจดักจิกรรมภายในพพิธิภณัฑ์ทีเ่น้น

การเรียนรู้ควบคู่กับความบันเทิงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้

มากขึ้น ตลอดจนการให้บริการความรู้ด้วยเอกสาร หนังสือ 

หรือของทีร่ะลึกสามารถสร้างการจดจ�าและความประทบัใจ

แก่ผู้เยี่ยมชมได้ดี

 	 4.3	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด�าเนิน

งานของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พบว่า การเปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนร่วมด�าเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่การเสนอ

แนวคิด การวางแผนด�าเนินกิจกรรม การร่วมรับประโยชน์

และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลจะช่วยขับเคลื่อน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ด�าเนินไปได้อย่างดี และการมีส่วนร่วม

ของชุมชนต่อพิพิธภัณฑ์สะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชนใน

การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีและเป็น

หนึ่งเดียวในการร่วมกันพัฒนาชุมชน และกระตุ้นให้เกิด

ความส�านึกรักผูกพันในท้องถิ่น

สรุปและอภิปรายผล
 1. สถานะองค์ความรู ้การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถิน่ในประเทศไทย ด้านทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย 

(Meta-theory)

 ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในด้านทฤษฎีและ

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัยจากท้ัง 15 เรื่อง มีความตรงและ

เหมาะสมกับหวัข้อวจิยัในแต่ละเรือ่ง อาจเนือ่งมาจากทฤษฎี

และแนวคิดด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความชัดเจนและตรง

ประเด็น ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยในแต่ละเรื่องค้นคว้า

ไว้จะส่งผลต่อการน�าไปก�าหนดกรอบแนวคิดในการท�าวิจัย 

ตลอดจนการก�าหนดรูปแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีเพียงบาง

เรื่องที่ไม่ได้น�าแนวคิดและทฤษฎีท่ีทบทวนมาใช้ประโยชน์

ในการสร้างกรอบแนวคิดทั้งหมดซึ่งอาจท�าให้งานวิจัยขาด

ความเชื่อมโยงที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่าประเด็นที่งาน

วิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้กล่าวถึงมากนัก คือ แนวคิดหลักการ

พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ท่ีมีความ

ส�าคัญต ่อแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท ้องถิ่นของ

ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 2. สถานะองค์ความรู้การพัฒนาพิพิธภณัฑ์ท้องถิน่

ในประเทศไทย ด้านวิธีวิทยาการวิจัย (Meta-method)

 ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยทั้ง 15 เรื่องในด้านวิธี

วทิยาการวจัิย พบว่ารปูแบบการวจิยัทีใ่ช้มากทีส่ดุคือการวจิยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รองลงมา คือ การ

วิจัยแบบผสมผสาน (Mix Methodology Research) และ

มกีารออกแบบการวจิยั (Research Design) ทีใ่ห้ความส�าคญั
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กับการส�ารวจสภาพที่เกิดขึ้นจริงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและ

เน ้นการเก็บข ้อมูลในเชิงลึกด ้วยการสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามท่ีตรงประเด็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

ข้อค้นพบท่ีส�าคญัอีกเรือ่ง คือ จ�านวนประชากรทีง่านวจิยัทัง้ 

15 เรื่องท�าการศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีหลากหลายและทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  

ผู้ปฏิบัติการ ผู้น�าชุมชน นักเรียน นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ 

และประชาชนทัว่ไปทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัพพิธิภณัฑ์ ท�าให้ข้อมลู

ท่ีได้มคีวามน่าเชือ่ถอืสงู เนือ่งจากเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลู

มีความครบถ้วนในทุกมิติทั้งจากบุคคลภายในและบุคคล

ภายนอกทีม่บีทบาทและความเชือ่มโยงกบัพิพิธภณัฑ์ท้องถิน่

 3. สถานะองค์ความรู้การพฒันาพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่

ในประเทศไทย ด้านผลการศึกษา (Meta-data analysis)

 จากการศึกษาผลงานวิจัยทั้ง 15 เร่ือง พบว่า  

ผลการศึกษาของงานวิจัยสามารถเป็นกรณีศึกษาและเป็น

ประโยชน์ต่องานวิจัยอ่ืน ๆ ต่อไปได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้าน

การวเิคราะห์การบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ทีแ่จกแจง

ผลการศึกษาในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน ท้ังด้านนโยบาย 

พนัธกจิ การวางแผนการด�าเนนิงานทีดี่ของพพิธิภณัฑ์ ตลอด

จนการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการ

ดูแลบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ซ่ึงเป็นผู้ที่มีหน้าท่ีส�าคัญในการ

ด�าเนนิงานพพิธิภณัฑ์ให้เป็นพพิิธภณัฑ์ทีม่ชีวีติและเชือ่มโยง

กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ด้านการออกแบบและการจัดการ

เรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จากงานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ให้เห็น

ว่าการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคล่ือน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนในการด�าเนินงานของพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ ผลการศึกษา

จากงานวจิยัได้เน้นย�า้ถงึผลของการมส่ีวนร่วมของชมุชนทีน่�า

ไปสู่การส�านึกรักท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 งานวิจัยที่ได้ท�าการศึกษาทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่มี

ข้อมลู ข้อค้นพบ และสารประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ และใน

บริบทที่แตกต่างกันในเชิงพื้นที่ ข้อค้นพบที่ได้จึงสามารถใช้

เป็นฐานข้อมูลในการคาดการณ์ วางแผนงาน ปรับมุมมอง 

และทิศทางการพัฒนางานด้านที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ 

ท้องถิน่ได้ หากองค์กรหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าไปศึกษา

หรือทดลองปฏิบัติจะสร้างประโยชน์และท�าให้เกิดการ

พัฒนาในวงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของไทยได้ต่อไป

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

 หากนกัวิจยัหรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องสามารถเข้าถงึแหล่ง

ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้ เช่น แหล่งข้อมูลจาก

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อการค้นคว้าและ

ท�าการต่อยอดองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยด้าน

การพฒันาพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ของประเทศไทยไปสูง่านวจิยัที่

สามารถขยายผล สร้างองค์ความรู้ใหม่และเหมาะสมต่อการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในมิติอื่น ๆ จะท�าให้

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนไทยได้
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเลขศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร และ

น�ามาประยกุต์ใช้ในการออกแบบเลขศลิป์บนบรรจภุณัฑ์กล้วยตากชาละวันแล้วประเมนิผลคณุลักษณะและความคดิเหน็ของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอบรรจุภัณฑ์กล้วยตากชาละวนั ซึง่ในงานวจิยันีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) 

โดยในข้ันตอนแรกผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 

โดยการศึกษาต�านาน เรื่องเล่า งานประติมากรรม งานจิตรกรรม และสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญ ใน 3 พื้นที่

ด้วยกัน ได้แก่ 1) พื้นที่วัดถ�้าชาละวัน อ�าเภอเมืองพิจิตร 2) พื้นที่ถ�้าชาละวันข้างวัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร อ�าเภอ

เมอืงพจิติร และ 3) พืน้ทีวั่ดอมัพวนัเจตยิาราม อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาสรุปผลการศกึษาวิเคราะห์

องค์ประกอบทางด้านภาพประกอบ โทนสี และลวดลาย แล้วน�าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื่องหมายการค้าและงาน

ออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตากชาละวัน จากนั้นน�าไปประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

เครื่องหมายการค้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศิลป์ 3 ท่าน พบว่ารูปแบบเครื่องหมายการค้า แบบที่ 1 มีคะแนนคุณลักษณะ

เหมาะสมท่ีจะเป็นเครื่องหมายการค้า กล้วยตากชาละวัน จังหวัดพิจิตร และสามารถแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของ

จังหวัดพิจิตรได้อย่างชัดเจน และมีความอ่อนช้อย เป็นมิตรมากกว่าแบบอื่น ๆ  มีค่าคะแนนที่ได้คือ 64 คะแนน จากนั้นผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กล้วยตากชาละวัน และเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริโภคที่เข้า 

มาซือ้ของในศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า OTOP บริเวณบงึสไีฟ อ�าเภอเมอืงพจิติร โดยใช้การสุม่โดยบังเอิญ (Accidental Sampling) 

จ�านวน 45 คน และประเมินผลคุณลักษณะและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยตากจังหวัดพิจิตร พบว่า

คุณลักษณะทางด้านการออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ มีความสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถ่ินของจังหวัดพิจิตรเหมาะสม 

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 

ค�าส�าคัญ: ออกแบบเลขศิลป์, บรรจุภัณฑ์กล้วยตาก, อัตลักษณ์ท้องถิ่น

Abstract

 This research has objectives to study the design guidelines of graphic design that show the local 

identity of Phichit Province and applied on Banana sun dried packaging and evaluating the characteristics 

and opinions of consumers. In this research, using mixed methods research. In the first step, the researcher 

visits the area to study the local identity of Phichit province. And field study by studying the legends, stories, 

sculpture, painting, and interview with the villagers and experts in 3 areas, including 1) The area of   Tham 
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Chalawan Temple Muang Phichit District 2) Thamcha Wan, beside Wat Mahathat Phichit Old Town Park And 

Muang, Phichit District, and 3) Amphawan Wat Chetiyaram Temple, Amphawa District, Samut Songkhram 

Province After that, the data obtained is summarized and analyzed in composition, color tone and pattern 

and then applied to trademark design and graphic design on Banana sun dried packaging. After that, it was 

evaluated the suitability of the trademark format. By 3 graphic desinger experts, it was found that the type 

1 of trademark style had the appropriate characteristics qualifying as a trademark. Banana sun dried Pichit 

province and can clearly show the local identity of Phichit province and have tenderness More friendly than 

others with a score of 64 points. After that, the researcher carried out the design on the Banana sun dried 

packaging slice and collecting feedback from consumers who came to shop at the OTOP distribution center 

in Bueng Si Fai Mueang Phichit District by using accidental sampling of 45 people and evaluating the 

characteristics and opinions of consumers towards the banana sun dried packaging. Found that the design 

features of banana sun dried packaging reflecting the local identity of Phichit province most suitable, with 

an average of 4.60

Keywords: Graphic Design, Banana Sun Dried Packaging, Local Identity 

บทน�า
 ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ซึ่งคน

ไทยสืบทอดอาชีพเกษตรกรกันมายาวนาน มีการท�า

เกษตรกรรมในรปูแบบต่าง ๆ  โดยผลผลติทางการเกษตรนัน้

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยการส่งออกและ

บริโภคภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ เช่น 

ข้าว ยางพารา มันส�าปะหลัง และผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์

แปรรปูจากผลติผลทางการเกษตร ซึง่การน�าผลติผลทางการ

เกษตรมาแปรรปูจะช่วยป้องกนัการล้นตลาดของผลติผลสด 

ซึ่งช่วยยกระดับเพิ่มมูลค่าราคาผลิตผลทางการเกษตร ซึ่ง

การส่งเสรมิให้เกษตรกรแปรรปูผลติภณัฑ์ทางการเกษตรให้

เป็นที่ยอมรับ จะสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู ่ 

ต่างประเทศ และจะช่วยเพิม่พนูรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็น

อย่างดี สิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ

เกษตรน้ันคือ คือ บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากสินค้าที่จะเข้าสู ่

กลไกลตลาดจ�าเป็นต้องมบีรรจภุณัฑ์ห่อหุม้สนิค้า และฉลาก

แสดงชื่อสินค้าและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อก�าหนดของ

ทางหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ สื่อความหมาย

ผลติภณัฑ์ และดงึดดูความสนใจของผู้บริโภค การออกแบบ

บรรจุภณัฑ์ให้แสดงออกถงึอตัลกัษณ์ของท้องถิน่จะสามารถ

สร้างความน่าจดจ�าและความจ�าเพาะของสนิค้าประเภทนัน้ ๆ  

ได้ ซ่ึงอัตลักษณ์เป็นส่ิงที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของ 

ชุมชน ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความเหมือนกันทั้งด้าน

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเกิดการ

ยอมรับร่วมกันของชาวชุมชน และมปีฏิสัมพันธ์สืบต่อกนัมา 

มีลักษณะเฉพาะของชุมชน นิรมล ขมหวาน (2557)

 จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดเก่าแก่มากจังหวัดหนึ่ง

ของประเทศไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 

เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ไว้มากมาย ผู้วิจัยได้

ท�าการศึกษา อัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และ  

อตัลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้โดยเจตนาสร้างจากชมุชนท้องถิน่ ซึง่จาก

การศึกษาคุณลักษณะที่ส�าคัญของอัตลักษณ์ และจากการ

ศึกษาเอกสารวิชาการพบว่า อัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจตนา

สร้างจากชุมชนท้องถิน่ โดยอาศยัการกระท�าหรือบอกกล่าว

เรื่องราวซ�้า ๆ มายาวนาน คือการส่งสารให้ผู้รับสารจดจ�า 

สร้างภาพจ�าในหมู่คนทั่วไป อาทิเช่น เรื่องราวของ ต�านาน

จระเข้ชาละวัน เป็นจระเข้ใหญ่เล่ืองช่ือแห่งแม่น�้าน่านเก่า

เมืองพิจิตร ซึ่งพบงานจิตรกรรมฝาผนัง ที่บอกเล่าต�านาน

เรือ่ง ไกรทอง กบั พญาจระเข้ชาละวนั ทีว่ดัอมัพวนัเจติยาราม 

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อีกทั้งพบประติมากรรมปูนปั้น 

ณ ถ�้าชาละวันข้างวัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร  

ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร อัตลักษณ์เร่ืองต�านาน

จระเข้ชาละวัน นี้เป็นที่จดจ�าของประชาชนที่มีต่อจังหวัด

พิจิตร และความเหมาะสมต่อการศึกษาองค์ประกอบทาง

ทัศนธาตุ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเลขศิลป์บน

บรรจุภัณฑ์ แสดงความชัดเจน เด่นชัด ของรูปร่าง รูปทรง 

สี การผสานกันของเส้น ที่เป็นองค์ประกอบของงาน

ออกแบบเลขศิลป์ 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 กล้วยตาก เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกร

สวนกล้วยทัว่ประเทศโดยเฉพาะจงัหวดัพจิติร ซึง่มีเกษตรกร 

ท่ีปลูกกล้วยกันมากโดยเฉพาะกล้วยน�้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง 

กล้วยชนิดนี้จะมีความหวานในตัวเหมาะท่ีจะน�ามาท�า 

กล้วยตาก ซึง่ในจงัหวดัอืน่ ๆ  กส็ามารถปลกู และแปรรปู ได้เช่น

เดียวกัน ท�าให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ

ออกแบบ เลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ เพ่ือสร้างความแตกต่าง

ให้กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์กล้วยตากของจังหวัดมีความ

โดดเด่นและแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์กล้วยตากที่มีจ�าหน่าย

ในท้องตลาดทั่วไป ผู้วิจัยจึงให้ความส�าคัญในการประยุกต์

น�าเอาอัตลกัษณ์ของชุมชนท้องถิน่จงัหวัดพจิิตร มาออกแบบ

เลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถท�าให้ กล้วยตาก

จังหวัดพิจิตรเป็นสินค้าที่มีคุณค่า ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร 

ในจังหวัดพิจิตรต่อไป

กรอบแนวคิดในการออกแบบ

 การออกแบบเลขศลิป์ทีแ่สดงอตัลกัษณ์ท้องถิน่ เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก จังหวัดพิจิตร 

เป็นการด�าเนินการออกแบบโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ 

ผสมผสาน โดยแสดงกรอบแนวคิดในการด�าเนินงานได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบเลขศิลป์ที่

แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร 

 2. เพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยตากให้

แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร 

 3. เพ่ือประเมินผลคุณลักษณะและความคิดเห็น

ของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยตากจังหวัดพิจิตร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการด�าเนนิการวจัิยคร้ังนี ้ใช้ระเบียบวธิวีจิยัแบบ

ผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยขั้นตอนที่ 1 

ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชงิคุณภาพ (Qualitative methods 

Research) โดยด�าเนินการลงพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร เพื่อเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน

ได้แก่ 1) วัดถ�้าชาละวัน อ�าเภอเมืองพิจิตร 2) ถ�้าชาละวัน

ข้างวดัมหาธาต ุอทุยานเมอืงเก่าพจิติร อ�าเภอเมอืงพจิติร 3) 

วดัอมัพวนัเจติยาราม อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม จากนัน้น�า

ข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการศึกษาใช้การบรรยายเชิงพรรณนา

วิเคราะห์รูปแบบเลขศิลป์ ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ชุมชน

ของจังหวัดพิจิตร และน�าแนวทางที่ได้มาไปประยุกต์ใช้ใน

งานออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ท�าการสัมภาษณ์

เกษตรกรกลุ ่มผู ้ผลิตกล้วยตากจังหวัดพิจิตร ซึ่งผู ้วิจัย 

คดัเลอืกจากเกษตรกรในอ�าเภอเมอืงพิจติร จากการเลอืกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) น�าผลการวิเคราะห ์

อตัลักษณ์ชมุชนท้องถิน่ทีไ่ด้มา มาประยกุต์ออกแบบเลขศลิป์

บนบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และรูปแบบโครงสร้าง

บรรจุภัณฑ์แล้วน�าไปประเมินความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญ

ด้านการออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ 3 ท่าน เพื่อท�าการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 

ผลงานการออกแบบมาสร้างเป็นต้นแบบบรรจภุณัฑ์ต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

methods research) ในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นด้าน

การออกแบบเลขนศิลป์บนบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ 

รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ของผู ้บริโภคที่เข้ามาซื้อของใน 
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ศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า OTOP บรเิวณบงึสไีฟ อ�าเภอเมอืงพจิติร 

โดยใช้การสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) จ�านวน 

45 คน เพื่อน�าข้อมูลมาสรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการศกึษารปูแบบเลข

นศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร

	 	 1.1	ผลการศกึษาพืน้ที	่วดัถ�า้ชาละวนั	อ�าเภอ

เมืองพิจิตร

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้

เชีย่วชาญ คอืปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวดัถ้าชาละวัน 

จังหวดัพจิิตร และจากการลงพืน้ทีใ่นการถ่ายภาพ จดบันทกึ 

และการรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและต�าราได้ผลการศกึษา

ดงัน้ีตามเรือ่งราวพญาชาละวนั เล่าสบืต่อกนัมาว่า วดัถ�า้ชาละวนั 

เป็นวัดที่ตั้งอยู ่บริเวณริมแม่น�้าพิจิตร ซึ่งเชื่อว่าเป็นถ�้า 

ที่อยู่ของ พญาจระเข้ชาละวัน จระเข้ยักษ์กินคน จึงปั้นรูป

พญาชาละวนั ไว้เพ่ือแสดงถ่ินก�าเนดิ อกีทัง้หน้าบนัซุม้ประตู

วัดยังปั้นลายเป็นพญาจระเข้ ไว้เล่าเรื่องราว

ภาพที่	1 ภาพรูปปั้นและซุ้มประตู วัดถ�้าชาละวัน
ที่มา : http://www.sbl.co.th

	 ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขนศิลป์ด ้าน	

“ลวดลาย”

 จากการศกึษาลวดลายปนูป้ัน พบว่ามลีกัษณะนูน

เน้นความเข้มแขง็ของกล้ามเนือ้ รปูลกัษณ์ของพญาชาละวนั

เป็นผู้ทรงศีลบ�าเพ็ญเพียร เคร่งครัดในพระธรรมค�าสอน  

มีการทรงเครื่อง นุ่งผ้าโจงกระเบน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์และ 

ภาพจ�าที่ถูกสร้างขึ้นของพญาจระเข้ชาละวัน เป็นงานฝีมือ

ของงานช่างพื้นบ้านในจังหวัดพิจิตร โดยพัฒนาลวดลายมา

จากค�าบอกเล่า และต�านานพ้ืนบ้าน ผสานกับจินตนาการ

ของช่างปั้น ในขณะนั้น ส่วนซุ้มประตูวัดเป็นลายปั้นนูนต�่า

ที่เน้นรูปร่างจระเข้ ผสานอยู่ในลายก้านขด ปั้นโดยช่างพื้น

บ้านเช่นกัน

	 ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขศิลป์ด้าน	“โทนสี”

 ผู ้วิจัยได้เก็บค่าสี จากรูปปั ้น และหน้าบรรณ 

ซุม้ประต ูแล้วด�าเนนิการเทยีบสหีลกัจากสมีาตรฐาน CMYK 

ในโปรแกรมกราฟฟิก Illustrator และได้ค่าสีมาตรฐาน และ

เทยีบเคยีงโปรแกรมการใช้งานออกแบบกราฟิกสิง่พมิพ์เป็น

ค่า Pantone ใน swatch Library mode color books ที่

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเลขศิลป์ ได้แก่

ภาพท่ี	2 ภาพแสดงค่าสีระบบ CMYK ตามลักษณะโทนสีโดยรวมของ
รูปปั้นพญาชาละวัน และซุ้มหน้าประตู วัดถ�้าชาละวัน จังหวัดพิจิตร

	 	 1.2	ผลการศึกษาพื้นที่	 ถ�้าชาละวันข้าง 

วัดมหาธาตุ	อุทยานเมืองเก่าพิจิตร	อ�าเภอเมืองพิจิตร

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้

เชี่ยวชาญ คือปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า ลักษณะถ�้าชาละวัน

อยูข้่างวดัมหาธาต ุถกูสร้างขึน้ตามวรรณคดีไทยเรือ่งไกรทอง 

ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 2 โดยมีลักษณะ 

เป็นถ�้าลึกลงไปในดิน ด้านหน้ามีรูปปั้นไกรทองและจระเข้

ชาละวันที่ทางจังหวัดได้สร้างไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญได้เล่าว่า มี

เรือ่งเล่าทีช่าวบ้านเล่าเป็นต�านานสบืต่อกนัมา เมือ่ประมาณ 

65 ปีมาแล้ว มีพระภิกษุวัดนครชุมรูปหนึ่ง จุดเทียนไขเดิน

เข้าไปในถ�้า จนหมดเทียนเล่มหนึ่งก็ยังไม่ถึงก้นถ�้า จึงไม่

ทราบว่าภายในถ�้าชาละวันจะสวยงามวิจิตรพิสดารเพียงใด 

ซึ่งปัจจุบันดินพังทลายทับถมจนตื้นเขิน
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพที่	 3 ภาพถ�้าชาละวัน ข้างวัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร 
อ�าเภอเมืองพิจิตร
ที่มา	 : https://www.facebook.com/UnseenThailand/
posts/1924961927516210

	 ผลการศึกษาองค ์ประกอบเลขศิลป ์ด ้าน	

“ลวดลาย”

 จากการศกึษาลวดลายปนูป้ัน ท่ีตัวจระเข้มลัีกษณะ

เป็นรูปปั้นแบบลอยตัวเน้นความดุร้าย เน้นกล้ามเน้ือของ 

ตัวจระเข้ พื้นผิวหนังเด่นชัดเป็นเกล็ด เป็นงานฝีมือของงาน

ช่างพืน้บ้านในจงัหวดัพิจติร โดยพฒันาลวดลายมาจากจระเข้จรงิ

ทีอ่ยูใ่นธรรมชาติ ผสานกบัจนิตนาการของช่างป้ัน ส่วนรปูป้ัน

ไกรทองก�าลังต่อสู้กับชาละวัน ลักษณะลายเป็นโครงสร้าง

มนุษย์ทั่วไปตามธรรมชาติ นุ่งโจงกะเบน คาดผ้าประเจียด 

ไม่ได้มีลวดลายที่มีลักษณะเด่นชัดประการใด

 ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขศิลป์ด้าน	“โทนสี”

 ผูว้จิยัได้เก็บค่าส ีจากรปูป้ันจระเข้ จากน้ันด�าเนนิ

การเทียบสีหลักจากสีมาตรฐาน CMYK ในโปรแกรม

กราฟฟิก Illustrator และได้ค่าสีมาตรฐาน และเทียบเคียง

โปรแกรมการใช้งานออกแบบกราฟิกส่ิงพิมพ์เป็นค่า 

Pantone ใน swatch Library mode color books ที่

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเลขศิลป์ ได้แก่

ภาพท่ี	4 ภาพแสดงค่าสีระบบ CMYK ตามลักษณะโทนสีโดยรวมของ
รูปจระเข้ ภาพถ�้าชาละวัน

 	 1.3	 ผลการศกึษาพืน้ที	่วดัอมัพวนัเจตยิาราม 

อ.อัมพวา	จ.สมุทรสงคราม

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ และ

ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง พบว่าวัดอัมพวันเจติยาราม ถูก

สร้างขึน้มาในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั 

จุดเด่นของพระอุโบสถน้ันมีความคล้ายคลึงกับวัดสุวรรณ 

ดารามทีอ่ยูจั่งหวดัพระนครศรอียธุยา ด้านในของอโุบสถนัน้

มีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป ็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่ง 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้วาดเกีย่วกบัเรือ่งราวของพระราชประวตัิ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และอีกทางด้าน

หนึง่เป็นเรือ่งราวของบทพระราชนพินธ์เร่ืองสงัข์ทอง ไกรทอง 

อิเหนาและคาวี ลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

เป็นแบบอย่างตามอุดมคติของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

และเป็นขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นภาพ 2 

มิติตัดเส้น และลงสีในตัวละครเพื่อแสดงวรรณะสูงต�่าของ

แต่ละตวัภาพ ให้สอดคล้องกับเนือ้หา ได้แก่ ภาพเทวดา ภาพ

มนุษย์ ภาพสถาปัตยกรรม ภาพแม่น�้าล�าคลอง ภาพต้นไม้ 

ภาพภูเขา ภาพสัตว์ และยานพาหนะ โดยภาพมุมผนัง 

ด้านขวาหลังพระประธาน จะเป็นภาพจติรกรรมเรือ่งไกรทอง 

ตอน ปราบชาละวันและหลงถ�้า

  

ภาพที่	5 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องไกรทอง วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่มา	: https://th.m.wikipedia.org
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	 ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขศิลป์ด้าน	 “ภาพ

ประกอบ”

 จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นภาพจิตรกรรมไทย 

แบบดั้งเดิมบอกเล่าเรื่องราวตามพระราชนิพนธ์เรื่องไกรทอง 

ในรัชกาลที่ 2 มีลักษณะเด่นงามสง่าด้วยลีลาอันชดช้อย 

แสดงอารมณ์ความรู ้ สึกตามเนื้อเ ร่ือง ลักษณะของ  

พญาจระเข้ชาละวันมีเกล็ดเป็นลายกระเบื้องและอุ้งเท้ามี

ลกัษณะเหมอืนภาพลายไทยนรสิงห์ ในชดุป่าหิมพานต์ พญา

ชาละวันมีลักษณะดุร้ายออกอาละวาด กัดกินผู้คน ส่วนร่าง

จ�าแลงเป็นมนุษย์ของพญาชาละวันนั้นแต่งทรงเครื่องพระ

ตามแบบฉบับจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ลักษณะทาง

กายภาพอ่อนช้อยงดงาม

	 ผลการศึกษาองค์ประกอบเลขศิลป์ด้าน	“โทนสี”
 ผู้วิจัยได้เก็บค่าสี จากรูปปั้นจระเข้ จากนั้นด�าเนิน

การเทียบสีหลักจากสีมาตรฐาน CMYK ในโปรแกรมกราฟฟิก 

Illustrator และได้ค่าสมีาตรฐาน และเทยีบเคยีงโปรแกรมการ

ใช้งานออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์เป็นค่า Pantone ใน swatch 

Library mode color books ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

งานออกแบบเลขศิลป์ ได้แก่

ภาพท่ี	6 ภาพแสดงค่าสรีะบบ CMYK ตามลกัษณะโทนสโีดยรวมของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องไกรทอง วัดอัมพวันเจติยาราม อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม

	 2.	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้รูป

แบบเลขศิลป์ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์น�้าพริกท่ีแสดง

อัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร

	 	 2.1	ผลการปฏิบัติการด้านการออกแบบ

เครื่องหมายการค้า

   จากการศกึษาพบว่า ผลติภัณฑ์กล้วยตาก

ที่เป็นตัวแทนที่ชัดเจนของจังหวัดพิจิตร นั้นคือ กล้วยตาก 

ชาละวัน ของแม่ขวัญ ต�าบลคลองคเชนทร์ จังหวัดพิจิตร  

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ภาพพญาจระเข้ชาละวันจากการศึกษาใน

ขัน้ตอนที ่1 มาสร้างภาพเลขศิลป์ โดยน�าเอาลกัษณะลวดลาย 

โทนสี รูปลักษณ์ มาตัดทอนให้มีลักษณะร่วมสมัยแต่ยังคง

รับรู้ได้ถึงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัด โดยใช้โปรแกรม

ออกแบบกราฟฟ ิก ประเภท Vector  สร ้ าง เป ็น

เครื่องหมายการค้า ซ่ึงเป็นลักษณะของตัวแทนผลิตภัณฑ์

กล้วยตาก จากจังหวัดพิจิตร จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

ความเหมาะสมด้านเลขศิลป์ 3 ท่าน โดยก�าหนดเกณฑ์ใน

การประเมินดังนี้

ค่าคะแนน	 												ความหมาย

  9 - 10  ภาพเลขศิลป์มีความเหมาะสมมากที่สุด

  7 – 8  ภาพเลขศิลป์มีความเหมาะสมมาก

  5 – 6  ภาพเลขศิลป์มีความเหมาะสมพอใช้

  3 – 4  ภาพเลขศิลป์มีความเหมาะสมน้อย

  1 – 2  ภาพเลขศิลป์ไม่มีความเหมาะสม

 จากนั้นสรุปผลการประเมินความเหมาะสม โดย

สรุปได้ว่ารูปแบบเครื่องหมายการค้า แบบที่ 1 มีคะแนน

คณุลกัษณะเหมาะสมทีจ่ะเป็นเครือ่งหมายการค้า กล้วยตาก

ชาละวัน จังหวัดพิจิตร และสามารถแสดงให้เห็นถึง 

อัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรได้อย่างชัดเจน และมี

ความอ่อนช้อย เป็นมิตรมากกว่าแบบอ่ืน ๆ  มีค่าคะแนนทีไ่ด้

คือ 64 คะแนน

           แบบที่ 1                         แบบที่ 2                                แบบที่ 3                        แบบที่ 4



163

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางที่	1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเครื่องหมายการค้า กล้วยตากชาละวัน ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์

ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร

ที่ คุณลักษณะความคิดเห็น แบบที่	1 แบบที่	2 แบบที่	3 แบบที่	4

1 สามารถสื่อความหมายที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตร 7 1 3 5

2 สามารถน�าไปใช้ได้บนบรรจุภัณฑ์ 6 6 2 6

3 มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 5 3 2 4

4 มีความเป็นสากล สามารถสื่อความหมายได้ 6 5 4 2

5 มีความสวยงาม และเป็นเอกภาพ 7 2 4 1

6 สามารถสร้างการจดจ�าในตราสินค้าได้ 7 4 6 2

7 การใช้สีมีความเหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์ 5 5 5 3

8 สามารถสร้างความเชื่อถือได้ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 6 6 2 2

9 สามารถน�าไปใช้ได้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ชนิดอื่น ๆ 7 4 4 1

10 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ 8 4 3 1

คะแนนรวม 64 40 35 27

ผู้วิจยัท้ิงทีว่่างไว้เพ่ือน�าทางเพ่ือให้ผู้บริโภคกวาดสายตาจาก

เครือ่งหมายการค้าน�าไปสูต่วัผลติภัณฑ์ ส�าหรบัวสัดุบรรจภัุณฑ์

ผูวิ้จยัใช้ซองฟรอย์แบบมซีปิลอ็ค ก้นตัง้ได้ขนาด กว้าง 6 นิว้ 

สูง 8.6 นิ้ว เพื่อห่อหุ้มและปกป้องผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยัง 

สะดวกต่อการขนส่งและการวางจัดจ�าหน่าย ในด้านราคา

ของซองฟรอย์ดังกล่าว มีราคาถูกสามารถสั่งผลิตพร้อมจัด

พิมพ์ได้ในระบบการพิมพ์ กราเวียร์ โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบ

ราคางานพิมพ์จากโรงพิมพ์ 3 โรงพิมพ์ด้วยกัน มีค่าเฉลี่ยใน

การพิมพ์ ตกราคาถุงละ 5-7 บาท ซึ่งต้องพิมพ์ในจ�านวน 

10,000 ซอง ราคาไม่รวมค่าแม่พิมพ์ ซึ่งการเลือกใช้บรรจุ

ภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ 

เมือ่เทียบกบั บรรจภัุณฑ์แบบกล่องกระดาษพิมพ์ลายท่ีบรรจุ

กล้วยแบบแยกชิน้ใส่ซองแบบขุน่ซลิกลาง และกล่องกระปกุ 

PET ฝาเกลียวติดฉลากสติกเกอร์

  2.2	ผลการปฏิบัติการด ้านเลขศิลป ์บน 

บรรจุภัณฑ์และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

   ในด้านการออกแบบเลขศลิป์บนบรรจุภัณฑ์ 

ผู ้วิจัยได้ประยุกต์น�าเอาองค์ประกอบของ พญาจระเข ้

ชาละวัน ลวดลายและโทนสี มาจัดวางองค์ประกอบทาง

ศิลปะให้มีความโดดเด่นแต่ยังแสดงออกถึงตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ค�านึงถึงบริบทในการท�าการตลาด ณ จุดขาย ที่

บรรจภุณัฑ์ต้องบ่งบอกถงึสินค้าทีถ่กูห่อหุม้อยูด้่านในได้ อีก

ทัง้ต้องสะดดุตาผูบ้ริโภค เรียกความสนใจให้ผูบ้รโิภค เข้ามา

หยิบจับ จนพัฒนาไปถึงการซื้อในที่สุด การก�าหนดสัดส่วน

ของการออกแบบเลขศิลป์นั้นผู้วิจัยได้น�าเอาพื้นผิวที่เป็น 

อตัลกัษณ์ของพญาจระเข้ชาละวนั มาก�าหนดสดัส่วนในปรมิาณ 

ร้อยละ 30 และภาพผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนอยู่ในปริมาณร้อย

ละ 30 เช่นกัน ส่วนองค์ประกอบที่เป็นข้อมูลจ�าเพาะของ

ผลิตภัณฑ์ก�าหนดสัดส่วนในปริมาณร้อยละ 20 และที่เหลือ
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	 3.	ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อประเมินผล

คุณลักษณะและความคดิเห็นของผูบ้รโิภคท่ีมต่ีอบรรจภุณัฑ์

กล้วยตากจังหวัดพิจิตร

 ในการด�าเนินการประเมินผลคุณลักษณะและ

ความคิดเห็นของผู้บริโภคนั้น ผู้วิจัยได้น�าบรรจุภัณฑ์ที่ผ่าน

การปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ ไปเก็บ

ข้อมลูโดยการน�าผลติภณัฑ์กล้วยตากชาละวนับรรจใุส่บรรจภุณัฑ์

ดังกล่าวไปวางจ�าหน่ายท่ี ศูนย์กระจายสินค้า OTOP  

บรเิวณบงึสไีฟ อ�าเภอเมืองพิจิตร แล้วเกบ็ข้อมูลจากผูบ้รโิภค

ที่เข้ามาซื้อของในศูนย์ จ�านวน 45 คน โดยเลือกใช้วิธีการ

สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบ่งการ

ประเมนิออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ด้านคณุลกัษณะทางด้านการ

ออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ และคุณลักษณะความคิด

เห็นที่ผู้บริโภคมีต่อรูปแบบโดยรวมของบรรจุภัณฑ์

 ผลการประเมินพบว่าคุณลักษณะทางด้านการ

ออกแบบเลขศิลป์บนบรรจภุณัฑ์ มคีวามสะท้อนถงึอตัลักษณ์

ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 สามารถ

สื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้มาก มีค่าเฉลี่ย 3.8ภาพ

ประกอบบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.65 โทนสีของบรรจุภัณฑ์สะดุดตาสามารถดึงดูดความ

สนใจของผู้บริโภคมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60  

ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจนมคีวามเหมาะสมปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 

3.35 และผลการประเมินคุณลักษณะความคิดเห็นของ 

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรปูแบบโดยรวมของบรรจภัุณฑ์ พบว่า ลกัษณะ

โดยรวมของบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ์

มากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่ 4.57 ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์มคีวามสะดวก

ต่อการบริโภคมีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.7 

ลักษณะบรรจุภัณฑ์สามารถยกระดับให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่า

มากยิ่งขึ้นได้ มีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย 3.6

สรุปและอภิปรายผล	
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษา สอบถาม

ข้อมูลจากชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง พบว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรได้ 

ถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาสร้างจากชุมชนท้องถิ่น ผ่านการบอก

กล่าวเรือ่งราวซ�า้ ๆ  มายาวนาน สร้างภาพจ�าในหมูค่นทัว่ไป 

โดยเฉพาะเรื่องราวของ ต�านานจระเข้ชาละวัน เป็นจระเข้

ใหญ่เล่ืองช่ือแห่งแม่น�า้น่านเก่าเมอืงพิจติร ประกอบกบัภาย

หลังสมัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละคร

ส�าหรับละครนอก เร่ืองไกรทอง และได้รับความนยิมยกย่อง

เป็นฉบบัมาตรฐานฉบบัหนึง่ ซึง่เป็นเรือ่งราวความรกัเก่ียวกบั

คนและจระเข้ โดยเค้าโครงเรื่องมาจากต�านานเรื่องเล่า 

ภาพที	่7 ภาพแสดงต้นแบบ Artwork ผลติภณัฑ์กล้วยตากชาละวนั ทีส่ะท้องอตัลักษณ์ของจงัหวดัพจิติร ทีป่รบัปรงุและแก้ไขตามค�าแนะน�าของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว
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จากที่เกิดข้ึนท่ีจังหวัดพิจิตร ต�านานพญาชาละวันจึงเป็น 

อตัลกัษณ์ท้องถิน่ของจงัหวดัพจิติรไปโดยปรยิาย โดยผูค้นท่ัวไป

มักจะกล่าวกันว่า “พิจิตรเมืองชาละวัน” ผู ้วิจัยจึงได้

วเิคราะห์องค์ประกอบทางเลขศลิป์ ของพญาจระเข้ชาละวัน 

ที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งทางด้านรูปร่าง รูปทรง พื้นผิว โทนสี 

และลายเส้น และพิจารณาความเหมาะสม ตัดทอนให้

สามารถน�าไปออกแบบเคร่ืองหมายการค้า และเลขศิลป์ 

บนบรรจุ ภัณฑ ์สอดคล ้องกับงานวิ จัยของ รัชนีกร  

วงษ์สุวรรณ์. (2550) ที่กล่าวไว้ว่า แนวทางการออกแบบ

เครื่องหมายการค้า ที่มีองค์ประกอบเฉพาะสามารถที่จะสื่อ

ความหมายภาพลักษณ์ได้อย่างชัดเจนและมีความแตกต่าง

จากเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสินค้าประเภทอื่น ซึ่งในการ

ออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยตากชาละวันนั้น  

ผูวิ้จยัออกแบบภาพสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นตวัแทนในการส่ือความหมาย

ทีเ่ป็นภาพสญัลกัษณ์ไอคอน (Icon Sign) ซึง่ภาพสญัลกัษณ์

ดงัทีไ่ด้กล่าวมามรีะดับความเป็นนามธรรมน้อยทีส่ดุและสามารถ

สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรและส่งผลที่

รวดเรว็และชัดเจนในการรบัรูข้องผู้บรโิภค สอดคล้องกับงาน

วจัิยของ สรุตันชยั ชืน่ตา. (2555) ทีก่ล่าวว่าในการออกแบบ

ภาพสัญลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องศึกษาความ

สมัพนัธ์ของโครงสร้างทัง้หมดทีภ่าพสญัลกัษณ์จะต้องน�าไปใช้

งานความหมายของภาพและความสามารถในการตีความ

หมายของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ส่วนในด้านการออกแบบ

เลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์กล้วยตากชาละวันจังหวัดพิจิตรนั้น 

ผูว้จิยัได้ออกแบบโดยค�านงึถึงความสามารถส่ือสาร สือ่ความหมาย 

ความเข้าใจ ในผลติภณัฑ์ ซึง่จะมผีลทางจติวทิยาต่อผู้บรโิภค 

และแจ ้งถึงสรรพคุณ คุณประโยชน ์ของผลิตภัณฑ ์  

ยีห้่อผลติภณัฑ์ผูผ้ลติ ด้วยการใช้วธิ ีการออกแบบ การจดัวาง

รูปตัวอักษร ถ้อยค�า โฆษณา เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ทางการค้า และอาศัยหลักองค์ประกอบทางศิลปะในการ 

จดัภาพให้เกดิการประสานกลมกลนืกนัให้สวยงาม และสามารถ

สื่อสารได้ อีกทั้งผู้วิจัยได้สร้างภาพ เลขศิลป์โดมพลังงาน 

แสงอาทติย์พาราโบลา และภาพถ่ายผลติภณัฑ์ทีส่วยสะอาด

น่ารบัประทานเพือ่แสดงให้เหน็ถงึ ความใส่ใจในการผลติของ

ผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตมีต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อ

สื่อสารไปยังผู้บริโภคอันจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดี

งามต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดทั้งสร้างการเชื่อถือในคุณภาพ 

กระทั่งเกิดความศรัทธาเช่ือถือในผู้ผลิต สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ นภสร ล้ิมไชยาวัฒน์. (2545) ที่กล่าวไว้ว่า การ

ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ดี มีผลในด้านการ

ดงึดดูความสนใจ ความชอบ และความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

ในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทนั้น ๆ ได้ และ

งานวิจัยของ จิตรพร ลิละวัฒน์. (2548). ที่กล่าวไว้ว่า  

องค์ประกอบที่มีความส�าคัญเป็นอันดับหนึ่งนั้นคือ การมี

ภาพเลขศิลป์สีสันสดใส สะดุดตาบน บรรจุภัณฑ์ และหรือ

ภาพถ่ายสินค้า ซึ่งอาศัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้

ศิลปะท้องถิ่น สามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้

ข้อเสนอแนะ	
 ในการวิจยัในคร้ังนี ้ผูวิ้จยัได้ศกึษาและสร้างสรรค์

เลขศิลป์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น มาใช้เป็นแนวทางใน

การออกแบบเลขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ ท�าให้ได้ทราบถึง

แนวทางที่จะสามารถค้นหา วิเคราะห์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นที่

สามารถน�ามาสื่อสารกับผู้บริโภค และสร้างคุณลักษณะ

เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งแนวทางนี้สามารถน�าไปเป็น

ประโยชน์ต่อนักออกแบบและผู้ที่สนใจ และน�าเอาผลการ

วจิัยในครั้งนี้ไปประยุกตใ์ช้ต่อไป อกีทั้งวิธีการวิจยัลักษณะนี้

อาจน�าไปสู่การศกึษาการออกแบบเลขศลิป์โดยอาศยัภูมิหลงั

ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความเช่ือ ภูมิปัญญา เป็นฐาน 

การคิด และประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ 
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบัน

อดุมศกึษา จากมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่หีน่วยงานรับผิดชอบงานด้านศลิปวัฒนธรรมโดยตรง 

จ�านวน 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

และมหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน 380 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยมีเครื่องมือในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .986 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย (X
_
 ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X
_
 = 3.50 S.D. = 0.76) 

ค�าส�าคัญ การบริหารจัดการ, ศิลปวัฒนธรรม, การจัดการวัฒนธรรม 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study a Thai cultural management for higher education   

institutes. The sample group was 380 people of 5 national universities i.e. Srinakharinwirot University,       

Chulalongkorn University, Silpakorn University, Suan Dusit University and Mahidol University, selected by 

using Stratified random sampling.     A questionnaire was used as an instrument in this study with the   

reliability of .986. the data was analyzed by mean and standard diviation. Results revealed that a Thai   

cultural management for higher education institutes in overall at a moderate level (X
_
  =  3.50 S.D. = 0.76).  

Keyword  Management, Art and culture, Cultural Management  
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บทน�า	
 สังคมและวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมี

ความส�าคัญในคุณค่าการเป็นมนุษย์ วัฒนธรรมเป็นเครื่อง

ผูกประสานคนในสังคมเดียวกัน เป็นส่ิงที่ช่วยให้โครงสร้าง

ของสังคมด�ารงอยู่ นักวิธีการนิเวศวัฒนธรรมชี้ให้เห็นว่า

สภาพแวดล้อมและฐานทรัพยากรมีอิทธิพลต่อการด�าเนิน

ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่ จึงท�าให้แต่ละพื้นที่

มีวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน วิถีการผลิตและวัฒนธรรมการ

ผลิตของคนในแต่ละพื้นที่ แต่ละชาติพันธุ์แตกต่างกันและมี

ความเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่

และชาติพันธุ์นั้นๆ (อุดร วงษ์ทับทิม. 2554: 41) สอดคล้อง

กับประเวศ วะสี (2538: 11) กล่าวว่าวัฒนธรรมนั้นมีความ

หลากหลายไปตามท้องถิน่ วฒันธรรมคอืการปฏิบตั ิหรอืวิถี

ชีวิตสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนหรือสังคม ซึ่งได้มาจาก

ประสบการณ์จรงิ เลอืกสรร กลัน่กรอง ลองใช้ และถ่ายทอด

ด้วยการปฏบิติัสบืต่อกนัมา วฒันธรรมเกดิจากความสมัพนัธ์

ระหว่างมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม สิง่แวดล้อมแต่ละแห่งแตกต่าง

กัน วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ จึงแตกต่างกัน 

 วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันกลับพบปัญหาที่เด็กรุ่น

ใหม่ไม่ให้ความสนใจในวัฒนธรรมไทย ไม่เข้าใจความเป็นไทย 

มองเป็นเรื่องล้าหลังล้าสมัย ดังเช่นประภัสสร โพธ์ิศรีทอง 

(2556: ออนไลน์) กล ่าวว ่าคนต่างวัยมีมุมมองด้าน 

วัฒนธรรมที่ต่างกัน คนรุ่นเก่ามองในเร่ืองของการรักษา

วัฒนธรรมแบบเดิม ในขณะที่คนรุ่นใหม่มองเรื่องของการ

สร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรมใหม่ เดก็รุน่ใหม่จะรูว่้าของเก่านัน้

มีคุณค่าแต่ไม่มีความน่าสนใจ สิ่งนี้คือปัญหาของงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ดังที่ณิชาภัทร จาวิสูตร (2557: 47) กล่าว

ว่า นิสิตจ�าเป็นต้องมีความรู ้ในการบริหารจัดการศิลป

วัฒนธรรมในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านการจัดการศิลป

วัฒนธรรม ความรู้ด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะ

ภูมิปัญญาไทย ความรู้ด้านพหุวัฒนธรรม เพ่ือช่วยส่งเสริม

ให้นิสิตมีความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งส่งผล

ต่อการเปลี่ยนมุมมอง เปล่ียนแนวคิดในการสร้างกิจกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ และมีความรู ้เรื่อง 

พหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นเร่ืองที่จ�าเป็นต่อการปรับตัวของสังคม

ยคุปัจจุบัน และไม่ทอดทิง้เร่ืองของภูมิปัญญาไทย ภมูปัิญญา

ท้องถิ่น เพื่อน�ามาผสมผสานให้เกิดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 กรมศิลปากร (2541: 83-84) ได้เสนอแนวคิดใน

การพัฒนาการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมไทยให้ประสบ

ผลส�าเร็จต้องเน้นการด�าเนินงานในด้านการบริหารจัดการ

ให้มีคุณภาพ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะเร่ืองเพื่อ

ด�าเนนิการพัฒนาศลิปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในแต่ละท้องถิน่ 

และภูมิภาค โดยผู้บริหารต้องจริงจังกับนโยบาย การจัดท�า

แผน การเน้นแผนปฏิบัติการ การน�าแผนสู ่การปฏิบัติ  

การระดมใช้ทรพัยากรเพือ่การรณรงค์ การมอบภาระส่วนรวม

เป็นตัวน�าการสนับสนุน ด้วยก�าลังคนและงบประมาณ  

การให้ก�าลงัใจ สร้างแรงผลกัดนัแก่ผูอ้นรุกัษ์ศลิปวัฒนธรรม

อันเป็นมรดกไทย 

 นอกจากนี้ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2550: 31) กล่าว

ถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด้วย 2 ค�า คือ 

ค�าว่า “การจดัการ” หมายถงึ ศาสตร์และศลิป์ในการด�าเนิน

การธุระอย่างหนึง่อย่างใด และค�าว่า “ทรพัยากร” หมายถงึ 

บางสิง่บางอย่างทีม่อียูแ่ล้ว และมศีกัยภาพทีน่�ามาใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ก็คือ 

ศาสตร์และศลิป์แห่งการด�าเนนิการเกีย่วกบับางสิง่บางอย่าง

ที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์ โดยกระบวนการในการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรมมี 3 ขั้นตอน ได้แก่

 1. การประเมินความส� าคัญ (Assess ing 

significance) คือ การแปลความหมาย ความส�าคัญของ

ทรัพยากรวัฒนธรรม 

 2. การวางแผนการจัดการ (Planning for 

management) เป็นการก�าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ

แผนการจัดการที่เหมาะสม ในแผนการปฏิบัติงานควรจะมี

ยทุธวิธีในการจดัการทรพัยากรทีก่�าหนดเป็นระยะยาว และ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการ

 3. การก�าหนดรายการการจดัการ (Management 

program) คอื การจดัการตามข้อเสนอแนะ และล�าดบัความ

ส�าคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ประเมินไว้ในขั้นตอนแรก 

โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในพื้นที่ 

 ในประเทศไทยนอกเหนอืจากกระทรวงวฒันธรรม 

กรมศลิปากรทีรั่บผิดชอบบริหารจดัการด้านศลิปวัฒนธรรม

โดยตรงแล้ว ยังมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ในการศึกษา 

ค้นคว้าวจิยัทางศลิปวัฒนธรรมตามมาตรฐานการอดุมศกึษา

ที่ก�าหนดการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมไว้ใน

มาตรฐานอุดมศึกษา โดยปัจจุบันคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้ปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

เพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิพ.ศ.2561 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยก�าหนดมาตรฐานการอดุมศกึษา 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐาน

ที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ

นวตักรรม มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวชิาการ มาตรฐาน

ที ่4 ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 

5 ด้านการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่า เรื่องศิลปวัฒนธรรม

ถูกก�าหนดเป็นมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทย โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการจัดการเรียนรู้  

การวจิยั หรอืการบรกิารวชิาการซึง่น�าไปสูก่ารสบืสาน การสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจในศลิปวฒันธรรม การปรบัและประยกุต์

ใช้ศลิปวฒันธรรมท้ังของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม 

ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ 

ของการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท�าให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่า

เพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กระทรวง

ศึกษาธิการ. 2561: 19 – 21) ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาควรให้

ความส�าคัญในเร่ืองการร่วมมือกับชุมชน โดยผู ้บริหาร

สถาบันอุดมศึกษาควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการ

เกีย่วกบัการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมของสถาบนัอดุมศกึษา 

สร้างความไว้วางใจให้กับชุมชน และชี้ให้ชุมชนเห็นความ

ส�าคญัและประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการเข้ามามส่ีวนร่วม เพือ่

ให้เกดิความร่วมมอืและท�างานร่วมกับชมุชนเพือ่พฒันาศลิป

วฒันธรรมท้องถ่ินเพิม่ขึน้ (ณชิาภทัร จาวสิตูร, สรุชัย ทหุมดั 

และปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ. 2562)

 ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเพียงไม่ ก่ีแห่งที่

สามารถบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมจนสามารถ

สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นท่ีรู้จักในสังคม เช่น มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นต้น สถาบนัอุดมศกึษาส่วนใหญ่ยงัไม่ประสบความส�าเรจ็ 

หรือด�าเนินงานได้ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการบริหาร

จัดการด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษาเองยังคง

ด�าเนินการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม

โครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประเพณี การแสดงงาน

ศิลปกรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ เพื่อให้

สามารถตอบโจทย์การประกนัคณุภาพการศกึษา อนัมตัีวช้ีวดั

ที่มุ่งเน้นผลประจักษ์ในเชิงปรากฏการณ์และเชิงปริมาณ  

ซ่ึงประเมินได้สะดวกกว่า เป็นรูปธรรมมากกว่าการประกัน

คุณค่า และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (สถาบันคลังสมองของชาติ. 

2560) ทั้งนี้สุมิตรา วิริยะและอัจฉรา ไชยูปถัมภ์ (2557: 93 

– 110) ศึกษา เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาท

สถาบันอุดมศึกษาด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า 

ภารกจิด้านท�านบุ�ารงุศิลปวัฒนธรรมของสถาบนัอุดมศกึษา

มกีารด�าเนนิการทีย่งัไม่ชัดเจนและไม่เป็นรปูธรรมเท่าทีค่วร

จะเป็น ขาดความชัดเจนทางนโยบาย การก�าหนดกลยุทธ์

ไม่ทันกระแสโลกาภิวัตน์ กรอบการด�าเนินงานกว้างเกินไป

ไม่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งปัญหาด้านงบประมาณ 

ที่ไม่เพียงพอและบุคลากรขาดความสามารถ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท�าให้ทราบว่าสถาบัน

อุดมศึกษายังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการด้านศิลป

วัฒนธรรมที่ยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ ยังไม่ครอบคลุม 

การบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่นอกเหนือจาก

การจดักจิกรรมเพือ่การอนรุกัษ์ สบืสาน ไม่สามารถด�าเนนิการ

เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการชีน้�าชมุชน สงัคมในการส่งต่อคุณค่า 

สร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม  

โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมไทยทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิเพ่ือให้

เกิดความภาคภมูใิจในความเป็นไทย เกิดการสร้างสรรค์ และ

น�าไปประยกุต์ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกบับรบิทของ

สังคมไทย รวมทั้งยังขาดการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ  

เพ่ือน�าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นฐานในการพัฒนา 

ต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางศิลปวัฒนธรรม 

ให้แก่ชุมชน 

 ทั้งนี้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาสภาพการบริหารจัดการ

ด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศกึษา

ในก�ากับของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง เนื่องด้วย

สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในบริบทชุมชนเมือง ซึ่งสามารถรับ

วัฒนธรรมต่างชาติได้ง่ายและห่างไกลจากชุมชนที่มีศิลป

วัฒนธรรมท้องถิ่น แต่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีองค์ความรู้ 

และมีบุคลากรที่มีศักยภาพ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี

หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบดแูลการบริหารจดัการด้านศลิป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลป

วัฒนธรรมโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษามีลักษณะ

เด่นที่แตกต่างกัน เพื่อน�าผลการวิจัยไปพัฒนาการบริหาร

จัดการด ้านศิลปวัฒนธรรมและความเป ็นไทยให ้มี

ประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนัการบริหารจัดการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา
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 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ

บริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ของสถาบันอุดมศึกษา

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย	
 ประชากร

	 	 1.1	 วัตถุประสงค์ที่ 	 1	 เพื่อศึกษาสภาพ

ปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา

   ประชากรทีใ่ช้เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัของ

การบรหิารจัดการงานด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

ได้แก่  คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้าน

ศิลปวฒันธรรมโดยตรง ได้แก่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยมหิดล จ�านวน 

39,039 คน 

	 	 1.2	วตัถปุระสงค์ที	่2	เพือ่พฒันารูปแบบการ

บริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ของสถาบันอุดมศึกษา

   ประชากรทีใ่ช้เป็นผูม้คีวามรู ้ประสบการณ์ 

มคีวามเชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการด้านศลิปวฒันธรรม

และความเป ็น ไทยของสถาบันอุดมศึกษา ห รือมี

ประสบการณ์ในการจัดการองค์การทางวัฒนธรรม จ�านวน 

7 คน

	 	 1.3	วัตถุประสงค์ท่ี	 3	 เพื่อประเมินความ

เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการงานด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย	ของสถาบันอุดมศึกษา

   ประชากรที่ใช้ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มี

อ�านาจในการตัดสินใจจากมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้าน

ศลิปวัฒนธรรมโดยตรง 5 แห่ง โดยเป็นผูแ้ทนผูบ้รหิารระดบัสงู 

ผู้แทนระดับคณะ ผู้แทนระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยมหิดล แห่งละ 10 

คน จ�านวนทั้งสิ้น 50 คน

	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

 เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัในการบรหิารจัดการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้จากการเปิดตารางส�าเรจ็รปูของเครจซีแ่ละ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2543)โดยการสุ ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 

sampling) จ�านวนทั้งสิ้น 380 คน ดังตาราง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาสภาพปัจจุบัน

ของการบรหิารจดัการงานด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทยของสถาบนัอุดมศกึษา เป็นแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสภาพ

ปัจจบุนัของการบรหิารจดัการด้านศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์

การแบ่งระดบัคะแนนค่าเฉลีย่ตามบญุชม ศรสีะอาด (2541: 

161) ในการพิจารณา ดังนี้ 

 คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  ระดับมากที่สุด

 คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง  ระดับมาก

 คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง  ระดับปานกลาง

 คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง  ระดับน้อย

 คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด

 ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัข้อเสนอแนะ 

หรอืความคดิเหน็เพิม่เตมิให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ได้น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป

ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อ

วิเคราะห์หาค่าอ�านาจจ�าแนกเป็นรายข้อด้วยการทดสอบที 

(t-test) (Ferguson. 1981: 180) แล้วน�ามาหาค่าความ 

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้วิธีหา

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach. 1984: 

161) โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ α 

.986

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู ้ วิจัยเก็บแบบสอบถามจากคณาจารย์ และ

บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยมหิดล 

จ�านวน 380 คน โดยผู้วิจัยด�าเนินการแจกและเก็บรวบรวม
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถามที ่

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ จ�านวน 380 ฉบับ โดยคิดเป็นอัตรา

การตอบกลับ ร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิง

พรรณนาเพือ่อธบิายผลการศึกษา ได้แก่ การวเิคราะห์ข้อมลู

จากแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย

ใช้ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย  

(X
_
  ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปและอภิปรายผล	
	 สรุปผล

	 ส่วนที่	1	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้ คือ คณาจารย์ และ

บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยมหิดล 

จ�านวน 380 คน สามารถจ�าแนกข้อมูลทั่วไปได้ ดังนี้ เพศ 

พบว่า เป็นเพศชาย 108 คน ร้อยละ 28.4 เพศหญิง 272 

คน ร้อยละ 71.6 ผู้บริหาร 3 คน ร้อยละ 0.8 บุคลากรสาย

วิชาการ 68 ร้อยละ 17.9 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

309 คน ร้อยละ 81.3 มีประสบการณ์การท�างานในสถาบัน

อุดมศึกษา พบว่า ระยะเวลา 1-5 ปี 179 คน ร้อยละ 47.1 

ระยะเวลา 6-10 ปี 88 คน ร้อยละ 23.2 ระยะเวลา 11-15 

ปี 45 คน ร้อยละ 11.8 ระยะเวลา 16 ปีขึ้นไป 68 คน  

ร้อยละ 17.9 ตามล�าดับ

	 ส่วนที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อ

สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา

 จากการศึกษาความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของ

การบรหิารจดัการด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 11 ด้าน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตาราง	1 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพปัจจุบันของการบริหาร

จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมและรายด้าน

ด้านที่ รายการ
N	=	380 ระดับ

ความคิดเห็นX
_

S.D.

1 ความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.44 0.47 ปานกลาง

2 การวางแผนและนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.54 0.74 มาก

3 การก�าหนดผู้รับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.54 0.75 มาก

4 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.64 0.92 มาก

5 การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.46 0.84 ปานกลาง

6 การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.52 0.89 มาก

7 การวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.46 0.91 ปานกลาง

8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.48 0.94 ปานกลาง

9 การจดัพพิธิภณัฑ์ / แหล่งเรยีนรูด้้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.49 0.88 ปานกลาง

10 การจัดการงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.38 0.88 ปานกลาง

11 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 3.58 0.93 มาก

รวม 3.50 0.76 ปานกลาง
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 จากตาราง 1 แสดงว่า ความคิดเห็นของบุคลากร

ทีม่ต่ีอสภาพปัจจุบันของการบรหิารจดัการด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยของสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมมีค่า

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X
_
  = 3.50 S.D. = 0.76) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส�าคัญของ 

ศิลปวัฒนธรรมและความเป ็นไทย ด ้านการสืบทอด 

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ 

พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทย ด้านการจัดพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการจัดการงบ

ประมาณด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย มค่ีาคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน (X
_
  =3.44 S.D. = 0.47, 

X
_
  = 3.46 S.D. = 0.84, X

_
  = 3.46 S.D. = 0.91, X

_
  = 3.48 

S.D. = 0.94,  X
_
  = 3.49 S.D. = 0.88 และ  X

_
  = 3.38 S.D. 

= 0.88 ตามล�าดับ) ส�าหรับด้านการวางแผนและนโยบาย

ด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการก�าหนดผูร้บั

ผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการ

อนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ด้านการสนบัสนนุ 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X
_
  = 3.54 S.D. = 0.74,  

X
_
  = 3.54 S.D. = 0.75,  X

_
  = 3.64 S.D. = 0.92,  X

_
  = 3.52 

S.D. = 0.89 และ  X
_
  = 3.58 S.D. = 0.93 ตามล�าดับ)

อภิปรายผล
 จากการศึกษาความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของ

การบรหิารจดัการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ

สถาบันอุดมศึกษา พบว่า การบริหารจัดการด้านศิลป

วฒันธรรมและความเป็นไทยของสถาบนัอดุมศกึษาโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 1. ด้านความส�าคญัของศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย มกีารด�าเนนิการอยูใ่นระดบัปานกลาง ท้ังนีอ้าจเป็น

เพราะ ผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษายงัไม่ได้ให้ความส�าคญักบั

การบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยใน

ทุกระดับ จึงไม ่มีการสื่อสารถึงบุคลากรของสถาบัน

อดุมศกึษาให้รบัทราบแนวทางและเหน็ความส�าคญัของการ

บรหิารจัดการด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย รวมถึง

ไม่มีกระบวนการประเมินคุณค่าและความส�าคัญของ

ทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ตนเองมี  

เพ่ือใช้เป็นศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามเอกลักษณ์

ของสถาบันอดุมศึกษา ซึง่สอดคล้องกบัทพิย์อนงค์ เล่ือนพุควฒัน์ 

(2546) ท�าการวิจยัเรือ่ง รปูแบบการด�าเนนิงานด้านการท�านุ

บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติ

งานด้านท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมไม่เหน็ความส�าคญั และไม่

เข้าใจในบทบาทภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษาด้านการท�านุ

บ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม รวมทัง้ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ให้ความ

ส�าคัญกับภารกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมน้อยกว่า

ภารกิจด้านอื่น 

 2. ด ้านการวางแผนและนโยบายด ้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการด�าเนินการอยู่ในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษามีการก�าหนด 

วสิยัทศัน์ นโยบาย วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายทีช่ดัเจน มกีาร

ก�าหนดแผนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก�าหนดโครงสร้างการ

บริหารจัดการที่ชัดเจน แผนมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้

ตามสถานการณ์ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับติดตาม

การด�าเนินงานตามแผน มีระบบก�ากับติดตามรายงานแผน

อย่างสม�่าเสมอ สอดคล้องกับธิดารัตน์ นาคบุตร (2553: 

บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สาขา

ทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

พบว่า ในด้านการบรหิารจดัการองค์กรมกีารด�าเนนินโยบาย

และวตัถุประสงค์โดยภาพรวมในระดบัด ีแต่ขาดความพร้อม

ในเร่ืองของสถานที ่ครุภัณฑ์ งบประมาณ และบคุลากรทีจ่ะ

เข้ามาด�าเนินการควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และควรมี

รูปแบบกิจกรรมของศูนย์สู่ชุมชน 

 3. ด ้ านการก� าหนดผู ้ รับผิดชอบด ้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการด�าเนินการอยู่ในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษามีการก�าหนด

หน่วยงาน เช่น สถาบัน ส�านัก เป็นต้น เพื่อรับผิดชอบดูแล

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ชัดเจน หรือมีการ

บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการด�าเนินงานด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยบุคลากรที่รับผิดชอบมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท�างานด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย และมีกระบวนการก�ากับดูแล

การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น และมีความความรู้ที่ทันสมัย 

สอดคล้องกับ พิศรวัส ภู่ทอง และอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(2559: 2 - 221) ศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษาหอศลิปวัฒนธรรม

โดยเสนอแนวทางการด�าเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมทีเ่หมาะสม 

ควรมกีารก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มียทุธศาสตร์การ

บริหารงานที่ชัดเจน ซึ่งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริหารต้องมี

บุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม

 4. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย มีการด�าเนินการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

สถาบันอุดมศึกษามีแผนการด�าเนินงานอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ชัดเจน มีโครงการ กิจกรรม 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พร้อม

ทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยให้แก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา และชุมชน 

สอดคล้องกับ ธัญรัตน์ จันทร์ปลั่ง (2550: 287) การศึกษา

วิวัฒนาการภารกิจท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน

อุดมศึกษาไทย (พ.ศ.2459 – 2549) พบว่า สถาบัน

อุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ให้ความส�าคัญกับภารกิจท�านุ

บ�ารงุศลิปวฒันธรรมในรปูแบบการจดัรายวชิาทางด้านศลิป

วัฒนธรรมเป็นวิชาพ้ืนฐานส�าหรับนิสิต นักศึกษาทุกคน  

การสร้างให้มศีลิปวฒันธรรมในวถิชีวีติมหาวทิยาลยั จดัให้มี

โครงการศึกษาวิจัยในเร่ืองที่ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

รวบรวม บันทึกเร่ืองราว ข้อความรู้ทางวัฒนธรรมไว้เป็น 

หลักฐานเพื่อการอนุรักษ์และการสืบทอด

 5. ด้านการสืบทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็น

ไทยมีการด�าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะสถาบนัอดุมศกึษายงัไม่ให้ความส�าคญัในเร่ืองนีเ้ท่าที่

ควร ไม่ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน และกระบวนการ

สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ชัดเจน ไม่มี

กระบวนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

นสิิต นกัศกึษา บคุลากร อาจารย์ ทัง้นี ้การสนบัสนนุให้นสิติ

ได้เรยีนรู ้สบืทอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยจากการ

ลงพื้นที่ การปฏิบัติจริงยังมีน้อย ส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นสูญหายไป สอดคล้องกับ สุมิตรา วิริยะและอัจฉรา 

ไชยปูถมัป์ (2557: 93 – 110) ศกึษาเร่ืองการพัฒนากลยทุธ์

การพฒันาบทบาทสถาบนัอดุมศกึษาด้านการท�านบุ�ารงุศิลป

วฒันธรรม พบว่า สถาบนัอดุมศกึษามแีผนกลยทุธ์การพัฒนา

บทบาทด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมเพียงบางส่วน 

แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีภารกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม แต่การด�าเนินการด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ยังไม่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรจะเป็น

 6. ด้านการสนบัสนนุ ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและ

ความเป็นไทย มกีารด�าเนนิการอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็น

เพราะ สถาบนัอุดมศึกษาสนบัสนุน ส่งเสริมให้นิสิต นกัศกึษา

มีส่วนร่วมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยเปิด

โอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย ทัง้ยงัส่งเสริมให้บคุลากรในมหาวิทยาลยั

มีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้าร่วมกจิกรรม เข้าถึง

งานด้านศิลปวัฒนธรรมและได้ง ่ายขึ้น สอดคล้องกับ 

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์และคณะ (2548) ที่ก�าหนดดัชนีด้าน

การท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน คอื 

ด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการ

สร้างมาตรฐานและด้านการเผยแพร่และบริการสู่สังคม

 7. ด้านการวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการด�าเนินการอยู่ในระดับ

ปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบันอุดมศกึษา มแีหล่งทุน

สนบัสนนุการวจัิย สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดศลิปวฒันธรรม

และความเป็นไทยไม่เพียงพอ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ 

สามารถให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้านการวิจัย สร้างสรรค์ 

พฒันาต่อยอดศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ขาดการน�า

ทุนทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของท้องถิ่นมา

พฒันา ต่อยอด สร้างสรรค์ให้เกดิผลงานใหม่ สร้างมลูค่าเพิม่

แก่ชุมชนได้ สอดคล้องกับจริวัฒน์ พิระสันต์และ วิรุณ  

ตั้งเจริญ (2542: 25 - 36) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศิลปกรรมท้องถิ่น: 

กรณศึีกษามหาวทิยาลยันเรศวร พบว่า รูปแบบด้านการวจิยั 

ควรมีการก�าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายด้านวิจัยศิลปกรรม

ท้องถิ่น โดยวางแผนและก�าหนดโครงสร้างเพ่ือด�าเนินการ

วิจัยในลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและค้นหา

องค์ความรู้ใหม่

 8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการด�าเนินการในระดับ 

ปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ สถาบนัอุดมศกึษายงัขาดการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานอื่นๆ และ

ความร่วมมอืระหว่างนานาชาต ิระบบการด�าเนนิงานเครอืข่าย

ความร่วมมอืยงัไม่ชัดเจน ไม่มกีระบวนการการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันที่ชัดเจน สอดคล้อง
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กับชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์และคณะ (2548) ให้ความเห็นว่า 

มหาวทิยาลยัควรเร่งพัฒนาคณุภาพอาจารย์ให้มศีกัยภาพสงู

ขึ้น ควรสร้างเครือข่ายการศึกษาศิลปวัฒนธรรม มีการจัด

ประชมุวชิาการ หรือกจิกรรมเชงิสร้างสรรค์ รวมทัง้การแลก

เปลีย่นทางด้านศลิปวัฒนธรรมทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

พัฒนาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ระหว่างสถาบันการศึกษา อันจะท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรม

 9. การจัดพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลป

วฒันธรรมและความเป็นไทย มกีารด�าเนนิการในระดบัปานกลาง 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษายังขาดบุคลากร 

ทีม่คีวามรูใ้นการบรหิารจดัการพพิธิภัณฑ์/แหล่งเรยีนรูด้้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ท�าให้การบริหารจัดการ

สถานท่ีไม่เหมาะสมกับประเภทของศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย จงึไม่สามารถเป็นพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรูแ้ก่

ชุมชนสังคมได้ สอดคล้องกับอ�านาจ เย็นสบาย (2548: 70 

- 85) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านหอศลิป์ ได้เสนอว่า หอศลิป์ควรสร้างบทบาทและสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความเคลื่อนไหว มีชีวิต

ชีวาทั้งนิทรรศการ การให้การศึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

ควรมีการจัดการแบบมืออาชีพด้วยคนที่มีฐานความรู้จริง

ตามองค์ประกอบของมาตรฐานหอศิลป์ ทั้งยังต้องมีฐานคิด

ทีย่อมรบัความหลากหลายทางอตัลกัษณ์ เป็นแหล่งสะท้อน

ความคิด การเคล่ือนไหวทางความคิด เป็นพ้ืนท่ีเปิดให้มี

บรรรยากาศการวพิากษ์ศลิปวฒันธรรมในสังคมเพือ่ผลกัดนั

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์

  10. การจัดการงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย มีการด�าเนินในระดับปานกลาง ทั้งนี้  

อาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษายังขาดการวางแผนหา

แหล่งทนุจากภายนอกเพือ่สนบัสนนุงบประมาณ การจดัสรร

งบประมาณด้านศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยยงัไม่เพยีงพอ 

ไม่มีการบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบของกองทุน

หน่วยงาน สอดคล้องกับธิดารัตน์ นาคบุตร (2553: 

บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สาขา

ทัศนศิลป์ : กรณีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

พบว่า ในด้านการบริหารจัดการองค์กรมีการด�าเนนินโยบาย

และวตัถุประสงค์โดยภาพรวมในระดบัด ีแต่ขาดความพร้อม

ในเรือ่งของสถานที ่ครภุณัฑ์ งบประมาณ และบคุลากรทีจ่ะ

เข้ามาด�าเนินการควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และควรมี

รูปแบบกิจกรรมของศูนย์สู่ชุมชน และสุมิตรา วิริยะและ

อัจฉรา ไชยปูถมัป์ (2557: 93 – 110) ศกึษาเรือ่งการพัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการ 

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพ

ปัจจบุนัและปัญหาของสถาบนัอดุมศกึษาด้านการท�านบุ�ารงุ

ศลิปวัฒนธรรมทีเ่ป็นสาเหต ุหรอืเงือ่นไขส�าคญัทีมี่ต่อภารกจิ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า 

การท�างานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมขาดความชัดเจน

ทางนโยบายและกรอบการด�าเนินงานกว ้างเกินไป  

ไม่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ปัญหาด้าน 

งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ

 11. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย มีการด�าเนินการในระดับมาก ท้ังนี ้

อาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษามีแผนการด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในสถาบัน และต่อ

สาธารณชน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่หลากหลาย

ช่องทาง และทันสมัยสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย ทัง้นีแ้ตกต่างกับงานวจิยัของ พชัรพีร วรจกัร และ

คณะ (2560: 131 – 140) ที่ศึกษารูปแบบการท�านุบ�ารุง

ศลิปวฒันธรรมชุมชนของสถาบนัอดุมศกึษาในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ พบว่า ชุมชนมีความต้องการใช้เทคโนโลยีและ

การจัดท�าเว็บไซต์ให้ค�าแนะน�ากับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา

การให้โอกาสคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
 ข ้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช ้

ประโยชน์

 การวิจัยครั้งนี้พบว่า ตัวแปรที่มีการด�าเนินงานใน

ระดับปานกลาง ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความ

ส�าคญั และมุง่เน้นการบรหิารจดัการในด้านนัน้ ได้แก่ ความ

ส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การวิจัย สร้างสรรค์ 

พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมอืด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

การจัดพิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย และการจัดการงบประมาณด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมและ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเป็นไทยเกิดความยั่งยืน และสถาบันอุดมศึกษา 

มีส่วนช่วยในการชี้น�าชุมชน สังคม ในการอนุรักษ์ สืบทอด 

พัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยในอนาคต
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาสภาพปัจจุบนัของการ

บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ

สถาบันอดุมศึกษา ซึง่ก�าหนดเป็นสถาบนัอุดมศกึษาในก�ากับ

ของรัฐ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น การวิจัยใน

คร้ังต่อไปควรวิจัยสถาบันอุดมศึกษากลุ่มอ่ืน เช่น สถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ

น�ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านศิลป

วัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ

การบรหิารจดัการด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของ

สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
 วัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่ในเรือนพื้นถิ่นเป็นภาพสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งถูก

ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากบรรพบรุุษจากรุน่สูรุ่น่ ปัจจบุนัการเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมท�าให้ความเจรญิ

มุง่ไปสูพ่ืน้ทีใ่นชนบทอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อรูปแบบเรอืนพืน้ถิน่และวฒันธรรมการใช้พืน้ทีจ่นท�าให้การใช้งานของพืน้ทีภ่ายใน

เรือนเปลี่ยนไป และอาจจะถูกมองข้ามจนท�าให้คุณค่าทางวัฒนธรรมสูญหายไป โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส 

อ�าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว ซึง่มคีวามส�าคญัเพราะถอืเป็นกลุม่ชาตพินัธุแ์รกทีอ่พยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ที ่ซึง่

มีคุณลักษณะเฉพาะในการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม การศึกษานี้มีความมุ่งหมายเพ่ืออธิบายคุณลักษณะเฉพาะในการใช้พ้ืนที่

ทางวัฒนธรรมในเฮือนไทญ้อ บ้านคลองน�า้ใส ข้อมูลในบทความน้ีเป็นข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามในหมู่บ้านคลองน�้าใส 

อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 จากการส�ารวจภาคสนาม ด้วยการสังเกตการณ์ บันทึกภาพ 

บันทึกเสียง และสัมภาษณ์ เจ้าของและสมาชิกในเฮือนไทญ้อ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกน�ามาเรียบเรียง วิเคราะห์ และ 

สรุปผล ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ทางวัฒนธรรมในเฮือนไทญ้อ มี 3 มิติที่ซ้อนกันอยู่ มิติแรก คือ พื้นที่ทางกายภาพที่จับต้องได ้

ซึ่งได้แก่ ครัวไฟ ห้องนอน (ส่วม) ระเบียง (เซีย หรือ ในเบียง) ชาน และใต้ถุน มิติที่ 2 คือ พื้นที่ทางความคิด เช่น ความผูกพัน

กับพื้นที่ และมิติสุดท้าย คือพื้นที่ทางสังคมที่สะท้อนตัวตนและคุณลักษณะของการเข้าไปใช้พื้นที่ และพบว่าการใช้พื้นที่ทาง

วัฒนธรรมในเฮือนไทญ้อ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องตามพลวัตทางสังคม ทั้งนี้พบว่าคติความเชื่อทางสังคม

วัฒนธรรม เป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดพื้นที่ทางด้านกายภาพและพื้นที่ใช้สอยที่เป็นแบบแผน รวมถึงการแสดงออกทาง

ด้านทัศนคติและคติความเชื่ออันเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส

ค�าส�าคัญ: เฮือนไทญ้อ, ชาวไทญ้อ, พื้นที่ทางวัฒนธรรม, การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
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Abstract
 The culture of space usage in a vernacular house is a reflection of folk lifestyle, livelihood and 

wisdom that is blended in a house’s space and has passed from generation to generation. Nowadays, 

the growth and expansion of the economy and society have rapidly expanded to rural areas which cause 

vernacular house and the cultural of space usage to make the function changed that they have been 

overlooked and lost the significant cultural values, especially the Tai-Yoh ethnic group in Klongnamsai 

village which is considered as the first ethnic group to immigrate to live in this area with unique 

characteristics in term of using the culture of space. This study emphasizes to research and understand 

the specific characteristics of using the cultural spaces of Tai-Yoh’s house in Klongnamsai village, 

Aranyaprathet District, Sakaew Province during the year 2017 to 2019 from field survey via observing, 

photo recording, audio recording and interview the Tai-Yoh’s House residents. The received information 

has been arranged, analyzed, interpreted and summarized. The results from the study appears that the 

cultural spaces of Tai-Yoh’s house are overlapping 3 dimensions. The first one is tangible physical space 

such as kitchen, bedroom (Swum), balcony (Sia or Nai-Baing), terrace (Chaan), and basement. The second 

dimension is the intangible mental space such as the reminiscence area. And the last dimension is the 

social space that reflects the identity and the characteristics of the space. Moreover, it is found that the 

characteristics of the culture of using the space in Tai-Yoh’s house are constantly changing according to 

social dynamic. The study shows the principle of cultural social’s beliefs is an important factor to decide 

the conventions of physical space and functional space, including the psychological expression, attitude 

and beliefs which represent the characteristics of the Tai-Yoh’s community in Klongnamsai village.

Keywords: Tai-Yoh’s House, Tai-Yoh, Cultural space, Space usage changing

บทน�า
 ท่ามกลางกระแสของความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ีท�าให้รปูแบบการด�าเนนิชวีติและการอยูอ่าศยัของ

คนในพื้นท่ีชนบททั้งด้านกายภาพและสังคมแบบท้องถ่ิน

ดั้งเดิมเปลี่ยนไป ชุมชนไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส อ�าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีเห็นชัดว่า

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและวิถีชีวิตตาม 

รปูแบบของเมอืงใหญ่ ส่งผลท�าให้วฒันธรรมท้องถ่ินถูกลดคุณค่า

ลงไป หรอืสญูหายไปทัง้ด้านกายภาพและด้านวถิสีงัคม กลุม่

ชาวไทญ้อ บ้านคลองน�า้ใส เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่คีวามส�าคญั

ในพ้ืนท่ีเพราะถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แรกที่อพยพเข้ามาตั้ง

ถ่ินฐานในอรัญประเทศและมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรม

เฉพาะเป็นของตนเอง (สุจิตต์ วงษ์เทศ. 2551: 84) กลุ่มชาว

ไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส คือ กลุ่มวัฒนธรรมของกลุ่มลาวเวียง 

ท่ีมลีกัษณะเช่นเดยีวกบักลุ่มไทญ้อ ทีอ่�าเภอท่าอเุทน จังหวดั

นครพนม โดยเฉพาะวัฒนธรรมในการใช้พ้ืนท่ีที่แสดง

คุณลักษณะร่วมกัน อาทิ การใช้บนเฮือนเป็นพื้นที่ในการ

ประกอบพิธีกรรม งานบุญต่างๆ แต่ก็พบว่ามีลักษณะบาง

ประการที่มีความแตกต่างกัน มีข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มไทญ้อ 

บริเวณอ�าเภออรัญประเทศ เป็นกลุ่มไทญ้อเดียวกันที่ได้

อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์หรือแถบท่าอุเทน ในช่วง

พุทธศักราช 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 (จ�ารูญ พัฒนษร. 2521: 

6) ในปัจจุบันพบว่า แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบทางกายภาพ

ของเฮือนและวิถีการด�ารงอยู่ของชาวบ้านในชุมชน และส่ง

ผลให้คณุลักษณะเฉพาะของพืน้ทีเ่ฮอืนและวฒันธรรมถกูตดั

ทอนลดคณุค่าและบางส่วนได้สญูหายไป จากการส�ารวจเบือ้ง

ต้นพบว่า วฒันธรรมดัง้เดมิของชาวไทญ้อมพีืน้ฐานเริม่ต้นมา

จากการใช้พื้นที่ในเฮือนเป็นจุดเริ่มต้นของการด�าเนิน

กิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การเกิด ประเพณีแต่งงาน งาน

บวชนาค งานสวดศพ พธิสีรงดกู ประเพณสีงกรานต์ ประเพณี

บุญแจก ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นต้น เหล่านี้ล้วนมี

ความผูกพนักับการใช้พืน้ทีภ่ายในเฮอืน ดงัน้ันวฒันธรรมการ

ใช้พื้นที่ในเฮือนของไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส ถือได้ว่ามี
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณลกัษณะเฉพาะในรปูแบบของตน ปัจจบุนัการใช้พืน้ทีข่อง

เฮือนไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส ได้มีการปรับตัวเพื่อความ 

เหมาะสมและด�ารงไว้เพื่อเป็นพื้นที่ที่ใช้ด�าเนินกิจกรรมทาง

วฒันธรรมต่างๆ ถกูถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่โดยผ่านการจดัการ 

การจัดระเบียบแบบแผนของการจัดการพื้นที่หรือการปลูก

เฮือน บทความนี้ผู ้วิจัยต้องการน�าเสนอการศึกษาและ

ท�าความเข้าใจความส�าคัญของการใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมใน

เฮือนไทญ้อว่ามีความส�าคัญอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร และด้วยสาเหตุใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของการใช้พื้นที่ทาง

วัฒนธรรม ทั้งในมิติทางกายภาพ มิติทางความรู้สึกนึกคิด 

และมิติทางสังคม ในเฮือนไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส จังหวัด

สระแก้ว 

ขอบเขตของการวิจัย
 ศึกษาพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมในเฮือนไทญ้อ บ้าน

คลองน�้าใส จังหวัดสระแก้ว ในช่วงปี พ.ศ.2560-2562 โดย

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตการณ์ บันทึกภาพ 

บันทึกเสียง และสัมภาษณ์ ผู้อยู่อาศัยสมาชิกภายในเฮือน

ไทญ้อ และปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ

เก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสาร ต�ารา งานวิจัย

ต่างๆ การวดัผงัเฮอืนและพ้ืนทีเ่ฮอืนไทญ้อ การสงัเกตการณ์ 

การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบเชิงลึกรายบุคคล ทั้ง

เจ้าของเฮือน สมาชิกภายในเฮือน ปราชญ์ชาวบ้าน และ

สนทนากลุ่มของชาวบ้านที่อาศัยในชุมชน มีระเบียบวิธีวิจัย

ในการศึกษาต้ังบนพ้ืนฐานการหาคุณลักษณะเฉพาะการใช้

พื้นที่ทางวัฒนธรรมในเฮือนไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส จังหวัด

สระแก้ว โดยแบ่งไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่

 1. การสังเกตการณ์ ได้ท�าการลงพื้นที่สุ่มเลือก

ตัวอย่างการศกึษาแบบเจาะจง จากกลุม่ตวัอย่างเฮอืนไทญ้อ 

แบบด้ังเดิมท่ีเป็นเฮือนไม้พื้นที่เดิมตั้งอยู่บริเวณริมคลองน�้า

ใส บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีอายุราว 70-80 ปี 

เนือ่งจากภาวะสงคราม ตัวเฮอืนถกูรือ้มาตัง้ในพืน้ทีปั่จจบุนั

ในช่วงปีพุทธศักราช 2518-2531 โดยใช้ข้อมูลจากการ

รวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 ศึกษา

พืน้ทีบ้่านคลองน�า้ใส เพ่ือส�ารวจเฮอืนไทญ้อทีม่เีจ้าของเฮอืน

และผู้ร่วมพักอาศัยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ ซึ่งยังด�าเนินวิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในชุมชน การศึกษานี้เป็นการ

เกบ็ข้อมลูจากการสังเกตและสมัภาษณ์ลกัษณะวฒันธรรมที่

ใช้พืน้ทีใ่นเฮอืนของตน ประกอบกับการสงัเกตการจดัผงัของ

เฮือนไทญ้อจ�านวน 10 หลัง 

 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด�าเนินการ

วิจัยดังนี้

  1) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยได้ก�าหนดกลุ่ม

คนที่เป็นคนไทญ้อในพื้นที่ ที่จะท�าการศึกษาและสัมภาษณ์

เจาะลึกจากการเล่าเรื่องราวของตนเอง และวิถีการใช้ชีวิต

ผ่านการใช้พ้ืนทีข่องตวัเฮอืน โดยมกีารเตรยีมแบบสมัภาษณ์ 

ที่แบ่งค�าถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ถูก

สัมภาษณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในชีวิตประจ�าวัน

ที่เกี่ยวข้องกับเฮือนไทญ้อ รวมทั้งคติความเชื่อ ประเพณี 

พิธีกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรม และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

  2) การสงัเกตการณ์ ท�าให้ผูท้ีถ่กูสังเกตการณ์

เกิดความไว้วางใจกับผู้วิจัยสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เป็น

ความจริงได้ใกล้เคียงมากที่สุด โดยการร่วมในบุญประเพณี 

พธิกีรรมทีส่�าคญัต่างๆ เป็นการรวบรวมข้อมลูทีช่ดัเจนในมมุ

มองที่เห็นภาพชีวิตของผู้คนตามวันเวลา และสถานที่ที่เกิด

ขึ้นจริง 

  3) เครื่องบันทึกข้อมูล อาทิ กล้องถ่ายรูป 

เคร่ืองบนัทกึเสียง สมดุบนัทกึ เพ่ือใช้ส�าหรับบนัทกึข้อมลูให้

มีความสมบูรณ์และจัดเก็บเป็นหลักฐาน

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1) ข้อมลูปฐมภมู ิเป็นข้อมลูท่ีได้จากการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม เป็นข้อมูลที่ส�าคัญทางวัฒนธรรมของกลุ่ม

คนในชุมชน ในมุมมองที่เห็นภาพชีวิตของผู้คนตามวันเวลา

และสถานที่ ท่ี เกิดขึ้นจริงเพ่ือใช ้ส�าหรับประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

  2)  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการส�ารวจข้อมูล

เอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องเบ้ืองต้นเพือ่เป็นองค์ความรู้ 

ที่มีแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชุมชนไทญ้อ 

เฮือนไทญ้อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทญ้อ อาทิ แนวคิด

เรื่องพื้นที่ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อัตลักษณ์ และการ

ปฏสิมัพนัธ์ทางวัฒนธรรม เพือ่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์

ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 เฮอืนพืน้ถิน่ หรอืเรอืนพืน้ถิน่เป็นสถาปัตยกรรมที่

ไม่ได้เกิดจากการออกแบบและก่อสร้างตามองค์ความรู้  

ทางสถาปัตยกรรมที่ถูกสอนในระบบการศึกษา แต่เกิดจาก

ภมูปัิญญาของคนในท้องถ่ินนัน้ๆสืบทอดและถูกถ่ายทอดมา

จากรุ่นสู่รุ่น เรือนพื้นถิ่นจึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน

ในบรบิทเดิม แต่เมือ่สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมทีเ่ปล่ียน

ไป รูปแบบของเรือนพื้นถิ่นจึงได้เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต

ของสังคม (ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก. 2548: 17)

 เฮอืนไทญ้อ บ้านคลองน�า้ใส จงัหวดัสระแก้ว เป็น

เฮอืนพืน้ถ่ินมีลกัษณะเป็นเฮอืนไม้ยกใต้ถนุสงู หลงัคาทรงจัว่

มุงหลังคาสังกะสี ตีฝาไม้กระดานหรือฝาฟาก (ฝาไม้ไผ่ทุบ) 

มีระเบียง หรือเซีย หรือชาวบ้านเรียกในเบียง ขนาดใหญ่ 

ตามคติความเชื่อ ตัวเฮือนจะวางตามแนวตะวันออกไปทาง

ตะวันตก บันไดทางขึ้นหลักจะไม่วางขวางตะวัน ครัวไฟจะ

แยกออกมาจากเฮอืนนอนโดยมชีานเป็นพ้ืนทีเ่ชือ่มต่อดเูป็น

พืน้ทีเ่ดยีวกนั นอกจากนีย้งัมีการเล่นระดบัความสูงของพืน้ที่

เฮอืนแตกต่างกนั พ้ืนทีต่่างๆทีเ่ป็นองค์ประกอบของเฮอืนจะ

มุ่งเน้นในด้านประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานเป็นหลัก โดย

ยึดกับคติความเชื่อตามแบบอย่างที่ถูกถ่ายทอดมาจาก

บรรพบุรุษ จากการส�ารวจและตามค�าบอกเล่าของชาวบ้าน 

สามารถจ�าแนกรูปแบบเฮือนเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เฮือน

แบบดั้งเดิม และเฮือนประยุกต์

 เฮือนดั้งเดิม หรือชาวบ้านเรียก “เฮือนเก่า” จาก

การสัมภาษณ์พบว่าเฮือนเก่าเป็นเฮือนไม้ที่ถูกปลูกสร้าง

บริเวณริมคลองน�้าใสในอดีต ปัจจุบันคือพ้ืนท่ีบริเวณใกล้

รอบวัดหลักค�า ริมคลองน�้าใส อายุของเฮือนดั้งเดิมก่อนถูก

รื้อมาปลูกใหม่จะมีอายุเฮือนอยู่ระหว่าง 55-80 ปี แต่เนื่อง

ด้วยจากภาวะสงครามและพื้นที่ตั้งติดชายแดน ตัวเฮือนจึง

ถูกรื้อมาปลูกสร้างใหม่ในพื้นที่ต�าบลคลองน�้าใสในปัจจุบัน 

เฮือนที่ตั้งในพื้นที่ใหม่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี ดังนั้นอายุ

เฮือนเก่าที่ยังปรากฏในพ้ืนที่ปัจจุบันจะมีอายุของเฮือน

ระหว่าง 85-130 ปี ลักษณะทางกายภาพเป็นเฮือนไม้  

ยกใต้ถุนสงูประกอบไปด้วย ครวัไฟ ห้องนอน (ส่วม) ระเบยีง 

(เซีย, ในเบียง) ชาน และใต้ถุนมีหลังคาทรงจั่วผืนใหญ่คลุม

ท้ังหลงั มุงด้วยหลงัคาสงักะส ีครวัไฟจะแยกออกมาจากพ้ืนที่

ห้องนอนแต่เชือ่มด้วยชานดเูป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ห้องนอนทาง

เข้าห้องเป็นประตูบานเปิดคู่ 2 ชุดวางหัวและท้ายตามแนว

ยาวของห้องนอน ห้องนอนมีลักษณะโล่งเป็นห้องเดียว 

ประตถูกูปิดไว้ตลอดเวลามีช่องหน้าต่างขนาดเล็ก (ป่องเอ๊ียม) 

ใช้ส�าหรับเปิดดูคนผ่านไปมา ฝาเฮือนมีลักษณะเป็นฝาไม ้

ตีเกล็ดมีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ในบางเฮือนยังพบใช้ฝาไม้

ฟากแบบดั้งเดิม พื้นที่ภายในเฮือนบริเวณระเบียง และชาน

มีแนวแผงระแนงไม้ตีปิดโดยรอบ แต่มีลักษณะโปร่งระบาย

ลมได้ดี มีประตูสามารถปิดเปิดได้เพื่อความปลอดภัย (ภาพ

ที่ 1 )

ภาพที่	1 ภาพผังเฮือนไทญ้อแบบดั้งเดิม ที่ตั้งหมู่11 อายุเฮือน 112 ปี
ที่มา : ภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

 ระดับพื้นเรือนจะมีการยกระดับพื้นให้มีความสูง

แตกต่างกันเกิดเป็นช่องที่ลมสามารถพัดผ่าน นอกจากจะ

ช่วยระบายอากาศและความชื้นเพื่อลดความร้อนในพื้นท่ี

ภายในเฮือนแล้ว ยงัมีนยัเรือ่งความหมายของพืน้ที ่เป็นการ

ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับคนในครอบครัว หรือพื้นที่ เป ็นที่

สาธารณะซึ่งสามารถปรับเป็นพื้นที่เปิดต้อนรับเพ่ือนบ้าน

หรือผู้มาเยือนเมื่อมีพิธีกรรมที่เกิดขึ้นบนเฮือน นอกจากนี้

พบว่าห้องนอนจะเป็นห้องทีม่รีะดับความสงูของพืน้สงูทีส่ดุ 

และลดหลั่นความสูงระดับพื้นลงมาเป็นพื้นที่ระเบียง ครัว 

และชาน แต่ลกัษณะทีน่่าสนใจพบว่าชานเป็นระดบัพืน้ทีต่�า่

ที่สุดแต่มีพื้นที่ขนาดกว้าง และเชื่อมพื้นท่ีส่วนอื่นๆของ 

ตวัเฮอืนเข้าเป็นพ้ืนทีเ่ดยีวกนั ชานจงึเป็นพืน้ทีอ่รรถประโยชน์

ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเป็นพื้นที่ส�าหรับรวมคนจัดงาน

บญุประเพณ ีหรอืมพีธิกีรรมต่างๆ และรบัรองคนทีม่าร่วมงาน 

เช่น ใช้เป็นพื้นที่ประกอบพิธีต้ังโต๊ะส�าหรับตักบาตร เป็น

พื้นที่ประกอบพิธีสงฆ์ในพิธีการต่างๆ เป็นต้น (ภาพที่ 2.1)

 เฮอืนเก่า ถงึแม้มกีารปรบัเปลีย่นไปบ้างตามสภาพ

การเส่ือมของวัสดุและอายุการใช้งาน โดยลักษณะการ 

ต่อเติมส่วนมากใช้วัสดุทดแทนที่หาได้ง่ายตามยุคสมัย หรือ



181

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเพิม่เติมห้องน�า้ห้องสขุาเพือ่ความสะดวกและสขุอนามยั 

แต่เฮอืนเก่าโดยมากยงัพบว่ายงัคงลักษณะทางกายภาพของ

เฮอืนแบบด้ังเดิมไว้มากเท่าทีเ่จ้าของเฮอืนสามารถดแูลไว้ได้

 เฮือนประยุกต์ เป็นเฮือนที่มีอายุการปลูกสร้าง 

อายปุระมาณ 30-35 ปีลงมา จากการส�ารวจพืน้ทีก่ารศกึษา

และสัมภาษณ์สามารถจ�าแนกย่อยเฮือนประยุกต์ออกมาได้ 

2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เป็นลักษณะเฮือนไม้ที่มีการใช้

ไม้ท่ีถูกรื้อจากเฮือนเก่าบางส่วนน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบ

ในการสร้างเฮือนใหม่เป็นหลัก สืบเนื่องมาจากช่วงนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่เปลี่ยนสนามรบให้

เป็นสนามการค้า ช่วงปี พ.ศ. 2531 สมัยรัฐบาลพลเอก 

ชาติชาย ชุณหวนั ส่งผลให้ความเจริญและเทคโนโลยใีนด้าน

ต่างๆเข้ามาสู่พื้นที่ชนบท ส่งผลให้รูปแบบที่ 2 เป็นเฮือนที่

สร้างใหม่โดยใช้วสัดรุ่วมสมัยเป็นหลักและอาจใช้ไม้บางส่วน

ที่รื้อมาจากเฮือนเก่าน�ามาประกอบ ซึ่งเป็นกลุ่มรูปแบบที่มี

มากและเพิ่มจ�านวนมากข้ึนเพราะ วัสดุหาได้ง่ายในท้อง

ตลาด ดูแลรักษาง่าย และประหยัดกว่า นอกจากนี้ยังพบ

ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่องเที่ยว และการเข้าถึงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�าให้ค่านยิมบางอย่างถกูปรบัเปลีย่นไป

ให้เหมาะสมกับยุคสมัย

 ลกัษณะทางกายภาพของเฮอืนประยกุต์ เป็นเฮือน

ไม้ หรือบางเฮือนใช้ไม้ประกอบกับคอนกรีต ยกใต้ถุนแต ่

ไม่สงูเท่าเฮอืนแบบด้ังเดิม บนเฮอืนประกอบไปด้วย ส่วนห้อง

นอน มีการแบ่งห้องนอนออกเป็นห้องเล็กๆเป็นสัดส่วน

ชัดเจน โดยมากพบว่ามี 2 ห้องนอน หรือเป็นห้องนอนใหญ่

ห้องเดียวแล้วกั้นห้องเป็นพ้ืนที่ย่อย โดยใช้หลังตู้เสื้อผ้า

คล้ายคลึงกับลักษณะเฮือนเก่า ระเบียงขนาดเล็กลง มีการ

ปิดล้อมพื้นที่โดยมีระแนงไม้เป็นรั้วโดยรอบ มีชานหน้าบ้าน

ใช้เป็นพื้นท่ีอรรถประโยชน์โดยมากจะเป็นพื้นที่ใช้นั่งเล่น  

กินข้าว จกัสาน และรบัแขกในเวลากลางวัน ส่วนครวัไฟจะแยก

ออกมาจากตัวเฮือนเพื่อป้องกันควันไฟ และอัคคีภัย ระดับ

ความสูงของพื้นครัวไฟจะตั้งอยู่บนระดับพ้ืนดินโดยยังมีชุด

หลังคาคลุมยาวมาจากเฮือนหลักเชื่อมพ้ืนท่ีเข้าไว้ด้วยกัน 

ขนาดของเฮือนจะมีพื้นที่กระชับหรือเล็กกว่าเฮือนเก่า  

เนือ่งด้วยกจิกรรมทางวฒันธรรมโดยมากจะถกูจดัทีว่ดั หรอืกรณี

ทีจ่ดัทีเ่ฮอืนจะใช้พ้ืนทีล่านหน้าบ้านข้างบ้านจดัตัง้เป็นพืน้ที่

ชั่วคราวในการจัดงาน หรือพิธีกรรมต่างๆ (ภาพที่ 2.2)

  

ภาพท่ี	2.1 ภาพชานเฮอืนแบบด้ังเดิมให้เห็นถึงอรรถประโยชน์ในการ
ใช้พื้นที่
ภาพที่	 2.2 ภาพชานเฮือนแบบประยุกต์ให้เห็นเป็นพื้นที่ส�าหรับ 
นั่งเล่นและต้อนรับแขก
ที่มา	: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

 จากการศกึษาพบว่าพ้ืนทีใ่นเฮือนไทญ้อ นอกจาก

จะค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกัแล้ว ทางด้านจิตใจและ

ความผูกพันของเจ้าของเฮือนและสมาชิกภายในเฮือน  

ยงัพบว่ามกีารแฝงการสือ่ความหมายในด้านสงัคมวัฒนธรรม

ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่แสดงออกถงึความมตีวัตนของเจ้าของเฮอืนและ

สมาชิกภายในเฮือนทีม่ต่ีอพ้ืนท่ีทีเ่กิดขึน้ภายในใจ โดยมพ้ืีนที่

ทางสังคมเป็นส่วนผูกโยงเข้าไว้ด้วยกัน อ็องรี เลอแฟบร์ 

(Henri Lefebvre) ได้ให้ความหมายของพื้นที่ โดยแบ่งออก

เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก คือพ้ืนที่ทางกายภาพ 

(Physical space) เป็นพื้นที่ที่เป็นกายภาพตามธรรมชาติที่

มองเห็น ระดบัทีส่อง เป็นพ้ืนทีท่างความรู้สึกนกึคดิ (Mental 

space) เป็นพื้นที่ที่สามารถรับรู้ได้ทางจิตใจ เช่น ความรู้สึก

ผกูพนักับพืน้ที ่หรอืความรูส้กึสบายในพืน้ที ่สดุท้ายคอื พืน้ที่
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ทางสังคม (Social space) คือ พ้ืนที่ที่ถูกก�าหนดให้ใช้

ประกอบกิจกรรม ปฏิบัติงาน การใช้เชิงสัญลักษณ์ ผสาน

พื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางจิตใจเข้าด้วยกันเกิดพื้นที่

การสร้างอุดมคติในสังคม (Henri Lefebvre, 1991, อ้างอิง

จาก สันต์ สุวัจฉราภินันท์. 2557: 132) 

 ดังนัน้ ลกัษณะเฉพาะพืน้ทีท่างวฒันธรรมในเฮอืน

ไทญ้อ จึงมี 3 ปัจจัยส�าคัญในการสื่อความหมายได้แก่ พื้นที่

ทางกายภาพ พืน้ทีท่างความรู้สึกนกึคดิ และพ้ืนทีท่างสงัคม 

อันก่อให้เกิดความหมายทางวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะ

เฉพาะของชุมชนไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส จังหวัดสระแก้ว

	 ลักษณะเฉพาะพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเฮือน

ไทญ้อและความหมายทางวัฒนธรรม	

 ครัวไฟ จากการสัมภาษณ์ ครัวไฟจะเป็นพ้ืนที่ที่

ให้ส�าคัญที่สุดในเฮือนไทญ้อ เพราะผูกโยงเข้ากับวิถีการกิน 

และวถีิการอยูแ่บบไทญ้อ ทีค่วบคูไ่ปกบัการด�าเนนิชีวิตและ

ประเพณวีฒันธรรมต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการกนิอยูต่ัง้แต่เกดิ

จนตายไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ครัวไฟเป็นพื้นที่แยก

ออกมาจากเฮือนนอนโดยมีชานเชื่อมให้ต่อเนื่องเป็นพื้นที่

เดียวกัน จากการศึกษาในพ้ืนที่เฮือนเก่าพบว่าไม่ว่าเฮือน

ไทญ้อจะมีพ้ืนที่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เม่ือเข้าไปใน

ครวัไฟจะพบว่ามกีารจดัพ้ืนทีไ่ด้เหมอืนหรือใกล้เคยีงกัน โดย

มีพื้นท่ีหุงหาอาหารโดยใช้ท่อนไม้กั้นเป็นพื้นที่ขนาดกว้าง

ประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก เป็นกระบะไม้รอง

ด้วยดินเหนียวและข้ีเถ้า ตั้งหินหรืออิฐเป็นสามเส้าส�าหรับ

วางภาชนะหุงอาหาร ด้านบนเหนือเตาไฟจะมีหิ้งไม้ไผ่สาน

ไว้ส�าหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอาหารแห้งที่ถูกถนอม

ด้วยความร้อนและควันไฟ (ภาพที่ 3.1) มีการหมักเก็บ

ปลาร้าไว้กินกนัเองในทกุครัวเฮอืน “ปลาร้านีตั้องมีทกุบ้าน... 

หมักเองท�าเอง สมยัก่อนปลาเยอะแยะ มแีค่เกลือเอามาหมกั 

ใส่อาหารทุกอย่าง บ้านญ้อนี้ขาดปลาร้าไม่ได้... ไม่เหมือน

สมัยนี้ใส่แต่ผงชูรส” (มณี บุญเจือ, เสงี่ยม เกษชม, วงศ์รักษ์ 

เกษชม, 2561 : สัมภาษณ์) ไทญ้อ บ้านคลองน�้าใสจะรับ

ประทานอาหารสุก ไม่รับประทานของสุกๆดิบๆ นิยมทาน

ข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว มีความแตกต่างจากไทญ้อใน

พื้นท่ีทางภาคอีสาน แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม

การกนิทีส่บืทอดกันมา ครวัไฟบางเฮือนจะมพ้ืีนทีช่านเลก็ๆ

ยื่นออกมาจากครัวไฟเป็นชานเปียกไว้ส�าหรับล้างถ้วยชาม 

และมบัีนไดทอดขึน้มาจากพ้ืนดนิมายงัชานเปียก ครวัไฟจะ

เป็นพื้นที่ที่ใช้งานเกือบทั้งวันเพราะต้องเป็นพ้ืนที่ประกอบ

อาหารและเก็บถนอมอาหาร และเมื่อมีกิจกรรมงานบุญ

ต่างๆก็เป็นพ้ืนที่รวบรวมคนในชุมชนมา“เอาแฮง” (ร่วม

ลงแรง) ในการช่วยในงานต่างๆให้ลุล่วง ท�าให้พื้นที่ครัวไฟ

จึงมีขนาดใหญ่และมีชานต่อทอดมาพื้นที่ระเบียงไว้ส�าหรับ

รองรับคนจ�านวนมากที่มาใช้พื้นที่บนเฮือน

 ครวัไฟจงึเป็นพืน้ทีท่ีส่มาชกิทกุคนในเฮอืนมคีวาม

ผูกพันกับวิถีชีวิตที่ด�ารงอยู่ ในระดับความรู้สึกจึงเป็นพื้นที่

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวรวมถึงความ

เชื่อ คติที่สืบทอดกันมา จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน

ในชุมชนพบว่าการปลูกเฮือนในสมัยก่อน นอกจากจะให้

ความส�าคัญกับต�าแหน่งทิศทางในการปลูกเฮือนแล้ว พื้นท่ี

ของครัวไฟจะถกูก�าหนดเป็นพ้ืนทีแ่รกโดยให้ความส�าคญัมา

ก่อนพ้ืนที่อ่ืน จากส�านวน “การกินอยู่หลับนอน” จะเห็น

ลักษณะความส�าคัญของพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับการจัด

พ้ืนที่ในเฮือนตามล�าดับความส�าคัญตามพ้ืนฐานของมนุษย ์

“ตอนตาขึ้นเฮือนหลังนี้ โบราณเขาถือว่าต้องขึ้นเฮือนให้

เสร็จวันเดียว ห้องแรกที่แม่เขาบอกต้องมีก่อน...ก็ครัวนี่

แหละ ตรงทีน่อน ตาวางกระดานพาดอันเดยีวกน็อนได้แล้ว” 

(ค�าไพ เกตชม, 2561 : สัมภาษณ์) นอกจากนี้ในอดีตก่อนที่

จะมีสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล ครัวไฟยังเป็นพื้นที่ที่

ให้การก�าเนิดส�าหรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว ครัวไฟจึง

เสมอืนเป็นพืน้ทีเ่ริม่ต้นของชวิีตและมคีวามผกูพนักับสมาชกิ

ทุกคนในเฮือน “แม่พ่ีเล่าให้ฟังว่า ลูกทุกๆ คนก็เกิดตรงนี้

แหละในครัว ตรงหน้าเตาไฟนี้แหละ ต้มน�้าร้อน เก็บกวาด 

เช็ดล้างเสร็จก็ปล่อยชะล้างลงใต้ถุนเฮือน...สะดวกดี” (บุญ

เรือง บวบหอม, 2560 : สัมภาษณ์)

 ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุและ

สมาชิกในบ้านที่ท�าหน้าที่ประกอบอาหารยังคงใช้พื้นที่

ครัวไฟในชีวิตประจ�าวัน พบว่าครัวไฟเกือบทั้งหมดถูกเพ่ิม

เติมในส่วนของเตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้า แต่บางเฮือนยังคงมี

เตาแบบกระบะไม้ หรอืเตาอังโล่ทีใ่ช้ถ่านไม้เป็นเช้ือเพลงิอยู่ 

ซึ่งอุปกรณ์ในการหุงหาอาหารอาจจะมีการปรับเปล่ียนมา

บ้างตามยคุสมยัเพือ่ความสะดวกสบาย แต่ยงัพบว่าประเภท

ของอาหารและวัฒนธรรมการกินที่ใช้เตาถ่านเป็นเชื้อเพลิง

ในการหุงหาอาหารยังคงถูกสืบทอด (ภาพที่ 3.2) นอกจากนี้

ครัวไฟในเฮือนไทญ้อยังท�าหน้าที่ เป ็นพื้นที่ทางสังคม

วัฒนธรรม โดยเป็นพ้ืนทีส่นบัสนนุงานบญุประเพณีต่างๆของ

สมาชิกภายในเฮือนกับคนในชุมชน อาทิ งานขึ้นบ้านใหม่ 

งานท�าบุญฉลองอัฐิ งานบวชนาค เป็นต้น “ตอนปลูกเฮือน



183

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แม่บอกพ่อเลยว่าขอครัวไฟใหญ่ๆ... ขอให้มีพ้ืนทีโ่ล่งๆ เพราะ

แม่ท�ากับข้าวทุกวัน ตอนงานบุญ ญาติพี่น้องมาช่วยงานจะ

ได้ไม่คบัแคบ...” (อนงค์รัตน์ ขนัทองขาว, 2562 : สมัภาษณ์) 

แต่ครัวไฟในเฮือนประยุกต์ พบว่าครัวไฟยังคงเป็นพื้นที่

ส�าคัญและมีขนาดพื้นที่ใหญ่ ยกใต้ถุนไม่สูงและติดกับลาน

โล่งข้างบ้านเข้าออกสะดวกมากกว่าด้านระเบียง เพราะ

ระเบียงเฮือนที่สร้างใหม่จะเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมมิดชิดมีความ

เป็นส่วนตัวมากกว่ารูปแบบเฮือนเก่า

 

ภาพที่	3.1 ภาพครัวไฟในเฮือนเก่า   
ภาพที่	3.2	ภาพครัวไฟในเฮือนประยุกต์ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

 หากพิจารณาเปรียบเทียบครัวไฟเฮือนเก่า กับ

ครัวไฟเฮือนประยุกต์ จะพบว่าพ้ืนที่ทางกายภาพทั้ง 2 

ลักษณะยังให้ความส�าคัญของพื้นที่ครัวไฟอย่างชัดเจน โดย

การให้พื้นที่ของครัวไฟยังคงมีขนาดพ้ืนที่ที่ใหญ่ ส่วนใน 

มุมมองระดับความรู้สึกพบว่ายงัคงเป็นพ้ืนทีส่�าหรับเชือ่มโยง

สมาชิกภายในเฮือนให้พบปะพูดคุยกันด้วยวัฒนธรรม 

การกนิ แต่ในพืน้ทีล่กัษณะทางกายภาพทีใ่ช้ประโยชน์นอกเหนอื

จากการประกอบอาหารแล้ว แทบจะไม่ถูกกล่าวถึงอีกเลย 

อาทิ การให้ก�าเนิดบุตรไม่มีความส�าคัญในส่วนนี้หลงเหลือ

อยูเ่พราะจากความเจรญิทางด้านสาธารณสขุและการแพทย์

ที่เข้ามาแทนท่ี แต่ในส่วนพื้นที่หลักในการประกอบอาหาร 

พื้นที่ในด้านสังคมยังคงเห็นในแง่การด�าเนินอยู่ยังเห็นถึงวิถี

ชีวิต และกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบ

การร่วมกันมาท�าบุญ การจัดงานในพิธีกรรม หรือเทศกาล

ต่างๆ และสะท้อนความเป็นสังคมแบบการช่วยเหลือและ

เกื้อกูลกันในชุมชน

	 ห้องนอน	หรือ	ส่วม ทางกายภาพเป็นพื้นที่ห้อง

โล่งขนาดใหญ่เป็นที่นอนของสมาชิกในครอบครัวใช้ร่วมกัน

โดยเป็นพื้นที่นอนส�าหรับเจ้าของเฮือนและลูกสาวลูกชายที่

ยงัเลก็ ห้องนอนของไทญ้อไม่ได้ถกูเน้นเป็นพืน้ทีส่�าคญัถงึแม้

ช่วงที่ใช้เป็นห้องหอส�าหรับคู่บ่าวสาวห้องนอนก็จะถูกกั้น

เป็นห้องนอนขนาดเล็ก (ส่วม) ด้วยการใช้หลังตู้เสื้อผ้า 

ผ้าม่าน หรอื แผงไม้ฟาก เพือ่เกดิสัดส่วนและความเป็นส่วนตัว 

(ภาพที่ 4.1) แม้เวลาการหลับนอนคู่สามีภรรยา สมาชิก

ภายในเฮือนก็จะรู้เท่าทันกันโดยอาศัยมารยาทความคุ้นชิน

และเวลาทีต้่องรับรู้กนัเอง ห้องนอนจงึสงวนให้พ่อแม่ คูบ่่าว

สาวที่แต่งงานใหม่ ลูกๆที่ยังเล็ก ส่วนลูกชายเมื่อเติบโตข้ึน

จะแยกออกมานอนบริเวณระเบียง หรือพื้นที่ที่สะดวกของ 

แต่ละคน “พี่ๆน้องๆตอนเล็กๆก็นอนในห้องกับพ่อแม่ แต่

วันไหนท่ีอากาศร้อนๆก็พากันออกมานอนเรียงกันตรง

ระเบียง โตมาหน่อยเที่ยวเล่น ท�านาได้แล้วก็ไปเล่นไปนอน

บ้านเพ่ือนตามประสา ถ้าที่บ้านอยากนอนมุมไหนก็เลือก

นอนตรงนั้นได้เลย...” (ค�าไพ เกตชม, 2561 : สัมภาษณ์) 

 ภายในห้องนอนโดยทั่วไปจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์  โดยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยมากจะวางทาง  

ทศิตะวนัออก มหีิง้บชูาพระทีผ่นงัหรอืตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาขนาดเลก็

ใกล้หรือติดกับบริเวณส่วนนอนของเจ้าของเฮือนที่เป็นฝั่ง

ด้านที่นอนของพ่อบ้านมากที่สุด และเรียงล�าดับภรรยา ลูก

เล็กตามล�าดับ จากการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยและสมาชิก

ภายในเฮือนพบว่า เจ้าของเฮือนส่วนใหญ่เมื่อมีอายุมากขึ้น

จะย้ายออกมาใช้พื้นที่นอกเฮือนนอน เช่น พื้นที่ระเบียงจะ

ถกูปรบัเป็นพืน้ทีน่อนเพือ่ความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�า

วนัและการเข้าห้องน�า้ (ภาพที ่4.2) “พ่อกบัแม่ชอบนอนข้าง

นอกแบบนี้ มันเย็นดี เข้าห้องน�้าก็สะดวก โล่งๆไม่อึดอัด...” 

(เสงี่ยม เกษชม, 2561 : สัมภาษณ์) ซึ่งจะยกพื้นที่ในห้อง

นอนให้ลูกสาวคนโต หรือ สมาชิกในเฮือนโดยมากเป็น

ลกูสาวทีย่งัไม่ออกเฮอืนเสมอืนเป็นการส่งต่อพืน้ทีท่ีม่สี�าคัญ
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ของเจ้าของเฮือนให้สมาชิกในเฮือน หรือผู้ที่พ่อแม่ได้ไว้ใจ

เปรียบเสมือนเป็นนัยให้เป็นผู้ดูแลและสืบทอดต่อไป ส่วน

ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังคงสงวนคงไว้ในห้องนอนเช่นเดิม

จนกว่าเจ้าของเฮือนผู ้เป็นพ่อจะตายจากไป จากการ

สัมภาษณ์พบว่าในกรณีที่ลูกหลานสมาชิกภายในบ้านไม่

ต้องการท�าการเคารพบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์สืบต่อจากเจ้าของ

เฮอืน ผูท้ีบ่ชูาจะสัง่เสยีให้ลกูหลานน�าสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คยบชูา

เผาตามกันไปในพิธีงานศพ 

 พื้นที่และต�าแหน่งของห้องนอนยังคงแสดงถึง

พฤตกิรรมทีถ่กูถ่ายทอดทัศนคตมิาสูรุ่น่ลกูหลานว่าให้ความ

ส�าคญัของพืน้ทีห้่องนอนให้มคีวามเป็นส่วนตัวมากทีส่ดุโดย

จะเห็นว่าต�าแหน่งห้องนอนจะอยู่ลึกในสุดของเฮือน ใครจะ

เข้าไปในพืน้ทีไ่ด้ต้องได้รับการอนญุาตจากเจ้าของเฮอืนก่อน 

ในด้านประโยชน์ใช้สอยจะพบว่าใช้เป็นเพยีงทีน่อนและเก็บ

ของใช้ส่วนตัว ห้องนอนจะไม่มีของประดับตกแต่งอะไร  

มีเพียงป่องเอี๊ยม ไว้ส่องดูบริเวณรอบๆนอกเฮือนในเวลา

กลางคนื “กลางวนัไม่มใีครเข้าไปอยูห่รอกมนัร้อน ออกมานัง่เล่น

ตรงระเบียงตรงชานหน้าเฮอืนดกีว่า ใครผ่านไปมาจะได้แวะ

มาคุยกัน...” (เสงี่ยม เกษชม, 2561 : สัมภาษณ์)

ภาพที	่4.1 ภาพการแบ่งพืน้ทีใ่นห้องนอนให้เกดิความส่วนตวัโดยการ
ใช้ตู้เสื้อผ้าเป็นตัวแบ่งพื้นที่
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

 

ภาพที่	4.2 ภาพการปรับเปลี่ยนบริเวณระเบียงให้เป็นส่วนนอนของ
พ่อแม่สูงอายุ
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

 ชาวไทญ้อ บ้านคลองน�า้ใส มธีรรมเนยีมการล�าดบั

ต�าแหน่งพื้นที่ในห้องนอนส�าหรับสมาชิกคนในครอบครัว 

และพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิ กรณีที่ไม่มีฝาก้ันห้องภายในเฮือนนอน 

ทกุคนจะนอนเรียงกนัตามอาวโุสโดยเรยีงจากพ่อแม่ และลกู

เล็ก จะพบว่าต�าแหน่งส่วนทีน่อนของลูกสาวทีบ่รรลุนติภิาวะ

แล้วจะอยู่ใกล้กับครัวไฟเพื่อสะดวกในการตื่นมาแต่เช้ามืด

เพื่อสะดวกในการเข้าครัวเพ่ือประกอบอาหาร ต�าแหน่ง 

หิง้พระจะอยูใ่กล้กับต�าแหน่งทีน่อนของพ่อเป็นสญัญะการให้

ความส�าคัญของเจ้าเฮือนที่ทุกคนต้องเคารพ ในกรณีที่ห้อง

ถูกแบ่งกั้นไม่ว่าจะเป็นหลังตู้เสื้อผ้า ฝาฟาก หรือม่านกั้น 

บรเิวณหิง้พระและหิง้สิง่ศักดิส์ทิธิจ์ะเว้นเป็นพืน้ทีไ่ว้ ไม่มใีคร

นอน และต�าแหน่งที่นอนพ่อจะอยู ่ใกล้กับพื้นที่หิ้งพระ  

ส่วนปลายสดุจะเป็นพืน้ทีส่่วนของห้องลกูสาว ในคติความเชือ่ทศิ

ของการนอน จะไม่นอนขนานตามแนวสันหลังคาหรือการ

วางต�าแหน่งลกัษณะนีจ้ะพบเหน็เฉพาะกรณมีกีารจดังานศพ 

จะตัง้หบีศพจะวางบรเิวณพืน้ทีข่องระเบยีงโดยจะวางหบีศพ

ขนานกับแนวสันหลังคาของเฮือน “ทิศการนอนคนญ้อจะ

ถือว่าคนเป็นนอนขวางตามแนวสันหลังคา ส่วนคนตายจะ

นอนขนานตามแนวสันหลังคา...ยกเว้นบ้านไหนที่อยู่ติด 

เขาน้อยไม่ว่าทศิหวันอนจะไปด้านไหนจะไม่นอนหนัปลายเท้า

ไปทางวัดเขาน้อย” (ชูศรี เกษสี, 2560 : สัมภาษณ์)

	 ระเบียง	 (เซีย) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว ่า  

“ในเบียง” เป็นพื้นที่บริเวณด้านยาวหน้าห้องนอนเป็น

ระเบียงเปิดโล่งที่มีขนาดใหญ่ มีหลังคามุงพาดต�่าลงมาจาก

เฮือนนอน และเป็นพื้นที่หน้าเฮือนที่ดีที่สุดทั้งเรื่องต�าแหน่ง 

มุมมอง การรับแสงแดด ลม เป็นจุดศูนย์กลางของเฮือน 
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เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนอื่นๆ ทั้ง ครัวไฟ ชาน และห้องนอน 

ใช้เป็นพืน้ทีอ่รรถประโยชน์ของสมาชกิในครอบครัว รวมทัง้

เป็นพื้นที่รวบรวม และต้อนรับญาติพี่น้อง สมาชิกในชุมชน

เม่ือยามมีงานเทศกาลงานบุญ หรือพิธีกรรมต่างๆ จุดเด่น

ของระเบียงเฮือนไทญ้อ คือการเล่นระดับของพ้ืนที่มีระดับ

แตกต่างกัน ในด้านประโยชน์ใช้สอยท�าให้เกิดช่องลม

เป็นการช่วยระบายความร้อน ท�าให้เกิดภาวะอยู่สบาย

ภายในเฮือน นอกจากนี้การที่ระดับพื้นระเบียงมีความ 

แตกต่างกนัของระดบัพ้ืนของชานจงึเสมอืนเป็นเครือ่งเรือน

เป็นท่ีนั่งภายในตัว ระดับพื้นของระเบียงที่สูงกว่าระดับพื้น

ของชานเป็นการช่วยแบ่งแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้กบัพ้ืนที่

อย่างชัดเจน (ภาพที่ 5.1) การเล่นระดับของพ้ืนระเบียงที่

ต่างระดับกันยังสื่อถึงนัยระดับความหมายของพื้นที่ เพื่อ

แสดงการให้เกียรติ การล�าดับความส�าคัญของบุคคล 

(Hierarchy) ในการใช้พืน้ทีแ่ละการเข้าถงึพืน้ทีภ่ายในเฮือน 

จะเหน็ได้ว่าการเชือ้เชญิต้อนรบัจะใช้ค�าว่า “ขึน้เฮอืน” เป็น

เสมอืนการบอกระดบัของการขึน้เฮอืนจากบนัไดข้ึนสูต่วัชาน 

จากตวัชานขึน้มาสู่ระเบยีง จากระเบียงเข้ามาสู่ห้องนอนซึง่

จะมกีารถ่ายระดบัความส�าคญัและแฝงความหมายของพืน้ที่

ส�าหรับคนในครอบครัวหรือส�าหรับคนภายนอกตามล�าดับ

การเข้าถงึ โดยเปรียบเสมอืนว่าบคุคลเหล่านัน้ทีถ่กูเชือ้เชญิ

มีล�าดับความส�าคัญและความสนิทสนมมากน้อยเพียงใดใน

การถูกเชื้อเชิญขึ้นมาบนเฮือน นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าใน

พื้นท่ีเดียวกันยังถูกแบ่งล�าดับความส�าคัญของพื้นที่โดยใช้

ความสูงหรือกรอบของวัตถุเป็นตัวบอกความส�าคัญ อาทิ 

การใช้อาสนะรองนัง่ส�าหรบัพระสงฆ์แม้จะวางในพืน้ทีร่ะดบั

เดยีวกนัแต่สร้างความหมายใหม่ว่าเป็นพืน้ทีเ่ฉพาะของสงฆ์

ซึ่งมีล�าดับที่สูงกว่า ในลักษณะเดียวกันการให้ความหมาย

พืน้ทีข่องเฮอืนไทญ้อจะสามารถปรับเปล่ียนได้ตามลกัษณะ

การใช้งานให้เกดิความหมายทีแ่ตกต่างได้ เช่น พืน้ทีผู่อ้าวุโส

กบัพืน้ทีผู่อ่้อนอาวโุส พ้ืนทีค่นในเฮอืนกบัพ้ืนทีค่นนอกเฮอืน 

พื้นที่ของพระสงฆ์กับพื้นที่ของฆราวาส ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า

เป็นพื้นที่ร่วมกัน แต่มีล�าดับความส�าคัญแตกต่างกันเมื่อมี

ตัวแปรเรื่องวัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่และตัวบุคคลท่ีจะเข้ามา

ใช้พื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 นอกจากนีร้ะเบยีงเป็นพ้ืนทีแ่สดงสถานะทางสงัคม 

เพราะเป็นพื้นที่อรรถประโยชน์ที่สามารถปรับเปลี่ยน

ลักษณะการใช้งานของพ้ืนท่ีได้หลากหลาย เป็นท้ังพื้นที่นั่ง

เล่น พกัผ่อน รบัประทานอาหาร และรบัรองแขกในช่วงเวลา

กลางวัน และในเวลากลางคนืสามารถปรบัเป็นพืน้ทีส่�าหรบั

นอนของลูกชาย ญาติพี่น้อง หรือแขกที่มาพักค้างคืน 

นอกจากนีร้ะเบยีงยงัเปลีย่นเป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิเ์มือ่มงีานบญุ 

หรือพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ งานบวช งานแต่งงาน งาน

ฉลองอัฐิ หรือแม้แต่งานศพ พื้นที่จะถูกปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ ตอบสนอง

ทั้งประโยชน์ใช้สอย และแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ทางสังคม

วัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีของคนในชุมชน (ภาพที่ 5.2) ส่วน

ระเบยีงรปูแบบเฮอืนประยกุต์พบว่าระเบยีงจะมรีปูแบบทาง

กายภาพมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อ่ืนๆในลักษณะใกล้เคียง

ลักษณะเดิม แต่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กลงเพ่ือสะดวกในการดูแล

รักษาและมีความเป็นส่วนตัวมากขึน้ จากลกัษณะการปิดล้อม

ของระแนงไม้ที่ โปร ่งตีป ิดทึบโดยรอบพื้นที่ เนื่องจาก 

เหตุผลเร่ืองความปลอดภัย ในเวลากลางวันสมาชิกใน

ครอบครัวชอบจะมานั่งพักผ่อนนอกบ้านบริเวณชานที่มี

ชายคาหรือใต้ร่มไม้ ปัจจุบันระเบียงยังใช้เป็นพื้นที่นอน

ส�าหรบัลกูชายในเวลากลางคนื “ยายชอบเฮอืนแบบนี ้ถงึจะ

สร้างใหม่แต่ก็โล่งๆ ลูกหลานเดินผ่านไปมาก็เห็นกัน อยู่แต่

ในบ้านมันเหงา ไม่มีอะไรท�า หิวก็เดินไปหาของกินในครัว

ข้างๆนี่แหละ...” (เสงี่ยม เกษชม, 2561 : สัมภาษณ์) 

ภาพที่	5.1 ภาพกายภาพของพื้นที่ระเบียงของเฮือนไทญ้อ
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
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ภาพที	่5.2 ภาพการใช้พืน้ทีร่ะเบียงบนเฮอืนไทญ้อในงานท�าบญุฉลอง
อัฐิ
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

 ปัจจุบันพ้ืนที่ระเบียงถูกปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง

ตามวิถีการใช้ชีวิตแบบเมืองใหญ่มากขึ้นที่เน้นเป็นพื้นที่

ความเป็นส่วนตวัมากขึน้ มคีวามเป็นพืน้ทีส่่วนตวัมากขึน้ทัง้

ด้านกายภาพและความรู้สึก ส่วนพ้ืนที่ที่ท�ากิจกรรมต่างๆ 

ถกูปรบัเปลีย่นไปใช้พ้ืนทีล่านหน้าบ้าน ลานข้างบ้านทีเ่ป็นพืน้ที่

โล่งบรเิวณโดยรอบในการประกอบพิธกีรรมต่างๆ ท�าให้พืน้ท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ในเฮือนถูกลดสถานะความส�าคัญลงไป ส่วนความ

สมัพนัธ์ของระเบยีงกบัพืน้ทีห่ลกัส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ครวัไฟ ชาน 

ห้องนอน ยังคงเห็นมิติการเช่ือมต่อในการจัดวางต�าแหน่ง

และความสัมพันธ์ของพื้นท่ีในการใช้งาน ใกล้เคียงกับ 

รูปแบบเดิม

 ชาน เป็นพ้ืนท่ีพักก่อนเข้าสู่ระเบียง โดยมีบันได

พาดขึน้มาจากพืน้ดนิหน้าเฮอืนมาทีช่านก่อนเข้ามาสูด้่านใน

ของตัวเฮือน ทั่วไปพบว่าชานจะเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนต่างๆ 

เข้าด้วยกัน ชานจะมีระดับที่ต�่ากว่าระเบียงเป็นท่ีนั่งเล่น 

รองรับแขก นั่งท�างานหัตถกรรมในยามว่าง หรือเป็นพื้นที่

ซ่อมแซมเครือ่งมอืการเกษตรกรรม นอกจากนีใ้นช่วงฤดฝูน

ชานยงัท�าหน้าท่ีเป็นตวัแยกพ้ืนทีเ่ปียกกบัพ้ืนทีแ่ห้งท�าให้เกดิ

ความสะอาดก่อนเดนิเข้ามาสูภ่ายในตวัเฮอืน ในความหมาย

ของพื้นที่ระดับความรู้สึกนึกคิด ชานเป็นพ้ืนที่ต้อนรับแขก

ทีเ่จ้าของเฮอืนไม่ต้องการเชือ้เชญิให้เข้ามาด้านในพืน้ทีข่อง

เฮือนมากเกินไปแสดงถึงกลไกการให้ความสนิทสนมและ

ล�าดบัความส�าคญัของผูถู้กเชือ้เชญิขึน้ไปบนเฮอืนว่ามคีวาม

เป็นกันเองหรือคุ้นเคยมากน้อยเพียงใด

 ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ของชานจะมีการเช่ือมต่อ

หลังคาจากระเบียงทอดยาวมาคลุมเหนือชาน และคลุมถึง

พื้นที่ส่วนบันไดหน้าเฮือน ใช้เป็นที่นั่งส�าหรับผู้สูงอายุ ไว้นั่ง

เล่นยามเย็นคอยพูดคุยและต้อนรับลูกหลานละแวกบ้าน 

และเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมา นอกจากนี้ชานยังเป็นพื้นที่

ส�าหรับนั่งท�างานหัตกรรมต่างๆหลังเวลาว่างจากงาน เช่น 

จกัสาน เหลาทางมะพร้าว หรือเป็นพืน้ทีต่ระเตรยีมอุปกรณ์

ในงานประเพณีท�าบุญต่างๆ (ภาพที่ 6.1) “ถ้าตาไม่ออก

ไปนา ก็ชอบออกมานั่งเล่นที่นี่แหละ ลูกหลานผ่านไปมาได้

ทักทาย...” (ค�าไพ เกตชม, 2560 : สัมภาษณ์) ในกรณีของ

เฮือนประยุกต์จะพบลักษณะชานที่เปิดคล้ายกับเฮือนแบบ

เก่า แต่มีขนาดเล็กกว่ามีการตีก้ันเป็นแผงผนังไม้ระแนง 

โดยรอบมผีนงัเปิดโล่งหนึง่ด้าน หรอืมปีระตสูามารถปิดเปิด

มิดชิดและแน่นหนา (ภาพที่ 6.2) บางเฮือนจะท�าศาลาหรือ

เพิงเล็กๆ หรือวางแคร่ใต้ร่มไม้ ไว้ส�าหรับการต้อนรับแขก

บริเวณลานข้างบ้าน หรือหน้าบ้านแทน

ภาพที่	6.1 ภาพชานในเฮือนรูปแบบดั้งเดิม    
ภาพที่	6.2 ภาพแสดงชานในรูปแบบเฮือนประยุกต์
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
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  “สมัยก่อนแม่อยู่กับลูกเล็กๆ ตอนพ่ออกไปท�านา

บางทต้ีองไปนอนทีเ่ถยีงนา... แม่กก็ลัว บ้านแม่เลยมรีะแนง

ล้อมรอบ กลางคืนปิดลงกลอนได้แม่ถึงรู้สึกว่าปลอดภัย  

บางคนืเวลานอนแม่ยงัต้องลงมานอนห้องลบัทีขุ่ดไว้ใต้ถนุบ้าน

เลย...” (อนงค์รัตน์ ขันทองขาว, 2561 : สัมภาษณ์) เมื่อ

พจิารณาพบว่ารปูแบบพ้ืนท่ีของชานทีมี่การเปลีย่นแปลงไป 

เนื่องจากความต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และความ

ต้องการความปลอดภัยที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น

 ใต้ถุน เฮือนไทญ้อเก่า เป็นเฮือนยกใต้ถุนสูง

สามารถเดินผ่านศีรษะไม่ชนกับโครงสร้างของ ตัวเฮือน  

ใช้ส�าหรับเป็นที่ระบายน�้าและเศษอาหารที่ทิ้งลงมาจาก 

บนเฮอืนลงมาด้านล่าง นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งหาอาหารของ

สตัว์เลีย้งใต้ถุนบ้าน อาท ิเป็ด ไก่ หรอืเป็นทีอ่ยูข่องสตัว์เล้ียง

ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม เป็นที่เก็บอุปกรณ์ทาง

เกษตรกรรม (ภาพที่ 7.1) ท�าให้พ้ืนที่ใต้ถุนเฮือนไทญ้อดู

เหมือนเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เมือ่วเิคราะห์จากการ

สมัภาษณ์กบัเจ้าของและสมาชกิในเฮอืน พบว่านอกจากด้าน

ลกัษณะทางกายภาพทีใ่ต้ถนุยกสงูเพ่ือเพิม่ความเป็นส่วนตวั

และความปลอดภัยแล้ว ยงัพบว่าเป็นพืน้ทีใ่ห้เกดิความสมดลุ

ของการอยู่อาศัยระหว่างคนสมาชิกภายในเฮือน และสัตว์

เลี้ยงภายในเฮือน เช่น ท�าให้เกิดเป็นพื้นที่ส่วนตัวบนเฮือน

กับความเป็นพื้นที่เปิดสาธารณะใต้ถุนเฮือน ระดับความสูง

ของเฮือนกับระดับความต�่าของพื้นดินท�าให้เกิดความโปร่ง

ลมพัดผ่านท�าให้พ้ืนท่ีบนเฮือนเย็นสบายและพ้ืนที่ใต้ถุน 

ไม่อบัชืน้จนเกินไป แบ่งพืน้ทีบ่นเฮอืนเป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนกบั

พื้นที่ใต้ถุนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง พื้นที่บนเฮือน

เป็นพื้นที่ชะล้างพื้นที่ใต้ถุนเป็นพื้นที่ย่อยสลาย บนเฮือนจึง

เป็นพื้นที่สะอาดและใต้ถุนเป็นพื้นที่สกปรก เป็นต้น พ้ืนที่

ใต้ถุนจึงเสมือนเป็นพ้ืนที่เปรียบเทียบให้เห็นลักษณะความ

แตกต่างกันในความสมดุลของพื้นที่เฮือนไทญ้อ “จะให้แม่

เอาใต้ถุนไปท�าอะไร... ใต้ถนุมนัสกปรก เขาไม่เอาไว้ท�าอะไร

หรอกนอกจากเลี้ยงเป็ดไก่... กับเททิ้งของเสียลงใต้ถุน” 

(อ่อนค�า เกษสี, กองมี เกษชม, 2560 : สัมภาษณ์) 

ภาพที่	 7.1 ภาพแสดงพื้นที่ใต้ถุนเฮือนไทญ้อแบบเก่า บ้านคลองน�้า
ใส จังหวัดสระแก้ว 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

ภาพท่ี	7.2 ภาพแสดงพืน้ทีใ่ต้ถุนเฮอืนไทญ้อแบบประยกุต์ บ้านคลอง
น�้าใส จังหวัดสระแก้ว
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใต้ถุนเฮือนแบบ

ประยกุต์จะมลีกัษณะการยกใต้ถนุสงูข้ึนมาจากระดบัพืน้ดนิ

เพยีงเลก็น้อยประมาณ 2-3 ศอก ยงัใช้เป็นทีร่ะบายของเสยี

จากบนเฮอืนและเลีย้งเป็ดไก่ และให้ลมพดัผ่านใต้ถนุเพือ่ให้

รู้สึกเย็นสบายเมื่ออยู่บนเฮือน (ภาพที่ 7.2)

สรุปและอภิปรายผล
 ผลการศกึษาสรุปได้ว่าคุณลกัษณะเฉพาะของการ

ใช้พืน้ทีท่างวฒันธรรมในเฮอืนไทญ้อ บ้านคลองน�า้ใสจงัหวดั

สระแก้ว เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สื่อให้เห็นมิติของการ

ใช้พื้นที่ทางกายภาพ เพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก และมี

การแสดงนยัของพ้ืนท่ีจนเกิดเป็นภาพตัวแทน ให้ความหมาย

ของพื้นที่ทางความรู้สึกนึกคิด เกิดเป็นคุณลักษณะ และ
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ความเชื่อที่ปฏิบัติตามกันมาผ่านพ้ืนที่ทางกายภาพส่งผล

ท�าให้เกิดความหมาย เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ

ร่วมกันในพื้นที่และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพลวัตของ

สังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ วอเตอร์สัน ที่

กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีกับประสบการณ์ของมนุษย์

ว่า การที่มนุษย์เข้าไปมีปฎิสัมพันธ์ในการใช้งานกับพื้นที่

ไม่ใช่เพยีงแต่เป็นการใช้พ้ืนที ่แต่เป็นการแสดงให้เหน็ถึงการ

ผสมผสานและความสัมพันธ์ระหว่าง พ้ืนที่ของมนุษย์ กับ

พื้นที่ธรรมชาติ (Waterson. 1991: Xviii) ความสัมพันธ์นี้

สะท้อนผ่านกลุ่มของเฮือนเก่าท่ียังคงด�าเนินกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมที่สืบกันมา  

ซ่ึงยงัคงพบในพืน้ทีท่างกายภาพทีย่งัคงใช้งานในปัจจบัุน ท�าให้

เห็นว่าพื้นที่ในเฮือนของตนสามารถประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ตามรูปแบบ คตคิวามเชือ่ วถิทีางสงัคมตามทีบ่รรพบรุษุทีไ่ด้

ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผน 

 ท้ังนี้พบว่าในพื้นที่ทางวัฒนธรรมทั้งในเฮือนเก่า

และเฮือนประยุกต์ พื้นที่ทางกายภาพถูกน�ามาใช้ในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันในลักษณะเดียวกัน โดยพ้ืนที่ต่างๆที่

เป็นองค์ประกอบของเฮือนเก่า ไม่ว่าจะเป็น ครัวไฟ ห้อง

นอน ระเบียง ชาน และใต้ถุน ยังคงปรากฏให้เห็นทาง

กายภาพในเฮือนประยุกต์ที่ปลูกสร้างใหม่ เพียงแต่พื้นที่ถูก

ปรับเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสมตอบสนองกับความต้องการ

ในการใช้ชวีติประจ�าวนัตามยุคสมยัเพ่ิมมากขึน้ เช่น การลด

ขนาดของระเบียง มีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความเป็นส่วนตัว

เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ลดขนาดความสูงของใต้ถุน 

เป็นต้น ในส่วนของพฤติกรรมและลักษณะการใช้งานพบว่า

เฮอืนประยกุต์จะปรบัพืน้ทีจ่ะใช้งานไปใช้พืน้ทีล่านข้างบ้าน 

หรือลานหน้าบ้านแทน โดยใช้เป็นพื้นที่ชั่วคราวในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรืองานบุญต่างๆ ด้านคติ

ความเชื่อท่ีสะท้อนผ่านพื้นที่ทางความรู้สึกนึกคิดยังพบว่า 

กลุ่มชาวไทญ้อยังมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัด 

อาท ิการก�าหนดต�าแหน่ง วนัเวลา และทศิทางของการปลกู

เฮือน พื้นท่ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ้ืนที่ของคน การให้ล�าดับความ

ส�าคัญความอาวุโสในครอบครัว ทั้งการก�าหนดต�าแหน่ง 

ทิศทางการนอน การก�าหนดทิศทางในพิธีการต่างๆทาง

ศาสนาอันเป็นแบบอย่างความเชื่อแต่เดิมที่สืบกันมา พื้นที่

ด้านสังคมพบว่าการแสดงสถานะและการมีตัวตนในสังคม

จะถูกสร้างขึ้นอย่างมีนัยเม่ือมีงานบุญประเพณี เทศกาล

ต่างๆ พื้นที่ภายในบ้านจะถูกตระเตรียมเปล่ียนแปลงไปให้

เกิดเป็นพืน้ทีส่าธารณะขนาดใหญ่ ทีส่ามารถรองรบัทัง้ญาติ

พ่ีน้องและคนในชุมชนให้มาร่วมงานได้เป็นจ�านวนมาก  

รวมทัง้เป็นพืน้ทีศั่กด์ิสทิธ์ิส�าหรับให้บคุคลอืน่เข้ามาใช้ในพืน้ที่

ได้ถือเป็นสัญญะอย่างหนึ่งในการประกาศความมีตัวตนใน

ชุมชนให้รับรู้ และยังเป็นการบ่งบอกถึงสถานะและฐานะ

อย่างหนึ่งในสังคม

 จากแนวคิดของ เลอร์แฟบร์ ที่ว่า ภายใต้สภาพ

แวดล้อมเดียวกัน การมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

มีสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันจะแสดงคุณลักษณะบาง

ประการร่วมกัน (Lefebvre. 1991: 48-50) พื้นที่ทาง

วัฒนธรรมในเฮือนไทญ้อ บ้านคลองน�า้ใส ทัง้ในรปูแบบเฮอืน

เก่าและเฮอืนประยกุต์ มกีารสือ่ความหมายของการใช้พืน้ที่

อนัเป็นคณุลกัษณะเฉพาะทีย่งัคงแสดงให้เหน็มกีารสบืทอด

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ โดยพบว่าพ้ืนที่

ความรูส้กึนกึคดิ เป็นพืน้ทีจ่บัต้องไม่ได้ทีผ่กูกับคตคิวามเช่ือ

เดิมที่สอนกันมา เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะ

ชัดเจนมากกว่าพ้ืนทีท่างกายภาพและพ้ืนทีท่างสังคม ทีเ่ป็น

พ้ืนทีรู่ปธรรมสามารถจบัต้องได้จงึถกูปรับเปล่ียนไปโดยง่าย

ตามความเหมาะสมของสังคมที่เปลี่ยนไป พื้นที่ความรู้สึก

นึกคิดจึงสะท้อนออกมาในความรู้สึกผูกพัน ความคุ้นเคย 

การอยูส่บาย ส่งผลให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์กบัคนในครอบครวั

และคนในชุมชน สิ่งเหล ่านี้แสดงถึงคุณลักษณะทาง

วฒันธรรมทีส่บืต่อกนัมาจนปัจจบุนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด

ของ คิดด์ ทีก่ล่าว่า อตัลกัษณ์สามารถบ่งบอกลกัษณะเฉพาะ 

มคีวามเป็นปัจเจก มลีกัษณะพเิศษทีบ่อกถงึตวัตนหรือสิง่นัน้ 

เป็นสิง่ทีถ่กูสร้างขึน้มาและเปลีย่นแปลงได้ ไม่ใช่สิง่ทีเ่กิดตาม

ธรรมชาติหรือติดตัวมาแต่ก�าเนิด (Kidd. 2002: 2-3)

 แม้ว่าวัฒนธรรมการใช้พื้นที่ของชาวไทญ้อ บ้าน

คลองน�้าใส จะถูกปรับเปล่ียนไปบ้างตามกาลเวลา และ

อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม แต่การ

ใช้พืน้ทีท่างวัฒนธรรมยงัคงปรากฏให้เหน็ในปัจจบุนั สมาชิก

ในเฮือนที่เป็นลูกหลานคนรุ่นใหม่ที่ได้เติบโตมาในเฮือนเก่า

ได้เรียนรู้หล่อหลอมวิถีชีวิตการใช้พื้นที่ในเฮือนเก่าก่อเกิด

ความคุน้เคย และปรบัตวัให้เกิดรปูแบบประยกุต์ในพืน้ทีใ่หม่

แต่ยงัคงแสดงถงึพฤตกิรรมทีส่ะท้อนการใช้งานบางประการ

ที่ตอบถึงการใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมตามแบบอย่างที่ด�าเนิน

มาในอดตี เกดิการปฏสิมัพนัธ์รปูแบบวฒันธรรมแบบดัง้เดมิ

กบัวถิชีวีติรปูแบบวฒันธรรมสมยัใหม่ แสดงถงึความสมัพนัธ์

ของวัฒนธรรมการใช้พ้ืนทีด้่านกายภาพ พ้ืนทีท่างความรูส้กึ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นกึคดิ และเกิดเป็นพืน้ทีส่งัคมร่วมกนั ดังปรากฏการณ์ทีเ่กดิ

ขึ้นในพื้นที่บ้านคลองน�้าใสแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมองเห็น

ความส�าคญัในการจดัการพืน้ทีท่างวฒันธรรม แม้ว่าจะมกีาร

ปลกูเฮอืนในรปูแบบใหม่ แต่การมองเหน็คณุค่าลักษณะของ

การใช้พื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยมาสามารถน�ามาปรับใช้กับพื้นที่

ทางวัฒนธรรมในรูปแบบปัจจุบันได้ อันการแสดงออกถึง

คุณลักษณะเฉพาะของการปรับตัวในการใช้พื้นที่ทาง

วัฒนธรรมในเฮือนของชาวไทญ้อ บ้านคลองน�้าใส ที่ยังคงมี

การสืบทอดมาจนปัจจุบัน

 การศึกษาคร้ังนี้พบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงเสนอแนะในมิติ 2 ด้าน 

ดังนี้ ด้านมิติทางด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรม ท�าให้เกิดความรู้

ความเข ้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อความคงอยู ่ของ

วัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่ไทญ้อ และมิติทางการสืบทอดคติ

ความเช่ือที่ยังสอดคล้องกับบริบทใหม่ เพ่ือการด�ารงอยู่ถึง

คุณลักษณะของการใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมเฮือนไทญ้อให้

สอดคล้องกับพลวัตทางสังคมให้สืบทอดต่อไป
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความสัมพันธ์ระหว่างไฟ กับมนุษย์ โดยมี

วัตถุประสงค์ส�าคัญคือ 1.เพื่อหาแนวทางในการสร้างรูปแบบการแสดงผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ การตีความ

การแสดงเรื่องไฟกับมนุษย์ในวรรณกรรมไทย และ 2.เพื่อน�าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการแสดง

ผลงานนาฏยศลิป์สร้างสรรค์ ภายใต้หวัข้อ การสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากความสมัพนัธ์ระหว่างไฟกบัมนษุย์ โดยมวีธิกีารด�าเนนิ

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์และการวิจัยเชิงคุณภาพดังน้ี 1.เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 2.เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 

3.เกบ็รวบรวมข้อมลูภาคสนามแบบมส่ีวนร่วม 4.สือ่สารสนเทศ 5.เกณฑ์มาตรฐานศลิปิน และ 6.ประสบการณ์ส่วนตวัของผูวิ้จัย

 ผลการวิจัยพบว่า ไฟที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในวรรณกรรม ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงการแฝงความหมาย รวมไปถึงใช้ไฟ

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้ในวรรณกรรม เช่น การใช้ไฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดี เพื่อเป็นตัวแทนของความ

บริสุทธิ์ เพื่อการเสี่ยงทาย เพื่อกลอุบาย และเพื่อการชุบชีวิต เป็นต้น ผู้วิจัยค้นพบแนวทางการสร้างรูปแบบการสร้างสรรค์

ผลงานโดยเลือกน�าเอาไฟที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ในด้านวรรณกรรมเป็นตัวตั้งต้น ด�าเนินการศึกษา

จากวรรณกรรมทีม่สีาระส�าคัญของการใช้ไฟในการพิสูจน์ต่าง ๆ  เพ่ือส่ือถึงการน�าความร้อนของไฟมาใช้เป็นบททดสอบความ

บริสุทธิ์ จนได้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจเพื่อน�าไปสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ต่อไป

 ในงานนาฏยศิลป์องก์ที่ 1 ผู้วิจัยมุ่งเน้นการน�าเอาลักษณะเด่นของไฟในด้านการใช้เพื่อพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ จาก

วรรณกรรมมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยน�าเค้าโครงเร่ืองจากการศกึษาวรรณกรรมเร่ือง ขนุช้าง ขุนแผน 

ตอนนางสร้อยฟ้าศรมีาลาลยุไฟ ทีต้่องเข้าร่วมพธิลียุไฟจากการให้ร้ายของผูอ่ื้น และกระบวนการในการเข้าพธีิลยุไฟ จากการ

ศึกษาวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามเชิญนางสีดากลับ อโยธยาด้วยกัน กล่าวคือด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ส่งผล

ให้ผู้พิสูจน์เดินผ่านกองไฟไปอย่างง่ายดาย จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ตอนนางสร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ  

ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญของแง่คิด ที่ได้จากการศึกษามาสร้างสรรค์ตอนท้ายของการแสดง โดยก�าหนดให้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว

เหล่าคนที่ใส่ร้ายจึงถูกเถ้าถ่านของกองไฟนั้นเผาท�าลายตนเอง นับเป็นการดึงประเด็นสะท้อนสังคมที่ส�าคัญจากวรรณกรรม

มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏยศิลป์ท่ีแสดงให้เห็นว่าสังคมในปัจจุบันแม้มีผู้คิดร้าย สุดท้ายก็จะแพ้แก่คุณความดีและความ

ถูกต้องในที่สุด

ค�าส�าคัญ: การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์, ไฟกับมนุษย์, วรรณกรรมไทย
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ABSTRACT
 This research is a part of a thesis of Creation of Dancing Art titled “the Relation between Fire 

and Human”. The important objectives of the study were to find a guideline to produce a creative 

performance of dancing art under the acting interpretation of fire and human in Thai literature, and to 

utilize analytical results as a guideline to create a form of dance performance from the relationship 

between fire and human in Thai literature. This creative research was completed by the qualitative 

research methodology. The data was collected from documentaries, interviews, participative fieldwork, 

media, criteria of artist’s standard and researcher’s personal experience.

 The results of research showed that fire was closely related to human being in the literature. 

The researcher noted the denotation of meaning as well as the usage of the fire as various symbols in 

the literature, for example; the use of the fire as a symbol of loyalty, a substitute of purity, a choice by 

drawing lots, a trick and revival, among others. The researcher produced a guideline to create a form of 

the work performance creation by choosing fire as a symbol of proof of purity. In Thai literature, fire was 

used as various proofs in order to communicate that the heat of fire was used as a test of purity and this 

idea has made such an interesting acting form that is taken for the creation of dancing art work performance 

further.

 In the dancing art work of the 1st act, the researcher focused on highlighting the dominant feature 

of fire in the literature field as a proof of purity as the inspiration for the work performance creation. The 

researcher studied the framework from Khun Chang Khun Phaen in the episode of Soifa and Srimala in 

fire walk as they must participate in the fire walk ceremony because of the defamation, and the process 

of entering into the fire walk ceremony, from Ramakien in the episode that Rama invites Sita to go back 

to Ayodhya together, among others. With the power of purity, the proving person can walk through the 

bonfire easily. According to Khun Chang Khun Phaen in the episode of Soifa and Srimala in fire walk, the 

researcher noted the importance of point of view at the end of the acting and it is determined that 

various defamatory persons were therefore burnt and destroyed by ashes of the bonfire when the 

ceremony finished. The important issue of the society from the literature was reflected for producing a 

dancing art work performance showing that malicious persons will eventually lose to virtue and uprightness. 

Keywords: Creation of Dancing Art, Fire and Human Being, Thai Literature
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บทน�า
 ในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ ภายใต้หัวข้อ 

การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความสัมพันธ์ระหว่างไฟกับ

มนษุย์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกบัไฟทีผู่กพันธ์กบัมนษุย์

ทั้งทางรูปธรรม ได้แก่ การใช้ไฟให้ความอบอุ่น การหุงหา

อาหาร การให้แสงสว่าง การใช้ไฟประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ 

เป็นต้น และทางด้านนามธรรมคือการให้ความส�าคัญหรือให้

ค ว ามหมายกั บ ไฟนั้ น  ๆ  โ ดยผู ้ วิ จั ย มี ค ว ามสน ใจ 

ในการศึกษาบริบทของไฟในวรรณกรรมไทย เพี่อน�ามาเป็น

ส่วนหนึง่ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศลิป์ในครัง้น้ี

 ในด้านงานนาฏยศิลป์พบว่ามีการน�าวรรณกรรม

ในตอนที่เกี่ยวข้องกับไฟมาจัดท�าเป็น การแสดงด้วยเช่นกัน 

เช่น การแสดงชุดสีดาลุยไฟ ปรากฎในวรรณกรรมเรื่อง

รามเกียรต์ิ ตอนพระรามเชิญนางสีดากลับอโยธยาด้วยกัน 

การแสดงโขน ตอนนางลอย ปรากฎในวรรณกรรมเร่ือง

รามเกยีรติ ์ตอนหนมุานขอชนัสตูรรูปศพ การแสดงชดุดรสา

แบหลา ปรากฏในวรรณกรรมเรือ่งอเิหนา ตอน ดรสาแบหลา 

และการแสดงชุดบุษบาเส่ียงเทียน ปรากฎในวรรณกรรม

เรื่องอิเหนา ตอนบุษบาไหว้พระปฏิมา เป็นต้น นอกจากนี้

ยงัพบการแสดงอกีมากทีม่กีารน�าเอาความส�าคัญของไฟจาก

วรรณกรรมมาจัดท�าเป็นการแสดง โดยมีนัยยะส�าคัญที่แฝง

อยู่ในรูปธรรม ของไฟนั้น ๆ แตกต่างกันออกไป

 จากการ ศึกษาบ ริบทของ ไฟที่ ป ร ากฏใน

วรรณกรรม ผู้วิจัยได้ตีความเรื่องไฟที่สัมพันธ์กับมนุษย์ใน

วรรณกรรมได้ว่า นอกเหนือจากการใช้รูปธรรมของไฟให้

ความร้อนเพื่อใช้ในด้านต่าง ๆ แล้ว ผู ้วิจัยพบว่าใน

วรรณกรรมทีป่รากฏตวัอย่างการใช้ไฟดงักล่าวนัน้ มเิพยีงน�า

เอาความร้อนของไฟมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการแสดง

เท่านั้น แต่มีการแฝงความหมายโดยนัยไว้ด้วย เช่น การใช้

ไฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดี ใช้ไฟเพื่อเป็น

ตัวแทนของความบรสิทุธ์ิ การใช้ไฟเพือ่การเสีย่งทาย ไฟแห่ง

กลอุบาย และไฟแห่งการชุบชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัย

ยังได ้ท�าการค ้นหาแนวทางการก�าหนดรูปแบบการ

สร้างสรรค์ผลงานโดยเลอืกน�าเอาไฟทีใ่ช้เป็นสญัลกัษณ์แห่ง

การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ในด้านวรรณกรรมเป็นตัวตั้งต้น 

ด�าเนินการศึกษาจากวรรณกรรมที่มีสาระส�าคัญของการใช้

ไฟในการพสิจูน์ต่าง ๆ  เพ่ือส่ือถึงการน�าสัญลักษณ์ความร้อน

ของไฟมาใช้เป็นบททดสอบความบริสุทธิ์ในแต่ละบริบท ซึ่ง

จะน�าไปสูก่ารค้นพบรปูแบบในการออกแบบสร้างสรรค์การ

แสดงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อไฟกับมนุษย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 	
 1. วิเคราะห์บทบาทของไฟเพื่อการพิสูจน์จาก

วรรณกรรมและงานนาฏยศิลป์

 2. เพื่อน�าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาเป็นแนวทางใน

การสร้างรปูแบบการแสดงผลงานนาฏยศลิป์สร้างสรรค์ ภาย

ใต้หวัข้อ การสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากความสัมพนัธ์ระหว่าง

ไฟกับมนุษย์ 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการด�าเนนิการวจิยั ผูว้จิยัได้ท�าการก�าหนดแผน

และวิธีการด�าเนินการวิจัย ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์จาก

ข้อมูลที่ไม่สามารถวัด เป็นปริมาณได้ โดยวิธีการในการ

ด�าเนินการวิจัยสามารถจ�าแนกได้ดังนี้ 

	 1.	การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร ศกึษาจาก

หนังสือ ต�ารา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนสื่อ

สังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง กับไฟในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อค้นหา

แรงบันดาลใจ และแนวทางในการวิจัย

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ	์

ท�าการสมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญทางด้านนาฏยศลิป์ และ

ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงอื่น ๆ โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นไปในมุม

มองส�าคัญที่ เ ก่ียวกับไฟที่ สัมพันธ ์ กับชี วิตมนุษย ์ ใน

วรรณกรรมไทย ทัง้การสมัภาษณ์นกัวิชาการ อาจารย์ ศลิปิน

ทางด้านนาฏยศิลป์ เป็นต้น 

	 3.	การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบมีส่วน

ร่วม ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการแสดงงานนาฏยศิลป์ต่าง ๆ 

รวมถึงงานศิลปกรรมด้าน อื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวความ

คดิประกอบ การสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนีผู้วิ้จยัยงัใช้วธีิ

การเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม โดยการเป็นส่วนหนึ่งของผล

งานการแสดงทางนาฏยศิลป์ต่าง ๆ ด้วย

	 4.	สื่อสารสนเทศ ศึกษาจากสื่อสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับไฟที่สัมพันธ์กับมนุษย์ในวรรณกรรมไทย และ

ผลงานทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

	 5.	เกณฑ์มาตรฐานศิลปิน	 พิจารณาประเมิน

ศลิปินต้นแบบทีเ่กีย่วข้องกับงานวิจัยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน

ศิลปิน รวมไปถึงท�าการส�ารวจเกณฑ์มาตฐานศิลปินที่

ครอบคลุมผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 6.	ประสบการณ์ส่วนตวัของผูว้จิยัประสบการณ์

จากการศึกษาทางด้านนาฏยศลิป์ไทย และประสบการณ์จาก

การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย น�ามาใช้ในการออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ภายใต้หัวข้อ การสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์จากความสัมพันธ์ระหว่างไฟกับมนุษย์

ผลการวิจัย
 ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาข้อมลูทีป่รากฏความสมัพนัธ์

ของไฟกบัมนษุย์ในวรรณกรรมไทย โดยได้น�าความรูท้ีไ่ด้จาก

การเกบ็รวบรวมข้อมลูมาท�าการตคีวามเรือ่งไฟกบัมนษุย์ใน

วรรณกรรมไทย โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยน�า

ข้อมลูจากการศกึษานีม้าก�าหนดเป็นรปูแบบการแสดง ปรากฎ

ในการแสดงในช่วงไฟแห่งการพิสูจน์ ซึง่เป็นตอนหนึง่ในองก์

ของไฟแห่งรูปธรรม 

 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์นี ้นอกจากผูวิ้จยั

จะได้รับแรงบันดาลใจจากไฟ ในความหมายแล้วนั้น สิ่ง

ส�าคญัอกีสิง่หนึง่ทีจ่�าเป็นต่อการท�างานวจิยัเพ่ือใช้ประกอบ

การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูเพือ่น�าไปใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงานคือการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีจากศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผล

งาน โดยผู้วิจัยได้น�าเอาบางช่วง บางตอนของวรรณคดีที่

ส�าคัญโดยมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับไฟในวรรณกรรมไทย  

มาประกอบการสร้างแนวความคิด ซ่ึงเป็นกลุ่มตอนของ

วรรณกรรมไทย ที่มีการใช้ไฟเพื่อสื่อความหมายต่าง ๆ โดย

ผู้วิจัยคัดเลือกวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชน โดย

จัดเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ไฟแห่งการพิสูจน์ ความบริสุทธ์ิ  

ไฟแห่งความจงรกัภักด ีไฟแห่งการเส่ียงทาย ไฟแห่งกลอุบาย 

และไฟแห่งการชุบชีวิต อธิบายข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 ไฟแห่งการพสูิจน์ กล่าวถงึการใช้ไฟเพือ่ประกอบ

การพิสูจน์ความจริง หรือเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัว

ละคร ดังตัวอย่างวรรณกรรมต่อไปนี้

	 1)	วรรณกรรมเรื่อง	 รามเกียรติ์	 ตอนพระราม

เชญินางสดีากลับอโยธยาด้วยกนั เป็นวรรณกรรมเรือ่งหนึง่

ที่มีเนื้อหาบางช่วงบางตอนกล่าวถึงไฟที่ใช้เพ่ือการพิสูจน์

ความบริสุทธิ์ ดังบทประพันธ์ที่ว่า 

  เมื่อนั้น 

 นางสีดาเยาวยอดเสน่หา

 เห็นเพลิงเริงโรจน์โชติฟ้า 

 แสงกล้าดั่งหนึ่งไฟกาล

 น้อมเศียรอภิวาทสามี    

 เทวีตั้งจิตพิษฐาน

 กล่าวค�าสัตยาสาบาน   

 ต่อเทวามัฆวานพร้อมพักตร์

 ขอเทพท้าวทุกองค์   

 เป็นทิพย์พยานให้ประจักษ์    

 แม้นข้าระคนรสรัก   

 ด้วยทศพักตร์แลชายใด

 นอกออกไปจากพระจักรกฤษณ์   

 มาตรแม้นจิตพิสมัย

 ไม่ซื่อต่อเบื้องบาทภูวนัย    

 ประกอบการสิ่งใดที่ไม่ดี    

 ขอจงพระเพลิงเจ้าสังหาร	 	 	 	

	 ชนมารข้าม้วยอยู่ที่นี่

	 ให้ตกนรกอเวจี	 	 	

	 แสนกัลป์พันปีอย่าพ้นทุกข์

	 แม้นข้าคงครองสัจธรรม์	 	

	 เทวัญจงช่วยให้เป็นสุข	 	

	 จะเหยียบย่างเข้าไปในเพลิงลุก	

	 ทุกก้าวอย่าร้อนบาทา	

	 แล้วเคารพจบกองอัคนี	 	

	 ทั้งพระธรณีใส่เกศา

	 ครั้นเสร็จซึ่งตั้งสัตยา	 	

	 ก็เสด็จลีลาลุยไฟ	ฯ

 (ศภุกจิ นิมมานนรเทพ และจงจติ นมิมานนรเทพ, 

2552: 453)

ภาพที่	1 นางสีดาลุยไฟถวายสัตย์
ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์, 2545: 85
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 เนื่องจากหลังเสร็จสิ้นสงครามที่ยืดเยื้อ เป็น 

เวลานาน พระรามเชญินางสดีากลบัอโยธยาด้วยกัน  แต่พระองค์

ไม่อยากให้ผู้ใดมานินทาว่าร้ายนางสีดาที่ไปอยู่แดนศัตรูถึง 

14 ปี นางสีดาจึงขอ ลุยไฟต่อหน้าพระรามและเหล่าเทวดา

เพือ่แสดงความบริสทุธ์ิ พระรามจงึให้สคุรีพน�าเชือ้ไฟมา กอง

ไว้หน้าพลบัพลาต่อหน้าเหล่าเทวดา แล้วทรงแผลงศรเป็นไฟ

ลุกข้ึน ก่อนลุยไฟนั้นนางสีดาตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากนาง

ซือ่สตัย์ต่อสามขีออย่าให้มีความร้อน เม่ือสิน้ค�าอธิษฐานแล้ว

นางสีดาจึงท�าการลุยไฟ โดยมีดอกบัวบานผุดขึ้นรองรับ 

ทกุก้าว ไฟกาฬเหล่าน้ันกพ่็ายแพ้ต่อแรงอธิษฐานของนางสดีา 

 ผู้วิจัยพบความส�าคัญของไฟในวรรณกรรมช่วง

ตอนนี้คือ ไฟมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นเคร่ืองมือที่ใช้เพื่อ

การพิสูจน์ อาจด้วยความร้อน ของไฟตามหลักการ

วิทยาศาสตร์ หรือด้วยความเชื่อที่ว่าไฟเป็นสื่อถึงเทพเจ้า 

ทั้งนี้ทั้งนั้นล้วนเป็นหน้าท่ีส�าคัญของไฟที่มีต่อวรรณกรรม

ตอนดังกล่าวทั้งสิ้น

	 2)	วรรณกรรมเรื่อง	รามเกียรติ์	ตอน	พระพรต

พระสัตรุดจะเดินเข้ากองไฟ	ปรากฏช่วงตอนที่กล่าวถึง 

การพสิจูน์ซึง่ความซือ่สตัย์ของน้อง ทีมี่ต่อพีด่งับทประพนัธ์ทีว่่า

  มาจะกล่าวบทไป 

 ถึงพระพรตพระสัตรุดเรืองศรี

 ครั้นครบก�าหนดสิบสี่ปี  

 ไม่เห็นพระจักรีสี่กร

 เสด็จกลับคืนเข้ามา 

 ให้เร่าร้อนอุราดั่งต้องศร

 ต่างแสนโศกาอาวรณ์  

 ภูธรแต่ปรับทุกข์กัน

 บัดนี้ก็ครบก�าหนดแล้ว  

 องค์พระจักรแก้วรังสรรค์

 กับพระลักษณ์นางสีดาลาวัณย์ 

 ไม่คืนเขตขัณฑ์ดั่งสัญญา

 ตัวเราจะเข้ากองไฟ  

 สิ้นชีวาลัยเสียดีกว่า

 อย่าให้ไตรโลกล่วงนินทา 

 ว่าเสียซึ่งสัจปฏิญาณ

 คิดแล้วก็พากันยุรยาตร  

 ลงจากปราสาทฉายฉาน

 เสด็จด้วยสนมบริวาร 

 มาสถานนิเวศน์พระชนนี ฯ

(ศุภกจิ นิมมานนรเทพ และจงจติ นมิมานนรเทพ, 2552: 526)

 พระพรต อนชุาของพระรามผูซึ้ง่เคยกล่าวค�าสตัย์

ไว้ว่า หากครบ 14 ปี พระรามยังไม่กลับ จากการออกเดิน

ดง พระพรตจะขอกระโดดเข้า กองไฟเพื่อเผาตนเอง  

ครัน้ครบตามก�าหนด 14 ปีแล้ว พระรามยงัไม่เสดจ็กลบัเมอืง 

พระพรตจึงรื้อฟื้น ค�าสัตย์ ทูลลาขอกระโดดเข้ากองไฟ เพื่อ

พิสูจน์ว่าตนเองนั้นเป็นเพียงผู้พิทักษ์ราชสมบัติ แต่มิได้ยึด

ตดิกบัการครอบครองราชบลัลงัก์แห่งอโยธยา ซึง่เมือ่พระสตัรดุ

ได้ฟังเช่นนั้นก็เสนอตนจะกระโดดเข้ากองไฟตามพระพรต

ไปด้วย

 จากวรรณกรรมช่วงตอนข้างต้น ปรากฏความ

ส�าคัญของบทบาทของไฟที่พบคือการพิสูจน์ค�าสัตย์เช่น

เดยีวกนั ในบรบิทดงักล่าว ไฟคอื ความร้อน และคอืสือ่กลาง

ที่ถูกใช้เพื่อให้เห็นถึงความจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจของตัวละคร 

ซึ่งนับเป็นวิธีหนึ่งในการพิสูจน์ค�าพูดเช่นกัน

	 3)	วรรณกรรมเรื่อง	รามเกียรติ์	ตอน	นางลอย	

ปรากฏการใช้ไฟเพ่ือการพิสูจน์ความจริงในตอนเผาศพ 

นางสีดาที่ลอยน�้ามา ดังค�าประพันธ์ว่า

  บัดนั้น  

 วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า

 ก้มเกล้าสนองพระบัญชา 

 ผ่านฟ้าจงได้ปรานี

 ส�าคัญมีมาก็จริงอยู่  

 พิเคราะห์ดูเป็นกลยักษี

 ธรรมดาสัตว์สิ้นชีวี  

 มิได้เน่าพองอย่าพึงคิด

 อันศพนี้สดไม่มีกลิ่น  

 จะลอยวารินนั้นเห็นผิด

 ทั้งพลับพลาพระองค์ทรงฤทธิ์ 

 สถิตเหนือลงกากรุงไกร

 เหตุไฉนจึ่งรูปศพนี้  

 จะลอยทวนวารีขึ้นมาได้

 ข้าขอเอาขึ้นบนกองไฟ 

 ชันสูตรดูให้ประจักษ์ตา

 แม้นว่าเป็นรูปกลอุบาย  

 จะไม่ทนเพลิงแสงกล้า

 ถ้าองค์อัครราชชายา  

 เห็นว่าจะสิ้นกับอัคคี

 พระองค์จงลงโทษกรณ์  

 ฟันฟอนตัดเกล้าเกศี
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 ข้าผู้ล่วงราชวาที  

 ให้ม้วยชีวีไปตามกัน ฯ

(ศุภกิจ นิมมานนรเทพ และจงจิต นิมมานนรเทพ, 2552: 

224-225)

 ผูว้จิยัพบความส�าคัญในการใช้ไฟเพ่ือการพสิจูน์ใน

บทประพันธ์นี้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตาม บทกลอนแล้ว ในบทนี้

หนุมานต้องการขอให้ใช้ ความร้อนของไฟเผาร่างศพของ 

นางสีดา เพื่อพิสูจน์ให้ทราบว่าร่างที่ลอยน�้ามานี้ เป็นเพียง

กลอบุาย ของทศกณัฐ์เท่านัน้ ด้วยการเดมิพนัท่ีว่าถ้าเป็นเพยีง

แผนหลอกลวง ร่างนางตรงหน้านีจ้ะไม่สามารถทนเพลงิไหม้

ได้ แต่หากเมื่อเผาแล้วเป็นร่างของ นางสีดาอย่างแท้จริง  

ศพนางจะตดิไฟลกุและมอดไหม้ไปกับกองเพลงิ เมือ่เป็นเช่นนัน้

แล้วหนมุานจะยอมให้พระรามตดัศรีษะของตนเพือ่เป็นการ

ลงโทษท่ีล่วงเกินต่อพระชายาของพระราม ให้ตนตาย 

ตามไปกย็นิยอม กล่าวว่าตอนนีเ้ป็นการน�าไฟอนัเป็นรปูธรรม

ได้แก่การเผามาใช้เพื่อการพิสูจน์

 ในช่วงตอนนี้ปรากฏความส�าคัญของไฟ ที่ใช้เพื่อ

การพสิจูน์เผาร่าง ใช้ไฟในการท�าลายร่างเพือ่ให้เหน็ซ่ึงความ

จรงิ ผูวิ้จยัจงึจัดให้ไฟในช่วงตอนของวรรณกรรมดงักล่าวอยู่

ในลักษณะของการใช้ไฟเพื่อการพิสูจน์เช่นกัน

	 4)	วรรณกรรมเรื่อง	 ขุนช้าง-ขุนแผน	 ตอน	 

นางสร้อยฟ้าศรมีาลาลยุไฟ ปรากฏพธิลียุไฟเพือ่พสูิจน์ความ

บริสุทธิ์เช่นกัน โดยนางสร้อยฟ้าและนางศรีมาลา ที่ต้องเข้า

พิธีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตน ในค�าประพันธ์ดังนี้

  ครานั้นสร้อยฟ้าศรีมาลา 

 ได้ยินตรัสสั่งไม่ช้าได้

 เข้าคนละข้างหัวรางไฟ  

 ถวายบังคมไปมิได้ช้า

 เขาโบกปัดพัดไฟให้ถ่านแดง 

 นางสร้อยฟ้าแสยงเป็นหนักหนา

 ศรีมาลาเพราพริ้มยิ้มแย้มมา 

	 บังคมแล้วไคลคลาเข้ารางไฟ

	 ลีลาศดังราชเหมหงส์	 	

	 เยื้องย่างเหยียบลงหาร้อนไม่

	 นางมิได้หวาดหวั่นพรั่นฤทัย		

	 ลุยมาลุยไปได้สามที

	 เทวดารักษาด้วยความสัตย์	

	 พระพายชายพัดอยู่อยู่เรื่อยรี่

	 ต้องนางอย่างทิพวารี	 	

	 เสียงคนชมมี่ไปทั้งกอง	ฯ

 ในบทแรกนั้นได้กล่าวถึงนางศรีมาลา ซึ่งเป็น  

ผู้บริสุทธิ์ เดินเข้ากองไฟโดยไม่กังวล ต่างจาก นางสร้อยฟ้า 

ดังค�ากลอนที่ว่า

	 	 สร้อยฟ้ากระดากอยู่ปากราง

	 เปลวไฟร้อนนางยืนจดจ้อง

	 ให้ครั่นคร้ามกลัวไฟจะไหม้พอง		

	 แข็งใจเยื้องย่องซมซานมา

	 เหยียบไฟลงได้สองสามก้าว	

	 ตัวสั่นท้าวท้าวไหม้ตีนฉ่า

	 โจนจากรางไฟไม่ได้ช้า  

 อีสังเอ๋ยร้อนหวาจะขาดใจ

 อีไหมเข้าคร่าพาลากถู  

 ตีนแดงเป็นลูกหนูเจียวข้าไหว้

 ผู้คนฉาวฉ่าฮาก้องไป  

 พระหมื่นไวยขบฟันตัวสั่นมา

 เอาเท้าป่ายสีข้างเข้าดังผลุง 

 ขุนนางห้ามยุ่งว่าอย่าอย่า

 พระไวยว่าไว้ท�าไมนา  

 เอาไปฆ่าเสียหัวตะแลงแกง ฯ

(ขุนช้างขุนแผนฉบับช�าระใหม่, 2559: 1017)

ภาพที่	2 นางสร้อยฟ้าและนางศรีมาลาลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ที่มา : รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2544: 179
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 เมื่อสมเด็จพระพันวษาต้องการช�าระความนาง

สร้อยฟ้านางศรีมาลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเป็นชู้กับ

พลายชมุพล นางศรมีาลากราบทลูว่า เมือ่ตอนทีพ่ลายชมุพล

ออกตามหาบดิานัน้อายเุพียงเจ็ดขวบ จึงเป็นการใส่ร้ายทีน่่า

อับอายมาก สมเด็จพระพันวษาได้ฟังแล้วจึงทรงปรึกษากับ

เจ้าพระยา เสนามาตย์ ตกลงว่าจะให้พิสูจน์กันด้วยการลุย

ไฟตามข้อเสนอของนางศรีมาลา เมือ่ถงึวนัพิธทีกุอย่างพร้อม

แล้วนางสร้อยฟ้าและนางศรีมาลาจึงเริ่มลุยไฟ

 ความส�าคญัของไฟในวรรณกรรมตอนนีม้ลีกัษณะ

คล้ายไฟในวรรณกรรมเร่ือง รามเกยีรติ ์ตอนพระรามพานาง

สีดากลับอโยธยาด้วยกัน กล่าวถึงนางสีดาท�าพิธีเดินลุยไฟ

พิสูจน์ค�าสัตย์ ซึ่งในบริบทของไฟในช่วงตอนนี้นั้น นับเป็น

อกีหนึง่วรรณกรรมทีม่กีารใช้ไฟเพ่ือการแสดงออกซึง่ ความ

บริสุทธิ์

	 ไฟแห่งความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังพบอีกนัย

หนึ่งที่เก่ียวกับไฟซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมไทย คือการ 

ใช้ไฟเป็นสื่อกลางของความจงรักภักดี โดยวิธีการต่าง ๆ  

ดังตัวอย่างวรรณกรรมไทยต่อไปนี้

 	 1)	วรรณกรรมเรือ่ง	อเิหนา	ตอน	ดรสาแบหลา 

ปรากฏค�าประพันธ์ที่กล ่าวถึงนางดรสา ที่ต ้องแสดง 

ความจงรกัภกัดต่ีอระตบูศุสหินาผูเ้ป็นสามผีูล่้วงลบัด้วยการ

เข้าพิธีแบหลา ดังบทประพันธ์ต่อไปนี้

  เมื่อนั้น                 

 นวลนางดรสามารศรี

 ก�าสรดโศกศัลย์พันทวี            

 อัญชลีทั้งสองกษัตรา

 แล้วทูลว่าพระองค์ผู้ทรงเดช       

 จงได้โปรดเกศเกศา

 ข้าน้อยขอถวายบังคมลา            

 ตายตามภัสดาด้วยภักดี

 ขอฝากบิตุราชมาตุรงค์             

 ทั้งประยูรญาติวงศ์ในกรุงศรี

 อันศฤงคารของข้าบรรดามี        

 ถวายไว้ใต้ธุลีบาทา

 ทูลพลางประณตบทเรศ             

 สองกษัตริย์ทรงเดชเชษฐา

 บังคมบรมศพภัสดา                  

 แล้วกัลยาทักษิณเวียนไป

 ครั้นครบค�ารบสามรอบ              

 นบนอบน้อมองค์ลงกราบไหว้

 จึ่งชักเอากริชภูวไนย                 

 มาทูลไว้เหนือเกล้าเมาฬี

 กันแสงพลางทางสมาลงธิกรณ์    

 ภูธรได้เคืองบทศรี

 ด้วยกายกรรมแลวจี                  

 ขออย่ามีเวราผูกพัน

 ประการหนึ่งซึ่งข้าสุจริต             

 สู้ตายมิได้คิดบิดผัน

 เดชะความสัตย์ของข้านั้น          

 แม้นทรงธรรม์จะตกไปแห่งใด

 ขอให้ได้พบสบประสงค์            

 บ�าเรอบาทบงส์จงได้

 ให้ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฤทัย         

 อย่าให้รู้นิราศคลาดคลา

	 ครั้นเสร็จตั้งจิตอธิษฐาน												

	 เยาวมาลย์กราบงามสามท่า

	 เห็นเพลิงพลุ่งรุ่งโรจน์โชตนา						

	 ก็แบหลาโจนเข้าในอัคคี

 (เพชรกะรัต, 2554: 127-128)

 จากบทดังกล่าวจะเห็นได้ว่านางดรสา กระท�าพิธี

แบหลา ด้วยความจงรักภักดีต่อสามี โดยมิอาจขัดขืนได้  

การเข้าพิธีแบหลาของนางดรสาตามค�าประพันธ์ข้างต้น 

กล่าวถงึความสตัย์ซือ่สจุรติของนางทีย่อมเข้ากองเพลงิให้ตาย

เพ่ือขอติดตามไปปรนนิบัติรับใช้ เป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ

สามี ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม 

 ผู ้วิจัยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการใช ้ไฟใน

วรรณกรรมช่วงตอนดังกล่าวว่า ไฟถูกใช้ เพื่อเป็นสื่อกลาง

ของการน�าสิ่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งในบริบทของ

วรรณกรรมอาจกล่าวถึงอีกภพภูมิหนึ่ง จึงนับเป็นความ

ส�าคญัของไฟในช่วงตอนนีที้ม่บีทบาทส�าคญัต่อเนือ้หาสาระ

ของวรรณกรรม

 ไฟแห่งการเสี่ยงทาย บทบาทของไฟในอีก 

ด้านหนึง่ คอืการถกูใช้เป็นเครือ่งมอืใน การเสีย่งทาย ซ่ึงเป็น

อิทธิพลของความเชื่อส่วนหนึ่ง ดังตัวอย่างวรรณกรรมดังนี้

	 วรรณกรรมเรือ่ง	อเิหนา	ตอนนางบุษบาไหว้พระ

ปฏิมา ในตอนนี้ปรากฏบทประพันธ์ที่กล่าวถึงมะเดหวีพา

นางบุษบาไปไหว้พระในวิหารบนเขา แล้วท�าพิธีเสี่ยงเทียน
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ท�านายว่าดวงชะตาของนางจะคูก่บัอเิหนาหรอืจรกา โดยวิธี

เสี่ยงทายนั้นใช้เทียนสามเล่ม เล่มหนึ่งเป็นบุษบา ปักตรง

หน้าของนาง อีกเล่มเป็นอิเหนา ปักทางขวา และข้างซ้าย

เป็นจรกา 

  ครั้นถึงจึงถวายนมัสการ 

 อธิษฐานตามความปรารถนา 

 แล้วจึงจุดเทียนมิทันช้า  

 กัลยาออกนามตามจ�านง 

 เล่มหนึ่งเทียนระเด่นบุษบา 

 ปักลงตรงหน้านวลหง 

 เล่มหนึ่งเทียนอิเหนาสุริย์วงศ์ 

 ปักลงเบื้องขวาเทวี 

 เล่มหนึ่งเทียนท้าวจรกา 

 อยู่เบื้องซ้ายบุษบามารศรี

	 เทียนทองทั้งสามเล่มนี้

	 ขอจงเป็นที่เสี่ยงทาย

 (ศภุกจิ นิมมานนรเทพ และจงจติ นมิมานนรเทพ, 

2554: 150)

 จากนั้นมะเดหวีสอนให้บุษบากล่าวอธิษฐานว่า

  แม้นจะได้ข้างไหนแน่ 

 ให้ประจักษ์แท้จงหนักหนา 

 แม้นจะได้ข้างระตูจรกา 

 ให้เทียนพี่ยานั้นดับไป 

 บุษบาแม้จะละอายใจเต็มทีแต่ก็จ�าต้องท�าตาม

มะเดหวี แล้วก็มีเสียงจากพระปฏิมาว่า 

  อันนางบุษบานงเยาว์  

 จะได้แก่อิเหนาเป็นแม่นมั่น     

 จรกาใช่วงศ์เทวัญ    

 แม้นได้ครองกันจักอันตราย 

 บษุบาแปลกใจทีพ่ระพทุธรูปพดูได้ อเิหนาเหน็เป็น

โอกาสจึงให้น้องไปเป่าเทียนของจรกา จนดับไป

 ผู้วิจัยพบว่า การท�านายดวงชะตามีมาตั้งแต่สมัย

โบราณ ไม่ว่าจะด้วยวิธใีด ๆ  กต็าม แต่หากวเิคราะห์ตามบท

ประพนัธ์วรรณกรรมเรือ่ง อเิหนา ตอน บษุบาไหว้พระปฏิมา 

นี้ ผู้วิจัยพบว่าบทบาทของไฟในวรรณกรรมข้างต้นน้ัน คือ

การเป็นตวัแทนแห่งการเส่ียงทาย ดงัค�ากล่าวทีน่างบษุบาได้

อธษิฐานไว้ ว่าหากจรกาเป็นคูค่รองของตนกข็อให้เทยีนเล่ม

ที่ เป ็นตัวแทนของอิเหนานั้นดับลงไป นับได้ว ่าไฟใน

วรรณกรรมตอนนี้เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของไฟ ที่น่าสนใจที่

ปรากฏการใช้ในวรรณกรรม 

 ไฟแห่งกลอุบาย วรรณกรรมบางเรือ่งยงัมกีารน�า

เอาไฟมาใช้เพ่ือเป็นกลอุบายหลอกล่อในรูปแบบต่าง ๆ  

ทั้งในการหลอกเพื่อท�าลาย และหลอกเพื่อการเอาตัวรอด 

ดังตัวอย่างวรรณกรรมดังนี้

	 1)	วรรณกรรมเร่ือง	 รามเกียรติ์	 ตอน	 หนุมาน 

เผากรุงลงกา ในตอนนี้ปรากฏการใช้ไฟเพ่ือเป็นกลอุบาย

หลอกล่อ เมื่อหนุมานลานางสีดา ณ กรุงลงกาแล้ว ก็คิดจะ

ลองฤทธิก์บัเหล่ายกัษ์ หนมุานแกล้งท�าเป็นเพลีย่งพล�า้ยอมให้

อินทรชิตเอาโซ่เหล็กมัดไปพบทศกัณฐ์ ท�าออกอุบายว่าตน

แสนทรมานขอให้ทศกัณฐ์ฆ่าตนเสีย ทศกัณฐ์ไม่รู ้วิธีฆ่า  

จึงถามจากหนุมาน ได้ความว่าให้ใช้ไฟเผา ทศกัณฐ์จึงสั่งให้

น�าเช้ือเพลิงมาพันรอบตัวหนุมาน แล้วจุดไฟด้วยหอกแก้ว

สุรกานต์ หนุมานได้ทีจึงกระโจนไปตามปราสาทให้ไฟติด 

ไปทั่วทุกบริเวณ

  เมื่อนั้น

 ท้าวทศกัณฐ์ใจหาญ

 จึ่งทรงหอกแก้วสุรกานต์ 

 ชัชวาลดั่งดวงมณี

 กลอกกลับกระหยับกวัดแกว่ง

 เป็นประกายพรายแสงรัศมี

 ก็เสด็จย่างเยื้องจรลี

 จุดเข้าที่กายวานร

 เกิดเป็นเปลวเพลิงเริงโรจน์

 ช่วงโชติจ�ารัสประภัสสร

 ร้อนแรงยิ่งแสงทินกร

 ด้วยฤทธิรอนหอกชัย

  บัดนั้น

	 ค�าแหงหนุมานทหารใหญ่

	 ครั้นเพลิงติดขึ้นก็ดีใจ

	 วิ่งโผนเข้าในไพชยนต์

	 เที่ยวจุดปราสาทราชฐาน

	 เพลิงกาลรุ่งโรจน์โพยมหน

	 โรงช้างโรงม้าเรือนพล

	 อลวนไปทั้งธานี

 (ศภุกิจ นมิมานนรเทพ และจงจติ นมิมานนรเทพ, 

2553: 163)
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ภาพที่	4	หนุมานกระโจนไปทั่วปราสาท เพื่อให้ติดไฟ
ที่มา : นิดดา หงษ์วิวัฒน์, 2545: 35

 จากค�าประพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า นอกเหนือ

ไปจากการเผาไหม้แล้ว ไฟมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญอีกอย่าง

หนึ่งในการหลอกล่อ ด้วยกลอุบาย ดังที่หนุมานได้ใช้ไปเป็น

ตวัท�าลาย กรงุลงกา โดยไฟในช่วงตอนนีถ้กูก�าหนดให้อยูใ่น

แผนแห่งกลอุบายของหนุมาน นับว่าเป็นอีกบทบาทหน้าท่ี

ของไฟทีพ่บไม่บ่อยนกั เป็นข้อมูลใหม่ทีไ่ด้ จากการวเิคราะห์

ข้อมูลที่น่าสนใจ

	 2)	วรรณกรรมเรื่อง	พระสุธน	–	มโนราห์	ตอน	

มโนราห์บูชายัญ ปรากฎการใช้ไฟ ในการประกอบพิธีเช่น

กนั กล่าวคอืพธิบีชูายญั ซึง่ในวรรณกรรมตอนนีก้ล่าวถงึท้าว

อาทิตย์วงศ์ ทรงพระสุบินว่าพระองค์ถูกสาวไส้ออกมาโอบ

จกัรวาลไว้ ปโุรหติมจีติคดิอจิฉารษิยาพระสธุน จงึท�านายว่า

จะเกิดภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวง ต้องท�าพิธีแก้อัปมงคลด้วย

การท�าพิธีบูชายัญสิ่งต่าง ๆ 4 อย่าง คือ สัตว์สองเท้า สัตว์สี่

เท้า คน และคนธรรพ์ สิ่งที่หายากที่สุดคือคนธรรพ์ ปุโรหิต

จึงออกอุบายให้นางมโนราห์มาบูชายัญแทนคนธรรพ์ เนื่อง

จากเป็นอวมนุษย์มาจากหิมพานต์เช่นเดียวกัน

 นางมโนราห์เสยีใจเป็นอย่างมาก แต่กค็ดิอุบายใน

การเอาตัวรอดจากการเข้าพิธีบูชายัญ ในครั้งนี้ โดยนางได้

ขอปีกและหางคนื เพือ่ประดบัให้เตม็ยศของนาง เม่ือกองไฟ

ในพิธีรุ่งโรจน์โชติช่วงข้ึน นางท�าการร่ายร�าถวายพระอัคคี 

เมื่อได้โอกาสเหมาะก็บินขึ้นฟ้าหนีไป

 (กินรี: สุนทรียภาพในงานศิลปะและวรรณกรรม, 

2549: 173-174)

 ในวรรณกรรมนี้ ไฟมีความส�าคัญในขั้นแรก คือ

เป็นสือ่กลางในการเผาส่งสิง่หนึง่ไปยงัอกีสถานทีห่น่ึง กล่าว

คือการน�านางมโนราห์มาเข้าพิธีบูชายัญเพื่อเซ่นสรวงต่อ 

สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ หากแต่ในขัน้ต่อไปบรบิทของไฟได้เปลีย่นแปลง

ไปเป็นส่วนหนึ่งใน กลอุบายที่นางมโนราห์ได้วางแผนไว้  

จึงนับว่าไฟ ที่ปรากฏในวรรณกรรมตอนนี้เป็นหนึ่งในไฟ 

ที่ใช้เพื่อเป็นกลอุบาย

 ไฟแห่งการชุบชีวิต

	 1)	วรรณกรรมเรื่อง	รามเกียรติ์	ตอน	มณโฑหุง

น�้าทิพย์ส�าเร็จ ในตอนนี้ปรากฏการใช้ไฟเพื่อประกอบพิธี

ปรุงน�้าทิพย์ของนางมณโฑ เมื่อทศกัณฐ์รู้ว่าทัพของนาสูร

ตายจึงปรกึษา นางมณโฑ ท�าให้นางนึกถงึพธีิหงุน�า้ทพิย์เมือ่

ครั้งที่พระอุมาเคยสอนไว้ว่า หากใครได้กินน�้านี้จะไม่ตาย 

โดยใช้เวลาในการหุงน�้าทิพย์ 7 วันจึงส�าเร็จ

  เมื่อนั้น

 ฝ่ายนางมณโฑมเหสี

 ส�ารวมใจท�ากิจพิธี

 ถึงที่ก�าหนดเจ็ดวัน

 เดชะพระเวทชัยชาญ

 บันดาลปัถพีเลื่อนลั่น

 น�้าทิพย์ก็เกิดขึ้นพร้อมกัน

 ในหม้อแก้วสุวรรณอ�าไพ

 กัลยาชื่นชมโสมนัส

 พูนสวัสดิ์ไม่มีที่เปรียบได้

 ก็ให้มโหทรปรีชาไว

 เอาไปถวายพระสามี

 (ศภุกิจ นมิมานนรเทพ และจงจติ นมิมานนรเทพ, 

2553: 328)

ภาพที่	5 ภาพหนุมานแปลงเป็นทศกัณฐ์เข้าท�าลายพิธีหุงน�้าทิพย์
ที่มา: สุมาลี วีระวงศ์, 2549: 104
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ในตอนนีผู้้วจิยัพบว่า ไฟถกูใช้ในบทบาทหน้าทีข่อง

การเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ฟื้นคืนชีวิตได้ ซึ่งหากกล่าว

ในเบือ้งต้นอาจนกึถงึเป็นการใช้ไฟเพือ่หงุหาอาหาร หากแต่

ผู ้ วิจัยได ้วิ เคราะห์เหตุ และผลของค�าประพันธ ์จาก

วรรณกรรมแล้ว จงึสามารถเข้าใจได้ว่าไฟในขัน้ตอนดงักล่าว 

มีบทบาทส�าคัญคือการเป็นไฟที่ถูกใช้เพื่อการคืนชีวิต

 จากตวัอย่างวรรณกรรมและบทละครดงัทีไ่ด้กล่าว

มาทั้งหมด ได้แก่ ไฟแห่งการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ไฟแห่ง

ความจงรักภักดี ไฟแห่งการเสี่ยงทาย ไฟแห่งกลอุบาย และ

ไฟแห่งการชุบชีวิต ผู้วิจัยได้พบความส�าคัญของการใช้ไฟใน 

แต่ละรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามบริบทต่าง ๆ ซึ่งจาก

ข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ในองก์การแสดงส่วนที่ 3 ผู้วิจัย

จงึเลอืกบทบาทหน้าทีข่องไฟทีใ่ช้ในการพสิจูน์ความบริสุทธ์ิ

มาเป็นแรงบันดาลใจใน การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ 

เนื่องด้วยพิธีกรรมการลุยไฟเป็นพิธีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด 

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลมา ผนวกกับผู้วิจัยพบว่าการ

พิสูจน์ความบริสุทธิ์ผ่านความร้อนและเปลวไฟเป็นการน�า

เอาความเช่ือในเรือ่งทีว่่าไฟคอืสือ่กลางถงึเทพเจ้า “เนือ่งจาก

ในความเชื่อของศาสนาฮินดูมักจุดไฟก่อนท�าพิธีต่าง ๆ เพื่อ

สื่อสารถึงเทพเจ้าก่อน” (อภิโชติ เกตุแก้ว, สัมภาษณ์: 12 

กนัยายน 2561) มาเชือ่มโยงกบัพลังความร้อน ทีมี่ในตวัของ

ไฟ ซึง่เป็นข้อมลูทีน่่าสนใจ จงึเป็นทีม่าของการน�าวรรณกรรม

ทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้ไฟในการพิสจูน์ความบริสทุธิม์าเป็นต้น

แบบใน การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ โดยอธิบาย พอ

สังเขปได้ดังนี้

 นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ในองก์การแสดงที ่1 ไฟแห่ง

การพสิจูน์ ผูว้จิยัน�าเอาวรรณกรรมเป็นต้นแบบ จดุร่วมของ

วรรณกรรมที่ศึกษาและงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ในองก์นี้

คือ การน�าเอารูปแบบของพิธีลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์

มาใช้ใน การสร้างสรรค์และการแสดงโดยเพิม่ความน่าสนใจ

ในกระบวนการต่าง ๆ  ให้มากยิง่ข้ึน เร่ิมต้นด้วย การคดัเลอืก

นักแสดงที่มีความสามารถทั้งทางด้านนาฏยศิลป์ไทยและ

นาฏยศลิป์ตะวนัตก ใช้รปูแบบการเคลือ่นไหวทีช่ดัเจน เรียบ

ง่าย และไม่ซับซ้อน เพื่อผลักดันให้ท่าที่มีความหมาย และ

ท่าที่เป็นสัญลักษณ์ที่นักแสดงต้องการแสดงออกโดดเด่น

ออกมา (วรรณวิภา มัธยมนันท์, 2561: 86.) โดยผู้วิจัย

ก�าหนดเรื่องราวคือ สตรีผู้ที่จ�าต้องเข้าพิธีลุยไฟเพื่อแสดง

ความบริสุทธิ์ของตนแสดงท่าทีที่มั่นใจแม้ว่าจะมีความวิตก

เล็กน้อย ในขณะที่บุคคลอื่น ๆ ก�าลังน�าเชื้อเพลิงต่าง ๆ มา

ปูทางเพื่อจุดไฟ ด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ผู้พิสูจน์เดินผ่าน

กองไฟไปอย่างง่ายดายราวกับไม่มีความร้อนใด ๆ เกิดขึ้น 

เหล่าคนที่ใส่ร้ายจึงถูกเถ้าถ่านของกองไฟนั้นเผาท�าลาย

ตนเอง เฉกเช่นเป็นผู้แพ้ภัยตนเองนั้นเอง

 จากการศึกษาการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน

สดีาลยุไฟ ผูวิ้จยัได้เหน็ถงึกระบวนการทีง่ดงามเป็นแบบแผน

ในด้านลีลาท่าร�า ฉาก และอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่

งดงาม น�ามาสู ่การสร้างรูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์

สร้างสรรค์ ในองก์ที ่1 ไฟบริสุทธ์ิ โดยผู้วิจัยท�าการออกแบบ

ในด้านลลีา ให้มคีวามชดัเจนในการสือ่ความหมายมากยิง่ข้ึน 

กล่าวคอืการใช้ท่าทางทีไ่ม่ซบัซ้อน แสดงออกทางอารมณ์ให้

ผู้ชมเข้าใจง่าย ทั้งทางสีหน้าและท่าทาง สร้างความแปลก

ใหม่เพิม่เตมิจากการแสดงแบบดัง้เดมิด้วยการใช้เทคนคิของ

นาฏยศิลป์สกุลอื่น ๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ประกอบการ

แสดงเพือ่เพิม่สญัญะสือ่ความหมายในการแสดง ผสมผสาน

เพื่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ และมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น 

ภาพที่	 6 ภาพนางสีดาลุยไฟ ส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
จากความสัมพันธ์ระหว่างไฟกับมนุษย์
ที่มา: ผู้วิจัย 13 กุมภาพันธ์ 2562

 จากภาพเป ็นผลงานการแสดงนาฏยศิลป ์

สร ้ างสรรค ์จากความสัมพันธ ์ระหว ่างไฟกับมนุษย ์  

ในองก์การแสดงที่ 1 ไฟแห่งการพิสูจน์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแรง

บันดาลใจจากวรรณกรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สีดาลุย

ไฟ น�ามาสร้างสรรค์ให้มีองค์ประกอบทีแ่ปลกใหม่ โดยเน้ือหา

การแสดงเป็นการกล่าวถงึความครุ่นคดิต้องการพสูิจน์ความ

บรสิทุธิข์องนางสดีา ลลีาทีใ่ช้เป็นรปูแบบนาฏยศลิป์ร่วมสมยั 

โดยลกัษณะเด่นของตอนดงักล่าวทีผู่ว้จิยัน�ามาสร้างสรรค์คอื

การใช้อุปกรณ์ผ้าแดงปูเป็นทางยาวให้นางสีดาเดิน สื่อถึง

ความทรมานจากความร้อนของไฟที่แม้มากเพียงใดนางสีดา

ผู้บริสุทธิ์ก็สามารถผ่านพ้นไปได้
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สรุป
 ในการด�าเนินงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

ข้อมูลเรื่องบทบาทของไฟที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยใน

บริบทต่าง ๆ แล้วจึงคัดเลือกประเด็นไฟในสัญลักษณ์ของ

การพิสูจน์ความบริสุทธิ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เนือ่งจากเมือ่ศกึษาข้อมลูแล้ว ผูว้จิยัมคีวามสนใจในพธีิกรรม 

ที่เป็นการพิสูจน์ความจริง พิธีกรรมนี้ปรากฏหลักฐานทาง

วรรณกรรม หากแต่ในปัจจุบันก็มีการเดินลุยไฟในเทศกาล

ต่าง ๆ ซึ่งสาระส�าคัญของการประกอบพิธีนี้อาจได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไป ผู้วิจัยจึงน�าประเด็นการใช้ไฟเพ่ือพิสูจน์

ความบริสุทธิ์มาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

นาฏยศิลป์ที่น่าสนใจตามกระบวนการในการสร้างสรรค์ที่

เหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาในครั้งนี้คือ บทบาทหน้าท่ีของไฟ 

ยงัคงมีอกีมากมายหลายประเดน็ ซึง่หากผูท้ีส่นใจได้ท�าการศกึษา

เพิม่เตมิประกอบกบัการวเิคราะห์อย่างถีถ้่วนแล้ว จะได้ข้อมลู

ที่น่าสนใจในบริบทของไฟในรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น 

วิวัฒนาการและการให้ความหมายของการใช้ไฟในแต่ละ 

ยคุสมยั การใช้ไฟในการสือ่สารในบรบิทต่าง ๆ  ไฟทีใ่ช้ในประเพณี 

ไฟที่ใช้ประกอบในงานนาฏยศิลป์ ไฟในการด�ารงชีวิต ของ

มนุษย์ และไฟในมุมมองของแต่ละศาสนา เป็นต้น

 ข ้อควรค�านึงในการท�าการแสดง คือ ควร

ระมดัระวงัการใช้วรรณกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ผูว้จิยั

ไม่ควรบิดเบือนประเด็นหลักของวรรณกรรมให้ผิดเพี้ยนไป 

เนื่องจากวรรณกรรมเป็นศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  

การเลือกใช้เป็นกรณีศึกษาผู้วิจัยจึงควรสร้างสรรค์ผลงาน

อย่างรอบคอบ เพื่อคงไว้ซ่ึงหัวใจส�าคัญของวรรณกรรม  

การเพิม่เตมิหรอืลดทอนใจความต่าง ๆ  ต้องระมดัระวงัในเรือ่ง

สาระส�าคญัของวรรณกรรมนัน้ ๆ  รวมทัง้สอบทานกับผู้เชีย่วชาญ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว ้ให้ด�ารงอยู ่ และท�าให้ผลงาน 

นาฏยศลิป์สร้างสรรค์มคีณุค่าทัง้ในด้านของศลิปะการแสดง 

และในด้านของวรรณศิลป์สืบไป
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