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 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   

 
ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการประกันคุณภาพ 
 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 10  เรื่อง “การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษท่ี 21”  นี้ เป็นการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/การ
ค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ดังนี ้

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้เป็นการน าเสนอบทความวิจัย ในท่ี
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 25 

บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติท่ีน าเสนอให้กองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ส าหรับโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 10  เรื่อง “การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษท่ี 21” ในครั้งนี้มีผู้น าเสนอผลงานวิจัยจาก 32 สถาบันการศึกษา โดยมี
รายนามคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ            
ดังรายนามต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการจัดประชุม 
 

คณะกรรมการจัดประชุม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรสิน์  ชัยมูล     
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณฏัฐ์  มิง่ศิริธรรม                                    
มหาวิทยาลัยนเรศวร             
อาจารย์ ดร.รัมภา  จุฑะกนก  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 ดร.นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ                             
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  ชัยสุข  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธติ นริตัิศยั  
เภสัชกรหญิง  อาจารย์ ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ   
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอรส์ท ์
อาจารย์ ดร.พิรวิทย์  เชื้อวงษ์บุญ 
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย  
อาจารย์ ดร.เกรยีงไกร  เกดิศิร ิ   
อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล 
    กรรมการอาจารย์ ดร.จันทิมา  บรรจงประเสริฐ  อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย                                                                                  
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                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 กลุ่มศลิปะและการออกแบบ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กณุฑลทิพย ์พานิชภักดิ์ 
อาจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทตั 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ   วงศ์ทองสงวน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญัชัย สันติเวส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิต ตะกรุดแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวมีาศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี ทองป้อง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์กันจณา  ด าโสภ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มรูพันธุ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ ์ไม้เท้าทอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุอรศริิ ปาณินท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันด ีพินิจวรสิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัตติกา  กิตติประสาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห ์
 
 

 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย  
อาจารย์ ดร.อ าไพ บูรณประพฤกษ ์
อาจารย์ ดร.ปรญีานันท ์พร้อมสุขกุล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ จรุงจติสุนทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต 
ข้าราชการบ านาญ 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุกัญญา เจริญศุภกลุ 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

วิทยาการจัดการ ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณติ เขียววิชัย 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 
รองศาสตราจารย ์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.ชุลีพร วิรณุหะ 
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 
รองศาสตราจารย์สมพร ร่วมสุข 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิสาข์ จัติวตัร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้   
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน ์บญุสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสัสินี บญุมีศรสีง่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวสิา บุญมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสดุา เตียเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริิชัย ดีเลศิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนตีา โฆษิตชัยวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ์สติมั่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิรสิัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย 
อาจารย์ ดร. อัฏฐมา บุญปาลติ 
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 
อาจารย์ ดร.โกสินทร์ เตชะนยิม 
อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ 
อาจารย์ ดร.ทรรศนีย์ โมรา 
อาจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ 
อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ 
อาจารย์ ดร.นพดล โตวิชัยกุล 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บญุเพียรผล 
อาจารย์ ดร.ประพล เปรมทองสุข 
อาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบญุ 
อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ 
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย ์จันทร์ธนะกลุ 
อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ 
อาจารย์ ดร.วรรณวสิา บุญมาก 
อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย ์
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 
อาจารย์ ดร.ศศณิัฏฐ์ สรรคบรุานุรกัษ์ 

อาจารย์ ดร.ศิระ ศรีโยธิน 
อาจารย์ ดร.สรภสั น้ าสมบรูณ ์
อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกลุ 
อาจารย์ ดร.สริินาถ ศิริรตัน ์
อาจารย์ ดร.อัฏฐมา บญุปาลติ 
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม 
อาจารย์ ดร.อุรปรยี์ เกิดในมงคล 
อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล 
อาจารย์อภเิษก หงษ์วิทยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว 
อาจารย์ ดร.นยา  สุจฉายา 
อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรสีุข 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อาจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง  
อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทราวลี กระแสร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พมิพวง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณฏัฐ์ มิง่ศิริธรรม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด เชือ้สุวรรณทวี 
อาจารย์ ดร.ไกรวุฒ ิจุลพงศธร 
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานนัท์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.กิตตมิา พันธ์พฤกษา 
อาจารย์ ดร.พรรณทิพา ตันตินยั 

http://www.stou.ac.th/home/
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อาจารย์ ดร.ศรญัญา ประสพชิงชนะ 
อาจารย์ ดร.ขจิตา ศรีพุ่ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพัทธ ์โพธิ์ทอง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา แสนสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลรัตน์ ครีนิทร์ 
อาจารย์ ดร.กันต์ดนยั วรจิตติพล 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.อภินภัศ จติรกร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์อนงค์นาฏ รศัมีเวียงชัย 
อาจารยส์ุทธิชล โพธิรังษี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร ์
กรมศิลปากร 
นายประทีป เพ็งตะโก  
ผู้เชี่ยวชาญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค ์ฐานดี 
ดร.อมรา ศรสีุชาต ิ
นางสาววรนุช วีณะสนธ ิ
ข้าราชการบ านาญ 
รองศาสตราจารย์สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บ ารุง โตรตัน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์
 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสฏิฐ์ ศงสะเสน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุพทิักษ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาศอุบล ทองงาม 
อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ จันพลา 
อาจารย์ภัทรพงษ ์ภาคภูม ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นซิาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัญ ปันมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพยีรมงคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อดุมศรี โชว์พิทธพรชัย 
รองศาสตราจารย์พรพิมล  ม่วงไทย 
รองศาสตราจารย์สริิธร สโมสร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา สินศิระ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัพิสิษฐ์ พวงจิก 
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา จิระเกียรติกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธดิา โชติช่วง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ 
อาจารย์ ดร.ศิรมิา พ่วงประพันธ ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นลีวรรณ พงศ์ศิลป ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา ลิม้มทัวาภิรัติ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขมุ โฆษติชัยมงคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรณัฑร์ัตน์ ทิวถนอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรกช ช้ันจิรกุล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญ ู
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จันทรด์ี ระแบบเลิศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัลลภ คันธิยงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธนา เจวจินดา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วยา พุทธวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรณัยพร มากทรัพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สาธิต  นิรตัิศัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมุามาลย ์บันเทิง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศุภชัย วาสนานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย ์ตรีภพนาถกลู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร ์ฆษะปะบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุชษฐ์ สมุหเสนโีต 
อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภูไ่พจิตร์กุล 
อาจารย์ ดร.กัณธดิา พันธุ์เจรญิ 
อาจารย์ ดร.กิตตยิาพร สิงหส์ัมพันธ ์
อาจารย์ ดร.กุลทัศน ์สุวัฒน์พิพัฒน์ 
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล 
อาจารย์ ดร.วันวิวาห ์ตุ้มน้อย 
อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภยั 
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ์แซล่ิ้ม 
อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ  สริิโรจนพุฒ ิ
อาจารย์ ดร.ศิรริัตน์ ชูสกลุเกรยีง 
อาจารย์ ดร.สินี หนองเตา่ด า  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.งามนิจ ช่ืนบุญงาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บญุเสรมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อ าพล การณุสุนทวงษ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  เทพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชย์ 

อาจารย์ ดร.ลือรัตน์  อนุรัตน์พานชิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ            
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคัญญ์ นรบิน 
อาจารย์ ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา เทพสคุนธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
อาจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกลุ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง ค าศร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารลีักษณ์ นาแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เอกรินทร์ ชุลกีร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารทิพย์ บุญส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  เงินค า 
อาจารย์ ดร.รัมภา  จุฑะกนก 
อาจารย์ ดร.ณิชากร คอนด ี
อาจารย์ ดร.อัจฉรา อิ่มค า พุฒค า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อาจารย์ ประสาร จิตร์เพ็ชร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กติติกร  นาคประสิทธ์ิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ ์
อาจารย์ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อาจารย์ ดร.กัญจนร์ัตน ์สุขรัตน ์
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.ศรณัย์  กอสนาน 
นักวิชาการอิสระ 
ดร.จุมพฏ  กาญจนก าธร 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชาติ (MTEC) 
ดร.ปณิธ ิวิรุฬห์พอจิต 
อาจารย์ ดร.ฐิติมา สงเคราะห ์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิร ิ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พันต ารวจโท ธนบูรณ์ ธัชศฤงคารสกุล 
พันต ารวจเอกอดิชัย กณัหา  
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วันพฤหัสบดีที่  25  มิถุนายน 2563 
08.30 – 09.00 น.  กล่าวรายงาน 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.จไุรรัตน์  นันทานิช  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร   
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โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารยช์ัยชาญ  ถาวรเวช 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  กล่าวเปิดงาน 

โดย นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
        นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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สารบัญ 

กลุ่ม ศิลปะและการออกแบบ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความ เลขที่หน้า 
นางสาวสุรัชวดี บรุพงศ์บัณฑติ เครื่องประดับเพื่อการรณรงค์ทางสังคม: การ

ออกแบบและผลิตเครื่องประดับส าหรับรณรงค์ยตุิ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง 

A1-A9 

นางสาววิริน เชาวนะ โครงการออกแบบเครื่องประดับทีส่ะท้อนถึงสภาวะ
ของความไม่จีรัง 

A10-A19 

นายณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ชุมชนคลองเตยและกระบวนการออกแบบการพัฒนา
เมืองแบบครอบคลุม 

A20-A25 

นางสาวอังควิภาษ์ ตระกลูวีระยุทธ์ อัตลักษณ์ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชยีงใหม่ สู่การ
สร้างสรรคเ์ครื่องประดับร่วมสมัย 

A26-A36 

นายอนุศาสน์ ทวีศร ี การเปลีย่นแปลงของลักษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมบรเิวณย่านตลาดพลูกรุงเทพมหานคร 

A37-A44 

นายจิรเมธ อัตตสรรค์สาธิต การศึกษาคุณลักษณะและแบบแผนความสัมพันธ์กับ
ชุมชนเมืองของพื้นที่เปิดโล่งสาธารณะในพ้ืนท่ีเกาะ
รัตนโกสินทร ์

A45-A53 

นางสาวดวงกมล ตองตาส ี โครงการออกแบบเครื่องประดับผสานการแต่งหน้า
แรงบันดาลใจจากยุคบารอค 

A54-A61 

นายสถาปัตย์ สร้อยจ าปา พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองบางบาล 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

A62-A69 

นางสาวป่านธันวา พัฒนกุลชัย เครื่องมือด าเนินการพัฒนาชุมชนที่สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน กรณีศกึษาชุมชนคลอง
บางหลวง 

A70-A78 

นางสาวพัชรพร เนียมสร้อย การจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับงานศิลปะในห้อง
จัดแสดงนิทรรศการหลัก  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

A79-A88 

นายวิทวัส พลช่วย แนวทางการท าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องระนาด
เอกทางเปลี่ยน 

A89-A95 

นายอภิสิทธ์ิ หลังโส๊ะ การพัฒนารากเตยปาหนันเพื่อใช้ในการออกแบบโคม
ไฟตกแต่งเชิงวัฒนธรรม 

A96-A102 



นางสาวมณฑลี ภู่กฤษณา การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมผีลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานท่ีอยู่อาศัยของชุมชน
ปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

A103-A112 

นางสาววินิตา คงประดิษฐ ์ เครื่องประดับจากการศึกษาอัตลักษณ์งานหัตถศลิป์
เครื่องลงยาสีของชุมชนวังทองหลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

A113-A121 

นายจิรายุ ทวีเผ่าภาคิน พิพิธภัณฑสถานกระบวนพยุหยาตราชลมารค A122-A131 

นางสาวเสริมพร ดวงจินดา โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ขอความ
ช่วยเหลือส าหรับผู้หญิง ที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
วัฒนธรรมชนเผา่แอชเทค 

A132-A141 

นางสาวชุติรัศมิ์ ศรีสุข โครงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อสะท้อนถึงความ
งามอันแสนเศรา้ของวิถีชีวิตชาวนา 
ไทย สื่อสารผา่นกระบือ 

A142-A149 

นางสาวชนาทิพย์ สุขพ่อค้า การออกแบบเครื่องประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก
การมอบดอกไม้เป็นของขวัญแทนใจ 

A150-A159 

นายรวีวัชร์ ปานช่วย การวิเคราะหผ์ลงานศลิปะหนังตะลุงร่วมสมัยเรื่อง 
“นักรบแดนใต้ สหายดาวแดง” ผ่านทฤษฎีทางสังคม
วิทยาของ ฌอง ฟรองซัวส์ ลีโอตาร์ด ์

A160-A167 

นายพานุมาตร เหลา่ศรีวิจติร ทัศนคติของบุคลที่มีต่อแนวทางการลดผลกระทบ
ด้านภูมิทัศน์ กรณีศึกษา : เขตเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม ่

A168-A176 

นางสาวพนัญญา ไตรบตุร เครื่องประดับที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่ม
คนท่ีมีความผดิปกติบนใบหน้า 

A177-A185 

นายบูรณ์พิภพ ระเวงจิตร ์ วัสดุในการท าบรรจภุัณฑ์ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนระหว่างการขนส่งภาพเขยีนสีน้ ามัน 

A186-A191 

นายฐานะวัชร์ เจียรพินิจนันท์ การศึกษาหารูปแบบใหม่ส าหรับการอยู่อาศัยรวม A192-A201 
นายภาคภมูิ ปานเจริญ การใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนบริเวณใต้ทาง

ยกระดับ 
A202-A212 

นายกรกช สัมฤทธิ ์ เครื่องประดับจากการหล่อดอกไมส้ด : การสร้างองค์
ความรู้การหล่อต้นแบบเครื่องประดับจากวัสดุ
ธรรมชาตเิพื่อผู้ประกอบการขนาดย่อม 

A231-A223 

นางสาววรชต พรหมคุปต ์ เครื่องประดับส่งเสรมิการท่องเที่ยวภาคอีสาน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

A224-A231 



นายชินดนัย ไมเ้กต ุ อาณานิคมภายในสยามกับการจัดการที่นา : แรกเริม่
สถาปัตยกรรมทีเ่มืองกรุงเก่า 

A232-A239 

นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ ชุดการทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียงผา่น
การเคลื่อนที่แบบคาบท่ีถูกหน่วง 

A240-A249 

นายรุ่งภพ ปรีชาวิทย ์ การวิเคราะห์เสียงเอฟเฟกตเ์พื่อสือ่สารอารมณ์กลัว
ในภาพยนตรส์ั้น 

A250-A260 

นางสาวแผ้ว หิรญัเกิด การประเมินการจัดการภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวโดย
อาศัยความคาดหวังต่อประสบการณ์การท่องเที่ยว
มอหินขาว จังหวัดชัยภูม ิ

A261-A269 

นายคุณูปการ ธรรมศิร ิ บทประพันธ์เพลง “เสยีง ภาษา กลอนผญา” A270-A286 

นางสาวไพลิน ส าเภา การศึกษาอัตลักษณ์ทางสถานท่ีของเยาวราชและ
ผลกระทบจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ าเงิน 

A287-A295 

นายเอกราช เจรญินิตย ์ งานสร้างสรรคเ์พลงไทยเดิมส าหรบักีตาร์คลาสสิกชุด 
Oriental Expression 
ของ เอกราช เจริญนิตย ์

A296-A303 
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เคร่ืองประดับเพื่อการรณรงคท์างสังคม: การออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับส าหรับรณรงค์
ยุตคิวามรุนแรงต่อผู้หญิง 

Jewelry for social campaign: Jewelry for social campaign to stop violence against women 

สรุชัวดี บรุพงศบ์ณัฑิต1 และปฐมาภรณ ์ประพิศพงศว์านิช2  

Suratwadee Burapongbandit1 and Pathamaphorn Praphitphongwanit2  

บทคัดย่อ 

 ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ส่งผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสงัคม 
ชุมชนโดยรวม แนวทางส าคัญในการบรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงคือ การรณรงค์เพื่อสรา้งความรู ้           
ความเขา้ใจในการยุติความรุนแรงต่อผูห้ญิง รวมถึงการปรบัเปลี่ยนทัศนคติผิดๆ อันเป็นสาเหตุของความรุนแรง  
ปัจจุบนัแมจ้ะมีการรณรงคใ์นวงกวา้ง แต่ยงัไม่สามารถลดสถิติของการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงได ้อีกทัง้ส่วนใหญ่    
ยังเป็นการผลิตซ ้าการใช้ความรุนแรงจนน าไปสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ งานวิจัยชิ ้นนี ้มีวัตถุประสงค ์               
ในการออกแบบและผลิตเครื่องประดบัเพื่อรณรงคย์ตุิความรุนแรงต่อผูห้ญิง โดยใชว้ิธีการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
และโครงการรณรงคท์างสงัคมทั่วโลก รวมถึงการเขา้รว่มกิจกรรมการรณรงคเ์พื่อยตุิความรุนแรงต่อผูห้ญิง  จากนัน้
เป็นการวิเคราะหแ์นวทางการออกแบบ การคดัเลือกวสัด ุเขียนแบบรา่ง 2 มิติ  3 มิติ สรา้งตน้แบบ เพื่อน าไปผลติผล
งานเครือ่งประดบัชิน้สมบรูณ ์ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการออกแบบ #LOVEMEHURTSME ที่แปรค่าสญัลกัษณ์
ของความรักและความรุนแรงแล้วผสมผสานกันลงในชิ ้นงานเครื่องประดับ   เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม           
สามารถสะทอ้นปัญหาและเขา้ถึงคนในสงัคมได ้อีกทัง้ยงัมีความเป็นไปไดใ้นการผลติ โดยเลือกใชว้สัด ุ9 ชนิด ไดแ้ก่ 

เงิน เพชร ทองค าขาว พลาสติก แกว้ ยูวีเรซิ่น ทองเหลอืง เหลก็ กระจกเงา  

ค าส าคัญ: เคร่ืองประดับ การรณรงคท์างสังคม ความรุนแรงต่อผู้หญิง 

Abstract  

  Violence against women is a global phenomenon making negative impacts on individuals and at 
the society as a whole. An important approach to address this problem is to campaign, increase public 
knowledge, raise awareness, and change the wrong attitudes causing the problem. Nowadays, several 
campaigns against women abuse are conducted but the violence statistics remain not decrease. 

                                                           
1สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

 Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand   

2 สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดบั  คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand   
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Besides, these campaigns can sometimes be considered as a violence reproduction and some cases 
lead to imitation behavior. This project uses literature review, examines the social campaign around the 
world and participates in activities against women abuse in order to design, sketch, create models, and 
produce jewelry for the campaign against women abuse. This study reveals that #LOVEMEHURTSME, 
interpreting and combining symbols of love and violence into jewelry, is very suitable, communicable, 
possible, and approachable design. To produce the series of jewelry, nine materials including silver, 
diamond, platinum, plastic, glass,uv resin, brass, iron and mirror are used here.   

Keywords: Jewelry Social Campaign Violence against Women 

บทน า 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีขององค์การสหประชาชาติ (1993) (Declaration on the 
Elimination of Violence against Women) นิยามความหมายของ "ความรุนแรงตอ่สตร"ี ว่าหมายถึง การกระท าใดๆ 
ที่เป็นความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลหรอือาจจะเป็นผลใหเ้กิดการท าร้ายรา่งกาย ทางเพศหรือทางจิตใจ เป็นผลให้
เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว     
แนวทางส าคญัในการบรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงคือ การรณรงคเ์พื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการยุติ
ความรุนแรงต่อผูห้ญิง รวมถึงการปรบัเปลี่ยนทศันคติผิดๆ อนัเป็นสาเหตุของความรุนแรง จากการศึกษาโครงการ
รณรงคท์างสงัคมพบว่า มีโครงการรณรงคท์างสงัคมเกิดขึน้ในประเทศตา่งๆ ทั่วโลก ครอบคลมุทัง้ประเด็นที่เก่ียวขอ้ง
กับการยุติความรุนแรงต่อผูห้ญิงและไม่เก่ียวขอ้งกับประเด็นการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยมีวัตถุประสงค ์
กลุ่มเป้าหมาย และสื่อการรณรงค์ที่แตกต่างหลากหลาย  อาทิเช่น โครงการ ‘Weapon of Mass Instruction’3          
ที่รเิริม่ขึน้ท่ีกรุงบวัโนสไอเรส เมืองหลวงของประเทศอาเจนตินา ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อแจกจ่ายหนงัสือใหแ้ก่คนในเมือง
แบบฟรีๆ หรือแคมเปญ ‘The Anti-Abuse Soundcheck’  ที่จัดท าโดยมูลนิ ธิผู้หญิง และ บริษัทเดนท์สุพลัส           
เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุนแรงตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา พรอ้มขอความรว่มมือจากคนในสงัคมใหช้่วยกนัเป็นหเูป็นตา
แทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง4  ขณะที่ผลงานของ Gina Raphaela ที่ไดน้  าเครื่องประดับมาใชเ้ป็นสื่อในการรณรงค์    
เพื่อต่อต้านความรุนแรง การเรียกร้องสันติภาพ  การไม่ กีดกันและความเท่าเทียม  โดยได้ออกแบบและ                  
ผลิตเครื่องประดับจากกระสุนปืน อันเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง มาลดทอนความหมายของความรุนแรง           
ใหห้มดสิน้ไป ท าลายอตัลกัษณ ์และหนา้ที่ของกระสนุปืน แลว้เปลีย่นหนา้ที่และการใชง้านใหม่5 

                                                           
 3 Alex, A. (2016). Weapon of Mass Instruction: Argentinian Artist converted a 1979 Ford Falcon into a bookmobile and went on to 
“spread the word”. The Vintagenews. สืบคน้เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2019 จาก https://www.thevintagenews.com/2016/03/09/weapon-mass-instruction-
argentinian-artist-converted-1979-ford-falcon-bookmobile-went-spread-word/ 

 4 มลูนิธิผูห้ญิง (2015). The Anti – Abuse Soundcheck. สืบคน้เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2019 จาก http://womenthai.org/?p=359 

 5 Shippee, E. (2017). Gina Raphaela Jewelry Takes a Stand Against Violence Using Bullets. TeenVogue. สืบคน้เมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2019 
จาก https://www.teenvogue.com/story/gina-raphaela-jewelry-violence-women-bullets 
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วัตถุประสงค ์ 

 โครงการนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการออกแบบและผลิตเครื่องประดบัในการรณรงค ์ 
ทางสงัคม  และเพื่อออกแบบและผลติเครือ่งประดบัส าหรบัการรณรงคเ์พื่อยตุิความรุนแรงตอ่ผูห้ญิง 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยชิ ้นนี ้เริ่มต้นด้วยการศึกษาและรวบรวมปัญหาความรุนแรงต่อสตรี ทั้งในด้านปรากฏการณ ์       
ความรุนแรงของสถานการณ์ สถิติ สาเหตุ ตลอดจนแนวทางการรณรงค์ เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีผ่านสื่อต่างๆ 
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  จากนัน้จึงวิเคราะห ์แยกแยะ และแปรค่าเหตกุารณส์ าคญัต่าง ๆ ของปัญหาความรุนแรง   
ตอ่สตร ีแลว้น ามาศกึษาแนวทางการออกแบบ ถดัมาคือการคดัเลอืกวสัดทุี่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือ้หา
และสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรี จากนั้นผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์วัสดุและ แนวทางในการออกแบบและ              
ผลิตเครื่องประดับตามวัตถุประสงค์ เพื่อเขียนแบบร่าง 2 มิติ แบบร่าง 3 มิติ ขึน้แบบผลงานและผลิตผลงาน
เครื่องประดบัชิน้สมบูรณ์ ส าหรบัขัน้ตอนสดุทา้ยเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละสรา้งผลกระทบในวงกวา้งขึน้ ผูว้ิจัย    
ไดด้  าเนินการรณรงคผ์า่นทางออนไลนแ์ละออฟไลนโ์ดยใชชิ้น้งานเครือ่งประดบัเป็นสือ่กลาง 

ผลการศึกษา 

 แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ   

#BEWEAROFMESELF เป็นแนวคิดที่เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าความรุนแรงสามารถเกิดขึน้ได้ทุกที่ทุกเวลาและ        
กับทุกคน เหยื่อและผูก้ระท าอาจเป็นใครก็ได ้สามารถป้องกันและยบัยัง้ไม่ใหผู้ส้วมใส่ใชค้วามรุนแรงต่อรา่งกาย 
วาจาและจิตใจตอ่ผูอ้ื่น  

#LIVEWITHMEFOREVER  ผูว้ิจยัไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบาดแผลและรอยบนรา่งกายของผูถ้กูกระท าความรุนแรง 
เนื่องจากสรา้งความสะเทือนใจและสะทอ้นเรื่องราวต่างๆ จึงไดอ้อกแบบเครื่องประดบั  ดว้ยการใช้เครื่องประดับ      
เพื่อสรา้งร่องรอยบนร่างกาย ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสรา้งก าลังใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆ และสรา้งคุณค่า        
ใหก้บัตวัเอง 

#LOVEMEHURTSME จากการศกึษาเหตกุารณค์วามรุนแรงต่อผูห้ญิง รวมทัง้การพดูคยุสมัภาษณเ์หยื่อผูถ้กูกระท า
ความรุนแรงพบว่า หลายๆ เหตุการณ์ผู้กระท าความรุนแรงมักเป็นคนใกล้ชิด  คนรัก หรือคนในครอบครัว                
โดยความรุนแรงกลายเป็นเง่ือนไขของความรกัความสมัพันธ์ จึงได้ออกแบบเครื่องประดับ โดยเป็นการแปรค่า
สญัลกัษณ์ของความรกัและความรุนแรง แลว้น ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกันกลายเป็นชิน้งานที่ลงตัว เพื่อถ่ายทอด
เรือ่งราว 

 งานวิจัยชิน้นี ้ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกแนวทางการออกแบบ จากวัตถุประสงคข์องการวิจัย ทบทวน
วรรณกรรม สมัภาษณ ์สงัเกตการณ์ กิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง โดยเกณฑใ์นการเลือกแนวทางการออกแบบ ไดแ้ก่  1.ตรง
ตามแนวคิด กล่าวคือเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงให้ได้ 2.การผลิต ต้องเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ในการผลิต             
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3.สามารถสะทอ้นปัญหา เป็นแนวทางที่สามารถสะทอ้นมิติตา่งๆ ของปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญิงได ้จากการศกึษา
และวิเคราะห์ (ภาพที่ 1)พบว่า แนวทางที่ 1 ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องประดับที่สามารถป้องกันไม่ให้ผูส้วมใส ่         
ใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย วาจาและจิตใจ เป็นแนวทางการออกแบบเครื่องประดับที่สามารถควบคุมและ           
เตือนร่างกาย วาจา และจิตใจไม่ให้ท ารา้ยคนอื่นได ้แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของแนวทางที่ 1 คือ ปัญหาในดา้น     
การผลิตที่จะต้องพอดีกับร่างกายท าให้ชิ ้นงานอาจจะเข้าถึงยากส าหรับทุกคน แนวทางต่อมาคือแนวทาง 
#LIVEWITHMEFOREVER ซึ่ ง เป็นการออกแบบเครื่อ งประดับ เพื่ อสร้างร่องรอยหรือประทับบนร่างกาย                    
ใหเ้ป็นสญัลกัษณ ์ปรบัเปลี่ยนทศันคติเดิม และสรา้งคุณค่า เป็นแนวทางที่ตรงกับแนวคิด สามารถผลิตออกมาเป็น
เครื่องประดับได ้แต่ปัญหาของแนวทางนีค้ือ ยังไม่สามารถสะทอ้นปัญหาได ้เนื่องจากเป็นการผลิตซ า้บาดแผล   
ความเจ็บปวด และเป็นเรื่องส่วนบุคคล ยากจะสื่อสารหรือเขา้ถึงคนสว่นใหญ่ได้ แนวทางที่ 3 ซึ่งเป็นการออกแบบ
เครื่องประดบัดว้ยการแปรค่าสญัลกัษณ์ของความรกัและความรุนแรง แลว้น ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกันกลายเป็น
ชิน้งาน แนวทางนีเ้ป็นแนวทางที่ตรงตามแนวคิดการรณรงค์ สามารถสะท้อนปัญหา เข้าถึงคนในสังคมและ               
มีความเป็นสากล อีกทัง้ยงัสามารถผลติออกมาเป็นเครือ่งประดบัได ้ 

 

ภาพท่ี 1 สรุปแนวทางการออกแบบเครือ่งประดบั 

 การคัดเลือกวัสดุ   

 ผูว้ิจยัไดเ้ลอืกวสัด ุ9 ชนิด ไดแ้ก่ เงิน เพชร ทองค าขาว พลาสติก แกว้ ทองเหลอืง เหลก็ กระจกเงา ยวีูเรซิ่น 
ในการผลติครัง้นี ้ซึง่มีสมบตัิตรงตามวตัถปุระสงคใ์นการน าเสนอความรกัและความรุนแรงผา่นชิน้งานเครือ่งประดบั  

 จากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเครื่องประดับและการคัดเลือกวัสดุเพื่อออกแบบและ         
ผลิตเครื่องประดับส าหรับการรณรงค์ เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ผู้วิจัยได้เลือกแนวทางการออกแบบ 
#LOVEMEHURTSME ที่แปรคา่สญัลกัษณข์องความรกัและความรุนแรงแลว้ผสมผสานกนัเป็นชิน้งานเครื่องประดบั  
ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบและผลิตชุดเครื่องประดับจ านวน 7 ชิน้ ประกอบดว้ยรองเทา้  แหวน ต่างหู สนับมือ  ก าไลมือ       
เข็มกลดั และเครื่องประดบัไหล ่ที่ไลเ่รียงล าดบัของความรกัและความรุนแรง เปรยีบเหมือนเรื่องราวและพฒันาการ
ของความรักและความรุนแรงที่ผู้หญิงต้องเผ ชิญ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ การผูกมัดพันธะ             
การใชค้วามรุนแรงเป็นเง่ือนไขของความรกั ความสบัสนในวงวนัของความรกัและความรุนแรง และเมื่อบาดแผล   
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ความรุนแรงทางร่างกายลุกลามสรา้งบาดแผลทางจิตใจสู่จุดจบที่ผู้หญิงตอ้งตกอยู่ในกับดักของความรกัและ       
ความรุนแรง 

 ภาพแบบร่าง 2 มิติ  

 ในขั้นตอนถัดมาคือการวาดแบบร่าง 2 มิติ (ภาพที่ 2) เพื่อแสดงรายละเอียด รูปร่างและรูปทรงของ
เครือ่งประดบัก่อนน าไปผลติเป็นชิน้งานจรงิ 

   

 

ภาพท่ี 2 ภาพรา่ง 2 มติิของเครือ่งประดบัทัง้ 7 ชิน้ 

สรุปและอภปิรายผล  

 ขั้นตอนสุดท้ายคือการผลิตผลงานเครื่องประดับทั้ง 7 ชิ ้นให้เสร็จสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค ์                
ในการรณรงค์และใช้กับร่างกายมนุษย์ได้จริงด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมของชิ ้นงาน        
(ตารางที่ 1)อาทิเช่น การหลอ่ และการชบุ เป็นตน้ 

ตารางที่ 1 ชดุผลงานเครือ่งประดบั  

ชิน้งานเคร่ืองประดับ ขั้นตอนการผลิตและความหมาย 

 

ช่ือผลงาน Chapter 1 Ever after? เป็นการน ารองเทา้สน้สงูท่ีท  าจากพลาสตกิใสดั่ง
รองเทา้แกว้ของเจ้าหญิงในเทพนิยาย ซึ่งแทนสัญลักษณ์ของความรกัมาประดับ
ตกแต่งดว้ยเศษแกว้ท่ีทบุเป็นชิน้แทนสญัลกัษณข์องความรุนแรง โดยเป็นการส่ือถึง
จดุเริ่มตน้ของเรื่องราวความสมัพนัธท่ี์มีความรกัและความรุนแรงเป็นเง่ือนไข 

 

ช่ือผลงาน Chapter 2 Commitment หล่อเงินแทข้ึน้รูปเป็นแหวนมีฐานใส่เพชรรอบ 
วงชุบดว้ยทองค าขาว ใหมี้ลักษณะคล้ายคลึงกับแหวนหมั้นแทนสัญลักษณ์ของ
ความรัก และตกแต่งด้วยเพชรรอบวงให้คล้ายกับสนับมือแทนความรุนแรง          
ส่ือความหมายใหเ้หน็ถงึการยกระดบัความสมัพนัธส์ู่พนัธะและการผกูมดั  
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ชิน้งานเคร่ืองประดับ ขั้นตอนการผลิตและความหมาย 

 

ช่ือผลงาน Chapter 3 Trick or Treat เป็นการเคาะโลหะใหข้ึน้เป็นต่างหูรูปตราชั่ง
สองข้างแล้วชุบดว้ยทองค าขาว ขา้งหนึ่งวางประดบัดว้ยหัวใจดวงเล็กๆ บนฐาน
แทนสัญลักษณ์ของความรัก อีกข้างหนึ่งวางกระสุนปืนแทนสัญลักษณ์ของ     
ความรุนแรง เพ่ือส่ือถึงความรุนแรงท่ีแทรกเข้ามาในความรักความสัมพันธ ์            
ท  าใหผู้ห้ญิงสบัสน ลงัเล และแยกแยะไม่ออกระหวา่งความรกักบัความรุนแรง  

 

ช่ือผลงาน Chapter 4 Made with Love คือการหล่อทองเหลืองเป็นสนับมือ        
รูปหัวใจแทนสัญลักษณ์ของความรุนแรงและความรัก แล้วชุบด้วยทองค าขาว      
ห่อดว้ยกระดาษสีแดงสด คลา้ยห่อช๊อกโกแลต ส่ือถึงว่าสิ่งท่ีไดม้าตอนแรกท่ีคิดว่า
ความรกัแทจ้รงิแลว้มีแคเ่ปลือกนอกภายในซอ้นความรุนแรงไวอ้ยู่  

 

ช่ือผลงาน Chapter 5 Victim เป็นการเคาะโลหะขึน้เป็นกุญแจมือสองขา้งรูปหวัใจ
ร้อยด้วยโซ่ตรวนแทนสัญลักษณ์ของความรุนแรงและความรัก แล้วชุบด้วย
ทองค าขาว ส่ือถึงการตกเป็นเหย่ือความรุนแรงของผู้หญิง ถูกดึ งรัง้และกักขัง   
หน่วงเหน่ียวอยู่ในความสมัพนัธท่ี์มีความรกัและความรุนแรงเป็นเง่ือนไข  

 

ช่ือผลงาน Chapter 6 Her Heart เป็นเข็มกลัดท่ีติดตรงบริเวณหัวใจของมนุษย์  
เพ่ือส่ือถึงความรกัและความรุนแรง เริ่มตน้ดว้ยการเคาะโลหะขึน้เป็นโครงส าหรบั
วางกระจกท่ีทุบเป็นรอยคล้ายกระสุนปืนแลว้ตกแต่งชุบดว้ยทองค าขาว สะทอ้น   
ใหเ้หน็วา่ความรุนแรงทางรา่งกายท่ีผูห้ญิงไดร้บัสรา้งบาดแผลทางจิตใจ 

 

ช่ื อ ผ ล งาน  Chapter 7 Am I free? เป็ น ก ารตั ด แ ต่ ง เห ล็ ก ดั ด ชุ บ ด้ วย เงิ น               
เป็นเครื่องประดับไหล่  ส่ือถึงบทสุดท้ายของความสัมพันธ์ท่ีมี ความรักและ        
ความรุนแรงเป็นเง่ือนไข เม่ือผู้หญิงถูกกระท าความรุนแรงซ า้ๆ และหลุดออกมา
จากวงัวนไม่ได ้ไม่ตา่งกบัการตดิอยู่ในกรงขงัที่ไม่มีทางหลีกหนี  

  นอกจากจะออกแบบเครื่องประดับเพ่ือสะท้อนปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละสรา้งผลกระทบในวงกวา้ง ผูวิ้จยัไดด้  าเนินกิจกรรมการรณรงคต์่อสาธารณชนโดยใชชิ้น้งาน
เครื่องประดบัเป็นสื่อกลางการรณรงค ์ใหค้วามส าคญักบักลุ่มเป้าหมาย/ผูร้บัสาร ช่องทางในการสื่อสารและ
ปฏิกิริยาของผูร้บัสารเป็นหลกั โดยแบ่งยุทธศาสตรก์ารรณรงคอ์อกเป็น 2 ช่องทางคือ 1) ช่องทางออฟไลน์
ผ่านการจดัแสดงนิทรรศการ การเสวนาวิชาการ และการพูดคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูก้  าหนดนโยบาย 
เหย่ือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรุนแรง รวมถึงบุคคลผูม้ีช่ือเสียงและมีอิทธิพลในสงัคมและการเสนอผลงาน
การรณรงคท์างออฟไลน ์  (ภาพท่ี 3) และ 2) ช่องทางออนไลนผ์่าน Facebook และ Instragram (ภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 3 บรรยากาศการจดัแสดงผลงาน “กา้วพน้ใจ กา้วขา้มไปกา้วใหพ้น้ทุกข ์ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี ” วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (ภาพซา้ย) บรรยากาศการจัดแสดงผลงาน Love Hurts? ท่ี AUA 
Language Center ระหวา่งวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ภาพขวา) 

 

ภาพท่ี 4 หนา้หลกัของการรณรงคท์าง Instragram และ Facebook 

บทสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 โครงการนีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและผลิตเครื่องประดับส าหรับการรณรงคย์ุติความรุนแรง     
ต่อผูห้ญิง โดยใชวิ้ธีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและโครงการรณรงค์ทางสงัคมทั่วโลก รวมถึงการเขา้ร่วม
สังเกตการณ์กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ผลการศึกษาพบว่า แนวทางส าคัญ              
ในการบรรเทาปัญหาความรุนแรงตอ่ผูห้ญิงคือ การรณรงคเ์พ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการยตุิความรุนแรง
ต่อผูห้ญิง รวมถึงการปรบัเปลี่ยนทัศนคติผิดๆ อนัเป็นสาเหตุของความรุนแรง  ปัจจุบันแมจ้ะมีการรณรงค์    
ในวงกวา้ง แตย่งัไมส่ามารถลดสถิติของการใชค้วามรุนแรงตอ่ผูห้ญิงได ้อีกทัง้สว่นใหญ่ยงัเป็นการผลิตซ า้การ
ใช้ความรุนแรงจนน าไปสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเครื่องประดับในแนวทาง  
#LOVEMEHURTSME ท่ีแปรค่าสัญลักษณ์ของความรักและความรุนแรงแลว้ผสมผสานกันลงในชิน้งาน
เครื่องประดับอย่างลงตัว เน่ืองจากเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสม สามารถสะทอ้นปัญหาและเขา้ถึงคน     
ในสงัคมได  ้เครื่องประดับชุดนี ้ไล่เรียงล าดบัของความรกัและความรุนแรงท่ีผูห้ญิงตอ้งเผชิญ โดยเริ่มจาก
จุดเริ่มตน้ของความสมัพันธ ์การผูกมดัพันธะ การใชค้วามรุนแรงเป็นเง่ือนไขของความรกั และเม่ือบาดแผล
ความรุนแรงทางรา่งกายลกุลามสรา้งบาดแผลทางจิตใจ สู่จดุจบท่ีผูห้ญิงตอ้งตกอยู่ในกบัดกัของความรกัและ
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ความรุนแรงอย่างเติมรูปแบบ นอกจากออกแบบเครื่องประดับแล้ว เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ             
สรา้งผลกระทบในวงกวา้งขึน้ ผูวิ้จยัไดด้  าเนินกิจกรรมการรณรงคต์อ่สาธารณชน โดยใชชิ้น้งานเครื่องประดบั
เป็นสื่อกลางผ่านช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์

 เครื่องประดับในโครงการนี ้สามารถสื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจและรบัรูถ้ึง ปัญหาความรุนแรง     
ต่อผู้หญิง รวมถึงเปิดโอกาสในการระดมแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า เครื่องประดับ
สามารถท าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหาทางสังคมได้ เน่ืองจากสามารถสวมใส่ได ้             
เป็นสิ่งใกลต้วั เขา้ถึงคนในสงัคมไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด ช่วยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ระหว่างเหย่ือท่ีเคยไดร้บั
ความรุนแรงกับผูท่ี้ไม่เคยประสบเหตุการณ์  ส  าหรบัช่องทางการรณรงค์แบบออนไลนก์ับออฟไลนม์ีขอ้ดี
ขอ้เสีย ขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้จ ากัดแตกต่างกันไป โดยช่องทางออนไลนส์ามารถเขา้ถึงผู้คนไดจ้ านวนมาก 
สะดวกรวดเร็ว แต่มีขอ้จ ากัดในการน าเสนอ ไม่สามารถอธิบายชีแ้จงครอบคลุมทุกบริบท ขณะท่ีช่องทาง
ออฟไลน์ท าให้สาธารณชนเข้าถึงผลงานเครื่องประดับอย่างใกล้ชิด เปิดโอกาสในการตีความผลงาน         
ดว้ยตวัเองผ่านชิน้งานโดยตรง สามารถน าไปต่อยอดในดา้นเนือ้หา ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายและอื่นๆ 
ไดม้ากมาย หนึ่งในนัน้คือการสรา้งการมีส่วนร่วมและเยียวยาเหย่ือผูไ้ดร้บัความรุนแรงในรูปแบบของศิลปะ
บ าบดั โดยใหเ้หย่ือท่ีเคยไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรงสามารถออกแบบและผลิตเครื่องประดบัดว้ยตวัเอง 
โดยมีโครงการนีเ้ป็นแรงบนัดาลใจ 
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โครงการออกแบบเคร่ืองประดับทีส่ะท้อนถึงสภาวะของความไม่จีรัง 
Jewelry Design Project represents the State of Impermanence 
 
วิรนิ เชาวนะ1 และ รองศาสตราจารย ์ดร.สภุาวี ศิรนิคราภรณ ์2 
Wirin Chaowana1 and Assoc.Prof.Supavee Sirinkraporn (Ph.D.)2 

 

บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยนีต้อ้งการสรา้งสรรค์เครื่องประดับที่สะท้อนถึงสภาวะของความไม่จีรัง ซึ่งเป็นสัจธรรม             
ที่สอดคลอ้งกับหลกัไตรลกัษณ์แห่งพุทธปรชัญาที่ว่าดว้ยอนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง ทุกขงั คือ ความเป็นทุกข ์และ
อนตัตา คือ ความไม่มีตวัตน มุ่งเนน้ที่การศึกษาเนือ้หาของไตรลกัษณเ์พื่อวิเคราะหจ์ุดส าคญัส าหรบัการออกแบบ 
จากนัน้น ามาเช่ือมโยงสู่กระบวนการสรา้งสรรคท์ี่น  าเสนอสุนทรียภาพของความเสื่อมสลายใหป้รากฏในผลงาน
เครือ่งประดบั 
 จากการวิเคราะหห์ลกัไตรลกัษณพ์บวา่แก่นของความไมจี่รงัคือการเปลี่ยนแปลงอนัเกิดขึน้ทกุขณะ จึงไดน้ า
เนือ้หาดงักลา่วมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยมุง่สูก่ารน าเสนอสิ่งที่แสดงความเสือ่มสลาย และ
ความไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทัศนธาตุที่ใช้ในการออกแบบไดม้าจากการสงัเกตการแปรสภาพของมาลยัดอกไมส้ด          
ที่ค่อย ๆ แหง้เหี่ยวไปตามกาลเวลา และวสัดไุดม้าจากการน าเอากระดาษมาทดลองดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเปิดเผย
ลักษณะและทัศนธาตุที่สื่อสารถึงสภาวะของความเสื่อมสลาย ภายหลังจากการสังเกตและบันทึกทัศนธาตุ             
แห่งสภาวะดงักลา่ว จกัน าไปสูก่ารพฒันาแนวทางการออกแบบและน าไปขึน้รูปผลงานที่สอดคลอ้งกบัแนวความคิด 
เกิดเป็นผลงานเครื่องประดบัที่มีคณุค่าในดา้นของความหมาย กระบวนการท างาน และปรชัญา นบัเป็นวตัถทุี่สรา้ง
ความประจกัษ์ตอ่จิตใจ เอือ้ใหเ้กิดการตอบโต้หรือเรียนรูถ้ึงความรูส้กึนกึคิดที่เป็นประโยชน ์พรอ้มทัง้น าพาผูส้วมใส่
ไปสูค่วามตระหนกัถึงความไมจี่รงัของสรรพสิง่ 
 จากกระบวนการศึกษา การวิเคราะหข์อ้มลู และการทดลองวสัดุ ท าใหค้น้พบองคค์วามรูท้ี่น  ามาสรา้งสรรค์
เป็นผลงานเครื่องประดบัอนัสะทอ้นถึงสภาวะของความไม่จีรงัไดอ้ย่างเหมาะสม สง่เสริมแนวความคิดเชิงปรชัญา 
และวตัถปุระสงคข์องการวิจยั สามารถน าไปเสรมิสรา้งวิธีการสือ่สารขององคป์ระกอบศิลป์และพืน้ท่ีติดตัง้บนรา่งกาย
ในฐานะของงานเครือ่งประดบัเพื่อยกระดบัจิตใจตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ : เครือ่งประดบั, ความไมจี่รงั, ไตรลกัษณ,์ การเปลีย่นแปลง 
 

 
 
 
                                                           
1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
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Abstract 
             This research project aims to create the jewelry that represents the state of impermanence which 
conforming to the Three marks of existence in Buddhism; impermanence, suffering, and non-self. Focusing 
on the doctrines of the three marks of existence, the researcher analyzed and interpreted its essence into 
the design that embodies the aesthetics of decay in the jewelry. 
             According to the analysis of the three marks of existence, the core of impermanence is the constant 
state of changes. Therefore, the researcher applied the finding to the design process, depicting the 
appearance of decay and imperfection. The visual elements of the design are derived from the observation 
of the transformation of fresh flowers gradually wither over time. The jewelry materials were papers selected 
from the series of experiments which various methods of application were used on papers to create the 
characteristic of decay. After the observation and analysis of the visual elements, the next process is 
searching for design guidelines and creating forms related to the concept, resulting in the jewelry with 
values in terms of meaning, work process, and philosophy. Emerging from the research and its 
development is the researcher’s cognizance of the doctrines, and the understanding of purposeful design 
methods and process. In term of the wearers, the finished design is intended to influent the wearer’s 
realization of the impermanence of secular things.  
              From the researching, analyzing, and experimenting on materials, the researcher has discovered 
the knowledge that can create jewelry representing the state of impermanence appropriately and 
consistent with the philosophical elements and the objectives of the project. The research findings can also 
be looked further into the composition and installation area on the body. 

 
Keyword: Jewelry, Impermanence, The Three Marks of Existence, Change 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนั มนษุยต์่างมีจุดมุ่งหมายที่จะสรา้งสรรคส์รรพสิ่งใหส้มบรูณ์ ผลิตผลจากระบบอตุสาหกรรมถูก
สรา้งขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการ มีความสม ่าเสมอ เที่ยงตรง แต่ทว่าไรค้วามมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ซึ่งระบบ
อุตสาหกรรมนีส้่งผลกระทบต่อความคิดของผู้คนในเรื่องของความต้องการสิ่งของที่มี ความคงทนถาวร และ                
มีความสมบรูณใ์นตวัเอง ไม่ต่างจากศิลปินเมื่อสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะ ก็ตอ้งการใหผ้ลงานเกิดความสมบรูณแ์บบ 
แต่ในความเป็นจริงแลว้ เราปฏิเสธไม่ไดว้่า ทุกผลงานหรือสิ่งของต่างก็มีส่วนที่ไม่สมบูรณ ์ซึ่งศิลปินและช่างฝีมือ       
ผูส้รา้งสรรคผ์ลงานดว้ยมือของตนตา่งก็ทราบดีถึงขอ้จ ากดัของความสมบรูณแ์บบนัน้  
 จากการที่ขา้พเจา้ไดท้ างานศิลปะอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี ผลงานของขา้พเจา้ถกูสรา้งขึน้
จากการผลิตดว้ยมือและใช้วสัดุหลกัคือกระดาษ บางขัน้ตอนอาจมีการใช้เครื่องจักรมาช่วยเพื่อเป็นการทุ่นแรง       
ลดระยะเวลา และท าใหไ้ดชิ้น้งานที่มีความสม ่าเสมอทกุชิน้ ขา้พเจา้มกัมุ่งหมายใหเ้กิดความสมบรูณแ์บบมากที่สดุ 
หากทกุครัง้ ขา้พเจา้ก็มิอาจหลกีเลี่ยงขอ้ผิดพลาดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ซึ่งเกิดขึน้อยู่เสมอ ความผิดพลาดที่เกิดซ า้ก่อใหเ้กิด
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ต าหนิในชิน้งานและกระทบต่อความรูส้ึกของขา้พเจา้ โดยค่อย ๆ ปรบัทศันคติของขา้พเจ้าใหเ้รียนรู ้ว่าไม่มีสิ่งใด
สมบูรณ์แบบในตัวมันเอง อีกประการหนึ่งคือการใช้กระดาษซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่คงทน จึงเห็นความเปลี่ยนแปลงอัน     
เกิดขึน้กับชิน้งานเมื่อระยะเวลาผ่านไป จนกระทั่ง ท าใหเ้กิดขอ้คิดเก่ียวกับความไม่จีรงัของสรรพสิ่งที่ผันเปลี่ยน       
ไปตามอายุขัย ซึ่งส  าหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้นสามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ได้  และมองว่าใน                     
ความเสือ่มสภาพนัน้ก็มีความงามในแตล่ะช่วงเวลา 
 จากข้อคิดที่ข้าพเจ้าได้รับจากการท างาน  ในเรื่องของการไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง  และ           
ความไม่จีรงัของสรรพสิ่งทัง้หลาย สอดคลอ้งกบัแก่นสจัธรรมเรื่อง “ไตรลกัษณ”์ ในพระพทุธศาสนา ซึ่งพระพทุธเจา้ 
ไดชี้ใ้หเ้ห็นความจริงที่เป็นกฎแห่งธรรมชาติของสิ่งทัง้ปวงที่มีการเปลี่ยนแปลง เกิด-ดบั อยู่เสมอ จึงไม่มีสิ่งใดยั่งยืน
และไมม่ีตวัตนที่แทจ้รงิ 
 ขา้พเจา้จึงเกิดแรงบนัดาลใจที่จะสรา้งสรรคผ์ลงานเครื่องประดบัที่สะทอ้นถึงสภาวะของความไม่จีรงั เพื่อ
แสดงแนวคิดเรื่องไตรลกัษณ์ โดยมี รูปแบบเดิมของผลงานขา้พเจ้าที่ลว้นมุ่งสู่เป้าหมายของความสมบูรณ์แบบ       
เป็นตน้แบบแหง่การแสดงออก โดยจกัเปลีย่นระบบความคิดและกระบวนการท างานทัง้หมดให้เป็นไปอยา่งยอ้นแยง้ 
สูก่ารน าเสนอสิง่ที่แสดงกาลวาระ ความไมจี่รงั และความไมส่มบรูณใ์หป้รากฏในทกุขัน้ตอนและทกุทรรศนะ เกิดเป็น
ผลงานเครื่องประดบัที่มี รูปลกัษณะตรงขา้มกับเครื่องประดบัทั่วไปที่มีความคงทนและส่วนมากท าจากวัสดุมีค่า      
แต่มีคุณค่าในด้านของความหมาย กระบวนการท างานที่เปรียบได้ดุจเดียวกับเครื่องมือน าพาจิตใจให้ได้รับ            
การสั่งสอน และการเรียนรูท้ี่ไดจ้ากการตอบโตก้ับความรูส้กึและความคิดของขา้พเจา้ในฐานะผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน
เครือ่งประดบัใหก้่อเกิดการตระหนกัถึงสจัธรรมแหง่ธรรมชาติของสรรพสิง่ที่ลว้นไมม่ีความยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและสภาพที่เก่ียวกบัความไม่สมบรูณแ์บบและความไมจี่รงัของสรรพสิ่ง  ตามหลกัไตร
ลกัษณแ์หง่พทุธปรชัญา เพื่อน ามาเช่ือมโยงสูก่ารออกแบบและน าเสนอความงามของความไมส่มบรูณแ์บบและความ
ไมจี่รงัผา่นเครือ่งประดบัรว่มสมยั สามารถสรา้งความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความคิดของผูค้นในศตวรรษที่ 21 
 2. เพื่อทดลองหาวิธีการสรา้งสรรคผ์ลงานเครื่องประดบัที่มีความยอ้นแยง้ เป็นไปในทิศทางตรงกันขา้ม
วิธีการท างานแบบเดิม เพื่อใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละแสดงออกถึงสนุทรยีภาพที่เกิดขึน้จากความไมเ่ที่ยงตรง ความไมจี่รงั 
และคาดการณไ์มไ่ด ้ซึง่ทัง้หมดสอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรือ่งไตรลกัษณ ์
 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 
 1. รวบรวมขอ้มลูเพื่อศึกษาเก่ียวกบัไตรลกัษณ ์ท าการวิเคราะหเ์พื่อเกิดความเขา้ใจอย่างชดัเจน และคน้หา
ประเด็นหลกัส าคญัที่จะน ามาเช่ือมโยงสูแ่นวคิดในการออกแบบ 
 2. ศกึษาผลงานของศิลปินและนกัออกแบบที่สรา้งสรรคผ์ลงานที่มีแนวคิดเก่ียวกบัไตรลกัษณ์ เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการสรา้งสรรค์ผลงาน รูปแบบการน าเสนอ และวัสดุที่น  ามาใช้  รวมถึงคน้หาคุณค่าและความส าคัญ          
ของแนวคิดไตรลกัษณท์ี่สง่ผลตอ่การด าเนินชีวิตของผูค้นในศตวรรษที่ 21 
 3. วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อน ามาสรา้งกรอบความคิดสรา้งสรรค ์และคน้หาทศันธาตทุี่สะทอ้นความไมจี่รงั  
 4. ทดลองวัสดุ ทดลองขึน้รูปชิน้งาน และจัดองคป์ระกอบศิลป์ที่แสดงความงามของความเสื่อมสลาย         
ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของความไมจี่รงัในหลกัไตรลกัษณ ์เพื่อคน้หาแนวทางการสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบั 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                           A13 

 5. พฒันาชิน้งานท่ีไดจ้ากแนวทางการสรา้งสรรค ์และสรุปผลการวิจยั 
 

ผลและวิจารณ ์
 1. จากการศึกษาเนื ้อหาของไตรลักษณ์ พบว่าเป็นหลักพุทธธรรมที่กล่าวถึงลักษณะธรรมชาติ  3         
ประการของสิง่ทัง้ปวง หรอืเรยีกวา่ สามญัลกัษณะ อนัประกอบดว้ย อนิจจงั คือ ความไมเ่ที่ยง ทกุสิง่มีการแปรเปลีย่น
เสมอเมื่อเวลาผ่านไป ทุกขงั คือ ความทนอยู่ไม่ได้ ความเสื่อมสลาย อนัเป็นเหตใุหเ้กิดความทุกข ์และอนตัตา คือ 
ความไมใ่ช่ตวัตน ลกัษณะทัง้ 3 ประการเกิดจากเหตปัุจจยัตา่ง ๆ ท่ีแสดงอาการสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั  
 เมื่อศึกษาเนือ้หาจากหนงัสือและบทความที่อธิบายความหมายของไตรลกัษณ ์พบว่ามีค าส าคญัหลายค า   
ที่ปรากฏซ า้อยูใ่นเนือ้หาบอ่ยครัง้ จึงไดท้ าการรวบรวมค าส าคญัตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็นหมวดหมูต่ามหลกัไตรลกัษณ์
ทัง้ 3 ประการ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค าส าคญัที่ปรากฏในเนือ้หาของหลกัไตรลักษณ ์

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

- การเกิด-ดบั 
- ชั่วคราว 
- ปฏิเสธความเทีย่ง 
- เปลีย่นแปลง 
- แปรปรวน 
- แปรสภาพ 
- ไมค่งที ่
- ไมเ่ที่ยง 
- ไมย่ั่งยืน 
- เสือ่มสลาย 

- กดดนั                            - บกพรอ่ง 
- กรอ่น                            - บีบคัน้ 
- กลายรูป                        - ปฏิเสธความสขุ 
- ก่อใหเ้กิดทกุข ์               - ผนัแปร 
- เกิดขึน้และสลายตวั       - แผดเผา 
- ขดัแยง้                          - ไมค่งตวั 
- คงทนอยูไ่มไ่ด ้               - ไมส่มบรูณ ์
- คงอยูใ่นสภาพนัน้ไมไ่ด ้  - ยอ่ยยบั 
- คลอนแคลน                  - เสือ่มโทรม 
- แตกสลาย                     - หมดสภาพ 
 

 

- ปราศจากตวัตน 
- เป็นไปตามเหตปัุจจยั 
- ไมใ่ชต่วัตน 
- ไมไ่ดต้ามปรารถนา 
- ไมเ่ป็นเจา้ใหญ่ 
- ไมเ่ป็นไปในอ านาจ 
- ไมม่ีตวัตนที่แท ้
- ไมย่ดึถือ 
- ไมอ่ยูใ่นอ านาจ 
- ไรเ้จา้ของ 
- วา่งเปลา่ 

 จากนัน้น าค าส าคญัที่ปรากฏมาจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มความหมาย ซึ่งสามารถแบ่งค าออกได ้6 กลุ่ม คือ 
เปลี่ยนแปลง เป็นทกุข ์เสื่อมสภาพ ไม่สมบรูณ ์ควบคมุไม่ได ้และไม่มีตวัตน  จึงจะน าไปใชเ้พื่อสรา้งกรอบความคิด
สรา้งสรรคผ์ลงาน โดยจะน าค าว่า เปลี่ยนแปลง มาใชเ้ป็นหลกั เนื่องจากเป็นกลุม่ค าที่มีจ านวนค าส าคญัมากที่สดุ 
และเป็นค าส าคญัที่อยูใ่นเนือ้หาของหลกัอนิจจงั ซึง่เป็นภาวะที่ปรากฏใหม้องเห็นไดง้่ายและชดัเจน 
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงค าส าคัญที่ปรากฏในเนื้อหาของหลักไตรลักษณโ์ดยจัดกลุ่มตามความหมาย 
ที่มา : วิรนิ เชาวนะ, 2563 

 2. จากการศึกษาผลงานของศิลปินและนกัออกแบบที่สรา้งสรรคผ์ลงานที่มีแนวคิดเก่ียวกับไตรลกัษณ์  
พบว่ามีการสื่อสารเนือ้หาของไตรลกัษณ์ผ่านทัง้ทางสญัลกัษณแ์ละวัสดุ เช่น การใชว้ัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือ     
เคยเป็นสว่นหนึง่ของสิง่มีชีวิตอย่างกระดกูสตัวห์รือเสน้ผม  ที่ท  าใหเ้กิดความสะเทือนอารมณแ์ก่ผูช้ม การใชด้อกไม้
สดที่ท  าใหเ้ห็นการเสื่อมสภาพเมื่อระยะเวลาผ่านไป เป็นตน้ ซึ่งในแต่ละผลงานมีการใชเ้ทคนิคที่แตกต่างกนัออกไป 
โดยมีขอ้สงัเกตอยา่งหนึง่คือ มกัเป็นเทคนิคที่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท างานคอ่นขา้งนาน เช่น การถกัทอ การวาดเสน้
อยา่งละเอียด การจดัเรยีง จึงวิเคราะหไ์ดว้า่ศิลปินไดเ้รยีนรูไ้ตรลกัษณร์ะหวา่งกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
 ไตรลกัษณเ์ป็นประเด็นที่ศิลปินและนักออกแบบใหค้วามสนใจในวงกวา้ง โดยไม่ไดจ้ ากัดเพศ วัย หรือ     
เชือ้ชาติท าใหเ้ห็นว่าในโลกศตวรรษที่ 21 ที่รุดหนา้อย่างรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยี ผูค้นยงัตระหนกัไดถ้ึงความไม่จีรงั
ยั่งยืนของสรรพสิง่ ซึง่จะเป็นรากฐานส าคญัของความคิดในดา้นของการด าเนินชีวิตอยา่งมีสติ  

 3. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทัง้หมดที่ไดร้วบรวมมา จึงพฒันาไปสู่รูปแบบของการก าหนดกรอบความคิด
สร้างสรรค์ โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานจากเดิมที่มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ ไปเป็นการน าเสนอ            
ความไม่สมบูรณแ์บบทัง้ทางดา้นรูปธรรม และนามธรรม เพื่อเป็นการเรียนรูแ้ละสอนตนเองระหว่างกระบวนการ
ท างาน และไดผ้ลงานเป็นเครื่องประดบัที่สะทอ้นไตรลกัษณ ์ โดยแต่ละขัน้ตอนและผลลพัธม์ีความสอดคลอ้งกบัค า
ส าคญัหลกัที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาของไตรลกัษณ ์



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                           A15 

 

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงกรอบความคิดสร้างสรรค ์
ที่มา : วิรนิ เชาวนะ, 2563 

 ส าหรบัทศันธาตุที่ใชใ้นการออกแบบ ขา้พเจา้เลือกเครื่องสกัการะงานดอกไมส้ดประเภทมาลยั เนื่องจาก 
ผู้คนนิยมใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปมาใช้เป็นต้นแบบในการสังเกตทัศนธาตุ โดยสังเกต                  
ถึงเปลี่ยนแปลงของดอกไมส้ด และบนัทึกสภาพที่เปิดเผยใหเ้ห็นถึงความเสื่อมสภาพของดอกไมท้ี่ เหี่ยวแหง้ และ
วิเคราะหท์ศันธาตทุี่แสดงออกถึงความไม่จีรงั การเลือกมาลยัที่ท  าจากดอกไมต้่างชนิดกันดงักล่าว สง่เสริมใหเ้ห็น     
ถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ คือ สี พื ้นผิว รูปทรง และทางนามธรรม คือความรู้สึกแห่ง                    
ความเสือ่มสลายอนัไมม่ีสิ่งใดฉดุรัง้ไวไ้ด ้

 

ภาพที่ 3 การแปรสภาพของมาลัยดอกไม้สด 
ที่มา : วิรนิ เชาวนะ, 2563 
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 ลักษณะทางกายภาพของมาลัยมีการเปลี่ยนแปลง  ได้แก่  สีหม่นหมองลง พื ้นผิวเหี่ยวย่นและ                     
แหง้แข็ง รูปทรงหย่อนคลอ้ย เวา้แหว่ง และหดตวั ซึ่งลกัษณะเหลา่นีส้ง่ผลใหเ้กิดความรูส้กึหดหู่ เศรา้หมอง บกพรอ่ง 
และไมม่ั่นคง 

 

ภาพที่ 4 ทัศนธาตุทางด้านสี พืน้ผิว และรูปทรง ทีไ่ด้จากการสังเกตการแปรสภาพของมาลัย 
ที่มา : วิรนิ เชาวนะ, 2563 

 4.  จากการสงัเกตและวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงของทัศนธาตุของมาลยั จึงน ามาสู่การทดลองวัสดุ      
โดยเลือกกระดาษชนิดต่าง ๆ มาทดลองใหป้รากฏลกัษณะของความเสื่อมสลาย ดว้ยวิธีและปัจจัยต่าง ๆ ไดแ้ก่     
การใชค้วามรอ้น การใชค้วามชืน้ การใชแ้รงกระท า การใชก้ารเสยีดส ีและการใชส้ารเคมี ซึง่ไดผ้ลออกมาเป็นกระดาษ
ที่มีเปลี่ยนสภาพไปทัง้สีที่หม่นไหม ้พืน้ผิวที่ยับย่น ผุกรอบ และรูปทรงที่สูญสลาย ไม่เหลือสภาพเดิม สอดคลอ้ง      
กบัการสงัเกตทศันธาตขุองมาลยัในขัน้ตอนก่อนหนา้ 

 

ภาพที่ 5 การทดลองวัสดุ 
ที่มา : วิรนิ เชาวนะ, 2563 
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 จากผลการทดลองวสัด ุกระดาษที่เลอืกน ามาใชใ้นการออกแบบ คือ กระดาษ Curious Metallics เนื่องจาก
ใหผ้ลลพัธ์ที่แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายไดช้ัดเจนที่สุด จึงน ามาทดลองเพิ่มเติม และขึน้รูปทรง   
ตา่ง  ๆ เพื่อคน้หาแนวทางการออกแบบที่สอดคลอ้งกบัแนวคิดอนัสือ่สารถึงการเปลีย่นแปลงเพื่อเผยความไมส่มบรูณ ์

 

ภาพที่ 6 แนวทางการออกแบบ 
ทีม่า : วิรนิ เชาวนะ, 2563 

 จากภาพที่ 6 ไดท้ าการทดลองขึน้รูปทรงเพื่อคน้หาแนวทางการออกแบบ โดยมีแนวทางอา้งอิงมาจากรูปทรง
ของมาลัยดอกไม้สดที่ เหี่ยวเฉา และรูปทรงอื่น  ๆ จากการพับกระดาษแบบต่าง  ๆ จากนั้นจึงพัฒนาต่อ                      
ดว้ยการผสมผสานระหวา่งการพบักระดาษและกระดาษสว่นท่ีน าไปท าใหเ้กิดลกัษณะของการเสื่อมสลายเขา้ดว้ยกนั 
โดยแสดงการคอ่ย ๆ เปลีย่นแปลงจากสว่นท่ีสมบรูณส์ูส่ว่นท่ีเสือ่มสลาย ดงัภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7 การพัฒนาแนวทางการออกแบบและทดลองขึน้รูปทรง 
ที่มา : วิรนิ เชาวนะ, 2563 

 5. จากแนวทางการออกแบบ ไดน้ ามาพฒันาต่อเพื่อสรา้งสรรคเ์ป็นผลงานเครื่องประดบั แสดงดงัภาพที่ 8
แบบจ าลองชิน้งานมีลกัษณะเป็นวงกลม ซึ่งเป็นรูปร่างที่สื่อถึงความสมบูรณ์ แต่เมื่อพิจารณาโดยรอบชิน้งาน           
จะพบว่าเป็นรูปทรงที่ไม่สมมาตร และประกอบขึน้จากชิน้สว่นที่ค่อย ๆ ถกูท าลายใหม้ีรอยยบัย่นและสทีี่เขม้มากขึน้ 
เพื่อแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงจากความสมบรูณไ์ปสูค่วามเสื่อมสลาย จากนัน้จึงคน้หาพืน้ที่สวมใสบ่นรา่งกาย 
พบว่ามีลกัษณะและขนาดที่เหมาะสมส าหรบัเป็นเข็มกลดั ซึ่งสามารถแสดงชิน้งานใหเ้ห็นไดช้ัดเจนทัง้ชิน้ และ       
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เมื่อน าไปประดบับนรา่งกายจะท าใหชิ้น้งานคอ่ย ๆ หยอ่นคลอ้ยลงเป็นวงรีเมื่อเวลาผา่นไป การเปลีย่นแปลงที่ปรากฏ
ทั้งในลักษณะของชิ ้นงานและการสวมใส่ จึงสอดคล้องกับแนวความคิดที่ต้องการแสดงการแปรสภาพของ           
ความสมบรูณส์ูค่วามเสือ่มสลายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ภาพที่ 8 แบบจ าลองผลงานเคร่ืองประดับทีส่ะท้อนถงึสภาวะของความไม่จีรัง 
ที่มา : วิรนิ เชาวนะ, 2563 
 

สรุป 
 การวิจัยโครงการออกแบบเครื่องประดับที่สะทอ้นถึงสภาวะของความไม่จีรงั ท าใหข้า้พเจ้าคน้พบองค์
ความรูท้ี่สามารถน ามาสรา้งสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยที่แสดงออกถึงแนวคิดของไตรลักษณ์ ในด้าน         
ของความไมเ่ที่ยงของสรรพสิง่ที่มีการแปรเปลีย่นอยูเ่สมอ โดยขา้พเจา้ไดเ้รยีนรูไ้ตรลกัษณผ์า่นกระบวนการสรา้งสรรค์
ผลงาน ท่ีมุง่น าเสนอความงามของความไม่สมบรูณแ์บบ แตก่ลบัท าใหเ้กิดความตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจในความไม่จีรงั
จนเกิดเป็นความสมบรูณภ์ายในจิตใจ  
 ในกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงาน ไดม้ีการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน โดยเริ่มต้นจากการศึกษาความหมาย
ของไตรลกัษณ์ แลว้จึงน ามาวิเคราะหเ์พื่อหาจุดส าคัญส าหรบัใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ  ซึ่งพบว่าแก่นของ   
ความไม่จีรังก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา จากนั้นจึงศึกษาผลงานศิลปกรรมที่ใช้ไตรลักษณ์             
เป็นแนวทางในการสรา้งสรรค ์ซึ่งวิเคราะหไ์ดว้่าศิลปินไดเ้รียนรูไ้ตรลกัษณใ์นระหว่างที่ท  าผลงาน จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด จึงน าไปสู่การสรา้งกรอบความคิดสรา้งสรรค์ที่น  าการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในทุกขั้นตอนทั้งทาง            
ดา้นรูปธรรม ไดแ้ก่ การใชว้สัดุที่แสดงลกัษณะของการเสื่อมสลาย รูปแบบที่ใชท้ศันธาตขุองดอกไมเ้หี่ยวเฉา และ         
ดา้นนามธรรม กลา่วคือ กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานที่มุง่น าเสนอถึงความไม่สมบรูณใ์หป้รากฏ การรบัรูถ้ึงสภาวะ
ไม่เที่ยงผ่านผลงานเครื่องประดบั จากกรอบความคิดสรา้งสรรคท์ี่ได ้น าไปสูก่ารคน้หาทศันธาตโุดยการสงัเกตการ
แปรสภาพของมาลยัดอกไมส้ดจากความสมบูรณส์ดใหม่สู่ความเหี่ยวเฉาร่วงโรย ซึ่งได้บนัทึกทัง้การเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นกายภาพ คือ สทีี่หมน่หมอง พืน้ผิวเหี่ยวยน่ รูปทรงที่หยอ่นคลอ้ยและเวา้แหวง่สง่ผลใหเ้กิดความเปลีย่นแปลง
ทางด้านนามธรรมคือความรู้สึกหดหู่ เศร้าหมอง และไม่มั่นคง เมื่อได้ทัศนธาตุแล้วจึงน ามาทดลองวัสดุ                   
โดยกระท าวิธีการต่าง ๆ ใหก้ระดาษเกิดสี พืน้ผิว และรูปทรงที่แสดงความเสื่อมโทรมผุพงั แลว้จึงน าไปขึน้รูปทรง   
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เพื่อคน้หาแนวทางการออกแบบจนไดอ้อกมาเป็นผลงานเครื่องประดบัที่แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปลกัษณจ์ากความ
สมบรูณไ์ปสูส่นุทรยีะของความเสือ่มสลาย ซึง่ตอบโตก้บัความรูส้กึของผูช้มหรอืผูส้วมใสใ่หไ้ดต้ระหนกัถึงความไมจี่รงั
ยั่งยืนของสรรพสิง่ 
 จากกระบวนการท างานและผลการสร้างสรรค์ชิ ้นงาน ท าให้ได้เครื่องประดับที่สะท้อนถึงสภาวะ               
ของความไม่จีรัง สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และยังสามารถน าไปพัฒนาทางด้าน
องคป์ระกอบศิลป์และพืน้ท่ีติดตัง้บนรา่งกายเพื่อเป็นชดุเครือ่งประดบัที่ดียิ่งขึน้ในอนาคต  
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Khlong Toei Community and Inclusive Urban Development and Design 
 

ณฐัวฒุิ อศัวโกวิทวงศ์1 และ ธราดล เสารช์ยั2 

Nattawut Usavagovitwong1 and Tharadol Sourachai2  

บทคัดย่อ 

 บทความนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นความส าคญัของกระบวนการสรา้งมโนทศันต์่อการเปลีย่นแปลงพืน้ที่เมืองขนาดใหญ่
ของชุมชนผุม้ีรายไดน้อ้ยผ่านกระบวนการออกแบบครอบคลุม (Inclusive design) โดยอาศยัการปฏิบตัิการภาคสนาม
ของ “โครงการพัฒนาพืน้ที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย” หรือสมาร์ท คอมมูนิตี ใ้นพืน้ที่ท่าเรือคลองเตย                        
เป็นขอ้พิพาททางความคิดในการเปลี่ยนรูปรา่งเมืองระหว่างเจา้ของที่ดินและผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน ปฏิบตัิการออกแบบ                 
ไดด้  าเนินงานในช่วง เดือนเมษายนพ.ศ. 2561 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ในพืน้ที่เครือข่ายชุมชนคลองเตย 26 ชุมชน 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) สรา้งทางเลอืกในการฟ้ืนฟเูมืองที่ไดป้ระโยชนร์ว่มกนัของทกุฝ่ายที่ยอมรบัได ้และ 2) เพื่อใหเ้กิด
การมีส่วนร่วมในกลไกการตัดสินใจของคนในพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบต่อการพัฒนา โดยวิธีการศึกษาเป็นการวิจั ย                      
เชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นรว่ม (Participatory action research) โดยภาคีสถาบนัการศึกษาผา่นการเก็บขอ้มลูและส ารวจ
กายภาพพืน้ท่ี ตลอดจนการสรา้งพืน้ท่ีเจราจาเพื่อรบัฟังขอ้มลูผูอ้ยู่อาศยัใน 8 ชุมชน ประกอบดว้ย เงื่อนไข ความคาดหวงั 
ขอ้จ ากัด และวิสยัทัศนใ์นการเปลี่ยนแปลงฟ้ืนฟูพืน้ที่ โดยใช้กลไกเครือข่ายชุมชนคลองเตย ผลผลิตของการศึกษา                      
ไดน้ ามาสูก่ารสรา้งรูปแบบและตวัแบบของการพฒันาพืน้ที่เมือง ที่อยู่อาศยั ที่ครอบคลมุวิถีชีวิต เศรษฐกิจ โครงสรา้ง
สงัคม เพื่อสรา้งกระบวนการเจรจากับเจ้าของที่ดิน โดยพบว่า ผลลพัธ์ของการศึกษาประกอบดว้ย 1) การออกแบบ                
ครอบคุลมเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและมองเห็นปัญหา ขอ้จ ากัด ศักยภาพ และโอกาสจากมุมมอง                   
แบบรว่มแรงรว่มใจการพฒันาพืน้ท่ีอย่างรอบดา้น มากกว่าการออกแบบดว้ยมมุมองแบบบนลงลา่ง (Top-down design 
approach) 2) ได้เพิ่มอ านาจให้เกิดการสรา้งกลไกร่วมที่ผนวกรวมเอาผู้ได้รบัผลกระทบเขา้สู่กลไกในการตัดสินใจ                     
ตอ่การพฒันาพืน้ท่ีระหวา่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีหลายฝ่ายกบัเจา้ของที่ดินไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  
 

ค าส าคัญ : ที่อยูอ่าศยั การออกแบบครอบคลมุ คลองเตย การมีสว่นรว่ม  
 

Abstract  
This article portrays the significance of urban regeneration in a low-income settlement via an inclusive 

design process. Using a participatory design approach, the authors (members of an academic operational 
task-force) had conducted the study from April 2018  to September 2019 .  The goal was to resolve the 
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School of Architecture, Sripatum University, Bangkok 10900, Thailand 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                            A21 
 

mismatched vision between the landowner and residents in 26 Khlong Toei communities. The study’s aim was 
two-fold: 1 )  to provide urban and community regeneration options accepted by every stakeholder and 2 )  to 
include the vulnerable stakeholders in the decision-making dialogue. The authors studied the data collected 
and physical surveys. This included focus groups and workshops in 8  communities; thus, addressing the 
residents’ anticipations, limitations, conditions, and shared visions of the coming change. The study ‘s inclusive 
design process elevates the bargaining power of the residents with the landowner by being included in the 
responsively mutual dialogue. The results of this study help 1) being a tool for better understanding in potentials 
and limits from empathic point of view and 2) illustrate a viable model for housing development and urban 
regeneration; one that exemplifies the interconnection among social structure, economic conditions, and 
lifestyles of the residents.  
 
Keywords : Housing, Inclusive Design, Khlong Toei, Participation 
 

1. บทน า  
แผนแม่บทการพัฒนาพืน้ที่เพื่อการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการใช้ประโยชนใ์นที่ดินของการท่าเรือ                    

แห่งประเทศไทยในพื ้นที่ท่าเรือคลองเตย ได้วางแผนแม่บทตามโครงการ ”Smart Community” คอนโดมีเนียม                       
โดยไดป้รากฏขอ้เสนอ 3 ทางเลือก คือ 1) ใหย้า้ยชุมชนในพืน้ที่ของการท่าเรือไปยังที่ดินที่ทางการท่าเรือไดจ้ัดหาให้                   
ในบริ เวณใกล้เคียงราว 50 ไร่  2) การย้ายชุมชนไปยังพื ้น ท่ีย่านหนองจอกโดยให้กรรมสิทธ์ิ ท่ีดินถาวร และ                                    
3) การรบัเงินเยียวยาเพื่อกลบัภูมิล  าเนา โดยทัง้หมดนี ้ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อการอยู่อาศยัของชุมชนกว่า 14,000 
หลงัคาเรอืน รวม 26 ชมุชนบนพืน้ท่ีปัจจบุนัรวมกนัราว 300 ไร ่ 

การด าเนินตามแผนแม่บทในครัง้นีก้่อใหเ้กิดการปรบัตวัของชุมชนยา้ยกวา้งขวางเนื่องดว้ยปัจจยัสองประการ 
คือ ประการแรก คือการเปลี่ยนแปลงกายภาพการอยู่อาศัยจากการอยู่อาศยัในแนวราบมาสู่การอยู่อาศัยในแนวดิ่ง 
ยงัผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในวิถีชีวิตและเง่ือนไขดา้นความหนาแนน่ ตลอดจนภาระคา่ใชจ้่ายที่ติดตามมาภายหลงั และ
ประการที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการย้ายแหล่งงาน การเปลี่ยนแปลง                         
ของละแวกบ้านที่เคยมีมา ตลอดจนถึงความสัมพันธ์กลุ่มองค์กรชุมชนต่าง  ๆ ในพืน้ที่  จากความเปลี่ยนแปลง                            
ทัง้สองประการจึงมีความจ าเป็นในการสรา้งกระบวนการมีสว่นรว่มเพื่อใหเ้กิดฉนัทามติในการสรา้งอนาคตและวิสยัทศัน์
ใหม่ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพืน้ที่ร่วมกับบทบาทของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาเมือง  อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อน                     
ใหเ้กิดผลในเชิงปฏิบตัิยงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากแนวทางการก าหนดการปรบัปรุงโครงการ
ทัง้หมดเป็นการก าหนดเปา้หมายบนฐานคิดของเจา้ของที่ดินฝ่ายเดียว โดยปราศจากการเปิดพืน้ท่ีเพื่อการเจรจาและสรา้ง
ขอ้ตกลงรว่มที่ผนวกรวมผูม้ีสว่นไดเ้สยีของโครงการอยา่งกวา้งขวางพอ 

โจทยข์องกระบวนการสรา้งฉันทามติร่วมกันในการออกแบบและก าหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ทุกฝ่าย
ยอมรบัไดน้ัน้ตอ้งอาศยัเครื่องมือการออบแบบที่ครอบคลมุขอ้คิดเห็นที่มาจากผูม้ีส่วนไดเ้สียที่รอบดา้น กระบวนการนี ้

ชุมชนในเขตทา่เรือ 

26 ชุมชน 
จ ำนวน 14,503 หลังคำเรือน 
(Google Earth: 2559) 
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อาศัยฐานคิดจากการมองทุกผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลง                       
(Goltsman and Iacofano, 2007)  หรือ  เมืองที่ผนวกรวมทุกภาคส่วน ( Inclusive cities) โดยอาศัยปฏิบัติการ                           
ผ่านกระบวนการออกแบบพัฒนาเมืองแบบครอบคลุม (Inclusive urban design) โดยเฉพาะกับภาคเศรษฐกิจ                           
ไมเ่ป็นทางการ 

  
ภาพท่ี 1 สว่นหนึง่ของโครงการ Smart Community คลองเตยที่ปรบัปรุงบนพืน้ท่ีชมุชนท่ีกระจายอยูใ่นพืน้ท่ีของการทา่เรือ
แหง่ประเทศไทยทัง้หมด 2,300 ไร ่ 
ที่มา: https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2019/03/06/  
 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพื่อสร้างฐานข้อมูลการอยู่อาศัย ตลอดจนการวิเคราะห์ /สังเคราะห์สถานการณ์การทางสังคม -เศรษฐกิจ                               

ของผู้อยู่อาศัยพืน้ที่ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เพื่อสรา้งโปรแกรมการอยู่อาศัย โดยเน้นกระบวนการร่วมสรา้งสรรค์                      
(Co-creation) จากหลากหลายมิติที่เก่ียวขอ้ง 

2.2 เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื ้นที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย โดยมี ฉากทัศน์ (Scenario) ที่หลากหลาย                              
ทัง้ดา้นการใชพ้ืน้ท่ีสาธารณะ การเช่ือมตอ่กบัระบบขนสง่มวลชน การพฒันาเศรษฐกิจของชมุชน ตลอดจนถึง model 
ในการอยูอ่าศยัภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ  

2.3 เพื่อสรา้ง platform ในการท างานท่ีเป็นรูปธรรมในระดบัพืน้ท่ีและนโยบายในการสื่อสารระหว่างภาคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยการสรา้งพืน้ท่ีเจรจาแลกเปลี่ยน (Dialogue) ตลอดถึงการเรียนรูร้ว่มกนัระหว่างชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
สรา้งฉนัทามติรว่มในการแกปั้ญหาการอยูอ่าศยัและการสรา้งวิสยัทศันร์ว่มของการอยูอ่าศยัใหม่ 
 
3. วิธีการศึกษา  

เนื่องจากกระบวนการใหข้อ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการสรา้งพืน้ที่แลกเปลี่ยน (Platform) ที่มีเนือ้หาใหชุ้มชน                      
เป็นหุน้ส่วนในการพฒันาพืน้ที่ยงัขาดการวางวิสัยทศันร์่วมและขัน้ตอนในการด าเนินการที่เป็นจริงบนบริบทของพืน้ที่                   
การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลถุึงอนาคตใหมข่องการพฒันาพืน้ที่คลองเตยจึงตอ้งอาศยัการท างานสองระดบัไปพรอ้ม  ๆ กนั 
อนัประกอบดว้ย   

https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/2019/03/06/
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1. ระดบัพืน้ที่: การสรา้งการมีส่วนรว่มในระดบัละแวกบา้น (Area-based platform) กบัชุมชน กลุ่ม และองคก์ร                  
ในพืน้ท่ี เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และเรยีนรูร้ว่มกนัถึง ความคาดหวงั ความกงัวล เง่ือนไข ศกัยภาพ และขอ้จ ากดั
ของชุมชนที่มีอยู่ในพืน้ที่ โดยคณะผูว้ิจยัใชเ้ครื่องกระบวนการออกแบบ เรียนรูร้ว่มกนัระหว่าง ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบตัิการและการออกแบบอย่างมีสว่นรว่ม (Participatory design) กบัหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานรฐั 
ชุมชน และภาคประชาสงัคมในพืน้ที่ร่วมกันใน 8 ชุมชน รวม 535 หลงัคาเรือน โดยมีเป้าหมายในเชิงผลลพัธ์ 
ดงันี ้

1. การสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมถึงเ ง่ือนไขและสถานการณ์ของการพัฒนาพื ้นที่ที่จ  าเป็น                               
ตอ่การพฒันาเมือง 

2. การประมวลผลขอ้มูล ไดแ้ก่ โอกาส ขอ้จ ากดั ความคาดหวงั เง่ือนไข ทัง้ทางดา้นกายภาพ สงัคม 
เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอ้ม มาสูก่ระบวนการสรา้งทางเลอืกในการพฒันาพืน้ท่ี 

3. การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนภายใตส้ภาพแวดลอ้มเมืองที่เลี่ยนแปลงไป ไดแ้ก่ การศึกษา
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ชมุชนจกัไดร้บัจากการพฒันาพืน้ท่ีและการปรบัปรุงชมุชน  

4. แนวการใหแ้นวทางการพฒันา (Scenario) เพื่อใชใ้นการตดัสินใจระดบันโยบาย ไดแ้ก่  มิติสมัพนัธ์
ของการปอ้งกนัตลิง่กบัความสามารถในการปรบัตวัของชมุชน  

2. ระดับหน่วยงานและนโยบาย: การศึกษาแนวทางการพัฒนาส่วนของเมืองและวิสยัทัศนข์องพืน้ที่คลองเตย                  
ที่ชุมชนสามารถเป็นหุน้สว่นของการพฒันาเมือง  และการแกปั้ญหาที่อยู่อาศยัของชุมชนในพืน้ที่การท่าเรือฯ 
ประกอบดว้ยการด าเนินงานในทางปฏิบตัิการจากสองภาคสว่น ประกอบดว้ย  

1. การจดัใหเ้กิดวงแลกเปลีย่นสาธารณะ (Public dialogue) เพื่อสรา้งความคิดสาธารณะตอ่การพฒันา
พื ้นที่ในฐานะจินตภาพสู่โอกาสใหม่ๆ ของเมือง ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ                          
ภาคประชาสงัคมที่เก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์มูลนิธิดวงประทีป 
มลูนิธิเพื่อการพฒันาที่อยูอ่าศยั คณะกรรมการสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ เครอืขา่ยนกัผังเมือง เป็นตน้ 

2. การสรา้งพืน้ที่ต่อรองและเจรจาถึงการพฒันาพืน้ที่ย่านคลองเตยในระดับมหภาคระหว่างชุมชน                 
กับหน่วยงานของรัฐที่ เ ก่ียวข้อง อาทิ  กระทรวงพัฒนาสังคมฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร องคก์ารรถไฟฟา้มหานคร ฯลฯ   

  

              ภาพท่ี 2 กิจกรรมการสรา้งการออกแบบครอบคลมุ (inclusive design) รว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีในชมุชน 
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4. ผลลัพธท์ี่ได้  
ผลจากการท างานทั้งกลไกพืน้ที่ร่วมกับชุมชนและกลไกรัฐมีผลให้เกิด การสร้างทางเลือกในการเจรจา                    

ต่อรองทางเลือกในการพฒันาพืน้ที่ในระดบัหนึ่ง โดยผงัทางเลือกใหม่ไดเ้พิ่มเติมแนวทางที่เป็นขอ้เสนอใหม่ 5 ประการ 
ประกอบดว้ย  

- การต่อรองพืน้ทีเพื่อพัฒนาทีอยู่อาศัยใหม่จากเดิม 50 ไร่ที่ก าหนดโดยการท่าเรือฯ เป็น 150 ไร่ เพื่อรองรบั
จ านวนผูไ้ดร้บัผลกระทบไดเ้พียงพอและเพื่อใหเ้กิดคุณภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศยัในฐานะที่ที่อยู่อาศยัเป็นสิทธิ                
ขัน้พืน้ฐาน 

- การปรับโปรแกรมของนิเวศการอยู่อาศัยที่เปิดพืน้ที่เศรษฐกิจโดยคนในชุมชนสามารถใช้ประกอบอาชีพ                        
ไดต้ามฐานะ  

- การก าหนดทางเลือกในรูปแบบหน่วยพกัอาศยัที่สอดคลอ้งกับวิถีชีวิต สมาชิกในครวัเรือน และระบบสงัคม                
ของชมุชน  

- การเจรจาขอรับการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภคอาคารเป็นกรณีพิเศษที่เกณฑ์ปกติ                       
ของโครงการท่ีอยูอ่าศยัของรฐัไมค่รอบคลมุ เนื่องจากเป็นการพฒันาพืน้ท่ีในแนวสงู  

- การขยายสทิธิในการเช่าอาคารระยะยาว (ประมาณ 20-30 ปี) เพื่อความมั่นคงในการอยูอ่าศยั 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลลพัธแ์ละขอ้เสนอบางสว่นจากกระบวนการออกแบบครอบคลมุ 

5. สรุป  
ผลสรุปจากการด าเนินการการออกแบบครอบคลุม (Inclusive design) สามารถเอื ้อให้เ กิดทางเลือก                       

ในการปรบัปรุงที่อยู่อาศยัและพืน้ที่เมืองขนาดใหญ่อนัสามารถน าไปสูก่ารเจรจาต่อรองในระดบัที่สงูขึน้ได ้และสามารถ                        
ลดการท างานในลกัษณะ “คู่ตรงขา้ม” ระหว่างเจ้าของที่ดินและผุม้ีส่วนไดเ้สียใหค้ลี่คลายไปสู่ทิศทางที่เดินหน้าได้                    
คณะศึกษาพบว่ามีเง่ือนไขในการออกแบบครอบคลมุอย่างนอ้ย 2 ประการในการสรา้งกลไกที่น  าไปสูก่ารสรา้งวิสยัทศัน์
รว่มใหม่ จากเดิมที่มีเพียง 3 ทางเลือก สูค่วามเป็นไปไดอ้ื่น ๆ ในการพฒันาพืน้ที่และเมือง ประกอบดว้ย ประการที่หนึ่ง 
การออกแบบครอบคุลมเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจและมองเห็นปัญหา ขอ้จ ากัด ศักยภาพ และโอกาส                   
จากมุมมองแบบร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาพืน้ที่อย่างรอบดา้น มากกว่าการออกแบบดว้ยมุมมองแบบบนลงล่าง                   
(Top-down design approach) และประการที่สอง กระบวนการออกแบบครอบคลมุไดเ้พิ่มอ านาจใหเ้กิดการสรา้งกลไก
ร่วมที่ผนวกรวมเอาผูไ้ดร้บัผลกระทบเขา้สู่กลไกในการตดัสินใจต่อการพฒันาพืน้ที่ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียหลายฝ่าย                  
กบัเจา้ของที่ดินไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั  
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อัตลักษณชุ์มชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ สู่การสร้างสรรคเ์คร่ืองประดับร่วมสมัย 
The Identity of Wualai Community in Chiangmai Province to Contemporary Jewelry 
 
องัควิภาษ์ ตระกลูวีระยทุธ์1 และ อ. ดร.วินิตา คงประดิษฐ์2 

Aungkawipa Trakunveelayut1 and  Winita Kongpradit, Ph.D.2 

 

บทคัดย่อ 
 
 ชมุชนววัลาย เป็นชุมชนท่ีมีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ถือเป็นแหลง่ตน้ก าเนิดงานหตัถกรรมเครื่องเงิน
ที่มีช่ือเสียงของจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยในครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวตัิความเป็นมา และความสมัพนัธ์    
ของชุมชนวัวลายที่มีต่องานหัตถกรรมเครื่องเงิน โดยได้มุ่งเน้นการศึ กษาไปที่อัตลักษณ์ของชุมชนวัวลาย                     
จงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อน ามาสรา้งสรรคเ์ป็นผลงานเครือ่งประดบัรว่มสมยั 
 กระบวนการในการวิจัย มีขั้นตอนของการเก็บข้อมูลที่ เริ่มต้นจากการค้นคว้าข้อ มูลในเชิงเนื ้อหา                   
และตามดว้ยการศึกษาขอ้มูลในเชิงปฏิบัติ โดยการลงพืน้ที่ชุมชนวัวลาย รวบรวมขอ้มูลที่ไดม้าท าการวิเคราะห ์                 
เพื่อจ าแนกอตัลกัษณข์องชุมชนออกเป็นคุณค่า สรุปได ้5 ขอ้ คือ คุณค่าดา้นประวัติศาสตร ์คุณค่าดา้นสุนทรียะ               
และความงาม คณุค่าดา้นวิทยาศาสตร ์คณุค่าด้านสงัคม และคุณค่าดา้นจิตวิญญาณ สงัเคราะหเ์พื่อใหไ้ดข้อ้สรุป 
และน าไปสู่กระบวนการสรา้งสรรคชิ์น้งานเครื่องประดับ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ชุด ตามการแบ่งกลุ่มช่วงเวลาการสวด                     
13 กณัฑเ์ทศน ์มีรูปแบบตามฤดกูาล รวมถึงวสัดุที่เลือกใชม้ีการผสมผสานกนัระหว่างโลหะเงิน ทองแดง อลมูิเนียม 
และไม ้ซึ่งมีที่มาจากแนวคิดของความสมัพันธ์ที่มีในชุมชน โดยมีที่มาจากเรื่องราวของประเพณีเทศนม์หาชาติ                   
แบบลา้นนา ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบา้นวัวลายให้ความส าคัญ และยังคงมีการสืบต่อกันอยู่ การเทศน์มหาชาติ                 
แบบลา้นนาด้วยนักปราชญ์ลา้นนาได้มีการก าหนดชาดกธรรมประจ า ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด ตามความเช่ือ                          
ของชาวลา้นนาในเรือ่งของช่วงเวลา ดวงดาว และการใหค้วามส าคญักบัฤดกูาลของคนในชมุชน นิยมเริม่จดัการสวด
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลปีใหม่เมือง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้มีชีวิตที่ดีไปตลอดทั้งปี 
เครือ่งประดบัชดุนีจ้ึงสรา้งสรรคข์ึน้เปรยีบเสมือนตวัแทนของความเป็นสริมิงคลตามความเช่ือของคนในชมุชนววัลาย 
 การวิจัยในครัง้นี ้น าเสนอวิถีการด าเนินชีวิต ความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชาวบ้าน                   
มาผสมผสานถ่ายทอดในรูปแบบเครื่องประดบั ทัง้นีเ้พื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนววัลาย 
รวมไปถึงเป็นการช่วยส่งเสริมการอนรุกัษ์ และน าเสนออตัลกัษณท์างวฒันธรรมของชุมชน ผ่านงานเครื่องประดบั             
รว่มสมยั พรอ้มสรา้งความรู ้และความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ของชาวบา้นชมุชนววัลาย 
 
ค าส าคัญ  :  อตัลกัษณ ์ชมุชนววัลาย เครือ่งประดบัรว่มสมยั 
 
 
1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand 
2 “เรื่องเดียวกนั” 
  “Ibid”  
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Abstract 
 

 The community of Wualai has a long history as the origin of silverware handcraft in Chiang Mai 
province. The purpose of this research was to study the history of the relationship between the community 
itself and the silverware handcraft by identifying and analyzing the identity of the community into the 
contemporary jewelry design process. 
 The research started from collecting document as secondary data, followed by the survey of actual 
area as primary data. After that, they were identified and analyzed into 5 significant values as followed: 
historical value, aesthetic value, scientific value, social value, and spiritual value. Then they were 
synthesized to a conclusion that leaded to the design process to contemporary jewelry. There are 4 sets in 
the collection, 13 life periods prays of Lord Buddha that divided by seasonal themes. The combination of 
materials such as silver, copper, aluminum, and wood were chosen based on the community’s tradition, 
identity and relationship between them as Lanna cultural heritage. It is significant by the Jataka Dharma 
determination of the year, month and birthdate which according to the belief of Lanna people about timing, 
stars that depicted all four weather seasons. During the Songkran or The Lanna New Year Festival, prayers 
conducted pray as it is considered a fresh beginning to have a good life throughout that year. The jewelry 
collection represents prospectus and good fortune according to the beliefs of the people in the community. 
 In conclusion, the result presents the way of life, art and cultural heritage and develops into 
contemporary jewelry that reflects the obvious identity of the Wualai community to promote the preservation 
of cultural identity, as well as to show the appreciation of local wisdoms and knowledges.  
 
Keywords:  Identity Wualai Community Contemporary Jewelry 
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บทน า 

 ชุมชนววัลาย เป็นชุมชนที่ท  างานหตักรรมเครื่องเงินอยู่คู่กบัชาวลา้นนามามากกว่า 700 ปี1 ตัง้อยู่บริเวณ
ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยประวตัิการท าเครื่องเงินของชุมชนววัลายนัน้ เริ่มตัง้แต่
ครัง้สมัยพญามังรายสรา้งเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839 2 ช่วงนั้นพระชนมายุได้ 58 ชันษา                        
พระองคท์รงเป็นกษัตริยท์ี่มีพระปรีชาสามารถและเป็นนกัพัฒนาจึงไดส้่งเสริมใหป้ระชาชนมีอาชีพที่หลากหลาย
นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม โดยพระองคไ์ดท้รงสรา้งสัมพนัธ์อนัดีกับหวัเมืองอื่น เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
วฒันธรรมความรู ้และการเจรจาขอน าช่างฝีมือจากอาณาจักรพุกามหรือพม่ามายงัเชียงใหม่ และท าการฝึกอาชีพ
ใหก้บัชาวบา้น โดยช่างฝีมือที่ไดม้านัน้ประกอบดว้ย ช่างเงิน ช่างทอง ช่างฆอ้ง ช่างตอ้ง ช่างแตม้ ช่างเขิน เป็นตน้  
 พญามงัรายทรงปกครองเมืองเชียงใหมใ่หม้ีความเจรญิรุง่เรอืงทัง้ทางดา้นการเมือง การปกครอง ศิลปะ และ
วฒันธรรม จนเป็นที่ยอมรบัของอาณาจกัรขา้งเคียง มีช่างหตัถกรรมพืน้บา้นที่ไดร้บัการฝึกฝนและมีการท าที่สืบเนื่อง
นบัตัง้แต่นัน้มา พญามงัรายไดส้ิน้พระชนมเ์มื่อ พ.ศ. 1860 รวมพระชนมายุได ้79 ชันษา (นบัปีการปกครองตัง้แต่ 
พ.ศ. 1839-1860) ในระยะเวลาต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2317 ช่วงสมยัของพระเจา้กาวิละกอบกูเ้มืองเชียงใหม่จากพม่า             
ไดส้  าเร็จ ขณะนัน้พระเจา้กาวิละมีอายไุดเ้พียง 32 ปี ช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงที่เมืองเชียงใหมก่ลายเป็นเมืองรา้งรว่ม 20 ปี 
(2319-2339) เพราะชาวบา้นหนีภยัสงครามเขา้ไปอาศยัอยู่ในป่าในเขา และในช่วงปี พ.ศ. 2325 ไดเ้กิดเหตุการณ์
ผลดัแผ่นดินเจา้พระยาจกัรีไดป้ราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศจ์กัรี พระเจา้อยู่หวัทรงถือเป็นความชอบ           
ที่พระเจา้กาวิละน าขา้วของและไพร่พลถวาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้เจา้พระเจ้ากาวิละซึ่งขณะนัน้                 
อายุได ้40 ปี เป็นพระยามงัรายวชิรปราการก าแพงแกว้ครองเมืองเชียงใหม่ ในยุคของพระเจา้กาวิละถือไดว้่าเป็น
ช่วงเวลาแห่งการฟ้ืนฟูเมืองที่เรียกว่ายคุ “เก็บผกัใสซ่า้ เก็บขา้ใสเ่มือง” พระเจา้กาวิละไดท้ าการสง่ทหารไปประกาศ
บอกใหช้าวบา้นกลับเข้ามา โดยใหร้าชสกุลต่างๆเขา้มาตั้งรกรากในเมือง และท าการกวาดตอ้นชาวบ้าน สล่า
(ช่างฝีมือ) ท่ีอยูแ่ถบลุม่แมน่ า้สาละวินใหเ้ขา้มาอยู่ในบรเิวณรอบก าแพงเมืองเชียงใหม่3 
 ส าหรับช่างเงินบ้านวัวลาย เดิมนั้นมาจากช่ือหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แขวงเมืองป่ัน ทางฝ่ังตะวันตก                  
ของลุ่มแม่น า้สาละวิน และมีช่ือว่าหมู่บ้านงัวลาย โดยการกวาดต้อนของพระเจ้ากาวิละได้โปรดให้ชาวบ้าน                       
ที่มาจากบา้นงัวลาย ตัง้รกรากในบริเวณวัดหมื่นสารและท าการเรียกช่ือ ”บา้นงัวลาย” ตามช่ือเดิม โดยชาวบา้น                   
ที่ถกูกวาดตอ้นมานีส้ว่นใหญ่เป็นช่างฝีมือที่มีความรูแ้ละทกัษะในการท าเครื่องเงิน มีองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัการสืบทอด            
มาจากบรรพบรุุษ และยดึถือเป็นอาชีพจนมาถึงปัจจบุนั  
 จากเรื่องราวทางประวตัิศาสตรท์ี่มีมาอย่างยาวนาน กว่าที่ชุมชนววัลายจะกลายมาเป็นชุมชนหตัถกรรม                
ที่มีช่ือเสียงในด้านการสลักดุนโลหะเป็นอย่างมากในทุกวันนี ้ ชาวบ้านวัวลายได้ผ่านเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ                     
มามากมาย ซึ่งสิ่ ง เหล่านั้นได้หล่อหลอมให้เ กิดเป็นวิ ถีการด า เนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และการคิดค้น                               
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ินที่มีความเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะตน และน ามาใชไ้ดอ้ย่างกลมกลืนกนั จนสามารถถ่ายทอดออกมา 
ในรูปแบบชิน้งานท่ีมีความวิจิตรสวยงาม เสมือนท าการถ่ายทอดออกมาจากจิตวิญญาณที่แทจ้รงิ 
 
 1ศูนยศ์ึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ลา้นนาวดัศรีสพุรรณ, ศิลปหัตถกรรมอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ร่วมฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค ์

เชียงใหม่, (เชียงใหม ่: บริษัท สเุทพการพิมพแ์อนดม์ีเดีย จ ากดั), หนา้41 
 2ผศ.ดร.ชาญณรงค ์ศรีสวุรรณ, ผศ.ดร.องุ่นทิพย ์ศรีสวุรรณ, ทวีศกัดิ์ เกียรติวีระศักดิ์, วรงค ์วงศล์งักา, รฏัฐา ฤทธิศร. ผศ.ดร. ระวีวรรณ โอฬารรตันม์ณี, 
และรศ.ดร วิฑรูย ์เหลียวรุง่เรือง, เมืองเชียงใหม่ ศิลปะ สถาปัตยกรรมและความเช่ือ, (เชียงใหม ่: หา้งหุน้สว่นจ ากดัภทระพรีเพลส, 2557), หนา้ 12 
 3สรสัวดี อ๋องสกลุ, ประวัติศาสตรล้์านนา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร,์ 2544), หนา้ 264-268 
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 แมว้า่ชมุชนววัลายจะมีประวตัิที่ยาวนาน และมีช่ือเสียงดา้นการท าโลหะภณัฑ ์แตด่ว้ยพฒันาการของชมุชน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ โครงสรา้งพืน้ฐานของพืน้ที่ หากแต่ค่านิยม
ของคนในชมุชนที่มกัจะท าแต่เครื่องใชโ้ลหะภณัฑรู์ปแบบเดียว ไม่ไดม้ีการพฒันาปรบัเปลี่ยนหรือประยกุตส์รา้งเป็น
งานเครือ่งประดบัท่ีมีความชดัเจนมากนกั อีกทัง้ความนิยมในคณุคา่ และภมูิปัญญาจากบรรพบรุุษเริม่ลดนอ้ยถอยลง
ในกลุ่มคนยุคหลัง การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้จึงต้องการศึกษาอัตลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของชาวบ้านวัวลาย                     
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าเสนอวิถีการด าเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน ถ่ายทอดในรูปแบบ
เครื่องประดับที่สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวัวลายได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง                                 
เป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรกัษ์ และน าเสนออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนผ่านงานเครื่องประดบัร่วมสมัย 
พร้อมสร้างองค์ความรู้ และความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของชาวบ้านชุมชนวัวลาย                    
จงัหวดัเชียงใหม ่
 

วัตถปุระสงคข์องการวิจัย 
1. ศกึษาประวตัิศาสตรแ์ละความสมัพนัธข์องงานหตัถกรรมเครือ่งเงินกบัชมุชนบา้นววัลาย 
2. ศึกษาและวิเคราะหก์ารประเมินคุณค่าโดดเด่นที่ส  าคญัเพื่อการส่งเสริมและอนุรกัษ์  โดยผ่านผลงาน

เครือ่งประดบัรว่มสมยั 
3. เพื่อออกแบบเครือ่งประดบัท่ีสะทอ้นคณุคา่จากอตัลกัษณท์ี่แทจ้รงิของชมุชนววัลาย 

 

วิธีการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนวิธีการวิจยั 
ที่มา : สรุปแผนผงัโดย นางสาวองัควิภาษ์ ตระกลูวีระยทุธ ์

 

   ขั้นตอนการทดลองและสร้างผลงาน 

ผลติชิน้งานเครือ่งประดบัรว่มสมยั 
 

คดัเลอืกแบบ และเทคนิค 

ทดลองวสัด ุ
 

สงัเคราะหข์อ้มลู เพื่อ
น ามาออกแบบงาน 

 

สรุปผลการทดลอง 
1. เลอืกแบบที่เหมาะสม จากการใชค้ณุคา่ทัง้ 5 ขอ้  
2. เลอืกใชเ้ทคนคิการตอกดนุลาย ของชมุชนววัลาย  
3. เลอืกโลหะอลมูิเนียมมาใชใ้นการตอกดนุลาย 

4. เลอืกน าไมม้าผสมรว่มกบัการออกแบบชิน้งาน  
 

   ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

คน้ควา้ขอ้มลู 

ขอ้มลูปฐมภมู ิ
 

ขอ้มลูทตุิยภมู ิ
 

วิเคราะห ์และจ าแนกขอ้มลู 
1. คณุคา่ดา้นประวตัิศาสตร ์
2. คณุคา่ดา้นสนุทรยีะและความงาม 

3. คณุคา่ดา้นวิทยาศาสตร ์
4. คณุคา่ดา้นสงัคม 

5. คณุคา่ดา้นจิตวิญญาณ 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูลจากการศึกษาวิจัย  

1. คุณค่าทางประวัติศาสตร ์ 
- ความสมัพนัธแ์บบพี่นอ้งที่มีมายาวนาน ทัง้ชมุชนจึงใชเ้ทคนิควิธีการเดียวกนั  
- การถ่ายทอดเรือ่งราวลงบนชิน้งาน เสมือนเป็นภาพเลา่เรือ่ง  
- มีความหลากหลาย โดยมีที่มาจากการรวมกนัของหลายชนเผา่ มีการผสมกนัทางศิลปะ โดยไมไ่ดม้ี

รูปแบบจ ากดัที่ตายตวัในการท างานของแตล่ะคน 
ผลการสังเคราะหจ์ากคุณค่าทางประวัติศาสตร ์
- มีการใชก้ระบวนการตอกดนุลายโลหะของชมุชนววัลาย  
- เลอืกการออกแบบในรูปแบบของการถ่ายทอดเรือ่งราวออกมา “เป็นภาพเรือ่งเลา่” 
- การใชว้สัดรุว่มที่มีการผสมกบัไม ้เพื่อสือ่ถึงความหลากหลายที่มีความผสมผสานกนั 

2. คุณค่าทางด้านสุนทรียะและความงาม 
- โดดเด่นในเรื่องของการตอกดุนลายแบบนูนสงู ที่ตอกจากดา้นในก่อนแลว้ค่อยตอกกลบัดา้นนอก 

เพื่อความคมชดัของลวดลาย  
- ลวดลายแต่เดิมนัน้เริ่มตน้จากลายเกลีย้ง หรือไม่มีลวดลาย และต่อมาได้เพิ่มลวดลายที่ไดพ้บเห็น    

ในชีวิตประจ าวนั คือลายชนบท และลวดลายที่เก่ียวขอ้งกบัทางพระพทุธศาสนา 
- ในการตอกขนัเงินแตล่ะขนันัน้ มกัจะมีการแบง่เป็นตอนๆ โดยใน 1 ขนั อาจมีเรือ่งราว 4-5 ตอน  
- อัตลกัษณ์ของแต่ละตระกูลมักจะมีความแตกต่างกันบา้ง ซึ่งสงัเกตไดจ้ากลายหรือสญัลักษณ์                 

ทีม่ีเพิ่มเขา้มา เช่น ตระกลูจิโนรสมกันิยมใชต้น้ไมคู้่ และลายจดุ เพื่อเป็นการกัน้ช่องในแตล่ะตอน 
ผลการสังเคราะหจ์ากคุณค่าทางด้านสุนทรียะและความงาม 
- การตอกดนุลายแบบลายนนูสงู  
- การออกแบบ โดยท าการเลา่เรือ่งในแตล่ะตอนทัง้หมด 13 ตอน 

3. คุณค่าด้านวิทยาศาสตร ์
- สมยัก่อนการผลิตจะเริ่มตน้จากการน าของใชท้ี่มีสว่นประกอบของโลหะเงิน หรือเหรียญรูปีอินเดีย 

มาท าการหลอมแลว้น าไปขึน้รูปชิน้งาน  ซึ่งปริมาณเนือ้เงินที่อยู่ในเหรียญรูปีจะอยู่ที่ 97-98%                 
ซึ่งในสมัยนีไ้ม่สามารถหาเหรียญแบบนัน้ไดแ้ลว้ จึงมีการใช้เนือ้เงินบริสุทธ์ิแทน ซึ่งเริ่มตน้ใช้ท่ี 
99.99%  เพราะมีความแตกตา่งกนัไมม่าก และมีความออ่นตวัง่ายตอ่การขึน้รูป 

- ตอ่มาเริม่มีการปรบัเปลีย่นสดัสว่นของเนือ้เงินบรสิทุธ์ิลดลง และไดม้ีการเพิ่มการใชโ้ลหะ อลมูิเนียม
มากขึน้ เพื่อช่วยลดตน้ทนุ และปรบัราคาใหต้รงตามความตอ้งการของตลาด 

ผลการสังเคราะหจ์ากคุณค่าด้านวิทยาศาสตร ์
- ใชโ้ลหะอลมูิเนียมในการตอกดนุลาย เนื่องจากน า้หนกัเบามีความยืดหยุน่ และง่ายตอ่การตอก 

4. คุณค่าด้านสังคม 
- สมยัก่อนนัน้ถนนทัง้สายทกุบา้นจะมีเตาเสา่ และมีอาชีพท าเครือ่งเงิน  
- ชาวบา้นมีทกัษะ และเทคนิคในการท าที่เหมือนกนั เพราะมีการสอน และแบง่ปันกนัในรูปแบบพ่ีนอ้ง 
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ผลการสังเคราะหคุ์ณค่าด้านสังคม 
- ชาวบา้นเป็นผูม้ีสว่นรว่มในการดนุลาย  เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดส้รา้งความภมูิใจใหก้บัคนในชมุชน  
- ชิน้งานเครื่องประดบัมีการออกแบบเพื่อสะทอ้นถึงอตัลกัษณช์ุมชน และสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ            

ในศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ของชาวบา้นชมุชนววัลาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
5. คุณค่าด้านจิตวิญญาณ 
- ชมุชนววัลายมีความผกูพนักบัพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก ของใชส้ว่นมากที่ผลิตขึน้มาก็มกัน าไปใช้

ในวนัส าคญัๆทางศาสนา โดยเฉพาะขนัเงิน  
- ขนัเงิน หรือ สลงุ คือผลิตภณัฑท์ี่ชาวบา้นววัลายนิยมท า และน าไปใชใ้ส่ดอกไมธู้ปเทียนถือเขา้วดั           

ในวนัส าคญัตา่งๆทางศาสนาพทุธ เพราะเป็นการสือ่ถึงฐานะของผูท้ี่ใช้ 
- ลวดลายพระเวสสนัดรที่มกัน ามาท าการตอกดนุลาย มีที่มาจากเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา คือ

กณัฑเ์ทศนม์หาชาติ โดยในสมยัก่อนผูค้นจะนิยมแต่งกายถือขนัเงิน ที่ใสด่อกไมธู้ปเทียนเขา้ไปฟัง
เทศน์มหาชาติในช่วงปีใหม่ โดยจะแบ่งกัณฑ์เทศน์ตามปีเกิด และนิยมฟังจนจบทั้ง13กัณฑ์                    
เพราะมีความเช่ือวา่จะไดร้บับญุมาก  

ผลการสังเคราะหด์้านจิตวิญญาณ 
- ออกแบบที่ใชเ้รื่องความเช่ือ และความผกูพนักบัทางพระพุทธศาสนาของคนในชุมชน  โดยเลือกใช้

เรือ่งราวของ 13 กณัฑเ์ทศน ์
 
 การทดลองวัสดุและเทคนิคให้เหมาะสมกับงานเคร่ืองประดับ วสัดทุี่ไดเ้ลือกใชม้ีการผสมผสานกัน
ระหวา่งโลหะเงิน ทองแดง อลมูิเนียม และไม ้ซึง่จากการที่ไดท้ดลองใชโ้ลหะรว่มกบัไมท้ี่มีอยูใ่นชมุชน และจากการใช้
เทคนิคการตอกดุนลายของชุมชนวัวลาย ผลการทดลองพบว่าโลหะและไม้ที่น  ามาออกแบบร่วมกันนั้น                           
สามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกที่สื่อถึงความร่วมสมัย และแสดงถึงความหลากหลายที่มีการผสมผสานกัน                             
โดยไมท้ี่น  ามาใชเ้ป็นไมส้กัที่เหลอืจากชุมชนเครือ่งเขินนนัทาราม น ามากลงึเป็นวงกลมและยอ้มสี จะพบวา่แผน่โลหะ
ที่ตอกดุนลายมีความโดดเด่นกับไม้ที่ใช้เป็นอย่างดี ซึ่งไม้จะมีขนาดของวงที่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามที่มา                      
ของงานออกแบบ ที่ตอ้งการสือ่ถึงการอยูร่ว่มกนัของคนในชมุชนทัง้คนรุน่เก่า รุน่ปัจจบุนั และคนรุน่ใหม่ 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ผลการทดลองวสัดแุละเทคนิคใหเ้หมาะสมกบังานเครือ่งประดบั 
ที่มา : ถ่ายโดย นางสาวองัควิภาษ์ ตระกลูวีระยทุธ ์เมื่อวนัท่ี 1 เดือนมีนาคม 2563 
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 การสรุปและออกแบบชิน้งาน จากกระบวนการศกึษาวจิยั ท าใหไ้ดข้อ้สรุปของงานออกแบบ ดงันี ้
ตางรางที่ 1 แสดงผลการสรุปและออกแบบชิน้งาน 

ผลสรุปการออกแบบ รูปภาพ ที่มาและแนวคิด 
เลอืกใชโ้ลหะอลมูิเนียม
ในการตอกดนุลาย 
รว่มกบัการใชไ้ม ้

 
 
 

  - จากคุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ อลูมิเนียมมี
ความยืดหยุน่ และง่ายตอ่การตอกดนุลาย 
- ใช้เศษไมส้กัจากชุมชนพี่น้อง คือชุมชนเครื่อง
เขินนนัทาราม 
- จากคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อสื่อถึง
ความสมัพนัธ ์และความหลากหลาย 

เลอืกใชเ้ทคนคิการตอกดนุ 
ของชมุชนววัลาย 
 

 - จากคุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม              
การตอกดนุจะเป็นแบบนนูสงู ท่ีตอกจากดา้นใน
แลว้คอ่ยตอกกลบัดา้นนอกเพื่อความคมชดั 

เลอืกใชล้วดลายจาก 13 
กณัฑเ์ทศน ์
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- จากคุณค่าด้านจิตวิญญาณ  ชุมชนวัวลาย            
มีความผกูพนักบัพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก 
- ช่วงปีใหม่ของชาวลา้นนา ผูค้นมักนิยมเขา้วัด
เพื่อฟังกัณฑเ์ทศนม์หาเวสสนัดรชาดก โดยจะ
แบ่งกัณฑเ์ทศน์ตามปีเกิด มีทั้งหมด13 กัณฑ์ 
และมีความเช่ือวา่ใครฟังจบจะไดร้บับญุมาก 

เลอืกใชก้ารออกแบบ โดย
ถ่ายทอดเรือ่งราว และ
จดัแบง่งานเป็นกลุม่ๆ ตาม
ความเช่ือในเรือ่งของปีเกิด 
และทิศของชาวลา้นนา 
 
 

  - จากคุณค่าด้านสุนทรียะและความงาม               
การตอกขนัมกัจะมีการแบง่เรือ่งราวเป็นตอนๆ  
- จากคุณค่าด้านจิตวิญญาณ ความเช่ือของ              
คนลา้นนาในเรื่องปีเกิด ทิศ และดวงดาวนั้น                 
มีความผูกพันอยู่  ในวิถีชีวิตตลอดเวลา ตัง้แต่
เกิดจนตาย โดย จารีตประเพณีหลายอย่าง         
ลว้นมีที่มาจากแนวคิดนี ้

- จดัแบ่งงานที่ตอกดุน 13 กัณฑ ์ออกเป็นกลุ่ม 3 
กลุ่ม ตามตารางเวลาที่ของวัดที่ได้แบ่งสวด
กณัฑเ์ทศนต์ามปีเกิด คือช่วงเชา้ บา่ย ค ่า 

- ออกแบบชิน้งาน จาก 3 กลุ่ม ตามความเช่ือใน
เรือ่งของการเริม่ตน้ฤดกูาล และทิศทาง  

การตอกดนุลาย ไดส้ง่ให้
ชาวบา้นในชมุชนท า 

 
 
 

- จากคุณค่าด้านสังคม เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
รายไดใ้หก้บัคนในชมุชน 
- สะทอ้นถึงอตัลกัษณช์มุชน 
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ภาพที่ 3 ผลงานแผน่ตอกดนุลายที่ใชก้ารออกแบบรว่มกบัไม ้
ที่มา : ถ่ายโดย นางสาวองัควิภาษ์ ตระกลูวีระยทุธ ์เมื่อวนัท่ี 1 เดือนมีนาคม 2563 

 
 สรุปรูปแบบงานชิน้งาน และความสัมพันธข์องงานออกแบบ ไดข้อ้สรุปของงานออกแบบ ดงันี ้
 1. งานออกแบบเคร่ืองประดับชุดฤดูร้อน  

 แบ่งตามกลุ่มที่เขา้ฟังสวดช่วงเวลา 06.00–10.00 น. ประกอบดว้ย กัณฑท์ศพรคือคนเกิดปีชวด(ปีหนู)     
กัณฑ์หิมพานต์คือคนเกิดปีฉลู(ปีวัว) ทานกัณฑ์คือคนเกิดปีขาล(ปีเสือ) กัณฑ์วนประเวศน์คือคนเกิดปีเถาะ                      
(ปีกระตา่ย) 
 แนวคิดการออกแบบ 

- ฤดรูอ้น แสงแดด และแสงเงา 
- ใชล้กัษณะการจดัวางของเสน้ลวดเป็นสือ่ในการออกแบบ ใชส้ขีองลวดในการสือ่ถึงแสงและเงา 

ความสัมพันธข์องงานออกแบบกับประเพณีที่ส าคัญและต าแหน่งของร่างกาย 
- อยูส่ว่นบนของรา่งกาย เพราะดว้ยความหมาย และความศรทัธาที่มีตอ่เรือ่งราวที่ไดท้  าการออกแบบ 
- เป็นเข็มกลดั เพื่อสือ่ถึงช่วงฤดรูอ้นในประเพณีปีใหมเ่มือง โดยทีผู่ค้นมกัหม่สไบกลดัเข็มกลดัเขา้วดั 
- การแต่งกายของผู้หญิงล้านนาสมัยก่อน มักนิยมใส่ล็อกเก็ตที่ เ ก็บรูปบุคคลส าคัญแทนใจ                   

ในการออกแบบจึงท าเป็นเข็มกลดั และใชแ้ผน่ภาพท่ีอยูต่รงกลางแทนรูปภาพท่ีส าคญั 
- ใชรู้ปทรงที่มีความโปรง่ เพื่อสือ่ถึงช่วงฤดรูอ้น 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 รูปงานออกแบบเครือ่งประดบัชดุฤดรูอ้น 
 

 2. งานออกแบบเคร่ืองประดับชุดฤดูฝน 
 แบ่งตามกลุ่มที่เขา้ฟังสวดช่วงเวลา 13.00–17.00 น. ประกอบดว้ย กัณฑช์ูชกคือคนเกิดปีมะโรง(งูใหญ่) 
กณัฑจ์ลุพนคือคนเกิดปีมะเสง็(งเูลก็) กณัฑม์หาพนคือคนเกิดปีมะเมีย(มา้) กณัฑก์มุารคือคนเกิดปีมะแม(แพะ) 
 แนวคิดการออกแบบ 

- ฤดฝูนของทางลา้นนา ผูค้นมกันิยมจดักิจกรรม และแตง่ตวัเพื่อเขา้วดัไปท าบญุเป็นประจ า 

- การแตง่กายของชาวลา้นนามกันิยมรวบผม แตง่กายเรยีบรอ้ยเขา้วดั และมกัมีการใชป่ิ้นปักผม 

ความสัมพันธข์องงานออกแบบกับประเพณีที่ส าคัญและต าแหน่งของร่างกาย 

- อยูส่ว่นบนของรา่งกาย เพราะดว้ยความหมาย และความศรทัธาที่มีตอ่เรือ่งราวที่ไดท้  าการออกแบบ 
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- ฤดฝูนมกัคิดถึงความชุ่มฉ ่า และหยดน า้ จึงไดอ้อกแบบใหม้ีเสน้สายที่เปรยีบเสมือนสายฝน 

- รอบวงของแผน่ตอกใชก้ารตอกดนุลาย เพื่อสือ่ถึงอตัลกัษณท์ีม่กัพบเห็นบนลายขอบขนัเงิน 

 
 

  

 
 
 

ภาพที่ 5 รูปงานออกแบบเครือ่งประดบัชดุฤดฝูน 
 

 3. งานออกแบบเคร่ืองประดับชุดฤดูหนาว 
 แบ่งตามกลุ่มที่เข้าฟังสวดช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น. ประกอบด้วย กัณฑ์มัทรีคนเกิดปีวอก(ลิง)                         
กณัฑส์กับรรพคนเกิดปีระกา(ไก่) กณัฑม์หาราชคนเกิดปีจอ(สนุขั) กณัฑฉ์กกษัตรยิ ์คนเกิดปีกนุ(ในลา้นนาคือชา้ง) 
 แนวคิดการออกแบบ 

- เมื่อคิดถึงฤดหูนาวของทางลา้นนา  มกัคิดถึงประเพณียี่เป็ง และการผิงไฟ  
- การแตง่กายของชาวลา้นนาเมื่อถึงฤดหูนาว มกัจะมีผา้คลมุเพิ่มเขา้มาเพื่อช่วยเพิ่มความอบอุน่  

 ความสัมพันธข์องงานออกแบบกับประเพณีที่ส าคัญและต าแหน่งของร่างกาย 
- อยูส่ว่นบนของรา่งกาย เพราะดว้ยความหมาย และความศรทัธาที่มีตอ่เรือ่งราวที่ไดท้  าการออกแบบ 

- พิน เปรยีบเหมือนเครือ่งแตง่กายที่มีเพิ่มขึน้มา เพื่อช่วยสรา้งความอบอุน่ใหก้บัรา่งกายในฤดหูนาว 

- ใชไ้มจ้ากชมุชนเครือ่งเขินนนัทาราม เขา้มารว่มในผสมผสานในงานออกแบบ  

 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 รูปงานออกแบบเครือ่งประดบัชดุฤดหูนาว 
 

 4. งานออกแบบที่รวมทั้ง 3 ฤดู 
 แบง่ตามกลุม่ที่เขา้ฟังสวดช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น. ประกอบดว้ย กณัฑน์ครกณัฑ ์ซึง่รวมคนเกิดทกุปี 
 แนวคิดการออกแบบ 

- เป็นการรวมกนัของทกุปีเกิด เป็นกณัฑส์ดุทา้ยที่สวดปิดทา้ยทัง้ 12 กณัฑเ์ทศน ์  
- เป็นการน างานออกแบบของทุกฤดูมาออกแบบรวมกัน เพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกันของคนทุกรุ่น ทุก

สมยั ที่พรอ้มจะสบืทอด และสง่ตอ่ภมูิปัญญานีต้อ่ไปเรือ่ยๆ 
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ภาพที่ 7 รูปงานออกแบบเครือ่งประดบัรวมทัง้ 3 ฤด ู

อภปิรายบทสรุป 
 การศึกษาวิจยั และสรา้งสรรคผ์ลงานเครื่องประดบัรว่มสมยัในครัง้นี ้ไดใ้ช้อตัลกัษณข์องชุมชนบา้นววัลาย 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแนวทางในการสรา้งสรรค์ผลงาน ซึ่งอัตลักษณ์ที่น  ามาใช้ในการออกแบบนั้น ได้มาจาก             
การวิเคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูจากการศึกษาวิจยั จนไดข้อ้สรุปเป็นคณุคา่ทัง้ 5 ขอ้ คือ คณุค่าดา้นประวตัิศาสตร ์
คณุคา่ทางสนุทรยีะและความงาม คณุคา่ดา้นวิทยาศาสตร ์คณุคา่ดา้นจิตวิญญาณ และคณุคา่ดา้นสงัคม 
 ความงามทางศิลปะ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาประวตัิความเป็นมาของชุมชนวัวลาย และรูปแบบของงานหตัถกรรม
ชุมชน วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์ขอ้มูลออกมาจนไดเ้ป็นแนวคิดการออกแบบ ที่มีที่มาจากเรื่องราวของประเพณี                  
เทศนม์หาชาติแบบลา้นนา ที่คนในชมุชนยงัคงสบืตอ่กนัอยู่ โดยลวดลายในกณัฑเ์ทศนม์หาชาติไดแ้สดงถึงความงาม
ทางพระพทุธศาสนา ที่เช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัความเช่ือของคนในชุมชน จนสามารถออกแบบเป็นเครื่องประดบั 4 ชุด                
ที่เป็นเหมือนตวัแทนของความเป็นสิริมงคลตามความเช่ือของคนในชุมชน ประกอบดว้ยเข็มกลดั ป่ินปักผม เข็ม
กลดัพิน และสรอ้ยคอ  
 ทกัษะเชิงช่าง จากการศึกษาวิจัยงานหตัถกรรมของชุมชนววัลาย ท าใหไ้ดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับการตอกดนุลาย
ของชมุชนเพิ่มมากขึน้ ทัง้ในเรือ่งของวสัดทุี่นิยมใช ้เครื่องมืออปุกรณ ์รวมถึงทกัษะและวิธีการในการท างาน ซึ่งท าให้
ไดข้อ้สรุปที่จะเลือกใชแ้ผ่นอลมูิเนียมในการตอกดนุลายทัง้ 13 ชิน้ และใชเ้ทคนิคเชิงช่างที่มีในการประกอบชิน้สว่น
ของงานเขา้กบัโลหะเงิน และไม ้เพื่อเป็นชิน้งานเครือ่งประดบัตามที่ไดแ้บง่กลุม่ออกแบบ 
 ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยในครัง้นี ้ผู้วิจัยต้องการที่จะใหเ้ป็นเครื่องประดับที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์                   
ของชุมชน โดยได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมถึง ที่มาของวสัดุ และการออกแบบลว้นเก่ียวขอ้ง
สมัพันธ์กับชุมชนวัวลาย เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์  และสรา้งความรู ้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม                    
ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน ของชาวบา้นชมุชนววัลาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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การเปล่ียนแปลงของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมบริเวณย่านตลาดพลู
กรุงเทพมหานคร 
Changes of Physical Appearances and the Environment Within Talat phlu Area, Bangkok 
 
อนศุาสน ์ทวีศรี1 

Anusat Taweesri1 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการคน้ควา้อิสระระดบัปริญญามหาบณัฑิต เรื่อง “การรบัรูอ้งคป์ระกอบทาง   

จินตภาพบริเวณย่านตลาดพล ูเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” บทความนีก้ลา่วถึง การศึกษาขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกับ  

การเปลี่ยนแปลงทางดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้มภมูิทศันข์องพืน้ที่ย่านตลาดพล ูเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของพืน้ที่ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และสามารถวิเคราะห์

แนวโนม้ในการพัฒนาพืน้ที่ รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ในอนาคต ขัน้ตอนการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาและ        

การสงัเคราะหข์อ้มูลทตุิยภมูิ รวมถึงแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ จากนัน้น าผลการศึกษาที่ไดจ้ะการวิเคราะหข์อ้มูล

ทุติยภูมิมาประมวลกับขอ้มูลที่ได้จากการส ารวจภาคสนามและน าขอ้มูลที่ไดม้าสรา้งผังแสดงล าดับเหตุการณ์  

(timeline) ที่ส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ย่านตลาดพลใูนอดีต ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สง่ผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ศึกษานัน้เกิดจากปัจจัยส าคัญ คือ (1) นโยบายของภาครฐั และแผนการพัฒนาโครงข่าย       

การคมนาคม (2) ปัจจัยด้านประชากร การย้ายถ่ินฐาน ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนีท้  าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นกายภาพและสภาแวดลอ้มภายในพืน้ที่ย่านตลาดพล ูตลอดจนรูปแบบการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน 

การใช้ประโยชนอ์าคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผูค้นในพืน้ที่           

ผลที่ไดจ้ากการศึกษา ชีใ้หเ้ห็นถึงประวัติศาสตรก์ารเปลี่ยนแปลงทางดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้มของพืน้ที่     

เป็นหลัก สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและศักยภาพของพืน้ที่ เพื่อจะได้ก าหนดแนวทาง            

ในการอนรุกัษ์และพฒันาพืน้ท่ีชมุชนประวตัิศาสตรแ์หง่นีต้อ่ไป 

ค าส าคัญ : ยา่นตลาดพล ู/ การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม / ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง 
 

Abstract 
.  This article comes from a part of the master degree thesis calls “Perception Through Physical 
Elements, a case study of Talat Phlu, Bangkok”. This article reviews the preliminary study on physical and 
environmental changes to the landscape of the Talat Phlu neighborhood, Thonburi District, Bangkok. The 
study examines the area’s physical appearance and environmental changes, in order to effectively analyze 

                                                           
1 สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
  Master of Landscape Architecture Program, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                   A38 
 

trends in area development; including various impacts in the future.  The educational process consists of 
the study and synthesis of secondary data including maps, aerial imagery. After that, the results will be 
analyzed with data obtained from the field survey and use the data to create the timeline chart affecting the 
changes in the Talat Phlu market in the past.  The results revealed that factors affecting the change of study 
area are caused by (1) government policy and transport network development plan (2) population and 
migration. These two factors have a direct impact on changes in physical appearances and the 
environment within Talat Phlu area as well as land-use patterns, building utilization along with changes in 
economic conditions and lifestyles of people in the area. The results of the study indicate that the area’s 
history of physical appearance and environmental changes can be used as data to effectively analyze 
problems and propose solution; in order to set guidelines for preserving and developing this historic 
neighborhood in the further. 
 
Keywords:  Talat phlu / Environment changes / Factors of changes 

 
บทน า                                                                                               

พืน้ที่ย่านตลาดพลเูป็นย่านชุมชนเก่าแก่ในฝ่ังธนบุรี ในอตีดพบว่าพืน้ที่ย่านตลาดพลเูป็นจุดยุทธศาสตร์      
ที่ส  าคัญทั้งทางด้านคมนาคมและการเกษตร จึงท าให้พืน้ที่แห่งนีม้ีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน               
ย่านตลาดพลูมีบทบาทเป็นย่านชุมชนริมน า้เก่าแก่ที่มีความส าคัญ เป็นย่านการค้าและเป็นแหล่งรวมของกิน              
ที่มี ช่ือเสียง อาคารในพื ้นที่มี รูปแบบที่สะท้อนถึงชุมชนยุคแรกเริ่ม โดยมีถนนเทิดไทเป็นเส้นทางคมนาคม                
สายหลักตัดผ่านพืน้ที่  และอยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ                              
อาจสรา้งผลกระทบต่อลกัษณะทางดา้นกายภาพของพืน้ที่ต่อไปได้ ดงันัน้พืน้ที่ย่านตลาดพล ูจึงมีความเหมาะสม   
ต่อการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลง        
ของพืน้ท่ีในแตล่ะยคุสมยั โดยก าหนดขอบเขตเชิงเนือ้หาของการศกึษา ท่ีเป็นการศึกษา วิเคราะห ์การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงลกัษณะการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ที่มีการคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิ      
จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อให้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ตลาดพลู         
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกนัไดอ้ย่างชดัเจน ผลที่ไดจ้ากการศึกษา สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล เพื่อวิเคราะหถ์ึงปัญหา
และศกัยภาพของพืน้ที่ เพื่อก าหนดแนวทางในการอนุรกัษ์และพฒันาพืน้ที่ชุมชนประวตัิศาสตรแ์ห่งนีใ้นช่วงเวลา
ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา  
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศันบ์ริเวณย่านตลาดพลู

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อทราบถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื ้นที่ย่านตลาดพลู

กรุงเทพมหานคร 
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ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื ้นที่ย่านตลาดพลู              
เป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอขอ้มูลผลการศึกษาเบือ้งตน้ของการคน้ควา้อิสระเรื่อง “การรบัรูอ้งคป์ระกอบทาง          
จินตภาพบรเิวณยา่นตลาดพล ูเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร” ซึง่การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมของพื ้นที่ย่านตลาดพลูเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้                   
ในการอธิบายปรากฏการณก์ารเปลีย่นแปลงของพืน้ท่ี โดยขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงานกระท าใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1) การคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึง บทความ งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งหรือใกลเ้คียงกับการศึกษา         
ทัง้ในสว่นของประวตัิศาสตรข์องพืน้ท่ีศกึษา นโยบายและปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของพืน้ที่ รวมไปถึงขอ้มลู
แผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจสภาพการเปลีย่นแปลงของพืน้ท่ีตลาดพลใูนช่วงเวลาตา่ง ๆ กนั 

2) การลงพืน้ที่เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณแ์ละพูดคุยกับกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่    
ย่านตลาดพล ูโดยก าหนดเลือกกลุ่มประชากรที่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับประวตัิศาสตรค์วามเป็นมาของพืน้ที่  
โดยจะสอบถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพืน้ที่ศึกษา เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิต          
ของชุมชน รวมไปถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยดา้นต่าง ๆ ในการตัง้ค าถามเป็นไปในลักษณะ        
การพบปะ พดูคยุ และใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย ไมใ่ชแ้บบสอบถามในการสมัภาษณเ์พื่อใหก้ลุม่ประชากรสามารถสื่อสาร
ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมามากที่สดุและไมรู่ส้กึเหมือนถกูทดสอบความรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 

จากนัน้จึงน าผลของการศึกษาคน้ควา้ทัง้สองรูปแบบมาพิจารณาประกอบกัน เพื่อหาสาเหตุปัจจัยและ     
ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของพื ้นที่ ในลักษณะแผนผังแสดงล าดับเหตุการณ์ (Timeline)                  
โดยเนน้ท่ีขอ้มลูที่เป็นปัจจยัที่น  าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงของลกัษณะทางดา้นกายภาพของพืน้ท่ีศกึษา 
 

ความส าคัญและทีม่าของงานวิจัย  
จากการศึกษาข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของพื ้นที่ย่านตลาดพลู พบว่าพื ้นที่ย่านตลาดพลู                    

ไม่ไดม้ีความหมายเป็นเพียงตลาดทั่วไปที่เนน้เฉพาะกิจกรรมดา้นการคา้การพาณิชยกรรมเท่านัน้ แต่ย่านตลาดพลู   
มีบทบาทในฐานะเป็นพืน้ท่ีทางกายภาพ ท่ีผูค้นมีวิถีชีวิตผกูพนักบัสายน า้ล  าคลองและผืนดิน มีการถ่ายทอดเรือ่งราว
ของผูค้นผ่านการด ารงอยู่ การปรบัตวัและการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ ทัง้ดา้นกายภาพของพืน้ที่ สภาพแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  การอยู่รวมกันของคนในและนอก ผ่านการค้า การลงทุน               
การใชท้รพัยากรสาธารณะ ตลอดจนวิถีวฒันธรรมอย่างมีพลวตั การเปลี่ยนแปลงจากสงัคมชาวสวน สูรู่ปแบบสงัคม
กึ่งเมือง การใชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อการเพาะปลกูเปลีย่นไปเป็นการใชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อการคา้พาณิชย ์การท าธุรกิจ
บ้านเช่า อพาร์ตเมนท์ โรงงานขนาดเล็ก จนเกิดเป็นชุมชนแออัด และปัญหาสังคมเมืองอื่น ๆ ที่ ตามมา                   
(มนสัสวาส ปัญญาวุธวรกุล, 2552: 25) โดยที่ ย่านตลาดพลยูงัสามารถคงไวซ้ึ่งเอกลกัษณเ์ฉพาะตวับางประการ  
ของพื ้นที่ชุมชนไว้ได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ตามยุคสมัย จากปัจจัยภายนอก                 
ตั้งแต่ระดับท้องถ่ินไปจนถึงอ านาจรัฐ รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์  ที่ท  าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และ
แปรเปลีย่นอตัลกัษณเ์ดิม  

จะเห็นได้ว่า พืน้ที่ย่านตลาดพลูเป็นย่านเก่าแก่ที่มีความส าคัญย่านหนึ่ง  ที่สมควรหยิบยกมาศึกษา
ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพืน้ที่  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และอธิบายถึงปัจจัยที่มีผล                  
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ต่อการเปลี่ยนแปลงทางดา้นกายภาพ ตลอดจนหาบทสรุปของการที่ชุมชนแห่งนีส้ามารถธ ารงรกัษาเอกลกัษณ์      
บางประการของยา่นตลาดพลไูวไ้ด ้ทา่มกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกที่เกิดขึน้อยา่งรวดเรว็ อนัจะเป็นหนทาง
น าไปสูก่ารศกึษาคน้ควา้เพื่อหาวิธีในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเฉพาะและชมุชนทอ้งถ่ินยา่นอื่น ๆ ตอ่ไป 

 
ผลการศึกษา 
ประวัติศาสตร ์ความเป็นมา และการตั้งถิน่ฐาน 

ย่านตลาดพลูเป็นหนึ่งในชุมชนริมน ้าที่เก่าแก่ของเมืองบางกอกในย่านฝ่ังธนบุรี มีประวัติศาสตร์             
ความเป็นมาอนัยาวนานนบัตัง้แต่ก่อนก่อตัง้กรุงรตันโกสินทร ์โดยมีหลกัฐานที่กลา่วว่า พืน้ที่บริเวณย่านตลาดพลู
ในช่วงปลายสมยักรุงศรอียธุยา มีสภาพพืน้ท่ีเป็นป่ารก และเมื่อมีผูค้นชนชาติตา่ง ๆ เช่น มอญ จีน และ มสุลมิ อพยพ
เขา้มาตัง้ถ่ินฐานภายในย่านตลาดพล ูประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การท าสวนพล ูท าใหพ้ืน้ท่ียา่นนีเ้ป็นท่ีรูจ้กักนั
ในฐานะแหล่งปลูกหมากพลูที่ส  าคัญและมีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของเมืองบางกอก ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี              
สมเด็จพระเจา้ตากสนิโปรดเกลา้ฯ ใหร้วบรวมและอพยพชาวจีนเชือ้สายจีน เพื่อมาเป็นก าลงัพลและรบัราชการทหาร
เป็นจ านวนมาก และโปรดใหช้าวจีนเหล่านีต้ัง้ถ่ินฐานอยู่ในย่านริมคลองบางกอกใหญ่หรือริมฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา
ตอนล่างเรื่อยเข้าไปจนถึงบริเวณย่านตลาดพลู จึงท าให้พืน้ที่ชุมชนในบริเวณนีก้ลายเป็นพืน้ที่รวบรวมคน                 
ในการท าศึกสงคราม หลังจากสิน้รัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแลว้ ยังคงมีชาวจีนหลงเหลืออยู่ในพืน้ที่  และ           
หนัไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและคา้ขาย จึงท าใหพ้ืน้ท่ีย่านนีค้บัคั่งไปดว้ยผูค้นชาวจีนเป็นจ านวนมาก จนกระทั่ง
ในยคุกรุงรตันโกสนิทร ์สมยัรชักาลที่ 5 ยา่นตลาดพลไูดม้ีการเปลีย่นแปลงจากพืน้ท่ีเกษตรกรรม เป็นตลาดใหญ่รมิน า้
ที่เป็นแหลง่คา้ขายสินคา้อปุโภคบริโภคที่มีช่ือเสียง อนัเนื่องมากจากปัจจยัทางภมูิศาสตร ์และสภาพทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้ ยังมี ปัจจัยทางด้านการคมนาคมทางน ้า  ที่สามารถเ ช่ือมต่อระหว่างหัว เมืองตะวันตกและ                             
ใต้กับกรุงเทพมหานคร จึงท าให้พืน้ที่ย่านตลาดพลูมีความส าคัญในฐานะพืน้ที่ศูนย์กลางการค้าขาย และ               
เป็นแหลง่ปลกูพลทูี่มีคณุภาพดี และเป็นที่รูจ้กักันโดยทั่วไป เมื่อการบริโภคหมากเสื่อมความนิยมลง ผูค้นสว่นใหญ่
เลิกนิยมการกินหมากและพลู เลิกการท าสวนหมาก จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้พืน้ที่การปลูกหมากค่อย ๆ           
ลดลง ดงันัน้ การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจในย่านตลาดพลจูึงไดเ้ปลี่ยนแปลงจากการปลกูหมากคา้พล ูเป็นแหล่ง
การค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ขนส่งโดยเส้นทางรถไฟจากมหาชัยมาลงที่ย่านตลาดพลู  ในเวลาต่อมา               
ย่านตลาดพลเูกิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการคมนาคมทางบก โดยไดม้ีการตดัถนนเทอดไทผ่านเขา้มาในบริเวณ
พืน้ที่ จึงท าใหพ้ืน้ที่ย่านตลาดพลูเปลี่ยนบทบาทเป็นพืน้ที่ย่านศูนยก์ลางการคา้ขายเครื่องอุปโภคบริโภคที่น  าเขา้      
มาจากพืน้ที่ใกลเ้คียง เช่น ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเมื่อมีการเวนคืนที่ดินเพื่อตดัถนนสาย   
ต่าง ๆ เพิ่มเขา้มายงัพืน้ที่ย่านนี ้ท าใหผู้ท้ี่อยู่ในแนวเวนคืนที่ดินตอ้งยา้ยออกไป จึงท าใหส้ภาพเศรษฐกิจ สงัคม         
ในย่านตลาดพลเูปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยเป็นศนูยก์ลางการคา้ขาย ผูค้นที่เดินทางเขา้มาซือ้สินคา้จ านวนมาก 
กลบัคอ่ย ๆ ลดจ านวนลง (กวี รกัษ์พลอรยิคณุ, 2546: 55-56) 
 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการใช้ประโยชนท์ีด่นิ 
ย่านตลาดพลูเป็นสถานที่รวมความหลากหลายทางวฒันธรรม ทัง้ไทย จีน มอญ มสุลิม มีสถานที่ส  าคญั 

ทางประวตัิศาสตร ์โบราณสถาน ประเพณีวฒันธรรมที่ส  าคญั เมื่อกระแสการพฒันาประเทศดา้นนโยบายเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ได้ถูกน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศ จึงท าให้พืน้ที่ย่านนีเ้กิดการเปลี่ยนแปลง    



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                   A41 
 

ทางดา้นกายภาพ และสภาพแวดลอ้ม  มีการตัดถนนรชัดา – ท่าพระ คร่อมพืน้ที่ตลาดเดิม ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ถดถอยทัง้ทางดา้นกายภาพ ดา้นการใชพ้ืน้ที่ทางเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของตลาด
และการคา้ เป็นการคา้และการบรกิารในรูปแบบใหม่ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ อาบอบนวด ผบับาร ์รา้นกาแฟ บรษัิท หา้ง
รา้น ฯลฯ สง่ผลใหว้ิถีชีวิตของคนในย่านชุมชนปรบัเปลี่ยนไป อาคารบา้นเรือนที่มีเอกลกัษณ์ รูปแบบสถาปัตยกรรม
หายไป ท าใหก้ารรบัรูท้างจินตภาพของความเป็นยา่นประวตัิศาสตร ์บรเิวณยา่นตลาดพลเูริม่ไมช่ดัเจน  

การเปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทบเชิงโครงสรา้งทางดา้นกายภาพของพืน้ที่ชุมชน นับตัง้แต่ยุคแรกเริม      
จากพืน้ที่เกษตรกรรมเพาะปลกู แปลเปลี่ยนไปตามยุคสมยั การสญัจรทางน า้ถูกลดบทบาทลงมีการถมคลองซอย 
เพื่อใช้เป็นพืน้ที่สัญจรทางบก การเข้ามาของคนนอก จ านวนประชากรเพิ่มมากขึน้ ท าให้พืน้ที่เกษตรกรรม                
ถกูปรบัเปลีย่นเป็นยา่นพกัอาศยั พฒันาพืน้ท่ีใหเ้ช่าปลกูบา้น ท าหอ้งแถว 

ในยุคปัจจุบันการใช้ประโยชนท์ี่ดินในย่านตลาดพลูจะเป็นในรูปแบบที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและ           
ที่อยู่อาศยัหนาแน่นมาก พืน้ที่ย่านการคา้หลกัของย่านจะอยู่บริเวณแยกตลาดพลแูละตลาดวดักลาง โดยลกัษณะ
รูปแบบอาคารพาณิชยกรรมจะมีลกัษณะเป็นอาคารตึกแถว ใชป้ระโยชนอ์าคารในรูปแบบผสมแบบคา้ขายและ     
เพื่อการพกัอาศยั อาคารประเภทนีจ้ะกระจายไปตามแนวถนนเทอดไท และภายในพืน้ที่ชมุชนยา่นอยู่อาศยัหนาแน่น
มาก ลกัษณะบา้นเรือนสว่นใหญ่แลว้จะเป็นบา้นพกัอาศยั 2 ชัน้ มีทัง้แบบบา้นครึง่ไมค้รึง่ปนูและที่เป็นบา้นไม ้2 ชัน้
และอาคารก่ออิฐถือปูนกระจายตัวอยู่ภายในพื ้นที่ย่านชุมชนต่าง ๆ (กฤศนุ สมบูศย์รุ่ง เรือง , 2553: 56 )                 
(แสดงดงัภาพท่ี 1 และ 2) 
 

ภาวะคุกคาม 
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ บนพืน้ที่ย่านตลาดพลเูป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อความเป็นชุมชน

เก่าแก่ริมน า้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเจริญที่มาพรอ้มกับการบริการในรูปแบบใหม่ไดเ้ขา้มาแทน        
ที่อาคารบา้นเรอืนท่ีมีเอกลกัษณ์ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมทรงคณุคา่ ท าใหก้ารรบัรูท้างจินตภาพของความเป็นย่าน
ประวัติศาสตรไ์ม่ชัดเจน การพัฒนาด้านการคมนาคมสาธารณะ การเขา้มาของสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT       
เป็นปัจจัยที่น  ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนและส่งผลต่อรูปแบบ         
การอยู่อาศยัและการคา้ขาย พืน้ที่อยูอ่าศยัเดิมถกูปรบัเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียม อพารท์เมน้ท ์โดยมีสิ่งที่อาจตามมา
ในอนาคต คือผลกระทบทางอ้อมต่อสภาพแวดลอ้มและคุณค่าต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบัน ความส าคัญ          
ในบทบาทที่เคยเป็นพืน้ที่ย่านประวตัิศาสตร์ ที่เป็นตลาด เป็นชุมทางในการคมนาคมที่ใหบ้ริการชุมชนริมน า้และ
ชุมชนโดยรอบ จะถูกลดบทบาทลงไปเรื่อย ๆ ซึ่งสวนทางกับการพฒันาของระบบถนนและรูปแบบสงัคมสมยัใหม่      
ที่รุกรานเขา้มาในพืน้ท่ี 

 

อนาคตของย่านตลาดพลู 
จากการศึกษาพบว่าลกัษณะสถาปัตยกรรม รูปแบบอาคารที่ส  าคัญ ที่มีความโดดเด่นในย่านตลาดพลู   

ยงัคงมีบางสว่นท่ีมีรอ่งรอยของสภาพอาคารบา้นเก่า ศาสนสถาน และสถานที่ส  าคญัตา่ง ๆ ท่ีมีประวตัิศาสตรร์ว่มกบั
พืน้ที่ย่านตลาดพลูมาตัง้แต่ในอดีต ยงัคงสภาพลกัษณะแบบดัง้เดิมไวไ้ด ้นอกจากนี ้สถานีรถไฟ หา้งทองโบราณ 
รา้นคา้อาหาร แหลง่ผลติขนมกยุช่ายเจา้ดัง้เดิม ยงัคงเป็นจดุขายในดา้นการทอ่งเที่ยวของชมุชนในปัจจบุนั ทีส่ามารถ
สรา้งช่ือเสยีง และสรา้งรายไดภ้ายในชมุชนในระดบัหนึง่ 
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ปัจจุบนั อาคารต่าง ๆ ในย่านตลาดพลมูีสภาพทรุดโทรม อนัเนื่องมาจากสาเหตหุลายประการ เป็นตน้ว่า 
การขาดการดูแลรักษา การพัฒนาระบบการคมนาคมทางบก  รูปแบบสังคมสมัยใหม่ การเพิ่มปริมาณ                      
ของสาธารณูปการและสาธารณูปโภค จึงท าให้รูปแบบลักษณะและบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนไปจากเดิม             
เกิดการขาดหายไปของบรรยากาศตลาดใหญ่ริมน า้ที่เป็นศูนยก์ลางการคา้ขายเหมือนในอดีต  เกิดภาวะคุกคาม    
ดา้นการพัฒนาพืน้ที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม อพารท์เมน้ท ์ที่ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงดา้นภูมิทัศนใ์นพืน้ที่ 
ขณะที่ อตัลกัษณท์างสถาปัตยกรรมของชมุชนเก่าไดเ้ลอืนหายลงไปเรือ่ย ๆ  

จะเห็นได้ว่า ย่านตลาดพลูเป็นพืน้ที่ที่มีจุดขายในด้านความเป็นพืน้ที่ประวัติศาสตร์ ที่มีบรรยากาศ          
ของชุมชนตลาดโบราณ แต่ปัจจุบันพบการเปลี่ยนแปลงภูมิทศันใ์นพืน้ที่ย่านตลาดพลทูี่ชัดเจนหลายประการ ซึ่ง     
เกิดจากปัจจยัดา้นสงัคมวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพอื่น ๆ  
ที่ไรท้ิศทาง ขาดแนวทางการจดัการ และมาตรการการบ ารุงรกัษาสภาพแวดลอ้มและปรบัปรุงภมูิทศัน ์

ในอนาคตรูปแบบการอนุรกัษ์และแนวทางการพฒันาฟ้ืนฟูชุมชนย่านตลาดพล ูจ าเป็นที่จะตอ้งค านึงถึง 
การรกัษาสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของชุมชน เช่น การปรบัปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารประวตัิศาสตร์ รวมถึงสิ่งแวดลอ้ม       
ที่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน การควบคุมรูปแบบของอาคารและสิ่งก่อสรา้งสมัยใหม่ สรา้งการมีส่วนร่วมของคน         
ในชุมชน สรา้งแรงจูงใจในการอนุรกัษ์ใหผู้ค้นในพืน้ที่ชุมชน สนบัสนุนการสรา้งเครือข่ายชุมชน หน่วยงานราชการ 
และเอกชนที่สามารถใหค้วามรว่มมือสง่เสริมการอนรุกัษ์และพฒันาพืน้ที่ไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยใหป้ระชาชน 
ในชมุชนมีสว่นรว่มในการคิดการปฏิบตัิรว่มกนั ดแูลรบัผิดชอบรว่มกนั  

 

บทสรุป  
พืน้ท่ียา่นตลาดพลมูีการเปลีย่นแปลงตามปัจจยัแวดลอ้มอนัเป็นพลวตั โดยสามารถสรุปถึงปัจจยัและล าดบั

เหตกุารณส์ าคญัตา่ง ๆ ที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของพืน้ท่ีไดด้งันี ้ 
1. นโยบายของภาครฐั และแผนการพฒันาโครงขา่ยการคมนาคม เช่น การขดุคลองลดัในอดีต การก่อสรา้ง

เสน้ทางรถไฟ การตดัถนนเขา้สูพ่ืน้ที่ รวมไปถึงนโยบายการสั่งหา้มกินหมากพล ูซึง่ปัจจยัเหลา่นีท้  าใหเ้กิดผลกระทบ
โดยตรงตอ่การเปลีย่นแปลงทางดา้นกายภาพและสภาแวดลอ้มภายในพืน้ท่ียา่นตลาดพล ู  

2. ปัจจัยด้านประชากร การย้ายถ่ินฐาน การขยายตัวของประชากร เป็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลง                 
ทางโครงสรา้งของประชากร อนัมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มกายภาพ ตลอดจนรูปแบบ  
การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน การใชป้ระโยชนอ์าคาร รวมถึงการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของผูค้น  

ผลจากการศึกษาจึงสรุปไดว้่าพืน้ที่ย่านตลาดพลไูดร้บัผลกระทบทางกายภาพจากนโยบายของภาครฐั   
เป็นปัจจยัหลกั ท าใหพ้ืน้ที่ส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการสญูหายของพืน้ที่การเกษตร และสภาพของแม่น า้     
ล  าคลองที่ใสสะอาด กายภาพของพืน้ท่ีมีการเปลีย่นแปลง พรอ้มกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และ
รูปแบบการใชชี้วิตของผูค้นตามยคุสมยั การเลิกท าสวนพลโูดยสิน้เชิงจากคา่นิยมในการกินหมากที่ลดนอ้ยลง และ
การขยายตวัของธุรกิจบา้นเช่า ท าใหม้ีการปรบัเปลี่ยนการใชป้ระโยชนท์ี่ดินของย่านนี ้ส่งผลใหเ้จา้ของที่ดินและ
เจา้ของสวน ไดเ้ปลี่ยนสภาพของสวนใหเ้ป็นพืน้ที่ปลกูบา้นเช่าแทน นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัดา้นการพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานของของการคมนาคมขนส่ง ซึ่งสง่ผลกระทบต่อพืน้ที่ย่านตลาดพลทูี่เคยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง   
ทางน า้ฝ่ังตะวนัตกของพืน้ที่กรุงเทพมหานครกลบัหมดความหมายลงทนัที เมื่อธุรกิจยคุใหมไ่ดห้นัไปพึง่การคมนาคม
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ขนสง่ทางบก และในปัจจุบนัมีการเขา้มาของสถานีรถไฟฟา้ BTS และ MRT ซึ่งถือวา่เป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่การ
เปลีย่นแปลงดา้นกายภาพ ในปัจจบุนัและอนาคต (แสดงดงัภาพท่ี 3) 
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บทคัดย่อ 
 การคน้หาค าตอบต่อค าถาม “พืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะในเกาะรตันโกสินทร ์มีคุณลกัษณะอย่างไร และพืน้ที่

เหลา่นัน้มีแบบแผนความสมัพนัธก์บัชุมชนเมืองในรูปแบบใด” ประกอบดว้ยการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ

พืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีคุณภาพ3  ทฤษฎีรูปทรงของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ 4 และทฤษฎีการรับรู ้สุนทรียภาพ              

ของสภาพแวดลอ้มเมือง5 ดว้ยกระบวนการส ารวจคณุสมบตัิเชิงพืน้ที่ การวิเคราะหป์ระเมินค่าระดบัของคณุลกัษณะเชิง

คณุภาพ และการรบัรูค้วามพงึพอใจแบบมีสว่นรว่ม เพื่อวิเคราะหบ์ทบาท หนา้ที่ และแบบแผนความสมัพนัธ ์ระหว่างพืน้ที่

เปิดโล่งสาธารณะกับชุมชนเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั ผลการวิเคราะห ์ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้น 

แบบแผนการรบัรูท้ี่มีความสมัพันธ์ล  าดับสูงสุด พบว่าคุณลกัษณะรูปทรง และมุมมอง เกิดความสมัพันธ์โดยตรงกับ  

“บรบิทที่ตัง้ และสนุทรยีภาพ” ล าดบัถดัไปคือ คณุลกัษณะการเขา้ถึงสมัพนัธโ์ดยตรงกบัปัจจยัดา้น “บรบิทที่ตัง้ สงัคม และ

เศรษฐกิจ” ส่วนคุณลักษณะสถานที่ตั้ง องค์ประกอบ สุนทรียภาพ และประเภท สัมพันธ์โดยตรงกับ ปัจจัยด้าน        

“บทบาทหน้าที่ ”  และคุณลักษณะรูปทรง สถานที่ตั้ง  มุมมอง และการเข้าถึง สัมพันธ์โดยตรงกับ  ปัจจัยด้าน      

“องคป์ระกอบภายในพืน้ท่ี” ล  าดบัสดุทา้ยคือคณุลกัษณะการเขา้ถึง อาคารที่โอบลอ้ม และบทบาทหนา้ที่ สมัพนัธโ์ดยตรง

กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งชี ้ให้เห็นว่าคุณลักษณะ และแบบแผนความสัมพันธ์ เหล่านี เ้ป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับ              

การตอบสนองความตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะ 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตการออกแบบชมุชนเมือง ภาควิชาการออกแบบชมุชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ประจ าภาควชิาการออกแบบและวางผงัชมุชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร (อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ)์ 
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ค าส าคัญ : พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะ คณุลกัษณะ การรบัรูท้างสนุทรยีภาพ รูปทรงพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะ 

 

Abstract 
 “What are the characteristics of Urban spaces in Rattanakosin Island and the patterns of their 

relationship to urban communities" led to reviews of urban space design theory (Piromruen, 2013), theories of 

urban space (Krier, 1976 )  and theories of environment aesthetics (Songkittipakdee, 2000) along with fields 

surveys to investigate spatial and physical factors of these Urban spaces. In addition, a survey of residents and 

business owners in the vicinity of these spaces using in-depth interviews provided qualitative data for the 

analysis of how the spatial and physical attributes of these spaces relate to socio-economic, perception of 

aesthetic, and usages of the spaces by the communities. It was found that the characteristics, shapes and 

visual properties of urban spaces have a direct relationship with the “context and aesthetic” at the highest level, 

followed by accessibility directly relates to “society and culture and economy", and location, aesthetics, and the 

types of urban space directly relate to "function", and shape, location, visual and access relate to "composition" 

respectively. Lastly, accessibility, building types, functions relate to “economy” at the lowest level. These 

patterns of relationships correspond to how communities perceive and utilize these urban spaces. 

 

Keyword: Urban space, Characteristics, Aesthetic perception, Urban Form 
บทน า 

 ปัจจบุนัการใชชี้วิตในชมุชนเมือง มีทัง้การประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ  ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ซึง่กิจกรรม

เหลา่นัน้ไดถ้กูเช่ือมโยงใหเ้กิดความสมัพนัธก์บัพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะ ซึง่พืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะในแต่ละแหง่ยอ่มบง่บอก

ถึง สงัคม ประวตัิศาสตร ์และภมูิหลงัทางการตัง้ถ่ินฐาน ที่ท าใหพ้ืน้ท่ีนัน้มีเอกลกัษณแ์ตกตา่งจากพืน้ท่ีอื่น ๆ  

 “เกาะรัตนโกสินทร์” นามนีท้างราชการตั้งขึน้ในปี 2520 เพื่อก าหนดเป็นเขตปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครัง้ใหญ่            

ใชเ้รียกพืน้ที่ชัน้ในของกรุงเทพมหานครบริเวณที่ราบลุม่แมน่ า้เจา้พระยา (ศนูยข์อ้มลูเกาะรตันโกสินทร์, 2561) เป็นพืน้ที่

ประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนาน มี รูปแบบการตั้ง ถ่ินฐานของเมืองด้วยโครงสร้างเมืองที่ เป็นแบบแผนดั้งเดิม คือ                       

มีถนนขนาดเล็ก ช่วงถนน (City block) ไม่ห่างกันมาก มีลกัษณะอาคารสูงเพียง 1-4 ชั้น มีองคป์ระกอบของเมืองที่มี    

ความพิเศษ ต่างไปจากลกัษณะชุมชนเมืองอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร และยงัมีคุณค่าทางประวตัิศาสตร ์มีป้อมปราการ 

ก าแพงเมือง คลองคูเมืองเดิมลอ้มรอบ และ มีพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบ  ที่ตอบสนองวัตถุประสงค ์         

ที่แตกต่างกัน โดยพืน้ที่เหล่านัน้ มีวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงในอดีตกว่า 200 ปี (ส  านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร,    

แผนที่ชุมชนกรุงรตันโกสินทร ,์ 2547) สง่ผลใหพ้ืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะ มีบทบาทส าหรบัเมืองที่มีความซบัซอ้นในปัจจุบนั 

ส าหรบัการรบัรูค้วามเป็นเมืองในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการมีประสบการณใ์นพืน้ที่ และอาจท าใหข้าดประสบการณ์        
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ที่สามารถรับรู ้คุณลักษณะ และความสัมพันธ์ของพื ้นที่ เปิดโล่งสาธารณะกับชุมชนเมือง  ที่คาดว่ามีแบบแผน                    

ของความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มโดยรอบของพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะ กบัการรบัรู ้

ของคนในชุมชนเมืองที่มีผลต่อการใชง้านของพืน้ที่เหลา่นี  ้ปัญหาเช่นเดียวกนันีอ้าจเกิดขึน้กับกลุม่คนในหน่วยงาน หรือ 

องคก์รที่ท าหนา้ที่วางแผน ปรบัปรุง พฒันาพืน้ท่ีเมืองเก่าในเกาะรตันโกสนิทร ์ 

 ดว้ยประเด็นปัญหาของการรบัรูแ้ละความเขา้ใจคุณลกัษณะ และแบบแผนความสมัพันธ์ ของพืน้ที่เปิดโล่ง

สาธารณะในพืน้ที่ศึกษาที่มีวิวฒันาการ และมีความซบัซอ้น การศึกษาคณุลกัษณะ และ แบบแผนความสมัพนัธข์องพืน้ที่

เปิดโลง่สาธารณะ เพื่อสรา้งระบบความเขา้ใจ ความสมัพนัธ ์ระหว่างคณุลกัษณะพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะกบัการรบัรู ้และ

การใชง้านของชุมชนเมือง สามารถสรา้งแนวทาง การร่วมวางแผน ออกแบบ และพฒันาคุณภาพของเมืองที่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการในอนาคตไดอ้ย่างยั่งยืน อีกทัง้ยงัเป็นการประเมินปัจจยัจาก ทฤษฏีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัรูปทรง

ของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ ทฤษฎีการออกแบบพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีคุณภาพ และ ทฤษฎีการรบัรูสุ้นทรียภาพ      

ของสภาพแวดลอ้มเมือง เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นบรบิทของประเทศไทยอีกดว้ย 

 

วัตถุประสงค ์
 การวิจัยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) ศึกษาคุณลกัษณะเฉพาะของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีคุณภาพ (2) ศึกษา   

แบบแผนความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะกับชุมชนเมือง (3) วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ของคุณลกัษณะและ  

แบบแผนความสมัพนัธก์บัชมุชนเมืองของพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะ 

 

กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
 แนวคิดในการวิจยัมาจาก สมมติฐานที่ว่า (1) คุณลกัษณะของพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะที่มีคณุภาพจะพิจารณา

จากลกัษณะทางกายภาพ สนุทรยีภาพ และบทบาทหนา้ที่ใชส้อย (2) คณุลกัษณะของพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะที่มีคณุภาพ 

ก่อใหเ้กิดการตอบสนอง ความตอ้งการในการใชง้านพืน้ที่ ท าใหพ้ืน้ที่เกิดความสมัพนัธก์บัชุมชนเมืองโดยรอบ  สามารถ

อธิบายปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ภายใตก้รอบแนวคิด ตามทฤษฎีดงันี ้(1) การออกแบบพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะที่มีคณุภาพ 

(สิทธิพร ภิรมย์รื่น, 2556) ไดแ้ก่ ลกัษณะการเกิดของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ คุณสมบัติของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ            

ที่มีความส าคญักบัชุมชนเมือง บทบาทและหนา้ที่ใชส้อยของพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะในชุมชนเมือง และ ประเภทของพืน้ที่

เปิดโลง่สาธารณะ (2) ทฤษฎีรูปทรงของพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะ (Rob Krier, 1975) ไดแ้ก่ การจดัรูปทรงของพืน้ที่เปิดโลง่

สาธารณะจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของรูปทรงเรขาคณิตพืน้ฐาน  (3) ทฤษฎีกระบวนการรับรู ้

สภาพแวดลอ้มเมือง (วิยะดา ทรงกิตติภกัดี, 2543) ไดแ้ก่ การรบัรูส้นุทรยีภาพเมืองจากประสบการณแ์ละ ปัจจยัทางดา้น

สภาพแวดลอ้มกายภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด ที่เหมาะสมมาประยุกตใ์ชใ้นบริบท  

ของพืน้ท่ีศกึษา   
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ภาพท่ี 1 การบรูณาการทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในงานวิจยั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 วิธีการวิจยัจะเริม่ตน้จากการก าหนดปัญหา วตัถปุระสงค ์สมมติฐานการวิจยั การศึกษา ทฤษฎี และกรณีศกึษา 

ที่เก่ียวขอ้ง โดยขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนไดใ้ชว้ิธีการด าเนินงานวิจัย         

ที่แตกตา่งกนั ดงันี ้

 1. การก าหนดกรอบรายละเอียด วิธีการวิจัย โดยประยุกตใ์ชจ้ากทฤษฎี การออกแบบพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ      

ที่มีคณุภาพ ทฤษฎีรูปทรงของพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะ และทฤษฎีกระบวนการรบัรูส้ภาพแวดลอ้มเมือง เพื่อก าหนดขอบเขต

ดา้นเนือ้หา พืน้ที่วิจัย ก าหนดตวัแปรของขอ้มูลที่จะน ามาใชใ้นการวิเคราะหค์ุณลกัษณะ และ แบบแผนความสมัพนัธ์   

เพื่อก าหนดกรอบ และแนวทางในการจดัเก็บขอ้มลู 

 2. การจัดเก็บขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี ้ส่วนที่ 1 ใช้กระบวนการส ารวจเชิงพืน้ที่  ลงพืน้ที่ส  ารวจขอ้มูล

ภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ และ การใช้โปรแกรมสารสนเทศในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ            

เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ส่วนที่ 2 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง  

จ านวน 24 คน แบ่งออกเป็นพืน้ที่ละ 3 คน จ านวน 8 พืน้ที่ โดยมีเกณฑ ์ดงันี ้(1) กลุม่ตวัอย่างเป็นผูท้ี่มีประสบการณใ์น

พืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะทั้ง 8 พืน้ที่หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพืน้ที่นั้น ๆ มากกว่า 10 ปี (2) เป็นผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึน้ไป                         

(3) การพิจารณากลุม่ตวัอยา่งไมค่  านงึถึงเพศ และอาชีพ 

 งานวิจยันีไ้ดเ้ลือกขอบเขตพืน้ที่ภายในเกาะรตันโกสินทร ์ซึ่งท าการเลือกพืน้ที่ศึกษาตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้น

ระเบียบวิธีการวิจยั ไดแ้ก่ (1) พืน้ท่ีที่มีความส าคญัตอ่บริบทของชมุชนเมืองโดยรอบ (2) มีความเป็นสถานที่ท่ีมีอตัลกัษณ ์

(3) เป็นพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะที่มีอาณาบริเวณที่ชดัเจน (4) เป็นพืน้ท่ีที่ผูค้นรูจ้กัโดยทั่วไป (5) มีกิจกรรมทางสงัคมเกิดขึน้

อย่างสม ่าเสมอ หลายรูปแบบ (6) เป็นพืน้ที่ที่มีความถาวรมั่นคง และไม่อยู่ในสภาพชั่วคราว (สิทธิพร ภิรมยร์ื่น, 2556 

:162) จากเกณฑข์า้งตน้สามารถคดัเลอืกพืน้ท่ีศกึษาไดเ้ป็น 8 พืน้ท่ีจากพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะในเกาะรตันโกสนิทรท์ัง้หมด 

12 พืน้ที่  ได้แก่ (1) สนามหลวง (2) สวนสันติชัยปราการ  (3) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (4) ถนนราชด าเนินกลาง                  

(5) ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร ์(6) ลานคนเมืองกรุงเทพมหานคร (7) เสาชิงชา้ (8) ลานปฐมบรมราชานสุรณ ์รชักาล

ที่ 1 

 3. การวิเคราะหข์อ้มลู แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 ใชว้ิธีการจดัล าดบัแบบแผนของชุดขอ้มลู ผา่นโปรแกรม

สารสนเทศ และ ใชเ้กณฑก์ารประเมินระดบั (นอ้ย, ปานกลาง, มาก) ของคณุลกัษณะของพืน้ที่ศึกษาเพื่อวิเคราะหผ์ลรวม

ของค่าระดับในการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ส  าคัญซึ่งส่งผลให้เกิดพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะมีคุณภาพ ส่วนที่ 2                  

ใชว้ิธีการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) จดัระเบียบขอ้มลูที่ได ้แลว้น ามาเปรยีบเทียบ

ประเด็นที่เกิดความซ า้กนัของความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง และ ใชเ้กณฑก์ารประเมินระดบั (นอ้ย, ปานกลาง, มาก)   

ของคณุภาพของแบบแผนความสมัพนัธใ์นแตล่ะพืน้ท่ีที่ท  าการศกึษา 
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 4. การสรุปผลการวิจยั ใชว้ิธีการอภิปรายผลการวิเคราะหท์ี่ได ้เพื่อสรา้งระบบความส าคญัของคณุลกัษณะเฉพาะ

ของพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะในบรบิทชุมชนเมืองเกาะรตันโกสินทร ์ที่ควรค านงึถึงในการออกแบบ และพฒันา พืน้ท่ีเปิดโลง่

สาธารณะที่มีคณุภาพ และแบบแผนความสมัพนัธก์บัการใชป้ระโยชนพ์ืน้ท่ีในบรบิทชมุชนเมือง  
 

ผลการวิจัย 
 ผูว้ิจัยไดแ้บ่งการวิเคราะหข์อ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จากการประยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง และ   

การลงพืน้ที่ภาคสนามส ารวจข้อมูล สามารถน าชุดขอ้มูลมาวิเคราะหค์ุณลักษณะของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะไดด้ัง     

ตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหค์ณุลกัษณะของพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะในเกาะรตันโกสนิทร ์

 

 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                              A51 

 

 จากการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีขา้งตน้ สามารถน ามาวิเคราะหรู์ปแบบคณุลกัษณะของพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะทัง้ 8 

แหง่ คา่ระดบัการประเมินจะแสดงถึงคณุภาพของคณุลกัษณะตา่ง ๆ โดยผลรวมของระดบัเกณฑก์ารประเมินของพืน้ท่ีเปิด

โล่งสาธารณะในเกาะรตันโกสินทร์พบว่าพืน้ที่สนามหลวงนั้นมีคุณภาพของคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีมาก          

(32 คะแนน) รองลงมาคือ ลานคนเมืองกรุงเทพ ฯ (31 คะแนน) ถนนราชด าเนินกลาง (26 คะแนน) อนสุาวรยีป์ระชาธิปไตย 

สวนสนัติชัยปราการ ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร ์เสาชิงชา้ และลาน ร.1 ตามล าดบั  ซึ่งสามารถสรุปคณุลกัษณะ   

ของพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะในบริบทพืน้ที่เกาะรตันโกสินทร์ โดยน าผลรวมค่าคะแนนของพืน้ที่ทัง้ 8 แห่งจากตารางที่ 1    

ในการค านวณค่าเฉลี่ย ( ) ของคุณลักษณะทั้ง 9 คุณลักษณะ เพื่อน ามาพิจารณาความส าคัญของคุณลักษณะ                 

ที่ควรค านึงถึงในการออกแบบ พัฒนาพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะไดต้ามล าดับดังนี ้(1) ประเภทพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ            

 = 32, (2) ความหลากหลายของบทบาท และ อาคารที่โอบลอ้ม  = 32, (3) ลกัษณะรูปทรง  = 31, (4) มุมมอง และ 

การเข้าถึง  = 28  (5) สถานที่ตั้ง  = 27.25, (6) ความหลากหลายขององค์ประกอบ  = 28 และ (7) การรับรู ้                

ทางสนุทรยีภาพ  = 26.63   
 สว่นท่ี 2 การวิเคราะหแ์บบแผนความสมัพนัธข์องพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะกบัชมุชนเมืองจาก การสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

(In-depth Interview) ผูว้ิจยัเลือกศึกษาผูใ้หข้อ้มลูหลกั เป็นผูท้ี่มีประสบการณใ์นพืน้ที่ แบบกึ่งเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถ

น าชดุขอ้มลูจากความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง มาวิเคราะหห์าแบบแผนความสมัพนัธข์องพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะกบัชมุชน

เมืองที่มีคณุภาพในบรบิทพืน้ท่ีเกาะรตันโกสนิทรใ์นปัจจบุนั ไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 
 จากตารางพบว่าพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะในความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่าง ที่คนในชมุชนสามารถรบัรูถ้ึงแบบแผน

ความสมัพันธ์ทัง้ 5 ดา้น ไดม้ากที่สุด คือ สนามหลวง และ สวนสนัติชัยปราการ รองลงมา คือ ถนนราชด าเนินกลาง       

ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดินทร ์ลานคนเมืองกรุงเทพฯ อนสุาวรียป์ระชาธิปไตย เสาชิงชา้ และ ลาน ร.1 และ ปัจจยัที่มี

ผลมากต่อการรบัรูถ้ึงแบบแผนความสมัพนัธ์ของมนษุย ์คือ ปัจจยัดา้นบริบทที่ตัง้ ความเช่ือมโยง และ ดา้นสนุทรียภาพ 

ปัจจยัที่มีผลรองลงมา คือ รูปรา่ง ขนาดพืน้ที่ และ ลกัษณะสงัคม วฒันธรรม ปัจจยัที่สง่ผลนอ้ย คือ บทบาทหนา้ที่ใชส้อย 

องคป์ระกอบ และ เศรษฐกิจ ตามล าดบั 

 
 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหแ์บบแผนความสมัพนัธข์องพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะกบัชมุชนเมือง 
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การสังเคราะหผ์ล 
 จากผลสรุประดับเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ (ตารางที่ 1) และแบบแผนความสัมพันธ์ (ตารางที่ 2)             

เมื่อน ามาพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นคณุลกัษณะและแบบแผนความสมัพนัธ์ (ภาพที่ 2) พบว่าปัจจยัดา้น

บรบิทที่ตัง้ และคณุลกัษณะทางสนุทรยีภาพเป็นปัจจยัล าดบัท่ี 1 โดยบรบิทที่ตัง้สมัพนัธก์บั ประเภท การเขา้ถึง สถานท่ีตัง้ 

และรูปทรง สว่นคณุลกัษณะทางสนุทรียภาพสมัพนัธก์บั อาคารที่โอบลอ้ม รูปทรง มมุมอง องคป์ระกอบภายในพืน้ท่ี และ

การรบัรูส้นุทรียภาพ ล าดบัถัดไป คือ ลกัษณะรูปร่างสมัพนัธ์กับปัจจัยดา้น ประเภท และมุมมอง และปัจจัยทางสงัคม

วฒันธรรม สมัพนัธก์บั บทบาท และการเขา้ถึง สว่นปัจจยัที่มีผลต่อความสมัพนัธน์อ้ยมาก คือ องคป์ระกอบภายในพืน้ที่ 

และปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่าคุณลกัษณะ และแบบแผนความสมัพันธ์ของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะเหล่านี ้        

เป็นปัจจยัที่มีผลตอ่ระดบัการตอบสนองความตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะในชมุชนเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดงันัน้การออกแบบ ปรบัปรุงพืน้ที่เปิดโลง่สาธารณะในพืน้ที่เกาะรตันโกสินทรใ์นระยะตอ่ไป ตอ้งใหค้วามส าคญั

กบับริบทท่ีตัง้และความเช่ือมโยง สนุทรียภาพ ที่มีผลต่อระดบัความสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะต่าง ๆ ของพืน้ที่  คณุลกัษณะ

ของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะที่มีคุณภาพ จะส่งผลต่อการรบัรู ้แบบแผนความสมัพันธ์ และท าใหพ้ืน้ที่นัน้มีความส าคัญ       

ภาพที ่2 คณุลกัษณะและแบบแผนความสมัพนัธก์บัชมุชนเมืองของพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะ 
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ในบริบทชุมชนเมืองปัจจุบนั ซึ่งทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะ ทฤษฎีรูปทรงของพืน้ที่เปิดโล่ง

สาธารณะ และทฤษฎีการรบัรูสุ้นทรียภาพสภาพแวดลอ้มเมือง นัน้มีความสมัพันธ์กันที่ระดับต่าง ๆ อย่างเห็นไดช้ัด       

โดยปัจจัยดา้นคุณลกัษณะ เป็นสิ่งที่กระตุ้นระบบประสาทการรบัรูข้องมนุษย ์เป็นปฏิสมัพันธ์ที่ท  าใหเ้กิดผลตอบรับ         

ตอ่การตอบสนอง ความตอ้งการในการใชง้าน เกิดความสมัพนัธต์อ่ผูใ้ช ้และบรบิทโดยรอบ ดงันัน้แบบแผนความสมัพนัธ์

ระหว่างคุณลักษณะของพืน้ที่เปิดโล่งสาธารณะกับชุมชนเมืองที่ค้นพบจากการศึกษานีส้ามารถน าไปเป็นกรอบ                

ในการจดัการ และออกแบบชมุชนเมืองที่มีพืน้ท่ีเปิดโลง่สาธารณะใหส้มัพนัธก์บัชมุชนในระดบัท่ีดีที่สดุได  ้
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โครงการออกแบบเคร่ืองประดับผสานการแต่งหน้าแรงบันดาลใจจากยุคบารอค1  
The Makeup Jewelry Inspired By Baroque Age 
 
ดวงกมล ตองตาสี2 และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วรรณวิภา สเุนตต์า3 
Duankamon Thongtasee and Assistant Professor DR. Vanvipha Suneta 
สาขาวชิาออกแบบเครือ่งประดบั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงคเ์พื่อน าเสนอเครือ่งประดบัผสานการแตง่หนา้จากแนวความคิดวา่ การแต่งแตม้
บนใบหน้ากับการใส่เครื่องประดับนัน้มีความสอดคลอ้งกัน การแต่งหนา้ช่วยส่งเสริมใหก้ารสวมเครื่องประดับ           
ไดภ้าพลกัษณท์ี่สมบรูณม์ากขึน้ โดยมีแรงบนัดาลใจจากศิลปะยคุบารอค-โรโคโค่ ในคริสตศตวรรษ 18 โดยหยิบยก
เรือ่งภาพลกัษณข์องสตรสีงูศกัดิ ์ที่ถกูกระแสทางสงัคมชกัน า มาเป็นจดุใหค้นในปัจจบุนัไดข้บคิดตาม  
 กระบวนการวิจัย มีขั้นตอนในการศึกษาดังนี ้ ค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมเนื ้อหาเ ก่ียวกับศิลปะ                              
ยุคบารอค–โร-โคโค่ (Baroque – Rococo) ฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษที่ 18 โดยเริ่มศึกษาจากผลงานจิตรกรรม                  
ของศิลปินที่โดดเด่น ลวดลายตกแต่งภายในพระราชวังพระราชวังแวรซ์ายส์และพระต าหนักเล็ก การแต่งกาย                  
ของกลุ่มสตรีสงูศักดิ์ อาทิเช่น มารี อ็องตัวแน็ต (Marie Antoinette) ศึกษารูปแบบการตกแต่งใบหนา้ การทดลอง       
วสัดผุา้ การปักไหม สรา้งผลงานเครือ่งประดบั ผสานการเพน้ทต์กแตง่บนใบหนา้  
 จากกระบวนการดงักลา่วจึงน าสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบัฟังกช์ั่นการแตง่หนา้แรงบนัดาลใจจาก
ยคุบารอค ท าใหไ้ดเ้ครือ่งประดบัทัง้หมด 2 ชดุ คือ ชดุเครือ่งประดบั ทีแ่สดงถึงภาพลกัษณข์องราชินีสงูศกัดิ ์ผูโ้หยหา
ความรื่นเริงบันเทิงใจ จ านวน 2 ชิน้ ประกอบดว้ย สรอ้ยคอโชคเกอร ์หน้ากาก และชุดเครื่องประดับที่แสดงถึง
ภาพลกัษณข์องเด็กสาวชาวบา้น ไรเ้ดียงสา จ านวน 6 ชิน้ ประกอบดว้ย สรอ้ยคอโชคเกอร ์หมวก และกิบ๊เสยีบประดบั
ผม จ านวน 4 ชิน้ เมื่อผสานเขา้กบัการแตง่หนา้ที่สอดคลอ้งกนั ท าใหภ้าพลกัษณข์องผูส้วมใสม่ีความสมบรูณม์ากขึน้ 
ค าส าคัญ : เครือ่งประดบั, บารอค, การแตง่หนา้ 
 

Abstract 
 The objective of this research is to present jewelry that combine with face makeup from the idea 
that the makeup on the face and the wearing of the jewelry are consistent. Inspired by the art of the Baroque 
era in the 17th-18th century, by quoting the image of noble women.   
  The procress of this research are follows: study the baroque art in France, study the works of 
prominent artists, interior design of the Palace of Versailles and the Petit Trianon, The dress of a noble 

                                                           
1 จากวิทยานิพนธเ์รื่อง โครงการออกแบบเครื่องประดบัฟังกช์ั่นการแต่งหนา้แรงบนัดาลใจจากยคุบารอค  
2 ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
3 ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
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woman, such as Marie Antoinette. The study of decoration on the face, fabric material experimentation, 
embroidering, creating jewelry works Combined with decorative painting on the face. 
 From the process, it leads to creation of the jewelry combined with facial makeup Inspired by 
Baroque era. The result are 2 sets of jewelry. The first set is the image of the noble queen in Palace of 
Versailles consisting of choker necklaces and mask. Another set is the image of an innocent girls consisting 
of choker necklaces, hat and 4 pieces of hair pins.   

This represents the role of jewelry that changed today. When the jewelry combined with facial 
decorations resulting in the perfection of the image, creating aesthetics for jewelry. 
 Keywords : Accessories, Baroque, Makeup 
 

บทน า 
 อาจกลา่วไดว้า่ การแต่งหนา้นัน้มีสว่นช่วยในการเสริมบคุลิกภาพ สรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีขึน้ต่อการเขา้สงัคม
ไดจ้ริง โดยเฉพาะในปัจจุบนัที่เรื่องของภาพลกัษณเ์ป็นสิ่งส  าคญั อีกทัง้ยงัท าใหเ้กิดความรูส้กึที่ดีขึน้ในจิตใจ สง่ผล   
ต่อความรูส้ึกที่มั่นใจมากขึน้ การแต่งหนา้ที่สอดคลอ้งรบักับเครื่องประดับที่ใส่ จะท าใหไ้ดภ้าพลกัษณ์ที่สมบูรณ์              
มากขึน้  
 อาจกล่าวไดว้่าเครื่องประดบัไม่ใช่สิ่งจ าเป็น แต่เป็นสิ่งที่ตอ้งการในมมุมองของขา้พเจา้นัน้เครื่องประดบั                 
แมจ้ะไม่ใช่สิ่งจ าเป็น ที่ตอ้งมีอยู่ในปัจจยัสี่ของมนุษย ์แต่เป็นสิ่งที่เราตอ้งการจะมี เพื่อใหเ้ติมเต็มต่อจิตใจ ปัจจุบนั
เครือ่งประดบัไม่ไดถ้กูหยิบขึน้มาใชเ้พื่อท าหนา้ที่แสดงถึงบทบาททางสงัคม ฐานนัดร หรือประดบัเพื่อระลกึถึงดงัเช่น
ในอดีตอีกตอ่ไป วิถีชีวิตของมนษุยเ์ราไดเ้ปลีย่นไป มีการพบปะผูค้นและการเขา้สงัคมมากขึน้ เครือ่งประดบักลายเป็น
แฟชั่ นที่จะถูกผสมผสานให้เข้ากับรูปแบบการด า เนินชีวิตของแต่ละบุคคล การเลือกหยิบยกขึ ้นมาใส่                                     
ในแต่ละครัง้ จึงเป็นการเติมเต็มภาพลกัษณ ์ในแต่ละโอกาสที่แตกต่างกันใหส้มบูรณ ์ดงัเช่นในยุคบารอค-โรโคโค่                
ที่การแต่งกายเปรียบเสมือนแฟชั่น การแต่งหน้า และการประดับตกแต่งร่ายกายในแต่ละโอกาสที่แตกต่างกัน                      
การออกสมาคมของเหลา่ราชวงศ ์งานรืน่เรงิของชนชัน้สงู รูปแบบจะปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์า่งๆ ทัง้การแตง่แตม้
ใบหนา้และการใสข่องประดบัตกแตง่ตา่งท าหนา้ที่สอดคลอ้งรบักนั  
 โดยในยุคสมัยดังกล่าวมีพระนางมารี อ็องตัวแน็ต (Marie Antoinette) ราชินีของพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16                      
เป็นผูท้รงอิทธิพลทางดา้นแฟชั่นที่ท  าใหเ้กิดกระแสนิยมท าตามขึน้ในหมู่หญิงสูงศักดิ์ เมื่อเป็นจุดสนใจต่อผูค้น           
จ านวนมาก มีผูช่ื้นชอบก็ย่อมตอ้งมีผูไ้ม่เห็นดว้ย พระนางจึงไดต้กลงไปในวงัวนของค ากล่าวหาจากสงัคมที่ชักจูง                
ให้เ กิดกระแสตามแนวความคิดทางลบเช่นนั้นเ ป็นจ านวนมาก โดยที่ผู้ร ับสารเองไม่ รู ้ข้อมู ลที่ เท็จจริง                                
เป็นเพียงการเช่ือไปตามคนหมู่มาก เกิดจุดเปลี่ยนของการหลงไปตามกระแสนัน้ จนเมื่อเวลาผ่านไปหลายรอ้ยปี                 
ขอ้พิพากษาแง่รา้ยในวนันัน้กลายเป็นความเขา้ใจผิด  
 จากความคิดข้างต้น ข้าพเจ้ามีความต้องการออกแบบและสรา้งสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่ผสาน                    
การแต่งหนา้เขา้ดว้ยกัน เพื่อแสดงถึงภาพลกัษณ์ที่สมบูรณ์มากขึน้ของผูส้วมเครื่องประดับ เมื่อมีการแต่งหน้า                     
เขา้มาผสมผสาน 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาและวิเคราะหรู์ปแบบเครือ่งตกแตง่รา่งกายและศิลปกรรมของสตรชีัน้สงูจากยคุบารอค-โรโคโค ่ 
 2. เพื่อออกแบบและสรา้งเครือ่งประดบัผสานการแตง่หนา้  
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 1. ศกึษาวิเคราะหท์บทวนวรรณกรรมต่อสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัผลงานจิตรกรรมและการประดบัตกแต่งรา่งกาย
ของสตรชีัน้สงูในยคุบารอค-โรโคโค ่จากหนงัสอืและอินเตอรเ์น็ต 
 2. ศึกษารูปแบบนิยมการตกแต่งใบหนา้ในปัจจุบนั ผลงานของศิลปินที่มีความเก่ียวขอ้ง  จากหนงัสือและ
อินเตอรเ์น็ต  
 3. วิเคราะหรู์ปแบบ และสรุปแนวทางที่จะน ามาใชใ้นการออกแบบ 
 4. ศกึษาและทดลองสรา้งเทคนิค การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ี่เหมาะกบัการเพน้ทบ์นใบหนา้ 
 5. ทดลองสรา้งเครือ่งประดบัจ าลอง  
 6. วิเคราะห ์พฒันารูปแบบท่ีจะน ามาสรา้งเป็นเครือ่งประดบั 
 7. สรา้งผลงานเครือ่งระดบั 
 8. น าเสนอผลการวิจยั สรุปผลปัญหา แนวทางแกไ้ขและการพฒันาสรา้งสรรคผ์ลงาน  
 

ผลการวิจัย 
 1. วิเคราะหล์กัษณะจากการรวบรวมวรรณกรรม 
 งานศิลปกรรมและการประดับตกแต่งร่างกายของหญิงสูงศักดิ์ในยุคสมัยบารอค-โรโคโค่ในฝรั่งเศส                   
(ค.ศ. 1600 - ค.ศ. 1800) จากผลงานจิตรกรรมที่โดดเดน่ รูปแบบศิลปกรรม และการตกแต่งภายใน โดยมีกลุม่ศิลปิน
ที่โดดเด่นแบ่งเป็น4 แบบราชส านกั (Style Regence) มีจิตกร องัตวน วตัโต เป็นคนส าคญั โดยไดร้บัอิทธิพลมาจาก
งานของรูเบนส์ เป็นกระแสอยู่ช่วงปี ค.ศ. 1715-1730,  แบบโรกาเย หรือ แบบใช้เส้นโค้ง (Style Rocaille)                         
มีจิตกร ฟรงัซวัส ์บเูชร ์เป็นคนส าคญั ไดร้บัอิทธิพลมาจากจิตรกรอิตาเลียนสมยับารอค มีบทบาทเด่นอยู่ในช่วงปี            
ค.ศ. 1730-1745 และแบบปอมปาดรู ์(Style Pompadour) อปุถมัภภ์ายใตก้ารควบคมุของมาดาม เดอ ปอม ปาดรู ์
โดยมีจิตรกร จองออนอเร ฟราโกนารด์ (Jean-Honore Fragonard) เป็นคนส าคัญ มีบทบาทเด่นอยู่ในช่วงปี                      
ค.ศ. 1745-1764 มีความโดดเด่นทัง้ภาพวาดที่เก่ียวกับธรรมชาติ รวมถึงดา้นภาพวาดกลุ่มผูสู้งศกัดิ์ โดยเฉพาะ                 
ในกลุม่สตรี ในสมยัรชักาลของพระเจา้หลยุสท์ี่ 15 จนมาถึงพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กลุ่มสตรีชัน้สงูมีบทบาททางสงัคม
มากขึ ้น บุคคลที่ เห็นได้เด่นชัดได้แก่  มาดาม เดอ ปอม ปาดูร ์ (Jeanne Antoinette Poisson, Marquise de 
Pompadour) มาดาม ดู บารร์ี่ (Madame du Barry / Jeanne du Barry) และโดยเฉพาะพระนางมารี อ็องตวัแน็ต 
(Marie Antoinette) ราชินีผูท้  าใหเ้กิดกระแสนิยมทางสงัคม ทัง้ดา้นการประดบัตกแตง่กาย และงานตกแตง่ภายใน  

 พระนางมาร ีอ็องตวัแน็ต5 (Marie Antoinette) หรอืนามประสตูิคือ อารช์ดชัเชสมาเรยี อนัโทเนีย โยเซฟาโย- 

                                                           
4 ก าจร สนุพงษศ์รี, ประวัติศาสตรศ์ิลปะตะวันตก, (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพส์ง่เสริมศิลปศึกษา, 2532), 13 
5 ดวงแกว้ วิญญตรา, มารี อองตัวเนต กุหลาบแห่งแวรซ์ายส,์ (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพต์น้ธรรม, 2537), 11 
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อนันา (เยอรมนั: Maria Antonia Josepha Johanna) ค.ศ. 1755 – ค.ศ. 1793 (ภาพที่ 1) เป็นเจา้หญิงจากราชวงศ์
ฮาพสบ์วรค์ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิ มีช่วงวัยเด็กที่พระราชวังออสเตรียเต็มไปดว้ยความสงบ เรียบง่าย                  
อยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ ทุ่งหญ้า และฝูงสตัว ์  ก่อนจะถูกพระมารดา (จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา หรือ                           
Maria Theresa of Austria)  จัด เตรียมให้อภิ เษกสมรสเข้าสู่พระราชวงศ์ฝรั่ ง เศส  และขึ ้น เ ป็นพระราชินี                               
แห่งพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 แห่งราชวงศบ์รูบ์อง ฝรั่งเศส โดยก่อนหนา้นัน้พระองคไ์ม่ไดร้บัการเรียนรู ้เพื่อที่จะน าไปใช ้              
ในพระราชวงัแวรซ์ายส ์ที่เต็มไปดว้ยกฎระเบียบ และพิธีทางการ  
 เมื่อขึน้เป็นพระราชินี ทรงอปุถมัภผ์ลงานทัง้ดา้นศิลปกรรม และดา้นประติมากรรมต่างๆ ทรงปรบัเปลี่ยน             
ทัง้ในเรื่องสว่นรว่ม พิธีการ ราชประเพณี และในดา้นสว่นของพระองคเ์อง การตกแตง่รา่งกายต่างๆ ขา้วของเครือ่งใช ้
ในกลุม่คนที่ช่ืนชอบจะน าพระองคม์าเป็นแบบอย่าง รสนิยมการตกแต่งของพระนางท าใหเ้กิดเป็นกระแสใหท้ าตาม
ขึน้มา ส่วนกลุ่มคนที่ไม่พึงพอใจในตัวพระองคน์ัน้ ต่างคอยเพ่งเล็งจับตามองถึงความผิดพลาด และ หาจังหวะ                   
สรา้งความเสื่อมเสีย มีข่าวลือมากมายที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสีย เมื่อไม่สามารถที่จะหาทางแก้ไขได้                      
จึงหลีกหนี ไปซ่อนตวัที่พระต าหนกัเล็ก (Petit Trianon) (ภาพที่ 2) โดยพระองคเ์ป็นผูค้วบคมุการตกแตง่ทัง้ภายนอก 
และภายใน ใหม้ีรสนิยมตามที่ตอ้งการ ทรงตกแตง่พืน้ท่ีภายนอกเลยีนแบบพระราชวงัเกิดของพระองคท์ี่ออสเตรยี

 
ภาพท่ี 1 พระนางมาร ีอ็องตวัแนต็ 

(ที่มา : https://fineartamerica.com/art/paintings/: 2019) 

 
ภาพท่ี 2 พระต าหนกัเลก็ (Petit Trianon) 

(ที่มา : http://en.chateauversailles.fr : 2019) 

ผลสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม มีดงันี ้
 จากการวิเคราะหผ์ลงานดา้นจิตรกรรม พบว่า ศิลปินนิยมใชโ้ทนสีพาสเทลสดใส สีชมพู, ฟ้า และเขียว                
เป็นหลัก ตัวแบบใช้สีที่ท  าให้เกิดเป็นแสง และเงาเน้นให้เป็นจุดเด่นของภาพ เทคนิคความฟุ้ง เบลอของภาพ                       
ใหค้วามรูส้กึมีหมอกบางๆคลมุไว ้ดา้นการตกแตง่ใบหนา้จากผลงานจิตรกรรม พบว่า โทนสขีองผิวพรรณเงาวาวผสม
สชีมพรูะเรื่อ คลา้ยเปลือกของหอยมกุ สามารถสรา้งภาพลกัษณท์ี่แตกต่างกนัของช่วงวยั จากเสน้โครงคิว้, ดวงตา, 
แก้ม และริมฝีปาก ดา้นเครื่องประดับตกแต่งของสตรีชั้นสูง พบว่า นิยมตกแต่งดว้ยโบว ์หรือริบบิน้ขนาดใหญ่,                                    
ตกแต่งศีรษะด้วยดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ, งานไข่มุกร้อยเชือก , สรอ้ยคอโชคเกอร ์และหมวกตกแต่ง                        
ขนนกกระจอกเทศ ด้านเครื่องแต่งกายของสตรีชั้นสูง พบว่า นิยมสีพาสเทลโทนอ่อน สีชมพู, ฟ้า และเขียว 
เช่นเดียวกับการตกแต่งดา้นอื่นๆ ชายขอบของผา้ตกแต่งดว้ยผา้ระบายเป็นชัน้ๆ ใชเ้ทคนิคไหมปักผา้ งานปักไหม                
ดิน้ทอง ลายปักกลุม่ดอกไมโ้ดยเฉพาะดอกกหุลาบ นอกจากนีย้งัใชด้อกกหุลาบจรงิประดบัในสว่นตา่งๆ ของรา่งกาย
อีกดว้ย ด้านการตกแต่งภายในที่พักส่วนตัวของพระนางมารี อ็องตัวแน็ต พบว่า มีการเพิ่มเติมลายใหม่โดยใช้                    
ลายนิยมเป็นแม่แบบ พบลายตกแต่งภายในที่พักส่วนตวัทัง้ที่พระราชวงัแวรซ์าย และพระต าหนักเปอติ ตรีเอนง                  
จากการวิเคราะน าไปสูแ่บบรา่งลายนิยมบารอค 4 รูปแบบ (ภาพท่ี 3) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84
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ภาพท่ี 3 แบบรา่งลายนิยม 

 

 นอกจากนีย้ังมีลายประดับอื่นๆที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพระนางมารี อ็องตัวแน็ต พบใน                  
พระต าหนงัเปอติ ตรีเอนง พบวา่ นิยมตกแตง่ดว้ยลายช่อดอกไมเ้ลก็ๆ, งานปักช่ือสญัลกัษณ ์และลายปักเถาดอกไม ้
จากการวิเคราะน าไปสูก่ารรา่งแบบขัน้ตน้ 
 

    
ภาพท่ี 4 รา่งแบบขัน้ตน้ 

 
 2. วิเคราะหล์ักษณะจากการตกแต่งใบหน้า 
 ดา้นการตกแต่งใบหนา้ในปัจจุบนั เนน้การสรา้งภาพลกัษณ์ที่สมบูรณแ์บบเพื่อใหเ้ขา้กับวาระ
โอกาสที่เหมาะสม จึงมีการใหค้วามส าคญักับการตกแต่งบนใบหนา้เพื่อใหส้มัพนัธ์กับการแต่งกาย และการสวม
เครือ่งประดบั โดยรูปแบบนิยมการตกแตง่ใบหนา้ ทีถ่กูก าหนดโดยงานแสดงแฟชั่นวีก (Fashion Week) จากนิวยอรก์ 
มิลาน ลอนดอน และปารสี ประจ าฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้น (Spring/Summer)  ส  าหรบัปี ค.ศ.2020 ไดใ้หค้วามส าคญั
ทั่วทัง้ผิวหนา้ โดยพืน้ที่ที่ส  าคญัคือ บริเวณคิว้, บริเวณรอบดวงตา, ผิวพรรณ และสรา้งความโดดเด่นดว้ยการสรา้ง
ลวดลาย และการใชโ้ทนสสีดใส 

3. ผลงานของศิลปินที่มีความเกี่ยวขอ้ง  
 ศกึษาผลงานของศิลปินที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งลวดลายตกแต่งใบหนา้ เพื่อหาแนวทางการสรา้ง
เทคนิคในการสรา้งสรรคง์านที่จะสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังาน ไดแ้ก่ ยนุ ดาอึน (Dain Yoon) ศิลปินชาวเกาหลี                 
ที่สรา้งสรรคง์านภาพลวงตา ผ่านการเพน้ท์สี และการเพน้ทส์รา้งลายตกแต่งบนใบหนา้ และร่างกายของตัวเอง 
สะท้อนวิ ถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ใช้สีส  าหรับงานเพ้นท์หน้า, สีอะคริลิค และอุปกรณ์จากผลิตภัณฑ์                           
ส  าหรบังานศิลปะ (ภาพท่ี 5)  และนอ้ยหนึง่เมกอพั (Noy Neung Makeup) บิวตีบ้ลอ็กเกอรป์ระเทศไทย มีเอกลกัษณ์
โดดเดน่ในการแตง่หนา้เปลี่ยนภาพลกัษณเ์ป็นบคุคลอื่น ผลงานส่วนใหญ่เป็นตัวละครจากภาพยนตร์หรือจากสื่อต่างๆ        

ที่ก าลังเป็นจุดสนใจ การเพน้ทส์รา้งลายจะใชผ้ลติภณัฑจ์ากเครือ่งส  าอางมาประยกุตใ์ช้ (ภาพท่ี 6) 
 

 
ภาพท่ี 5 ผลงานของศิลปิน ยนุ อาอนึ 

( ท่ีมา : https://thestandard.co/dain-yoon/ : 2019) 

  
ภาพท่ี 6 ผลงานของศิลปินนอ้ยหนึง่ 

( ท่ีมา : www.youtube.com/noyneungmakeup : 2019 ) 
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 4. แนวทางการออกแบบ 
 จากการวิเคราะหข์อ้มูลวรรณกรรมทัง้หมด รูปแบบของสตรีชัน้สูงสมยับารอคภาพลกัษณข์อง               
พระราชินีมารี อ็องตวัแน็ต  เป็นผู้น  ากระแสนิยมที่โดดเด่น เป็นบคุคลที่มีช่ือเสียงมาจนถึงปัจจุบนั ภาพลกัษณข์อง
ราชินีที่ฟุ่ มเฟือย นิยมงานรื่นเริง  เมื่อวิ เคราะห์ลึกลงไปได้ซ่อนภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเด็กสาว                            
อ่อนประสบการณ์ และไม่สามารถจัดการสิ่งต่างๆ ไดด้ีเท่าที่ควร จึงหลบหนีไปในสถานที่ส่วนตวั เมื่อเบื่อหน่าย                  
จากความหรูหรา ถึงแสวงหาความธรรมชาติ มีความน่าสนใจที่จะน าเสนอมุมมองสองภาพลกัษณ์ที่ขัดแยง้กัน                  
จึงน ารูปแบบการประดบัตกแตง่สถานท่ีพกัสว่นตวั พระราชวงัแวรซ์ายสแ์ละพระต าหนกัเลก็ และวิเคราะหจ์ากผลงาน
จิตรกรรม มาใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน ผสานรว่มกบัการตกแตง่ใบหนา้รูปแบบกระแสนิยมปีค.ศ. 2020 เพื่อสื่อถึง
บทบาทของเครื่องประดบัที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั  ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวเนื่องกับการตกแต่งใบหนา้ เติมเต็ม
ภาพลกัษณใ์หส้มบูรณแ์บบ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพใหก้ับเครื่องประดบั โดยน าเสนอภาพลกัษณ์มารี อ็องตวัแน็ต                   
2 รูปแบบคือ ภาพลกัษณร์าชินีสงูศกัดิ์ ผูโ้หยหาความรื่นเริงบนัเทิงใจ และภาพลกัษณเ์ด็กสาวชาวบา้น ไรเ้ดียงสา 
(ภาพท่ี 7) และ (ภาพที่ 8) 
 

 
 

      ภาพท่ี 7 แบบรา่งขัน้สดุทา้ยชดุเครือ่งประดบั                               ภาพท่ี 8 แบบรา่งขัน้สดุทา้ยของชดุ 
 ภาพลกัษณร์าชินีสงูศกัดิผ์ูโ้หยหาความรืน่เรงิบนัเทงิใจ           เครือ่งประดบัภาพลกัษณเ์ดก็สาวชาวบา้น ไรเ้ดียงสา 
 

บทสรุป  
 จากการศึกษาและวิเคราะหรู์ปแบบศิลปะยุคบารอคผ่านผลงานจิตรกรรมที่โดดเด่น และกลุ่มสตรีชัน้สงู                
พบลายประดับตกแต่งภายในสถานที่พักส่วนตัว การตกแต่งร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์  โดยเฉพาะการตกแต่ง                        
จากรสนิยมส่วนตวัของพระนางมารี อ็องตวัแน็ต ผูน้  ารูปแบบนิยมแห่งยุค กระแสดา้นลบจากสงัคม ท าใหเ้กิดเป็น                
2 ภาพลกัษณท์ี่แตกต่างกัน คือ ภาพลกัษณร์าชินีสงูศกัดิ์ ผูโ้หยหาความรื่นเริงบนัเทิงใจ และภาพลกัษณเ์ด็กสาว
ชาวบา้น ไรเ้ดียงสา ท าใหผู้ว้ิจยัไดร้บัแรงบนัดาลใจในการสรา้งชุดเครื่องประดบั 2 ชุด โดยผสานการตกแต่งใบหนา้
เข้าด้วยกัน  เพื่อสื่อถึงบทบาทของเครื่องประดับที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ที่มีความสัมพันธ์เ ก่ียวเนื่อง                             
กบัการตกแตง่ใบหนา้ เติมเต็มภาพลกัษณใ์หส้มบรูณแ์บบ ก่อใหเ้กิดสนุทรยีภาพใหก้บัเครือ่งประดบั 
 การสรา้งสรรคเ์ครื่องประดบัชดุภาพลกัษณร์าชินีสงูศกัดิ ์ผูโ้หยหาความรืน่เรงิบนัเทิงใจ ไดร้บัแรงบนัดาลใจ
มาจากภาพลกัษณข์องมารี อ็องตวัแน็ต ที่พระราชวงัคแ์วรซ์ายส ์ ประกอบดว้ย หนา้กากที่ภายนอกแสดงใหเ้ห็น
ภาพลกัษณค์วามนิยมตามกระแสทางสงัคม ตวัตนที่แทจ้รงิถกูซอ่นอยู่ภายใน เสน้และการสสีนัที่โดดเดน่ ตกแตง่ดว้ย
เพชรประดับทั่วบริเวณ เครื่องประดับชิน้นีส้ื่อถึงการแสดงออกภายนอกใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มสงัคม                    
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สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในจะสามารถแสดงออกมาได ้ต่อเมื่อเกิดความไวเ้นือ้เช่ือใจ ใชเ้ทคนิคการปักไหมไล่สีสรา้งลาย                   
ดอกกหุลาบ เดินเสน้ปักเป็นเถาไม,้ ใบไม ้ประกอบชิน้งานผา้เขา้กบัชิน้งานโลหะทองเหลืองซอ้นเป็นชัน้ รอ้ยประดบั
ดว้ยไขม่กุ และเครือ่งประดบัคอ สรอ้ยโลหะทองเหลอืงหอ้ยยึดกบัชิน้ผา้โชคเกอร ์ตกแตง่ดว้ยชิน้โลหะทองเหลอืงและ
ไข่มุกปักประกอบ ดา้นหลงัสรอ้ยตกแต่งดว้ยโบวข์นาดใหญ่ ปลายผา้ปักประดับดว้ยชิน้โลหะทองเหลืองและไข่มุก 
(ภาพท่ี 9)  
 

 
ภาพท่ี 9 ชดุเครือ่งประดบัภาพลกัษณร์าชินีสงูศกัดิ ์ผูโ้หยหาความรืน่เรงิบนัเทิงใจ 

 
 การสรา้งสรรค์เครื่องประดับชุดภาพลักษณ์เด็กสาวชาวบ้าน ไรเ้ดียงสา ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
ภาพลกัษณข์องมารี อ็องตวัแน็ต ที่พระต าหนกัเปอติ ตรีเอนง ประกอบดว้ย เครื่องประดบัศีรษะแสดงถึงความรื่นรม
กบัมวลธรรมชาติ หมูด่อกไม ้ใบไม ้ในพืน้ที่ท่ีอิสระ ไรก้ฎเกณฑ ์ใชเ้ทคนิคการปักไหมประกอบบนชิน้โลหะทองเหลอืง 
วางทบับนชิน้ผา้สรา้งเป็นหมู่ดอกไม ้กลุม่เสน้ไหมสเีขียวแสดงถึงทุง่หญา้ เสน้ท่ีโคง้ตกลงบดบงัใบหนา้ดา้นขา้ง สือ่ถึง
ความตอ้งการแฝงตวัอยูท่า่มกลางธรรมชาติ แมจ้ะอยู่ในสถานท่ีสว่นตวั ในความรา่เริง สนกุสนาน ยงัแฝงความกงัวล 
และตอ้งการหาพืน้ที่ที่สามารถซุกซ่อนตวัตนไว้อยู่เสมอ เครื่องประดบัคอ ใชเ้ทคนิคปักไหมสรา้งลายเถาไม้, ใบไม ้              
บนผา้โชคเกอร ์ตกแตง่ดว้ยงานปักไหมไลส่รูีปดอกกหุลาบ ปักทบับนชิน้โลหะทองเหลอืงฉลลุาย และชดุเครือ่งประดบั
ผมประกอบดว้ย รูปแมลง, รูปช่อดอกหญา้, รูปดอกดาวกระจาย และรูปช่อดอกหญา้ตีนตุ๊กแก ใชเ้ทคนิคไหมปักผา้ 
ปักทบับนโลหะทองเหลืองฉลลุาย เช่ือโลหะยึดกับโครงลวดที่ดัดขาซิกแซก เพื่อช่วยใหชิ้น้งานมีความสมดุล และ
สามารถเสยีบประดบัลงบนผมไดแ้นน่ แข็งแรง (ภาพท่ี 10) 

 

 
ภาพท่ี 10 ชดุเครือ่งประดบัภาพลกัษณเ์ด็กสาวชาวบา้น ไรเ้ดียงสา 

 
 จากวตัถปุระสงคข์องการวิจยั ก่อใหเ้กิดเครื่องประดบัผสานการตกแต่งใบหนา้ บทเรียนจากแรงบนัดาลใจ         
ที่น  ามาใชจ้ะช่วยใหผู้พ้บเห็นสื่อถึงการใหเ้วลาส าหรบัขบคิด วิเคราะหข์อ้มูลข่าวสารแลว้จึงเลือกเช่ือดว้ยตนเอง
มากกว่าการเช่ือตามกระแสสงัคม และแสดงใหเ้ห็นว่า การแต่งหนา้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมใหเ้ครื่องประดับ                   
ไดภ้าพลกัษณท์ี่สมบรูณย์ิ่งขึน้ (ภาพที่ 11) ปัจจุบนับทบาทหนา้ที่ของเครื่องประดบัไดเ้ปลี่ยนแปลงไป  เราสามารถ
เลือกหยิบเครื่องประดบัแบบใดก็ไดข้ึน้มาใส ่โดยไม่มีขอ้จ ากดัเหมือนดงัเช่นในอดีตอีกต่อไป เครือ่งประดบัช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่ ให้ดี ขึ ้น  การตกแต่ ง ใบหน้าด้วยการใช้สีสัน ท า ให้เ กิ ดภาพลักษณ์ที่ สดใส                                         
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มีส่วนช่วยในการเสริมบุคลิกภาพต่อการเข้าสังคม และอาจถือได้ว่าการตกแต่งใบหน้าเป็นเครื่องประดับ                         
ส  าหรบัใบหนา้ โดยเมื่อน ามาผสานกับเครื่องประดบั ท าใหเ้กิดความสมบูรณข์องภาพลกัษณ์ การแต่งหนา้ช่วย
สง่เสรมิใหก้ารสวมใสเ่ครือ่งประดบัดสูมบรูณม์ีพลงัมากขึน้ 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงภาพลกัษณท์ี่สมบรูณข์องเครือ่งประดบัท่ีผสานการตกแตง่ใบหนา้ 
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พัฒนาการภู มิ ทั ศน์ วัฒนธรรม ชุมชน ริมคลองบางบาล  อ าเภภอบางบาล  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 
The Development of Cultural Landscape of Bang Ban Riverside Community, Bang Ban, 
Pranakorn Sri Ayutthaya Province 
 
สถาปัตย ์สรอ้ยจ าปา1  
Sthapat Soichampar1  
    

บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองบางบาลซึ่ง         
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน าร่องการบริหารจัดการน ้าโครงการแก้มลิงบางบาล น ามาสู่การก าหนดพืน้ที่เพื่อ          
การอนรุกัษ์และควบคมุเพื่อลดผลกระทบตอ่ภมูิทศันว์ฒันธรรม 
              การศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม        
โดยการเรียบเรียงขอ้มูลองคป์ระกอบทางภูมิทศัน ์ประวตัิศาสตร์ สงัคมและวฒันธรรมตามช่วงเวลาจนถึงปัจจุบนั 
แลว้จึงวิเคราะหเ์พื่อหาคณุคา่และความส าคญัของภมูิทศันว์ฒันธรรม 
              ชมุชนรมิคลองบางบาลมีพฒันาการมาจากชมุชนที่ตัง้ถ่ินฐานบนเสน้ทางการคา้ฝ่ังตะวนัตกของเกาะเมือง
อยุธยาตัง้แต่สมยัอยุธยา โดยมีโครงข่ายล าน า้คลองบางบาลและที่ราบน า้ท่วมถึงเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่ส  าคญั 
ดว้ยปัจจัยนีจ้ึงส่งผลใหชุ้มชนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และเกิดการผสมผสานทางวฒันธรรม มีลกัษณะ    
เป็นสังคมเกษตรกรรมที่ยังสืบต่อเรื่อยมา  จนกระทั่ งพืน้ที่ของชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้มลิง            
การก่อสรา้งถนนทางหลวง ถนนคันคลองชลประทาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง            
ทางภมูิทศันท์ี่สง่ผลตอ่วิถีชีวิต วิถีเกษตรกรรมและมรดกทางภมูิทศันว์ฒันธรรม  
               จาการวิเคราะหแ์ละศึกษาคุณค่าภูมิทัศนว์ฒันธรรม สามารถก าหนดพืน้ที่เพื่อการอนุรกัษ์และควบคุม     
ต่อภมูิทศันว์ฒันธรรมได ้2 บรเิวณ 1. ย่านชุมชนริมคลองฝ่ังเหนือมีความส าคญัเรง่ด่วนต่อการอนรุกัษ์ ควบคมุและ
ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์อันเนื่องมาจากได้รับการขึน้ทะเบียนย่านชุมชนเก่าริมน ้าภาค  2. ย่านชุมชนริมคลองฝ่ังใต ้               
เป็นย่านชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา จึงเหมาะสมต่อการควบคุมและฟ้ืนฟูภูมิทัศน ์          
เพือ่รองรบัวิถีชีวิตรว่มสมยัตอ่ไป                  
 
ค าส าคัญ:  ภมูิทศันว์ฒันธรรม, ที่ราบน า้ทว่มถึง 
 
 
 
 
 

                                         
1 สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 
Division of Landscape Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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Abstract 
              This article is study of The Development of Cultural Landscape of Bangban Riverside 
Community, along Bangban Canal, the study areas which is part of the Water Management Bangban 
Monkey's Cheek Project. For lead to the determination of the study areas to conserve and control   
reducing the impact on the cultural landscape. 
              This study of cultural landscape development is a part of the study of cultural landscape 
management. By composing the landscape composition data history Society and Culture According to 
the period up to the present time, then analyzed to find the value and importance of the cultural 
landscape. 
              The Bangban riverside community developed from communities that settled on the western trade 
route of the island of Ayutthaya since the Ayutthaya period. The Bangban canal networks and floodplain 
are important natural resources, lead to the community has ethnic diversity and amalgamate culture. It is 
an agricultural society that continues until the area of the community becomes part of the monkey’s cheek 
project and land-use causes landscape changes that affect lifestyle agricultural pathways and cultural 
landscape heritage. 
               From the analysis and study of cultural landscape value, the area for conservation and control of 
the cultural landscape can be specified in 2 areas: 1) the communities on the northern bank of the canal 
are of urgent importance for conservation, control, and restoration of the landscape since being 
registered in the old riverside community region. 2) The communities on the southern bank of the canal 
are the community area that is diverse in ethnicity and religion that is suitable for control and restoration 
of the landscape to support the contemporary lifestyle. 
 
Keyword: Cultural Landscape, Floodplain 
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บทน า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บนอาณาบริเวณดินตอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้าใหม่ (Young Delta)           

มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุม่ขนาดใหญ่และมีโครงขา่ยล าน า้หลายสายเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การตัง้ถ่ินฐาน การท ามาหากิน 
เกษตรกรรมและการคา้ขาย สง่ผลใหใ้นสมยัอยธุยาพืน้ท่ีแหง่นีม้ีความหลากหลายทางชาติพนัธุแ์ละวฒันธรรม  

 ชุมชนริมคลองบางบาลตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัตกจากเกาะเมืองอยธุยาออกมาประมาณ 12 กิโลเมตร มีลกัษณะ
การตัง้ถ่ินฐานยาวตลอดสองฝ่ังคลองบางบาล ตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้เริ่มตัง้แต่ปากคลองบางบาลบริเวณแพร่ง
แม่น ้าเจ้าพระยา วัดจุฬามณี จรดแพร่งแม่น ้าน้อย วัดสีกุก มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร  จากภาพถ่าย         
ทางอากาศบริเวณเทศบาลบางบาลสามารถแบ่งชุมชนออกเป็นชุมชนริมคลองฝ่ังเหนือเทศบาลและฝ่ังใตเ้ทศบาล 
ประกอบกับลักษณะทางกาพภาพมีโครงข่ายล าน ้าเช่ือมต่อบริเวณกลางคลองบางบาลใกล้บริเวณเทศบาล            
คือคลองมหาพราหมณ์ซึ่งเคยเป็นล าน า้ฝ่ังตะวันตกสายส าคัญร่วมกับคลองบางบาลหรือเจ้าพระยาสายเก่า           
ในสมยัอยธุยา  

ชุมชนริมคลองบางบาลนี ้มีลักษณะแบบสังคมลุ่มแม่น ้า (Riverine Society) กล่าวคือเป็นสังคม
เกษตรกรรม มีการตั้งถ่ินฐานและเกิดเส้นทางการค้าระหว่างชุมชนภายในแผ่นดินและการค้าทางทะเล                 
โดยมีคลองบางบาลเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินวิถีชีวิตและท าเกษตรกรรมเป็นหลกั (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2560) 
จากการศกึษาพฒันาการพบวา่ชมุชนมีคณุคา่และความส าคญั โดยมีภมูิทศันว์ฒันธรรมแบบ “ภมูิทศันน์ าวฒันธรรม” 
หรอืเป็นแบบชมุชนรมิคลอง ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นยา่นชมุชนเก่าในพืน้ที่ภาคกลาง โดยส านกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มได้ให้ค  าก าจัดความคือ “เป็นชุมชนชาวนาดัง้เดิมที่ตัง้ถิ่นฐานบริเวณ     
คลองบางบาล เป็นเสน้ทางแม่น า้เจา้พระยาสายเก่า เป็นล าคลองทีต่ดัผา่นหลายต าบลในอ าเภอบางบาล เหน็ไดจ้าก
การมีวดัสมยัอยธุยาตัง้อยู่ตามล าน ้า ชุมชนยงัประกอบอาชีพท านา บา้นเรือนเป็นเรือนไทยมีใตถุ้นเนือ่งจากสภาพ 
น า้หลากทกุปี” (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม, 2561)   

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 ชุมชนริมคลองบางบาลไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการน ารอ่งแกม้ลิงบางบาล    
มีจดุประสงคเ์พื่อพฒันาพืน้ท่ีทางการเกษตร ใหเ้ป็นพืน้ท่ีหนว่งน า้ตามธรรมชาติโดยสามารถตดัยอดน า้ไดม้ากขึน้และ
หน่วงน ้าในพื ้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่ส  าคัญ  ซึ่งแนวคิดจากทางเลือกที่ดีที่สุด              
คือการตัดยอดน ้าลึกสูงสุดที่  3 เมตร ส่งผลให้ชุมชนต้องจ ายอมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิถีเกษตรกรรม และ                 
ภมูิทศันว์ฒันธรรม (ชเูกียรติ ทรพัยไ์พศาล และคณะ, 2551)  
               การศึกษาพัฒนาการภูมิทัศนว์ฒันธรรมสามารถอธิบายและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง      
ภมูิทศันแ์ละวฒันธรรมในแต่ละช่วงเวลา น าไปสูก่ารประเมินคณุค่า ความส าคญั และการก าหนดพืน้ที่การอนรุกัษ์   
ที่จะช่วยควบคมุและฟ้ืนฟภูมูิทศันเ์พื่อลดผลกระทบตอ่ภมูิทศันว์ฒันธรรมรว่มสมยัในอนาคต 
 

วัตถุประสงค ์
               บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงพัฒนาการของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองบางบาลซึ่ง        
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน าร่องการบริหารจัดการน ้าโครงการแก้มลิงบางบาล  เพื่อประเมินคุณค่าและ                
ของความส าคัญภูมิทัศน์วัฒนธรรม  น ามาสู่การก าหนดพื ้นที่ เพื่อการอนุรักษ์  ควบคุมและฟ้ืนฟูภูมิทัศน ์                
เพื่อลดผลกระทบตอ่ภมูิทศันว์ฒันธรรมรว่มสมยัตอ่ไป 
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การด าเภนินการและเภคร่ืองมือในการศึกษา 
           “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้นิยามไว้ว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นผลผลิต        
ทางวฒันธรรมที่แสดงถึง “การบรูณาการระหวา่งกนัของธรรมชาติและสิง่ที่มนษุยส์รา้งขึน้”  
               การด า เนิ นการศึกษาอาศัย แนวทางของ Assessing the Significance of Cultural Landscapes            
ซึ่ ง เ ป็ น คู่ มื อ ข อ ง  Australian Alps National Parks Lennon (Jane & Mathews Steve, 1996) เป็ น แน วท า ง              
ที่ใชว้ิธีด  าเนินการศึกษาเป็นหลกั โดยการศกึษาพฒันาการภมูิทศันว์ฒันธรรมเป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินการศกึษา
เป็นขัน้ตอนการวิเคราะหจ์ากการเรียบเรียงขอ้มูลองคป์ระกอบทางภูมิทัศน์  ประวัติศาสตรแ์ละสงัคมวัฒนธรรม
ตามล าดับเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แลว้จึงประเมินคุณค่าและความส าคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม เพื่อ     
ก าหนดพืน้ท่ีการอนรุกัษ์และควบคมุที่สามารถลดผลกระทบตอ่ภมูิทศันว์ฒันธรรมที่จะเกิดขึน้ตอ่ไปได ้
              เครือ่งมือในการศกึษามีดงันี ้ 
               1.การบันทึกและการส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่ประกอบขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
โดยเฉพาะขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์การบนัทึก ภาพถ่าย และแผนที่ต่าง ๆ ประกอบขอ้มูลทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน ฯลฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัพืน้ท่ีศกึษาในปัจจบุนั  
               2.การสัมภาษณ์และบทความจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในพืน้ที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ผู้ควบคุม
โครงการแกม้ลงิบางบาล นายช่างชลประทาน  เจา้หนา้ที่เทศบาล ชาวชมุชนริมคลอง ผูป้ระกอบการโรงอิฐมอญ และ 
พระสงฆ ์
 

ผลการศึกษาพัฒนาการภูมิทัศนวั์ฒนธรรมชุมชนริมคลองบางบาล 
              พัฒนาการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนล้วนมาจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
ซึง่สามารถเช่ือมโยงกบับรบิทสงัคมในลุม่แมน่ า้เจา้พระยาตอนลา่ง โดยสามารถจดัล าดบัได ้4 ช่วงเวลา ดงันี ้
                         พัฒนาการช่วงที่  1 พ.ศ. 1893 – พ.ศ. 2246 สมัยอยุธยา จากลักษณะภูมิประเทศที่เอือ้ให ้      
กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้นานาชาติเปิดรบัทัง้ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การผสมผสาน   
ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสินค้านานาชนิด  โดยในสมัยนี ไ้ด้มีบันทึกและแผนที่ต่าง ๆ จากชาวต่างชาติ             
ซึ่งสามารถอธิบายถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม ทรพัยากร และลักษณะทางภูมิทัศน์ บ่งบอกถึงการด ารงอยู่และ
ความส าคัญของคลองบางบาลและคลองมหาพรหมณ์ซึ่งในสมัยนีเ้รียกคลองบางบาลว่าเป็นแม่น า้เจ้าพระยา  
(Tricky Van Den berg, 2010) โดยอีกขอ้สงัเกตหุนึ่งจากลกัษณะทางภมูิประเทศเมื่อถึงฤดนู า้หลาก มวลน า้ไหลเอ่อ
จากพืน้ที่ดอนลน้สู่พืน้ที่ลุ่มอย่างรวดเร็วซึ่งอธิบายถึงคลองบางบาลเป็น “ร่องล าน า้” (Floodway) ตามธรรมชาติ 
(พเยาว ์เข็มนาค, 2560)                                                                  
                         พัฒนาการช่วงที่  2  พ.ศ.2310 – พ.ศ. 2394 สมัยการกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2 ถึงช่วงต้น               
กรุงรตันโกสินทร ์เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านยุคสมัย ยังมีชุมชนชาติพันธุ์อาศัยในบริเวณนีไ้ม่ไดถู้กกวาดต้อนหรือ          
มีการอพยพแตย่งัคงอาศยัในพืน้ท่ีบรเิวณนี ้จนมาถึงช่วงตน้กรุงรตันโกสนิทรไ์ดม้ีการอพยพและเกณฑไ์พรพ่ลของชาติ
พนัธุอ์ื่น ๆ เขา้มาในพืน้ท่ี โดยมีหลากหลายวตัถปุระสงคท์ัง้เพื่อเป็นแรงงาน หนีภยัสงคราม หรือไดร้บัอนญุาตใหเ้ปิด
พืน้ที่เพื่อท ามาหากินและตัง้ถ่ินฐาน ส่งผลให้ชุมชนริมคลองบางบาลประกอบด้วยชาติพันธุ์มอญ ลาว จีน และ  
มสุลมิ เกิดการผสมผสานทางชาติพนัธุแ์ละวฒันธรรมสรา้งบา้นแปงเมืองสบืมา (ก าพล จ าปาพนัธ,์ 2560)            
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                         พัฒนาการช่วงที่  3  พ.ศ. 2393 – พ.ศ. 2497 สมัยก รุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยที่  4  - 7                
เป็นช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองและการลา่อาณานิยม โดยผลการจากด าเนินการจากสนธิสญัญา
เบาวร์ิงส่งผลขา้วใหเ้ป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เกิดการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ ของประเทศ รวมทัง้  
การพัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน า้ พืน้ที่ราบลุ่มฝ่ังตะวันตกของเกาะเมืองอยุธยา รวมถึง         
ย่านบางบาลไดร้บัการพฒันาใหพ้ืน้ที่ปลูกขา้วจึงมีการออกโฉนดใหก้ับชาวชุมชนในช่วงสมยัรชักาลที่ 5 ส่งผลให ้    
ในสมยัรชักาลที่ 7จงัหวดัพระนครศรอียธุยาไดก้ลายเป็นพืน้ท่ีปลกูขา้ว เกิดโรงส ีและแหลง่คา้ขา้วมากที่สดุในประเทศ 
โดยในระหว่างรชัสมัยในรชักาล 5 – 6 ไดม้ีแนวคิดที่จะสรา้งโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพื่อการเพาะปลกูบน     
ที่ราบลุม่เจา้พระยาตอนลา่งซึง่กลายมาเป็นเขื่อนเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท ในเวลาตอ่มาและสามารถเริม่ด าเนินการ
ในรชักาลที่ 9 ในปีพ.ศ.2500 (ณฐัวิทย ์พิมพท์อง, 2556) 
                         พัฒนาการช่วงที่  4 พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นับจาก         
การด าเนินการโครงการเขี่อนเจา้พระยา ไดน้ ามาสูก่ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานต่าง ๆ เขา้สูย่่านบางบาล มีการตดั
ถนนหลวงสายเช่ือมการคมนาคมกบัพืน้ที่อื่น ๆ เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ถึงแหลง่งาน การศึกษา ระบบสาธารณปูโภค 
และเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นตน้ (สรุศกัดิ์ เชือ้งาม, 2555) ต่อมายุคอุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ.2530 -2535     
ไดม้ีการกวา้นซือ้ที่ดินในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาสง่ผลใหท้ี่ราบลุม่รอบเกาะเมืองอยุธยาไดม้ีเปลี่ยนการถือครอง
ที่ดินจากชุมชนเป็นเอกชนเป็นเหตใุหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท์ี่ดินใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจบ่อทราย โรงสีขา้ว 
และโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น ภายหลังอุทกภัย ปีพ.ศ. 2549 รัฐจึงมีแนวความคิดที่ จะปรับปรุงและ                   
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน า้ต่าง ๆ เป็นที่มาของโครงการน าร่องแก้มลิงบางบาล ดว้ยเหตุนีชุ้มชน        
ริมคลองบางบาลจึงจ ายอมต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิต  วิถีเกษตรกรรม และภูมิทัศน์ โดยภาครัฐได้มี               
การวางงบประมาณช่วยเหลือและการส่งเสริมในด้านต่ าง ๆ ให้กับชุมชน  (กองบรรณาธิการWay และ              
ณขวญั ศรอีรุโณทยั, 2562) 

 
ภาพท่ี 1 พฒันาการภมูิทศันว์ฒันธรรมชมุชนรมิคลองบางบาล 
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ตารางที่ 1 พฒันาการองคป์ระกอบภมูิทศันว์ฒันธรรมชมุชนรมิคลองบางบาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษาพืน้ทีเ่ภพือ่การอนุรักษ ์ควบคุมและฟ้ืนฟูภูมิทัศน ์ 
              จากการศกึษาและสรุปเป็นแผนท่ีมีมรดกทางภมูิทศันแ์ละมรดกทางวฒันธรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 
บรเิวณ ไดแ้ก่ 1.ยา่นชมุชนรมิคลองฝ่ังเหนือมีคณุคา่และความส าคญัเรง่ดว่นตอ่การอนรุกัษ์ ควบคมุและฟ้ืนฟภูมูิทศัน ์ 
2. บรเิวณชมุชนรมิคลองฝ่ังใตม้ีความเหมาะสมตอ่ตอ่การอนรุกัษ์ และควบคมุ ประกอบดว้ย 4 บรเิวณ ไดแ้ก่ 
                        1. ปากคลองบางบาล บริเวณนี ้มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ            
เป็นจุดยทุธ์ศาสตรใ์นการจัดการน า้อย่างมาก โดยมีการเวนคืนที่ดินริมคลองเพื่อก่อสรา้งโครงการประตูระบายน า้ 
ปากคลองบางบาลมีลกัษณะโครงสรา้งและวสัดุเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่คาดว่าก่อสรา้งแลว้เสร็จในปี   
พ.ศ.2563 และผลที่คาดว่าจะได้รบัคือควบคุมกระแสน า้เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนริมคลอง และวดัที่มีโบราณ
สถานท่ีส าคญั 
                        2. บริเวณชุมชนบา้นไทรนอ้ย (บา้นมอญ) และชุมชมริมคลองบางบาล ซึ่งเป็นพืน้ที่มีการรว่มมือ
จากภาครฐัและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเป็นชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขึน้ทะเบียน           
เป็นย่านชุมชนเก่าภาคกลาง จึงเป็นย่านที่ สมควรมีการฟ้ืนฟูสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงการคมนาคม และ                 
เพิ่มการประชาสมัพนัธใ์หส้ง่เสรมิเป็นยา่นชมุชนส าคญัที่สะทอ้นเอกลกัษณข์องชมุชนรมิคลองบางบาล 
                        3. บรเิวณชุมชนต าบลกบเจาและบา้นคลงั เป็นย่านชุมชนมีความหลากหลายทัง้ทางชาติพนัธุแ์ละ
ศาสนา ทัง้ ลาว จีน มสุลมิ อีกทัง้ลกัษณะทางภมูิประเทศเป็นคุง้น า้และมีบงึขนาดใหญ่เป็นท่ีสาธารณะ ตัง้อยูร่ะหวา่ง
ชุมชนเทศบาลกบัถนนทางหลวง 3263 ซึ่งมีโรงงานอตุสาหกรรมเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ของชุมชน พืน้ที่บริเวณนี ้   
จึงมีความเหมาะสมที่จะสามารถพฒันาเป็นสวนสาธารณะและพืน้ท่ีอเนกประสงคไ์ดใ้นอนาคต                       
       



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                   A68 

 

                     4. บริเวณแพร่งแม่น า้นอ้ยวดัสีกุก บริเวณนีเ้ป็นพืน้ที่ประวัติศาสตร ์มีกิจกรรมทางศาสนาและ
สาธารณะประโยชนบ์่อยครัง้ และในพืน้ที่ยงัอยู่ในเขตโบราณสถาน จึงเหมาะสมที่ควรค่าต่อการอนุรกัษ์ ควบคุม 
ฟ้ืนฟภูมูิทศัน ์ใหค้งคณุคา่ทางประวตัิศาสตรแ์ละพฒันาเป็นพืน้ท่ีกิจกรรมทางสงัคมและวฒันธรรมตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 พืน้ท่ีมรดกทางภมูิทศันแ์ละวฒันธรรมของชมุชนรมิคลองบางบาล 
 

สรุป 
              ชุมชนริมคลองบางบาลมีพฒันาการภูมิทศันว์ฒันธรรมอนัเกิดการจดัการทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มจาก 3 
วตัถปุระสงคต์ามล าดบัไดแ้ก่ 1.เพื่อการคมนาคมทางน า้ 2.เพื่อเปิดพืน้ท่ีท ามาหากิน เกษตรกรรมและการชลประทาน 
3.เพื่อบริหารจัดการน า้เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง้ จากการศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน์วฒันธรรมยังสามารถ
ประเมินคณุค่าและความส าคญัภมูิทศันว์ฒันธรรมเป็นแผนที่มรดกทางภมูิทศันแ์ละวฒันธรรม น ามาสู่การก าหนด
พืน้ที่เพื่อการอนุรกัษ์ ควบคุมและฟ้ืนฟูภูมิทศัน์ โดยสามารถแบ่งพืน้ที่เป็น 2 บริเวณ ไดแ้ก่ 1) ย่านชุมชนริมคลอง    
ฝ่ังเหนือมีความส าคญัเรง่ด่วนต่อการอนุรกัษ์ ควบคมุและฟ้ืนฟูภมูิทศัน์ ต่ออนัเนื่องมาจากคณุค่าและความส าคญั  
ในดา้นสุนทรียะแบบชุมชนริมน า้ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นย่านชุมชนริมน า้ภาคกลาง เป็นย่านชุมชนชาวมอญ        
มีแหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน และมีการสืบสานวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน 2) ย่านชุมชนริมคลองฝ่ังใต ้             
เป็นย่านชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุแ์ละศาสนา อีกทัง้ยงัมีแหลง่โบราณสถานและพืน้ที่ประวตัิศาสตร์ 
ซึ่งใกลท้างหลวง3263 ซึ่งเป็นเสน้ทางคมนาคมที่มุ่งตรงเขา้สู่เกาะเมืองอยุธยาและเป็นที่ตัง้โรงงานอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่เป็นแหลง่งานท่ีส าคญัของชมุชน จึงควรมีควบคมุและฟ้ืนฟภูมูิทศันเ์พื่อรองรบัวิถีชีวิตรว่มสมยัตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือ ส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ใช้ในการศึกษาชุมชนโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ชุมชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง

คณะผู้วิจัยและคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน “ชมุชนคลองบางหลวง”           เป็น

ตวัอยา่งพืน้ท่ีศกึษาในครัง้นี ้เนื่องจากในชมุชนคลองบางหลวงมีหลากหลายภาคสว่นท่ีเขา้มามีสว่นช่วยในการขบัเคลือ่นชมุชน

ใหพ้ฒันาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงที่ดี ทัง้นีไ้ดม้ีกลุม่นกัศกึษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร            ที่เป็น

สว่นภาคการศกึษาอีกหนึง่กลุม่ที่ไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนคลองบางหลวงตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปี 2562     ซึง่ใน

แตล่ะกิจกรรมนัน้ ไดม้ีการใชเ้ครือ่งมือในการด าเนินการท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยเครือ่งมือในการด าเนินการนัน้             จะเป็น

ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่การเขา้มามีสว่นรว่มของคนในชมุชน จึงเป็นท่ีมาของวตัถปุระสงคใ์นการศกึษาในบทความนี ้    ผูศ้กึษา

ใชว้ิธีการสมัภาษณแ์ละรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างคนในชุมชนซึ่งไดต้ัง้ขอ้สงัเกตุในประเด็นเก่ียวกับ “เครื่องมือ    ที่ใน

กระบวนการพฒันาชมุชน”ส าหรบัการน ามาใชใ้นการในลงพืน้ท่ีในชมุชนคลองบางหลวง ผลจากการศกึษาพบวา่         “การท า

แผนท่ี (Mapping)” เป็นเครือ่งมือส าคญัที่สง่ผลใหเ้กิดกระบวนการมีสว่นรว่มจากคนในชมุชนไดม้ากที่สดุ ซึง่จาก     ขอ้สงัเกตุ

ที่ไดจ้ากผลการศึกษา สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันา ปรบัปรุง วิธีการในการด าเนินการในแง่ของคณะด าเนินการ เพื่อ

พฒันาชมุชนคลองบางหลวงในอนาคตใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ไป 

ค ำส ำคัญ : การพฒันาชมุชน / การมีสว่นรว่ม / เครือ่งมือด าเนินการ/ ชมุชนคลองบางหลวง       

 
บทความนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธ ์เรือ่ง ภาพสะทอ้นโครงการอนรุกัษแ์ละพฒันาชมุชนแบบมีสว่นรว่ม กรณีศกึษา ชมุชนคลองบางหลวง                  

โดย นำงสำวป่านธันวา พฒันกลุชยั และผศ.ดร. สพุิชชา โตวิวิชญ ์อาจารยท์ีป่รกึษาวิทยานิพนธ ์
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ABSTRACT 

Participatory community development is a part of the participatory operational research used in the study 

of community. The research aims to generate positive societal and communal changes. Such changes are driven 

by the collaboration of researchers and community members throughout the whole process of the research. The 

“Klong Banglung” community is a prominent example of this research as the community is a great representation 

of how collaboration and integration between parties, both public and private, can yield positive changes to the 

community. In the light of this, students from Faculty of Architecture, Silpakorn University has been a continuous 

participant from educational sector of the Klong Banglung development program from 2014 until 2019. The purpose 

of this article is to find tools that help foster the participation of people in the community. Thus inspires the author to 

take on a further study of the tools used in participatory community development focusing on the Klong Banglung 

case and summarize findings in this article. The key methodology used during the study is the primary research 

through field interviews with community members to conceptualize their views and opinion, which is then being 

developed into the main problem statement of this article. 

 This study shows that the “Mapping” is the most effective tool in enabling and fueling collaboration and 

engagement from community members. This finding is critical and can be used as an important stepping stone in 

developing and recalibrating the methodology of the Klong Banglung participatory operation research. The author 

hopes that this study would contribute the knowledge to future researchers and yield significant benefit to the Klong 

Banglung community as a whole.   

Keyword: Community Development / Participatory / Tools  

 

บทน ำ  

การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่ใช้ผสมผสานการวิจัยแบบแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) กับการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitive Research) เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ในการแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยคณะวิจัยชุมชนและแกนน าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่ ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า   

ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผลประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและแก้ปัญหา 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) โดยมีเป้าหมายในการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม           เพื่อ
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร หน่วยงานและ

ชุมชนที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกด้วยตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งประชาชนหรือผู้ที่ถูกวิจัยได้รับโอกาสที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อน

กระบวนการวิจัยไปพร้อม ๆ กับผู้วิจัย ด้วยการมีบทบาทในการคิดริเริ่มวางแผน ร่วมออกความคิด ก าหนดทิศทาง และมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจในการด าเนินงานกิจกรรม ตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ ของสมาชิกในกลุ่มหรือผู้วิจัย 

อีกประเด็นหนึ่ง “การพัฒนาชุมชน” มีค านิยามเกี่ยวกับชุมชนไว้ 3 ประการได้แก่ ประการที่หนึ่งคือ การรวมตัวกลุ่มคน

ที่มีความสัมพันธ์กันตามบรรทัดฐานทางสังคม มีความผูกพัน มีความเป็นปึกแผ่น และอาจจะหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีสายสัมพันธ์

ใกล้ชิดกันทั้งในมิติความสัมพันธ์แบบเครือญาติและมิติความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ประการที่สอง ชุมชน หมายถึง    

กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น และประการที่สาม ชุมชน 

หมายถึง องค์กรและขบวนการทางสังคม ที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัด และรวมกันในระยะเวลาที่นานพอสมควร จนเกิดระบบ

ความสัมพันธ์และความผูกพันกันขึ้น เช่น องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลประโยชน์ส่วน  “การพัฒนาชุมชน” 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมให้ คนและกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการด าเนินงานหรือโครงการตามแผนที่วางไว้รวมทั้งใช้การมีส่วนร่วม                

ทั้งจากภายคนในชุมชนและคนภายนอกชุมชนที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน

ตลอดจนการปฏิบัติงาน เพราะการพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน     

เป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 

“ชุมชนคลองบางหลวง” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศ          

ความเก่าแก่ของวิถีชีวิตรมิน า้ ดว้ยลกัษณะของอาคารเรอืนไมร้มิน า้ วิถีชีวิต และประเพณีของคนในชมุชน เป็นจดุดงึดดูที่ท าให้

ชุมชนคลองบางหลวงแห่งนีม้ีความน่าสนใจ ด้วยเอกลกัษณ์ของชุมชนคลองบางหลวงที่มีตน้ทุนดา้นกายภาพของพืน้ที่         

ท าใหไ้ดร้บัความสนใจจากหลากหลายภาคส่วนทัง้เอกชน ภาคการศึกษา เขา้มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี ้         

ใหพ้ฒันาไปสู่ทิศทางที่ดีขึน้ของคนในชุมชน ทัง้นีไ้ดม้ีกลุ่มนกัศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร     

ไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มในการพฒันาชุมชนคลองบางหลวงตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั ซึ่งไดด้  าเนินการโครงการพฒันาชุมชน 

แบบมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงคใ์นการด าเนินการคือ การคน้หาเอกลกัษณ์ทัง้ในแง่ของวิถีชีวิต อาหาร 

ประเพณีและกายภาพของชุมชนมาพฒันาต่อยอดใหเ้กิดความทันสมัยจากตน้ทุนเดิมที่มี เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการ         

มีส่วนร่วมจากคนในชุมชน จึงเป็นเหตุผลส าคญัที่ผูศ้ึกษาไดเ้ลือก การพฒันาชุมชนจากกลุ่มนกัศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นกรณีศกึษาการพฒันาชมุชนที่เนน้กระบวนการมีสว่นรว่มของชมุชนคลองบางหลวงแหง่นี ้

วัตถุประสงค ์

วตัถปุระสงคข์องบทความนีเ้พื่อคน้หาเครือ่งมือที่ช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดกระบวนการมีสว่นรว่มของคนในชมุชนรว่มกนั ภายใต้

การด าเนินการพฒันาชุมชนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ไดล้งพืน้ที่ด  าเนินการในชุมชนคลองบาง
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หลวงตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปี 2562  โดยมุ่งเนน้ที่จะน าผลสะทอ้นของกิจกรรมจากการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างคนในชุมชนมา

เพื่อวิเคราะหถ์ึงเครือ่งมือในการพฒันาชมุชนท่ีเกิดประสทิธิภาพมากที่สดุในการกระตุน้คนในชมุชนใหเ้ขา้มามีสว่นรว่ม 

วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 ในการศึกษานีม้ีขอ้จ ากัดของขอบเขตที่ศึกษาเฉพาะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนในส่วนของกลุ่มนกัศึกษาจาก   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากรเท่านัน้  โดยมีวิธีการศึกษาคือ การรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมพัฒนาชุมชน   

แบบมีสว่นรว่มที่ไดด้  าเนินการ โดยการสมัภาษณจ์ากกลุม่ตวัอย่างคนในชุมชนทัง้ฝ่ังบา้นศิลปินและฝ่ังวดัก าแพงทองพฒันา    

(พืน้ที่ชุมชนได้มีการแบ่งฝ่ังพื ้นที่ทางกายภาพจากสะพานเช่ือมบริเวณหน้าเรือนแถวไม้ริมน ้าซึ่งอยู่ระหว่างบริเวณ                   

วดัคหูาสวรรคแ์ละวดัก าแพงทองพฒันา)  

นอกจากนี ้ผู้ศึกษาให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  โดยในแบบสอบถามที่ใช้                        

ในการสัมภาษณ์ ได้เน้นประเด็นเก่ียวกับ  กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ เ กิดขึน้ภายในชุมชน ภายใต้การด าเนินการของ                  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ทัง้ในแง่การจดจ า การพดูถึงกิจกรรมทัง้การท่ีมีสว่นรว่มและไมม่ีสว่นรว่มใน

กิจกรรมต่างๆ รวมถึงความพงึพอใจที่เกิดขึน้หลงัจากจบกิจกรรมเพื่อน ามาวิเคราะหห์าปัจจยัที่สง่ผลต่อการเขา้มามีสว่นรว่ม

ของคนในชมุชนตอ่ไป 

ผลกำรวิจัย 
จากการรวบรวมขอ้มลูจากกิจกรรมพฒันาชุมชนแบบมีสว่นรว่มที่เกิดขึน้ในชมุชนคลองบางหลวง โดยกลุม่นกัศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง 2562 และขอ้มลูจากการสมัภาษณค์นในชุมชน   

ซึ่งกลุ่มตวัอย่างคนในชุมชนที่สมัภาษณม์ีทัง้หมด 27 ราย โดยแบ่งเป็นฝ่ังบา้นศิลปินจ านวน 16 รายและฝ่ังวดัก าแพงทอง

พฒันาจ านวน 11 ราย พบว่ามีกิจกรรมที่ไดด้  าเนินการในพืน้ที่ทัง้หมด 6 ครัง้ ซึ่งในแต่ละโครงการมีกระบวนการด าเนินการ 

ดงันี ้

1. โครงกำรเร่ืองเล่ำ/ บ้ำนเรำ/ บำงหลวง (พ.ศ.2557) 

โครงการนีเ้กิดในปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการเริ่มตน้ของการเขา้มาด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชนคลองบางหลวงแบบ       

มีส่วนร่วม เริ่มจากการเล็งเห็นถึงความพิเศษ และความมีเอกลักษณ์ของชุมชนที่เคยมีและก าลังจะเลือนหายไปกลุ่ม

ผู้ด  าเนินการได้ออกแบบกิจกรรมเป็น 5 กิจกรรมโดยใช้เครื่องมือที่จะสรา้งผลผลิตของกิจกรรมคือ “การใช้ภาพถ่าย ,              

การสมัภาษณข์อ้มลูจากคนในชุมชน, การปักหมดุแผนท่ีจุดส าคญัในชุมชน และการท าภาพยนตรส์ัน้” ซึง่เครื่องมือเหลา่นีถ้กู

น ามาใชใ้นกิจกรรมในครัง้นี ้โดยอาศยัความรว่มมือจากคนในชุมชนคลองบางหลวงและนกัเรียนจากโรงเรียนภายในชุมชน    

ซึง่ผลผลติที่เกิดขึน้ผลลพัธอ์อกมาเป็น ภาพถ่ายที่ไดเ้ชิญชวนคนในชมุชนบรเิวณทางเรอืนไมร้มิน า้ออกมาถ่ายภาพรว่มกนัแบบ 

Panorama ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันระหว่างบา้นเรือนแต่ละหลงั รวมถึงกิจกรรมจากกลุ่ม       

ที่เนน้เรื่องของอาหารภายในชุมชนก็ใชภ้าพถ่ายเป็นตวัสื่อสารและผลิตออกมาเป็นโปสเตอรร์า้นคา้ที่ไดม้อบใหก้ับผูค้า้ขาย     
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ในชุมชนไดใ้ชจ้ริง นอกจากนีผ้ลลพัธ์ที่ไดจ้ากการสมัภาษณข์อ้มูลคนในชุมชนสามารถน ามาก่อใหเ้กิดผลผลิตอย่าง แผนที่    

ในชุมชน (อย่างสงัเขป) โดยไดร้บัความรว่มมือจากนกัเรียนในชุมชนเขา้มามีสว่นร่วมในการปักหมดุจุดส าคญัพืน้ที่ในชุมชน  

ทัง้แหลง่ท่องเที่ยว รา้นอาหาร พืน้ที่กิจกรรมของชุมชน เสน้ทางเดินในชุมชน เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้ารวบรวมจัดท าแผนที่และ

พฒันาใหเ้กิดความสมบรูณต์่อไป ทัง้นีผ้ลผลติที่ไดจ้ากการภาพยนตส์ัน้ไดจ้ดัท ามาเพื่อรวบรวมขอ้มลูจากกิจกรรมทัง้ 4 กลุม่  

ที่ผา่นมาเพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธใ์หก้บัผูค้นนอกชมุชนใหไ้ดรู้จ้กัชมุชนคลองบางหลวงแหง่นีใ้นอีกหลากหลายแง่มมุมากขึน้  

2. โครงกำรเร่ืองเล่ำ/ บ้ำนเรำ/ บำงหลวง ปีที่ 2 (พ.ศ.2558) 

โครงการนีเ้กิดขึน้ในปี 2558 ซึ่งจัดท าต่อเนื่องจากปี 2557 ซึ่งในปีนี ้ผูด้  าเนินการไดอ้อกแบบกลุ่มด าเนินการออก  

เป็น 3 กลุ่มโดยใช้เครื่องมือที่สรา้งผลผลิตของกิจกรรมไดแ้ก่ “ภาพถ่าย, การสมัภาษณข์อ้มูลคนในชุมชน, การวาดภาพ”      

ทัง้นีกิ้จกรรมในครัง้นีไ้ดร้บัความรว่มจากคนในชุมชนและนกัเรียนภายในชุมชนเช่นกนั ผลผลิตที่ออกมาจากการใชภ้าพถ่าย 

ผู้ด  า เนินการได้จัดท า หนังสือ รวบรวมวัตถุของคนในชุมชนและน าไปมอบให้กับคนในชุมชนที่ ได้มีส่วนร่วมใน                           

การเล่าเรื่องความเป็นมาของชุมชนผ่านสิ่งของที่ใชใ้นชีวิตประจ า โดยในหนงัสือดงักล่าวมีทัง้ภาพถ่ายส่วนที่เป็นวตัถุและ

ภาพถ่ายของเจา้ของ นอกจากนีเ้ครือ่งมือที่ใชอ้ย่างการวาดภาพ ก่อใหเ้กิดผลผลิตคือ การเปิดโอกาสให้กลุม่เด็กและเยาวชน

จากโรงเรียนในชุมชนที่มีความสามารถด้านศิลปะ จึงเปิดโอกาสให้ศิลปินตัวน้อยใช้การวาดรูปเพื่อบอกเล่าที่ตนรับรู ้            

จากคนในชุมชน ถ่ายทอดผ่านรูปภาพซึ่งในกิจกรรมของกลุ่มนีม้ี บ้านศิลปิน ที่ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์          

การวาดภาพอีกดว้ย  

3. โครงกำร“แผนที่ทำงวัฒนธรรม บ้ำนเรำ/ บำงหลวง” ปีที ่3 (พ.ศ.2559) 

โครงการนีเ้กิดขึน้ในปี 2559 ซึ่งในปีนีเ้ริ่มเห็นพัฒนาการของในการพัฒนาชุมชนคลองบางหลวงแห่งนีม้ากขึน้ 

เนื่องจากโครงการในปีนีไ้ดร้บัทุนสนบัสนุนจาก  “โครงการฟ้ืนฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า” โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อหนุนเสริม  

ความเป็นชุมชนและความเป็นถ่ินที่ (sense of place) ผ่านกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน      

ชาวชุมชน สถาบันการศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา และภาคประชาสังคมอื่น   การจัดท าโครงการต่อเนื่องในครัง้นี ้                   

มีวัตถุประสงคท์ี่จะน าเสนอเอกลกัษณ์ของชุมชนผ่านมุมมองของคนในชุมชน ภายใต้กระบวนการท างานเชิงลึกร่วมกัน         

กบัสมาชิกชมุชน โดยใชเ้ครือ่งมือในการมีสว่นรว่มก็คือ “แผนท่ี, การสมัภาษณค์นในชุมชน และการวาดระบายสีพืน้ทางเดิน” 

โดยไดร้บัความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนยิ่งขึน้ทัง้คนในชุมชน ส านกังานเขตภาษีเจริญ สมาคมสถาปนิกสยามใ น     

พระบรมราชูปถมัภ,์ มลูนิธิส  านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตริย ,์ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน และภาคการศึกษา ผลผลิต  

ที่ไดค้ือ แผนที่วฒันธรรม บา้นเรา/บางหลวง” ฉบบัสมบรูณ ์พรอ้มติดตัง้ถาวรภายในชุมชนตัง้แต่พืน้ที่ฝ่ังวดัคูหาสวรรคเ์ช่ือม

ตอ่ไปถึงพืน้ที่ฝ่ังวดัก าแพงทองพฒันา ซึ่งผลลพัธจ์ากกิจกรรมนีส้ืบเนื่องมาจากโครงการเรื่องเลา่ / บา้นเรา/ บางหลวง ที่มีเริ่ม

จากการปักหมดุจดุส าคญัของคนในชุมชน ซึง่ในกิจกรรมครัง้นีก็้ยงัใชว้ิธีการจากการเปิดใหค้นในชมุชนมีสว่นรว่มในการแสดง

ความเห็นเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ผู้ด  าเนินการไดส้ังเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนมาแลว้เบือ้งต้น ซึ่งถือว่า           
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เป็นกระบวนการที่สรา้งการมีสว่นรว่มใหค้นในชุมชนในวงกวา้งเนื่องจากขอบเขตของแผนที่นัน้ครอบคลมุพืน้ที่ ชุมชนทัง้ฝ่ัง 

บา้นศิลปินและวดัก าแพงทองพฒันา นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมที่ใช ้การระบายสีพืน้ทางเดินเสน้ทางในชุมชนเพื่อน าเสน้ทาง

ภายในชุมชนที่ไม่เพียงแต่พืน้ที่ส่วนเรือนไมร้ิมน า้เท่านัน้ เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดรู้จ้ักชุมชนมากขึน้และยังเป็นการกระจาย

จดุส าคญัในชมุชนอีกดว้ย 

 

4. โครงกำรฟ้ืนฟูเมืองและยำ่นชุมชนเก่ำ CCRP พิพิธภณัฑชุ์มชนคลองบำงหลวง (พ.ศ.2560) 

หลงัจากกิจกรรมตา่งๆ ที่ไดด้  าเนินการในชุมชนคลองบางหลวงมาตัง้แต่ปี 2557 ชมุชนคลองบางหลวงไดร้บัทนุจาก

โครงการฟ้ืนฟูเมืองและย่านชุมชนเก่ามาถึงโครงการในปีนีไ้ดม้ีการพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง  วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม    

ในครัง้นีเ้พื่อน าทุนที่ไดร้บัมาปรบัปรุงพิพิธภณัฑช์ุมชนคลองบางหลวง บริเวณทางเดินริมน า้ฝ่ังวัดก าแพงเพื่อน าปัจจัยไป

จัดสร้างและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู ้วิถีชีวิตชุมชนย่านเก่าใน               

คลองบางหลวง แนวทางการด าเนินการในครัง้นีใ้ชก้ารผสมผสานระหว่างคนในและคนนนอกชุมชนท่ีมีสว่นรว่มสรา้งผลลพัธ์   
ที่เป็นรูปธรรม นับว่าเป็นผลิตผลที่เป็นรูปธรรมถาวร ขนาดใหญ่ของชุมชน ที่ได้รบัความร่วมมือจากการใหบ้ริษัทเอกชน        

รว่มออกแบบพิพิธภณัฑ ์และเป็นครัง้แรกที่ชุมชนไดจ้ดัท าผา้ป่าสามคัคี ในการระดมุเงินทนุในการมีสว่นรว่มใหเ้กิดพิพิธภณัฑ์

แห่งนีข้ึน้มา นอกจากนีข้ัน้ตอนในการก่อสรา้งยงัเป็นกลุ่มแรงงานภายในชุมชนที่มีสว่นรว่มมาช่วยอีกดว้ย  หลงัการปรบัปรุง

พิพิธภณัฑห์ลงันีเ้สรจ็ก็มีคนในชมุชนท่ีมีสว่นรว่มในการน าสิง่ของเก่าแก่สว่นตวัมาบรจิาคเพื่อเป็นสว่นหนึง่ใหก้บัพิพิธภณัฑ์ 

5. โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรประกอบธุรกิจตลำดในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร ตลำดคลองบำงหลวง (ชม...บำงหลวง) (พ.ศ.2561) 

เนื่ องจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลงพื ้นที่ท  า กิจกรรมร่วมกับชุมชนใน                            

ยา่นคลองบางหลวงมาโดยตลอด ไม่วา่จะเป็นการท าแผนที่ชุมชนยา่นคลองบางหลวง การพฒันาสวนชมุชนในวดัก าแพงบาง

จาก หรือการปรบัปรุงพิพิธภณัฑช์ุมชน โดยเป็นกิจกรรมที่เนน้การก่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนรว่มร่วมกบัชุมชนเป็นส าคญั 

และในปี พ.ศ. 2561 นี ้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดล้งพืน้ที่ด  าเนินกิจกรรมอย่างต่อ เนื่องภายใต้

โครงการตลาดตอ้งชม โครงการสง่เสรมิตลาดกลาง – ชุมชนประชารฐั เพื่อพฒันาเศรษฐกิจภมูิภาค (Local Economy Market 

ปีงบประมาณ 2560ที่สนับสนุนงบประมาณโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                 

ไดด้  าเนินการในลกัษณะของการปรบัปรุงดา้นกายภาพของพืน้ท่ี เพื่อพฒันาตลาดและบรเิวณโดยรอบตลาดใหม้ีมาตรฐาน โดย

ใชเ้ครื่องมือด าเนินการ “การปรบัปรุงพืน้ที่ทางกายภาพ, การจัดท าป้ายรา้นคา้, พฒันาสินคา้และบริการภายในชุมชนและ

จดัการอบรมสรา้งองคค์วามรูใ้หแ้ก่คนในชุมชน” ซึ่งกิจกรรมในครัง้นีม้ีคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นจ านวนมากจากทัง้      

ฝ่ังบา้นศิลปินและฝ่ังวดัก าแพงพฒันาเนื่องจากขอบเขตของการด าเนินการในกิจกรรมครัง้นีค้รอบคลมุพืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังเพื่อรวม

ชุมชนเป็นหนึ่งเดียว ผลผลิตที่ไดไ้ดแ้ก่ แผนที่ท่องเที่ยวชุมชน แผ่นพบัน าเที่ยวชุมชน ป้ายน าทางสูชุ่มชน ที่นั่งและซุม้ตน้ไม้



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                                     A76 

 

บริเวณทางเดินริมน า้ จุดถ่ายบริเวณสะพานขา้มคลองบางจาก ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดที่กล่าวขา้งตน้ไดด้  าเนินมาอย่าง

ตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2557 จนถึง 2562 ที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร รว่มกบั ชมุชนก าแพงทองพฒันา 

6. โครงกำรปรับปรุงท่ำเรือและสวนสมุนไพรชุมชนวัดก ำแพง (พ.ศ.2562) 

จุด เริ่มต้นของโครงการในปีที่  2562 นี ้เ ริ่ มมากจากชุมชนได้รับการสนับสนุน “ เรือ ”  จากทางภาครัฐ                               
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากรจึงไดร้ว่มมือกบั ประธานชมุชนวดัก าแพงทองพฒันา ท าใหเ้กิดโครงการ 
“ท่าเรือ” เนื่องจากพืน้ที่เดิมของวดัริมคลองบางจากรกรา้ง ซึ่งสามารถพฒันาใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้และพืน้ที่ดงักลา่วก็มีสวน
สมนุไพรของทางวดัก าแพงทองพฒันาอยู่แลว้ จึงเกิดเป็นโครงการดงักลา่วขึน้มา ซึง่มีวตัถปุระสงคค์ือการตอ้งการที่จะพฒันา
พืน้ท่ีบรเิวณใหเ้กิดประโยชน ์เพื่อตอ่ยอดพืน้ท่ีรมิคลองบางจากนีใ้หส้ามารถเป็นสถานท่ีพกัผอ่นอีกจดุนงึของคลองบางหลวงได ้
ในกิจกรรมโดยกลุม่ผูด้  าเนินการไดแ้บ่งกลุม่กนัท ากิจกรรม ซึ่งไดใ้ชเ้ครื่องมือในการมีสว่นรว่มคือ “การสมัภาษณค์นในชุมชน 
และการระบายสีพืน้ถนนทางเดิน” ผลผลติที่ไดจ้ากการกิจกรรมนีค้ือ กลุม่ท่าเรือไดส้รา้งเช่ือมบนัไดทางลงทา่เรอืพรอ้มตกแต่ง 
กลุม่ท าสญัลกัษณใ์ชก้ารเพน้ทถ์นนเป็นเครือ่งหมายน าทางมายงัหมดุหมาย กลุม่สวนสมนุไพร การท าป้ายชนิดของสมนุไพร 
และกลุม่ประชาสมัพนัธ์ไดจ้ัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์บอกสรรพคณุของสมนุไพร รวมถึงการใชส้ื่อในโซเชียลมีเดีย ท ารีวิว
สถานท่ีทอ่งเที่ยว ท่ีมีกิจกรรมพายเรอืซึง่เป็นกิจกรรมใหมท่ี่เกิดขึน้ในชมุชนนี ้

 จากการรวบรวมขอ้มลูและสมัภาษณค์นในชุมชน พบว่ากิจกรรมพฒันาชุมชนแบบมีส่วนรว่มในชุมชนคลองบาง
หลวงทีเ่กิดขึน้ มีกิจกรรมทัง้หมด 6 โครงการดงัที่กลา่วมา ทัง้นีเ้มื่อน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากกลุม่ตวัอยา่งคน
ในชุมชนได้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในโครงการที่เกิดขึน้ พบว่ามีโครงการที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก         
ไดแ้ก่ โครงการแผนที่ทางวฒันธรรม บา้นเรา/ บางหลวง ปีที่ 3, โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ     
การประกอบธุรกิจตลาดในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ตลาดคลองบางหลวง (ชม...บางหลวง)  และโครงการปรบัปรุงท่าเรือและ  
สวนสมุนไพรชุมชนวัดก าแพง และจะเห็นได้ว่าสดัส่วนคนที่มีส่วนร่วมที่ไดร้ับความสนใจจากจากทัง้ฝ่ังบา้นศิลปินและ           
ฝ่ังวัดก าแพงทองพัฒนาของโครงการที่ 3, 5, 6 จะมีสดัส่วนคนที่มีส่วนร่วมในอัตราที่ใกลเ้คียงกัน  ซึ่งถือว่าเป็นโครงการ           
ที่สามารถเชื่อมคนทัง้สองฝ่ังเขา้มามีสว่นรว่มดว้ยกนั  
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ตารางสรุปขอ้มลูสมัภาษณท์ี่เป็นผลสะทอ้นของกิจกรรมจากคนในชมุชน 

 

นอกจากนีป้ระเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ทัง้ 3โครงการนีใ้ชเ้ครื่องมือใดในการด าเนินการพฒันาชุมชนท่ีสามารถกระตุน้ให้
คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม หากพิจารณาจากขอ้มูลโครงการที่กล่าวมาขา้งตน้จะพบว่า ทัง้  3  โครงการมีการใชเ้ครื่องมือ
รูปแบบเดียวกนัคือ “การท าแผนท่ี (Mapping)” ทัง้นีน้อกจากแผนที่ท่ีน ามาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการแลว้ แผนที่ก็ถือว่า
เป็นผลผลติที่เป็นรูปธรรมและสามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิกบัชมุชนอีกดว้ย 

บทสรุป  
ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูในตารางสรุปขอ้มลูสมัภาษณท์ี่เป็นผลสะทอ้นของกิจกรรมจากคนในชมุชน ในกรณีศกึษา

ชุมชนคลองบางหลวงแห่งนีพ้บว่า กิจกรรมที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ทัง้โครงการแผนที่ทางวัฒนธรรม บา้นเรา / บางหลวง ปีที่ 3, 

โครงการจดัจา้งที่ปรกึษาเพื่อสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพการประกอบธุรกิจตลาดในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ตลาดคลองบาง

หลวง (ชม...บางหลวง) และโครงการปรับปรุงท่าเรือและสวนสมุนไพรชุมชนวัดก าแพง ลว้นเป็นโครงการที่ใช้ “แผนที่”          

เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใชใ้นกระบวนการพฒันาชมุชน ซึง่จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า โครงการทัง้ 3 โครงการท่ีกลา่วมานี ้

เป็นโครงการที่ไดร้บัการพูดถึงจากคนในชุมชนทัง้ฝ่ังบา้นศิลปินและฝ่ังวดัก าแพงทองพฒันาเป็นล าดบัแรกๆ  และยงัปรากฎ

สดัส่วนของจ านวนคนที่มีส่วนร่วมจากทัง้สองฝ่ังไดม้ากกว่าโครงการอื่นๆ ซึ่งอาจกล่าวไดว้่า “การท าแผนที่ (Mapping)”          

เป็นอีกเครื่องมือส าคญัที่สง่ผลใหเ้กิดกระบวนการมีสว่นรว่มของคนในชุมชนที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากที่สดุในกรณีศึกษา

ล าดบั โครงการ ฝ่ัง 
ไดร้บัการพดู

ถึง 
มีสว่นรว่ม ไมมี่สว่นรว่ม เครือ่งมือที่ใชใ้นการด าเนิน

กิจกรรม 

1 โครงการครัง้ที่ 1 
บา้นศลิปิน 

5 คน 
80% 20% 

ภาพถ่ายและการท าแผนที ่วดัก าแพงฯ - - 

2 โครงการครัง้ที่ 2 
บา้นศลิปิน 

8 คน 
75% 25% 

ภาพถ่าย.การวาดภาพระบายส ีวดัก าแพงฯ - - 

3 โครงการครัง้ที่ 3 
บา้นศลิปิน 

21 คน 
31% 69% 

การท าแผนที่และการเพน้ทถ์นน วดัก าแพงฯ 50% 50% 

4 โครงการครัง้ที่ 4 
บา้นศลิปิน 

9 คน 
25% 75% การบรจิาคสิ่งของไวใ้น

พิพิธภณัฑร์ว่มกนั วดัก าแพงฯ 100% - 

5 โครงการครัง้ที่ 5 
บา้นศลิปิน 

9 คน 
75% 25% การท าแผนที,่การจดัอบรม,

ปรบัปรุงกายภาพ วดัก าแพงฯ 100% - 

6 
โครงการครัง้ที่ 6 

 
บา้นศลิปิน 

16 คน 
67% 33% การท าแผนที,่สื่อประชาสมัพนัธ,์

การเพน้ทถ์นน วดัก าแพงฯ 80% 20% 
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ของชุมชนคลองบางหลวงแห่งนี ้เพื่อที่จะใชใ้นการพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป นอกจากนีก้ารใช ้ “แผนที่” เป็นเครื่องมือ         

ที่สง่เสรมิใหค้นในชมุชนมีสว่นรว่มในวงกวา้งมากยิ่งขึน้ เนื่องจากกระบวนในการผลติแผนท่ีนัน้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหค้น

ในชุมชนเขา้มาแสดงความเห็น/ ระดมความคิด/ ใหข้อ้มลูที่มาจากคนในชุมชนเอง ซึ่งขอ้มูลที่ไดม้าจะมีความน่าเช่ือถือมาก

ที่สดุและท าใหเ้ห็นภาพรวมของขอ้มลูที่จะท าไดอ้ย่างครบถว้น นอกจากนีแ้ผนที่เป็นเครื่องที่ช่วยสรา้งความเขา้ใจในเรื่องราว

ของชมุชนใหค้นในชมุชนเองและยงัสามารถสือ่สารใหค้นภายนอกรบัรูข้อ้มลูเพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธช์มุชนไดอ้ีกดว้ย 
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การจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับงานศิลปะในห้องจัดแสดงนิทรรศการหลัก  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
Environmental Management for Fine Art Collection in the Bangkok Art and Culture Centre’ s 
Main Galleries  
 
พชัรพร เนียมสรอ้ย, นวลลกัษณ ์วสัสนัตชาติ และ จิราภรณ ์อรณัยะนาค 
Patcharaporn Niamsoi, Nuanlak Watsantachad and Chiraporn Aranyanark 
 

บทคัดย่อ 
บทความนีเ้ป็นผลสรุปการศึกษาปัญหาและการจัดการสภาพแวดลอ้มส าหรบังานศิลปะในการจัดแสดง 

ผลงานในพืน้ที่หอ้งนิทรรศการหลกั ชั้น 7-9 อาคารหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)               
เพื่อลดความเสีย่งและผลกระทบที่น าไปสูส่าเหตขุองการเสือ่มสภาพของวตัถุทีจ่ดัแสดง รวมทัง้หาแนวทางการจดัการ
นิทรรศการและการปรบัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมตอ่ผลงานท่ีน ามาจดัแสดง 

ผู้วิจัยได้ส  ารวจและบันทึกสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้สัมพัทธ์ ความส่องสว่าง ค่ารังสี
อลัตราไวโอเลต และค่าฝุ่ นละออง ภายในหอ้งนิทรรศการหลกัของหอศิลป์ทัง้ 3 ชัน้ พบว่าอุณหภูมิและความชืน้             
ในแตล่ะวนัเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพราะการเปิดและปิดระบบปรบัอากาศ โดยมีคา่ความชืน้คอ่นขา้งสงูในช่วงปิด
เครื่องปรบัอากาศโดยเฉพาะในฤดฝูน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดเชือ้ราบนวตัถุจดัแสดงได ้แสงสว่างและปริมาณ
รงัสีอลัตราไวโอเล็ตมีค่าสงู และสูงมากในบางพืน้ที่ของหอ้งนิทรรศการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ที่ที่ไดร้บัแสงแดด                
จากบานหนา้ตา่งขนาดใหญ่และหลงัคาโปรง่ใส 

สภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสมดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลงาน                           
ที่น  ามาจดัแสดง เช่น ท าใหว้ตัถุจัดแสดงเปลี่ยนรูป ยืดหดตวั โก่งงอ แตกรา้ว เปลี่ยนสี และกรอบเปราะ หอศิลป์ฯ     
ควรลดความชืน้โดยการเพิ่มการระบายอากาศในเวลาที่ไมเ่ปิดระบบปรบัอากาศ  และควรค านงึถึงการออกแบบพืน้ที่
ในหอ้งนิทรรศการใหเ้หมาะสมต่อวตัถุจัดแสดง เพื่อลดความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพจากสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้                  
ควรจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการและด าเนินงานนิทรรศการตามมาตรฐานการจัดการพิพิธภัณฑแ์บบสากล                       
ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดัตอ่ไป 
ค าส าคัญ: หอศิลป์ สภาพแวดล้อม อุณหภมิู ความชืน้สัมพัทธ ์แสงสว่าง 
 

Abstract 
This paper is the summary of a research on environmental problems and management for art 

works in the Bangkok Art and Culture Centre’s Main Galleries (7th- 9th Floor) aiming to reduce risks, damage 
causes and to provide preventive care for art collections. 

The author observed and recorded the environmental conditions of the main galleries including 
temperature, relative humidity, light intensity, ultraviolet radiation, and dust.  It was founded that the main 
galleries had high relative humidity during the closing period, particularly in rainy season, due to the lack 
of ventilation after the air condition system had turned off.  These might have caused mold on the exhibited 
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objects.   High light intensity and ultraviolet radiation were recorded in the certain areas of the exhibition 
halls comprising wide windows and rooftop panels. 

Inappropriate environment was possibly a factor that caused the exhibited works to deform, 
stretch, shrink, bend, or crack; to affect their colours; and to make their frames brittle.   It is therefore 
recommended to deal with relative humidity increasing during the off- hours without air- conditioner 
operation by increasing interior ventilation.  Considering the design of the exhibition display areas suitable 
for exhibiting art objects could also reduce the risk of environmental deterioration.  Guidelines for exhibition 
operation and management following international museum standards should be prepared and strictly 
applied. 
Key Word(s): Art Centre, Environment, Temperature, Relative humidity, Light intensity 
  

บทน า 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) นับเป็นพืน้ที่ส  าคัญทางศิลปวัฒนธรรม                    

ของเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในพืน้ที่น  าเสนอวัฒนธรรมของเมืองที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่ส  าคัญของ                       
ประเทศไทยและผลงานส าคญัจากตา่งประเทศ ใหแ้ก่ผูส้นใจทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา
นบัตัง้แต่เปิดใหบ้ริการ ฝ่ายนิทรรศการของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไดน้ าเสนอนิทรรศการส าคญั                 
ตา่ง ๆ เพื่อแสดงภาพจิตรกรรม ประติมากรรม และผลงานศิลปะในรูปแบบสือ่อื่น ๆ มากมาย ตามหลกัการดแูลรกัษา
ศิลปวตัถุนัน้ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครควรตอ้งจัดการสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งจัดแสดงโดยการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อการป้องกันมิใหเ้กิดการเสื่อมสภาพหรือเกิดความเสียหาย                 
ของผลงานท่ีจดัแสดงจากปัจจยัตา่ง ๆ เช่น มนษุย ์อณุหภมูิ ความชืน้ แสงสวา่ง ลม ฝน ฝุ่ นละออง มลภาวะ สตัวแ์ละ
จุลินทรีย ์ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านีเ้ป็นตวัเร่งกระบวนการเสื่อมสภาพและท าใหเ้กิดความเสียหายกับวตัถุทัง้สิน้ และ
เนื่องจากวัตถุที่ถูกน ามาจัดแสดงภายในห้องนิทรรศการหลัก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแห่งนี  ้                    
ถึงแมจ้ะเป็นเพียงการจัดแสดงชั่วคราวก็ตาม ลว้นเป็นวตัถุที่มีความส าคญัในระดบัชาติหรือนานาชาติที่ควรค่า                      
แก่การรกัษาไว ้แต่ที่ผ่านมาหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยงัไม่เคยมีการศึกษาหรือด าเนินการในดา้นนี ้
ตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงเสนอประเด็นในการศึกษาครั้งนี  ้เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการ
สภาพแวดลอ้มทีอ่าจก่อใหเ้กิดการเสื่อมสภาพของงานศิลปะในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการหลกัของหอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร และเพื่อน าผลการศึกษาไปปฏิบัติ ใช้ในการจัดการสภาพแวดลอ้มและดูแลรักษาวัตถุ                          
ที่น  ามาจดัแสดงในหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งเหมาะสมตามหลกัวิชาการและหลกัการสากล 

การศึกษาการจดัการสภาพแวดลอ้มส าหรบังานศิลปะในหอ้งจดัแสดงนิทรรศการหลกั  หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งจดัแสดง ขอ้จ ากดัจ าเพาะในการใช้
พืน้ที่ และรูปแบบการบริหารจัดการจัดแสดงนิทรรศการ ปัญหาในการด าเนินงานในระหว่างการจัดแสดง รวมถึง
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ต่อวตัถุที่น  ามาจดัแสดง เพื่อวิเคราะหแ์ละน าเสนอแนวทางการอนรุกัษ์เชิงป้องกนัเพื่อยกระดบั
มาตรฐานในการควบคุมให้งานศิ ลปะ ที่ จัดแสดงในพื ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งก รุ ง เทพมหานคร                                              
ใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและปลอดภยัตอ่ไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มและขอ้จ ากัดเฉพาะของพืน้ที่หอ้งจัดแสดงนิทรรศการหลกัแต่ละชัน้ (ชัน้ 7-9)                 

ของหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการนิทรรศการ การขนยา้ยและการติดตั้งวัตถุจัดแสดง การจัดแสดง และ                   

การเขา้ชม ทีอ่าจน าไปสูก่ารเสือ่มสภาพของวตัถทุี่จดัแสดงภายในพืน้ที่จดัแสดงนิทรรศการหลกั ชัน้ 7-9  
3. เพื่อเสนอแนวทางในการจดัการสภาพแวดลอ้มและการป้องกันการเสื่อมสภาพของวตัถุที่น  ามาจัดแสดง

ภายในพืน้ท่ีจดัแสดงนิทรรศการหลกั ชัน้ 7-9 
 

วิธีการศึกษา 
วิธีการศึกษาและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลสภาพแวดลอ้มของพืน้ที่กรณีศึกษาและตวัอย่างผลงาน                

เพื่อใชใ้นการวิเคราะหก์ารเสือ่มสภาพของผลงาน สามารถจ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี ้
1. การตรวจสภาพผลงานระหวา่งการจดัแสดง หอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 7-9 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูโดยการตรวจสภาพผลงานดว้ยตาเปลา่ทกุสปัดาห ์เพื่อตรวจเช็คความเรยีบรอ้ยและบนัทึก
การเสื่อมสภาพของผลงานที่จัดแสดงภายในห้องนิทรรศการ รายงานผลการตรวจความเรียบรอ้ยภาพรวม                         
ของนิทรรศการ หรอืรายงานวตัถจุดัแสดงที่พบความเสยีหายทกุสปัดาห ์

2. การเก็บขอ้มลูอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ ์
ผูว้ิจัยใชเ้ทอรโ์มมิเตอร ์เปียก-แหง้ (Psychrometer หรือ Wet and Dry Bulb Thermometer) เพื่อตรวจดู                 

คา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์เพื่อเก็บเป็นขอ้มลูในขณะนัน้  โดยเลือกใชเ้ทอรโ์มมิเตอรช์นิดหน่วยองศาเซลเชียส    
(°C) ติดตั้งประจ าจุด โดยติดตั้งไว้ภายในห้องนิทรรศการ ชั้น 7-9 ชั้นละ 2 จุด รวมทั้งสิน้ 6 จุด ผู้วิจัยติดตั้ง                       
อุปกรณบ์ันทึกอุณหภูมิและความชืน้สมัพัทธ์ (Data logger) ยี่หอ้ UNI-T รุ่น UT330B ในหอ้งนิทรรศการหลกัทัง้                 
3 ชัน้ ชัน้ละ 2 เครือ่ง ดงันี ้

- เครือ่งบนัทกึหมายเลข 1 และ 2: ติดตัง้ในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 7   
- เครือ่งบนัทกึหมายเลข 3 และ 4: ติดตัง้ในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 8  
- เครือ่งบนัทกึหมายเลข 5 และ 6: ติดตัง้ในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 9  
โดยผูว้ิจยัท าการเก็บและบนัทกึขอ้มลูตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี (ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562) เพื่อใหค้รอบคลมุการเปลี่ยนแปลงของอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธต์ลอดฤดรูอ้น ฤดฝูน 
และฤดหูนาว เนื่องจากปัญหาการเสื่อมสภาพอาจเกิดขึน้เฉพาะในพืน้ที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม                
ซึง่การตรวจวดัเฉพาะจุดที่ก าหนดจะท าใหท้ราบค่าความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มและปัญหาไดล้ะเอียดมากขึน้ 

ผู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ ใ ช้ อุ ป ก รณ์  Multi- Function Environment Meter ส า ห รั บ ก า ร ต ร ว จ วั ด อุณหภู มิ แ ล ะ                                         

คา่ความชืน้สมัพทัธส์ุม่ตรวจเฉพาะจุด โดยใชโ้พรบตรวจวดัในพืน้ที่เฉพาะ เพื่อใหไ้ดค้่าตรวจวดัที่แม่นย ามากขึน้ใน
พืน้ท่ีเฉพาะจดุขนาดเลก็ ไดแ้ก่ ภายในกลอ่งหรอืตูส้  าหรบัจดัแสดง และพืน้ท่ีดา้นหลงักรอบภาพจดัแสดง  

3. การเก็บขอ้มลูความเขม้ของแสง 
ผู้วิจัยใช้เครื่องวัดความส่องสว่าง (Lux Meter) เครื่องมือ Multi-Function Environment Meter และ

เครือ่งมือตรวจวดัคา่รงัสอีลัตราไวโอเลต ยี่หอ้ ELSEC รุน่ 7650 UV Monitor 
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4. การเก็บขอ้มลูมลภาวะในอากาศและฝุ่ นละออง 
ผูว้ิจยัใชเ้ครือ่งตรวจวดัคณุภาพอากาศ PM 2.5 ใชร้ะบบเซ็นเซอรต์รวจวดัคณุภาพของอากาศและแสดงผล

ผา่นหนา้จอ โดยในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัท าการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายนอกอาคาร ภายในอาคาร และภายใน
หอ้งจดัแสดงนิทรรศการ ชัน้ 7-9 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 
สภาพทั่วไปของหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 7-9 
 หอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 7 มีขนาด 1,570 ตารางเมตร โดยมีความสงูของเพดาน 4.80 เมตรโดยประมาณ 
โครงสร้างอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ร่วมกับการใช้ผนัง เบาเป็นผนังยิปซั่มประกอบโครงซีลาย (C- line)                         
มีช่องหนา้ต่างทรงกลมและเจาะช่องเพดานต่อเนื่องกนัถึงหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 8 เพื่อรบัแสงสว่างจากธรรมชาติ 
พืน้เป็นพืน้ปูนเคลือบผิวดว้ยอีพ็อกซี่ (Epoxy coating)  ปัจจุบันพบการเสื่อมสภาพของพืน้ผิวของพืน้บางส่วน                       
ทีล่อ่นกะเทาะ  

หอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 8 มีขนาด 1,742 ตารางเมตร โดยมีความสงูของเพดานประมาณ 5.70-5.80 เมตร 
โครงสร้างอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ร่วมกับการใช้ผนัง เบาเป็นผนังยิปซั่มประกอบโครงซีลาย (C- line)                      
มีช่องหน้าต่างทรงกลมและเจาะช่องเพดานต่อเนื่องกันถึงห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 โดยมีการติดตั้งผ้าใบ                         
เพื่อช่วยลดแสงสวา่งจากธรรมชาติ พืน้ปนูปิดผิวหนา้ดว้ยไมเ้ทียม  

หอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 9 มีขนาด 1,549 ตารางเมตร มีความสงูของเพดานประมาณ 5.80 เมตร โครงสรา้ง
อาคารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปนู รว่มกบัการใชผ้นงัเบาเป็นผนงัยิปซั่มประกอบโครงซีลาย (C-line) มีช่องหนา้ต่างและ
เพดานกระจกรบัแสงสว่างจากธรรมชาติ โดยมีการติดตัง้ที่บงัแดดที่ควบคมุการเปิด-ปิดไดบ้รเิวณช่องเพดานกระจก
เพื่อช่วยลดแสงธรรมชาติที่จะเขา้สูพ่ืน้ที่ภายใน พืน้เป็นพืน้ปนูเคลือบผิวดว้ยอีพ็อกซี่ เนื่องจากพืน้ที่หอ้งนิทรรศการ       
ชั้นนีอ้ยู่บริเวณชั้นบนสุดของอาคาร ประกอบกับลกัษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร พืน้ที่นี ้จึงเป็น                       
หอ้งที่ไดร้บัแสงสว่างจากธรรมชาติมากที่สุด โดยเฉพาะในบางพืน้ที่ของหอ้งนิทรรศการชั้นนีจ้ะไดร้บัแสงสว่าง                  
ตลอดทัง้วนั 

หอ้งนิทรรศการหลกัทัง้ 3 ชัน้ ติดตัง้ประตเูหลก็นิรภยัแบบมว้นชกัรอกมอเตอรไ์ฟฟา้เพื่อปอ้งกนัการโจรกรรม 
โดยปิดประตตูามระเบียบการรกัษาความปลอดภยัทกุวนั ในเวลาทีห่อศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานครปิดท าการ 
(21.00 น.) ยกเวน้กรณีมีการติดตัง้รือ้ถอนนิทรรศการ 

 
ผลการศกึษา 

จากการบนัทกึอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ์หอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 7-9 พบวา่ ในเวลาท าการที่มีการเปิด
ระบบปรบัอากาศ อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธภ์ายในหอ้งจะมีคา่คงที่ โดยมีคา่เฉลีย่ของอณุหภมูิอยูท่ี่ 23-26 องศา
เซลเซียส และมีความชืน้สมัพทัธอ์ยู่ในช่วง 55-60 เปอรเ์ซ็นต ์แตห่ลงัจากปิดท าการและปิดระบบปรบัอากาศในเวลา 
21.00 น. พบวา่ความชืน้ภายในหอ้งมีการเปลีย่นแปลงสงูมาก โดยเฉพาะในบางช่วงเวลาในฤดฝูนที่ความชืน้สมัพทัธ์
สงูถึง 90 เปอรเ์ซ็นต ์ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่าอา้งอิงที่นกัอนุรกัษ์แนะน า สภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมควรมี
คา่เฉลีย่อยูท่ี่ อณุหภมูิ 22-25 องศาเซลเซียส และมีความความชืน้สมัพทัธท์ี่ 55-65 เปอรเ์ซ็นต ์(Teresa Gillies, Neal 
Putt 1995: 103 ; จิราภรณ ์อรณัยะนาค 2558: 143) 
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ฤดูร้อน 

 
ภาพท่ี 1 

ตวัอยา่งแผนภาพแสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธภ์ายในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 7 (เปิดระบบปรบัอากาศ)  
ในวนัท่ี 20 เมษายน 2562 เวลา 9.00-21.00 น.  

 

 
ภาพท่ี 2 

ตวัอยา่งแผนภาพแสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธภ์ายในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 7 (ปิดระบบปรบัอากาศ) 
ในวนัท่ี 20-21 เมษายน 2562 เวลา 21.00-9.00 น. 
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ฤดูฝน 

 
รูปภาพท่ี 3 

ตวัอยา่งแผนภาพแสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธภ์ายในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 9 (เปิดระบบปรบัอากาศ) 
 ในวนัท่ี 7 มิถนุายน 2562 เวลา 9.00-21.00 น.  

 

 
รูปภาพท่ี 4 

ตวัอยา่งแผนภาพแสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธภ์ายในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 9 (ปิดระบบปรบัอากาศ) 
ในวนัท่ี 7-8 มิถนุายน 2562 เวลา 21.00-09.00 น. 
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ฤดูหนาว 

 
รูปภาพท่ี 5 

ตวัอยา่งแผนภาพแสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธภ์ายในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 8 (เปิดระบบปรบัอากาศ) 
 ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 เวลา 09.00-21.00 น.  

  

  
 

รูปภาพท่ี 6 
ตวัอยา่งแผนภาพแสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธภ์ายในหอ้งนิทรรศการหลกั ชัน้ 8 (ปิดระบบปรบัอากาศ) 

ในวนัท่ี 3-4 ธนัวาคม 2561 เวลา 21.00-09.00 น.  
 

 ประเภทของแสงสว่างในห้องนิทรรศการ แบ่งตามแหล่งก าเนิดของแสง ได้ 2 ประเภท คือแสงสว่าง                       
จากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และแสงสว่างจากแหล่งแสงสังเคราะห์ ได้แก่แสงสว่าง                         
จากหลอดไฟ ผลการวดัแสงสว่างและรงัสีอัลตราไวโอเลตในหอ้งนิทรรศการหลกัทัง้ 3 ชัน้พบว่า พืน้ที่ส่วนใหญ่                   
ไดร้บัแสงสว่างและรงัสีอลัตราไวโอเลตสงูเกินค่าอา้งอิงที่นกัอนรุกัษ์แนะน าส าหรบัวตัถจุดัแสดงที่ไวตอ่แสงมาก เช่น 
ภาพเขียนสีน ้า  ศิลปะบนกระดาษ ผ้า เส้นใย ฯลฯ ซึ่งควรมีค่าความส่องสว่างไม่เกิน 50 ลักซ์ และค่ารังสี
อลัตราไวโอเลตไม่เกิน 35 ไมโครวตัตต์่อลเูมน และส าหรบัวตัถุที่มีความไวต่อแสงปานกลางควรควบคุมแสงสว่าง              
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ไม่เกิน 150 ลกัซ ์และรงัสีอัลตราไวโอเล็ตไม่เกิน 80 ไมโครวัตตต์่อลูเมน (Teresa Gillies, Neal Putt 1995: 100 ; 
นิโคล ฉี และคณะ: 34-35) 
 จากการตรวจสอบสภาพผลงานรายสปัดาหพ์บวา่ สาเหตกุารเสื่อมสภาพอื่น ๆ ที่เกิดขึน้คือมนษุย ์ซึง่ในท่ีนี ้
คือบุคลากรของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ โดยเจ้าหนา้ที่เลือกใช้อุปกรณ์                  
ที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน เช่น การใชเ้ทปกาวใสชนิดทั่วไปเพื่อบรรจุหีบห่อหรือติดตัง้ ซึ่งท าใหเ้กิดรอยบนผิว
ของวตัถ ุผลงานกระดาษเปลีย่นส ีและผลงานไดร้บัความเสยีหายจากคราบกาวเมื่อลอกออก รวมไปถึงการดแูลรกัษา
ความสะอาดในพืน้ที่ห้องนิทรรศการหลักทั้ง 3 ชั้น แม่บ้านจะมีการกวาดและเช็ดถูพืน้ทุกวันก่อนเปิดท าการ                  
ในเวลาประมาณ 8.30-10.00 น. และมีการท าความสะอาดเป็นกรณีพิเศษ เช่น เมื่อเกิดรอยเลอะเทอะหรือคราบ
สกปรกที่ต้องการเช็ดท าความสะอาดทันที  นอกจากดูแลรักษาความสะอาดแล้ว อาคารหอศิลปวัฒนธรรม                 
แหง่กรุงเทพมหานคร ยงัมีการควบคมุดแูลการแพรข่ยายของแมลงตา่ง ๆ โดยก าหนดใหม้ีการฉีดพน่สารเคมีทกุเดือน 
เพื่อก าจดัแมลงโดยเฉพาะแมลงจ าพวกแมลงสาบ ปลวก และยงุ ซึ่งการทีแ่ม่บา้นหรอืผูด้แูลสถานที่ท  าความสะอาด
และดูแลรกัษาสถานที่โดยใช้น า้ยาหรือสารเคมีที่มีไอระเหย เช่น น า้ยาดับกลิ่นหรือน า้ยาเช็ดกระจก ไอระเหย                    
จากสารเคมีเหลา่นีส้ามารถสง่ผลกระทบต่อวตัถจุดัแสดงบางชนิด นอกจากนัน้แลว้ความเสียหายของวตัถทุี่จดัแสดง
ก็เกิดขึน้มาจากผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึน้ในระหว่างการเขา้ชม เช่น การชนหรือกระแทกวัตถุ                    
ที่จดัแสดง 
   

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
จากผลการเก็บขอ้มูลและศึกษาวิจัยพืน้ที่หอ้งนิทรรศการหลกัหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

พบว่า พืน้ที่ทัง้ 3 ชั้น มีสภาพแวดลอ้มที่ไม่เหมาะสม ผลการตรวจค่าอุณหภูมิและความชืน้สมัพันธ์ แสดงใหเ้ห็น                     
ถึงการผนัผวนที่รุนแรงในช่วงเปิดและปิดระบบปรบัอากาศ สง่ผลใหว้ตัถจุดัแสดงบางชนิดที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ เช่น ผลงานกระดาษ เกิดรอยยบัย่น โก่งงอ หรือเป็นคลื่น รวมถึงยงัสง่ผลใหเ้กิดการยืดหดตวัของวตัถุ
ตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  แต่เนื่องจากการยืดหดตวันัน้เกิดขึน้ในพืน้ที่ที่จ  ากัดหรือมีการใชก้าว ตะปู หรือ                  
ผกูรดัวตัถไุว ้จนวตัถนุัน้ไม่สามารถขยายตวัหดตวัไดอ้ยา่งอิสระ จึงสรา้งความเสยีหายแก่วตัถมุากกว่า ประกอบกบั
พืน้ที่ห้องนิทรรศการหลักจะต้องปิดประตูนิรภัย (Shutter door) เพื่อป้องกันการโจรกรรมตามกฎการรักษา                     
ความปลอดภัยของอาคาร รวมไปถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงไม่สามารถเปิดระบบปรับอากาศอาคาร                           
ตลอด 24 ชั่วโมงได ้ท าใหอ้ากาศในพืน้ที่ไม่หมุนเวียน ดงันัน้เมื่ออุณหภูมิในหอ้งสงูขึน้ และความชืน้ภายในหอ้ง                 
ไมส่ามารถถกูระบายออกไปได ้ก็ท าใหเ้กิดความชืน้สะสม (ซึ่งสงัเกตไดจ้ากหยดน า้ที่ควบแน่นบรเิวณขอบประตแูละ
หนา้ตา่ง) และสง่ผลใหเ้กิดเชือ้ราบนวตัถทุี่จดัแสดง  

การปอ้งกนัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มซึ่งน าไปสูปั่ญหาการเสื่อมสภาพของวตัถ ุคือการพยายาม
รกัษาระดบัความชืน้ใหค้งที่ ดงันัน้เมื่อปิดท าการและไดปิ้ดระบบปรบัอากาศและปิดประตูนิรภยัแลว้ ควรใชพ้ดัลม
ระบายอากาศเพื่อช่วยใหอ้ากาศในหอ้งไหลเวียนไดม้ากขึน้  และใชเ้ครื่องดูดความชืน้เพื่อช่วยปรบัลดค่าความชืน้
สมัพทัธภ์ายในหอ้งในช่วงเวลากลางคืนในขณะที่อาคารปิดระบบปรบัอากาศ รวมทัง้อาจเพิ่มการใชส้ารดดูความชืน้
ในบรเิวณจดุอบัหรอืในกลอ่งและกรอบของวตัถทุีจ่ดัแสดง เพื่อช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้มเฉพาะจดุใหค้งที่ดว้ย 

ระดับความเข้มของค่าแสงสว่างและรงัสีอัลตราไวโอเลตที่สูงเกินไปอาจส่งผลใหเ้กิดการเสื่อมสภาพ                     
ของภาพจิตรกรรม ผา้ ศิลปะบนกระดาษ หนงั และภาพถ่ายได ้ปัจจยัเหลา่นีท้  าใหส้ีของวตัถซุีดจาง กระดาษกรอบ
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เปราะ ฯลฯ ซึ่ง เ ป็นการเสื่อมสภาพที่ ไม่สามารถซ่อมแซมหรือคืนสภาพได้ ดังนั้น  หอศิลปวัฒนธรรม                                        
แห่งกรุงเทพมหานครควรหลีกเลี่ยงการจัดแสดงวตัถทุี่มีความไวต่อแสงมากในพืน้ที่ที่มีความเขม้ของแสงมากหรือ
ไดร้บัแสงแดดโดยตรง ควรลดการใชไ้ฟสอ่งสว่าง หรือลดล าแสงที่ตกกระทบโดยตรง แต่เนื่องจากในการออกแบบ
อาคารแห่งนี ้สถาปนิกมีวตัถปุระสงคใ์นการออกแบบอาคารใหใ้ชป้ระโยชนจ์ากแสงธรรมชาติมากที่สดุ ดงันัน้ภายใน
หอ้งนิทรรศการหลักจึงมีพืน้ที่ที่ไดร้บัแสงธรรมชาติอยู่มาก การหลีกเลี่ยงไม่ใหว้ัตถุได้รับแสงธรรมชาติโดยตรง              
จะกระท าไดย้าก ในการจดันิทรรศการเพื่อแสดงวตัถทุี่เกิดการเปลีย่นแปลงไดง้่ายเมื่อไดร้บัแสงสว่างจึงควรค านงึถึง
การออกแบบพืน้ที่จัดแสดง โดยอาจพิจารณาใชโ้ครงสรา้งชั่วคราวเพิ่มเพื่อช่วยในการลดความเขม้ของแสง เช่น                     
มีการเพิ่มโครงสร้างหรือผนังชั่วคราว ฉาก ห้องกั้น กันสาด ผ้าใบ หรือผ้าม่าน เพื่อป้องกันแสงธรรมชาติตก                        
กระทบวตัถโุดยตรง หรือควรจดัแสดงวตัถบุางอยา่งในตูห้รอืกรอบท่ีท าจากกระจกชนิดพิเศษหรอืแผน่อะครลีิคพิเศษ
ทีม่ีการเติมสารกรองรงัสอีลัตราไวโอเลต 

การวางแผนงานจัดแสดงประจ าปีใหส้อดคลอ้งกับพืน้ที่ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยง ในการเสื่อมสภาพ                 
ของวัตถุที่จัดแสดงได้ จากการส ารวจพบว่าห้องนิทรรศการชั้น 9 ได้รบัแสงธรรมชาติมากที่สุดอันเนื่องมาจาก                      
การมีช่องเพดานและหน้าต่างมากที่สุด ดังนั้นพืน้ที่ในหอ้งนีจ้ึงเหมาะสมส าหรับการจัดแสดงวัตถุที่มีความไว                       
ตอ่แสงนอ้ย เช่น ประติมากรรม และผลงานจากไมห้รอืโลหะ โดยวางแผนเลือกจดัแสดงวตัถทุี่มีความไวต่อแสงมาก
ถึงปานกลาง เช่น ผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ ์หรอืภาพถ่าย ที่หอ้งนิทรรศการชัน้ 7 และชัน้ 8 แทน 

การตรวจสอบสภาพผลงานจดัแสดงในทกุสปัดาหไ์ม่พบปัญหาที่เกิดจากฝุ่ นละอองโดยตรง ซึง่อาจเกิดขึน้
จากการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดแสดงนิทรรศการระยะสั้น ประกอบกับการมีแผนงาน                          
รกัษาความสะอาดภายในหอ้งนิทรรศการทกุสปัดาห ์อยา่งไรก็ตามการติดตัง้ระบบกรองอากาศเพื่อก าจดัฝุ่ นละออง
และมลพิษในอากาศเป็นสิ่งสมควร เนื่องจากสถาปนิกไดอ้อกแบบอาคารใหอ้ากาศสามารถเช่ือมต่อถ่ายเทกันได้
ตั้งแต่พืน้ที่ชั้น 1 ถึงชั้น 9 และภายในอาคารมีการจัดกิจกรรมมากมายนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการ เช่น                        
กิจกรรมเสวนา การแสดงละคร รา้นอาหาร รวมไปถึงมีการติดตัง้รือ้ถอนนิทรรศการ ดังนัน้ภายในอาคารอาจมี                
ฝุ่ นละอองเกิดขึน้ แมจ้ะมีการท าความสะอาดอยู่เป็นประจ าแลว้ก็ตาม ซึ่งการใช้ระบบกรองอากาศจะช่วยลด                    
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากมลภาวะ เช่น ฝุ่ นละออง ก๊าซ และมลพิษภายในอาคารหอศิลปวัฒนธรรม                                  
แหง่กรุงเทพมหานครได ้
 การเสื่อมสภาพของวตัถอุนัเนื่องมาจากความรูเ้ท่าไม่ถึงการณห์รืออบุตัิเหตขุองมนษุย ์สามารถแกไ้ขหรือ
บรรเทาได้โดยจัดท าคู่มือขั้นตอนการจัดการและการเข้าชมนิทรรศการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เ ก่ียวข้อง                                 
กบัการจดัแสดงนิทรรศการและผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ สามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการจดัการและดแูลรกัษาพพิธิภณัฑ์
แบบสากลไดอ้ยา่งเครง่ครดัตอ่ไป 
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แนวทางการท าเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ืองระนาดเอกทางเปลี่ยน 

Approach to soundtracks from a movie Ranaad Ake the alternative 

นายวิทวัส พลช่วย 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องระนาดเอก       
ทางเปลี่ยนผู้วิจัยได้ท าการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการท าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ระนาด
เอกประกอบด้วย ผู้ก ากับภาพยนตร์ คนเขียนบท คนท าดนตรี คนตัดต่อภาพ และคนตัดต่อเสียง และ     คนอ่ืนๆ
ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการการท าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยน โดยจะใช้หลัก    การของ
ละคร และ ทฤษฎีดนตรีเป็นเครื่องมือในการหาความสัมพันธ์เหล่านั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการท าเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ให้คนอ่ืนๆที่สนใจได้ศึกษาต่อ ในการวิจัยครั้งนี้นั้นผูวิจัยได้เลือกเพลงประกอบภาพยนตร์     จาก
ภาพยนตร์เรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยนมาสามเพลงเพ่ือท าการวิจัย  

ผลการวิจัยผมว่าเมื่อภาพยนตร์ต้องการเล่าสิ่งได เพลงหรือดนตรีไม่จ าเป็นต้องเล่าสิ่งเดียวกัน เพียงต้อง
เล่าในสิ่งที่สามารถสนับสนุนแก่นของเรื่องได้และสามารถดึงดูดคนดูให้ มีความรู้สึกไปในทางท่ีควรจะรู้สึกได้   

เพลงในฉากเปิดเรื่อง ในฉากหรือภาพของภาพยนตร์นั้นเขาก าลังเล่าถึงการแต่งหน้า แต่เพลงนั้นเล่าถึง
การเดินทาง และเมื่อทั้งสองอย่างนั้นรวมกันจึงสามารถขับสิ่งที่ฉากแรกของเรื่องอย่างจะบอกออกมาได้นั่นก็คือ 
การเชื้อเชิญคนให้เข้าไปสู่ภาพยนตร์ 

เพลงตอนกลางเรื่อง ภาพเล่าเรื่องของอารมณ์โกรธ และอารมณ์ของเพลงที่ออกมาคือความดุดัน 

เพลงตอนจบ เป็นฉากที่มีความหลากหลายทางอารมณ์ ทางผู้ก ากับจึงได้เลือกเพลงกราวใน เพ่ือสร้าง
ความคลังให้แก่ฉากสุดท้ายนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้าหมายของภาพยนตร์หรือเป้าหมายของดนตรีประกอบภาพยนตร์   
ล้วนมีไว้เพ่ือเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้บทพูด หน้าที่ของเพลงประกอบภาพยนตร์นั้นคือเล่าเรื่องราวเหล่านั้น
ออกมา 
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Abstract 

The result of the research refers that when a movie aims to convey any messages, music 
doesn't have to repeat the same thing. The duty of the music is to support the core of the story 
and attract the viewers in order to make such a unique message in the movie precisely, vividly 
and meaningfully, and at the end, to create a feeling that viewers are supposed to feel.  

The opening scene of the movie, a storyteller is putting a make up on while telling a story 
about a xylophonist’s journey. The song describes the journey, and when pictures and a song are 
combined, the scene is able to drive what the first scene of the story could tell.  

While a song in the middle part of the movie invites people with a picture of anger, the 
mood of the song that comes out is fierce.  

When it’s time for a finale scene, the picture gives the atmosphere of confusion and 
curiosity. Therefore, a mood of the song becomes emotional, and very diversal. The director has 
chosen the Graw-Nai song in order to create the finale for this final scene. However, the mission 
of the movie as well as the soundtracks are to tell the story hidden under the dialogue. The task 
of the soundtracks are to tell those stories. 
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บทน า 

ในยุคปัจจุบันนั้นการท าเพลงประกอบภาพยนตร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นักเรียนดนตรีสามารถ      
น าไปประกอบอาชีพได้ แต่ในกระบวนการท าเพลงประกอบภาพยนตร์นั้นต้องมีความเข้าใจในหลายด้านเพื่อที่จะได้
สามารถสร้างความเข้ากันได้ของบทเพลงและภาพยนตร์ขึ้นมาได้ เพราะถ้าเพลงและภาพยนตร์สามารถเข้ากันได้
อย่างลงตัวก็จะท าให้ทุกอย่างดูดี แต่ถ้าภาพยนตร์ดีแต่เพลงไม่เข้ากัน ภาพยนตร์ก็จะดูแย่ไปด้วย ดังนั้นการสร้าง
ความเข้ากันหรือความลงตัวระหว่างเพลงและภาพยนตร์นั้นถือเป็นความส าคัญอย่างยิ่งในการท าเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ 

ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกระบวนการต่าง โดยเฉพาะกระบวนการที่คนท าหนังมักเรียกว่า             
Post production เป็นกระบวนการในการตัดต่อ ซิงค์เสียง ท าเพลงประกอบ เพ่ือให้เกิดเป็นหนังขึ้นมา           

การที่ผู้วิจัยได้เห็นกระบวนการต่างๆเหล่านั้น ท าให้รู้ว่าส่วนที่จะท าให้เกิดเป็นหนังขึ้ นมาจริงๆนั้นคือส่วนของ  
Post production และการท าเพลงประกอบภาพยนตร์นั้น มีความซับซ้อนมาก เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบ

หลายอย่างในการสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ เพราะฉะนั้นการท าเพลงประกอบภาพยนตร์นั้นจึงเป็นอาชีพ     
ที่ค่อยข้างจะมีการว่าจ้างกันค่อนข้างแพง นั่นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสงสัยว่าในการท าเพลงประกอบภาพยนตร์นั้น 
มันมีกระบวนการท าอย่างไร และต้องค านึงถึงอะไรบ้างในการท าเพลง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑. เพ่ือศึกษาการท าเพลงประกอบสื่อภาพยนตร์ 

 ๒. เพ่ือเป็นองค์ความรู้ในการท าเพลงประกอบภาพยนตร์ 

สมมุติฐานของการวิจัย   

 ผู้ที่จะสามารถท าเพลงประกอบภาพยนตร์นั้นต้องมีความเข้าใจในด้านละครด้วย 

ขอบเขตการวิจัย 

 ๑. การศึกษาครั้งนี้ เนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่อระนาดเอก  

 ๒. ผู้วิจัยท าการศึกษาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องระนาดเอก จ านวน ๔ เพลง 

 ๓. ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดหรือปรัชญาของภาพยนตร์เรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยน                 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. องค์รู้ที่สามารถเป็นฐานความรู้ให้คนอ่ืนน าไปศึกษาต่อได้ 

 ๒. แนวทางการท าเพลงประกอบภาพยนตร์ 

รูปแบบงานวิจัย 

ในการวิจัยในครั้งนนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงเปรียบเทียบ (Causal Comparative Research)    ใน

ครั้งนี้โดยจะน าเอาละครทีวีเรื่องระนาดเอกมาเป็นตัวเปรียบเทียบถึงตัวเพลงหรือดนตรีประกอบละครและ
องค์ประกอบของเพลงประกอบละคร โดยจะน ามาท าการเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่อระนาดเอกทางเปลี่ยนเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการท าเพลงประกอบภาพยนตร์ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ผู้สร้างสรรค์เพลงและดนตรี
เพ่ือให้ผลวิจัยออกมาอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและกลุ่มตัวอย่าง 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนั้นผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

๑.๑ประเภทเอกสาร 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้นั้น แหล่างข้อมูลที่ผู้วิจัย  
ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารต่างๆเช่น บทละคร บทภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์ รูปถ่าย หนังสือพิมพ์
โดยจะท าการเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับละครทีวีเรื่องระนาดเอกกับภาพยนตร์เรื่องระนาดเอก
ทางเปลี่ยนและสิ่งแวดล้อม 

ของสังคมในยุคนั้นๆที่ก่อให้เกิดผลต่อปรากฏการณ์ต่างๆที่ส่งผลต่อละครทีรวีเรื่องระนาดเอกกับ
ภาพยนตร์ เรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยน หรือภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นๆ 

๑.๒ ประเภทบุคคล 

๑. ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับ   
การสร้างสรรค์เพลงและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าเพลงประกอบละครทีวีเรื่องระนาดเอกและ
ภาพยนตร์เรื่องระนาดเอทางเปลี่ยน อันได้แก่ 

 

 ๑.๑ นักแต่งเพลงมืออาชีพ ทั้งผู้แต่งค าร้องและท านอง 

 ๑.๒ อาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านดนตรี 
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 ๑.๓ ผู้กับกับภาพยนตร์เรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยนและละครทีวีเรื่องระนาด 

โดยผู้วิจัยจ าน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทั้ง ๒ ประเภท ทั้งแบบที่เป็นเอกสารและ 
แบบบุคคลที่ได้ท าการสัมภาษณ์มาท าการจัดเก็บเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ในส่วย
ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าวิพากษ์ในลักษณะต่างๆ ของเพลงประกอบภาพยนตร์
เรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยนตามแนวคิดของมานุษย์ดนตรีวิทยา โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ในส่วนต่าง ๆ 
ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดผลการท าการวิพากย์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งในการวิเคราะห์ข้มูลนั้นผู้วิจัย
จะใช้ ทฤษฎีดนตรี และ ทฤษฎีละคร  

๑. วิเคราะห์ตัวดนตรี  

ผู้วิจัยจะท าการวิเกี่ยวกับตัวเองในขั้นนี้นั้นจะท าการเจาะจงที่ไปที่ประวัติของบทเพลง
นั้นๆที่ภาพยนตร์เรื่องระนาดเอกหรือละครทีวี เรื่องระนาดเอกน ามาใส่ไว้ในภาพยนตร์ว่า        
มันมีความเป็นมาอย่างไร โดยมีหัวข้อในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

- การประพันธ์ 
- แนวคิด 
- ท านอง 
- ความสั้นยาว 
- บันไดเสียง 
- หน้าทับ 
- เทคนิค 
- วงที่ใช้ 

 

๒. วิเคราะห์ฉาก 
ในส่วนนี้นั้นผู้วิจัยจะวิเคระห์ในส่วนของฉาก หรือองค์ประกอบของฉาก สิ่งที่ต้องการ  

จะน าเสนอ และต้องการน าไปสู่อะไรฃ โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ ส่วนได้แก ่
๑.ธีมของฉาก 
๒.รูปแบบ 
๓.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
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๓.    วิเคราะห์ตัวบทละคร  
จะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา การเล่าเรื่อง โดยจะเน้นไปที่ฉากที่มีดนตรีประกอบเพ่ือ    

จะหาที่ไปที่มาของการใส่เพลงลงไปในฉากนั้นๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะวิเคราะห์สาระเนื้อหาของการ
เล่าเรื่อง อันได้แก่ 
 ๓.๑ ความสัมพันธ์เชิงเวลา 
 ๓.๒ สถานที่หรือฉาก 
 ๓.๓ การกระท าของตัวละคร 
๔. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์การท าเพลงประกอบภาพยนตร์ ผู้วิจัย 
จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น เพ่ือ
น ามาใช้เป็นข้อมูลสนับการวิจัยในส่วนต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

๑. เครื่องบันทึกเสียงที่ใช้ในการสัมภาษณ์บุคคล 

๒. คอมพิวเตอร์ สมุด ปากกา ไฟล์วีดีโอละครทีวีเรื่องระนาดเอก 

 

สรุปผล 

 จากการวิจัยพบว่าเพลงทั้ง 3 เพลงที่ผู้วิจัยได้ท าการเลือกมานั้นมีความเกี่ยวพันธ์กันหลายๆด้าน          กับ

ภาพยนตร์ โดยผู้วิจัยผู้วิจัยได้พบว่าทั้งสามเพลงนั้นล้วนเป็นเพลงไทยโบราณ แต่ในการน ามาประยุคต์ใส่ลง    ไปใน
ภาพยนตร์เรื่องระนาดเอกทางเปลี่ยนนั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเรียบเรียงใหม่โดยใส่ความเป็นสากลเข้าไป
เล็กน้อยเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และสร้างความน่าดูให้แก่ภาพยนตร์ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งเพลงและภาพยนตร์ล้วนมีจุด
ที่เรียกว่าจุดเชื่องโยง เป็นจุดที่ 

เพลงที่ 1 เพลงเหาะ เป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้กับการแสดงทั่ว ๆ ไป ใช้ส าหรับเทวดา นางฟ้าไป มาในที่

ต่าง ๆ ด้วยกิริยารวดเร็ว จะเป็นเดี่ยวหรือหมู่ก็ได้การเดินทางไปทางอากาศมักจะใช้เพลงเหาะ  หรือโคมเวียน 
ตัวอย่างเช่น ระบ าดาวดึงส์ หรือ ย่องหงิด ระบ าท้ังสองชนิดเป็นการแสดงการฟ้อนร าของเทวดานางฟ้า ฉะนั้นเพลง
ที่ร าออกจึงใช้เพลงเหาะ และเพลงโคมเวียน ซึ่งเพลงนี้สามารถเข้ากันได้กับฉากเปิดเรื่อง เพราะผู้ก ากับต้องการ
ได้รับบรรยากาศของการเดินทาง อีกท้ังยังจ าเพราะเจาะจงลงไปที่การเดินทางของเทวดา  

เพลงที่ 2 เพลงเชิดนอก อยู่ในฉากที่เป็นจุดพีคของเรื่อง เป็นเหตุการณ์ตอนที่ จางวางขาวหลังจากแข่ง

ท าอาหารกับเอกเสร็จก็มานั่งรอกินข้าวที่ระเบียงฝั่งขวา ส่วนเอกก็นั่งตีนระนากอยู่ที่ระเบียงฝั่งซ้ายของเรือน   
จ าปายกส ารับอาหารมาให้จางวางขาว แต่อยู่ๆจางวางขาวก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาจึงหยิบใข่ไก่ท่ีวางอยู่ข้าง  ๆ
ปาใส่จ าปา จ าปาวิ่งหนีไปตรงกลางเรือน จางวางขาวยังปาใข่ไก่ใส่ไม่หยุดหย่อน เอกตกใจจะวิ่งเข้าไปดูจ าปา            
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แต่โดนจางวางขาวปาใข่ดักหน้าไว้จึงได้แต่ดูอยู่ห่างๆ การหลบการร้องไห้ของจ าปาถูกน าเสนอออกมาในรูปแบบ
ของการร าไทยร่วมสมัย 

ในตัวของเพลงเชิดนอกก็เป็น เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยา การเดินทางไกลหรือการเดินทาง
ที่มีอาการรีบเร่งของตัวละคร ซึ่งใช้ได้ทั้งเทวดา มนุษย์และสัตว์อีกทั้งยังใช้ในการแสดงอาการต่อสู้หรือ               
รบกันอีกด้วย  ส่วนค าว่า “นอก” นั้นหมายถึง ทาง หรือระดับเสียงหนึ่ง ๆ ที่อยู่ในระดับเสียงทั้ง ๗ ของดนตรีไทย 
ซึ่งให้ชื่อตามปี่นอกท่ีใช้เป่าประกอบ ในทางนั้น ๆ  

ซึ่งเมื่อเราน ามาใส่ลงไปในฉากๆนั้นแล้วต่างสามารถขับสิ่งที่อยากจะบอกของฉากออกมาได้ เพราะ       
ทั้งเพลงทั้งตัวเรื่องล้วนเล่าเรื่องเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

เพลงที่ 3 เพลงกราวใน เพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของเรื่องเป็นฉากที่ จางวางขาวพยายามสอนเอกว่า    

“จะมีความสุขในการเล่นดนตรี โดยไม่ต้องประชันไม่ได้หรือไง” แต่เอกไม่ฟังซ้ ายังระนาดยั่วอารมณ์จางวางขาว 

จางวางขาวจึงไปหยิบเอาระนาดที่เอกก าลังตีไป แล้วบอกให้เอกเดินตามมา จางวางขาวพาเอกไปที่น้ าตก แล้ว   
โยนระนาดทิ้งลงน้ าตกไป เอกจึงกระโดดตามระนาดเอกไป เป็นฉากที่ต้องการเห็นความฮึกเหิม ความคลังของเสียง
และภาพ เพลงกราวในจึงเป็นเพลงที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ เพราะโดยตัวเพลงเพียวๆนั้นก็เป็นเพลง
ที่ เพลงหน้าพาทย์ประเภทกราว จัดเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ประกอบอากับกิริยาขิงตัวละครฝ่ายยักษ์ มีอัตราจังหวะ
สองชั้นใช้ประกอบการยกทัพฝ่ายลงกาซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายยักษ์ ลักษณะท านองแสดงความองอาจ สง่างามและ   
ฮึกเหิม เพลงที่ยังใช้เป็นเพลงอันดับที่ 11 ในเพลงชุดโหมโรงเย็นซึ่งมีความหมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้า      

ฝ่ายอสูร เช่น เท้ากุเวรเวสสุวรรณ เป็นต้น นอกจากนี้นักดนตรียังนิยมน าไปบรรเลงตอนจบการเทศน์หรือ        
การสวดมนต์ของพระสงฆ ์
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The development of Tei Panan Roots for the design of cultural decorative lamps. 
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บทคัดย่อ  
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันามีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาคณุสมบตัิของรากเตยปาหนนัและเพื่อศึกษา

ทดลองพฒันาคณุสมบตัิของรากเตยปาหนนัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษาพบว่าสว่นของราก
เตยปาหนนัมีลกัษณะเป็นเสน้ใยที่เป็นเสน้ยาวตรงมีความเหนียวและสสีวยงามตามธรรมชาติ แต่เสน้ใยของวสัดรุากเตย
มีความเปราะง่ายการพฒันาคุณสมบตัิของรากเตยปาหนนัพบว่า วสัดุรากเตยปาหนนัที่ผ่านการพฒันาคุณสมบตัิ มี
ความนิ่ม ไมเ่ปราะ แข็งแรง และมีความเหนียวซึง่เหมาะสมในน าไปใชเ้ป็นวสัดใุนงานหตัถกรรมการทอได ้การน ารากเตย
ปาหนนัมาขึน้รูปดว้ยการทอเป็นแผ่นน ามาออกแบบเป็นพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการประเมินความเหมาะสมต่อรูปแบบ
ผลิตภณัฑโ์คมไฟรากเตยปาหนนัจากใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภณัฑโ์คมไฟ ผลิตภณัฑส์ามารถ
เพิ่มมลูค่าใหก้บัวสัดใุนทอ้งถ่ิน ความเหมาะสมของวสัดทุี่ใชป้ระดิษฐ์ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑม์ีความเหมาะสมกบัการใช้
งาน และวสัดสุามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินใต ้โดยประเมินจากผลติภณัฑโ์คมไฟทัง้ 3 รูปแบบ มีความเหมาะสมระดบัมากใน
ทกุดา้น 
ค าส าคัญ : ภมิูปัญญาท้องถิน่ เตยปาหนัน งานหตัถกรรม  

Abstract 
 The purposes of this research and development were to study the properties of Tei Panan roots, and to 
conduct the research and development of the properties of Tei Panan roots as the   guidelines for product 
development. The results of this study indicated that Tei Panan roots were characterized by long and straight 
fibers with tough property and naturally beautiful color. However, Tei Panan roots were fragile.  The 
experimental results showed that agent-soaked fibers were characterized by soft, non-brittle, strong and tough 
properties. These properties were suitable for the utilization as handicraft and weaving materials. Then, Tei 
Panan roots were formed by weaving into sheets and were developed into a lamp product. The suitability of 
the lamp product models made of Tei Panan roots was evaluated by focusing on five aspects, namely: overall 
satisfaction with the lamp product, added value of product by using   local materials, suitability of materials 
used in product fabrication, product suitability for functional use, 
 And materials locally found in Southern region. In sum, the suitability of all three models of lamp products was 

at a high level in all aspects. 
Keywords: Local wisdom, Tei Panan, Handicraft 
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บทน า  
 เตยปาหนนั บางคนรูจ้กัช่ือทั่วไปว่า  ตน้ล าเจียก  เป็นตน้ไมท่ี้มีมากในแถบจงัหวดัสตลู กระบี่ ตรงั และสงขลา เป็นตน้ จะ
ขึน้ตามป่าโกงกาง ริมหาด ชายทะเลประเทศไทย ล าตน้เป็นกอ มักจะเอนนอนไปตามแนวราบพืน้ดิน มีของล าตน้ขาวอม
น า้ตาลอ่อน ๆ  ตามล าตน้มีหนามแหลมสั้น ๆ กระจดักระจายอยู่ทั่วไปและแตกกิ่งใบแหลมยาว ขอบใบมีหนามแหลมสีขาว 
ใบเตยปาหนันเป็นวัสดุท่ีใชใ้นการท าเครื่องจักสานเฉพาะถิ่นของภาคใต ้ มาแต่โบราณนิยมน ามาสานเป็นเสื่อ สานเป็น
กระสอบ และภาชนะอื่น ๆ การสานเสื่อปาหนนัไดเ้ขา้ไปมีความสมัพนัธก์บัขนบธรรมเนียมประเพณีชาวบา้น เช่น ใชเ้ป็นเสื่อ
ส าหรบัน าติดตวัไปวดั ไปสเุหร่า หรือใชส้  าหรบัรองศพผูต้ายก่อนน าไปฝัง  ใชเ้สื่อส าหรบัพิธีแต่งงานของบ่าวสาว สานเสื่อไว้
ส  าหรบัใชใ้นงานแต่งงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการสานเสื่อนั้น ท าสืบต่อกันมาชา้นาน1 การใชป้ระโยชนจ์ากตน้เตย
ปาหนนัภมูิปัญญาของชาวบา้น แมก้ระทั่งส่วนรากเตยปาหนนัท่ียงัมีคุณสมบตัิเป็นยาสมนุไพรโดยใชร้ากของล าเจียกปรบัปรุง
เป็นยาแกเ้สมหะ พิษไขข้บัปัสสาวะและสามารถฉีกเป็นเสน้เพื่อใชม้ดัแทนเชือกเน่ืองจากรากล าเจียกมีความแข็งและเหนียว2 

ตามลกัษณะทางกายภาพและสมบตัิพบว่าส่วนใบและรากของตน้เตยปาหนนัคณุสมบตัิความเหนียวกว่าเตยชนิดอื่น ๆ3 
 ในปัจจุบนัการอนุรกัษ์นิยมสิ่งแวดลอ้มมีผูส้นใจในวงกวา้งมากและมีแนวโนม้จะมากขึน้เรื่อย ๆ เน่ืองจากผลกระทบท่ี
เกิดขึน้จาก การท าลายสิ่งแวดลอ้มมีใหท้กุคนเห็นอย่างชดัเจน เช่น สภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศ ดงันั้น
การพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ใหเ้ป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ท่ีมี
ความรูส้ึกรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มได ้โดยการมุ่งเนน้ใชว้ตัถดุิบจากธรรมชาติซึง่สามารถผลิตเพื่อทดแทนวตัถดุิบสงัเคราะห์
และสารเคมีท่ีเป็นการพฒันาแบบยั่งยืน ซึ่งเสน้ใยธรรมชาติสามารถน ามาประยกุตใ์นการใชง้านต่าง ๆ เช่น การพฒันาสิ่งทอ
เทคนิคท่ีตอ้งการความแข็งแรงสงู โดยเลือกใชเ้สน้ใยธรรมชาติ เช่น ป่าน ปอ กญัชง เป็นตน้3 ซึง่วสัดจุากธรรมชาติเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้มและสามารถพฒันาเป็นงานหตัถกรรมไดห้ลายหลายประเภท จงึเป็นท่ีนิยมใชอ้ย่างกวา้งขวางในปัจจบุนั 
 จากการศึกษาขา้งตน้ผูว้ิจัยไดเ้ห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ท่ี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความรูส้ึกรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าวัสดรุากเตยปาหนนัท่ีเป็นวสัดใุน
ทอ้งถิ่นโดยการพัฒนาของวัสดุรากเตยปาหนัน กระบวนการติดสีของวัสดุรากเตยปาหนัน และน าวัสดุรากเตยปาหนันมา
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑข์องตกแต่งบา้นจากวัสดุรากเตยปาหนันทั้งนีเ้พื่อเป็นการพัฒนาวัสดุจากรากเตยปาหนันให้มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม สามารถใชเ้ป็นวัสดุชนิดใหม่ในงานหัตถกรรมและน ามาพฒันารูปแบบผลิตภัณฑผ์ลิตภัณฑข์อง
ตกแตง่บา้นจากวสัดธุรรมชาติในทอ้งถ่ิน ใหม้ีความสวยงาม และเป็นการเพิ่มมลูคา่ของวสัดุจากรากเตยปาหนนัอีกทัง้สบื
สานภมูิปัญญางานหตัถกรรมของไทยมิใหเ้ลอืนหายไป  

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศกึษาคณุสมบตัิของรากเตยปาหนนั  
 2. เพื่อพฒันาคณุสมบตัิของรากเตยปาหนนัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูดา้นคณุลกัษณะของรากเตยปาหนนั ทัง้คณุลกัษณะทางพฤกษศาสตรแ์ละทางกายภาพ ภมูิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและการน ารากเตยปาหนนัไปใชป้ระโยชน ์และ ศึกษาเพิ่มเติมใหเ้สน้ใยรากเตยปาหนนัมีความแข็งแรง
และทนทานมากขึน้ เพื่อศึกษากระบวนการพฒันาสมบัติและพฒันาคุณภาพรากเตยปาหนนั ทดสอบสมบตัิรากเตย
ปาหนนัและประเมินความเหมาะสมในการน ามาท าผลิตภณัฑ ์โดยการน ารากเตยปาหนนักบัเสน้หวาย โดยการขึน้รูป

                                         
1 NongNok.  2555. โครงงานภูมิปัญญาท้องถ่ิน(เตยปาหนัน). [ออนไลน]์ เขา้ถึงไดจ้าก: https://pongnong2.blogspot.com, 12 กนัยายน 2562. 
2 วิบลูย ์ ลีส้วุรรณ.  2532. เคร่ืองจักรสานในประเทศไทย.  พิมพค์รัง้ท่ี 1, โอเดียนสโตร,์ กรุงเทพฯ. 
3 สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ.   นวัตกรรมส่ิงทอสีเขียว.  [ออนไลน]์ เขา้ถึงไดจ้าก: www.baanjomyut.com, 12 มีนาคม 2562. 
 

https://pongnong2.blogspot.com/
http://www.baanjomyut.com/
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ดว้ยการทอเป็นแผ่น ส าหรบัการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์สรุปผลการศึกษาดา้นสมบตัิของวสัดุรากเตยปาหนนัและ
การออกแบบผลิตภณัฑ ์จดัท าผลิตภณัฑต์น้แบบ และน าผลิตภณัฑต์น้แบบไปศึกษาความพึงพอใจและจดัท ารายงาน
ผลการวิจยั 

ผลการวิจัย  
 จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้ผูว้จิยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนการวจิยัที่ก าหนด สามารถสรุปผลไดด้งันี  ้
 1. ผลการศึกษาการใช้ประโยชนจ์ากส่วนต่างๆ ของเตยปาหนัน พบวา่ มีการใชป้ระโยชนจ์ากสว่นของตน้เตย
ปาหนนัในดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้   
 1.1 สว่นใบเตยปาหนนั ใบสามารถน ามาใชส้านเป็นเสือ่และเครือ่งใชป้ระเภทจกัสานไดแ้ละใบใชเ้ป็นยาเย็นบ ารุง
หวัใจใหชุ้ม่ช่ืน รกัษาโรคผิวหนงั และแกห้ดั 
 1.2 สว่นดอกเตยปาหนนั ช่อดอกเพศผูจ้ดัอยูใ่นต ารบัยาเกสรทัง้เกา้ ใชป้รุงเป็นยาหอม และยาบ ารุงหวัใจ 1.3 สว่น
ผลเตยปาหนนั รบัประทานไดแ้ละช่อดอกเพศผูเ้ป็นยาแกล้ม 
 1.4 สว่นรากเตยปาหนนั มีสรรพคณุแกก้ษัยไตพิการ นอกจากนัน้รกัเตยปาหนนัเป็นรากอากาศช่วยค า้จนุล าตน้ใหม้ี
คณุสมบตัิเหนียวแขง็แรงและมีความยาวและสามารถฉีดเป็นเสน้เพื่อท่ีจะน ามาใชแ้ทนเพื่อเนื่องจากมีความแข็งแรงและ
เหนียว  
2. ผลการพัฒนาสมบตัิของรากเตยปาหนันและการยอ้มสีครามธรรมชาติ  
 ผูว้ิจยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เติมเก่ียวกบัรากเตยปาหนนัพบวา่เกิดปัญหาในเรือ่งของผิวสมัผสัที่แข็งกระดา้ง 
เปราะ และเกิดเชือ้ราไดง้่ายซึง่เกิดจากสิง่สกปรก พวกไขมนั ติดอยู ่ดงันัน้จ าเป็นท่ีจะตอ้งก าจดัออกก่อนโดยการก าจดัสิง่
สกปรก (Scouring)4 ดว้ยการใชด้า่ง เช่น โซเดยีมไฮดรอกไซด ์(โซดาไฟ) เมื่อผา่นกระบวนการนีเ้พือ่ใหส้ิง่สกปรกตา่ง ๆ ให้
หลดุออกจากวสัดรุากเตยปาหนนั ซึง่จะมีผลท าใหว้สัดรุากเตยปาหนนัออ่นนุม่ สะอาดขึน้ สามารถดดูซมึน า้ไดด้ี และ
สามารถติดสไีดง้า่ยขึน้ โดยมีวิธีการท า ดงันี ้ 

2.1  ตดัวสัดรุากเตยสดมาปอกเปลอืกออก แลว้ฝาออกเป็นแผน่ ๆ 
2.2  น าวสัดรุากเตยปาหนนัท่ีตีเป็นเสน้ แลว้ใชม้ีดขดูใหเ้รยีบ ดงัภาพท่ี 2 
2.3  น าวสัดรุากเตยปาหนนัไปผึง่แดดจนแหง้สนิท  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การฉีกเสน้รากเตยปาหนนั  ภาพที่  3  วสัดรุากเตยปาหนนัแช่โซเดยีมไฮดรอกไซด,์ 
สารช่วยเปียกและสารเพิ่มการตดิส ี

 
4 ส  านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (ว.ช) คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  2560.   
 คู่มือองคค์วามรู้การย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนเส้นด้ายไหมและฝ้ายในเชิงพาณิชย.์  พิมพค์รัง้ท่ี 1, บริษัท ก-ฮ จ ากดั.  
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2.4 น าวสัดรุากเตยปาหนนัท่ีเตรยีมไวแ้ช่โซเดยีมไฮดรอกไซด ์(โซดาไฟ) 5 กรมั ตอ่น า้ 2 ลติร แช่ไว ้3 วนั 

2.5 น าวสัดรุากเตยปาหนนัมาแช่สารช่วยเปียก (Wetting Agent) และสารเพิ่มการติดส ี(Mordant) ชนิดละ  15 
กรมั ตอ่น า้ 3 ลติร แช่ไว ้2 ชั่วโมง ดงัภาพท่ี 3  

2.6  น าวสัดรุากเตยปาหนนัมายอ้มน า้คราม โดยแช่ไว ้1 ชั่วโมง ดงัภาพท่ี 4 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  รากเตยปาหนนัมายอ้มสคีรามธรรมชาต ิ
2.7  น าวสัดรุากเตยปาหนนัมาแช่ดว้ยสารไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์10-20 นาที แลว้ลา้งออกดว้ยน า้สะอาด  
2.8  น าวสัดรุากเตยปาหนนัเขา้ตูอ้บลมรอ้น 60 องศา เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

 3. ผลการน ารากเตยปาหนันแปรรูปเพื่อพัฒนาผลติภณัฑ ์ 
 ผูว้ิจยัพบวา่ รากเตยปาหนนัท่ีผา่นการพฒันาสมบตัิที่มี เหมาะในการน าไปใชข้ึน้รูปผลติภณัฑ ์โดยการขึน้รูปดว้ยการ
ทอเป็นแผน่ เป็นการขึน้รูปโดยทอบนก่ีทอเสือ่ใชเ้สน้เชือกไนลอ่นมาขงึเป็น เสน้แนวตัง้ สว่นเสน้แนวนอนจะใชร้ากเตย
ปาหนนัและเสน้หวาย เพื่อเสรมิความแข็งแรงในการทอขึน้รูป เมื่อทอไดเ้ป็น แผน่แลว้น า แผน่วสัดทุี่ทอไปขึน้รูปเป็น
ผลติภณัฑต์า่ง ๆ ดงัภาพท่ี 6  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 การขึน้รูปดว้ยการทอเป็นแผน่ส าเรจ็ 

 4. ออกแบบพัฒนาผลิตภณัฑก์ารออกแบบโคมไฟ  
 ผูว้ิจยัไดศ้กึษาขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการตกแตง่บา้นท่ีมีลกัษณะรูปแบบแนวทางการอกแบบโคมไฟตกแตง่ โดย
เลอืกสไตลท์ี่มีลกัษณะแนวคิดในการออกแบบพฒันาผลติภณัฑ ์คือ สไตลโ์อเรยีนทอล 
 จากการวิเคราะหแ์นวคิดการออกแบบสไตลโ์อเรียนทอล มาใชใ้นการออกแบบผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ วสัดธุรรมชาติ สีสนั
ธรรมชาติ และความเรยีบง่ายของรูปทรง ผูว้ิจยัจึงน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์นครัง้นี ้โดยพฒันาเป็น
ผลติภณัฑโ์คมไฟจากวสัดรุากเตยปาหนนัที่เป็นวสัดธุรรมชาติในทอ้งถ่ิน จึงไดเ้กิดแรงบนัดาลใจแรงบนัดาลใจจากเครือ่ง
ภาชนะกระเบือ้งชนิดที่เขียนลายเป็นสคีราม สสีนัจากครามธรรมชาติ  
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 ผูว้ิจยัจึงน าแรงบนัดาลใจมาออกแบบเป็นผลิตภณัฑโ์คมไฟจากวสัดรุากเตยปาหนนัแรงบนัดาลใจจากลวดลายของ
ผา้ทอเกาะยอ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินใหร้่วมสมัยมากขึน้ เกิด
มลูคา่เพิ่มใหก้บัวสัดธุรรมชาติในทอ้งถ่ิน ซึง่ชิน้งานมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ โคมไฟแขวน โคมไฟติดผนงั โคมไฟตัง้โต๊ะ 
 5. การประเมินความเหมาะสมของผลิตภณัฑต์้นแบบ  
 ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการออกแบบและสรา้งผลิตภัณฑต์น้แบบแลว้ไดป้ระเมินเพื่อศึกษาความเหมาะสมของ  ผลิตภัณฑ์
หตัถกรรมตน้แบบ ดว้ยเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน คือ แบบสอบถามเป็น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 
ระดบั โดยประเมินจากผูส้นใจผลิตภณัฑห์ัตถกรรม เป็นรายเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวัสดุ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการออกแบบ 
ดา้นประโยชนใ์ชส้อยและดา้นความพึงพอใจโดยรวม ดว้ยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อ
ผลิตภณัฑ ์โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายดงันี ้

คา่เฉลีย่             4.21 – 5.00       แปลความวา่       พงึพอใจมากที่สดุ 
3.41 – 4.20       แปลความวา่       พงึพอใจมาก 
2.61 – 3.40       แปลความวา่       พงึพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60       แปลความวา่       พงึพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80       แปลความวา่       พงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

จากผลการประเมินความเหมาะสมของผลิตภณัฑโ์คมไฟจากวสัดรุากเตยปาหนนั สรุปไดว้่าในภาพรวม ผูต้อบ
แบบประเมินมีความคิดเห็นว่าผลิตภณัฑต์น้แบบมีความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ดว้ยค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นใน
ระดบัมาก และสามารถเรยีงล าดบัความเหมาะสมของผลติภณัฑเ์ฉพาะดา้นเรยีงตามล าดบัคะแนนเฉลีย่ได ้ดงันี ้ 

ล าดบัท่ี 1 ผลิตภณัฑม์ีประโยชนแ์ละความเหมาะสมในการน าไปใชง้าน 
ล าดบัท่ี 2 ผลิตภณัฑม์ีขนาดพอเหมาะตอ่การใชง้าน 
ล าดบัท่ี 3 มีความเป็นไปไดใ้นการผลิต 
ล าดบัท่ี 4 มีความพงึพอใจโดยภาพรวมต่อผลิตภณัฑ ์ 
ล าดบัท่ี 5 ผลิตภณัฑม์ีความสวยงาม ดงัตารางท่ี 1 
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑต์้นแบบ  

 จากการการวิเคราะหค์วามพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามที่มีตอ่ผลติภณัฑ ์จ านวน 3 ชิน้ โดยใชแ้บบสอบถาม สรุป
ไดว้่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่ารูปแบบผลิตภณัฑม์ีความเหมาะสมในดา้น ต่าง ๆ ดว้ยค่าเฉลี่ย
คะแนนความคิดเห็นในระดบัมาก และสามารถเรียงล าดบัความเหมาะสมของผลิตภณัฑเ์ฉพาะดา้นตามล าดบัคะแนน
เฉลีย่ได ้ดงันี ้ 
 ล าดบัท่ี 1 ดา้นความพงึพอใจโดยรวม - ความพงึพอใจโดยรวมตอ่ผลติภณัฑโ์คมไฟ 
 ล าดบัท่ี 2 ดา้นประโยชนใ์ชส้อย - ผลติภณัฑส์ามารถเพิ่มมลูคา่ใหก้บัวสัดใุนทอ้งถ่ิน  
 ล าดบัท่ี 3 ดา้นการออกแบบ - ความเหมาะสมของวสัดทุี่ใชป้ระดิษฐ์ผลติภณัฑ ์
 ล าดบัท่ี 4 ดา้นผลติภณัฑ ์- ผลติภณัฑม์ีความเหมาะสมกบัการใชง้าน  
 ล าดบัท่ี 5 ดา้นวสัด ุ- วสัดสุามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินภาคใต ้ดงัตารางที่ 2 
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บทสรุป 
 จากการศกึษาวิจยัเรือ่งการพฒันารากเตยปาหนนัเพื่อใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑโ์คมไฟ ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลได ้
ดงันี ้
 1. การศึกษาคุณสมบตัิของรากเตยปาหนัน โดยเริ่มศึกษาคุณสมบตัิเด่นและดอ้ยของรากเตยปาหนัน พบว่ารากเตย
ปาหนนัมีคณุสมบตัิและประโยชนม์ากมาย แต่ยงัไม่มีผูน้  ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ปล่อยใหเ้ป่ือยผไุปตามธรรมชาติอย่างสูญ
เปล่า ในการวิจัยนีไ้ดศ้ึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัรากเตยปาหนันแลว้ พบว่า ส่วนของรากเตยปาหนันมีลักษณะเป็นเสน้ใยท่ีเป็น
เสน้ตรง มีความเหนียว และแข็งแรง เสน้ใยของรากเตยปาหนนัมีลกัษณะเด่นคือ เป็นเสน้สีใยท่ีมีความเหนียว ยาวตรง มีผิว
และสีสวยงามตามธรรมชาติ ถา้หากน าเสน้ใยของรากเตยปาหนันไปพัฒนาใหม้ีคุณสมบตัิใหด้ียิ่งขึน้ จะท าใหม้ีคณุสมบตัิ
เหมาะแก่การน าไปใชเ้ป็นวสัดใุนการท าผลิตภณัฑไ์ดด้ี ซึ่งเป็นการเพิ่มมลูค่าใหก้บัวสัดท่ีุมีอยู่ในทอ้งถิ่นซึง่สอดคลอ้งกับการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการพฒันารว่มกบัศิลปหตัถกรรม ท่ีทรงคณุค่า และ
สามารถผลิตเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้
 2. การพฒันาคณุสมบตัิของรากเตยปาหนนัเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ ์พบว่าจากการศกึษาคณุสมบตัิของ
รากเตยปาหนนัและทดลองพฒันาคณุสมบตัิโดยการแช่สารต่าง ๆ ไดแ้ก่ โซเดียมไฮดรอกไซด ์สารช่วยเปียก (Wetting Agent) 
และสารเพิ่มการติดสี (Mordant) ท าใหเ้สน้ใยมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นวสัดสุ  าหรบัผลิตงานหตัถกรรมโดยน า
วิถีการแปรรูปโดยน าเสน้ใยมาขึน้รูปด้วยการทอเป็นแผ่นมาประกอบการพิจารณาในการออกแบบและน ามาออกเป็น
ผลิตภัณฑโ์คมไฟ  เป็นการออกแบบจากวัสดุรากเตยปาหนนัโดยเริ่มศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑแ์ละสภาพปัญหาความ
ตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิตและสินคา้เป็นท่ีตอ้งการของผูซ้ือ้ ซึง่ในปัจจบุนัผูค้นหนัมานิยมสินคา้ท่ีเป็นธรรมชาติมากขึน้  
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ภาคผนวก 
ตารางที่ 1 ความพงึพอใจทีม่ีตอ่เหมาะสมของผลติภณัฑต์น้แบบ 

ความพงึพอใจทีม่ีต่อเหมาะสมของ 
ผลิตภัณฑต้์นแบบ 

�̃� SD ระดับความพงึพอใจ 

1. ผลิตภณัฑมี์ประโยชนแ์ละความเหมาะสมในการน าไปใช้
งาน 

4.80 0.40 มากท่ีสดุ 

2. ผลิตภณัฑมี์ขนาดพอเหมาะตอ่การใชง้าน 4.60 0.49 มากท่ีสดุ 
3.  มีความเป็นไปไดใ้นการผลิต 4.80 0.40 มากท่ีสดุ 
4. มีความพงึพอใจโดยภาพรวมตอ่ผลิตภณัฑ ์ 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

5. ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 4.60 0.49 มากท่ีสดุ 
 

http://www.baanjomyut.com/
https://pongnong2.blogspot.com/


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                  A102 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของผลติภณัฑต์น้แบบในภาพรวมเป็นรายชิน้  
ผลิตภณัฑ ์
ล าดบัท่ี 

 
รายการผลิตภณัฑ ์

 

�̃� 

 
S.D 

ระดบัความพงึพอใจ 
ตอ่ผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
1 

โคมไฟแขวน 

 
 

 
4.32 

 
 

 
0.65 

 
 

 
พงึพอใจมากท่ีสดุ 

 
 
 
 
2 

โคมไฟตดิผนงั 

 
 

 
4.38 

 
 

 
0.70 

 
 

 
พงึพอใจมากท่ีสดุ 

 
 
 
 

3 
 
 
 โคมไฟตัง้โต๊ะ 

 
 
 
 

4.41 

 
 
 
 

0.66 

 
 
 
 

พงึพอใจมากท่ีสดุ 

  
จากตารางที่ 1 พบวา่กลุม่ตวัอยา่ง คือ  ผูส้นใจผลติภณัฑห์ตัถกรรมมีความเห็นวา่รูปแบบผลติภณัฑม์ีความเหมาะสมใน
ภาพรวมระดบัมากทกุรูปแบบ สรุปไดว้า่รูปแบบผลติภณัฑจ์ากรากเตยปาหนนั ทัง้ 3 รูปแบบมีความเหมาะสมในการน า
เสน้ใยรากเตยปาหนนัไปใชใ้นการท าเป็นผลติภณัฑ ์
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การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทีม่ีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้งานที่อยู่อาศัยของชุมชน
ปากน า้ประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

Economic Changes Affecting to Conversion of Residential Properties: A Case Study of Prasae  
Estuary Community, Klaeng District, Rayong Province 

 

มณฑล ีภูก่ฤษณา1และ พีรยา บญุประสงค์2 

Monthalee Phookritsana and Peeraya Boonprasong 
บทคัดยอ่ 

 วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานที่อยู่อาศัยของชุมชน

ปากน า้ประแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฒันาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่

สง่ผลต่อพฒันาการการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศยัและการใชป้ระโยชนใ์นบา้นพกัอาศยั ที่ เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจาก

พลวตัทางสงัคม เช่น การตดัถนน การยา้ยถ่ินฐาน การประกอบอาชีพประมง เป็นตน้ จากปัญหาที่กลา่วมานีน้  าไปสูก่ารใช้

รูปแบบบา้นพกัอาศยัที่ตอบสนองอาชีพและบทบาทท่ีเปลี่ยนไปตามบรบิทใหมท่างสงัคมของชมุชนปากน า้ประแส เพื่อท า

การเขา้ใจและอธิบายถึงสาเหตกุารเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จึงท าการคน้ควา้ขอ้มลูประวตัิศาสตรค์วามเป็นมา การตัง้ถ่ินฐาน 

ประเพณีวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ ์พรอ้มทัง้ศกึษาและเก็บขอ้มลูดา้นสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้มลูผงัการใช้

สอยของบา้นพกัอาศยักรณีตวัอยา่ง 

 จากการศึกษาพบว่าหลงัจากเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบททางสงัคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งของอาชีพโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เนื่องจากตอ้งใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติในการสรา้งรายได ้

บา้นพกัอาศยัจึงเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู ่เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งสงัคมและอาชีพจึงมีการน าเอาบา้นพกัอาศยัที่

ถือเป็นทรพัยากรมาใชใ้หเ้กิดคณุคา่และสรา้งรายไดท้ดแทนรายไดเ้ดิมเกิดการเปลีย่นแปลงพืน้ท่ีใชส้อยเพือ่ตอบสนองการ

ทอ่งเที่ยวแบบโฮมสเตย ์การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จึงสง่ผลกระทบตอ่รูปแบบของที่พกัอาศยั วสัดกุ่อสรา้ง และพืน้ท่ีใชส้อย

ภายในของบา้นจากบา้นท่ีตอบสนองการใชง้านอาชีพประมงสูบ่า้นพกัอาศยัที่ตอบสนองการทอ่งเที่ยวแบบโฮมสเตย  ์

 ค าส าคญั : ชมุชนปากน า้ประแส พลวตั การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอาชีพ การปรบัตวั การใชส้อย การทอ่งเที่ยว

แบบโฮมสเตย ์ 

Abstract 
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Research on “Economic Changes Affecting to Conversion of Residential Properties: A Case Study of 

Prasae Estuary, Klaeng District, Rayong Province” is aimed at studying development and change of economy 

that impacts to evolution of residence and utilization of its property since some changes to social dynamic such 

as road construction, immigration, and fishery.  As the problems mentioned above, it leans to how people 

change their residence’s type to accommodate their new career and social context. To understand and explain 

the cause of changes, the research was derived by the study of community history, settlement, and local 

tradition and culture.  As well as the study embraces collection of social and economic aspects including the 

utilization plans of the case studies. 

The study found that interruption from social and economic context, especially career structure, mostly 

fishery, people tend to use their own resources – private house to earn their income. So their residences were 

converted into homestay responding to local tourism.  This phenomenon has strongly impacted to form of 

residential architecture, material construction, and space usage; when the fishery house accommodates 

homestay function. 

KEY WORDS: Pasae estuary community, Career structure, Adaptation, Pragmatic, Usage, Homestay 

tourism  

บทน า 
 ชมุชนปากน า้ประแสตัง้อยูช่ายฝ่ังทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ปัจจบุนัอยู่

ในเขตเทศบาลต าบลปากน า้ประแส มีเนือ้ที่ 3,037.50 ไร ่พืน้ท่ีสว่นใหญ่ในต าบลปากน า้ประแสมีทา่เรือประมงขนาดใหญ่

เป็นแหลง่การคา้ของต าบล บางพืน้ที่เหมาะแก่การเกษตรถาวร มีพืน้ที่ตลอดริมฝ่ังทะเลของปากน า้ประแส เหมาะในการ

เพาะเลีย้งชายฝ่ังและแหลง่ท่องเที่ยว (เทศบาลต าบลปากน า้ประแสร, 2561, น. 1-3) พืน้ที่ตัง้เหมาะแก่การจอดเรือเพื่อ

หลบลมทะเลได้ จึงเหมาะแก่การจอดเรือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ส่งผลให้พืน้ที่ดังกล่าวนีเ้ป็นชุมชนที่มีความ

หลากหลายของคนรวมไปถึงกิจกรรมของคนทัง้ภายในและนอกชุมชนที่ส่งผลใหชุ้มชนกลายเป็นชุมชนที่มีความส าคญั

จากการเป็นเมืองท่า เกิดการผสมผสานวฒันธรรมของผูค้นในทอ้งถ่ินและผูค้นจากภายนอกที่หลั่งไหลเขา้มาท ากิจกรรม

ในพืน้ที่ (กาญจนา เหล่าโชคชยักุล, 2558, น.2-3)อาชีพหลกัของคนในพืน้ที่สว่นใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายและประมง

เป็นสว่นมาก สง่ผลใหอ้าชีพหลกัสองอาชีพนีเ้ป็นอาชีพท่ีกระตุน้เศรษฐกิจในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดีในอดีต  
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ภาพ: ท่ีตัง้ของชมุชนปากน า้ประแส 

ที่มา: https://www.google.com/maps/place/ประแสร ์

พฒันาการทางสงัคมของชมุชนปากน า้ประแสนัน้เริม่ตน้จากการเป็นชุมชนสงัคมเกษตรกรรมและการท าประมง

ชายฝ่ังควบคู่กนั  (กฤนกรรณ สวุรรณกาญจน,์ 2551, น. 1) นบัเป็นยคุการผลิตเพื่อยงัชีพตัง้แต่ปี พ.ศ. 2450 เป็นตน้มา

เมื่อชุมชนกลายเป็นเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่มีการคา้ขายจากทัง้ภายในและภายนอก สง่ผลใหชุ้มชนมีความซบัซอ้นของ

โครงสรา้งทางเศรษฐกิจมากขึน้ จึงเกิดการขยายตวัของตลาดจนเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจการคา้ พ.ศ.2501 ชุมชนเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงภายหลงัมีการตดัถนนสขุุมวิท การสรา้งถนนเป็นผลใหช้าวบา้นยา้ยถ่ินฐานไปอยู่ตามแนวถนน  (อ าพิกา 

สวสัดิว์งศ,์ 2558, น. 16-17) อาชีพประมงกลายเป็นอาชีพหลกัและชมุชนเขา้สูย่คุการประมงเชิงพาณิชย ์(ธนิต โอดิเทพย,์ 

2558, น. 158) ช่วงพ.ศ.2516 และประสบปัญหาใหญ่จากการออกพระราชก าหนดประมงพ.ศ.2558  สง่ผลใหก้ารท า

ธุรกิจประมงในชุมชนถดถอยลงจนชุมชนเกิดความถดถอยดา้นเศรษฐกิจและเกิดปรบัตวัและตื่นตวัต่อการอยูร่อดโดยหนั

มาใหค้วามสนใจกบักระแสการทอ่งเที่ยวเชิงประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม โดยหยิบยกประวตัิศาสตรข์องทอ้งถ่ินเพื่อท าตา

มนโนบายรฐัที่กระจายอ านาจสูท่อ้งถ่ิน 

 
 จากขอ้มลูที่กลา่วมาขา้งตน้น าไปสูป่ระเด็นค าถามในการวิจยัวา่ดว้ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึน้สง่ผลต่อรูปแบบวิถีชีวิตและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมหรือไมอ่ย่างไร พรอ้มทัง้การพฒันาชุมชนใหด้ าเนินไปตาม

เศรษฐกิจที่เกิดนัน้สามารถสอดคลอ้งไปกบัวิถีชีวิตเดิมไดห้รอืไมอ่ยา่งไร  

วัตถุประสงคท์างการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาประวตัิความเป็นมา ลกัษณะทางสงัคม วฒันธรรม และประเพณีของชมุชนเก่าปากน า้ประแสรวมไป

ถึงลกัษณะทางกายภาพของชมุชน 

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรา้งอาชีพภายในชุมชนที่ส่งผลกระทบใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการ ใช้สอย
ภายในบา้นพกัอาศยั เพื่อตอบสนองบรบิททางสงัคมที่เปลีย่นไป 

ยคุการผลติเพ่ือยงัชีพ 
2450

จดุเริ่มตน้การคา้
2460-2500

เศรษฐกิจแบบการคา้ 
2501-2515

ปัญหาอาชีพประมง 
2516

การทอ่งทอ่งเท่ียว 
2550
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3. ศกึษาท าความเขา้ใจพฒันาการของบา้นพกัอาศยัที่เปลีย่นแปลงตามสงัคมปัจจบุนั 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาลกัษณะของการใช้งานสถาปัตยกรรมในชุมชน จากเดิมที่ใช้เป็นที่พักอาศัยและ
ตอบสนองอาชีพประมงสูก่ารท าธุรกิจโฮมสเตยแ์ละปรบัเปลีย่นรูปแบบการใชง้านใหต้อบสนองกบัการทอ่งเที่ยวอนัเป็นผล
สบืเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของอาชีพในชุมชนเป็นปัจจยัหลกัในการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้นีจ้ะน ามาวิเคราะหโ์ดยใชก้รอบแนวคิดและทฤษฎีการอนรุกัษ์อาคาร แนวคิดการเปลีย่นแปลงประโยชนก์ารใชส้อย 
เพื่อน ามาวิเคราะหค์ณุคา่และพฤติกรรมการใชง้านท่ีสง่ผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใชง้านทางสถาปัตยกรรม 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชง้านที่อยู่อาศยัของชุมชน

ปากน า้ประแส อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัพืน้ที่ เพื่อใหรู้ถ้ึงประวตัิศาสตร ์
สงัคมและวัฒนธรรมของพืน้ที่และประเด็นปัญหาที่ก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้งาน
บา้นพกัอาศยั โดยเลือกบา้นกรณีศึกษาจากบา้นพกัริมน า้บริเวณปากน า้ประแสโดยมีเกณฑก์ารเลือกจากบา้นพกัที่เคย
ประกอบอาชีพประมงและยงัคงเคา้โครงเดิมของบา้นในอดีตและถกูเปลี่ยนแปลงตามการใชง้านในรูปแบบบา้นพกัโฮมส
เตยเ์พื่อตอบสนองอาชีพใหม่ตามการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและไดล้งท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพื่อลงพืน้ที่ทัง้ลกัษณะ
ทางกายภาพและลกัษณะของบา้นพกัเพื่อท าการวิเคราะหข์อ้มลูถึงพฒันาการการเปลีย่นแปลง  

 
ภาพ: แผนท่ีชมุชนและบา้นกรณีศกึษา 

โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง เช่น ทฤษฎีการอนรุกัษ์อาคาร (Jukka Jokilehto, 1999, น. 151 ) การพิจารณา
คุณค่าโบราณสถาน (Bernard Feilden, 2007, น. 6) แนวคิดในการปรบัประโยชนใ์ชส้อยใหม่ (ป่ินรชัฎ ์กาญจนษัฐิติ, 
2552, น.5)  เพื่อประกอบการวิเคราะหก์ระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบา้นพกัอาศยัและการเปลีย่นแปลงประโยชนก์าร
ใชง้านของบา้นพกัอาศยั 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในกรณีศึกษาพบว่าบา้นริมน า้ทัง้หมดภายใตข้อบเขตที่ก าหนด

ตัง้แต่ถนนเทศบาลถึงช่วงสะพานประแสสินรวมถึงฝ่ังแหลมสนบริเวณตรงขา้มเรือรบหลวงประแสนัน้มีบา้นติดริมน า้

ทัง้หมดจ านวน 109 หลงั มีจ านวนบ้านริมน า้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและใช้งานตอบสนองการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
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โฮมสเตยจ์ านวน 12 หลงัคิดเป็น 11.01% และพบวา่ในจ านวน 12 หลงันีเ้ดิมประกอบอาชีพประมงมาก่อนจ านวน 7 หลงั

คิดเป็นเปอรเ์ซ็นต ์6.42% โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ภายในชุมชนนีเ้ป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของ

อาชีพในชมุชนเป็นหลกั  

 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ3 1.กลุม่บา้นพกัโฮมสเตยท์ี่ยงัคงรูปแบบบา้นเดิมของตนไวใ้ห้

มากที่สดุ มีการปรบัเปลี่ยนและเพิ่มเติมสิง่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวโดยไมก่ระทบกบัโครงสรา้งเดิมของบา้น

และ2.กลุม่ที่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเพื่อตอบสนองการใชง้านใหม่ 
 1.กลุ่มบ้านพักโฮมสเตยท์ี่ยงัคงรูปแบบบ้านเดิม 

บ้าน รูปแบบการใช้
งานเดิม 

ผังการใช้งานเดิม รูปแบบการใช้งาน
ใหม่ 

ผังการใช้งานใหม ่

บ้านชนะชล
โฮมสเตย ์

 

มีลกัษณะเป็น

บา้น  2 ชัน้ 2 หลงั

ติดกนั บรเิวณ

รมิน า้เป็นอาคาร

โถงชัน้เดียว ใช้

ส  าหรบัเก็บอวน 

 

บา้นพกัอาศยัดา้นหนา้

ถกูปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นท่ี

พกั บรเิวณโถงดา้นหลงั

มีการตอ่เตมิหอ้งน า้เก็บ

ของที่ใชใ้นธุรกิจ

ทอ่งเที่ยว 

 

แสงมุกดา
โฮมสเตย ์

 

มีลกัษณะเป็น
บา้น2ชัน้ บรเิวณ
ดา้นหลงัเป็นบา้น
ไมช้ัน้เดยีวตดิน า้ 
สะดวกในการ
จอดเรอืเทียบเขา้

ฝ่ัง  

อาคารไมแ้ละเรอืนไม้
ดา้นหลงัตดิระเบียงถกู
แบง่เป็นหอ้งพกั ตอ่เติม
หอ้งน า้ใหเ้พียงพอกบั

นกัทอ่งเที่ยว 

 
วาสนา 
โฮมสเตย ์

 

มีลกัษณะเป็น
อาคารไม2้ชัน้

ภายในเป็นอาคาร
โถงยาวไปจนสดุ 
ใชเ้ป็นทา่เทยีบ
เรอืและเก็บ

อปุกรณท์ าประมง  

มีการเปลีย่นแปลง
รูปแบบจากอาคารโถง
มีการกัน้หอ้งเพื่อใชเ้ป็น

หอ้งพกั  

 

                                                           
3 ผูศ้ึกษาไดท้ าการคดัเลอืกบา้นกรณีศึกษาและวิเคราะหล์กัษณะของบา้นพกัโฮมสเตยจ์ากลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชง้านท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั อนัเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางอาชีพ และไดแ้บง่ออกเป็น 2 ประเภทตามการเปลี่ยนแปลงของเจา้ของบา้นท่ีตอ้งการตอบสนองนกัท่องเท่ียว  
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ชาญสมุทร
โฮมสเตย ์

อาคารไม2้ชัน้
ภายในเป็นอาคาร
โถงยาวไปจนสดุ
ติดแมน่ า้ ใชเ้ป็น
ทา่เทียบเรอืและ
เก็บอปุกรณท์ า

ประมง 

 

มีการเปลีย่นแปลง
รูปแบบจากอาคารโถง
มีการกัน้หอ้งเพื่อใชเ้ป็น

หอ้งพกั  

 

 บา้นพกัอาศยัมีการปรบัเปลี่ยนจากเดิมอยู่บางส่วน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว แต่ยังคง

ความเป็นบา้นพกัริมน า้ตามวิถีชีวิตเดิมไดค้่อนขา้งมาก รูปแบบเรือนยงัคงสภาพและโครงสรา้งเดิมอยู่ การวางผงัเรือนมี

การกัน้หอ้งเพื่อเพิ่มความเป็นสว่นตวัใหแ้ก่นกัทอ่งเที่ยว บา้นแสงมกุดาและบา้นชาญสมทุรยงัคงรูปแบบโฮมสเตยท์อ้งถ่ิน

ดงัเดิมอยู่มากเพิ่มเติมเพียงหอ้งน า้ใหม้ีจ านวนมากขึน้ใหเ้พียงพอต่อนกัท่องเที่ยว บา้นวาสนาและบา้นชาญสมทุรนัน้ถึง

โครงสรา้งจะยงัคงเดิมแตรู่ปแบบการใชง้านนัน้ถกูแบง่หอ้งไวเ้ป็นสดัสว่นรวมถึงการมีหอ้งน า้ภายในหอ้งพกัเพิ่มความเป็น

ส่วนตัวนัน้เป็นการปรบัปรุงเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวและสรา้งความพอใจแก่นักท่องเที่ยว มีการใช้วัสดุใหม่เป็น

คอนกรตีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรากฐานและการตอ่เติมพืน้ท่ีใชส้อยเพิ่มเทา่นัน้ 
2.กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อตอบสนองการใช้งานใหม่ 

บ้าน รูปแบบการ
ใช้งานเดิม 

ผังการใช้งานเดิม รูปแบบการใช้
งานใหม ่

ผังการใช้งานใหม ่

มหาสมุทร บู
ติค โฮมสเตย ์

เดิมเป็นบา้น

เก่าและถกู

น ามาเป็นโรง

เก็บอวนและท า

บอ่กะพรุน 

 

สรา้งขึน้ใหมโ่ดย

ใชโ้ครงสรา้งเดิม 

มีการน าเขา้ไม้

ใหมม่าใชใ้นการ

ปรบัปรุงบา้น 

 

บ้านกง๋จือ้ บา้น 1 ชัน้ ใช้

จอดเทยีบเรอื

เพื่อขึน้อวน

และสนิคา้ทาง

ทะเล 
 

บา้นถกู

ปรบัเปลีย่นเป็น

บา้น 2 ชัน้  ใช้

โครงสรา้งปนู

ผสมโครงสรา้ง

เดิมทีเ่ป็นไม ้
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บ้านเคียงคลอง อาคารไมช้ัน้
เดียวติดกนั
จ านวนสอง
หลงัใหญ่ ใช้
เป็นทา่เทยีบ
เรอืและพืน้ท่ี
เก็บอปุกรณ์
การท าประมง 

 

ปรบัเปลีย่น
รูปแบบการใช้
งานจากบา้นเดมิ
มาเป็นหอ้งพกั 
บางสว่นไดถ้กู
สรา้งขึน้ใหม ่  

 

การเปลี่ยนแปลงบา้นพกักลุ่มที่สองนีเ้ป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งและรูปแบบบา้นเดิม

คอ่นขา้งมาก โดยบา้นพกักรณีศึกษาของกลุม่นีจ้ะถกูเปลี่ยนแปลงจากการค านึงถึงการใชง้านของนกัท่องเที่ยวเป็นหลกั 

จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของบา้นพกัอาศยัค่อนขา้งมาก มหาสมทุร บูติค โฮมสเตย ์และบา้นก๋งจือ้นัน้มีรูปแบบของเรือน

เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจาก การเพิ่มพืน้ที่การใช้งานให้มีพื ้นที่ใช้สอยมากขึน้ การเพิ่มชั้นของบ้านพักเพิ่มรองรับ

นกัทอ่งเที่ยวไดจ้ านวนมาก ในขณะที่บา้นเคียงคลองมีการสรา้งหอ้งพกัเป็นอาคารสมยัใหม่ใหอ้ยูภ่ายในบริเวณบา้นเดิม

เพื่อใชเ้ป็นหอ้งพกันกัท่องเที่ยว และปรบัรูปแบบบา้นใหก้ลายเป็นหอ้งพกัทัง้หมด วสัดทุี่ใชเ้ป็นวสัดใุหม่มาแทนที่เช่น การ

ใชเ้สาปนูในการเสรมิฐานราก หรอืการก่ออิฐฉาบปนูเพื่อการกัน้หอ้ง 

กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในกรณีศึกษาของบ้านทั้ง 7 หลังที่เคยประกอบอาชีพประมงและถูก

เปลีย่นแปลงเพื่อตอบสนองการทอ่งเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตยเ์มื่อถกูแบง่เป็นสองกลุม่กลุม่บา้นพกัโฮมสเตยท์ีย่งัคงรูปแบบ

บา้นเดิมนัน้คิดเป็น 57.14% จากบา้นกรณีศกึษาทัง้หมดและกลุม่ที่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเพื่อตอบสนองการใชง้านใหมค่ิด

เป็นเปอรเ์ซ็นเป็น 42.86% จากบา้นกรณีศึกษาทัง้หมด เห็นไดว้่าจ านวนบา้นในกรณีศึกษานัน้สว่นมีอตัราสว่นที่ไม่ค่อย

แตกตา่งกนัมากนกั เนื่องจากกระแสในการตอบรบัการท่องเที่ยวมีผลใหเ้จา้บา้นตดัสนิใจปรบัเปลีย่นการใชง้านรวมไปถึง

รูปแบบของอาคาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวในการดึงดดูและเพิ่มความสนใจเพื่อผลประโยชนท์าง

เศรษฐกิจรวมถึงรายไดเ้พื่อความอยูร่อด เมื่อจดุประสงคใ์นการใชบ้า้นถกูเปลีย่นไปตามอาชีพและโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ

ใหมบ่า้นแต่ละหลงัจึงหนัมาท าโฮมสเตยโ์ดยใชว้ิธีในการสือ่ความหมายของชุมชนผ่านทางการเลา่เรือ่งราวของชุมชน ทัง้

ประวตัิความเป็นมา ความเป็นเมืองทา่ รวมไปถึงชมุชนประมงที่อดีตเคยมีความส าคญั ผา่นการเลา่เรือ่งราวผา่นโฮมสเตย์

และเรือประมงที่ยงัจอดเทียบท่า รวมไปถึงการจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อใหเ้กิดความรูส้ึกเป็นอนัหนึ่งอัน

เดียวกนัไดก้บัชุมชน แตอ่ย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชง้านที่ตอบสนองการท่องเที่ยวหรือความพอใจดา้น

เศรษฐกิจมากไปนัน้ยอ่มสง่ผลเสียต่อรูปแบบอตัลกัษณข์องบา้นในชมุชนมากขึน้ถือเป็นสิง่ที่ควรค านึงถึงมากที่สดุในการ

เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ 

 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                         A110 
 

การอภปิราย 
 จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมีผลอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เนื่องจากรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและมีผลต่อการก าหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ในพืน้ที่ เนื่องจากบริบทในการใชง้านของที่พกัอาศยัในชุมชนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เกิดขึน้สง่ผลใหค้นน าเอา

บา้นพกัอาศยัมาดดัแปลงการใชส้อยเพื่อหารายไดท้ดแทนรายไดจ้ากอาชีพเดิม สอดคลอ้งกบัวิธีการด าเนินการอนรุกัษ์

แบบ Rehabilitation นั้นคือกระบวนการปรับปรุงอาคารหรือพืน้ที่ที่มีความซบเซาทางเศรษฐกิจ หรือพืน้ที่ที่ก  าลัง

เสื่อมสภาพลา้สมยัใหก้ลบัมาใชง้านใหม่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยวิธีการดงักลา่วนีจ้ะตอ้งมีการเก่ียวขอ้งกนักบัการใช้

สอยพืน้ที่ ซึง่หากไม่สามารถคงกิจกรรมการใชส้อยอาคารตามวิถีเดิมไดก็้อาจตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อใหอ้าคาร

นัน้อยูร่อดทางเศรษฐกิจ วิธีการดงักลา่วนีอ้าจเรยีกอีกอยา่งไดว้่า Adaptive re-use เนื่องจากเป็นการปรบัปรุงการใชส้อย

พืน้ที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมใหม่นั้นจ าเป็นจะต้องมีการต่อเติมอาคารอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยวิธีการดังกล่าวนีจ้ะให้

ความส าคัญกับบูรภาพของอาคารเดิมมากที่สุดการต่อเติมที่เกิดขึน้จะไม่ใหไ้ปรบกวนโครงสรา้งหรือส่วนตกแต่งของ

อาคารเดิมเนื่องจากตอ้งค านงึถึงการรกัษาคณุคา่ และความแทข้องอาคารไวใ้หม้ากที่สดุ (ยงธนิศร ์พิมลเสถียร, 2557, น.

77) ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชง้านที่เกิดขึน้นีเ้พื่อสอดคลอ้งไปกับการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เกิดการนิยาม

ความเป็นชมุชนเก่าของตนเอง เพื่อเป็นสือ่ในการเชิญชวนนกัทอ่งเที่ยวเขา้มาในพืน้ท่ีและดงึอตัลกัษณข์องตนผา่นรูปแบบ

วิถีชีวิต โดยเฉพาะลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเนื่องจากชมุชนเป็นชมุชนประมงดงัเดิม  

จากกรณีศึกษาการสื่อความหมายชุมชนนัน้บา้นพกัที่ใชเ้ป็นโฮมสเตยม์ีความจ าเป็นจะตอ้งดึงอตัลกัษณข์อง

บา้นประมงเดิมเพื่อสรา้งเรื่องราวที่น่าสนใจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านที่พักของตนใหม้าที่สดุเพื่อตอบสนองการ

ทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมมีการน าเสนอความเป็นชมุชนประมง รวมไปถึงการตกแตง่ชมุชนท่ีพยายามสือ่ถึงความเป็นชมุชน

ประมงดังเดิมถือเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าประวัติความเป็นมาและเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว การ

เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้มีหลายแบบเทียบเคียงตามแนวคิดที่ศกึษาโดยจ าแนกรูปแบบการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ไดต้ามนี ้ 

 1.การปรบัเปลี่ยนประโยชนใ์ชส้อย (Adaptive re-use) เป็นการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใชง้านของอาคาร การ

ปรบัเปลี่ยนที่เกิดขึน้นัน้มีทัง้การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน  (Renovation) ต่อเติมเพื่อประโยชนใ์ช้สอย

(Addition) เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการสรา้งขึน้ใหม่  (Reconstruction)  การปรบัเปลี่ยนที่

เกิดขึน้เป็นไปตามอาชีพที่เปลีย่นไปของโครงสรา้งอาชีพในชมุชน 

 2.การจ าลอง (Replication) การสรา้งอาคารขึน้มาใหม่ใหเ้หมือนกับของเดิมหากเพียงช่วยใหป้ระโยชนท์าง

การศึกษาและความกลมกลืนต่อสถาปัตยกรรมในพืน้ที่เท่านัน้ เช่นเดียวกบัมหาสมทุร บตูิค โฮมสเตย ์ไดท้ าการจ าลอง

ขนาดและรูปแบบของอาคารเก่าเดิมมาเพื่อสรา้งใหมท่ัง้หมด ภายใตโ้ครงสรา้งของอาคารเดิม 

 3.การสือ่ความหมายดว้ยโครงสรา้งใหม ่(Interpretive/Infrastructure) ถกูหยิบมาใชใ้นการบอกเลา่ประวตัคิวาม

เป็นมาของอาคาร เพื่อสรา้งองคค์วามรูท้างประวตัิศาสตรไ์วเ้จา้ของไดม้ีการใหค้วามรูแ้ละบอกเลา่เรือ่งราวบา้นหลงัเดิม
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ผา่นรูปถ่ายเก่าและประวตัิความเป็นมาของบา้นที่มีจดัแสดงอยูใ่นโฮมสเตย ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจและความกลมกลนืกนั

ของรูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ท่ี  

 4.การใชพ้ืน้ที่ที่มีอยู่ทดแทนการใชง้านแบบเดิม (Replacement) การใชพ้ืน้ที่ที่มีอยู่เดิมโดยการเปลี่ยนรูปแบบ

การใชง้านใหม่และเป็นการใชพ้ืน้ที่ที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนใ์หม้ากที่สดุ โดยเป็นการหารายไดสู้ชุ่มชนโดยการใชศ้กัยภาพ

ภายในพืน้ท่ีใหคุ้ม้คา่เพื่อหารายไดส้นองรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลง 

บทสรุป 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชง้านของบา้นพกัอาศยัในชุมชนปากน า้ประแสนัน้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไป

ตามกรอบของความพอใจดา้นเศรษฐกิจ เมื่ออาชีพประมงไมส่ามารถสนองรายไดไ้ดอ้ีกจึงมีการน าเอาบา้นของตนซึ่งถือ

วา่เป็นตน้ทนุอยา่งหนึ่งมาประกอบกบักระแสการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม สง่ผลใหเ้กิดการใชบ้า้นพกัอาศยัมาเป็นตน้ทนุ

ในการหารายได ้จึงเกิดการดดัแปลงรูปแบบการใชง้านในบา้นเพื่อรองรบักระแสการทอ่งเที่ยวที่ก าลงัเกิดขึน้ภายในชมุชน

เกิดการปรบัเปลีย่นพืน้ที่ใชส้อย การใชพ้ืน้ท่ีที่มีอยู่ทดแทนการใชง้านเดิม การสือ่ความหมาย การจ าลอง เพื่อแสดงความ

เป็นตัวตนดั้งเดิมให้แก่นักท่องเที่ยวมากกว่าการให้ความส าคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ เนื่องจากคนในชุมชนให้

ความส าคญัและเลอืกปฏิบตัิและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเศรษฐกิจและการหารายไดม้ากกวา่  

สิง่ที่นา่สนใจในกรณีศกึษาการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ระหวา่งกรอบแนวคิดการทอ่ง

เที่ยงเชิงวฒันธรรมรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ที่ขดัแยง้กับการเปลี่ยนแปลงของวิถีสงัคมที่เปลี่ยนไปเพื่อดิน้รน

เพื่อให้ชุมชนได้ขา้มผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจผ่านรูปแบบการด าเนินชีวิตและกิจกรรมรวมไปถึงรูปแบบการใช้งาน

สถาปัตยกรรมแบบในรูปแบบใหมเ่พื่อตอบสนองความตอ้งการความสะดวกสบายของนกัทอ่งเที่ยว ความขดัแยง้ดงักลา่ว

จึงสง่ผลใหก้ารอนรุกัษ์ที่เกิดขึน้จึงเป็นเพียงนิยามที่คนในชมุชนใหค้วามหมายเพื่อสื่อถึงชุมชนประวตัิศาสตรเ์พียงเทา่นัน้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค ์ 1) เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบัจากการศกึษาอตัลกัษณง์านหตัถศิลป์
เครือ่งลงยาสรีอ้นแบบดัง้เดิมของชมุชนวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2) เพื่อจดัท าฐานขอ้มลูขององคค์วามรู ้
และผลการศกึษาเพื่อประโยชนใ์นการเรยีนรู ้ กระบวนการสงัเคราะหใ์หเ้กิดการออกแบบสรา้งสรรคแ์ละ 3) เพื่อสรา้ง
การตระหนกัถึงความส าคญัของการอนรุกัษ์ สบืทอดและเผยแพรม่รดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม ดว้ยวิธีการสรา้ง
สนุทรยีภาพตอ่ยอดองคค์วามรูด้ัง้เดมิใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบวิถีชีวิตของสงัคมปัจจบุนั รูปแบบการวจิยัเป็นการวิจยั
ประยกุตเ์ชิงคณุภาพ ใชแ้นวคดิของการผลติซ า้ทางวฒันธรรมเป็นกรอบการวจิยั พืน้ท่ีวจิยัคอืชมุชนวงัทองหลาง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการสบืคน้จะมุง่เนน้ไปที่การศกึษารายกรณีดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากครู
ช่างฝีมือลงยาสรีอ้นเจา้ของภมูิปัญญาผูส้งูอายสุาขาศิลปกรรมจ านวน 1 คนและกลุม่บคุคลทีเ่ก่ียวขอ้ง ผลการวิจยั
พบวา่กลุม่ช่างฝีมือเครือ่งลงยาสตีา่งก็รูจ้กัและมีความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั ดว้ยฝึกฝนทกัษะจากแหลง่รวมช่างฝีมือ
บรเิวณเขตพระนครมาดว้ยกนัตัง้แต่รุน่บิดา ก่อนจะแยกยา้ยกนัออกมาตัง้ถ่ินฐานในแถบชานเมอืงกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการผลติไดเ้ขา้มามีบทบาททดแทนมากขึน้ อิทธิพลของสงัคมยคุหลงัสมยัใหมซ่ึง่เป็น
ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลกระทบใหค้วามนิยมในเครือ่งลงยาสเีสือ่มลงและวิชาช่างฝีมืออาจจะสญูหายไปในที่สดุ  
 ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี ้ สามารถบรูณาการระหวา่งศาสตรก์ารคน้ควา้เชิงวฒันธรรมและองคค์วามรูด้า้น
กระบวนการพฒันาการรูปแบบ เพื่อสงัเคราะหค์ณุคา่อตัลกัษณใ์นการจดัการงานสนุทรยีศาสตรท์ี่สง่เสริมการสรา้ง
กระบวนทศันใ์หมใ่นการตอ่ยอดจากภมูิปัญญาและองคค์วามรูเ้ดมิ อีกทัง้แสดงใหเ้ห็นถึงเรือ่งราวการเปลีย่นผา่นท่ี
ส าคญัของบรบิททางสงัคมไทย และวิถีชีวิตในชว่งเวลาของการพฒันาพืน้ท่ีชานเมืองสูก่ารจดัสรรที่ดินชมุชนในยคุนัน้
มีการฟ้ืนฟทูกัษะสรา้งอาชีพจนเกิดเป็นมรดกภมูิปัญญาทอ้งถ่ินของชมุชนวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัรวบรวม วเิคราะห ์ และสงัเคราะหข์อ้มลูองคค์วามรูด้า้นกระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบัจาก
การศกึษาคณุคา่อตัลกัษณท์ี่โดดเดน่ของงานลงยาสรีอ้นแบบดัง้เดิม โดยพฒันารูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตใน
ปัจจบุนั สรา้งการตระหนกัถึงความส าคญัของการอนรุกัษ์ สบืทอดและเผยแพรม่รดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม 
  
ค าส าคัญ  :    อตัลกัษณ ์วฒันธรรม ลงยาส ีภมูิปัญญา เครือ่งประดบั 
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Abstract 
 The aims of this study are 1) To create Jewelry from the Study of Traditional Hot Enameling Art 
and Craft’s Identity from Wang Thong Lang Community in Bangkok Province.  2) Collect a database of 
wisdom and knowledge to study and analyze them into design process.  3) To build an understanding of 
cultural heritage by modifying a traditional aesthetic to contemporary jewelry as the way for safeguarding.  
This is an applied and qualitative research.  The theory of cultural production was used as a conceptual 
framework.  The methodology of this study was the in-depth interviews with the local master of traditional 
enameling ware and the people from Wang Thong Lang community.  The research found that most of 
enameling crafts masters has known each other’s from the past before they moved to settle down at the 
suburb.  The innovation of modern machinery in Post Modernism era has replaced handcraft that causes 
the disappearance of traditional enameling crafts.  
 The finding of this research could be used for developing between knowledge to analyze the 
cultural identity in the process of design management.  It is to promote a modern process that was 
inspired from traditional wisdom and build an awareness of cultural heritage. Also, it indicates that there 
was a significance movement and transition of Thai society and the way of life.  The article is discussed 
the data base of wisdom and knowledge that were found in the study of traditional enameling work’s 
process, Wang Thong Lang community.  The analyzing of database was used from traditional design 
process by developing to contemporary jewelry. 
 

Keyword: Identity Culture Enameling Wisdom Jewelry 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นชนชาติที่มีประวตัิศาสตร ์ ศิลปะและประเพณีวฒันธรรมมายาวนาน เห็นไดจ้ากทัง้มรดก
ทางวฒันธรรมแบบรูปธรรมหรอืที่จบัตอ้งไดเ้ช่น เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ 
จดหมายเหต ุ ผลผลติประเภทตา่งๆ และมรดกทางวฒันธรรมแบบนามธรรมหรอืจบัตอ้งไมไ่ดเ้ช่น วิถีชีวิต งาน
ช่างฝีมือดัง้เดมิ กีฬา ภมูิปัญญาไทย ประเพณี พิธีกรรม ซึง่ประกอบไปดว้ยทัง้เอกลกัษณท์ีส่  าคญัและอตัลกัษณท์ี่โดด
เดน่ แสดงใหเ้ห็นถงึภมูิปัญญาที่แสดงออกถงึความเป็นเลศิทัง้ทกัษะฝีมือและการออกแบบ อนัเป็นองคค์วามรูท้ี่สบื
สานตอ่กนัมาจากตามนยิามของค าวา่ “มรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม” ซึง่กระทรวงวฒันธรรม (2562) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ การปฏิบตัิ การแสดงออก ความรู ้ ทกัษะ ตลอดจนเครือ่งมือ วตัถ ุ สิง่ประดิษฐ์และพืน้ท่ีทาง
วฒันธรรมที่เก่ียวเนื่องกบัสิง่เหลา่นัน้ ซึง่ชมุชน กลุม่ชน หรอืในบางกรณีปัจเจกบคุคลยอมรบัวา่เป็นสว่นหนึง่ของ
มรดกทางวฒันธรรมของตน ซึง่ถ่ายทอดจากคนรุน่หนึง่ไปยงัคนอีกรุน่หนึง่ เป็นสิง่ซึง่ชมุชนและกลุม่ชนสรา้งขึน้มา
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้มของตน เป็นปฏิสมัพนัธข์องพวกเขาที่มีตอ่ธรรมชาติและ
ประวตัิศาสตรข์องตน ท าใหค้นเหลา่นัน้เกิดความภมูิใจในตวัตนความรูส้กึสบืเนื่องก่อใหเ้กิดความเคารพตอ่ความ
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หลากหลายทางวฒันธรรม และการคิดสรา้งสรรคข์องมนษุย ์ ซึง่มรดกภมูิปัญญาเหลา่นีล้ว้นแตเ่ป็นตน้ทนุทาง
วฒันธรรมที่รุน่บรรพบรุุษไดส้ั่งสม สรา้งสรรคไ์วใ้หแ้ก่อนชุนรุน่หลงัไดน้ ามาเปรยีบเทียบศกึษาเรยีนรูถ้ึงวิถีของอดตี
กาล สามารถถา่ยทอดทนบุ ารุงและอนรุกัษ์ตอ่ไปใหค้งอยูอ่ยา่งยั่งยืนเคียงคูไ่ปกบัการพฒันาประเทศ โดยค านงึถงึ
ปัจจยัอนัเป็นผลประโยชนแ์ก่พลเมืองของชาติอยา่งมั่นคง ตามรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 หมวดที่ 3 มาตราที่ 43 
กลา่วถงึการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟหูรอืสง่เสรมิภมูิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณีอนัดีงามทัง้
ทอ้งถ่ินและของชาติ ดงันัน้ภารกิจส าคญัดา้นการอนรุกัษ์ สบืทอดและเผยแพรม่รดกศิลปวฒันธรรม จึงนบัวา่เป็นหนึง่
ในหนา้ที่ของประชาชน อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาเพื่อผลประโยชนส์ขุที่ยั่งยืนของสงัคมไทยตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 มรดกทางวฒันธรรมของชาตินัน้ ถือเป็นความส าคญัตอ่ส านกึแหง่อตัลกัษณแ์ละความเป็นเจา้ของผา่น
ความสมัพนัธร์ะหวา่งหว้งกาลเวลา ทัง้หมดน ามาซึง่ความเป็นเอกภาพของชาติทีม่ีความหลากหลายของเชือ้ชาติและ
วฒันธรรม อยา่งไรก็ตามแมว้า่การศกึษาและการเรยีนรูจ้ะเป็นหนึ่งในกระบวนการอนรุกัษศ์ิลปวฒันธรรมของชนชาติ
ใหเ้จรญิเติบโตตอ่ไป แตก่ารขยายผลเผยแพรค่ณุคา่ของภมูิปัญญาทอ้งถ่ินนัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยัการจดัท าฐานขอ้มลู
ที่ถกูตอ้งควบคูไ่ปกบัการส ารวจศิลปกรรมแขนงตา่งๆ เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเริม่ตน้คน้หาแนวทางและกลยทุธ์
การอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของชนชาติไทย อีกทัง้ยงัสามารถขยายผลสือ่สารในลกัษณะรูปธรรมอื่นท่ีสง่ผลให้
สงัคมปัจจบุนัเกิดการเรยีนรู ้ ตระหนกั รบัทราบถึงคณุคา่ โดยมีสว่นกระตุน้ใหส้  านกึรกั เขา้ใจถึงความเป็นมาทางภมูิ
ปัญญาทอ้งถ่ินจากอดีต อาทิเชน่ ศกึษากระบวนการตอ่ยอดและบรูณาการประยกุตอ์งคค์วามรูเ้ดิมเพื่อสรา้งสรรค์
พฒันาเป็นผลติภณัฑท์ี่เหมาะสมกบัวิถีชีวิตในปัจจบุนั ดว้ยเหตนุีส้  านกัวฒันธรรมกีฬาและการทอ่งเที่ยวรว่มกบั
ส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร ไดม้ีการด าเนินการเก็บรวบรวมมรดกภมูิปัญญาในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2561 ซึง่
กลุม่เครือ่งประดบัลงยาสชีมุชนวงัทองหลาง ไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการสง่เสรมิและรกัษามรดกภมูิ
ปัญญาทางวฒันธรรมกรุงเทพมหานคร ดว้ยสามารถสบืคน้ประวตัิความเป็นมาของการสบืสานขัน้ตอนการลงยาสี
แบบดัง้เดิมจากนางพนิดา สมบรูณ ์ครูช่างฝีมือ และเป็นผูน้  ากลุม่ในชมุชนดงักลา่วไดส้บืทอดกระบวนการลงยาสขีอง
ครอบครวัจากรุน่บิดามายาวนานกวา่ 80 ปี   
 กรรมวิธีการลงยาสีรอ้นแบบโบราณของไทยนัน้สบืประวตัิไดต้ัง้แตส่มยักรุงศรอียธุยา มีการบนัทกึวา่ชาว
เปอรเ์ซยีไดน้ าเอาวิธีการลงยาสชีนิดเดียวกนันีม้าเผยแพรใ่หเ้ป็นท่ีนิยมในหมูข่า้ราชการและราชส านกั เริม่ตน้จากแร่
ทองค าทีม่ีสทีองสกุอรา่มเพียงสเีดียว ก็เกิดการสรา้งสรรคต์กแตง่เครือ่งประดบัดว้ยพลอยหลงัเบีย้หลากส ี และ
พฒันาการตกแตง่ลงสดีว้ยวิธีที่หลากหลายมากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มความงดงามของเครือ่งราชปูโภคและเครือ่งพทุธบชูา
ทองค า กนกวรรณ (2552) บนัทกึวา่ ในอดีตตวัยาสคีือแกว้สทีี่บดละเอียดและหลอมละลายกบัแรธ่าตหุลากชนิด ผลที่
ไดจ้ะมีความใสตามเนือ้สขีองผงแกว้แตจ่ะไมม่ีสทีี่หลากหลาย ซึง่ปัจจบุนันัน้สามารถสงัเคราะหส์ขีองแกว้ไดส้วยงาม
มากขึน้ จากหลกัฐานท่ีคน้พบ กระบวนการตกแตง่ผิวโลหะดว้ยทกัษะชา่งลงยาสรีอ้นจึงสรุปไดว้า่มีการสืบทอดกนัมา
ตัง้แตค่รัง้กรุงศรอียธุยาเรือ่ยมาจนถึงกรุงรตันโกสนิทรร์วมไปถึงเคยไดร้บัความนิยมมาอยา่งชา้นาน โดยเฉพาะในช่วง
รชักาลที่ 1 มีการฟ้ืนฟงูานหตัถศิลป์ลงยาสเีครือ่งราชปูโภคลงยาสรีาชาวดีหรอืสฟีา้จวบจนมาถงึรชัสมยัของรชักาลที่ 
5 ทั่วโลกเกิดกระแสการปฏิวตัอิตุสาหกรรมซึง่เป็นจดุเปลีย่นครัง้ยิ่งใหญ่ในประวตัศิาสตร ์ การเปลีย่นแปลงไปตาม
กระแสนิยมของยคุสมยั รวมถึงนวตักรรมไดเ้ขา้มามีบทบาทที่สง่ผลกระทบในวิถีชีวติไทยดัง้เดมิ งานหตัถศิลป์ลงยาสี
รอ้นคอ่ยเลอืนหายไปจากความนยิมในเวลาตอ่มา เหลอืเพยีงครูช่างสงูอายไุมก่ี่คนในปัจจุบนัท่ีคงพยายามสบืทอด
ทกัษะชา่งฝีมือลงยาสรีอ้นดงักลา่ว แตด่ว้ยอายขุยัทีเ่พิ่มมากขึน้รวมไปถึงรูปแบบท่ีไมไ่ดเ้กิดการปรบัเขา้กบัยคุสมยั 
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หากไมม่กีารอนรุกัษ์และบรูณาการประยกุตรู์ปแบบในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้ ทกัษะงานหตัถศิลป์เหลา่นีอ้าจเกิดการสญู
หายไปตามเง่ือนไขของกาลเวลาอยา่งสิน้เชิง 
 จากทีม่าและความส าคญัดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ การศกึษาอตัลกัษณง์านหตัถศิลป์เครือ่งลงยาสรีอ้นแบบ
ดัง้เดิมของชมุชนวงัทองหลางจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยั 
เปรยีบเสมือนการเช่ือมโยงตอ่กนัของกาลเวลาที่ไมส่ามารถประเมนิคา่ได ้ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึศาสตรข์องการคน้ควา้
ขอ้มลู วิเคราะหค์ณุคา่อตัลกัษณแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้พือ่น ามาซึง่กระบวนการสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ และ
สรา้งความตระหนกัใหผู้ค้นไดเ้ขา้ใจถึงวิถีความงาม อนัเป็นรากเหงา้ทางภมูิปัญญาของมรดกทางวฒันธรรมที่ไดส้บื
ทอดสง่ตอ่กนัมาถงึปัจจบุนัทัง้ในแบบรูปธรรมและนามธรรม การขบัเคลือ่นโครงการวจิยัใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจในการ
พฒันาและถา่ยทอดความรูเ้พื่อน าผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชนด์ว้ยการประยกุตป์รบัใชอ้งคค์วามรูด้ัง้เดิม ประกอบกบั
กระบวนการออกแบบสรา้งสรรคข์ึน้เป็นชดุผลงานเครือ่งประดบัรว่มสมยั ยงัสามารถกระตุน้เตือนใหผู้พ้บเห็นเกิดการ
ตระหนกั ส านกึรกัในมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม นบัเป็นศาสตรข์องการอนรุกัษ์ไดอ้กีทางหนึง่เช่นกนั 

 
วัตถุประสงค ์

1. สรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบัจากการศกึษาอตัลกัษณง์านหตัถศิลป์เครือ่งลงยาสีรอ้นแบบดัง้เดมิของ
ชมุชนวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อจดัท าฐานขอ้มลูขององคค์วามรูแ้ละผลการศกึษาเพื่อประโยชนใ์นการเรยีนรู ้ กระบวนการสงัเคราะหใ์ห้
เกิดการออกแบบสรา้งสรรค ์

3. เพื่อสรา้งการตระหนกัถึงความส าคญัของการอนรุกัษ์ สบืทอดและเผยแพรม่รดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม 
ดว้ยวิธีการสรา้งสนุทรียภาพ ตอ่ยอดองคค์วามรูด้ัง้เดิมใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบวถีิชีวติของสงัคมปัจจบุนั 

 
วิธีการวิจัย 

1. รวบรวมขอ้มลูเพื่อศกึษาถึงแนวทางกระบวนการออกแบบเครือ่งประดบัรว่มสมยั จากคณุคา่อตัลกัษณง์าน
หตัถศิลป์เครือ่งลงยาสรีอ้นแบบดัง้เดิม แสดงออกถงึการเคารพภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมไปถึงถ่ายทอดองค์
ความรูข้องสนุทรยีะแหง่การออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของไทย 

2. จดัระเบยีบขอ้มลูของแรงบนัดาลใจเพื่อวิเคราะหก์รอบแนวความคิด            
3. สงัเคราะหรู์ปแบบการปฎิบตังิานตามกระบวนการออกแบบ   
4. วางแผนการน าเสนอผลลพัทข์องการออกแบบชดุเครือ่งประดบั หรอืการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรอ่งค์

ความรูใ้นการถา่ยทอดวิธีการผลติ พรอ้มส ารวจความตอ้งการ และแนวทางความเป็นไปได ้
5. สรุปผลการวิจยัและความส าเรจ็ในการแสดงองคค์วามรูด้า้นการออกแบบชดุเครือ่งประดบั 

 
ผลการวิจัย 
  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษารวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ ์ วเิคราะหจ์ากผลส ารวจคณุคา่อตัลกัษณท์ี่มี
ความโดดเดน่และมศีกัยภาพในเชิงน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวทางการสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบั ดงันี ้
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ภาพท่ี 1 แผนผงักรอบแนวทางการสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบั 
 

ด้านประวตัิศาสตร:์ ประวัติและความเป็นมา 
 เครือ่งลงยาสรีอ้นชมุชนวงัทองหลางเริม่ตน้ขึน้จากการก่อตัง้ของนางพนิดา สมบรูณ ์ปัจจบุนัอาย ุ64 ปี เกิด
และเติบโตในยา่นสถานีสามยอด เขตพระนคร บิดาช่ือ นายประสงค ์ วงษว์รเทวา สบืเชือ้สายจีน ปัจจบุนัไดเ้สยีชีวิต
ลงไปแลว้ นายประสงคเ์ริม่ตน้ฝึกวิชาชีพช่างลงยาสรีอ้นจากครูชา่งหลวงในช่วงหลงัสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 จากนัน้
ไดร้วมตวัก่อตัง้กลุม่ช่างลงยาสโีดยในช่วงแรกมชี่างประมาณ 10 คนเพื่อรบัท างานเครือ่งโลหะลงยาสีรอ้นซึง่มีความ
รุง่เรอืงมากในชว่งเวลานัน้ รูปแบบผลติภณัฑส์ว่นมากจ าหนา่ยใหก้บัหา้งสรรพสนิคา้นารายณภ์ณัฑใ์นฐานะของที่
ระลกึอตัลกัษณไ์ทยเช่น เข็มกลดัชา้งไทย เข็มกลดัเรอืสพุรรณหงส ์ หรอืลวดลายไทยดัง้เดมิ ในช่วงเวลาเดียวกนั
สมาคมเครือ่งถมและเครือ่งเงินไทยเดิมช่ือสมาคมช่างถมช่างเงินไทยก็ไดถ้กูก่อตัง้ขึน้ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2503 
โดยมีนายไสว สทุธิพิทกัษ์และคณะเป็นผูก้่อตัง้ ซึง่นายไสวด ารงต าแหนง่นายกสมาคมฯคนแรก และนายประสงคเ์ป็น
ผูจ้ดัการสมาคมฯ ทา่นไดฝึ้กฝนวิชาช่างใหล้กูสาวเพื่อชว่ยกิจการงานลงยาสมีาตัง้แตเ่ยาวว์ยั ถึงแมว้า่ไดไ้ปประกอบ
อาชีพอื่นภายหลงัจากแยกครอบครวัออกมา แตก็่ยงัมีทกัษะลงยาสแีบบดัง้เดิมเป็นวชิาตดิตวัมาดว้ย ครัง้เมื่อยา้ยมา
ตัง้รกรากในแถบชานเมืองเขตวงัทองหลางและสดุทา้ยที่แขวงเจา้คณุสงิห ์ จึงรเิริม่ฟ้ืนฟแูละก่อตัง้กลุม่ลงยาสีโดยยงั
ยดึถือขัน้ตอนวิธีการตามแบบดัง้เดิมจดัสอนใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจ มุง่มั่นพฒันาสรา้งรูปแบบใหเ้กิดเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะตวั
โดยน าลวดลายไทยมาประยกุตเ์พิ่มเติมเรื่องราวของความหมาย สญัลกัษณม์งคล ทัง้นีใ้นกลุม่ของช่างในอดีตลว้นแต่
มีความสมัพนัธก์นัมาตัง้แตรุ่น่บิดา แมว้า่จะแยกยา้ยกนัไปแตย่งัติดตอ่ชว่ยเหลอืกนัอยา่งสม ่าเสมอ  
 
ด้านวิทยาศาสตร:์ แก้วยาส ี
 จากกรรมวิธีที่โดดเดน่ของการลงยาสรีอ้น ซึง่เป็นการลงลวดลายดว้ยเนือ้แกว้สบีดเป็นผงแลว้ใชค้วามรอ้น
หลอมละลายเพื่อตกแตง่ผิวของโลหะ  ครัน้เมื่อน าวสัดแุกว้ลงยาสีนัน้มาผา่นขัน้ตอนวิเคราะหท์างวิทยาศาสตรใ์น
กระบวนการสบืคน้ทางโบราณคดี จะสามารถบง่บอกปัจจยัขอ้สนันิษฐานท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะเพื่อสบืคน้เรือ่งราว
ทางประวตัิศาสตรท์ี่มาที่ไปได ้ เชน่เดียวกบัวสัดแุกว้ลงยาสขีองกลุม่ชมุชนวงัทองหลางซึง่เป็นภมูิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตอ้ง
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เรยีนรูถ้ึงความซบัซอ้น โดยแตล่ะขัน้ตอนตอ้งอาศยัความประณีตละเอียดจงึจะไดผ้ลงานท่ีมีสสีนังดงาม ไมห่ลดุออก
จากกรอบตดัเสน้ท่ีวางไว ้
 ดงันัน้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัทท์ี่สมบรูณ ์ ตอ้งอาศยัความเขา้ใจองคค์วามรู ้ ทกัษะภมูิปัญญาและความช านาญ
สว่นบคุคลของช่างจงึจะสามารถผลติงานหตัถศิลป์อนัสวยงามทรงคณุคา่ดงักลา่ว โดยการลงยาสรีอ้นนัน้จะให้
ความส าคญัตัง้แตต่วัเรอืนโลหะหลกัที่ตอ้งขดัลา้งใหส้ะอาด และวสัดแุกว้สทีี่ตอ้งฝนต าดว้ยครกบดยาขนาดเลก็ดว้ย
มือใหล้ะเอยีด เติมน า้ลา้งคอ่ยเททิง้ แลว้เติมน า้บดใหมต่อ่ไปจนกระทั่งไดน้ า้ที่ใส จึงไดเ้นือ้แกว้ส ีพรอ้มจะน าไปถมลง
บนพืน้ผิววสัดโุลหะท่ีเตรยีมไวด้ว้ยวิธีการกดักรดใหเ้ป็นรอ่งลกึตามลวดลายหากจ านวนไมม่าก หรอืป๊ัมลายนนูจาก
แมพ่ิมพเ์หลก็ดว้ยวิธีนีจ้ะสามารถผลติไดรู้ปแบบเดียวกนัเป็นจ านวนมาก จากนัน้เลือ่ยฉลลุายตวัเรอืนแลว้ท าความ
สะอาดพรอ้มลงยาส ี สทีี่ใชต้อ้งสะอาดใสไมม่ีสิง่แปลกปลอมเจือปน ในขณะท่ีลงยาสจีะสง่ผลใหเ้นือ้วสัดยุาสตีิดทน
ไดด้ี ไมก่ะเทาะหลดุออกง่าย ใชพู้ก่นัหรอืแทง่โลหะปลายแบนจุม่ลงไปในเนือ้สแีลว้ทาลงไปบนตวัเรอืนตามลวดลายที่
ออกแบบไว ้ การลงยาสพีรอ้มกนัหลายสนีัน้จ าเป็นตอ้งมีความช านาญ รูแ้ละเขา้ใจวา่อณุหภมูิสงูต ่าที่ใชใ้นการเป่าไฟ
ใหค้วามรอ้นจะพอดีกบัสทีีใ่ช ้ เช่นสแีดงมีจดุหลอมละลายต ่า หากเผานานสจีะสกุคล า้ไหม ้ สขีาวตอ้งใชไ้ฟท่ี
เหมาะสม สจีึงจะขึน้สกุสวย ซึง่ระหวา่งเป่าไฟ ตอ้งรูจ้กัลกัษณะหนา้งานดว้ยความรอ้น มมุองศา และระยะเวลาจงึจะ
ไดผ้ลงานท่ีสมบรูณ ์มีสสีนัสดเขม้ งดงาม จงึสรุปไดว้า่ความช านาญสว่นบคุคลเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัอยา่งยิง่ 

 

ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนในการลงยาส ี(ภาพจากซา้ยไปขวา) ที่มา: ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั 
 

ด้านสุนทรียศาสตร:์ จิตใจ รูปร่างรูปทรงและลวดลาย 
 คณุคา่ทีเ่กิดจากงานหตัถศิลป์เครือ่งโลหะลงยาสขีองชมุชนวงัทองหลาง สง่ผลทางจิตใจตอ่ครูภมูิปัญญา
ช่างผูส้รา้งชิน้งานและผูท้ี่ไดพ้บเห็นหรอืสมัผสัในมิติที่แตกตา่งกนั จากมมุมองของชา่งในขณะที่ออกแบบลวดลาย
หรอืวางต าแหนง่การลงยาส ี กอ่ใหเ้กิดความสขุจากความอิม่เอมภาคภมูิใจ รูส้กึสงบจากสมาธิที่ก่อขึน้ระหวา่งท า
ชิน้งานท่ีตอ้งอาศยัความอดทน สติ จินตนาการสรา้งสรรค ์ ความพยายามและความเช่ียวชาญสว่นบคุคลในการผลติ
ชิน้งานท่ีประณีต ละเอียดออ่น ซึง่ในฐานะผูส้รา้งสรรคก็์จะไดร้บัผลเชิงนามธรรมจากคณุคา่ฝีมือและความภาคภมูใิจ 
ในขณะเดียวกนัท่ีผูท้ี่ไดพ้บเห็นสมัผสัชิน้งานดงักลา่วจะไดซ้มึซบัความรูส้กึเหลา่นัน้ผา่นชิน้งาน ช่ืนชมถงึความงดงาม 
เติมความอิ่มเอิบจรรโลงจิตใจทีเ่กิดจากภมูิปัญญาทอ้งถ่ินของคนไทย โดยลกัษณะทั่วไปของรูปแบบเครือ่งลงยาสี
สว่นใหญ่ มีโครงสรา้งอยูใ่นรูปทรงเรขาคณิตวงกลมหรอืสีเ่หลีย่มจตรุสัดา้นเทา่ ใหค้วามส าคญักบัต าแหนง่ของสบีน
ตวัเรอืนเพื่อแสดงถึงเอกภาพทางความงามในองคป์ระกอบ การออกแบบจะเริม่ตน้จากจดุศนูยก์ลางดว้ยการลากเสน้
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รูปทรงที่มีการกระจายรศัมขีองกลบีดอกในลกัษณะที่สรา้งความสมดลุเทา่กนัทกุดา้น แบง่ช่องไฟและวางเสน้เช่ือมตอ่
กนัในระหวา่งกลบีเพื่อความกลมกลนื แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบโดยลวดลายรูปทรงของดอกสว่นท่ีพบมีดงันี ้

• ดอกจอก (ดอกสีก่ลบี) เป็นลายประยกุตด์ดัแปลงมาจากลายประจ ายามหรอืลายสามยาม 
ลกัษณะเป็นลายดอกมีสีก่ลบี ตรงกลางเป็นรูปวงกลม รอบนอกเป็นลายบวัหรอืลายกระจงัใบเทศ 
ผสมผสานเกิดเป็นรูปทรงดอกที่ไดร้บัการคลีค่ลายจากเดิมทีม่ีความซบัซอ้นของกลบีลายมากกวา่ 

• ดอกพิกลุ มีการผสมผสานความรว่มสมยั คลีค่ลายเสน้ดัง้เดิมของลวดลายไทยแบบประเพณีนิยม  
 
ด้านสงัคม: การถา่ยทอดกระบวนการลงยาสีร้อนสู่สังคม 
 จากการน าความรูม้ารเิริม่สอนและจดัตัง้กลุม่อาชีพศิลปหตัถกรรมในชมุชนวงัทองหลาง สามารถผลติผล
งานหตัถศิลป์หลากหลายประเภทเพิ่มพนูสรา้งเสรมิรายได ้ จนขยายเครอืขา่ยโดยหนว่ยงานกศน.วงัทองหลางไดเ้ขา้
มามีบทบาทรวบรวมสนบัสนนุการเรยีนการสอนแก่ผูท้ี่สนใจเป็นครัง้คราวและมกีารบรรจเุป็นรายวิชาอาชีพ นบัวา่
เป็นการก่อใหเ้กิดการรวมตวัของการสรา้งสรรคส์งัคม และมคีวามส าคญัตอ่การคงไวซ้ึง่ผลงานหตัถศิลป์ไทยเหลา่นี ้
ปัจจบุนัเครือ่งลงยาสรีอ้นกลายเป็นผลติภณัฑช์มุชนทอ้งถ่ินเขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นท่ีรูจ้กัใน
ฐานะผลติภณัฑว์ฒันธรรมไทยของกระทรวงวฒันธรรมที่สนบัสนนุใหช้มุชนหรอืผูป้ระกอบการทกุภมูิภาค น ามรดก
ทางวฒันธรรมที่เป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะถ่ิน มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์างวฒันธรรมเพื่อเพิม่
มลูคา่ทางเศรษฐกิจ  
 
ทางจติวิญญาน: สีเบญจธาตุเชิงสัญลักษณ ์
 มีการประยกุตใ์ชเ้รือ่งความเช่ือหลกัการของเบญจธาตทุีม่ีอยูใ่นธรรมชาติ อธิบายถึงศาสตรฮ์วงจุย้และ ใช้
ในการปรบัแกด้วง เสรมิมงคลใหแ้ก่ผูส้วมใส ่เปลีย่นแปลงจากรา้ยกลายเป็นดี ตามสดีงันี ้ 
 ธาตดุิน – สเีหลอืง / ธาตนุ า้ – สนี  า้เงิน / ธาตไุฟ – สแีดง / ธาตไุม ้– สเีขียว / ธาตโุลหะ – สขีาว   

 

ภาพท่ี 3 เปรยีบเทียบระหวา่งทดลองจดัองคป์ระกอบรูปทรงและส ี
 
สรุปผลการวิจัย 
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 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษารวบรวมขอ้มลูจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และการวจิยัภาคสนามเพื่อวเิคราะหค์ณุคา่ 
อตัลกัษณ ์ โดยมุง่ประเดน็ไปท่ีศกัยภาพของรูปแบบและวสัดเุดิมในเชิงน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบแนวทางการ
สรา้งสรรค ์ เพื่อปฎิบตัิงานจากการรา่งแบบ 2 มิติ ขยายผลขึน้รูป 3 มิติ และเป็นตน้แบบอนัเป็นประโยชนต์อ่ชมุชน 
สรุปไดว้า่เครือ่งประดบัชดุนีส้รา้งขึน้ เพื่อเผยแพรอ่งคค์วามรูใ้นการศกึษาผา่นกระบวนการสรา้งสรรค ์ จากการ
วิเคราะหท์ัง้รูปธรรมและนามธรรม ดว้ยรูปแบบท่ีประยกุตใ์ชค้ณุคา่ทางอตัลกัษณข์องเครือ่งลงยาสดีัง้เดมิของชมุชน 
ภายใตแ้นวคดิการผลติซ า้ทางวฒันธรรมใหม้ีรูปแบบรว่มสมยั กลา่วคอืผสมผสานรูปแบบท่ีน าเอาแรงบนัดาลใจจาก
คณุคา่อตัลกัษณข์องปัจจยัเดิม ซึง่หมายถงึภมูิปัญญาพืน้ถ่ินอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมเดิม มาผสมผสาน ประยกุต์
กบัรูปแบบปัจจยัใหม ่ ซึง่หมายถงึวิถีและรสนิยมของสงัคมยคุใหม ่ ใหเ้กิดขึน้เป็นเอกภาพในสดัสว่นท่ีเหมาะสมลงตวั
และไมส่ญูเสยีเอกลกัษณง์านลงยาสเีดมิไป ยงัคงไวซ้ึง่รอ่งรอยปรากฎใหเ้ห็นจากดว้ยลวดลายและส ีรูปแบบท่ีผลติจะ
ใชแ้มพ่มิพต์วัเดมิแตส่ลบัสตีามแตก่ารวางลาย ผูว้ิจยัจงึไดค้ดัเลอืกโดยยดึหลกัการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัรสนิยม
รว่มสมยั  โดยน าเอาอตัลกัษณรู์ปธรรมของรูปทรงดอกจอกมาประยกุตใ์ชด้ว้ยการจดัองคป์ระกอบสทีี่ยงัคงยดึใชส้ี
ธาตเุดิม จดัคูใ่หเ้หลอืแคส่องสแีละวางลายเลือ่ยฉลแุผน่โลหะเงินจากรูปทรง 2 มิติเดิมของดอกจอกเคาะขึน้รูปจาก
ระนาบแบนเพิ่มเติมใหชิ้น้งานมีมติิที่นา่สนใจมากขึน้ แตย่งัคงความเรยีบงา่ย ประกอบชิน้งานดว้ยวิธีไมซ่บัซอ้น ดว้ย
การตดัทอนรูปทรงบางสว่นและไมต่อ้งใชค้วามรอ้นในการเช่ือมแตล่ะชิน้สว่น โดยต าแหนง่ของเครือ่งประดบัในแตล่ะ
ประเภทสะทอ้นถึงความเคารพในภมูิปัญญาเดมิ แสดงออกถงึคณุคา่อตัลกัษณท์ัง้ 5 อนัเป็นการพฒันาสรา้งสรรค ์
สง่เสรมิ เพิ่มคณุคา่ใหก้บัเครือ่งลงยาสขีองชมุชนวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพท่ี 4 ผลงานสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบัชดุซาบซึง้ สบืสาน สรา้งตอ่ 

อภปิรายผล 
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 เมื่อกา้วเขา้สูย่คุหลงัสมยัใหม ่ กระแสบรโิภคและวตัถนุิยมดงึสงัคมออกหา่งจากงานฝีมือลงยาสที าใหข้าด
แคลนช่างฝีมือรุน่ใหม ่ เนื่องจากการฝึกชา่งใหเ้ป็นผูช้  านาญตอ้งระยะเวลายาวนาน คนรุน่ใหมไ่มม่ีความอดทนเพียง
พอท่ีจะฝึกฝนจนส าเรจ็ จึงตอ้งอาศยัองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนสง่เสรมิการสบืตอ่ภมูิปัญญาทัง้ดา้นการผลติและ
การจดัการมาสูผู่ท้ี่สนใจในงานชา่งฝีมือเพื่อรวมตวักนัก่อตัง้ศนูยส์ง่เสรมิและพฒันางานช่างฝีมือ ทัง้นีต้อ้งอาศยัผูท้ี่มี
ประสบการณ ์ องคค์วามรูด้า้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์ จึงจะท าใหก้ลุม่ชมุชนเครือ่งลงยาสีชมุชนวงั
ทองหลางไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจถงึการปรบัตวัดว้ยการพฒันารูปแบบผลติภัณฑ ์ และกระบวนการจดัการองคค์วามรูไ้ดเ้ทา่
ทนัสถานการณ ์ หรอืเช่ือมตอ่เขา้กบัองคก์รที่ท างานเก่ียวกบัดา้นอนรุกัษ์มรดกภมูิปัญญามรดกทางวฒันธรรม เพื่อ
เผยแพรสู่ส่าธารณชน ขยายผลสูผู่ท้ี่สนใจโดยน ารายไดก้ลบัเขา้สูช่มุชนอยา่งยั่งยืน ทัง้นีอ้าจใชแ้นวคิดในการ
สรา้งสรรคง์านหตัถศิลป์เครือ่งลงยาสทีี่มิไดค้งไวซ้ึง่ประโยชนใ์ชส้อยตามขนบเดมิ แตม่กีารปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัวถีิ
ชีวิตปัจจบุนั จึงสรุปไดว้า่การด าเนินการจดัการตน้ทนุทางวฒันธรรมของชมุชนบนฐานแนวคิดอนรุกัษ์ควบคูไ่ปกบัการ
พฒันารูปแบบผลติภณัฑ ์ ท าใหช้มุชนยงัสามารถรกัษาไวซ้ึง่อตัลกัษณท์ี่ส  าคญัและโดดเดน่ โดยที่ไมป่ฏิเสธกระแส
นิยมของพฤติกรรมสงัคมและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของผูบ้รโิภค จะน ามาซึง่เครือ่งลงยาสใีนแบบท่ียงัคงไวซ้ึง่ภมูิ
ปัญญาของชมุชนไดอ้ยา่งกลมกลอ่มลงตวั  
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พพิธิภัณฑสถานกระบวนพยุหยาตราชลมารค  
The Grand Royal Barge Procession Museum 
 
จิราย ุทวเีผา่ภาคิน1 
Chirayu Twipaopakin  
 

บทคัดย่อ 
กรุงรตันโกสนิทร ์ เป็นพืน้ท่ีทรงคณุคา่และมีความส าคญัทัง้ในดา้นประวตัศิาสตร ์ โบราณคดี ศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมไทยที่งดงาม การพฒันาพืน้ที่ใหต้อบสนองตอ่ประโยชนใ์ชส้อยในปัจจบุนัอยา่งเหมาะสม
ควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์และด ารงไวซ้ึ่งความเป็นมรดกทางประวตัิศาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรมไทยนัน้เป็นสิ่งส  าคญั  
ราชนาวีสโมสรและเขตราชฐานซึ่งดูแลโดยทรพัยส์ินส่วนพระมหากษัตริย์ มีสถาปัตยกรรมไทยทรงคุณค่าที่มี
ความเก่ียวเนื่องกบัพระราชพิธีกระบวนพยหุยาตราชลมารค กลา่วคอื พระที่นั่งราชกิจวินจิฉยัและทา่ราชวรดิฐ   
ปัจจบุนัมีการก่อสรา้งอาคารเพื่อประโยชนใ์ชส้อยของราชนาวีสโมสรบดบงัทศันียภาพริมน า้ของพระบรมมหาราชวงั
และรุกล า้แนวเขตแมน่ า้เจา้พระยา ดว้ยเหตผุลดงักลา่วจึงเป็นท่ีมาของการพฒันาพืน้ท่ีโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน
แม่บทเพื่อการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสินทรภ์ายใตแ้นวความคิดสืบสานพระราชประเพณีการจัดกระบวน
พยหุยาตราชลมารคตอ่ไป 

ค าส าคัญ : กระบวนพยหุยาตราชลมารค, สถาปัตยกรรมไทย, พิพิธภณัฑสถาน  
 

Abstract 
Rattanakosin is a valuable and important area in the history, archeology, fine arts, architecture and 

beautiful Thai culture. The development of the area, responding to the current utility along with the 
preservation and maintenance of this heritage of Thai art and culture. Navy club and Royal court overseen 
by the Bureau of the Crown Property are valuable Thai architecture in assisting with the Royal Barge 
Procession. Ratchakij Vinijaya Throne Hall and Ratchaworadit Pier currently have constructed for benefiting 
the Royal Navy, but at the same time, they obstructed the waterfront scenery of the Grand Palace and 
encroach on the Chao Phraya River. For solving this problem, the establishing of the Grand Royal Barge 
Procession Museum in attaching with the Master Plan for Rattanakosin Conservation and Development 
under the concept of inheriting the royal tradition of the royal procession, should be introduced. 
Keyword (s) : The Grand Royal Barge Procession, Thai Architecture, Museum 

 
  

                                                 
1 ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

Department of Thai Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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บทน า 
กระบวนพยหุยาตรามีที่มาจากลกัษณะของการจดักระบวนทพั ค าวา่ "พยหุ" หมายถงึ กระบวนของก าลงัพล

ที่จะยกไปรบศกึ พลมา้ พลชา้ง พลรถ พลพาย และพลเดินเทา้ "พยหุยาตรา" จึงมคีวามหมายถงึการด าเนินพลเป็น 
กระบวนศกึสงครามตามแบบแผนการรบ ที่ก าหนดขัน้ตอนตามต าราพิชยัสงครามที่มีระเบียบแบบแผนและวิธีการ
ขัน้ตอนแหง่กระบวนทพั เพื่อความปลอดภัยของพระมหากษัตริยแ์ละที่ส  าคัญคือเพื่อใหท้รงไดร้บัชัยชนะเหนือ
อรริาชศตัรู ซึง่โดยทั่วไปกระบวนพยหุยาตราแบง่ออกเป็น 2 ทาง คือ ทางบก เรยีกวา่ พยหุยาตราสถลมารค และทาง
น า้ เรยีกวา่ พยหุายตราชลมารค กระบวนทัง้สองทางตา่งมีขัน้ตอนการจดัรูปแบบท่ีเนน้ถึงความเขม้แข็งของก าลงัพล
เหลา่ตา่งๆ พรอ้มอาวธุครบมือ พาหนะ และยทุโธปกรณเ์พื่อการผจญสงคราม ประกอบกบัการแสดงถึงแสนยานภุาพ
ของกองทพัเพื่อใหป้ระสบชยัชนะ จากกระบวนพยหุยาตราเพื่อการศกึสงคราม ไดว้วิฒันาการมาสูก่ารท าหนา้ที่อนั
เก่ียวเนื่องกบัพระราชกรณียกิจอืน่ๆ ในยามบา้นเมืองปกติสขุ สว่นหนึง่เพื่อฝึกซอ้มก าลงัพลเตรยีมการรบ อีกสว่นหนึง่
ท าหนา้ที่สรา้งเสรมิพระบญุญาธิการแหง่องคพ์ระมหากษัตรยิ ์ การท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา การเสรมิสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจแก่ไพรบ่า้นพลเมือง ตลอดจนถงึการสรา้งสมัพนัธไมตรกีบัตา่งประเทศ 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพกระบวนพยหุยาตราชลมารค ในรชัสมยัแผน่ดินสมเด็จพระนารายณม์หาราช กรุงศรอียธุยา  

วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส ครสิศตวรรษที่ 17   
ที่มา: สมโภชกรุงรตันโกสนิทร ์200 ปี พทุธศกัราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 7. 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพพิธีทางชลมารคชานพระนครศรอียธุยา วาดโดยศลิปินชาวฝรั่งเศส ครสิศตวรรษที่ 17 
ที่มา: สมโภชกรุงรตันโกสนิทร ์200 ปี พทุธศกัราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 16-17. 
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กระบวนพยหุยาตราชลมารคในสมยัรตันโกสนิทร ์ ภายหลงัการเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัิและสถาปนา
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯใหร้ือ้ฟ้ืนขนบธรรมเนียม
ของราชส านกัครัง้กรุงเกา่ (กรุงศรอียธุยา) ที่ไดส้ญูหายไปในคราวเสยีกรุง ในปีที่สองของการครองราชยน์ัน้เองไดท้รง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดักระบวนพยหุยาตราชลมารคเพือ่ถวายผา้พระกฐิน ณ วดับางหวา้ใหญ่ (วดัระฆงัโฆสติาราม) 
และวดัหงส ์ (วดัหงสร์ตันาราม) กระบวนพยหุยาตราชลมารคเริม่กลายเป็นสว่นหนึง่ของพระราชพิธีส  าคญั ทีน่อกเหนือ    
จากพิธีถวายผา้พระกฐิน อาทิเช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจองเปรยีงลอยพระประทีป พระราชพิธี
สงกรานต ์ เป็นตน้ ซึง่กระบวนพยหุยาตราชลมารคนีย้งัคงจดัขึน้ตอ่เนื่องเรือ่ยมาจนถึงรชัสมยัพระบาทสมเดจ็           
พระเจา้อยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช จากที่กลา่วมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่พระราชพิธีการจดักระบวนพยหุยาตราชลมารคนัน้
อยู่ร่วมกับพระมหากษัตริยแ์ละปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจใน
ประวตัิศาสตรค์วามเป็นมา และความส าคญัในพระราชประเพณีีนีแ้ก่ประชาชนในปัจจบุนั จงึเป็นหนึง่เรือ่งส  าคญัที่
ควรเป็นสว่นหนึง่ในแผนพฒันากรุงรตันโกสนิทรแ์ละเมืองเกา่ตอ่ไป 

 
หลงัจากที่ทางรฐับาลมีมติอนุมตัิแผนแม่บทเพื่อการอนุรกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสินทรเ์มื่อวนัที่  21 

พฤษภาคม 2540 ในรายละเอียดของแผนแมบ่ทดงักลา่วไดม้ีการก าหนดใหม้ีการปรบัปรุงพืน้ท่ีบรเิวณราชนาวี
สโมสรขึน้ โดยมีแนวคิดหลกัของโครงการคือ 

1) เร่งรดัใหก้องทัพเรือจัดท าแผนแม่บทในการพฒันาพืน้ที่เพื่อรองรบัการยา้ยราชนาวีสโมสรออกจาก
พืน้ที่ตัง้ปัจจบุนั 

2) จดัท าเป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่ตอ่เนื่องกบัทา่ราชวรดิฐ เพื่อเปิดมมุมองดา้นแมน่ า้เจา้พระยาซึง่อาจใชป้ระโยชน์
เป็นสวนสาธารณะอนัเป็นพืน้ท่ีสเีขียวส าหรบัประชาชน 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่วจึงเป็นท่ีมาของการพฒันาพืน้ท่ีโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนแมบ่ทเพื่อการอนรุกัษ์และ
พฒันากรุงรตันโกสนิทรภ์ายใตแ้นวความคิดสบืสานพระราชประเพณีการจดักระบวนพยหุยาตราชลมารคตอ่ไป 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพืน้ท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพที่ 4 ภาพแผนท่ีโบราณ พทุธศกัราช 2464/ 2495/ 2508  

ที่มา: ศนูยบ์รกิารวิชาการและวจิยั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั,  
แผนปฏิบัตกิารอนุรักษแ์ละพฒันาบริเวณราชนาวสีโมสร, 51-54. 

 

วัตถุประสงค ์  
1)  เพื่อสบืสานและด ารงไวซ้ึง่ประวตัิศาสตรพ์ระราชประเพณีกระบวนพยหุยาตราชลมารค อนัเป็นพระราช

พิธีทรงคณุคา่ที่ส  าคญัของชาติไทย 
2) เพื่อปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณพืน้ที่โครงการใหเ้ป็นพืน้ที่เปิดโล่งริมแม่น า้เจา้พระยา  สง่เสรมิ

ทศันียภาพพระบรมมหาราชวงัใหโ้ดดเดน่ สงา่งาม  
3) เพื่อปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มบรเิวณพืน้ท่ีโครงการใหเ้ป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
4)  น าเสนอความงดงามของนาวาสถาปัตยข์องไทยจากการสรา้งเรอืและจ าหลกัลายอนัเป็นเอกลกัษณ ์ เป็น

มรดกที่ล  า้คา่ทางวฒันธรรมของไทย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

แบง่ขัน้ตอนการศกึษาออกเป็น 5 สว่นดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษารวบรวมขอ้มลูประวตัิศาสตรพ์ระราชพิธีกระบวนพยหุยาตราชลมารค 
ขัน้ตอนท่ี 2  ศกึษารวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหร์ายละเอียดตา่งๆของพืน้ที่โครงการ เพื่อน ามาประมวลผล

เพื่อน าเสนอแนวทางการออกแบบ 
ขัน้ตอนท่ี 3  ศกึษารวบรวมขอ้มลูดา้นอื่นๆประกอบการออกแบบ เช่น แผนพฒันาพืน้ที่ตอ่เนื่องโดยรอบ

ตา่งๆ โดยคณะกรรมการอนรุกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสนิทร ์โครงการกรณีศกึษาที่มี
ลกัษณะใกลเ้คยีง  

ขัน้ตอนท่ี 4 ประมวลความรูท้ี่ไดม้าใชใ้นการออกแบบพืน้ท่ีโครงการ 
ขัน้ตอนท่ี 5 สรุปผลการออกแบบและขอ้เสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

ระเบียบแบบแผนในงานสถาปัตยกรรมไทย 
พระพรหมพิจิตร (อู ๋ลาภานนท)์ ไดอ้ธิบายถงึ “หลกัวิชา”ดงักลา่ว โดยเฉพาะมิติในทาง “สถาปัตยกรรมไทย” 

ที่เก่ียวเนื่องกบัทางพระศาสนาและสถาบนักษัตรยิว์่าประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 สว่น คือ หลกัพืน้ที่ หลกั
รูปทรง  หลกัเครือ่งประกอบ 2 
                                                 
2 สมคิด จิระทศันกลุ, อภิธานศพัทช์่างสถาปัตยกรรมไทย 1,(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร : 2559), 24. 
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1. หลักพืน้ที่  
หมายถึงแบบแผนในการจดัวางสว่นส าคญัที่เก่ียวเนื่องกบัผงับรเิวณ ผงัพืน้อาคาร ตลอดจน “ขนาด” ของ

พืน้ท่ี อนัสมัพนัธก์บัการจดัระเบยีบในเชิงทีว่า่ง ต าแหนง่ และการใชส้อยตา่งๆไดอ้ยา่งสมบรูณ ์3 
 

1.1  ระบบการวางผัง 
1.1.1  การหันหน้าอาคารสู่แม่น ้า 

 

ภาพที่ 5 ระบบการวางผงั : ผงัแสดงทิศทางการหนัหนา้เขา้สูแ่มน่  า้ของอาคาร 
 

1.1.2  แนวแกน 

 
ภาพที่ 6 ระบบการวางผงั : ผงัแสดงแนวแกนการวางต าแหนง่อาคารและแนวแกนอาคาร 
 

1.1.3  ล าดับ 

 
ภาพที่ 7 ระบบการวางผงั : ผงัแสดงล าดบัการเขา้ถงึอาคาร 

                                                 
3 สมคิด จิระทศันกลุ, อภิธานศพัทช์่างสถาปัตยกรรมไทย 1,(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร : 2559), 25. 
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1.1.4  ระดับ 

 
ภาพที่ 8 ระบบการวางผงั : ผงัแสดงระดบัความสงูต ่าของระนาบพืน้อาคาร 

 

1.1.5  การผูกพืน้ที ่
สิง่ส  าคญัของริว้กระบวนพยหุายาตราชลมารค ก็คือต าแหนง่ทีต่ัง้ของเรอืแตล่ะล า ที่มีรายละเอียด

ที่สะทอ้นทัง้ในเชิงสญัลกัษณ ์ฐานานลุกัษณ ์การศกึสงคราม และความปลอดภยั ประกอบเขา้ดว้ยกนั  
 

 
ภาพที่ 9 การผกูพืน้ท่ี : ผงัแสดงการจดัริว้กระบวนเรอืพระราชพิธีพยหุยาตราชลมารค 

 

ยอ้นไปในสมยัอดตี การจดัริว้กระบวนเรอืนัน้จดัท าขึน้เพือ่การศกึสงคราม ต าแหนง่ของริว้
กระบวนเรอืจึงสอดคลอ้งการยทุธวิธีในการรบ  

 

 
ภาพที่ 10 การผกูพืน้ท่ี : ผงัแสดงการวางตวัอาคารหลกัทัง้ 4 หลงั 

 

ต าแหนง่การใชเ้รอืที่ติดตัง้ปืนใหญ่อยูบ่รเิวณหวัเรอืและอยูใ่นต าแหนง่ดา้นหนา้ ต าแหนง่
ปลอดภยัอยูด่า้นในไดร้บัการอารกัขาอยา่งแนน่หนาของเรอืพระทีน่ั่งบรเิวณกลางริว้ขบวน 

 

 
ภาพที่ 11 การผกูพืน้ท่ี : ผงัแสดงผืนน า้เพื่อการจดัแสดงเรอืพระราชพิธี 

 

การจดัแสดงรายละเอียดระบบริว้กระบวนพยหุายาตราชลมารคในพิพิธภณัฑจ์ึงเป็นหวัใจส าคญั
ในการจดัท าพิพิธภณัฑสถานแหง่นี ้ ดว้ยเหตนุีเ้องการน าเอาลกัษณะริว้ขบวนของกระบวนพยหุายาตราชลมารคมาใช้
ในการผกูพืน้ท่ีเพื่ออา้งอิงถึงต าแหนง่ที่ตัง้ของอาคารตา่งๆ รวมถงึเสน้ทางการเชา้ชมที่ผูเ้ขา้ชมรบัรูไ้ดถ้ึงความสมัพนัธ์
กนัของกระบวนเรอืพระที่นั่ง ที่นอกเหนือไปจากความวิจิตรงดงามจากตวัเรอืแตเ่พียงอยา่งเดียว 
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ภาพที่ 12 การผกูพืน้ท่ี : ผงัแสดงพืน้ทางเดิน 

 

การวางต าแหนง่อาคารส าคญัทีส่อดคลอ้งกบัต าแหนง่เรอืพระราชพิธีที่ส  าคญัทัง้ 4 ล า ไดแ้ก่ 
1) เรอืพระที่นั่งสพุรรณหงส ์

2) เรอืพระที่นั่งอนนัตนาคราช 

3) เรอืพระที่นั่งอเนกชาติภชุงค ์

4) เรอืพระที่นั่งนารายณท์รงสบุรรณ รชักาลที่ 9 

 

 
ภาพที่ 13 การผกูพืน้ท่ี : ผงัแสดงโครงสรา้งหลงัคา 

 

 
ภาพที่ 14 การผกูพืน้ท่ี : ผงัแสดงวสัดปิุดผวิหลงัคา 

 

 
ภาพที่ 15 ภาพจ าลองเสมือนจรงิ : ภาพมมุสงูแสดงบรรยากาศโดยรวมจากแมน่ า้เจา้พระยา 

 

2. หลักรูปทรง  
หมายถึงแบบแผนในการสรา้งสรรคส์ว่นส าคญัในมิติทีเ่ก่ียวกบัรูปแบบ รูปทรง และสดัสว่นท่ีสมัพนัธก์นัทาง

กายภาพ เพื่อใหอ้าคารนัน้ๆบงัเกิดความงดงามและสมบรูณข์ึน้ 
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2.1  ระบบการสร้างมวล 
2.1.1  ไตรภาค  
- ฐาน  
- เรอืน 
- ยอด 
องคป์ระกอบหลกัทัง้ 3 สว่นดงักลา่ววางซอ้นกนัขึน้ไปตามล าดบั โดยมีฐานอยูส่ว่นลา่งสดุ ถดัขึน้

ไปเป็นเรอืน และยอดอยูส่ว่นบนสดุ กลา่วอยา่งง่ายๆ คือ องค ์ 3 ตามแนวตัง้ประกอบดว้ยสว่นลา่ง สว่นกลาง และ
สว่นบน หรอืมีลกัษณะ “ไตรภาค” นั่นเอง 

ฐาน   หรอืองคป์ระกอบสว่นลา่ง เป็นสว่นท่ีวางอยูบ่นระดบัดิน ท าหนา้ที่รองรบัสว่นท่ี
อยูเ่หนือขึน้ไป                 

เรือน หรือองคป์ระกอบสว่นกลาง เป็นสว่นที่วางอยู่บนฐาน ท าหนา้ที่บรรจุประโยชน์
ใชส้อยหลกัของอาคารไว ้โดยทั่วไป 

ยอด หรอืองคป์ระกอบสว่นบน เป็นสว่นท่ีอยูถ่ดัจากเรอืนขึน้ไป เป็นสว่นสงูสดุของ
อาคาร 4 

 
ภาพที่ 16 ภาพจ าลอง 3 มิติ : แสดงองคป์ระกอบอาคารแนวตัง้แบบไตรภาค 

 
3  หลกัเคร่ืองประกอบ 
หมายถึงแบบแผนในการจดัวางสว่นประกอบส าคญัทีใ่ชเ้ป็น “เครือ่งตกแตง่” อาคาร เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความ

สมบรูณท์ัง้ในเชิงความวิจิตร และความหมายอนัทรงคณุคา่ที่สือ่ผา่น “ระบบสญัลกัษณ”์ ของอาคารนัน้ๆ 
จากความสมัพนัธท์างรูปทรงเรอืที่ตอ้งเหมือนกนัเพื่อความเรยีบง่ายในบทบาทของการเป็นหนา้ฉากส าคญัใหก้บั

พระบรมมหาราชวงั การออกแบบในเชิงรายละเอยีดนัน้ส  าคญัอยา่งยิ่งเพื่อสรา้งความแตกตา่งอนัเป็นลกัษณะเฉพาะที่
แทนคา่มาจากเรอืพระที่นั่งส  าคญัทัง้ 4  

ซึง่ในเชิงรายละเอียดที่แตกตา่งกนัในสว่นเครือ่งประกอบ จะสามารถแสดงออกไดถ้ึงลกัษณเ์ฉพาะของ
อาคารทัง้ 4 หลงัมีดงันี ้5 

                                                 
4 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, โครงการ การสรา้งสรรคเ์อกลกัษณส์ถาปัตยกรรมไทยสมยัใหม่ การก่อรูปทางสถาปัตยกรรม, 2-35. 
5 สมคิด จิระทศันกลุ, อภิธานศพัทช์่างสถาปัตยกรรมไทย 1,(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร : 2559), 26. 
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3.1 เรือพระที่น่ังสุพรรณหงส ์

 
ภาพที่ 17 ภาพรา่งแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรอืพระที่นั่งสพุรรณหงส ์

 

3.2 เรือพระที่น่ังอนันตนาคราช 

 
ภาพที่ 18 ภาพรา่งแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรอืพระที่นั่งอนนัตนาคราช 

 
3.3 เรือพระที่น่ังอเนกชาติภุชงค ์

 
ภาพที่ 19 ภาพรา่งแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรอืพระที่นั่งอเนกชาติภชุงค ์

 
3.4 เรือพระที่น่ังนารายณท์รงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 

 
ภาพที ่20 ภาพรา่งแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรอืพระที่นั่งนารายณท์รงสบุรรณ รชักาลที่ 9 
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บทสรุป 
พระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารคเป็นพระราชพิธีที่มีประวตัิศาสตรต์่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

ตัง้แตค่รัง้สมยัอดีตสบืเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจบุนั ซึง่ในทกุครัง้ที่มีการจดัพระราชพิธีนีข้ึน้ในแตล่ะครัง้นัน้ ก็จะไดร้บั
ความสนใจจากทัง้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก การจัดท าโครงการพิพิธภัณฑก์ระบวน
พยหุยาตราชลมารคขึน้เพื่อตอบวตัถปุระสงคด์งัที่กลา่วไวท้ี่บทน าแลว้นัน้ ดจูะไมเ่ป็นการขดัเขินแตอ่ยา่งใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลานีท้ี่เศรษฐกิจของชาติไทยแข็งแกร่งอยู่ได้ดว้ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
เชิงวฒันธรรม ผนวกกบัแผนการพฒันากรุงรตันโกสินทรท์ี่จดัท าขึน้มาอยา่งมีระบบ ก็ยิ่งเป็นการตอกย า้ถึงความส าคญัของ
โครงการท่ีสมควรจะเกิดขึน้เป็นอยา่งมาก กอปรกบัพิพิธภณัฑสถานเรอืพระราชพิธีในปัจจบุนันัน้ การเขา้ถงึเป็นไปได้
ล  าบากมาก ดว้ยต าแหนง่ที่ตัง้ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีกองทพัเรอืและตัง้อยูใ่นเสน้ทางของชมุชนผูอ้ยูอ่าศยัในคลองบางกอก
นอ้ยเป็นอปุสรรค เรอืพระราชพิธีนัน้มีความวิจิตรงดงามเป็นอยา่งมาก แมม้องจากระยะไกลเมือ่เรอืพระราชพิธีลอ่ง
อยูใ่นแมน่ า้เจา้พระยา การเขา้ชมเรอืพระราชพธีิในระยะที่ใกลข้ึน้ภายใตก้ารดแูลในพิพิธภณัฑน์ัน้ นอกจากจะเปิด
โอกาสใหผู้ส้นใจเขา้ชมไดอ้ยา่งใกลชิ้ดทัง้ในแงค่วามสนุทรยีแ์ละในแง่องคค์วามรูท้างประวตัิศาสตรแ์ลว้นัน้ การดแูล
เรือพระราชพิธีภายใตร้ะบบการจัดการแบบพิพิธภัณฑท์ี่สมบูรณ์จะท าใหเ้รือพระราชพิธีคงสภาพอยู่ไดน้านมาก
ขึน้ เนื่องดว้ยเรอืพระราชพิธีนัน้ยงัคงมีการน ามาใชง้านอยู่ ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการใชง้านนัน้เป็นสิง่ที่หลกีเลีย่ง
มิได ้แตก่ารเก็บรกัษาและท านบุ ารุงในสถานท่ีที่เหมาะสมแก่การซอ่มแซม ดแูลรกัษา จะช่วยยืดอายกุารซอ่มบ ารุงเรอื
พระราชพิธีใหน้านครัง้ขึน้ 
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โครงการออกแบบเคร่ืองประดับเพือ่ใช้ขอความช่วยเหลือส าหรับผู้หญิง ทีไ่ด้แรงบันดาลใจ
มาจากวัฒนธรรมชนเผ่าแอชเทค 
Self-defense Jewellery inspired by Aztec’s culture 
 
เสรมิพร ดวงจินดา1 และ ยอดขวญั สวสัดี2  
Sermporn Duangjinda1 and Yodkwan Sawatdee2  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยและออกแบบเครื่องประดบัเพื่อใชข้อความช่วยเหลือส าหรบัผูห้ญิง ที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก

วฒันธรรมของชนเผ่าแอชเทคทัง้เรื่องวิธีการในการปกป้องผืนแผ่นดิน และอาณาเขตของตวัเองไม่ใหช้นเผ่าอื่นมา

รุกรานได ้รวมถึงความเช่ือและความศรทัธา ในเรือ่งการนบัถือพระอาทิตยเ์ป็นเทพเจา้การบชูายญัพระอาทิตย ์การนบั

เวลา และการใช้สญัลกัษณ์ในแบบของตัวเอง การด ารงชีวิตต่างๆ ที่ลึกลับและน่าคน้หา ซึ่งเครื่องประดับที่ได้

ออกแบบนีจ้ะเป็นอปุกรณเ์พื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัอนัตรายต่างๆ และเพื่อป้องกันตวัเองจากภยัอนัตราย

รอบตวัที่สามารถเกิดขึน้ไดท้กุที่ ทกุเวลา เพื่อใหป้ลอดภยัทัง้ชีวิตและทรพัยส์นิ 

การวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาอารยธรรม วัฒนธรรม พิธีกรรม และการด ารงชีวิตของชนเผ่า            

แอชเทค รวมถึงลวดลายความหมายของสญัลกัษณต์่างๆ ของชนเผ่าแอชเทค เพื่อออกแบบสรา้งเครื่องประดบัที่ใช้

เป็นอปุกรณใ์นการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัอนัตรายส าหรบัผูห้ญิง กระบวนการวิจยันัน้ไดศ้ึกษาขอ้มลูเก่ียวกบั

อารยธรรม วฒันธรรม พิธีกรรม ความเช่ือ สญัลกัษณแ์ละลวดลายของชนเผ่าแอชเทค เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบ

เครื่องประดบั และศึกษาอปุกรณท์ี่ใชใ้นการป้องกนัตวัจากภยัอันตรายในปัจจุบนั รวมถึงท่าทางพืน้ที่ของรา่งกายที่

เสี่ยงต่อการถูกจู่โจมไดง้่ายและจ าเป็นตอ้งปกป้องเป็นพิเศษ เพื่อน ามาวิเคราะหแ์ละน าไปใช้ในการออกแบบ

เครื่องประดับจากกระบวนการดังกล่าวจึงน าสู่การสรา้งสรรค์เครื่องประดับ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการขอความ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัอนัตรายส าหรบัผูห้ญิง โดยน าสญัลกัษณะ ลวดลายต่างๆของชนเผ่าแอชเทคมาตดัทอนและ

ประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ ซึง่การสรา้งเครือ่งประดบัในชดุนีม้ีจ  านวนทัง้หมด 4 ชิน้ ประกอบดว้ย สรอ้ยคอ เข็มกลดั 

ก าไลข้อมือ และต่างหู โดยใช้วัสดุโลหะประเภทเงินผสมผสานกับเทคนิคการลงสียา เย็นในส่วนของลวดลาย

เครื่องประดบั และหนงัเทียมในสว่นของเครือ่งประดบัที่ตอ้งการความยืดหยุน่ในขณะใชง้าน ซึง่เครื่องประดบัชดุนีจ้ะ

ท าใหผู้ท้ี่สวมใสม่ีความมั่นใจ และสามารถรบัมือกบัสถานการณอ์นัตรายที่ไมค่าดคิดได้อยา่งทนัทว่งที 

ค าส าคัญ : เครือ่งประดบั, วฒันธรรมแอชเทค, การออกแบบ, แรงบนัดาลใจ 
  
 

                                                           
1 ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 ภาควิชาการออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Abstract 
The following jewelry collection is inspired from the culture of Ashtech, a tribe from Africa. The 

Ashtech tribe is well known for their protective spirit as they never allowed the outsiders to attack their land. 
Therefore, the spirit of the Ashtech tribe is adapted into a functional jewelry collection, as it is designed to 
work as the protecting device for women in emergency circumstances. 

The civilization and the cultures of the Ashtech tribe in the aspects of their aesthetic and symbols 
are the major elements of the jewelry collection designing process. The jewelry collection will capture the 
beauty of the Ashtech tribe’s culture along with the protecting function. During the emergency 
circumstance, the jewelry will be attached to the reachable areas on the body to make it convenient for the 
usage. The collection is composed with four pieces of jewelry, which are a necklace, a brooch, a bracelets 
and a pair of earrings. Using silver metal material combined with the enamel technique in the pattern of 
jewelry And artificial leather in terms of jewelry that needs flexibility while in use. Their functions are to help 
the victim reach for help and attach color to the criminal in order to make them recognizable. Throughout 
the designing process, various materials are explored to find the most suitable and effective way of 
protecting the victim. Moreover, the inspiration from the Ashtech tribe is aiming to create the bravery spirit 
to the victim whenever and wherever they experience the unexpected situation. 
Keyword : Jewelry, Aztec culture, Design, Inspiration 
 

บทน า  
ภยัอนัตรายสามารถเกิดขึน้ไดร้อบตวัเรา โดยเฉพาะภยัที่เกิดขึน้กับผูห้ญิง เพราะผูห้ญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ 

ตกใจง่าย และดว้ยสรีระรา่งกายที่บอบบางและอ่อนแอกว่าผูช้าย จึงเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะลกัทรพัย ์     
ฉกชิงวิ่งราว ลวนลาม หรือแมก้ระทั่งการฆ่าข่มขืน ซึ่งเหยื่อเกือบรอ้ยเปอรเ์ซนตล์ว้นเป็นผูห้ญิงทัง้สิน้ ผูห้ญิงในยุค
ปัจจบุนั จึงจ าเป็นตอ้งหาอปุกรณเ์พื่อปอ้งกนัตวัเอง เพื่อความปลอดภยัของชีวิตและทรพัยส์นิ ซึง่ในการปอ้งกนัตวันัน้
มีมากมายหลายวิธีที่ท  าให ้ตวัเองพน้จากภยัอนัตรายนัน้ได ้อาจจะขึน้อยูก่บัสถานการณแ์ละสถานท่ีเกิดเหตดุว้ย ไม่
ว่าจะเป็นการปกป้องรา่งกายตวัเอง ปกป้องทรพัยส์ิน หรือแมก้ระทั่งการปกป้องพืน้ที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภยัอนัตราย 
เช่นเดียวกบัลกัษณะของการปกป้อง ป้องกนัอาณาเขตของชนเผ่าแอชเทคซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อาศยัอยู่บริเวณตอน 
กลางของเม็กซิโกในปัจจบุนั ที่มีความรกัและหวงแหนเขตแดนแผ่นดินของตวัเองมาก โดยไม่ยินยอมใหช้นเผา่อื่นลกุ
ล า้เขา้มาได้3 จนกลายเป็นท่ีรบัรูโ้ดยทั่วไปกนัของชนเผา่ในบริเวณใกลเ้คียงในเรือ่งของการปอ้งกนัอาณาเขตที่แฝงไป
ดว้ยวิธีการที่โหดรา้ย และสรา้งความหวาดกลวัใหก้ับชนเผ่าอื่นในบริเวณโดยรอบ เพราะคนที่ลกุล า้เขา้มาในพืน้ที่     
จะกลายเป็นเครื่องสงัเวยบูชายญัใหแ้ก่เทพเจา้ ซึ่งชาวแอชเทคมีความเช่ือและศรทัธาในเทพเจา้ และนับถือพระ
อาทิตยเ์ป็นเสมือนเทพเจา้ ชาวแอชเทคมีพิธีกรรมที่แสดงออกในเรือ่งความเช่ือ ความศรทัธาในเทพเจา้มากมายหลาย

                                                           
3 หา้อารยธรรมโบราณท่ีน่าสะพรงึกลวัของโลก (ฉบบัปรบัปรุง), สืบคน้เมื่อ 24 ธันวาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://writer.dekd.com/cammy/story/viewlongc.php?id=486572&chapter=434 
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พิธีกรรม แตห่นึง่ในนัน้คือพิธีบชูายญัซึ่งตอ้งน ามนษุยม์าเป็นเครื่องสงัเวยใหก้บัเทพเจา้พระอาทิตย์4 โดยมีความเช่ือ
ว่า ดวงอาทิตยด์ับสูญลงทุก ๆ ค ่าคืน จึงตอ้งการท าพิธีเพื่อปลุกพระอาทิตยข์ึน้มาอีกครัง้ในเช้าวันใหม่ จึงเรียก
พิธีกรรมนีว้า่พิธีบชูายญัเพื่อบวงสรวงแก่พระอาทิตย ์และพิธีกรรมนีต้อ้งใชเ้ลอืดและวิญญาณของมนษุยเ์ทา่นัน้ สว่น
มนษุยท์ี่น  ามาบชูายญัสว่นใหญ่ จะเป็นเชลยที่จบัมาไดจ้ากการรุกรานพืน้ที่ ซึ่งผูท้ี่ถกูจบัมาเป็นเชลยจะไม่มีวิธีการ
หรอืช่องทางในการหนีรอดไปไดแ้มแ้ตค่นเดียว จึงจ าเป็นตอ้งกลายมาเป็นเครือ่งสงัเวยใหก้บัเผา่แอชเทค5 แตใ่นความ
โหดรา้ยก็แฝงไปดว้ยวฒันธรรมอนัสวยงามในเรื่องของการแต่งตวัและการใสเ่ครื่องประดบั โดยเฉพาะหวัหนา้เผ่าที่
มกัจะนิยมใสเครื่องประดบัที่อลงัการเพื่อแสดงถึงพลงัอ านาจ โดยจะเนน้การใสเ่ครื่องประดบั เงิน ทองและหินเทอร์
ควอยซท์ี่ชาวเผ่าแอชเทคเช่ือว่าเป็นหินแห่งต านานเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุ่งเรือง จึงนิยมน ามาประดบัตกแต่ง
เครื่องประดบั และใสเ่มื่อประกอบพิธีตา่งๆที่ส  าคญัของชนเผา่ นอกจากสญัลกัษณข์องการใสเ่ครือ่งประดบัแลว้ ยงัมี
สญัลกัษณข์องการนบัเวลาในรูปแบบของตนเอง โดยนบัตามการเคลื่อนไหวของพระอาทิตยท์ี่ชาวแอชเทคนบัถือเป็น
เทพเจา้ โดยมีสญัลกัษณต์า่งๆที่ซอ่นอยู ่ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ที่เขา้ใจกนัระหวา่งคนในเผา่ 
 การออกแบบเครือ่งประดบัเพื่อใชข้อความช่วยเหลอืส าหรบัผูห้ญิง ที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากวฒันธรรมของ
ชนเผ่าแอชเทคทัง้เรื่องวิธีการในการปกป้องผืนแผ่นดิน และอาณาเขตของตวัเองไม่ให้ชนเผ่าอื่นมารุกรานไดร้วมถึง
ความเช่ือและความศรทัธา ในเรือ่งการนบัถือพระอาทิตยเ์ป็นเทพเจา้การบูชายญัพระอาทิตย ์การนบัเวลา และการใช้
สญัลกัษณ์ในแบบของตัวเอง รวมถึงการด ารงชีวิตต่าง ๆ ที่ลึกลับและน่าคน้หา จึงท าใหข้้าพเจ้าสนใจที่จะท า
เครื่องประดบัที่สามารถใชเ้ป็น อปุกรณเ์พื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัอนัตรายตา่ง ๆ และเพื่อปอ้งกนัตวัเองจาก
ภยัอนัตรายรอบตวั ที่สามารถเกิดขึน้ไดท้กุที่ ทกุเวลา เพื่อใหป้ลอดภยัทัง้ชีวิตและทรพัยส์ิน โดยเลือกใชส้ญัลกัษณ ์
และที่มาของชนเผ่าแอชเทคในการสรา้งเครื่องประดบัในครัง้นี ้เพื่อใหผู้้ที่สวมใสรู่ส้กึเขา้ถึงและเขา้ใจถึงเรื่องราวของ
การปกป้องการป้องกนัอนัตรายอย่างแทจ้ริง ซึ่งเครือ่งประดบัชุดนีส้ามารถใชข้อความช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัอนัตราย
ตา่งๆโดยการบีบ หรือกระแทกเครื่องประดบัใสต่วัคนรา้ยเพื่อใหส้ีที่บรรจุอยู่ภายในเครื่องประดบักระจายตวัออกมา
เลอะตวัคนรา้ยได ้ซึ่งสีที่เลอะออกมานัน้สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการระบุตวัคนรา้ยหรือน าสู่กระบวนการจบักุม
ต่อไป รวมถึงกระบวนวิเคราะหล์วดลายสญัลกัษณต์่างๆที่มีความหมายของชาวแอชเทค น ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ออกแบบเครือ่งประดบัเพื่อใหผู้ส้วมใสร่บัรูแ้ละเขา้ใจถึงวฒันธรรม ลวดลายสญัลกัษณข์องชาวแอชเทคอยา่งแทจ้รงิ 
 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อศกึษาอารยธรรม วฒันธรรม พิธีกรรม และการด ารงชีวติของชนเผา่แอชเทค  รวมถึงลวดลาย

ความหมายของสญัลกัษณต์า่งๆของชนเผา่แอชเทค 

2. เพื่อศกึษาอปุกรณเ์พื่อใชข้อความช่วยเหลอืแบบพกพาส าหรบัผูห้ญิง และทา่ทางการปอ้งกนัตวัเมือ่เกิด

ภยัอนัตรายฉกุเฉิน 

3. เพื่อวิเคราะหล์วดลายความหมายสญัลกัษณต์า่งๆ ของชนเผา่แอชเทคที่น ามาประยกุตใ์ชใ้นงาน

ออกแบบเครือ่งประดบัท่ีมาจากวฒันธรรม ลวดลายและเรือ่งราวจากชนเผา่แอชเทค 
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4. เพื่อออกแบบและสรา้งเครือ่งประดบัท่ีใชเ้ป็นอปุกรณใ์นการขอความชว่ยเหลอืเมื่อเกิดภยัอนัตราย

ส าหรบัผูห้ญิงโดยมีที่มาจากวฒันธรรม ลวดลาย และเรือ่งราวจากชนเผา่แอชเทค 
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แอชเทค เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบเครือ่งประดบั 
2.  ศกึษาเก่ียวกบัอปุกรณท์ี่ใชป้อ้งกนัตวัจากภยัอนัตรายในยคุสมยัปัจจบุนั รวมถึงทา่ทางพืน้ท่ีในรา่งกายทีม่กั 

จะเกิดอนัตรายไดง้่าย และจ าเป็นตอ้งปกป้องเป็นพิเศษเพื่อน ามาวิเคราะห์ และน าไปใชใ้นการออกแบบ
เครือ่งประดบั 

3.  ศกึษาวสัด ุเทคนิคและวิธีการท าเครื่องประดบัโดยอา้งอิงจากเครื่องประดบัเดิมที่มีความเช่ือ ความหมาย 
ในแบบฉบบัของชนเผ่าแอชเทค เพื่อน ามาสรา้งเป็นเครื่องประดบัที่ใชไ้ดใ้นปัจจุบนัแต่ยงัคงเรือ่งราว และ
กลิน่อายความเป็นเผา่แอชเทค 

4.  สรุปและวิเคราะหข์อ้มลูจากการศกึษาทัง้หมดเพื่อน าไปสูข่บวนการออกแบบไดท้ี่มีคณุภาพท่ีไดผ้า่นการ
วิเคราะหม์าแลว้ 

5.  ออกแบบและเขียนแบบเครือ่งประดบัแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
6.  ทดลองสรา้งแบบจ าลองเพื่อเพื่อหาขอ้บกพรอ่ง และด าเนินการแกไ้ขตอ่ไปก่อนการผลติจรงิ 
7.  สรา้งเครือ่งประดบัท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่ไดจ้ากการท าแบบจ าลองแลว้  

 
ผลการวิจัย  
1. วิเคราะหส์ัญลักษณแ์ละลวดลายของชนเผ่าแอชเทคสู่กระบวนการออกแบบ 
                การใช้สัญลักษณจ์ากการสวมใส่เคร่ืองประดับชาวแอชเทคสว่นมากในการใสเ่ครื่องประดบัของ

ชาวแอชเทคนิยมใสเ่ครือ่งประดบัทัง้ชนชัน้หวัหนา้เผา่ และชาวบา้นปกติทั่วไปจะแตกตา่งกนัท่ีวสัดขุองเครื่องประดบั 

และต าแหน่งในการสวมใส ่เช่น หวัหนา้เผ่าและขนุนาง จะเนน้ใสเ่ครื่องประดบัศีรษะ สรอ้ยคอ ต่างห ูหรือหนา้กาก 

เพื่อเพิ่มบารมีใหก้ับตนเอง และวสัดุที่น  ามาใชใ้นเครื่องประดบั ส่วนมากจะเป็นโลหะประเภทเงินและทอง ประดบั

ตกแต่งดว้ยหินที่หาไดใ้นทอ้งถ่ิน คือ หิน ปะการงั และเทอรค์วอยซ ์แต่ถา้เป็นชาวบา้นทั่วไป จะใสเ่ครื่องประดบัแค่ 

ตา่งห ูสรอ้ยคอ หรอืก าไลเท่านัน้ วสัดทุี่น  ามาใชจ้ะคลา้ยๆกนัคือเป็นวสัดทุี่สามารถหาไดจ้ากทอ้งถ่ิน น ามาประยกุต์

และดดัแปลงจนกลายเป็นเครือ่งประดบัท่ีบง่บอกถึงสญัลกัษณ ์หรอืชนชัน้ของชาวแอชเทค 

  การใช้สัญลักษณจ์ากการใช้สีของชนเผ่าแอชเทค  ส  าหรบัการใชส้ีเพื่อสื่อถึงสญัลกัษณต์่าง ๆ ของ

ชาวแอชเทคพบวา่มีการใชส้ ีอยู ่3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 1) การใชส้ทีาตวัแสดงถึงคนที่ถกูจบัมาเป็นเชลย เพื่อใชใ้นการ 

บชูายญัเทพเจา้ โดยทาตวัแบบไม่มีลวดลาย 2) การใชเ้ลือกจากผูท้ี่ถกูบชูายญัต่อเทพเจา้ น ามาทาใหก้บัเด็กทารก

เช่ือวา่จะท าใหเ้ป็นสริมิงคล และ 3) การใชส้ีทาตวัใหเ้ป็นลวดลายตา่ง ๆ แสดงถึงความมีอ านาจและระดบัชนชัน้ของ

หวัหนา้เผา่และขนุนาง ซึง่เป็นแนวทางการออกแบบที่เลอืกมาใชใ้นการออกแบบเครือ่งประดบัในครัง้นี  ้
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            ภาพที่ 1 การใสเ่ครือ่งประดบัของชาวแอชเทค                       ภาพที่ 2 การใชส้ีในเชิงสญัลกัษณต์า่งๆของชาวแอชเทค                                                                 

 ที่มา : http://www.komkid.com/feature/attachment/aztectem        ที่มา : http://www.komkid.com/feature/attachment/aztectem                                              

   
 การใช้สัญลักษณข์องรูปทรงเรขาคณิตลวดลายของชนเผ่าแอชเทคชนเผา่แอชเทคมีการใชส้ญัลกัษณ์
ของรูปทรงเรขาคณิตเป็นลวดลายในเชิงสญัลกัษณท์ี่สว่นมากเป็นการใชส้ญัลกัษณจ์ากสตัว ์ซึ่งสงัเกตไดจ้ากรูปป้ัน
หรือการถ่ายทอดออกมาจากงานศิลปะของชาวแอชเทค ซึ่งลวดลายเรขาคณิตนัน้ไดร้บัความนิยมในการน ามา
ดดัแปลงและประยกุตใ์ชจ้นถึงปัจจบุนั ตามที่เราพบเห็นตามเครือ่งประดบัชนเผ่าแฟชั่นในปัจจุบนั หรือแมก้ระทั่งการ
น ามาท าเป็นลายสกัก็ไดร้บัความนิยมเช่นกนั ดงันัน้ลายชนเผา่แอชเทคที่เป็นรูปแบบของเรขาคณิตนัน้ จึงเป็นรูปแบบ
ที่เหมาะสมในการน ามาตอ่ยอดสูแ่นวคิดในกระบวนการออกแบบเครือ่งประดบัตอ่ไป 
             

            การใช้สัญลักษณใ์นเชิงการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าแอชเทคการตอ่สูเ้พื่อปกปอ้งหรอืปอ้งกนัตวัเอง

ของชนเผา่แอชเทคนัน้เป็นการตอ่สูเ้พื่อปกปอ้งผืนแผน่ดินไม่ใหใ้ครมาลกุลานหรอืแย่งชิงไปได้ เนื่องจาก ชาวแอชเทค

เป็นชนเผา่ที่หวงแหนเขตแดนแผน่ดินของตวัเองมาก จนกลายเป็นท่ีรบัรูข้นานนามกนัมาเป็นชนเผา่ที่มีความโหดรา้ย

เรื่องการปอ้งกนัตวัเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวแอชเทคก็มีวิธีการปกป้องอาณาเขตของตนเองหลากหลายวิธี เช่นเดียวกบั

การปกป้องตัวเองจากภยัอนัตรายต่างๆในปัจจุบนัที่สามารถท าไดห้ลายวิธี  เช่นการต่อสูเ้พื่อการเอาตวัรอด หรือ

แมก้ระทั่งการใชอ้ปุกรณเ์พื่อขอความช่วยเหลอืในยามฉกุเฉิน ซึง่เป็นวิธีที่เหมาะกบัผูห้ญิงในยคุปัจจบุนัเป็นอยา่งมาก 

 

 
 

 
 
 
 

                                 ภาพที่ 3 ศิลปะจากรูปทรงเรขาคณิต                          ภาพที่ 4 การตอ่สูเ้พ่ือปกป้องอาณาเขต 
                    ที่มา : http://www.gypzyworld.com/article/view/535         ที่มา : https://washingtonera.tumblr.com 

 
 

http://www.komkid.com/
http://www.komkid.com/
http://www.gypzyworld.com/article/view/535
https://washingtonera.tumblr.com/


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                   A137 

 

2. วิเคราะหแ์ละออกแบบเคร่ืองประดับ 
 การออกแบบเครื่องประดบัไดแ้นวคิดมาจากรูปทรง ลวดลายบนเครื่องประดบัศีรษะของหวัหนา้

ชนเผา่ น ามาเป็นมาเป็นสว่นประกอบชิน้งาน ซึง่ใชว้สัดหุนงัเทียมแทนการสวมใสเ่สือ้ผา้ของบคุคลในยคุนัน้ ไมว่่าจะ

เป็นหวัหนา้เผ่าหรอืชาวบา้น โดยใชว้ิธีการซอ้นพบัของผา้ซึ่งเป็นสว่นประกอบอา้งอิงมาจากเครื่องประดบัศีรษะของ

หวัหนา้ชนเผ่าที่ใชข้นนกเรียงซอ้นกนัเพื่อบ่งบอกถึงความมีอ านาจ โดยลายที่ไดน้ัน้ไดจ้ากการตดัทอนลวดลายของ 

Aztec Calendar โดยใชเ้ทคนิคการกดัลาย การฉลลุาย และการลงสียาเย็นตามที่ไดจ้ากการวิเคราะหส์ีที่นิยมใชก้นั

ในชนเผา่แอชเทค 

          

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การตดัทอนลวดลายจากสญัลกัษณข์องเผ่าแอชเทค 

ที่มา : http://www.histomin.com/linepeg/pgpegamericas75.htm 

 

   การสรา้งสรรคผ์ลงานเครื่องประดับที่ไดจ้ากการวิเคราะหแ์นวทางในการออกแบบและไดเ้ลือกใช้

สญัลกัษณใ์นการออกแบบทัง้ 4 ลกัษณะที่ไดว้ิเคราะหม์านัน้เป็นแนวทางในการออกแบบที่สอดคลอ้งและเช่ือมโยง

กบัลกัษณะการตอ่สูใ้นปัจจบุนั ลกัษณะการป้องกนัตวัทา่ทางการปอ้งกนัตวัในรูปแบบตา่งๆ รวมถึงความนิยมในการ

ใสเ่ครื่องประดบัลวดลายชนเผ่าในปัจจุบนัที่นิยมใชเ้รขาคณิตมาประยกุตใ์ช้ และสอดคลอ้งกบัการใชเ้ครื่องประดบั

อนัทรงพลงัของหวัหนา้เผา่ที่เป็นเครือ่งประดบัศีรษะ โดยลวดลายในเครือ่งประดบัของหวัหนา้เผา่จะเนน้ และตดัทอน

รูปทรงที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตมาประยุกตใ์ช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ โดยการวิเคราะหท์ั้งลวดลาย และ

ความหมายของเครือ่งลวดลาย และเครือ่งประดบั จึงสามารถน าสูก่ระบวนการออกแบบเครือ่งประดบัเพื่อใชข้อความ

ช่วยเหลือส าหรบัผูห้ญิงที่ไดแ้รงบันดาลใจจากวัฒนธรรมชนเผ่าแอชเทค  โดยผ่านกระบวนการทดลองต่างๆ ทัง้ 

กระบวนการทดลองในเรื่องของสี และการทดลองในเรื่องของวัสดุที่น  ามาใช้  และเทคนิคในการสรา้งสรรค์

เครื่องประดบั เช่นการฉลลุาย การกัดลาย การลงสีบนโลหะ หรือแมก้ระทั่งเทคนิคในการใชเ้ครื่องประดบัเพื่อเป็น

อุปกรณ์ป้องกันตวัโดยใชเ้ทคนิคการปะทะ การบีบ เพื่อใหส้ีที่บรรจุอยู่ดา้นในสามารถกระจายออกมาเพื่อใชเ้ป็น

สญัลกัษณใ์นการขอความช่วยเหลือ และเป็นเทคนิคการใชเ้ครื่องประดบัที่ท  าใหส้ีดา้นในกระจายตวัออกมาไดด้ี แต่

ยงัคงรูปรา่งลกัษณะของเครือ่งประดบัไวเ้หมือนเดิม  

 

 

แนวทางที  ี  5 การประยี  กตใชลวดลายชนเผาแอชเทคในการออกแบบ 

การถี  กลายสามเหลี  ี ยม

ลงบนยางที  ี ใชในการบรรจี  เรี  องแสง

ลงสี  ยาเยี  นโดยใชสี  

ที  ี ไดจากการวี  เคราะห

สี  ที  ี ใชในชนเผาแอชเทค

การพี  บจี  บระบายของสวนประกอบ

ที  ี ตองสามารถยี  ดหนี  นไดเมี  ี อเจอแรงกระแทก

ดวยใชวี  สดี  เปนหนี  งเที  ยม

การฉลี  ลายบนโลหะ 

โดยใชลายเรขาคณี  ตที  ี ตี  ดทอน

มาจากลายของชนเผาแอชเทค

การกี  ดลายบนโลหะ

ที  ี ใชลวดลายเรขาคณี  ต

มาจี  ดองคประดี  บใหสวยงาม
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                            ภาพที่ 6 ลกัษณะการตอ่สูป่้องกนัตวัในปัจจบุนั                    ภาพที่ 7 เครือ่งประดบัลายชนเผ่าในปัจจบุนั 
                            ที่มา : https://dinamite1016.wordpress.com                 ที่มา :  https://www.notonthehighstreet.com 
                                        /แหลง่เรยีนรู/้แหลง่เรยีนรู-้เนือ้หา/                                 /lovethelinks/product/aztec-design      
               
3. การสร้างเคร่ืองประดับ 
              การออกแบบเคร่ืองประดับแบบ 2 มิติ กระบวนการออกแบบสรา้งสรรคโ์ดยการรา่งแบบ 2 มิติ โดย

การออกแบบชิน้งานตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะหส์ญัลกัษณ ์และลวดลายของชนเผ่าแอชเทคสู่กระบวนการ

ออกแบบ คือการใชส้ีเพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นแนวทางที่ ไดผ้่านกระบวนการวิเคราะห ์ทดลองทัง้เรื่องประเภท

ของส ีปริมาณของสีและการกระจายตวัของสทีี่ เหมาะสมกบัการน าไปประยกุตใ์ชก้บังานออกแบบเครื่องประดบัเพื่อ

ใชใ้นการขอความช่วยเหลอืส าหรบัผูห้ญิง โดยไดม้ีการออกแบบเครือ่งประดบัแบบ 2 มิติดงันี ้ 

 

 

 

 
ภาพที่ 8 สรอ้ยคอ                                  ภาพที่ 9 เข็มกลดั               ภาพที่ 10 ก าไลขอ้มือ 

            ที่มา : เสรมิพร ดวงจินดา                               ที่มา : เสรมิพร ดวงจินดา                              ที่มา : เสรมิพร ดวงจินดา             

  
 แนวความคิดในการออกแบบเครือ่งประดบัเพื่อใชข้อความช่วยเหลอืส าหรบัผูห้ญิงที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก
วฒันธรรมของชนเผา่แอชเทคนัน้ เป็นเครื่องประดบัที่สามารถถอดออกแยกจากกนัไดท้กุชิน้ ซึ่งจะสามารถใชง้านได้
อย่างสะดวกสบาย และสามารถดึงออกมาใชง้านไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซึง่ลกัษณะการใชง้านคือดึงออกมาเพื่อใหใ้นการ
กระแทกหรอืปอ้งกนัตวัเมื่อคนรา้ยเขา้มาในระยะประชิด สทีี่อยูด่า้นในจะกระจายออกมาเลอะตวัคนรา้ยได ้ 
  
ผลงานออกแบบเคร่ืองประดบั 

 ผลงานเครื่องประดับชิน้ที่ 1 สรอ้ยคอ ลกัษณะของสรอ้ยคอที่มีจีแ้ยกออกมาและสามารถดึง

ออกมาใชง้านไดเ้มื่อเกิดการณฉ์กุเฉิน เช่น มีคนรา้ยเขา้มาประชิดตวั ซึง่ผูส้วมใสส่ามารถดงึจีท้ี่เป็นแมเ่หลก็แยกออก

จากตวัสรอ้ย เพื่อน ามากระแทกและปะทะกบัตวัคนรา้ยได ้โดยสดีา้นในจะกระจายออกมาเลอะตวัคนรา้ย 
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ภาพที่ 11 ผลงานเครือ่งประดบัชิน้ที ่1 สรอ้ยคอ 
ที่มา : เสรมิพร ดวงจินดา 

  
ผลงานเครื่องประดบัชิน้ที่ 2 เข็มกลดั ลกัษณะของเข็มกลดัที่เป็นแม่เหล็ก สามารถดึงออกมา

ปะทะกบัตวัคนรา้ยไดโ้ดยใชแ้รงกระแทกเพื่อใหส้ดีา้นในกระจายออกมาเลอะตวัคนรา้ย 
  

 

 
 
 
 

ภาพที่ 12 ผลงานเครือ่งประดบัชิน้ที ่2 เข็มกลดั 
ที่มา : เสรมิพร ดวงจินดา 

ผลงานเครื่องประดบัชิน้ที่ 3 ก าไลขอ้มือ ลกัษณะของก าไลขอ้มือที่สามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์ขอ

ความช่วยเหลือได ้โดยตวัก าไลสามารถถอดแยกออกจากกนัเพื่อน ามาใชง้านได ้หรือจะสามารถใชง้านโดยใชแ้รง

กระแทกจากผูส้วมใสเ่ลยก็ได ้ซึ่งภายในก าไลขอ้มือนัน้บรรจุสเีรืองแสงไวด้า้นใน เมื่อเวลาไดร้บัแรงปะทะสีที่อยู่ดา้น

ในจะกระจายออกมาเลอะตวัคนรา้ยได ้

 

 

 
 

ภาพที่ 13 ผลงานออกแบบเครือ่งประดบัชิน้ที่ 3 ก าไลขอ้มือ 
ที่มา : เสรมิพร ดวงจินดา 

 
ผลงานออกแบบเครือ่งประดบัชิน้ที่ 4 ตา่งห ู ลกัษณะของตา่งหทูีเ่ป็นแบบหนบัสามารถดงึออกมา

ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก เมื่อเกิดเหตอุนัตรายตา่งๆ ซึง่ตา่งหจูะมีสว่นท่ีบรรจสุเีรอืงแสงไวภ้ายใน และสามารถดงึออกมา

บีบใสค่นรา้ยได ้
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ภาพที่ 14 ผลงานออกแบบเครือ่งประดบัชิน้ที่ 4 ตา่งห ู
ที่มา : เสรมิพร ดวงจินดา 

           

 ตารางที่ 1 การวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบเสือ้ที่เลอะสเีรอืงแสงจากการใชเ้ครือ่งประดบัปอ้งกนัตวัจากคนรา้ย          
 
 
 
 
 
 
 

   

สีที่เลอะเสือ้คนรา้ยทนัที 
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน  

90 % 

สีที่เลอะเสือ้คนรา้ยเม่ือปัด
ออกบางสว่น สามารถมองเห็น

ได ้50% 

สีที่เลอะเสือ้คนรา้ยเม่ือลา้ง
ออกดว้ยน า้ สามารถมองเห็น

ได ้30% 

สีที่ซมึจากเสือ้ผา้สูผิ่วหนงั
คนรา้ย สามารถมองเห็นได ้

20% 
 

บทสรุป 
 การวิจัยและออกแบบเครื่องประดับเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือส าหรบัผูห้ญิง ที่ไดแ้รงบันดาลใจมาจาก
วฒันธรรมของชนเผ่าแอชเทค ทัง้เรื่องวิธีการในการปกป้องผืนแผ่นดิน และอาณาเขตของตวัเองไม่ใหช้นเผ่าอื่นมา
รุกรานได ้รวมถึงความเช่ือและความศรทัธา ในเรือ่งการนบัถือพระอาทิตยเ์ป็นเทพเจา้การบชุายญัพระอาทิตย ์การนบั
เวลา และการใชส้ญัลกัษณใ์นแบบของตวัเอง รวมถึงการด ารงชีวิตตา่ง ๆ ท่ีลกึลบัและน่าคน้หา ซึง่เครื่องประดบัที่ได้
ออกแบบนีจ้ะเป็นอุปกรณเ์พื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภยัอนัตรายต่าง ๆ และเพื่อป้องกนัตวัเองจากภยัอนัตราย
รอบตวั ท่ีสามารถเกิดขึน้ไดท้กุที่ ทกุเวลา เพื่อใหป้ลอดภยัทัง้ชีวิตและทรพัยส์นิ  
 โดยเลือกใชส้ญัลกัษณ์การนบัเวลาซึ่งเป็นสญัลกัษณส์ าคญัในพิธีการบูชายญัของชาวแอชเทค และการ
วิเคราะหต์ัดทอนส่วนเครื่องประดับศีรษะของหัวหนา้เผ่า โดยเป็นการตัดทอนลวดลายเป็นลวดลายเรขาคณิตที่
สอดคลอ้งการการน ารูปทรงเรขาคณิตมาท าเป็นรูปป้ันในสมัยของชาวแอชเทคเชคเพื่อน ามาประยุกตใ์ช้ในงาน
ออกแบบ และมีการวิเคราะหก์ระบวนใช้สีในการขอความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการระบุตัวคนรา้ยที่ก่อเหตุ น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งเครือ่งประดบัในครัง้นีเ้พื่อใชส้ญัลกัษณใ์นเรื่องของสเีพื่อเป็นการขอความช่วยเหลอื จะท าใหผู้้
ที่สวมใสรู่ส้กึเขา้ถึง และเขา้ใจถึงเรือ่งราวของการปกปอ้งการปอ้งกนัอนัตรายอยา่งแทจ้รงิ รวมถึงลวดลายสญัลกัษณ์
ตา่ง ๆ  ที่มีความหมายของชาวแอชเทคน ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเครือ่งประดบัเพื่อใชใ้นการขอความช่วยเหลอื 
และสามารถปอ้งกนัตวัจากภยัอนัตรายได ้
 
 
 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                   A141 

 

อภปิรายผล 
 อภิปรายผลจากการวิเคราะหแ์ละทดลองแนวทางในการออกแบบ แนวทางในการขอความช่วยเหลือใน
รูปแบบต่างๆของชาวแอชเทค และการใชอ้ปุกรณเ์พื่อขอความช่วยเหลือส าหรบัผูห้ญิงในปัจจบุนั เช่นการใชเ้สยีงเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ การใชส้งเพื่อขอความช่วยเหลือ การใชส้เีพื่อขอความช่วยเหลอื หรือแมก้ระทั่งเทคนิคในการต่อสู้
ป้องกนัตวัเมื่อเกิดภยัอนัตรายในยามฉุกเฉิน จากการวิเคราะหแ์ละทดลองจึงไดเ้ลือกแนวทางการใชส้ีเพื่อขอความ
ช่วยเหลือซึ่งเป็นแนวทางการขอความช่วยเหลือหรือการป้องกันตวัในระดบั  1 ที่ไม่ท าใหผู้ใ้ชง้านและผูค้นรอบขา้ง
บาดเจ็บหรือเดือดรอ้นจากการใช้งาน เป็นการขอความช่วยเหลือหรือป้องกันตัวที่ท  าใหค้นรา้ยตกใจ และยังเป็น
อปุกรณท์ี่สามารถระบตุวัคนรา้ยที่ก่อเหตไุดเ้มื่อคนรา้ยหลบหนีซึง่สอดคลอ้งกบัการระบตุวัคนรา้ยของชนเผา่ แอชเทค
ท่ีบกุรุกเขา้มาในพืน้ท่ีเพ่ือจับมาเป็นเชลย สงัเวยในการบชูายญัตามความเช่ือและพิธีกรรมอนัศกัดิ์สิทธ์ิของชนเผ่า   
แอชเทค โดยมีการทดลองวสัดทุี่หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบลกัษณะในการใชง้านทัง้สมบตัิของวสัดุ ขอ้ดี ขอ้เสีย 
เพื่อน าว่าวิเคราะหห์าวสัดทุี่เหมาะสมในการผลิตชิน้งานเครื่องประดับ โดยสมบตัิของวสัด ุคือตอ้งยืดหยุ่น สามารถ
บีบหรือปะทะ กระแทกไดแ้ต่สามารถคืนรูปทรงเดิมได ้เนื่องจากเครื่องประดบัจะตอ้งบรรจุสีเรืองเรืองแสงไวภ้ายใน
เพื่อใชใ้นการปะทะใสต่วัคนรา้ยเมื่อเกิดสถานการณฉ์กุเฉินและสามารถใชเ้ครือ่งประดบัปะทะใสต่วัคนรา้ยไดก้ารใช้
แรงกระแทกหรอืแรงบีบเพื่อใหส้เีรอืงแสงกระจายตวัออกมาเลอะคนรา้ยได ้
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โครงการออกแบบเคร่ืองประดับเพือ่สะท้อนถึงความงามอันแสนเศร้าของวิถชีีวิตชาวนา 
ไทย ส่ือสารผ่านกระบือ  
Jewelry Design Project to Reflect the Sorrowful Beauty of a Thai Farmer's Lifestyle by 
Communicating Through Buffaloes  
 

ชตุิรศัมิ ์ศรสีขุ1 และ รองศาสตราจารย ์ดร.สภุาวี ศิรนิคราภรณ์2 

Chutirat Srisuk1 and Assoc.Prof.Dr.Supavee Sirinkraporn2 

 

บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค ์เพื่อสะทอ้นใหค้นในสงัคมปัจจุบนัตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ชนบทท่ีมีความสขุ ความผกูพนั ความอบอุน่ อนัมีรากฐานของคณุธรรมทางจิตใจ และแสดงออกถึงธรรมชาติแหง่การ
พึง่พาอาศยั ความโอบออ้มอาร ีรวมทัง้ความผกูพนัระหวา่งมนษุยก์บัสตัว  ์ 

โดยกระบวนการในการวิจยัมีขัน้ตอนการเก็บขอ้มลูจากการคน้ควา้เชิงเนือ้หา และการลงพืน้ท่ีส  ารวจ  

การใชค้วายท านาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย ์จงัหวดัสระแกว้ และพืน้ที่การใชเ้ครื่องจกัรท านาของ จงัหวดัปทุมธานี 

เพื่อสรุปหาความสมัพนัธร์ะหวา่งวิถีชีวิตชาวนากบัควาย และชาวนากบัเครือ่งจกัร ที่สามารถสือ่ใหเ้ห็นถึงความผกูพนั 

การเอือ้อารีต่อกัน การอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษยก์ับสตัว ์และวิถีชีวิตที่ถูกแทนที่  จากนัน้วิเคราะห์

ผลงาน ศิลปกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัสตัว์ เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดอารมณ ์และแสดงความรูส้กึผ่านองคป์ระกอบศิลป์ 

โดยเนือ้หาสาระดงักล่าว จะน ามาเป็นแนวทาง เพื่อพฒันาการออกแบบต่อไป แนวความคิดในการออกแบบครัง้นี ้

ผูว้ิจยัใชค้  าส าคญัคือ “เปิดเผยสาระส าคญัอย่างโจ่งแจง้” โดยไดท้ าการออกแบบรา่ง และทดลองวสัดสุว่นต่างๆของ

ควายมาเป็นวสัดุสรา้งสรรค ์และการใชส้่วนของร่างกายสตัวท์ี่เหลือจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสตัวอ์าทิ เขา หนัง 

กระดกู ดว้ยเทคนิคตา่งๆ ซึง่ผลสรุปท่ีไดน้อกเหนือจากความตอ้งการแสดงออกถึงความงามอนัโศกเศรา้ของวิถีชนบท

ไทย ยงัตอ้งค านกึถึงสว่นตา่งๆจากควายที่จกัตอ้งผลติขึน้ดว้ยวิธีการสรา้งใหม้ีน า้หนกัเบา เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม

ในน า้หนกัของชิน้งานเครือ่งประดบั และสอดคลอ้งกบัสรรีะของมนษุย ์ 

   

ค าส าคัญ : เครือ่งประดบั, วิถีชีวติชาวนาไทย, กระบือ  

 

 

 

 

                                                           
 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 

2 “เรื่องเดียวกนั” 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to reflect people in today's society to realize the change of a 
happy rural lifestyle, attachment, warmth based on mental morality, and to demonstrate the nature of 
interdependence and generosity including the commitments between humans and animals.  

The research process consisted of data collection from content research and field survey of the 

use of buffaloes in Kasorn Kasiwit School in Sa Kaeo and the use of agricultural machinery in Pathum Thani 

in order to summarize the relationship between the lifestyle of farmers and buffalo and between the farmers 

and the machinery that can convey the relationship, mutual relations, coexistence between humans and 

animals as well as the lifestyle that has been replaced. After that, artistic works related to animals will be 

analyzed to study how to convey emotions and express sensations through artistic elements.  

The aforementioned content will be used as a guideline for further design development. In this design 

concept, the researcher used the key word as "Obviously reveal the subject matter" by sketching and 

designing materials from buffalos, and using body parts that are left from the slaughterhouses such as 

horns, leather and bones by various techniques. In addition to the beautiful sorrow of Thai rural life, it is 

important that we need to consider making lightweight jewelry from buffalo parts and suitability for human 

physical appearances. 

 

Keywords : Jewelry, Thai Farmer's Lifestyle, Buffaloes  
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บทน า 
 อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคนไทยมาเป็นเวลาชา้นาน เนื่องจากภมูิประเทศ ทรพัยากร สิ่งแวดลอ้ม 

และภมูิอากาศเอือ้อ านวย3 อาชีพหลกัของคนไทยคือการท านา ประกอบกบัคนไทยมีการบรโิภคขา้วเป็นอาหารหลกั 

วิถีชีวิตการเพาะปลกูขา้วจึงเป็นพืน้ฐานส าคญัของประเทศ  
 ในอดีตการท าเกษตรกรรม มีการพึง่พาแรงงานจากสตัวม์าเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5,000 ปี ควายเป็นสตัวท์ี่
ชาวนาใชเ้ป็นแรงงานอยา่งดี มีหนา้ที่ลากไถ คราดนา ฯลฯ แมแ้ตม่ลูควายก็ใชเ้ป็นปุ๋ ยส  าหรบัพืชได ้หากพิจารณาวงจร
ชีวิตและความเป็นอยูข่องควาย จกัเห็นไดว้า่ ควายเป็นสตัวท์ี่มแีตใ่ห ้ยามมีชีวิตก็ใหแ้รงงาน เป็นพาหนะเดินทาง เป็น
สตัวเ์ลีย้งที่ชว่ยคลายความเหงา และยงัเกลาจิตใจของชาวนาใหอ้อ่นโยน ชาวนาในอดีตจึงเลีย้งควายดว้ยความรกั 

ความผกูพนั และดแูลเป็นเสมือนคนในครอบครวั4 ดงัจะเห็นไดจ้าก ประเพณีการท าขวญัควาย เพื่อขอขมาตอ่ควายที่

เคยใชแ้รงงานอยา่งหนกัในฤดกูารท านา โดยเมื่อถงึคราวที่ควายท างานใหก้บัชาวนาไมไ่หว ชาวนาก็จะเลีย้งดคูวาย
จนกวา่จะตายจากกนั วถีิแบบชนบทเช่นนีท้ี่ตัง้อยูบ่นรากฐานทางจิตใจ อนัค านงึถึงคณุธรรม ศีลธรรม และความเอือ้

อาทร5เป็นส าคญั ควายจงึเป็นเครือ่งมือที่ส  าคญัในการสรา้งความมั่นคงใหก้บัชาวนาจนท าใหค้วายกลายเป็นสตัวท์ี่

เป็นเพื่อน และเป็นสตัวท์ีม่ีบญุคณุกบัชาวนาอยา่งมาก  
 ตอ่มาเมื่อมีความเจรญิกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ระบบทนุนิยมแพรก่ระจายออก
สูช่นบท มีการน าเครื่องมือเครือ่งใช ้เครือ่งจกัรกลมาใชใ้นภาคการเกษตร ท าใหค้วายถกูแทนที่ดว้ยเครือ่งจกัร เพราะ
เครือ่งจกัรเป็นเสมือนเครือ่งชีว้ดัความเจรญิ และเป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินชีวิต แมว้า่ความเจรญิจากระบบทนุนิยม
อาจสรา้งความกา้วหนา้ดา้นเศรษฐกิจดว้ย รถไถนา ปุ๋ ยเคมี ซึ่งสิง่เหลา่นีไ้ดร้บัความนิยมเพราะไมต่อ้งดแูลรกัษาให้
ความสะดวกสบายและรวดเร็ว จึงกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแนวความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรกรรมของ
ชาวนา จากอาชีพเพื่อเป็นการหล่อเลีย้งชีวิต หรือการค้าขายระบบชุมชน พัฒนาเป็นสังคมการเกษตรแบบ
อตุสาหกรรม การเกษตรลกัษณะนีส้ง่ผลใหว้ิถีชีวิตชาวนากับควายเปลี่ยนแปลงไป ควายถกูลดบทบาทลง และถูก
มองวา่เป็นสิง่ลา้หลงั โดยชาวนาบางคนขายควายหลงัฤดกูารท านาเสรจ็สิน้ เพราะไมม่ีอาหารเพื่อเลีย้งควาย หรอืการ
ขายควายที่ไม่สามารถท างานได ้เนื่องจากมีอายุมาก แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ส่งผลต่อพืน้ฐานดา้นจิตใจ 
เนื่องจากมนษุยเ์ริม่มีจิตใจที่แข็งกระดา้ง มุง่หวงัตอ่สิ่งที่ใหม้ลูค่ามากกวา่คณุคา่ จิตส านกึถดถอย รวมทัง้ มิไดร้บัการ
ขดัเกลาทัศนคติที่ดี จากที่เคยไดร้บัการฝึกฝนใหม้ีความละเอียดอ่อนและอ่อนโยนจากการเลีย้งดูสตัว ์ควายใน
ปัจจุบนัจึงหลงเหลอืสภาพเป็นเพียงสตัวเ์ลีย้งเรร่อ่นกลางทอ้งทุ่งนาที่ถกูชาวนาเลีย้งเพียงเพื่อใหไ้ดก้ าไรส าหรบัขาย
ใหก้บัโรงฆา่สตัว ์หรอืเป็นอาหารของมนษุยเ์ทา่นัน้เอง 
 จากที่ไดก้ลา่วมาในขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความรูส้กึโศกเศรา้ และเวทนาหดหูต่่อสตัวท์ี่เป็นดั่งตวัแทนของ
วิถีชีวิตแบบชนบท เป็นรากฐานดา้นจิตใจที่คอยขดัเกลาใหม้นษุยต์ัง้อยูบ่นพืน้ฐานแหง่ความดีงาม คณุธรรม ศีลธรรม 
และความเอือ้อาทรต่อกัน ซึ่งผูว้ิจัยเช่ือว่า ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และเครื่องจักรไม่สามารถยกระดบั

                                                           
 3 บรูพาจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ การเกษตรสมยักรุงสโุขทยั และกรุงศรีอยธุยา. เขา้ถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2562. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p010.html  

 4 จรญั จนัทลกัขณา, ควายไทยในระบบไรน่าไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2524).32 
 5 เอ่ียม ทองดี, ควายไทยสตัวก์ตญัญ ูผูถ้กูลืม (กรุงเทพฯ: บริษัท เลิฟแอนดล์ิฟเพรส, 2543).97 

 

http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p010.html
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จิตใจมนษุยใ์หส้งูขึน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงตอ้งการสรา้งเครื่องประดับเชิงศิลปะ  โดยสื่อสารผ่านวสัดเุขาควายใหส้ามารถ
สะทอ้นความงามอนัแสนเศรา้ของวิถีชีวิตชาวนากบัควาย เพื่อใหค้นในสงัคมปัจจุบนัไดต้ระหนกัถึงการเปลีย่นแปลง
ของวิถีชีวิตชนบทที่มีความสขุ ความผูกพนั ความอบอุ่น และแสดงออกถึงธรรมชาติแห่งการพึ่งพาอาศยัอย่างโอบ
ออ้มอารรีะหวา่งมนษุยก์บัสตัว ์ซึง่ถกูเทคโนโลยี และความทนัสมยัเขา้มาแทนที่ 
  

วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบัเชิงศิลปะโดยสือ่สารผา่นวสัดเุขาควาย แสดงออกถงึความงามอนัแสน
เศรา้ของวถีิชีวิตชาวนาไทยกบัควาย 
 2.เพื่อสะทอ้นใหค้นในสงัคมปัจจบุนัตระหนกัถึงการเปลีย่นแปลงของวิถีชีวติชนบทท่ีมคีวามสขุ ความผกูพนั 
ความอบอุน่ อนัมีรากฐานของคณุธรรมทางจิตใจ และแสดงออกถึงธรรมชาติแหง่การพึง่พาอาศยั ความโอบออ้มอาร ี
รวมทัง้ความผกูพนัระหวา่งมนษุยก์บัสตัว ์
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหท์ัศนธาตุ และการออกแบบ ไดม้ีการน าสตัวท์ี่คนไทยมีความคุน้เคย มีหนา้ที่หลกัที่ส  าคญั 
สรา้งประโยชนใ์หก้บัคนไทยมากมายตัง้แตอ่ดีตอยา่ง “ควาย” มาเป็นตวัแทนส าคญัในน าเสนอเรือ่งราว ดว้ยการ 
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หยิบยกองคค์วามรูข้อง สามารถ จับโจร ผูรู้เ้รื่ององคป์ระกอบศิลป์งานประติมากรรม6 มาถ่ายทอดแนวคิดอัน

ประกอบไปดว้ย ความมีขนาดใหญ่ ทา่ทาง และอารมณ ์ซึง่สรุปเป็นค าส าคญั(Key Word) ไดค้ือ “เปิดเผยสาระส าคญั
อย่างโจ่งแจง้” จากนัน้ไดท้ าการวิเคราะหท์ศันธาตจุากควาย เพื่อสรา้งสรรคอ์ย่างสอดคลอ้งกบัสรีระของมนษุย ์อาทิ 
สว่นที่มีพลงัในการสื่อสาร, แสดงอารมณ ์และเกิดการรบัรูไ้ดด้ี โดยพบว่าการใชรู้ปรา่ง ท่าทาง ดวงตา และใบหนา้
ของควาย จกัสง่ผลต่อการรบัรู ้เกิดอารมณ ์และความรูส้กึสะเทือนใจในเนือ้หาเรื่องราวนัน้ได ้จึงน าไปสูก่ารพฒันา 
เพื่อการออกแบบรา่งเครือ่งประดบัเชิงศิลปะ 
 

 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบรา่ง 
 

 กระบวนการทดลองวัสดุและเทคนิค จากการวิเคราะหส์รรีะควายในขา้งตน้ พบวา่ทศันธาตจุากตวัควาย
เป็นสิง่ส  าคญัในการสง่พลงั แสดงอารมณ ์หรอืช่วยอธิบายเนือ้หาเรือ่งราวนัน้ได ้ดงันัน้ในการคดัเลอืกวสัดจุึงตอ้งเป็น
แนวคิดเดียวกนั เพื่อใหว้สัดเุป็นตวัช่วยสง่เสริมอารมณ ์และความรูส้กึใหม้ากขึน้ และก่อใหเ้กิดการรบัรูต้่อเหตกุารณ์
ที่แปรเปลี่ยนไปของวิถีชีวิตชนบท โดยผูว้ิจัยไดค้ดัเลือกวัสดุจากโรงฆ่าสตัวท์ี่เก่ียวขอ้งกับส่วนร่างกายควายอัน
ประกอบไปดว้ย หนงั เขา และกระดกู มาท าการทดลองวสัด ุดว้ยเทคนิคต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาเรื่องราว 
และหาความเป็นไปไดใ้นการสรา้งชิน้งาน 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองวสัด ุและเทคนิค 

วสัด ุ เทคนิค รูปแบบ ผลลพัธท์ี่ได ้
หนงั 

 
 

1.ทบั 
 

การทบัลายเป็นการท าใหเ้กิดลายใหมบ่นพืน้ผิว 
วสัดยุงัคงรูปเดิม น า้หนกัปานกลาง ยืดหยุน่ได ้
และมีกลิน่สตัวแ์รง ซึง่ความหมายยงัคงเดิม 

 
 

                                                           
6สามารถ จบัโจร, ประติมากรรมกบัการสรา้งสรรค ์(นครราชสีมา: คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2559).47 
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ตารางที1่ แสดงผลการทดลองวสัด ุและเทคนิค (ตอ่) 
หนงั
(ตอ่) 

 
2.กดัผิว 

 

สามารถท าใหรู้ปทรงมีเกิดขึน้หดตวั เป็นการท าลาย
พืน้ผิวใหส้หีลดุลอกบางสว่น วสัดโุคง้งอไดด้ี มี
น า้หนกัปานกลาง และมกีลิน่สตัวแ์รง 

 
3.ฟอก+ตาก 

 

รูปทรงเกิดการหดตวั เป็นการท าลายพืน้ผิวเดิมใหใ้ส
สะอาด วสัดยุงัโคง้งอได ้มีน า้หนกัเบาและมีกลิน่
สตัวแ์รง ท าใหค้วามหมายเปลีย่นไป 

เขา 
 

 
1.จกั 

 

การจกัแผน่เรยีบเป็นการท าลายรูปทรงเดิมใหว้สัดุ
น า้หนกัเบา โคง้งอได ้พืน้ผิวลืน่ และมีกลิน่สตัวเ์บา
บาง ท าใหค้วามหมายเปลีย่นไป 

 
2.ตดัแตง่ 

 

การตดัแตง่เป็นการท าลายรูปทรงใหม้ีน า้หนกัเบาขึน้ 
แตไ่มย่ืดหยุน่ และมีกลิน่สตัวเ์บาบาง ท าให้
ความหมายเปลีย่นไป 

 
3.แกะสลกั 

 

การแกะสลกัจะยงัคงรกัษารูปเดมิไว ้เป็นการเพิ่ม
ลวดลายใหมบ่นพืน้ผิว วสัดโุคง้งอไมไ่ด ้มีน า้หนกั
มาก และมกีลิน่สตัวบ์างเบา ท าใหค้วามหมายยงัคง
เดิม 

 
4.ฟอก 

 

เป็นการท าลายรูปทรงเดิมใหเ้ปลีย่นไปอยา่งมาก 
วสัดนุ า้หนกัเบาขึน้ โคง้งอได ้และมีกลิน่สตัว ์แตไ่ม่
คงทน ท าใหค้วามหมายเปลีย่นไป  

กระดกู 
 

 
1.บดผสมดิน 

 

เป็นการท าลายรูปทรงเดิมใหเ้กิดเป็นรูปทรงใหม ่
วสัดมุีน า้หนกัเบา เปราะง่าย และมีกลิน่สตัวบ์างเบา 
ท าใหค้วามหมายเปลีย่นไป 

 
2.แกะสลกั 

 
 

การแกะสลกัเป็นการท าลายรูปทรง และพืน้ผิว ให้
เกิดรูปแบบใหม ่วสัดโุคง้งอไมไ่ด ้มีน า้หนกัมาก และ
มีกลิน่สตัวแ์รง ท าใหค้วามหมายเปลีย่นไป 

 
3.ตดัแตง่ 

 

เป็นการท าลายรูปทรงใหม้ีน า้หนกัเบาขึน้ แตไ่ม่
ยืดหยุน่ และมีกลิน่สตัวเ์บาบาง ท าใหค้วามหมาย
เปลีย่นไป 
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 สรุปผลการทดลองวัสดุ เทคนิคให้เหมาะสมกับงาน จากการทดลองวสัด ุและเทคนิคพบว่าวสัดเุขา

ควาย เป็นสว่นสรรีะส าคญัของควาย และมีจ านวนนอ้ยในหนึง่ตวั หากผูว้ิจยัไดห้ยิบยกวสัดนุีม้าท างานเครือ่งประดบั

เชิงศิลปะที่มีขนาดใหญ่ดว้ยแลว้นัน้ จะเป็นตวัช่วยสง่เสรมิอารมณ ์แสดงใหผู้ค้นไดเ้ห็นถึงการเปลีย่นแปลงอนันา่เศรา้

สลดตอ่ควายที่เป็นตวัแทนของวิถีชีวิตชนบทใหเ้กิดการตระหนกัถึง และคิดยอ้นกลบัไปยังสภาพสังคมในอดีตท่ีเคย

ผ่านมาได้ โดยในสว่นของเทคนิคไดเ้ลือกใชว้ิธีจกั เพื่อตอ้งการใหผ้ลงานมีน า้หนกัเบา และสามารถสรา้งใหเ้ขา้กับ
สรรีะควาย 

 สร้างชิน้งานเคร่ืองประดับเชิงศิลปะ สรุปไดว้า่การจะน าผูค้นเขา้สูเ่นือ้หาเรือ่งราว อนันา่สะเทือนใจครัง้นี ้
จะตอ้งอาศยัหลกัการรบัรูจ้ากการมองเห็นขนาดที่ใหญ่ ท่าทางของควายในบรบิทตา่งๆ เช่น การถกูฆ่า การตาย หรือ
การวิ่งหนี ก็จะสามารถสื่อถึงบริบทที่เปลี่ยนแปรของควาย รวมไปถึงดวงตา และใบหนา้ของควายที่เนน้ใหเ้ห็นถึง
ความยิ่งใหญ่ของอารมณค์วามเศรา้สลด เมื่อน ามาประกอบเขา้กบัการใชว้สัดเุขาควายก็จะสามารถเลา่เรือ่งราวผา่น
ผลงานใหเ้กิดความเขา้ใจ และประสบผลส าเรจ็ได ้ซึ่งผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอสรา้งเครื่องประดบัเชิงศิลปะในรูปแบบ 
3 มิติ โดยการสวมใสบ่นสรรีะรา่งกาย เป็นจ านวน 1 ชิน้  
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลงานแบบ 3 มิต ิ

 
อภปิรายบทสรุป 
 การศกึษาวิจยั และสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบัเชิงศิลปะในครัง้นี ้ไดใ้ชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู กระบวนการ
ทดลองวสัด ุและเทคนิค ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั คือ การถ่ายทอดแนวคิด และความรูส้กึจากขนาด
ทีใ่หญ่ ท่าทาง และอารมณ ์โดยการสื่อสารผ่านควายดว้ยทศันธาตทุางสรีระ และวสัดจุากเขาควาย แสดงใหเ้ห็นถึง
ความงามอนัแสนเศรา้ของวิถีชีวิตชาวนาไทยกบัควายที่เปลีย่นแปลงไปได  ้
 โดยกระบวนการสรา้งชิน้งานศิลปะเครือ่งประดบั ไดผ้ลลพัธจ์ากการใชข้นาดใหญ่ทีส่ามารถเรยีกรอ้งสายตา 

ความน่าสนใจ เป็นการสง่พลงัไปสูก่ารปะทะสายตาที่ก่อใหเ้กิดความเรา้ใจ และสรา้งการรบัรูไ้ดอ้ย่างชดัเจนมากว่า

สิ่งเรา้ที่มีขนาดเล็ก การใช้ท่าทางที่ชัดเจนในบริบทต่างๆของผลงานจะสามารถสื่อถึงเนือ้หาเรื่องราว และการ
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ถ่ายทอดอารมณท์ี่เห็นไดแ้บบตรงไปตรงมาจากสว่นตา่งๆของควายทัง้ในทศันธาต ุและวสัดขุองจริง โดยการท างาน

ของเครือ่งประดบัเชิงศิลปะจกัสรา้งความสะเทือนใจต่อผูพ้บเห็นผลงาน ใหไ้ดค้ิดยอ้นกลบัถึงวิถีชีวิตชนบทอย่างเมื่อ

ในอดีต เพื่อเป็นทางเลอืกหนึง่ในการช่วยฟ้ืนฟจิูตใจผูค้นในสงัคมปัจจบุนั 

 ผลงานเครื่องประดับเชิงศิลปะครัง้นี ้ผูว้ิจัยตอ้งการจะสะทอ้นใหผู้ค้นในสงัคมปัจจุบันตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปรของวิถีชีวิตชนบทที่มีความสุข ความผูกพัน ความอบอุ่น อันมีรากฐานของคุณธรรมทางจิตใจ และ

แสดงออกถึงธรรมชาติแหง่การพึง่พาอาศยัระหวา่งมนษุยก์บัสตัว ์ใหห้วนกลบัคืนมาภายในจิตใจของผูค้นอีกครัง้ 

 ข้อเสนอแนะ 1.จากการวิจัยสรา้งสรรคเ์ครื่องประดับเชิงศิลปะ เป็นการเรียนรู ้การรบัรูอ้ารมณ์ และ

ความรูส้กึที่เกิดจากการมองเห็นเครื่องประดบัท่ีมีขนาดใหญ่ และการเนน้ทา่ทาง ท าใหเ้กิดการรบัรูถ้ึงความรูส้กึเศรา้ 

และสะเทือนภายจิตใจใหม้ากขึน้กว่าเดิม และการสมัผสัดว้ยการสวมใสเ่ครื่องประดบัเชิงศิลปะ จะท าใหเ้กิดการ

เขา้ถึงเนือ้หา เรื่องราวได้ลึกซึง้อีกระดับจากการสมัผสัวสัดุจริง เทคนิควิธีการ หรือทศันธาตุต่างๆ ซึ่งองคป์ระกอบ

เหลา่นีจ้ะช่วยสง่เสริม และสะทอ้นใหผู้ส้วมใส่ไดเ้ห็นความหมายนยัยะส าคญัของสงัคมไทยที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไป 

อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัใกลชิ้ดระหว่างผลงานกบัจิตใจของผูส้วมใสโ่ดยอาศยัรา่งกายเป็นสื่อใหร้บัรู ้

และน าไปสูก่ารประชาสมัพนัธเ์รือ่งราวตอ่ผูพ้บเห็นผลงาน 

             2. เพิ่มเติมหากมีการสรา้งชิน้งานเครื่องประดบัจริง จะตอ้งมีการค านวณถึงน า้หนกัของ

ชิน้งานท่ีจกัน ามาประกอบกบัสรรีะของผูส้วมใสใ่หเ้กิดความเหมาะสมมากขึน้  
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การออกแบบเคร่ืองประดับทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากการมอบดอกไม้เป็นของขวัญแทนใจ 
Jewelry Design Project Inspired from The  Art Giving Flowers as Gifts 
 
ชนาทิพย ์สขุพอ่คา้1 และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐมาภรณ ์ประพิศพงศว์านชิ2 
Chanatip Sukpokar1 and Asst.Prof.Dr.Pathamaphorn Praphitphongwanit2 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาแนวความคิดของกระบวนการมอบดอกไมเ้ป็นของขวญั โดยมุ่งเนน้ 
การศึกษา และจ าแนกความหมายของการใชด้อกไมใ้นการสื่อสารเชิงสญัลกัษณต์ามวาระโอกาสที่พิเศษ เป็นการ
เสริมสรา้งคณุค่าทางความงามของการใชภ้าษา การเพิ่มพูนมิติทางศิลปะของการสื่อสารที่มีความซบัซอ้น น าไปสู่
การออกแบบงานเครือ่งประดบัแทนใจที่แสดงออกถึงตวัตน ภาวะทางจิตใจ สถานะ และรูปแบบความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูใ้หก้บัผูร้บั อนัก่อเกิดเป็นความงามที่มีคณุค่าทางจิตใจแก่ผูส้วมใส ่ภายใตก้ารระลกึนึกถึงเหตกุารณ ์หรือบคุคลผู้
มอบให ้และสง่เสรมิบ ารุงภาวะจิตใจที่แสดงถึงสนุทรยีภาพของกระบวนการมอบดอกไมเ้ป็นของขวญัโดยสมบรูณ ์
 กระบวนการวิจัยนัน้ จึงมีขัน้ตอนในการศึกษาขอ้มูลเพื่อรวบรวมเนือ้หาเก่ียวกบัวฒันธรรมการใชด้อกไม้
ของมนษุย ์สามารถจ าแนกหนา้ที่ในการใชง้านได ้4 ประการ คือ การใชด้อกไมใ้นการสกัการะบชูา การใชด้อกไมแ้ทน
สญัลกัษณ ์การใชด้อกไมก้ับการด าเนินชีวิต และการใชด้อกไมเ้ป็นของขวญั โดยมุ่งประเด็นไปที่กระบวนการใช้
ดอกไมเ้ป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความหมาย รวมไปถึงการสานสมัพนัธต์ามวาระโอกาสของการมอบใหเ้ป็น
ของขวญั เนื่องดว้ยความน่าสนใจของระบบกลไกที่ซบัซอ้นทัง้ในแง่ของการแทนค่าดอกไมเ้พื่อสื่อความหมาย และ
การสรา้งรูปแบบความสมัพนัธท์ี่พิเศษ แฝงไวซ้ึง่พนัธสญัญาความคาดหวงัในผลลพัธข์องการตอบแทนท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต ดงันัน้เมื่อวิเคราะหข์อ้มลูสามารถสรุปไดว้า่วาระโอกาสของการมอบดอกไมใ้หเ้ป็นของขวญัแทนใจนัน้แบง่ได้
เป็น 3 วาระส าคญั อนัไดแ้ก่ความรกั มิตรภาพ และความเคารพ ทัง้นีจ้ึงไดน้ ากระบวนการดงักลา่วมาเป็นแนวทางใน
การออกแบบผลงานเครือ่งประดบั โดยเริม่จากการศกึษา และทดลองเพื่อคน้หาวิธีการคงสภาพความงามของดอกไม้
ใหอ้ยูก่บัเราไดน้านที่สดุ ซึง่ขา้พเจา้ไดต้ดัสนิใจเลอืกการท าใหด้อกไมส้ดอยูใ่นสภาพของการเป็นดอกไมแ้หง้ทีค่งไวซ้ึง่
การสมัผสัถึงความงาม และความรูส้กึของการเป็นดอกไม ้แลว้จึงเริม่ตน้การทดลองเทคนิคดว้ยวิธีการปักเย็บรว่มกบั
การพฒันาตอ่ยอดวิธีการสงัเคราะหท์ศันธาตเุพื่อวิเคราะหแ์ยกแยะเฉพาะความงามที่เหมาะสมของแตล่ะวาระโอกาส
ที่แตกตา่งกนั น าไปสูก่ระบวนการคน้หาความสอดคลอ้งกบัพืน้ท่ีของรา่งกายในฐานะงานเครือ่งประดบัขัน้ตอ่ไป ผลที่
ไดส้ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการท างานรว่มกนัของงานเครือ่งประดบั สรรีะรา่งกาย และภาวะทางจิตใจของผูม้อบใหท้ี่
มีตอ่ผูส้วมใส ่จนเกิดเป็นการสรา้งผลงานเครือ่งประดบัแทนใจที่สะทอ้นแนวความคิดของกระบวนการสง่มอบดอกไม้
ใหเ้ป็นของขวญัตามวาระโอกาสที่พิเศษได ้
ค าส าคัญ : เครือ่งประดบั ของขวญั ดอกไมแ้หง้ การปักเย็บ 
 

                                                 
 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
  Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 

2 “เรื่องเดียวกนั” 
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Abstract 
 
 The objectives of this research are to study the concept of “the art of giving flowers as gifts” and 
classify the meanings of using flowers in symbolic communication on special occasions in order to enhance 
aesthetic value and complex dimension of the art of communication. As a result, the jewelry designs 
represent identity, mind, status and the relationship between the giver and receiver which to give the 
sentimental value to the wearers. 
 The research process is to gather information related to the culture of uses of flowers in our lives. 
The uses function can be classified into 4 ways which as a worship, a symbol, living life and a gift. The 
focus is on using flowers as media to exchange meaning and build relationships. Due to the attractiveness 
of representing flowers into symbolic and further precious relationship which the giver expects from the 
receiver, the analysis concludes that there are 3 special occasions for flowers giving includes love, 
friendship and respect. Therefore, the process of giving flowers as gifts has been used as a main idea of 
this design. Beginning with, studying and experiment to find the best way to preserve the beauty of flowers, 
I decided to dry the flowers and used embroidery technique to manage and develop the visual art elements 
to distinguish the particular beauty for each occasion also suit with human body. The result shows the 
coordination of jewelry, body and mind of the giver and the receiver that represent the idea of giving flowers 
as gifts. 
Keyword : Jewelry Gift Dried flowers Sewing 
 

บทน า 
 ดอกไม ้(Flower) คือก่ิงหรือกา้น เป็นหนึ่งในผลผลิตทางธรรมชาติที่ถกูสรา้งขึน้เป็นพิเศษ เพื่อท าหนา้ที่ใน
การขยายพนัธุข์องพืช3 โดยมีใบดอก (Floral Leaves) เป็นสว่นประกอบส าคญัในการสรา้งความประทบัใจ มีลกัษณะ
จูงใจดว้ยกลิ่น สีสนั และปฏิกิริยาตอบสิ่งเรา้ (Tropism) เพื่อดึงดูดมนุษย ์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใหเ้ขา้มาเป็นสื่อกลาง
ช่วยขยายพนัธุพ์ืชใหค้งมีชีวิตอยูต่อ่ไปได ้จึงเป็นจดุเริม่ตน้ของความสมัพนัธร์ะหวา่งดอกไมก้บัมนษุยใ์นเวลาตอ่มา 
 เมื่อมนษุยม์ีวิวฒันาการการเรียนรู ้และจดจ าในการอยู่รว่มกนักบัธรรมชาติมากขึน้ รูจ้กัปรบัตวั และสรา้ง
ระบบทางความคิดในการด ารงอยู่ การมีชีวิตตามขอ้จ ากดัของธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศยักนั ดอกไมจ้ึงเป็นหนึ่งใน
ความมหศัจรรยท์ี่มีอิทธิพลต่อจิตใจของมนษุย ์เป็นเครื่องที่แสดง และสื่อใหเ้ห็นถึงภาวะทางจิตใจ หรือความรูส้กึใน
การแสดงถึงคณุค่าความหลากหลายทางวฒันธรรม ไมว่า่จะเป็นการน ามาซึง่แหลง่อาหาร ยารกัษาโรค แหลง่ก าเนิด
งานศิลปกรรม ภาษาที่ใชส้ื่อสาร สญัลกัษณท์างความเช่ือ ความเลื่อมใสศรทัธา หรือแมแ้ต่การบ่งบอกเวลา และ
ฤดกูาลที่เปลีย่นแปลงไป ลว้นเกิดขึน้จากการที่มนษุยเ์รียนรู ้และสรา้งสรรคค์ณุค่าใหก้บัวตัถุ ดว้ยกระบวนการผลิต 
และเลอืกสรรวตัถอุยา่งมีสนุทรยีภาพ เพื่อการสกัการะรา่งกาย และจิตใจควบคูไ่ปกบัการสรา้งประเพณี พิธีกรรม และ

                                                 
 3 หมอ่มหลวงตุย้ ชมุสาย, ดอกไม้กับคน (นครหลวงฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2515), 1. 
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แนวคิดอนัเป็นอดุมคติที่สง่เสรมิความสมบรูณข์องการเป็นมนษุย์4 ก่อก าเนิดวฒันธรรมการใชด้อกไม ้(The Culture 
of Flowers) วิถีการด าเนินชีวิตที่ใชด้อกไมใ้นการช่วยขดัเกลาจิตใจของหมู่คนในสงัคม การสง่เสริมบ ารุงภาวะทาง
จิตใจ การเสริมสรา้งพลงังานดา้นบวก และการดึงสติจากที่เศรา้หมองใหก้ลบัมาดีขึน้ดว้ยระบบกลไกของดอกไม ้
สามารถจ าแนกหนา้ที่ในการใชง้านได ้4 ประการ คือ การใชด้อกไมใ้นการสกัการะบชูา การใชด้อกไมแ้ทนสญัลกัษณ ์
การใชด้อกไมก้บัการด าเนินชีวิต และการใชด้อกไมเ้ป็นของขวญั โดยมุ่งประเด็นไปที่กระบวนการใชด้อกไมใ้นการสง่
มอบเป็นของขวญั เนื่องดว้ยความน่าสนใจของระบบกลไกที่ซบัซอ้นซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายโอนความเป็นเจา้ของ 
หรือการน าเอาไปมอบให้แก่กันโดยการให้เปล่า5 นั้นหมายถึงการให้เพื่อน าเสนอความสัมพันธ์ในเชิงบวกของ
วฒันธรรมที่มนษุยใ์ชด้อกไมเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความหมาย การแทนความรูส้กึ และการสานสมัพนัธ์ใน
ฐานะการเป็นของขวญั ถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมส าคญัที่เนน้ย า้ถึงตวัตน สถานะ และรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้
ใหก้ับผูร้บั6 กลายเป็นเครือข่ายความสมัพันธ์ตัง้แต่ระดับบุคคลไปจนถึงในระดบัสงัคม ดว้ยระบบเศรษฐกิจของ
ของขวญั (Gift Economy) เป็นระบบกลไกการแลกเปลี่ยนหลกัของมนษุย ์ศิลปะการใหท้ี่แฝงไวซ้ึ่งการสง่สญัญาณ
บางอยา่งที่มีนยัของมลูคา่ พนัธสญัญาใจ และความหมายของการแลกเปลี่ยนซอ่นอยูภ่ายใตก้ระบวนการของ “การ
ใหข้องขวญั” เกิดเป็นความคาดหวงัถึงผลลพัธข์องการตอบแทนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่นความรกั ความเมตตา การ
คุม้ครอง หรือมิตรภาพที่ดีกลบัมา การต่างตอบแทน (Reciprocity) จึงถือเป็นสิ่งที่ท  าใหค้วามสมัพนัธ์ในทุกระดบั
ด าเนินต่อไปไดผ้่านการแลกเปลี่ยนของขวญัซึ่งกนัและกนั โดยผลก าไรที่ได ้คือการเพิ่มพนูในมิติทางสงัคม มมุมอง
ทางวฒันธรรมที่มีความซบัซอ้นมากไปกวา่การแลกเปลีย่นดว้ยเงินตรา7 
 ดอกไมจ้ึงรบัหนา้ที่เป็นสิ่งแทนใจเสมือนเครื่องมือสื่อสารเชิงสญัลกัษณใ์นแง่ของการใหค้วามหมาย และ
การสง่ต่อขอ้ความไปยงัผูร้บัสารไดเ้ขา้ใจถึงความรูส้กึ ผา่นรูปแบบของวฒันธรรมการมอบดอกไมเ้ป็นของขวญัตาม
วาระโอกาสที่แตกตา่งกนั เช่นการเลอืกใชด้อกกุหลาบสีแดงแทนการแสดงความรกัแบบคนรกั ดอกคารเ์นชั่นสีชมพู
แทนค านิยามว่าฉนัจะไม่มีวนัลืมคณุ ดอกมะลแิทนการแสดงถึงมิตรภาพที่ยั่งยืนของเพื่อน หรอืดอกเบญจมาศสีขาว
แทนการแสดงความเคารพนบัถือ ความซื่อสตัยต์่อผูท้ี่ตนเช่ือถือ ฯลฯ น ามาซึ่งการแบ่งหมวดหมู่ของภาษาดอกไม ้
(Language of Flowers หรอื Floriography) ไดเ้ป็น 3 วาระส าคญั อนัไดแ้ก่ความรกั มิตรภาพ ความเคารพ ตามวาระ
โอกาสที่เหมาะสม โดยมีการแปลค่าอารมณ ์และความรูส้ึกในการเป็นตัวก าหนดแนวทาง และรูปแบบของการ
สรา้งสรรคง์านเครือ่งประดบัตามวาระโอกาสส าคญัในขา้งตน้ จากภาพรวมการแยกกลุม่ชนิดของดอกไมต้ามการให้
ความหมาย เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงโทนสีในการจับอารมณ ์และความรูส้ึกตามวาระส าคญันัน้ๆ รวมไปถึงการแสดง
ความสมัพนัธร์ว่มของรูปลกัษณ ์และลกัษณะการเจรญิเติบโตของใบดอกที่ลว้นมีความแตกตา่งกนั คือ “ความรกั” จะ
เลือกใชส้ีโทนแดง หรือแดงอมม่วง (Burgundy) ในการแสดงความรูส้กึรกั ความหลงใหล ความอบอวนของความรกั 
โดยมีลกัษณะของใบดอกที่แสดงถึงการโอบกอด และความแนบแนน่ “มิตรภาพ” จะเลอืกใชส้โีทนเย็น จ าพวกสีฟา้ สี

                                                 
 4 ทศันฐ์รสชง ศรีกลุกรณ ์และคนอ่ืน ๆ, “ผี พราหมณ ์พทุธ: วฒันธรรมประดบัได”้ (รายงานวิจยั ภาควิชาออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557), 54. 
 5 Okrent, Arika. What’s the Difference Between a Gift and a Present?. เขา้ถึงเมื่อ 12 ตลุาคม 2562. เขา้ถึงไดจ้าก  
http://issue247.com/around247/difference-between-gift-and-present/ 
 6 วณฐัย ์พฒุนาค. Gift Economy : ว่าด้วยเร่ืองห่อๆ แกะๆ และการให้ของขวัญ. เขา้ถึงเมื่อ 12 ตลุาคม 2562. เขา้ถึงไดจ้าก 
https://thematter.co/social/politic-of-gift-economy/14838 
 7 วณฐัย ์พฒุนาค. วัฒนธรรมและความหมายชวนวุ่นวายในการแลกของขวัญท่ีถักสานความสัมพันธร์ะหว่างผู้คน. เขา้ถึงเมื่อ 
12 ตลุาคม 2562. เขา้ถึงไดจ้าก https://adaymagazine.com/gifting-culture/ 
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มว่งคราม และสชีมพอูอ่นในการแสดงความรูส้กึเป็นมิตร ความกลมเกลยีว ความสดใสรา่เรงิ ความออ่นโยน และเป็น
กนัเอง โดยมีลกัษณะของใบดอกที่มีขนาดเลก็ น่ารกั และการกระจายตวัรวมกนัเป็นกลุม่กอ้น และ “ความเคารพ” จะ
เลือกใช้สีโทนขาว สีเหลือง และสีน า้ตาลอ่อนในการแสดงความรูส้ึกอบอุ่น ความสง่าผ่าเผย น่าเกรงขาม และมี
ระเบียบแบบแผน โดยมีลกัษณะของการเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ใบดอกที่มีลกัษณะการผลบิานอยา่งเปิดเผย และ
สง่างาม น าไปสูแ่นวทางการออกแบบเครื่องประดบัแทนใจที่แสดงออกถึงตวัตน ภาวะทางจิตใจ สถานะ และรูปแบบ
ความสมัพนัธข์องผูใ้หท้ี่มีตอ่ผูร้บั อนัก่อเกิดเป็นความงามที่มีคณุคา่ทางจิตใจแก่ผูร้บัไดก้ระท าการสวมใส ่ภายใตก้าร
ระลกึนึกถึงเหตกุารณ ์หรอืบคุคลผูม้อบให้ และสง่เสริมบ ารุงภาวะจิตใจที่แสดงถึงสนุทรียภาพของกระบวนการมอบ
ดอกไมเ้ป็นของขวญัโดยสมบรูณ ์
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาแนวความคิดของกระบวนการมอบดอกไม้เป็นของขวัญผ่านรูปแบบ วิธีการ รวมถึงเนือ้หาที่
เก่ียวขอ้งในการคน้หากลไกการแลกเปลีย่นหลกัของมนษุยท์ี่แทจ้รงิ 
 2. เพื่อน าเสนอแนวความคิดอนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสื่อสารเชิงสญัลกัษณผ์า่นวฒันธรรมการสง่มอบดอกไมเ้ป็น
ของขวญัตามวาระโอกาสพิเศษ น าไปสูก่ารออกแบบงานเครื่องประดบัแทนใจที่แสดงออกถึงตวัตน ภาวะทางจิตใจ สถานะ 
และรูปแบบของความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้หก้บัผูร้บั อนัก่อเกิดเป็นความงามที่มีคณุคา่ทางจิตใจแก่ผูส้วมใส ่

วิธีด าเนินการวิจัย 
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ภาพที่ 1 ขัน้ตอนวิธีการด าเนินงานวิจยั 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหข์อ้มูล ทดลองวสัดแุละเทคนิคใหเ้หมาะสมกบังานเครื่องประดบั ซึ่งจากการคน้ควา้รวบรวม
ความหมายเชิงบวกของวฒันธรรมการมอบดอกไมเ้ป็นของขวญั สามารถสรุปไดว้่าวาระโอกาสส าคญัของการมอบ
ดอกไมใ้หเ้ป็นของขวญัแทนใจนัน้แบง่หมวดหมู่ไดเ้ป็น 3 วาระส าคญั อนัไดแ้ก่ความรกั คือการแสดงความรูส้กึรกัที่มี
ใจผูกพนัดว้ยความเสน่หา และความปรารถนาจะมอบใหแ้ก่คนรกั มิตรภาพ คือการแสดงความรูส้ึกถึงความเป็น
เพื่อน ความคุน้เคยถกูอธัยาศยักนัดว้ยใจที่ยินดี และความเคารพ คือการกระท าโดยเคารพที่แสดงอาการนบัถือ รูซ้ึ่ง
อปุการะที่ท่านท าให ้(กตญัญู) มกัจะเป็นความรูส้กึที่ผูน้อ้ยแสดงการมอบใหแ้ก่ผูท่ี้มีศกัดิ์สงูกว่าตามวาระโอกาสท่ี
เหมาะสม ซึ่งโดยสว่นใหญ่จะนิยมการมอบใหด้ว้ยดอกไมส้ดที่มีความสมบรูณแ์บบของใบดอกที่บานสะพรั่ง แต่ดว้ย
ขีดจ ากดัความคงทนของดอกไมจ้ึงท าใหห้มดสภาพความสวยงาม เกิดการแหง้เหี่ยว และย่อยสลายตามกาลเวลาที่
เปลีย่นไป สดุทา้ยแลว้ผูร้บัก็ตอ้งกระท าการทิง้ไปในท่ีสดุ จึงน าไปสูว่ิธีการคงสภาพความงามของดอกไมใ้หอ้ยูก่บัเรา
ไดน้านที่สดุ นัน้หมายถึงการท าใหด้อกไมส้ดอยู่ในสภาพของการเป็นดอกไมแ้หง้ที่คงไวซ้ึ่งการสมัผสัถึงความงาม 
และความรูส้ึกของการเป็นดอกไมอ้ยู่ ไม่ว่าจะดว้ยรูปทรง สีสนั หรือคุณลกัษณะพิเศษจากการแปรสภาพวัสดุที่
นา่สนใจรว่มกบัเทคนิคการปักเย็บ การสรา้ง Mood & Tone จากภาพรวมการแยกกลุม่ชนิดดอกไมต้ามความหมาย
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ของ 3 วาระโอกาสในขา้งตน้ เพื่อใชใ้นการแปลคา่ทางอารมณ ์การจบัลกัษณะความสมัพนัธร์ว่ม และสงัเคราะหท์ศัน
ธาตอุอกมาแยกแยะเฉพาะความงามที่เหมาะสมของแต่ละวาระที่มีความแตกต่างกนั หลงัจากนัน้จึงเลือกชนิดของ
ดอกไมโ้ดยการวิเคราะหจ์ากการเห็นพอ้งของวฒันธรรมในหลายๆ ประเทศ หรอืความเป็นที่นิยมทั่วไปใหไ้ดม้ากที่สดุ 
ในที่นีค้ือการเลือกใชด้อกกุหลาบสีแดงแทนความรูส้กึรกั ดอกไฮเดรนเยียแทนความรูส้กึขอบคณุ การใหก้ าลงัใจใน
ความเขา้ใจอนัลกึซึง้ของมิตรภาพความเป็นเพื่อน ดอกเบญจมาศสีขาว และสเีหลอืงแทนความรูส้กึเคารพนบัถือ จึง
ไดเ้ลอืกดอกไมท้ัง้ 3 ชนิดนีม้าใชท้ าการทดลองเป็นดอกไมแ้หง้ดว้ยกรรมวิธี ดงันี ้ 
 
ตารางที1่ ผลการทดลองที่เลอืกน ามาใชใ้นการสรา้งงานเครือ่งประดบั 

ดอกไม ้ วิธีการ ลกัษณะ ผลลพัธท์ี่ได ้ เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดอกกหุลาบ 
(Rose) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนัธุ์

ดอกเลก็ 
 
 
 
 
 

 

1. ทบั  

 

รูปรา่งแบน มี
การซอ้นทบัท่ี
นา่สนใจ สสีวย 

4 วนั 

 

รูปรา่งแบน มีสี
สวย พืน้ผิวนุม่
ลืน่ นา่สมัผสั 
 

4 วนั 

2. ตาก 

 

รูปทรง 3 มิติ  
มีสสีวย กลบี
หงิกงอ แขง็แรง
นา่สนใจ  

2 วนั 

3. รดี 

 

รูปรา่งแบน มีสี
แดงอมชมพู
สวย พืน้ผิวนุม่
ลืน่นา่สมัผสั 

6 
นาที 

4. อบดว้ย 
Silica Gel 
(Sand) 

 

รูปทรง 3 มิติ มี
สสีวย ยืดหยุน่ 
กลบีดอกหงิก
งอเลก็นอ้ย 

4 วนั 
 

5. อบดว้ย 
Silica Gel 
(Sand) กบั 
Microwave  

รูปทรง 3 มิติ มี
สมีว่งเขม้สวย 
ยืดหยุน่ กลบี 
หงิกงอเลก็นอ้ย 

9 
นาที 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10                                                                                                                            A156 

 

พนัธุ์
ดอก
ใหญ่ 

1. ทบั 

 

รูปรา่งแบน มี
ความซอ้นทบั 
มีสคีล  า้สวย ผิว
มีรอยพบัยน่ 

9 วนั 
 

 
 
ตารางที1่ ผลการทดลองที่เลอืกน ามาใชใ้นการสรา้งงานเครือ่งประดบั (ตอ่) 

ดอกไม ้ วิธีการ ลกัษณะ ผลลพัธท์ี่ได ้ เวลา 
 
 
 
ดอกกหุลาบ 
(Rose) 

 
 
 

พนัธุ์
ดอก
ใหญ่ 

 
 
 

1. ทบั 

 

รูปรา่งแบน มีสี
สวย พืน้ผิวนุม่
ลืน่นา่สมัผสั 
 

3 วนั 

2. อบดว้ย 
Silica Gel 
(Sand) 

 

รูปทรง 3 มิติ สี
แดงสวย โคง้
คลืน่ ยืดหยุน่
ผิวนา่สนใจ  

2 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไฮเดรนเยยี 
(Hydrangea) 

1. ทบั 
 
 
  

รูปรา่งแบน มีสี
มว่งออ่น และ
ฟา้เขม้สวย มี
กา้นแขง็ 

2 วนั 

2. ตาก 
 
 
  

รูปทรง 3 มิติ สี
เขม้สวย หงิก
งอเป็นคลืน่ 
เหนียว แขง็แรง   

1 วนั 

3. รดี 
 
 
  

แบน บอบบาง  
มีสซีีดอม
น า้ตาลไม่
สม ่าเสมอ 

5 
นาที 

4. อบดว้ย 
Silica Gel 
(Sand) 
  

รูปทรง 3 มิติ 
บิดพลิว้ คงรูป 
มีสชีมพอูมมว่ง
และฟา้เขม้สวย 

1 วนั 
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5. อบดว้ย 
Silica Gel 
(Sand) กบั 
Microwave  

รูปทรง 3 มิติ 
บิดพลิว้ สมีว่ง
ซีดแกมน า้ตาล
ในบางสว่น  

4 
นาที 

 

รูปทรง 3 มิติ มี
สนี  า้ตาลสวย 
แข็งแรง
นา่สนใจ 

5 
นาที 

 
 
 
 
ตารางที1่ ผลการทดลองที่เลอืกน ามาใชใ้นการสรา้งงานเครือ่งประดบั (ตอ่) 

ดอกไม ้ วิธีการ ลกัษณะ ผลลพัธท์ี่ได ้ เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ดอกเบญจมาศ 
(Chrysanthemum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนัธุ์

ดอกเลก็ 

1. ทบั 
 
 
  

แบน สซีีดอม
น า้ตาลสวย 
ผิวยบัยน่ มี
กลบีซอ้นทบั 

14 
วนั 

 

รูปรา่งแบน 
บอบบาง มีสี
สวยซีดลง
เลก็นอ้ย  

6 วนั 

2. ตาก 
 
 
  

รูปทรง 3 มิติ 
สสีวย หงิกงอ
เป็นริว้
นา่สนใจ 

11 
วนั 

3. อบดว้ย 
Silica Gel 
(Sand) 
  

รูปทรง 3 มิติ 
มีสสีวย
เสมือนจรงิ มี
กลบีบอบบาง 

4 วนั 
 

4. อบดว้ย 
Silica Gel 
(Sand) กบั 
Microwave  

รูปทรง 3 มิติ 
มีสเีขม้แกม
น า้ตาลสวย 
กลบีบอบบาง 

9 
นาที 
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พนัธุ์
กลบี
ดอก

เรยีวยาว 
(Spider) 

1. ทบั 

 

รูปรา่งแบน มี
สนี  า้ตาลไล่
เฉดสวย มี
การทบัซอ้น  

60 
วนั 

2. ตาก 

 

รูปทรงพู ่3 
มิติ มีสแีกม
น า้ตาลสวย 
กลบีเรยีวยาว 

30 
วนั 

 

การสรุปผล 
การสรุปผล และออกแบบชิน้งาน โดยใชผ้ลจากการทดลองวสัดุเป็นดอกไมแ้หง้เขา้สูก่ระบวนการคดัแยก

องคป์ระกอบรูปแบบเดิมของดอกไม ้จ าพวกกลีบดอก กา้นดอก เกสร มาแปรสภาพดว้ยเทคนิคการปักเย็บน ามาซึ่ง
รูปแบบการจดัวางซ า้ การทบัซอ้น สดัสว่นการใชส้ ีและวิธีการ รวมไปถึงการจดัระยะพืน้ท่ีวา่ง เพื่อใหเ้กิดรูปแบบใหม่ 
มีมิติที่น่าสนใจ และมีความแข็งแรงที่มากขึน้ผสมผสานรว่มกบัวสัดโุลหะเงินเป็นสว่นประกอบเสริมในการเพิ่มคณุค่า
ใหก้บังานเครื่องประดบั และสง่เสริมความโดดเด่นใหก้บัดอกไมแ้หง้ซึ่งเป็นวสัดหุลกั โดยเกณฑก์ารเลือกใชด้อกไม้
แหง้ดงัผลการทดลองที่ไดก้ลา่วมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลอืกจากความแข็งแรงของใบดอก มีสสีวย รูปทรงมีเอกลกัษณ์
นา่สนใจ และใชเ้วลาระยะสัน้ในการท าใหด้อกไมแ้หง้ น ามาสรา้งสรรคใ์หเ้กิดเป็นความงามบนชิน้งานเครือ่งประดบัท่ี
แสดงออกถึง 3 วาระโอกาสส าคญัของการสง่มอบดอกไมใ้หเ้ป็นของขวญัแทนใจทีม่ีความแตกต่างกนั ดว้ยความรูส้กึ 
และความหมายของการมอบให ้

 

   
 

ภาพที่ 2 การออกแบบชิน้งาน 
 

อภปิรายผล 
 การวิจยัครัง้นี ้เป็นไปเพื่อการสรา้งสรรคง์านเครือ่งประดบัท่ีแสดงออกถึงแนวความคิดของกระบวนการมอบ
ดอกไมเ้ป็นของขวญั ดว้ยการน าเสนอเครือ่งประดบัในรูปแบบของเข็มกลดัที่ใชด้อกไฮเดรนเยียเป็นวสัดหุลกัในการให้
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ความหมาย และการแทนค่าความรูส้กึของผูใ้ห้ โดยเลือกใชผ้ลการทดลองจากวิธีการตากรว่มกบัการอบ Silica Gel 
(Sand) ในไมโครเวฟ แลว้น ามาปักเย็บเพื่อจดัสรา้งความงามในลกัษณะใหม่ท าใหด้อกไมเ้หลา่นัน้อยู่ในรูปแบบที่มี
คณุคา่มากยิ่งขึน้ ผลที่ไดน้  าไปสูก่ารเป็นเครือ่งประดบัแทนใจทีผู่ม้อบใหแ้สดงออกถึงมิตรภาพความเป็นเพื่อน การให้
ก าลงัใจในความเขา้ใจอนัลกึซึง้ รวมไปถึงการใชแ้ทนค าขอโทษ หรือค าขอบคณุ น ามาซึ่งความคาดหวงัในมิตรภาพ 
และความรูส้กึที่ดีของผูร้บัที่จะตอบกลบัมาในอนาคต และถึงแมว้่าในช่วงเวลาต่อมาผลการทดลองของวิธีการตาก
ดอกไฮเดรนเยียจะมีสีที่ซีดลงตามอายขุยัของดอกไมท้ี่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสขีาวนวลแกมชมพูเพียงเล็กนอ้ย แต่ก็ยงั
คงไวซ้ึง่ความงามของเฉดสี สดัสว่นในวิธีการ รูปแบบการจดัวาง และความแข็งแรงในฐานะของงานเครือ่งประดบัที่มี
คณุคา่ทางจิตใจ สามารถน ามาสวมใสแ่ทนความรูส้กึของผูม้อบใหท้ี่สง่ไปถึงผูร้บัไดเ้ช่นเดียวกบัการมอบดอกไมโ้ดย
ปกติทั่วไป แต่เพิ่มพนูในมิติของสนุทรียภาพการช่ืนชมความงาม และการเก็บความรูส้กึที่ยาวนานกวา่ ซึ่งผูร้บัจะไม่
กระท าการทิง้ไปในทา้ยที่สดุ แตย่งัคงเก็บรกัษาไวเ้ป็นเครือ่งประดบัแทนใจในลกัษณะของการเก็บความรูส้กึ การหวน
ระลกึนึกถึงเหตกุารณ ์หรือบคุคลผูม้อบให ้รวมทัง้การสง่เสรมิบ ารุงภาวะทางจิตใจที่แสดงออกถึงสนุทรียภาพความ
ซบัซอ้นของกระบวนการมอบดอกไมเ้ป็นของขวญัโดยสมบรูณ ์
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Analysis of The Contemporary Shadow Puppet Nang Talung “The Southern Thai 

Revolutionaries” through the Sociological Theory of Jean-François Lyotard 1 
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บทคัดย่อ 

 หนงัตะลงุเป็นมหรสพท่ีมีรูปแบบเอกลกัษณเ์ฉพาะและมีความส าคญัทางศิลปวฒันธรรมในภาคใต ้การ

แสดงหนงัตะลงุมกัสะทอ้นเนือ้หาทางสงัคมและการเมืองรวมถึงวถีิชีวติความเป็นอยูข่องผูค้นไดอ้ยา่งแยบยลและ

สรา้งสรรค ์ทัง้ยงัแสดงอตัลกัษณแ์ละธรรมชาติลกัษณะนิสยัของคนใตไ้ดเ้ป็นอยา่งดี หนงัตะลงุเป็นศิลปะการแสดงที่

ผสมผสานทัง้การขบักลอน การพากย ์การประพนัธ ์หนงัตะลงุมิใชแ่คส่ือ่ความบนัเทงิ แตย่งัเป็นเครือ่งมือในการ

เผยแพรค่วามคิดสิง่ที่อยูใ่นใจของผูค้นในสงัคม และยงัแฝงเรือ่งราวค าสอนทางปรชัญาพทุธศาสนา หรอืคติศีลธรรม

ในการด าเนินชีวติ จึงเป็นช่องทางการเรยีนรูร้ว่มกนัทางสงัคมรูปแบบหนึง่ หนงัตะลงุจึงเป็นสือ่การแสดงที่มีคณุคา่

และมีประโยชนใ์นหลายดา้นท าใหก้ารแสดงประเภทนีไ้ดร้บัความนิยมตอ่ผูค้นในทอ้งถ่ิน และในปัจจบุนันายหนงั

ตะลงุยคุใหมไ่ดเ้พิ่มเทคนิคการแสดงใหส้นกุสนานทนัสมยัมากขึน้ เช่น รูปตวัละครหนงัตะลงุที่สวมใสเ่ครือ่งแตง่กาย

ตามสมยันิยมและการผสมผสานดนตรปีระกอบที่มีความรว่มสมยั สิง่เหลา่นีไ้ดด้งึดดูกลุม่คนรุน่ใหมใ่หห้นักลบัมา

สนใจศิลปะหนงัตะลงุมากกวา่ในอดีตที่ผา่นมา 

 ในความทรงจ าตอนเป็นเด็กครัง้ถึงเวลาเขา้นอน บิดาของขา้พเจา้จะนั่งที่นอกมุง้หลงัเงาไฟและน าตวัหนงั

ตะลงุมาเลน่ใหข้า้พเจา้กบัพ่ีชายไดด้เูสมอ ท าใหข้า้พเจา้เกิดความประทบัใจตอ่เรือ่งราวเหลา่นีแ้ละมิเคยลมืเลอืนจาก

ใจตลอดมา ขา้พเจา้จึงเกิดแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคศ์ิลปะหนงัตะลงุรว่มสมยัช่ือวา่ “นกัรบแดนใต ้สหายดาว

แดง” โดยน าเรือ่งราวของคนในครอบครวัขา้พเจา้ที่ครัง้หนึง่พวกเขาไดม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัประวตัิศาสตรก์ารตอ่สูท้าง

การเมืองในประเทศไทย นัน้คือเหตกุารณก์ารตอ่สูร้ะหวา่งพรรคคอมมิวนิสตแ์หง่ประเทศไทยกบักลุม่ผูใ้ชอ้  านาจเผด็จ

การปราบปรามผูค้น ณ เขตพืน้ท่ี 34 บา้นอา่วศรเีมือง ต าบลนาหมอบญุ อ าเภอจฬุาภรณ ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพื่อเป็นการตอ่ยอดพฒันาศิลปะการแสดงหนงัตะลงุ รวมถงึเป็นการเผยแพรเ่รือ่งราวที่ส  าคญัในประวตัิศาสตรก์าร

ตอ่สูท้างการเมืองอีกรูปแบบหนึง่ 

                                                           
1 บทความนีเ้รียบเรียงจากเนือ้หาสว่นหนึ่งของวิทยานิพนธเ์รื่อง “ศิลปะหนงัตะลงุรว่มสมยั : ประวติัศาสตรก์ารต่อสูท้างการเมืองเขตงาน 34 อ่าวศรีเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย” ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาหลกัสตูรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย ์สธีุ คณุาวิชยานนท ์เป็นอาจารยท่ี์ปรกึษา 
2 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2561 
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 เพื่อมองหาความเช่ือมโยงสภาพการณห์ลงัสมยัใหม่แก่ศิลปะหนงัตะลงุ ขา้พเจา้ไดน้ าแนวคิดทฤษฎีสงัคม

วิทยาของ ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอตารด์ ์มาศกึษาเปรยีบเทียบในขอ้เสนอเรือ่งวาทกรรมเลก็ ของคนกลุม่เลก็ๆ ที่รวมตวั

กนัเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคเ์ฉพาะบางอยา่ง ลม้ลา้งวาทกรรมหลกัที่มีลกัษณะปฏิบตัิการผกูขาดเชิงจารตี น ามา

วิเคราะหเ์พื่อใหม้องเห็นอีกดา้นของผลงานศิลปะหนงัตะลงุ และเห็นกระบวนการทางปรชัญาความคิดที่ชว่ยสรา้ง

ประโยชนต์อ่การขบัเคลือ่นสงัคม และยงัเป็นสิง่ส  าคญัตอ่การมองหาทางออกใหมใ่นการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะหนงั

ตะลงุในประเทศไทย 

ค าส าคัญ : ศิลปะรว่มสมยั หนงัตะลงุรว่มสมยั อา่วศรเีมือง ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอตารด์ ์หลงัสมยัใหม ่

 

Abstract 

 The shadow puppet (Nang Talung) is a theater that has a unique and important form the arts 

and culture in the south of Thailand. The shadow puppet plays often reflects ingeniously and creatively, 

social and political content, including the way of life the people and also to show the identity and the 

nature, character of the southern people very well. The shadow puppet is a performance art that 

combines poetry, narration, and composition. It is not just entertainment media but it is also a tool for 

spreading ideas that are on the minds of people in society and also teaching the stories of Buddhist or 

moral principles in living life. This can be one of social sharing learning together. The shadow puppet is a 

valuable performance medium in many ways. That’s why this performance theater so popular to the local 

people. And now the modern or contemporary shadow puppet has added more techniques to make fun 

and make more interesting to the audience such as the characters wearing modern costumes and the 

combination of contemporary music. This has attracted the new generation to look back the shadow 

puppet more than in the past. 
 In memory as a child before the bed time. My father always sat outside the net behind the 

shadow of light and always played the shadow puppet for my brother and I. It was Impressed me with 

these stories and never forget from my heart all the time. With these stories make me inspired the creation 

of contemporary shadow puppet named “The Southern Thai Revolutionaries” by bringing the story of my 

family about when they were involved to the history of political struggle in Thailand. That was the fight 

between the communist party of Thailand with the dictatorship regime government in  Ao Si Mueang 34 

Area, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. to make and develop the shadow puppet and the new 

way to represent about the history of political in the past. 

  For looking to the connections between postmodern situations and the shadow puppet. I have 
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applied the concept of sociological theory of Jean-François Lyotard to study and compare in the 

proposal of “little narratives” small, local narratives like small people gathered together that overthrow the 

main discourses of grand narratives and use these ideas analyzed to see what the other side of the 

shadow puppet and see the philosophical processes that help to create the benefits for society and also 

important to look for a new solution of creative the contemporary shadow puppet art in Thailand. 

Keyword : Contemporary art, Shadow Puppet, Nang Talung, Ao Si Mueang, Jean-François Lyotard, 

Postmodern 

 

บทน า 

 หนงัตะลงุเป็นการแสดงที่สบืทอดมายาวนานและมคีวามเช่ือมโยงจากวฒันธรรมเอเชียอาคเนยท์ีเ่ก่าแก่ 

เมื่อเขา้สูใ่นดินแดนทางใตข้องประเทศไทย หนงัตะลงุถกูปรบัใหม้รูีปแบบเหมาะกบับรบิททอ้งถ่ิน พฒันามาตลอด

ระยะเวลาจนเป็นรูปแบบอตัลกัษณเ์ฉพาะ เสนห่ข์องหนงัตะลงุคือการแทรกเนือ้หาทางการเมืองและสงัคม สะทอ้นวิถี

ชีวิตความเป็นอยูใ่นแตล่ะยคุสมยัผา่นทางตวัละครหนงัตะลงุ และยงัเผยใหเ้ห็นรูปการณจิ์ตส านกึของคนในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

 แมปั้จจบุนัโลกไดม้ีสือ่บนัเทงิอื่นๆ เขา้มาแทนที่ แตห่นงัตะลงุยงัอยูร่ว่มยคุสมยัได ้เป็นผลจากการ

ปรบัเปลีย่นเนือ้หาการแสดงใหเ้ขา้กบัสภาวะของยคุ ท าใหผู้ค้นยงันกึถึงและหนักลบัมาสนใจในหนงัตะลงุ เมื่อมอง

หนงัตะลงุผา่นแนวคดิทางมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เราสามารถมองเห็นศกัยภาพไดอ้กีหลายดา้น เช่นภาษา 

วิธีการสือ่สาร ศิลปวฒันธรรมจากแนวประเพณีสูร่ว่มสมยั ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเป็นปัจเจกภายในสงัคม สิง่

เหลา่นีจ้ะท าใหเ้ห็นถึงสภาวะรูปการณใ์หมท่ี่ประกอบกนัขึน้มา เพราะการศกึษาวิเคราะหด์ว้ยแนวทางเหลา่นีจ้ะ

สะทอ้นความคิดจิตวิญญาณของมนษุยไ์ดอ้ยา่งเป็นระบบ และสามารถท าความเขา้ใจเพื่อการพฒันาสิง่เหลา่นีต้อ่ไป

ได ้

 การชมหนงัตะลงุไดเ้ปลีย่นแปลงไปตามบรบิทของยคุสมยั ดว้ยการด ารงชีพท่ีเปลีย่นไปผูค้นสว่นใหญ่ไม่

สามารถติดตามดหูนงัตะลงุไดต้ามงานเทศกาลเพราะเป็นช่วงเวลากลางดกึ ท าใหค้ณะหนงัตะลงุไดบ้นัทกึการแสดง

ของตนหรอืถา่ยทอดการแสดงสดของตนผา่นช่องทางสือ่สงัคมออนไลน ์เป็นการเพิ่มช่องทางใหผู้ช้มไดต้ิดตาม

เรือ่งราวการแสดงผา่นสือ่หรอืบรกิารวดิีโอออนไลน ์(Online Video) ซึง่เป็นท่ีไดร้บัความนิยมอยา่งมากอกีทัง้ไมม่กีาร

เสยีคา่ใชจ้่าย สามารถดซู  า้หรอืเลอืกติดตามชมการแสดงไดอ้ยา่งอิสระและตอ่เนื่อง และยงัเช่ือมโยงไปยงัช่องวิดีโอ

อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ีกจ านวนมาก ตวัอยา่งสือ่ที่ประชาชนสว่นใหญ่ใหค้วามนยิมเช่น ยทูบู (Youtube), เฟซบุ๊ก 

(Facebook) หรอื ไลน ์(Line) จดุประสงคก์ารสรา้งช่องทางสือ่สงัคมออนไลนเ์พื่อใชต้ิดตอ่สือ่สารกบัคนทั่วไป ท าให้

กลุม่ผูต้ิดตามสามารถชมการแสดงสด (Live, Podcasting) ไดจ้ากทกุที่เพียงแคม่ีอปุกรณเ์ครือ่งมอือยา่ง 

คอมพิวเตอร,์ แท็บเลต็ หรอื สมารท์โฟน (โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี) จึงท าใหผู้ค้นสามารถตดิตามดคูณะหนงัตะลงุที่ตนช่ืน

ชอบไดท้กุที่ทกุเวลา อีกทัง้ยงัแสดงความคิดหรอืสง่ขอ้ความติดตอ่ทกัทายถงึศิลปินไดโ้ดยตรง และยงัเป็นช่องทาง
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ส าหรบัจ าหนา่ยสนิคา้ของคณะหนงัตะลงุ เช่น ตวัหนงัตะลงุ, แผน่ดีวีดีบนัทกึการแสดง, แผน่ซีดีเพลงของคณะนาย

หนงั, หรอืสนิคา้ผลติภณัฑอ์ื่นๆ สิง่เหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการปรบัตวัและการอยูร่อดของนายหนงัตะลงุตอ่ระบบธุรกิจ

สือ่บนัเทิงสมยัใหมใ่นยคุปัจจบุนั 

 

วัตถุประสงค ์
 ศกึษาและน าเสนอศิลปะหนงัตะลงุเรือ่ง “นกัรบแดนใต ้สหายดาวแดง” เพื่อน ามาเปรยีบเทียบและวิเคราะห์

กบัทฤษฎีหลงัสมยัใหมข่อง ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอตารด์ ์

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครือ่งบนัทกึเสยีง กลอ้งถา่ยภาพ คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊คและการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ 

(Qualitative Research) โดยใชว้ธีิศกึษาจากการสอบถามสมัภาษณก์ลุม่บคุคล รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร บทความ 

หนงัสอืทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งและหลกัทฤษฎีศิลปะ เพื่อน ามาใชใ้นขัน้ตอนการสรา้งงานศิลปะหนงัตะลงุรว่มสมยั

และวิเคราะหศ์ิลปะหนงัตะลงุรว่มสมยั 

 

ผลการวิจัย 

 ขา้พเจา้ไดน้ าเรือ่งราวประวตัิศาสตรข์องครอบครวัและผูค้นในพืน้ท่ีเขตงาน 34  บา้นอา่วศรเีมอืง ต าบลนา

หมอบญุ อ าเภอจฬุาภรณ ์จงัหวดันครศรธีรรมราช มาแสดงเรือ่งราวผา่นหนงัตะลงุ โดยตอ่ยอดจากการแสดงหนงั

ตะลงุพืน้บา้นในอดีต ผสมผสานวฒันธรรมไทยรว่มสมยัในปัจจบุนั โดยใชช่ื้อตอนวา่ “นกัรบแดนใต ้สหายดาวแดง” 

น าเสนอเรือ่งราวระหวา่งสงัคมปัจจบุนักบัเรือ่งราวความไมส่งบทางการเมืองในอดีต ผา่นรูปแบบเฉพาะและใช้

สญัลกัษณท์างศิลปะในการสือ่ความหมายตา่งๆ รวมถึงบทกวี และเทคนิคการแสดงสมยัใหม ่มุง่เนน้หลกัทฤษฎีทาง

สงัคมวิทยามาใชท้ัง้ในการเลา่เรือ่งของหนงัตะลงุ และการใชเ้ป็นเครื่องมือในการเปรยีบเทยีบแนวคิดของผลงานครัง้นี ้

ขัน้ตอนการศกึษา 

1. ขัน้ตอนการคน้ควา้หาขอ้มลู 

 1.1 ศกึษาหนงัตะลงุรูปแบบประเพณีขนบธรรมเนียม 

 1.2 ศกึษาเรือ่งราวในยคุปัจจบุนั เช่น ความขดัแยง้ทางการเมือง การรบัอิทธิพลจากวฒันธรรมตา่งชาติ และ

ประสบการณท์ี่ขา้พเจา้ไดร้บัโดยตรงมาประยกุตใ์ชใ้นการเลา่เรือ่งหนงัตะลงุ 

 1.3 ศกึษาทฤษฎีแนวคิดของ ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอตารด์ ์นกัปรชัญาชาวฝรั่งเศสยคุสภาวะหลงัสมยัใหม ่มา

เปรยีบเทียบขอ้เสนอเรือ่งวาทกรรมเลก็ ของคนกลุม่เลก็ๆ ท่ีรวมตวักนัเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ท่ีตอ้งการลม้ลา้ง

วาทกรรมหลกัทีม่ีลกัษณะปฏิบตักิารผกูขาดเชิงจารตี น ามาประยกุตใ์ชใ้นบทหนงัตะลงุ 

2. ขัน้ตอนการวิเคราะหแ์ละคน้หารูปแบบของงาน 
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 หลงัจากการศกึษาและรวบรวมขอ้มลู จึงแบง่ขัน้ตอนการสรา้งผลงานโดยเริม่จากเขียนเนือ้หาบทหนงัตะลงุ

และทดลองสรา้งตวัหนงัตะลงุ อนึง่ ดว้ยเรือ่งราวของวีรชนนกัปฏิวตัิ อา่วศรเีมือง จ.นครศรธีรรมราช มีระยะเวลา

เกิดขึน้ตัง้แตช่่วงปี พ.ศ. 2509 - ปี พ.ศ. 2523 ซึง่เป็นเวลานาน 14 ปี การถา่ยทอดเรือ่งราวที่มีระยะเวลายาวนานมาสู่

บทหนงัที่ใชเ้วลาประมาณ 15 นาทีในหนึง่ตอนนัน้ ผูเ้ขียนบทละครจะตอ้งเลอืกประเด็นที่มคีวามหมายส าคญัและมี

แรงจงูใจตอ่ผูช้มมากที่สดุ ซึง่ในบทหนงัตะลงุ “นกัรบแดนใต ้สหายดาวแดง” ขา้พเจา้ไดห้ยิบยกเรือ่งราวจรงิจาก

เหตกุารณป์ะทะของกองทพัฝ่ายรฐับาลกบักองทพัปลดแอกประชาชนแหง่ประเทศไทยเขตงาน 34 มาใชเ้ป็นประเด็น

สญัลกัษณส์ าคญัตอ่เรือ่งราวทัง้หมดในหนงัตะลงุของขา้พเจา้ เพือ่เป็นการรกัษาองคป์ระกอบการเลา่เรือ่งใหก้ระชบั 

ขา้พเจา้จงึใชเ้หตกุารณป์ะทะนีเ้ป็นตวัแทนตอ่การตัง้ค าถามถงึการตอ่สูแ้ละขยายความผา่นเรือ่งราวอื่นๆ ในแตล่ะ

ตอนของหนงัตะลงุเรือ่งนีโ้ดยก าหนดใหม้ีตวัละครสองคนในยคุปัจจบุนัเลา่ยอ้นกลบัไปถึงเรือ่งราวการตอ่สูข้องนกั

ปฏิวตัิและไดแ้บง่ตวับทโครงสรา้งของแตล่ะตอนดงันี ้

รูปแบบโครงสรา้งบทหนงัตะลงุโดยยอ่ 

ตอนที่ 1 ช่ือตอน “การพบกนัของแปงเมืองและมารนี” 

 ในหนงัตะลงุเรื่อง “นกัรบแดนใต ้สหายดาวแดง” ไดใ้ชต้วัละครช่ือ แปงเมือง เขียนเป็นช่ือภาษาองักฤษวา่ 

Pangmueang (เพศชายมีชว่งอาย ุ22  ปี) และ มารนี เขียนเป็นช่ือภาษาองักฤษวา่ Marine (เพศหญิงมีชว่งอาย ุ22 

ปี) เป็นตวัละครหลกัด าเนินเรือ่งราวทัง้หมดผา่นบทสนทนาของทัง้สองคนนี ้โดยเริม่เรือ่งราวใหท้ัง้สองคนพบกนัท่ีงาน

นิทรรศการศิลปะแหง่หนึง่ที่กรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 2 ช่ือตอน “เสรภีาพน าประชาชน” 

 แปงเมือง และ มารนี ไดร้ว่มกนัวเิคราะหผ์ลงานศิลปะ “เสรภีาพน าประชาชน” ของศิลปินฝรั่งเศส เออแฌน 

เดอลาครวั และพดูถงึเรือ่งความเป็นธรรมในสงัคม การลกุขึน้ตอ่สูเ้รยีกรอ้งความยตุิธรรม และเสรภีาพของมนษุย ์

ตอนที่ 3 ช่ือตอน “นกัรบอา่วศรเีมือง นครศรธีรรมราช : เหตปุะทะเขตงาน 34” 

 แปงเมืองไดเ้ลา่เรือ่งราวผูค้นที่บา้นเกิดของเขา ซึง่พวกเขาเหลา่นัน้เป็นเพียงชาวบา้นธรรมดาที่รวมตวักนั

ตอ่สูเ้พื่อความถกูตอ้งและอดุมการณท์ี่งดงาม อีกทัง้ไดเ้ลา่ถงึเหตกุารณป์ะทะของกองทพัฝ่ายรฐับาลกบักองทพัปลด

แอกประชาชนแหง่ประเทศไทยเขตงาน 34 อา่วศรเีมือง ซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่รุนแรงอยา่งมากตอ่ผูค้นในพืน้ท่ีนัน้ 

ตอนที่ 4 ช่ือตอน “วาทกรรมเลก็ของคนกลุม่เลก็ๆ กบัการลม้ลา้งวาทกรรมหลกั” 

 แปงเมือง และ มารนี ไดร้ว่มกนัถกถึงประเด็น Little narratives (เรือ่งเลา่จลุพากย)์ หรอืเรือ่งเลา่วาทกรรม

เลก็ๆ แตเ่ต็มไปดว้ยคณุคา่ที่แฝงอยูใ่นนัน้ และการรวมตวักนัเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคเ์ฉพาะบางอยา่ง เพื่อลม้ลา้งวาท

กรรมหลกัที่มีลกัษณะปฏิบตัิการผกูขาดเชิงจารตี ดว้ยแนวคิดของ ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอตารด์ ์(Jean François 

Lyotard) 

ตอนที่ 5 ช่ือตอน “แสงของเชา้วนัใหมแ่ละค าสญัญาของคนหนุม่สาว” 

 เป็นบททิง้ทา้ยของตวัละครหลกัทัง้สองที่ใหค้  าสญัญาตอ่กนัวา่เมือ่วนัท่ีกลบัมาพบกนัอีกครัง้ ทัง้สองจะตอ้ง
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รว่มมือเปลีย่นแปลงสรา้งสรรคส์งัคมไทยใหด้ีขึน้จากอดีตใหไ้ด ้

3. ขัน้ตอนและกระบวนการการสรา้งสรรคผ์ลงานแบง่เป็นดงันี ้

 3.1 ตวัหนงัตะลงุ เตรยีมแผน่พีวซีีหรอืแผน่โปสเตอรพ์ลาสติกใสขนาด 530 x 750 มิลลเิมตร ขนาดความ

หนา 500 mc., รา่งภาพบนแผน่พีวีซี, ตดัรูปทรงตามที่ออกแบบ ส าหรบัการลงสไีดแ้บง่เป็น 3 เทคนิคดงันี ้เทคนิคสี

สเปรยช์นิดกระป๋อง มีคณุสมบตัแิหง้เรว็ยดึเกาะไดด้ีตอ่พืน้ผิว และควรพน่ใหบ้างเพื่อชว่ยสรา้งความโปรง่แสงในตวั

หนงัตะลงุ, เทคนคิสสีอีะครลีคิเป็นสทีี่มีสว่นผสมพลาสติกโพลเีมอร ์หรอื ไวนิล เวลาใชใ้หน้ ามาผสมกบัน า้และระบาย

ลงบนพืน้ผิวช่วยสรา้งความโปรง่แสงในตวัหนงัตะลงุ, เทคนิคปากกาเคมีชนดิพิเศษแบบแหง้เรว็ ทีส่ามารถเขียนบน

วสัดตุา่งๆ ได ้มีลกัษณะโปรง่แสง และใชง้านไดอ้ยา่งรวดเรว็ เหมาะส าหรบัตดัเสน้บรเิวณใบหนา้ หรอืเนน้รูปทรงของ

ตวัหนงัตะลงุ 

 3.2 การประกอบผลงาน การประกอบสว่นท่ีเคลือ่นไหวใหน้ าชิน้สว่นท่ีออกแบบไว ้เช่น แขนทอ่นบน, แขน

ทอ่นลา่ง มาเจาะรูใหต้รงกนัแลว้ยดึดว้ยตาไก่ทองเหลอืง โดยยดึเขา้ดว้ยกนัดว้ยเครือ่งเจาะตาไก่, การควบคมุการ

เคลือ่นไหวของแขน สามารถใชไ้มไ้ผข่นาดเลก็มายดึติดกบัสว่นมอืของตวัหนงัตะลงุ และปรบัความสัน้หรอืความยาว

ของไมต้ามลกัษณะที่ผูเ้ชิดถนดั, การเคลือ่นไหวของปากใหใ้ชย้างยดึติดกบัสว่นบนและสว่นลา่งทีต่ดัแยกออกจากกนั 

ดว้ยคณุสมบตัิของยางที่สามารถยืดหดไดจ้ะช่วยสรา้งกลไกการเคลือ่นไหวของปากใหส้มจรงิเมือ่ท าการแสดง 

 3.3 จอหนงัตะลงุ เตรยีมโครงสรา้งของจอหนงัตะลงุดว้ยทอ่เหลก็ โดยแบง่ออกเป็นขอ้ตอ่ในแตล่ะสว่น เพื่อ

สะดวกแก่การถอดประกอบขนยา้ยได,้ ผา้ขาวชนดิบางสขีาวขนาด 128 X 200 เซนติเมตร เพื่อใชเ้ป็นจอหนงั, 

หลอดไฟเอลอีดีเพื่อใชส้อ่งตวัหนงัตะลงุในการแสดง 1 หลอด ขนาดไฟ 18 วตัต,์ อปุกรณข์ยายเสยีงและอปุกรณท์ีใ่ช้

ในการแสดงสด 

 แนวคิดหลกัของหนงัตะลงุเรือ่งนีค้ือการท่ีกลุม่คนกลุม่หนึง่ไดร้วมตวักนัตอ่สูเ้พื่อปลดปล่อยสงัคมสูเ่สรภีาพ

เมื่อน ามาตีความเก่ียวกบัเรือ่งราวการตอ่สูข้องคนกลุม่นีแ้ลว้ ขา้พเจา้ไดเ้กิดแนวคดิการผกูเรือ่งราวใหเ้ช่ือมโยง

กลบัไปในอดีตของประวตัศิาสตรโ์ลก ซึง่เรือ่งราวในอดีตทีค่ลา้ยและน ามาเปรยีบเทยีบในเรือ่งคือตอนท่ี 2 ท่ีตวัละคร

หลกัไดพ้ดูถึงเรือ่งการลกุขึน้ตอ่สูเ้รยีกรอ้งความยตุิธรรมในสงัคมของเหตกุารณป์ฏิวตัิฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789  และยงั

พดูถึงผลงานศิลปะ “เสรภีาพน าประชาชน” ของศิลปิน เออแฌน เดอลาครวั เพื่อเป็นการใชภ้าพเขยีนที่เป็นสือ่ทาง

ทศันศิลป์แสดงความหมายรว่มอนัเป็นการประสานเรือ่งราวในหนงัตะลงุเพื่อเพิ่มมิติของการรบัรูแ้ละยงัใชเ้ป็นสือ่

อธิบายใหค้วามรูเ้รือ่งประวตัิศาสตรท์างศิลปะควบคูไ่ปดว้ย 

 ในตอนที่ 3 ตวัละครหลกัไดเ้ลา่ถงึเรือ่งราวการสูร้บของกองทพัปลดแอกประชาชนแหง่ประเทศไทยในเขต

งาน 34 บา้นอา่วศรเีมือง ต าบลนาหมอบญุ อ าเภอจฬุาภรณ ์จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เรือ่งราวในตอนนีเ้ป็น

ใจความหลกัส าคญัทีเ่ช่ือมโยงไปสูแ่นวคิด Little narratives ของ ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอตารด์ ์ซึง่อยูใ่นตอนท่ี 4 การน า

เรือ่งราวที่เกิดขึน้จรงิในประวตัิศาสตรม์าใชใ้นการแสดงจะชว่ยใหเ้กิดน า้หนกัความนา่เช่ือถือเกิดอารมณร์ว่มและหาก

เป็นเรือ่งราวใกลต้วัยิ่งสรา้งภาพความคิดความรูส้กึของผูช้มใหต้กอยูใ่นสภาวะที่กลายเป็นสว่นหนึง่กบัตวัเนือ้เรือ่ง
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ไดม้ากขึน้ และตอนที่ 4 เป็นการน าเรือ่งราวทัง้หมดมาขยายผา่นแนวคิดของ ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอตารด์ ์ในเรือ่งวาท

กรรมเลก็3 มาเสนอผา่นในตอนนี ้ซึง่เป็นกระบวนมโนทศันห์ลกัทีใ่ชป้ลกุเรา้และสะทอ้นชดุความคิดทัง้หมด ดว้ยการ

ผสมผสานศิลปะหนงัตะลงุกบัปรชัญาของ ลโีอตารด์ ์จะช่วยเพิ่มเนือ้ที่ของการคน้หาภาษาทางศิลปะใหเ้ปิดกวา้ง

ยิ่งขึน้ และเป็นช่องทางสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  แก่การท างานศิลปะรว่มสมยัในอนาคต 

 

  

 

 

ภาพท่ี 1 หนงัตะลงุเรือ่ง “นกัรบแดนใต ้สหายดาวแดง” 

บทสรุป 

 ผลงานศิลปะหนงัตะลงุเรือ่ง “นกัรบแดนใต ้สหายดาวแดง” เป็นการสะทอ้นเรือ่งราวที่ครอบครวัของขา้พเจา้

ไดม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัประวตัิศาสตรช์าติไทย เป็นเรือ่งราวของผูค้นที่รกัชาติบา้นเมืองยอมเสยีสละชีวิตไมเ่กรงกลวัตอ่

ความตาย ยดึมั่นในอดุมการณผ์ลประโยชนข์องผูค้นสว่นรวม เพือ่อนาคตของลกูหลานไทยในวนัขา้งหนา้ ดว้ยการ

เลา่เรือ่งราวสว่นหนึง่ในอดีตผา่นการแสดงศิลปะหนงัตะลงุอนัเป็นสือ่บนัเทิงที่มีคณุคา่ เป็นสว่นหนึง่ที่อยูคู่ก่บัผูค้น

ภาคใตม้ายาวนาน และยงัสามารถน ารูปแบบหนงัตะลงุรว่มสมยันีไ้ปพฒันาเป็นสือ่การเรยีนรูไ้ดใ้นทกุระดบั หรอื

ปรบัเปลีย่นเป็นรูปแบบอื่นๆ ไดต้ามที่ตอ้งการ และดว้ยการน าแนวคิดทฤษฎีทางสงัคมวิทยาของ ฌอง ฟรองซวัส ์ลโีอ

ตารด์ ์มาศกึษาเปรยีบเทียบและวิเคราะหก์บัผลงานศิลปะหนงัตะลงุของขา้พเจา้ ท าใหเ้กิดมมุมองอีกดา้นของการ

สรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะรว่มสมยัที่ใหค้วามส าคญัทางความคิดมากกวา่รูปแบบผลงาน มิไดมุ้ง่เนน้เพียงองคป์ระกอบ

รูปทรงศิลปะหรอือารมณค์วามรูส้กึ ทีอ่าจถกูมองวา่ยากตอ่การท าความเขา้ใจ การน าเสนอศิลปะผา่นหลกัวิชาการ

และแนวคิดทางสงัคมวิทยาจะชว่ยเปิดโอกาสใหค้นทั่วไปสามารถเขา้ถึงและจบัตอ้งวิธีคดิไดม้ากขึน้ สรา้งความเขา้ใจ

ตอ่กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นรูปธรรม และท าใหศ้ิลปะรว่มสมยัไมเ่ป็นเรือ่งไกลตวัอีกตอ่ไป รวมถึงเป็น

การรือ้โครงสรา้งระหวา่งศิลปะและสงัคมไทยเพื่อเป็นการมองหาความเช่ือมโยงสูส่ภาพการณห์ลงัสมยัใหม ่ก่อเกิด

กระบวนการทางความคิดและปรชัญาที่ชว่ยสรา้งประโยชนใ์นการขบัเคลือ่นสงัคม ดว้ยศิลปะจะช่วยปลกุจิตส านกึ

ชีใ้หเ้ห็นหนทางและตัง้ค าถามกบัปัญหาตา่งๆ เพราะการเรยีนรูส้ิง่ที่เคยผิดพลาดในอดีตจะน าไปสูก่ารพฒันาและ

แกไ้ข แตพ่งึเรยีนรูอ้ยา่งมีสติ มวีฒุิภาวะ นอ้มน าดว้ยหลกัธรรมค าสอนในแตล่ะศาสนา ศกึษาบรูณาการวิเคราะหใ์น

เหตผุลอยา่งละเอียดถ่ีถว้น และตอ้งใชก้ารคิดเชิงวจิารณญาณระดบัสงู จึงจะสามารถฝ่าฟันอปุสรรคปัญหาทัง้หลาย 

                                                           
3 สภุางค ์จนัทวานิช, ทฤษฎีสงัคมวิทยา (กรุงเทพฯ: ส  านกัพิมพจ์ฬุาฯ, 2562), 292. 
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น าเราผา่นพน้ไปสูป่ระเทศที่เตม็ไปดว้ยความรกัความเขา้ใจและอยูร่ว่มกนัอยา่งรม่เย็นเป็นสขุตลอดไป 

 

ค าขอบคุณ 
 ขอบพระคณุครอบครวัทีช่่วยเหลอืและสนบัสนนุการท าวิจยัในครัง้นีแ้ละผูใ้หข้อ้มลูในการท าวิจยั คณาจารย์

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ทีค่อยแนะน าและใหก้ าลงัใจในการศกึษาและท าวิทยานิพนธ ์และขอขอบพระคณุรอง

ศาสตราจารยส์ธีุ คณุาวิชยานนท ์เป็นอยา่งสงูที่มอบโอกาสและพลงัความคดิทัง้ในดา้นศิลปะและการใชชี้วิตแก่ลกู

ศิษยเ์สมอมา เมื่อตนรูเ้พียงอยา่งเดียววา่หวัใจดวงนีอ้ยูด่ว้ยศิลปะ จึงขอยดึมั่นและสบืสานเจตนาเพือ่น าไปพฒันาตอ่

ยอดใหก้บัสงัคมตอ่ไป 
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ทัศนคตขิองบุคลทีม่ีต่อแนวทางการลดผลกระทบด้านภูมิทัศน ์กรณีศึกษา : เขตเมืองเก่า
จังหวัดเชียงใหม่ 
THE ATTITUDE OF PERSON TO GUIDELINES FOR REDUCING VISUAL IMPACTS 
CASE STUDY: CHIANGMAI 
 
พานมุาตร เหลา่ศรวีิจิตร1 และ รุจิโรจน ์อนามบตุร2 
Panumat Laosrivichit1 and Rujiroj Anambutr2 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจบุนัเมืองเชียงใหม่มีบทบาทเป็นเมืองทอ่งเที่ยวท าใหม้ีการพฒันาเพื่อรองรบัการทอ่งเที่ยวมากขึน้ สง่ผล
ใหเ้กิดปัญหาทางทศันียภาพบริเวณโดยรอบแหลง่ศิลปกรรม ซึง่การวิจยันีม้ีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
ศิลปกรรมและเสนอแนวทางการลดผลกระทบทางสายตาที่มตีอ่สิง่แวดลอ้มศลิปกรรมในเขตเมืองเก่าจงัหวดัเชียงใหม ่
โดยวิธีการวิจยัแบง่เป็น 4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ 1) ศึกษาและส ารวจแหลง่ศิลปกรรม 2) ก าหนดตวัแปรในการวิจยั 3) จดัท า
แบบสอบถามรูปภาพ (Photo Questionnaire) โดยการจ าลองการลดผลกระทบ ดว้ยวิธีการจดัท าภาพซอ้น (Photo-
montage) 4) วิเคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติในทางลบต่อแหลง่
ศิลปกรรมสภาพปัจจุบนั และมีทัศนคติเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึน้เมื่อภาพตัวแทนสภาพปัจจุบันไดร้บัการลด
ผลกระทบทางสายตา โดยผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติในทางบวกขึน้อยูก่บัระดบัความเขม้ขน้ของการลดผลกระทบ 
ค าส าคัญ : ผลกระทบทางสายตา, แหลง่ศิลปกรรม, สิง่แวดลอ้มศิลปกรรม 
 

Abstract 
 Chiang Mai is a major tourist destination. Tourism development to caused visual pollution 
problems to the cultural environment. The purpose of this research is to study visual quality problems and 
propose guidelines for reducing visual impact on the historic attractions in the old city of Chiang Mai. 
Research methodology may be described in 4 parts; a) Study important historic heritage sites. b) Define 
factors that may affect image quality. c) Create a Photo Questionnaire by simulating the physical 
improvement to lessen the impact using the Photo-montage. d) Analyze data, explain the findings and 
propose a guideline for impact mitigation. The findings indicate that the respondents have a negative 
attitudes towards cultural heritage sites in present state. Their attitudes become more positive toward 
simulated picture with proposed physical changes to reduce visual impacts. 
 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 10200 ประเทศไทย 
  Master of Landscape Architecture Program in Division of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, 10200, Thailand. 
2 อาจารยท่ี์ปรกึษา: รศ.ดร.รุจิโรจน ์อนามบตุร สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 10200 ประเทศไทย 
  Advisor: Assoc.Prof.Rujiroj Anambutr,Ph.D Division of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, 10200, Thailand. 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                   A169 

 

บทน า 
 ปัจจบุนัเมืองเชียงใหม่มีบทบาทเป็นเมืองทอ่งเที่ยว ซึง่มีการพฒันาเพื่อรองรบัการทอ่งเที่ยวมาอยา่งตอ่เนือ่ง 
จึงเกิดการลงทนุเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้โดยไม่ค านงึถึงประวตัิศาสตรแ์ละความเหมาะสมดา้นทศันียภาพของ
เมือง โดยเฉพาะปัญหาทางทศันียภาพบริเวณโดยรอบแหล่งศิลปกรรมในเขตเมืองเก่า การเปลี่ยนแปลงจากการ
ทอ่งเที่ยวดงักลา่ว ก่อใหเ้กิดสิง่รบกวนทางทศันียภาพที่สง่ผลใหก้ารรบัรูค้วามเป็นยา่นประวตัิศาสตรไ์มเ่ด่นชดั ดงันัน้
การศกึษาแนวทางการจดัการสิง่แวดลอ้มศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบดา้นภมูิทศัน ์จึงเป็นแนวทางในการจดัการและ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มโดยรอบแหล่งศิลปกรรม เพื่อส่งเสริมให้การสื่อความหมาย การรับรูค้วามส าคัญทาง
ประวัติศาสตรช์ัดเจนมากขึน้ เป็นประโยชน์ส  าหรับผู้ที่มาศึกษาหาความรูผู้้ที่มาท่องเที่ยว และเป็นการรักษา
ศิลปกรรมอนัทรงคณุคา่ใหด้  ารงอยูค่วบคูไ่ปกบัการพฒันาเมืองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศกึษาผลกระทบดา้นภมูิทศันข์องแหลง่ศิลปกรรมในเขตเมืองเก่าจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการลดผลกระทบดา้นภมูิทศันข์องแหลง่ศิลปกรรมในเขตเมืองเก่าจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. เพื่อศกึษาทศันคติของบคุลที่มีต่อแนวทางการลดผลกระทบดา้นภมูิทศันข์องแหลง่ศิลปกรรมในเขตเมือง

เก่าจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาและส ารวจแหล่งศิลปกรรม โดยการจ าแนกประเภทของแหลง่ศิลปกรรมภายในพืน้ท่ีกรณีศกึษา 
ตามโครงการศึกษาจัดท าแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอ้มศิลปกรรมไดจ้ัดกลุ่มแหล่งศิลปกรรมไวเ้ป็น 2 กลุ่ม 7 
ประเภทยอ่ย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตรม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2559: 4-4) ซึง่พืน้ท่ีกรณีศกึษาของการวิจยันีค้ือเขต
เมืองเก่าจังหวดัเชียงใหม่ โดยขอบเขตพืน้ที่ศึกษาตามประกาศของเทศบญัญัติเทศบาลนครเชียง-ใหม่ที่ก าหนดคือ 
บริเวณที่ 1 คือ พืน้ท่ีบรเิวณแนวก าแพงเมืองและคเูมือง และบริเวณที่ 2 คือ พืน้ท่ีในบรเิวณเมืองชัน้ใน ที่ถกูลอ้มโดย
บรเิวณที่ 1 (เทศบาลนครเชียงใหม่, 2557)  
 2. การก าหนดตัวแปรในการวิจัย โดยการสรุปขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรมการลงพืน้ท่ีส  ารวจสภาพ
ปัญหา ท าใหส้ามารถก าหนดตวัแปรในการวิจยัไดด้งันี ้ 
  2.1 แหล่งศิลปกรรมตัวแทนกรณีศึกษา ในการเลอืกแหลง่ศิลปกรรมที่เป็นตวัแทนในการศกึษา
ผลกระทบนัน้คดัเลอืกจากแหลง่ศิลปกรรมประเภทตา่งๆทัง้หมดที่ส  ารวจพบในเขตเมืองเก่าจงัหวดัเชียงใหม่โดยมีการ
คดัเลือกแหลง่ศิลปกรรมตวัแทนจากการประเมินระดบัคณุคา่ทางสายตา หลงัจากที่ไดม้ีการคดัเลอืกแหลง่ศิลปกรรม
ตวัแทนแลว้จึงท าการคดัเลือกภาพตวัแทนที่ใชแ้สดงเป็นตวัแทนภมูิทศันส์ภาพต่างๆ โดยท าการก าหนดจุดควบคุม
การมองที่คาดวา่ไดร้บัผลกระทบเชิงทศันส์งูจากมมุมองส าคญัของแหลง่ศิลปกรรมตวัแทน น ามาประเมินจดุควบคมุ
การมองวิกฤติ ซึง่แตล่ะจดุมีลกัษณะผลกระทบดา้นภมูิทศันท์ี่แตกตา่งกนัออกไปภายในแหลง่ศิลปกรรมแหง่เดียว 
  2.2 ลักษณะผลกระทบด้านภมิูทัศนข์องแหล่งศิลปกรรม ลกัษณะผลกระทบดา้นภมูิทศันท์ี่มี
ตอ่สิ่งแวดลอ้มศิลปกรรม มี 4 ลกัษณะดงันี ้(รุจิโรจน ์อนามบตุร และวิลาสินี สขุสว่าง, 2555: 45) 1) ผลกระทบดา้น
การรบกวน หมายถึง สิ่งก่อสรา้งใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ดา้นหนา้ดา้นขา้งหรือฉากหลงัของมมุมองส าคญัของแหล่ง
ศิลปกรรมท าให้รู ้สึกรบกวน  2) ผลกระทบด้านการบดบัง หมายถึง สิ่งก่อสรา้งใดๆก็ตามที่ปรากฏด้านหน้า            
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องคป์ระกอบที่ส  าคญัของแหลง่ศิลปกรรมส่งผลใหม้องไม่เห็นหรือมองเห็นไดน้อ้ยลง 3) ผลกระทบดา้นการคุกคาม 
หมายถึง สิ่งก่อสรา้งใดๆก็ตามที่ปรากฏในต าแหน่งประชิดหรือใกลเ้คียงกบัแหล่งศิลปกรรมส่งผลใหค้วามงามของ
แหล่งศิลปกรรมลดลง 4) ผลกระทบดา้นความแปลกแยก หมายถึง สิ่งก่อสรา้งใดก็ตามที่มีลกัษณะทางกายภาพ
แตกตา่งไปจากลกัษณะโดยรวมของแหลง่ศิลปกรรมสง่ผลใหเ้กิดความแปลกแยก  
  2.3 ระดับความเข้มข้นของการลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์ เป็นการเสนอแนวทางการลด
ผลกระทบตามหลกัการลดผลกระทบดา้นภมูิทศันท์ี่เคยมีมา เพื่อศึกษาทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพ
ที่เปลีย่นไปในระดบัความเขม้ขน้ตา่งๆโดยมีระดบัความเขม้ขน้ดงันี ้1) สภาพปัจจบุนั ยงัไมม่ีการลดผลกระทบใหเ้ป็น
ตวัแทนของภมูิทศันส์ภาพปัจจบุนัของแหลง่ศิลปกรรมที่มีผลกระทบดา้นภมูิทศันด์า้นต่างๆ ซึ่งคดัเลือกมาจากแหลง่
ศิลปกรรมประเภทตา่งๆภายในพืน้ที่ศึกษาที่มีผลกระทบดา้นภมูิทศัน ์2) สภาพที่ไดร้บัการลดผลกระทบเบือ้งตน้ โดย
เสนอการลดผลกระทบเบือ้งตน้ กลา่วคือ ลดผลกระทบตามสภาพท่ีเป็น ไปไดป้รบัใชไ้ดจ้รงิมาจากการจดัท าภาพซอ้น 
(Photomontage) จากภาพตวัแทนสภาพปัจจบุนั 3) สภาพในอดุมคติ โดยเสนอการลดผลกระทบใหเ้หมาะสมที่สดุให้
เป็นตวัแทนภมูิทศันท์ี่ไดร้บัการลดผลกระทบในอดุมคติ กลา่วคือ ลดผลกระทบใหเ้หมาะสมที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปไดโ้ดย
ยดึตามความงามที่ควรจะเป็นมาจากการจดัท าภาพซอ้น (Photomontage) จากภาพตวัแทนสภาพปัจจบุนั  
  2.4 ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็นทศันคติดา้นความชอบ การยอมรบั และ
การใหค้วามส าคญั กลุม่เป้าหมายที่ท าการศึกษาไดแ้ก่ กลุม่คนเชียงใหม่ คือ คนท่ีเกิดและอาศยัอยู่ที่เชียงใหม่ และ
กลุ่มนักท่องเที่ยว คือ คนที่มาท่องเที่ยวเชียงใหม่ขณะนัน้ โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 207 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มคนเชียงใหม่ จ านวน 87 คน และกลุ่ม
นกัทอ่งเที่ยว จ านวน 120 คน 
 3. การจัดท าแบบสอบถามรูปภาพ การจัดท าแบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo Questionnaire) 
โดยการจ าลองการลดผลกระทบ ด้วยวิธีการจัดท าภาพซ้อน (Photo-montage) เพื่อใช้วัดทัศนคติของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อแนวทางการลดผลกระทบดา้นภูมิทัศน์ โดยการเลือกใช้ภาพถ่ายมุมมองส าคัญของแหล่ง
ศิลปกรรมที่คดัเลอืกมาเฉพาะจดุควบคมุการมองวิกฤติ (Critical Visual Control Point) คือ มมุมองที่ความส าคญัซึ่ง
มีผลกระทบเชิงทศันส์งูสง่ผลต่อการรบัรูท้างทศันียภาพกบัคนทั่วไปท่ีมองเห็นอาคารส าคญัของแหลง่ศิลปกรรมนัน้ๆ 
(รุจิโรจน ์อนามบตุร และวิลาสนิี สขุสวา่ง, 2555: 31) โดยน ามาท าการแตง่ภาพดว้ยการจ าลองการลดผลกระทบ  
 4. การเก็บแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามประกอบรูปภาพ (Photo Questionnaire) ภาพ
ตวัแทนมีทัง้หมด 30 ภาพ ประกอบดว้ย แหล่งศิลปกรรม 2 ประเภท รวม 10 แห่ง โดยแหล่งศิลปกรรมแต่ละแห่งมี
ภาพตวัแทน 3 ภาพแสดงเป็น A: ภาพสภาพปัจจุบนัของแหล่งศิลปกรรม 1 ภาพ B: ภาพแต่งที่ไดร้บัการแกปั้ญหา
ผลกระทบด้านภูมิทัศน์ 1 ภาพ C: ภาพแต่งที่ไดร้ับการแก้ปัญหาในอุดมคติ 1 ภาพ รวมเป็น 3 ภาพต่อ แหล่ง
ศิลปกรรม 
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ตารางที่ 1 ภาพตวัแทนของแหลง่ศิลปกรรม 10 แหง่ จ านวน 30 ภาพ 
ชื่อแหลง่ศิลปกรรม  A: สภาพปัจจบุนั B : ไดร้บัการลดผลกระทบ C : สภาพในอดุมคต ิ

ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมประเภท อนุสาวรีย ์อนุสรณส์ถาน สถาน หลักเมือง 

ภาพ P2 ประตทูา่แพ 
ผลกระทบดา้นความ

แปลกแยก  
ความแปลกแยกอาคารดา้นหลงั 

 
เปลี่ยนโทนสขีองอาคารผลกระทบ 

 
ยกเลิกอาคารที่แปลกแยกออกไป 

ชื่อแหลง่ศิลปกรรม A: สภาพปัจจบุนั B : ไดร้บัการลดผลกระทบ C : สภาพในอดุมคต ิ

ภาพ P3 ประตชูา้งเผือก 
ผลกระทบดา้นการ

คกุคาม  
การคกุคามจากป้ายโฆษณา 

 
การก าจดัป้ายโฆษณาออกไป 

 
ลดความสงูอาคารที่คกุคาม 

ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมประเภท วัด วัดร้าง ศาสนสถาน 

ภาพ T1 วดัพระสิงห์
วรมหาวิหาร 
ผลกระทบดา้น 
การบดบงั 

 
การบดบงัจากปา้ยที่ทางวดัติดตัง้ 

 
ก าจดัองคป์ระกอบที่บดบงัออก 

 
ยกเลิกอาคารฉากหลงัหอไตร 

ภาพ T2 วดัเจดียห์ลวง
วรวิหาร 

ผลกระทบดา้นการ
รบกวน 

 
การรบกวนจากองคป์ระกอบรอบๆ 

 
การลดความเดน่ของผลกระทบ 

 
ก าจดัอาคารฉากหลงัออกไป 

ภาพ T3 วดัพนัอน้ 
ผลกระทบดา้นความ

แปลกแยก  
ความแปลกแยกอาคารสรา้งใหม ่

 
ก าจดัอาคารที่แปลกแยกออกไป 

 
ก าจดัองคป์ระกอบผลกระทบอ่ืนๆ 

ภาพ T5 วดัพนัเตา 
ผลกระทบดา้นการ

คกุคาม  
การคกุคามจากอาคารดา้นขา้ง 

 
เปลี่ยนโทนสขีองอาคารผลกระทบ 

 
ลดความสงูของอาคารดา้นขา้ง 

ภาพ T10 วดัเจ็ดลิน 
ผลกระทบดา้น 
การบดบงั  

การบดบงัจากพืชพรรณ 
 

ปรบัเปลี่ยนชนิดพืชพรรณ 
 

ยกเลิกตน้ไมท้ี่บดบงัออกไป 

ภาพ T14 วดัอินทขิล
สะดือเมือง 

ผลกระทบดา้นการ
รบกวน 

 
การรบกวนจากแผงขายของ 

 
ก าจดัองคป์ระกอบที่รบกวนออก 

 
ปรบัเปลี่ยนหนา้ตาของอาคาร 
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ภาพ T18 วดัอโุมงคม์หา
เถรจนัทร ์

ผลกระทบดา้นการ
รบกวน 

 
การรบกวนจากสิ่งตกแตง่ภมิูทศัน ์

 
ก าจดัองคป์ระกอบที่รบกวนออก 

 
ยกเลิกอาคารฉากหลงัออกไป 

ภาพ T26 วดัปราสาท 
ผลกระทบดา้นการ

รบกวน  
การรบรบจากการจอดรถ 

 
ยกเลิกการจอดรถและราวกัน้ 

 
เพ่ิมพืน้ที่สีเขียวรอบอาคารส  าคญั 

 5. การวิเคราะหข์้อมูล เป็นการรวมผลขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 207 ชุด โดยการสรา้ง
ฐานขอ้มลูจากโปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 23 แลว้วิเคราะหท์างสถิติ โดยวิธีการประมวลผลขอ้มลูจาก
การใหค้ะแนน ความชอบ การยอมรบัและการใหค้วามส าคญั แบ่งออกเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่ไดร้บัการลด
ผลกระทบดา้นภูมิทศัน ์และสภาพที่ไดร้บัการลดผลกระทบดา้นภูมิทศันใ์นอดุมคติ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
เพื่อพิจารณาความแตกตา่งในแตล่ะกรณี 

 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลผลกระทบด้านภูมิทัศน์ของพื้นที่ศึกษา จากการศึกษาลงพืน้ที่ส  ารวจและศึกษาขอ้มลูความ 
ส าคญัของแหล่งศิลปกรรมในเขตเมืองเก่าจังหวดัเชียงใหม่พบว่า แหลง่ศิลปกรรมในพืน้ที่ศึกษาสามารถสรุปได ้3 
ประเภท รวมจ านวนแหลง่ศิลปกรรมทัง้สิน้ 55 แห่ง ไดแ้ก่ 1) สิง่แวดลอ้มศิลปกรรมประเภท อนสุาวรยี ์อนสุรณส์ถาน 
สถาน หลักเมือง จ านวน 8 แห่ง 2) สิ่งแวดลอ้มศิลปกรรมประเภท วัด วัดรา้ง ศาสนสถาน จ านวน 42 แห่ง  3) 
สิง่แวดลอ้มศิลปกรรมประเภท พิพิธภณัฑ ์สถาปัตยกรรม พระราชวงั จ านวน 5 แหง่ โดยผลกระทบดา้นภมูิทศันท์ี่พบ
จากการส ารวจแหลง่ศิลปกรรมมี 4 ลกัษณะแบ่งออกเป็น ผลกระทบดา้นการรบกวน 42 แห่ง ผลกระทบดา้นการบด
บงั 23 แห่ง การคกุคาม 14แหง่ และความแปลกแยก 13 แห่ง โดยแหลง่ศิลปกรรมที่คดัเลอืกจ านวน 10 แหง่ ใชเ้ป็น
ภาพตวัแทนของลกัษณะผลกระทบดา้นภมูิทศันน์ัน้ๆท่ีปรากฏเดน่ชดัในภาพ มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางที่ 2 ผลกระทบดา้นภมูิทศันข์องภาพตวัแทนตามจดุควบคมุการมองวกิฤติของแหลง่ศิลปกรรมแตล่ะแหง่ 
ภาพตัวแทนภูมิทศัน ์ รายละเอียดของผลกระทบด้านภูมิทศัน ์

 

P2 ประตทูา่แพ : ผลกระทบดา้นความแปลกแยก 

เน่ืองจากบรเิวณนีเ้ป็นพืน้ที่เปิดโลง่จงึมีโอกาสที่ผูค้นจะเห็นอาคารโรงแรมมากกวา่ลกัษณะการคกุคาม 
ดงันัน้ลกัษณะผลกระทบของจดุควบคมุการมองวิกฤติคือผลกระทบดา้นความแปลกแยก 

 

P3 ประตชูา้งเผือก : ผลกระทบดา้นการคกุคาม 

การคกุคามจากป้ายโฆษณาที่มีขนาดสงูใหญ่กวา่ตวัอาคารส าคญัท าใหเ้ห็นชดัเจนมากที่สดุและอาคาร
สีสม้ที่มีความสงูที่ท  าใหรู้ส้กึวา่ยงัมีความเดน่มากกวา่ตวัอาคารส  าคญัของแหลง่ศิลปกรรม 

 

T1 วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร : ผลกระทบดา้นการบดบงั 

ผลกระทบดา้นการบดบงัจากป้ายโฆษณาที่ทางวดัติดประกาศซึง่ไปบดบงัตวัอาคารหอไตรอยู ่
นอกจากนีค้ือ การรบกวนจากการเลือกใชพ้ืชพรรณที่ไมเ่หมาะสมอยา่งตน้ปาลม์ที่มีความสงูใหญ่ 

T2 วดัเจดียห์ลวงวรวหิาร : ผลกระทบดา้นการรบกวน 
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การรบกวนจากองคป์ระกอบโดยรอบแหลง่ศิลปกรรมคือ วงเวียนบรเิวณหนา้วิหารที่ไมมี่การใช้
ประโยชนท์ี่เหมาะสม และอาคารรอบวหิารที่สรา้งผลกระทบดา้นการรบกวนตอ่ฉากหลงัของเจดีย ์

 

T3 วดัพนัอน้ : ผลกระทบดา้นความแปลกแยก 

ความแปลกแยกจากสิ่งปลกูสรา้งที่สรา้งขึน้ภายหลงัที่มีรูปแบบแปลกแยกไปจากศิลปะของอาคาร
ส าคญั และการบดบงัจากตน้ไมเ้กิดขึน้กบัวิหารที่เป็นอาคารส  าคญัรองลงมาของมมุมองนี  ้

 

T5 วดัพนัเตา : ผลกระทบดา้นการคกุคาม 

ผลกระทบดา้นการคกุคามจากอาคารดา้นขา้งที่อยูใ่นระยะประชิดโดยอาคารที่อยูข่า้งวดั และการ
คกุคามจากเสาไฟฟา้สายไฟที่ตัง้อยูต่ิดกบัซุม้ประตทูางเขา้วดัและใกลก้บัอาคารส าคญัมาก 

ภาพตัวแทนภูมิทศัน ์ รายละเอียดของผลกระทบด้านภูมิทศัน ์

 

T10 วดัเจ็ดลิน : ผลกระทบดา้นการบดบงั 

ผลกระทบดา้นการบดบงัจากพืชพรรณ ที่มีทัง้พืชพรรณที่บดบงัตวัวหิารสรา้งใหม ่และเจดียเ์ก่า รวมถึง
ผลกระทบดา้นการรบกวนจากของตกแตง่ตามบรเิวณเจดียเ์ก่า 

 

T14 วดัอินทขิลสะดือเมือง : ผลกระทบดา้นการรบกวน 

การรบกวนจากความไมเ่ป็นระเบียบที่เกิดจากองคป์ระกอบตา่งๆโดยรอบอาคารส  าคญั ไดแ้ก่ การตัง้
แผงขายของ การรบกวนจากรา้นคา้บรเิวณอาคารพาณิชย ์การติดป้ายโฆษณาตามอาคารเป็นตน้ 

 

T18 วดัอโุมงคม์หาเถรจนัทร ์: ผลกระทบดา้นการรบกวน 

การรบกวนจากการตกแตง่ภมิูทศันท์ี่ไมเ่หมาะสมโดยไดแ้ก่ การปรบัพืน้บงัไดทางขึน้วิหารใหเ้ป็นพืน้
หญา้เทียม การรบกวนจากพืชพรรณอยูใ่นต  าแหน่งที่สรา้งการรบกวนตอ่อาคารส  าคญั 

 

T26 วดัปราสาท : ผลกระทบดา้นการรบกวน 

ผลกระทบดา้นการรบกวนจากการจดัพืน้ที่จอดรถใกลแ้หลง่ศลิปกรรม และผลกระทบการรบกวนจาก
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางวดัตดิตัง้เชน่ กรวยจราจร ราวกนัถนน 

 2. ข้อมูลทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีประมวลขอ้มูลจากการใหค้ะแนน Likert scale 5 
ระดบั ในการวิเคราะหแ์บ่งออกเป็น ระดับคะแนนความชอบ ระดับคะแนนการยอมรบั และระดับคะแนนการให้
ความส าคญัที่มีตอ่ภาพสิง่แวดลอ้มศิลปกรรม ซึง่มีผลจากการเก็บแบบสอบถามดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ความหมายของระดบัคะแนน ความชอบ การยอมรบั และการใหค้วามส าคญัตาม Likert Scale 5 ระดบั 
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ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ีตอ่ภาพตวัแทนภมูิทศันข์องแหลง่ศิลปกรรมสภาพตา่งๆ 

ผล 
กระทบ 

ช่ือแหล่งศิลปกรรม 
 [สภาพปัจจุบัน] [สภาพลดผลกระทบ] [สภาพในอุดมคติ] 

ความ
ชอบ 

การ
ยอมรับ 

ความ
ส าคัญ 

ความ
ชอบ 

การ
ยอมรับ 

ความ
ส าคัญ 

ความ
ชอบ 

การ
ยอมรับ 

ความ
ส าคัญ 

รบ
กว
น 

T26 วดัปราสาท 2.76 2.73 3.48 3.67 3.66 3.79 4.16 4.14 4.19 

T14 วดัอินทขิลสะดือเมือง 2.14 2.21 2.85 3.47 3.48 3.68 3.97 3.98 4.04 

T2 วดัเจดียห์ลวงวรวหิาร 2.84 2.91 3.21 3.73 3.73 3.83 4.15 4.11 4.17 

T18 วดัอโุมงคม์หาเถรจนัทร ์ 2.57 2.61 3.05 3.75 3.71 3.84 4.03 3.99 4.03 

บด
บงั

 T1 วดัพระสิงหว์รมหาวิหาร 2.30 2.40 2.97 3.38 3.36 3.61 3.80 3.79 3.90 

T10 วดัเจ็ดลนิ 3.26 3.27 3.49 3.93 3.93 4.01 3.47 3.47 3.64 

คกุ
คา
ม T5 วดัพนัเตา 2.53 2.57 2.98 3.36 3.34 3.52 3.62 3.60 3.72 

P3 ประตชูา้งเผือก 2.40 2.46 2.86 3.26 3.27 3.49 3.65 3.69 3.75 

แป
ลก
แย
ก T3 วดัพนัอน้ 2.69 2.70 3.13 3.25 3.23 3.49 4.16 4.14 4.15 

P2 ประตทูา่แพ 2.72 2.78 3.14 3.15 3.15 3.44 3.86 3.88 3.98 

  2.1 ทัศนคติที่มีต่อภาพตัวแทนภูมิทัศน์สภาพปัจจุบันของแหล่งศิลปกรรม ผูต้อบแบบ
สอบ-ถามมีทศันคติตอ่ภาพตวัแทนสภาพปัจจบุนัโดยจากขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตใินเชิง
ลบ (ค่าเฉลี่ยต ่ากว่า 3.00) ต่อภาพตวัแทนสภาพปัจจุบนัของแหลง่ศิลปกรรมเกือบทัง้หมด ซึ่งคัดเลอืกมาจากแหลง่
ศิลปกรรมที่ไดร้บัผลกระทบดา้นภมูิทศันอ์ยูแ่ลว้ในปัจจบุนั อาจสรุปไดว้่า ผลกระทบดา้นภมูิทศันท์ี่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
สง่ผลต่อทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามที่มีต่อแหลง่ศิลปกรรมท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงทศันคติดา้นความ 
ชอบการยอมรบัและการใหค้วามส าคญัเป็นไปในเชิงลบ 

  2.2 ทัศนคติที่มีต่อภาพตัวแทนภมิูทัศนส์ภาพที่ได้รับการลดผลกระทบ ผูต้อบแบบสอบถาม
มีทศันคติต่อสภาพที่ไดร้บัการลดผลกระทบเพิ่มขึน้จากสภาพปัจจุบนั 1 ระดบั โดยผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติใน
เชิงบวก (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.00) ทัง้ในดา้นความชอบการยอมรบัและการใหค้วามส าคัญ อาจสรุปไดว้่า การลด
ผลกระทบดา้นภมูิทศันส์ง่ผลต่อทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโนม้ที่ทศันคติที่เปลี่ยนไปในเชิงบวกมากขึน้ 
โดยเพิ่มขึน้ประมาณ 1 ระดบั จากการวิเคราะหค์วามตา่งของคา่เฉลีย่ความชอบ การยอมรบั และการใหค้วามส าคญั
ที่มีต่อสภาพปัจจุบนั กับสภาพที่ไดร้บัการลดผลกระทบ พบว่า การปรบัภมูิทศัน์เป็นสภาพที่ไดร้บัการลดผลกระทบ
เบือ้งตน้ ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเป็นการปรบัปรุงภูมิทศันเ์พื่อลดผลกระทบในดา้น
การรบกวนและการบดบัง อาจมาจากลกัษณะผลกระทบดงักลา่วมีความรุนแรงและสง่ผลกระทบตอ่ความงามนอ้ย
กว่าซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากองคป์ระกอบที่จดัการลดผลกระทบไดง้่าย เช่น ป้าย เสาไฟฟ้า ลานจอดรถ ท าใหส้ามารถ
ปรบัแกไ้ดง้่ายในระดบัการลดผลกระทบเบือ้งตน้ ในขณะที่ผลกระทบลกัษณะการคุกคามและความแปลกแยก ที่
มกัเกิดขึน้จากองคป์ระกอบที่ถาวร อาจสรุปไดว้า่ ลกัษณะผลกระทบดา้นภมูิทศันท์ี่มีระดบัความรุนแรงตา่งกนัเมื่อได้
ท าการปรบัภมูิทศันเ์พื่อลดผลกระทบดงักลา่วแลว้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทศันคติดา้นความชอบ การยอมรบั และ
การใหค้วามส าคญั ของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัท่ีแตกตา่งกนั 

  2.3 ทัศนคติที่มีต่อภาพตัวแทนภูมิทัศน์สภาพในอุดมคติ ผูต้อบแบบสอบถามมีทศันคติต่อ
สภาพในอดุมคติเพิ่มขึน้จากสภาพปัจจบุนั 2 ระดบั และเพิ่มจากสภาพที่ไดร้บัการลดผลกระทบเบือ้งตน้ ประมาณ 1 
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ระดบั แสดงว่าการลดผลกระทบดา้นภมูิทศันจ์นถึงระดบัสภาพในอดุมคติ สง่ผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีทศันคติไป
ในทิศทางที่ดีขึน้มากกวา่สภาพปัจจุบนัและสภาพที่ไดร้บัการลดผลกระทบเบือ้งตน้ จากการวิเคราะหค์วามต่างของ
ค่าเฉลี่ยความชอบการยอมรับและการให้ความส าคัญ ที่มีต่อสภาพปัจจุบันกับสภาพในอุดมคติ พบว่าแหล่ง
ศิลปกรรมที่ไดร้บัการลดผลกระทบดา้นความแปลกแยกมีค่าความตา่งมากกว่าผลกระทบดา้นการรบกวน การบดบงั
และการคกุคามตามล าดบั ซึ่งผูต้อบแบบสอบถามก็มีทศันคติเปลี่ยนไปในทางบวกเช่นกัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงไป
นอ้ยกวา่ตามล าดบั อาจสรุปไดว้่า ลกัษณะผลกระทบดา้นภมูิทศันท์ี่มีระดบัความรุนแรงต่างกนัเมื่อไดท้ าการปรบัภมูิ
ทศันเ์พื่อลดผลกระทบดงักลา่วจะมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงทศันคติดา้นความชอบการยอมรบัและการใหค้วามส าคญั
ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีตอ่สภาพในอดุมคติในระดบัท่ีแตกตา่งกนั 

 

บทสรุป 
 จากการศึกษาทศันคติของบคุคลที่มีต่อแนวทางการลดผลกระทบดา้นภมูิทศันต์ามหลกัการลดผลกระทบ
ดา้นภมูิทศันท์ี่เคยมีมาสามารถสรุปประเด็นเก่ียวกับผลกระทบดา้นภูมิทศันท์ี่มีต่อแหลง่ศิลปกรรมในเขตเมืองเก่า
จงัหวดัเชียงใหม่ไดว้่า ผลกระทบดา้นภมูิทศันใ์นทกุลกัษณะอนัไดแ้ก่ การรบกวน การบดบงั การคกุคาม และความ
แปลกแยก มีผลกระทบในทางลบต่อแหลง่ศิลปกรรม ปัจจยัต่างๆที่เป็นตวัแปรในการวิจยัมีความสมัพนัธก์บัทศันคติ
ของบคุคลในระดบัท่ีต่างกนัโดยปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติของบคุคลที่มีผลต่อผลกระทบดา้นภมูิทศันแ์ละแนวทางการ
ลดผลกระทบมากที่สดุคือลกัษณะผลกระทบดา้นภมูิทศันข์องแหลง่ศิลปกรรม รองลงมา คือ ระดบัความเขม้ขน้การ
ลดผลกระทบดา้นภมูิทศัน ์มีรายละเอียดดงันี ้
 1. ลักษณะผลกระทบด้านภูมิทัศน์ของแหล่งศิลปกรรม ลกัษณะผลกระทบดา้นภูมิทศันข์องแหล่ง
ศิลปกรรมเป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัทศันคติของบคุคลมากที่สดุ ผลการศกึษาเบือ้งตน้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้ะแนนความชอบการยอมรบัและการใหค้วามส าคญักบัการปรบัภมูิทศันข์องแหลง่ศิลปกรรมที่ไดร้บัผลกระทบใน
ลกัษณะการรบกวน และการบดบงั มากกว่าการปรบัภมูิทศันข์องแหลง่ศิลปกรรมที่ไดร้บัผลกระทบในลกัษณะการ
คกุคาม และความแปลกแยก ดงันัน้สรุปไดว้่า แหลง่ศิลปกรรมที่ไดร้บัผลกระทบดา้นภมูิทศันอ์ยูใ่นปัจจบุนั หากไดร้ับ
ผลกระทบในลกัษณะคลา้ยกนัและมีระดบัความรุนแรงของผลกระทบใกลเ้คียงกนั ถา้ไดร้บัการปรบัภมูิทศันเ์พื่อลด
ผลกระทบ ผูต้อบแบบสอบถามจะใหค้ะแนนความชอบการยอมรบัและการใหค้วามส าคญัในระดบัใกลเ้คียงกนั 

 2. ระดับความเข้มข้นการลดผลกระทบด้านภูมิทัศน ์ส าหรบัผลกระทบในลกัษณะการรบกวนและการ
บดบงั ระดบัการลดผลกระทบที่เพียงพอที่จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเปลี่ยน แปลงไปในทางบวกไดม้าก 
คือ การลดผลกระทบในระดับเบือ้งตน้ ส่วนผลกระทบในลกัษณะการคุกคามและความแปลกแยก ระดับการลด
ผลกระทบที่เพียงพอจะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีทศันคติเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมาก คือ การลดผลกระทบจน
เกิดเป็นสภาพในอุดมคติ ดังนัน้สรุปไดว้่า ส  าหรบัการจัดท าแนวทางการลดผลกระทบดา้นภูมิทัศนท์ี่มีต่อแหล่ง
ศิลปกรรมในเขตเมืองเก่าจงัหวดัเชียงใหม ่ควรมีระดบัความเขม้ขน้ของการลดผลกระทบใหเ้หมาะสมกบัความรุนแรง
ของผลกระทบ เพื่อใหส้มัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงทศันคติไปในเชิงบวกในระดบัท่ีเพียงพอ 
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 ประเภท อาคาร. กรุงเทพฯ: สานกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม. 
เทศบาลนครเชียงใหม.่ (2557). “เทศบญัญตัเิทศบาลนครเชียงใหม ่ เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลงหรอื

เปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในทอ้งที่ต  าบลศรภีมูิ ต  าบลสเุทพ ต าบลชา้งมอ่ย ต าบลพระ
สงิห ์ ต าบลชา้งคลานและต าบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่ จงัหวดัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2557,” ราช
กิจจานุเบกษา เลม่ 132, ตอนพิเศษ 33 ง (10 กมุภาพนัธ ์2558). 
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เครื่องประดับที่ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจให้กับกลุ่มคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้า 

Jewelry Design Project to Enhance Confidence for People with Facial Deformity   
พนญัญา ไตรบตุร1 และ รศ.ดร.สภุาวี คิรนิคราภรณ์2 

Pananya Tribootara1 and Assoc.Prof.Dr.Supavee Sirinkraporn2 

 

บทคัดย่อ 
           ความผิดปกติที่เกิดขึน้บนใบหนา้มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เป็นมาแต่ก าเนิด และกลุ่มที่ไม่ไดเ้ป็นมาแต่ก าเนิด 
ความผิดปกตินีส้ง่ผลกระทบตอ่สภาวะทางจิตใจและการใชชี้วิตประจ าวนัของผูป่้วยอย่างมาก การวิจยัในครัง้นีจ้ึงมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาผลกระทบที่เกิดขึน้กบักลุม่คนท่ีมีความผิดปกติทางใบหน้า โดยมุ่งเนน้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบั

สภาวะทางจิตใจ เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจใหม้ีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึน้           

          กระบวนการวิจยัในครัง้นีม้ีขัน้ตอนเริม่ตน้จากการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูที่เก่ียวกบัความผิดปกติบนใบหนา้ จนถึง

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ และลงพืน้ที่เก็บขอ้มูลที่แผนกศลัยกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ 

จงัหวดัปทุมธานี เพื่อท าการส ารวจ ทดสอบ และเก็บขอ้มลู จากนัน้จึงน ามารวบรวมและท าการวิเคราะห ์ซึ่งไดข้้อ

สรุปว่าผลกระทบที่เกิดขึน้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย สงัคม และจิตใจ ผูว้ิจัยพบว่าจากผลกระทบที่

เกิดขึน้ทางดา้นจิตใจที่คนกลุ่มนีไ้ดร้บัมีมาก โดยเฉพาะความรูส้ึกวิตกกงัวล และไม่มั่นใจในตนเอง ผูว้ิจัยจึงศึกษา

แนวทางที่จะช่วยเยียวยาสภาวะทางจิตใจและเสรมิสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูค้นกลุม่นี ้โดยพบว่าแนวทางและทฤษฎี

ทางจิตวิทยาที่สามารถเยียวยาและเสริมสรา้งความมั่นใจไดม้ี 3 กลุ่ม คือกลุ่มแนวคิดจิตวิเคราะห ์กลุ่มแนวคิด

ปัญญานิยม และกลุม่ทฤษฎีทางอารมณ ์จากการวิเคราะหข์อ้มลูสรุปไดว้า่จิต อารมณ ์และพฤติกรรม มีความสมัพนัธ์

กนั ผูว้ิจยัจึงเลือกกลุม่แนวคิดปัญญานิยม ที่มีหลกัความคิดว่าพฤติกรรมของบคุคลมีผลมาจากกระบวนการการรบัรู ้

ความจ า และความคิด ซึ่งถา้หากบคุคลนัน้มีกระบวนการการรบัรู ้ความจ าและความคิดที่ดี จะมีพืน้ฐานทางสภาวะ

จิตที่ดี อนัน ามาสูอ่ารมณแ์ละพฤติกรรมที่ดีอย่างสอดคลอ้งกนั ซึง่ผูว้ิจยัไดน้ าเอาหลกัการนีม้าใชใ้นการท าชิน้งาน  

โดยใหฝึ้กสรา้งสภาวะทางจิตใหด้ีขึน้ดว้ยการรูจ้กัช่ืนชมตนเองผา่นทางชิน้งานเครือ่งประดบัเพื่อเสรมิสรา้งความมั่นใจ

ใหก้บัตนเอง และสามารถใชชี้วิตอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งปกติ 

ค ำส ำคัญ ความผิดปกติบนใบหนา้/ สรา้งความมั่นใจ /การออกแบบเครือ่งประดบั 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดบั คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 “เรื่องเดียวกนั” 
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Abstract 
Facial deformities are divided into 2 forms: congenital and acquired.  Deformities significantly 

affect mental state and daily life.  This research aims to study effects on people with facial deformities by 
focusing on mental state.  The research process begins with a study, problems and outcomes, and field 
study with data collection from Surgery Department, Thammasat University Hospital, Pathum Thani to 
survey, test and collect data, compile and analyze then conclude as the effects are classified into 3 
aspects: physical, social and psychological.  People with facial deformity can have profound mental 
implications especially feelings of anxiety and poor self-confidence.  The researchers studied methods to 
heal mental condition and enhance self-confidence. Psychology, Cognitive Theory and Theories of 
Emotions approaches can heal and strengthen confidence. The researchers selected Cognitive Theory 
whose principle states that person’s behavior is based on cognitive process, memory and thought.  If a 
person has positive cognitive process, he will have good mental health and behavior. The researchers 
applied this principle to create better mental state by learning self-appreciation through jewelry pieces to 
enhance self-confidence and to live normally with others in society.   
Keywords:facial deformity/ enhance self-confidence /Jewelry design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Department of Jewelry Design, Faculty of Decorative Art, Silpakorn University, Nakhon Pathom73000, Thailand.  
2 “Same Topic” 
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บทน ำ 
          กลุม่คนที่มีความผิดปกติบนใบหนา้ในสงัคมปัจจุบนัทกุวนันีม้ีจ  านวนไม่นอ้ย  มีทัง้ประเภทที่เป็นและไม่ได้

เป็นมาตัง้แต่ก าเนิด1  ซึ่งสาเหตเุกิดขึน้ไดจ้ากหลายปัจจัยดว้ยกนั  โดย ความผิดปกติบนใบหนา้ที่เป็นมาแต่ก าเนิด  

สาเหตอุาจเกิดไดจ้ากปัจจยัทางพนัธุกรรม  โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมและปัจจยัทางเคมี เช่น มารดา

ดื่มสรุาหรือรบัประทานยาบางชนิดที่สง่ผลตอ่ทารกในครรภ ์หรือจากความผิดปกติของกะโหลกศีรษะจนท าใหใ้บหนา้

ผิดรูป ส่วนใหญ่ลกัษณะที่พบเจอไดบ้่อยคือใบหนา้ที่ไม่สมมาตรกนัหรือเกิดการบิดเบีย้ว  กลา้มเนือ้บนใบหนา้ไม่

สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติ  บางรายอาจมีใบหนา้เล็กกว่าปกติ  กระบอกตาห่าง  ส่วนใดสว่นหนึ่งบนใบหนา้

ขาดหายไป2  ท าใหผู้ป่้วยเหลา่นีไ้มส่ามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งคนปกติทั่วไป  จึงท าใหก้ารใชชี้วิตประจ าวนัของคนเหลา่นี ้

มีความยากล าบากกวา่คนปกติเป็นอยา่งมาก สว่นความผิดปกติบนใบหนา้ที่ไมไ่ดเ้ป็นมาแตก่ าเนิด สาเหตอุาจเกิดขึน้

ไดจ้ากการติดเชือ้ไวรสั  อบุตัิเหต ุ ความเครยีด  หรอืแมแ้ตก่ารใชชี้วิตที่ไมถ่กูสขุลกัษณะ3  เช่น การรบัประทานอาหาร 

การออกก าลงักาย การพกัผ่อนไม่เพียงพอ  จึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความผิดปกติทางเสน้ประสาทของสมองท าให้

กลา้มเนือ้ใบหนา้บางสว่นไมส่ามารถท างานได ้ลกัษณะทางกายภาพที่พบเจอสว่นใหญ่คือ  ใบหนา้ออ่นแรงซีกใดซีก

หนึ่งหรือทัง้สองซีก ปากเบีย้ว ใบหนา้บวม ตงึ ชา ไมส่ามารถปิดตาไดส้นิท สง่ผลใหเ้กิดอาการน า้ตาไหลหรอืตาแหง้

ได ้   

          จากความผิดปกติบนใบหนา้ที่เป็นมาตัง้แตก่ าเนิดและไม่ไดเ้ป็นมาแต่ก าเนิดนัน้  จะเห็นไดว้่าความผิดปกตินี ้

ท  าใหผู้ท้ี่เป็นใชชี้วิตไดอ้ยา่งยากล าบาก  ไมเ่พียงเฉพาะทางกายภาพอย่างเดียว แต่ความผิดปกติเหลา่นีย้งัสง่ผลต่อ

สภาพจิตใจของผูป่้วยเป็นอย่างมากเช่นกนั  ท าใหผู้ป่้วยวิตกกงัวลขาดความมั่นใจและไมส่ามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นใน

สงัคมได ้ เก็บตวัไม่ยอมออกไปขา้งนอกหรือออกไปท างาน จนเกิดภาวะซึมเศรา้และกลายเป็นภาระใหก้ับบุคคล

ใกลชิ้ดไปดว้ย 

          ขา้พเจา้ในฐานะนกัออกแบบเครือ่งประดบัจึงตอ้งการออกแบบเครือ่งประดบัท่ีช่วยเยียวยาจิตใจและเสรมิสรา้ง

ความมั่นใจใหก้บักลุม่คนท่ีมีความผิดปกติบนใบหนา้เหลา่นีไ้ดม้ีสภาพจิตใจที่ดีขึน้ มีความมั่นใจที่จะออกไปเผชิญกบั

สงัคมภายนอกไดม้ากยิ่งขึน้ สามารถไปท างานไดโ้ดยไม่เป็นภาระกบัคนใกลชิ้ด เนื่องจากเครื่องประดบัมีหนา้ที่และ

ประโยชนใ์ชส้อยหลากหลายประเภท  บางประเภทสวมใสเ่พื่อความสวยงาม หรือบางประเภทสวมใส่เพื่อเยียวยา

จิตใจ  

 

 

 

 

                                                           
1   คณะผูเ้ช่ียวชาญของศนูยส์มเด็จพระเทพรตันฯ, หนา้...ต่าง ท่ีเปลี่ยนได ้(กรุงเทพฯ) : บริษัทอมรินทร ์พริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั มหาชน, (2561).49 
2 “เรื่องเดียวกนั” 
3 “เรื่องเดียวกนั” 
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วัตถุประสงค ์
          1.เพื่อศกึษาสภาพจิตใจของผูป่้วยที่มีความผิดปกติบนใบหนา้ทัง้ที่เป็นมาตัง้แตก่ าเนิดและไมไ่ดเ้ป็นมา
ตัง้แตก่ าเนิด 

2.เพื่อออกแบบผลงานเครือ่งประดบัท่ีสามารถเยยีวยาสภาพจิตใจของกลุม่คนท่ีมีความผดิปกติทางใบหนา้

ใหรู้ส้กึมีความมั่นใจที่จะออกไปเผชิญกบัการใชชี้วติในสงัคมภายนอกไดม้ากยิ่งขึน้ 

ขอบเขตกำรวิจัย     
          1. ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและสาเหตขุองความผิดปกตบินใบหนา้   

          2. ศกึษารูปแบบและความผิดปกติบนใบหนา้ที่เกิดขึน้กบัผูป่้วย 

          3. ศกึษาผลกระทบที่เกิดขึน้กบักลุม่ผูป่้วยทีม่ีความผิดปกตบินใบหนา้ 

          4.จ านวนประชากรที่ใชใ้นการศึกษา ผูป่้วยที่มีความผิดปกติบนใบหนา้ชนิดไม่รุนแรง อาย1ุ8ปีขึน้ไป ท่ีเขา้รบั

การรกัษาตวัที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 5 คน 

          5.ศกึษาและเก็บขอ้มลูจากการใชแ้บบสอบถามประเมินสภาพจิตใจของผูป่้วยที่มคีวามผิดปกติบนใบหนา้ชนิด

ไมรุ่นแรง อาย1ุ8ปีขึน้ไป ที่เขา้รบัการรกัษาตวัที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 5 

คน สงัเกตพฤติกรรมและจดบนัทกึขอ้มลู 

          6.ศกึษาหารูปแบบท่ีจะน ามาใชส้รา้งสรรคชิ์น้งานในการออกแบบจากหลกัการขององคป์ระกอบศิลป์ เพื่อชว่ย

เสรมิสรา้งกระบวนการรบัรูท้ี่ดีใหแ้ก่ผูส้วมใส ่

        7. ศึกษาหาข้อมูลของสีที่จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นใหผู้้สวมใส่เกิดความรูส้ึกในเชิงบวก 

        8. ศึกษาหาต าแหน่งพื้นที่ในการสวมใส่ช้ินงานเครื่องประดับ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ภำพที่ 1 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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ผลกำรวิจัย 
การวิเคราะหท์ฤษฎีและการออกแบบ ไดม้ีการวิเคราะหท์ฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาที่เก่ียวเนื่องกบัการเยียวยา

ทางจิตใจ และเสริมสรา้งความมั่นใจใหก้บัมนษุย ์พบว่ามีทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งอยู ่3  กลุม่คือ กลุม่แนวคิดจิตวิเคราะห ์

กลุ่มแนวคิดปัญญานิยม และทฤษฎีทางอารมณ ์โดยทัง้ 3 ทฤษฎีกล่าวถึงความสอดคลอ้งกันอย่างเลี่ยงมิไดข้อง

อารมณก์บัพฤติกรรม ผูว้ิจยัจึงเลือกหยิบแนวคิดของกลุม่ปัญญานิยม โดย อลัเบิรต์ แอลลสิ ท่ีมุง่เนน้ใหค้วามส าคญั

กบัคณุค่าของมนษุยแ์ละเช่ือว่ามนุษยส์ามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้1 ถา้หากไดร้บักระบวนการรบัรูท้ี่ดีและ

ถูกตอ้ง จะมีอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่ดีตามมา จากแนวคิดนีจ้ึงน าไปสู่การพัฒนาเพื่อการออกแบบ

เครือ่งประดบั  

แนวทำงกำรออกแบบ ผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัของจิตวิทยาในการออกแบบ มุง่เนน้หลกัการสรา้งกระบวนการรบัรู ้

ที่ดตีามกลุม่แนวคิดปัญญานิยม โดยใหผู้ป่้วยไดน้กึถึงสิง่ที่ตนเองไดท้ าส าเรจ็ และใหช่ื้นชมตนเองดว้ยค าวา่”เกง่มาก”

แมส้ิ่งที่ท  าส าเร็จจะเป็นเรื่องเล็กนอ้ยก็ตาม2 เพื่อสรา้งทศันคติที่ดีท าใหผู้ป่้วย มองเห็นคณุค่าในตนเอง จนน ามาซึ่ง

ความมั่นใจในตนเองจากการสวมใสชิ่น้งานเครือ่งประดบั และใชค้วามหมายเชิงนยัยะของการนบัลกูประค า คือการ

ใหผู้ส้วมใสไ่ดก้ าหนดรูห้รอืรบัรูอ้าการเคลือ่นไหวของตนเองโดยใชค้  าพดูเชิงบวกแทนการนบัลกูประค า เพื่อท าใหเ้กิด

สมาธิ สติ และมีจิตใจที่เปิดกวา้งจดจ่ออยูก่บัค าพดูเชิงบวกนัน้จนเกิดกระบวนการการรบัรูท้ี่ดีกบัตนเอง มีแนวทางใน

การคิดบวกไม่คิดลบ เสริมสรา้งความมั่นใจในตนเองใหม้ากยิ่งขึน้ นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดห้ยิบรูปทรงกลมมาใชใ้นการ

ออกแบบ เนื่องจากทรงกลมไมม่ีจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สดุ ใหค้วามรูส้กึถึงความเคลือ่นไหว มีมมุมองที่สามารถมองเห็น

ไดร้อบดา้น ช่วยเสรมิสรา้งกระบวนการรบัรูท้างการมองเห็นที่ดีใหแ้ก่ผูส้วมใส ่

          กำรทดลองวัสดุและเทคนิค  จาการวิเคราะห์ทฤษฎีในข้างต้น การจะเกิดกระบวนการรับรูท้ี่ดีนั้น

กระบวนการทางการมองเห็นเป็นสิ่งส  าคญั ผูว้ิจัยจึงเลือกท าการทดลองขนาดของตวัอกัษรใหม้ีความเหมาะสมกับ

ระยะของการมองเห็นที่ชดัเจน และใชส้เีป็นสิง่เรา้ เพื่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ทางอารมณต์อ่ผูส้วมใสชิ่น้งานเครือ่งประดบั

มากยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกสีเหลือง สีชมพแูละสีสม้ มาท าการทดลอง เนื่องจากในทางจิตวิทยาทัง้สามสีนีใ้หอ้ารมณ ์

ความรูส้ึกในเชิงบวกและช่วยเสริมสรา้งทศันคติที่ดีต่อตนเองมากที่สดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฏีกลุ่มแนวคิดปัญญา

นิยม จากนัน้จึงน ามาท าการทดลองหาวสัดแุละเทคนิคที่เหมาะสมในการสรา้งชิน้งานเครือ่งประดบั 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ศรีเรือน แกว้กงัวาน, ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลิกภาพ (รูเ้รารูเ้ขา). (กรุงเทพฯ) : หมอชาวบา้น, (2554).283-284 
2 วิทยา นาควชัระ,. วิธีสรา้งความมั่นใจใหต้นเอง,. กรุงเทพฯ : Good Book ในเครือสถาบนัพฒันาตนเอง และนกับริหาร, (2561).105 
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ตำรำงที่ 1 แสดงผลการทดลองวสัดแุละเทคนคิ 

 

ขนาด
ตวัอกัษร 

วสัดุ เทคนิค รูปภาพ ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

5 มม. เสน้ใย
พลาสติก 

3D print ขา้งใน
วงกลมตนั ใช้
ตวัอกัษรค าพดูเชิง
บวกเป็นนนูต ่า 

 

 
 

ลกัษณะตวัอกัษรนนูต ่าสามารถมองไดร้อบดา้น 
แตต่วัอกัษรมีขนาดเลก็จนเกินไป รูปแบบการจดั
วางใชต้วัอกัษรทัง้หมด 6 ค าตอ่กนัประกอบกบั
ลกัษณะทีท่บึตนัท าใหก้ารมองเหน็ไมช่ดัเจน สทีี่
สามารถดงึดดูสายตาไดด้ีคือสสีม้และสเีหลอืง 

8 มม. เสน้ใย
พลาสติก 

3D print ขา้งใน
วงกลมตนั ใช้
ตวัอกัษรค าพดูเชิง
บวกเป็นนนูต ่า 

 

 

ลกัษณะตวัอกัษรนนูต ่ามีขนาดใหญ่ สามารถ
มองไดร้อบดา้น แตรู่ปแบบการจดัวางตวัอกัษร
เป็นค าเดียวรอบทรงกลมประกอบกบัลกัษณะทบึ
ตนัท าใหอ้า่นจบัใจความไดย้าก สทีี่สามารถ
ดงึดดูสายตาไดด้คีือสสีม้และสเีหลอืง 
 

11 มม. เสน้ใย
พลาสติก  

3D print ขา้งใน
วงกลมตนั ใช้
ตวัอกัษรค าพดูเชิง
บวกเป็นนนูต ่า 

 
 

ลกัษณะตวัอกัษรนนูต ่ามีขนาดใหญ่สามารถมอง
ไดร้อบดา้นรูปแบบการจดัวางตวัอกัษรใช้
ตวัอกัษร 4 ค าตอ่กนั ชิน้งานมีลกัษณะทบึตนัท า
ใหก้ารมองเห็นไมช่ดัเจน ลกูทรงกลมมีขนาดใหญ่
มากเกินไป ท าใหม้ีน า้หนกัมากสทีี่สามารถดงึดดู
สายตาไดด้ีคือสสีม้และสเีหลอืง 

5 มม. เสน้ใย
พลาสติก 

3D print ขา้งใน
วงกลมกลวง ใช้
ตวัอกัษรค าพดูเชิง
บวก 

 

ชิน้งานสามารถมองไดร้อบดา้นตวัอกัษรมีขนาด
เลก็จนเกินไป รูปแบบการจดัวางใชต้วัอกัษร
ทัง้หมด 6 ค าตอ่กนั ท าใหก้ารมองเห็นยงัไมค่อ่ย
ชดัเจนเทา่ทีค่วร วสัดมุีความคงทนแข็งแรง 
สวยงาม สทีี่สามารถดงึดดูสายตาไดด้ีคือสสีม้
และสเีหลอืง 

8 มม. เส้นใย
พลาสติก 

3D print ข้างใน
วงกลมกลวง ใช้
ตัวอักษรค าพูดเชิง
บวก 

 
 

ช้ินงานสามารถมองได้รอบดา้น ลกัษณะตัวอักษรมี
ขนาดใหญ่ แต่รูปแบบการจดัวางตัวอักษรตัวเป็น
ค าเดียวรอบทรงกลม ท าให้อ่านจบัใจความไดย้าก 
วัสดุมีความคงทนแข็งแรง สวยงาม สีที่สามารถ
ดึงดูดสายตาไดด้ีคือสสี้มและสเีหลอืง 
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ตำรำงที1่ แสดงผลการทดลองวสัด(ุตอ่) 

11 มม. เสน้ใย
พลาสติก 

3D print ขา้งใน
วงกลมกลวง ใช้
ตวัอกัษรค าพดูเชิง
บวก 

 

 

 ลกัษณะตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ ชิน้งาน
สามารถมองเห็นไดร้อบดา้น อยา่งชดัเจน 
รูปแบบการจดัวางตวัอกัษรใชต้วัอกัษร 4 ค า
ตอ่กนัท าใหอ้า่นจบัใจความไดง้่าย และ
เนื่องจากชิน้งานมีลกัษณะเป็นทรงกลมกลวง
จึงท าใหล้ดน า้หนกัลงไปได ้ชิน้งานจึงมี
น า้หนกัไมม่าก มีความสวยงาม สทีี่สามารถ
ดงึดดูสายตาไดด้คีือสสีม้และสเีหลอืง 

5 มม. เรซิ่น และ 
ทองเหลอืง 

น าตวัหนงัสอืที่ฉลเุป็น
ค าพดูเชิงบวกมาหลอ่
ขึน้รูปดว้ย 
เรซิ่นใสที่ผสมส ี

 

 ลกัษณะตวัอกัษรมีขนาดเลก็เกินไป สทีี่ผสม
ลงไปในเรซิ่นท าใหย้ากตอ่การมองเห็น
ตวัอกัษร 

8 มม. เรซิ่น และ 
ทองเหลอืง 

น าตวัหนงัสอืที่ฉลเุป็น
ค าพดูเชิงบวกมาหลอ่
ขึน้รูปดว้ยเรซิ่นใสที่
ผสมส ี

 

ลกัษณะตวัอกัษรมีขนาดก าลงัพอดีไมเ่ลก็
หรอืใหญ่จนเกินไป แตส่ทีี่ผสมลงไปในเรซิ่น
ท าใหย้ากตอ่การมองเห็น 

11 มม. เรซิ่น และ 
ทองเหลอืง 

น าตวัหนงัสอืที่ฉลเุป็น
ค าพดูเชิงบวกมาหลอ่
ขึน้รูปดว้ยเรซิ่นใสที่
ผสมส ี

 

ลกัษณะตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ท าใหล้กูทรง
กลมมีขนาดใหญ่ตามไปดว้ย ชิน้งานมี
น า้หนกัมาก สทีี่ผสมลงไปในเรซิน่ท าใหย้าก
ตอ่การมองเห็น  

 

สรุปผลกำรทดลองวัสดุและเทคนิคให้เหมำะสมกับงำน จากการทดลองวสัดแุละเทคนิคพบว่าขนาด

ของตวัอกัษรท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนคือ  ตวัอกัษรไซส ์8 มม. และ11 มม.เนื่องจากมีขนาดที่ไมเ่ลก็จนเกินไป ง่าย

ตอ่การมองเห็น ในสว่นของวสัดแุละเทคนิคที่เหมาะสมกบัการน ามาท างานเครือ่งประดบัมากที่สดุคือ วสัดจุากเสน้ใย

พลาสติกที่ใชเ้ทคนิค 3D print ขา้งในทรงกลมกลวง ใชต้วัอกัษรค าพดูเชิงบวกเนื่องจากลกัษณะตวัอกัษรมีขนาดใหญ่ 

ชิน้งานสามารถมองเห็นไดร้อบดา้น อย่างชดัเจน รูปแบบการจัดวางตวัอกัษรใชต้วัอกัษร 4 ค าต่อกนัท าใหอ้่านจับ

ใจความไดง้่าย ชิน้งานมีลกัษณะเป็นทรงกลมกลวงจึงท าใหล้ดน า้หนักลงไปไดชิ้น้งานมีน า้หนักไม่มาก มีความ

สวยงาม สทีี่สามารถช่วยสรา้งแรงกระตุน้และดงึดดูสายตาไดด้ีคือสสีม้และสเีหลอืง 

 กำรสร้ำงสรรคช์ิ้นงำนเคร่ืองประดับ สรุปไดว้่า การจะท าให้ชิน้งานเครื่องประดับ ที่สามารถสรา้ง

ปฏิสมัพนัธก์บัผูส้วมใสด่ว้ยค าพดูเชิงบวก เพื่อใหเ้กิดกระบวนการการรบัรูท้ี่ดีตามหลกัแนวคิดของกลุม่ปัญญานยิมได้

นัน้ จะตอ้งอาศยัการสวมใสเ่ครือ่งประดบัและการมองเห็นค าพดูเชิงบวกที่ชดัเจน ตวัอกัษรไม่เลก็หรือใหญ่จนเกินไป 
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สามารถสรา้งแรงกระตุน้และดึงดูดสายตาของผูส้วมใส่ไดเ้ป็นอย่างดี สรา้งทศันคติที่ดีจนน ามาซึ่งความมั่นใจใน

ตนเองใหก้บัผูส้วมใสชิ่น้งานเครือ่งประดบั ซึง่ผูว้ิจยัไดท้ าการน าเสนอสรา้งเครือ่งประดบัสามมิติเป็นจ านวน 1 ชิน้ 

 
ภำพที่ 2 ขนาดและสดัสว่นของชิน้งานเครือ่งประดบั 

 
ภำพที่ 3 วิธีการสวมใสเ่ครือ่งประดบั 

อภิปรายบทสรุป 
 การวิเคราะหท์ฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาของกลุม่แนวคิดปัญญานิยม โดย อลัเบิรต์ แอลลิส สรุปไดว้า่อารมณ ์

ความคิดและพฤติกรรมมีความสมัพนัธก์นั มนษุยส์ามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได ้ด้วยกระบวนการรบัรูท้ี่ดี ใน

การสรา้งสรรคผ์ลงานครัง้นี ้ไดน้  าเอาทฤษฎีขา้งตน้มาใชก้บัผลงาน โดยสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้วมใสก่บัชิน้งาน

ดว้ยการใหส้วมใสชิ่น้งานเครื่องประดบัและนึกถึงสิ่งที่ตนเองไดท้ าส าเร็จ และช่ืนชมตนเองดว้ยการนบัลกูปัดค าพูด

เชิงบวกค าว่า”เก่งมาก”ทีละเม็ด เพื่อสรา้งการก าหนดรูก้่อใหเ้กิดสมาธิ ปัญญาการเปิดกวา้งทางจิตใจและการจดจ า

ค าพดูเชิงบวกเหล่านีไ้ดด้ีเพื่อสรา้งความเช่ือและทศันคติที่ดี ท าใหม้องเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึน้ จนน ามาซึ่ง

ความมั่นใจใน และมีความกลา้ที่จะออกไปใชชี้วิตเผชิญกบัสงัคมภายนอกไดอ้ยา่งปกติ  
สรุปผล   
          1.การสรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งเครือ่งประดบักบัผูส้วมใส ่สามารถเกิดขึน้ไดจ้ากการสวมใสแ่ละการใชง้าน โดย

ผูส้วมใสส่ามารถสรา้งกระบวนการรบัรูท้ี่ดีทางการมองเห็นไดจ้ากอากปักิริยาของการยกแขน ท าใหเ้กิดระยะหา่งใน

การมองเห็นที่ชดัเจนของสายตากบัชิน้งานเครือ่งประดบั  
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          2.รูปแบบการใชง้านเครื่องประดบัจะใหผู้ส้วมใส่นึกถึงสิ่งที่ตนเองไดท้ าส าเร็จแมส้ิ่งที่ท  าส าเร็จจะเป็นเรื่อง

เล็กนอ้ยก็ตาม และช่ืนชมตนเองดว้ยการนบัลูกปัดค าพูดเชิงบวกค าว่า”เก่งมาก”ทีละเม็ด เพื่อสรา้งการก าหนดรู้

ก่อใหเ้กิดสมาธิ ปัญญาการเปิดกวา้งทางจิตใจและการจดจ าค าพดูเชิงบวกเหลา่นีไ้ดด้ี 

          3.ผูป่้วยที่มีความไมม่ั่นใจในตนเอง มกัเกิดจากความวติกกงัวลและมองไมเ่ห็นขอ้ดีในตนเอง ผูว้ิจยัจงึใชค้  าพดู

เชิงบวกเป็นสือ่สรา้งกระบวนการรบัรูค้วามคิดและการจดจ าในสิง่ที่ดี เพื่อใหผู้ส้วมใสไ่ดน้กึถงึตนเองในดา้นดมีากกวา่

ดา้นลบ เป็นการช่วยเสรมิสรา้งความมั่นใจและคลายความวิตกกงัวลใหก้บัผูส้วมใสเ่ครื่องประดบั 

          4.สีสม้และสเีหลอืงทีใ่ชช้ว่ยดงึดดูสายตาสรา้งความนา่สนใจ สรา้งแรงกระตุน้ใหเ้กิดความรูส้กึในเชิงบวก แก่ผู้

สวมใสม่ากยิง่ขึน้ 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
Andrew Weil, MD. (2558). ความสขุจากภายใน [Spontaneous Happiness] (อายรุ ีชีวรุโณทยั).  

          กรุงเทพฯ : โพสบุ๊กส.์ (2011) 

คณะผูเ้ช่ียวชาญของศนูยส์มเดจ็พระเทพรตันฯ. (2561). หนา้...ตา่ง ท่ีเปลีย่นได ้(1). กรุงเทพฯ :  

          บรษัิทอมรนิทร ์พริน้ติง้ แอนด ์พบัลชิช่ิง จ ากดั มหาชน. 

วิทยา นาควชัระ. (2551). วิธีสรา้งความมั่นใจใหต้นเอง (3). กรุงเทพฯ :  

          Good Book ในเครอืสถาบนัพฒันาตนเอง และนกับรหิาร. 

ศรเีรอืน แกว้กงัวาน. (2554). ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลกิภาพ (รูเ้รารูเ้ขา) (16). กรุงเทพฯ :  

          หมอชาวบา้น. 

ปรชัญา ปิยะมโนธรรม. (2561). จิตวิทยาความแตกตา่ง (2). กรุงเทพฯ :  

          ส  านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง. 

ลกัขณา สรวิฒัน.์ (2549). จิตวิทยาในชีวติประจ าวนั (2). กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพด์อเดยีนสโตร ์

ภคัสกลุ นาคจ ูโรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ. (2557). ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัอารมณ ์(2). กรุงเทพฯ : หา้งหุน้สว่นจ ากดั 

ภคัสภุรณ ์การพิมพ ์

           Akkharaphon Dantonglang. สมีีผลตอ่งานออกแบบอยา่งไร. สบืคน้เมื่อ 17 พฤษภาคม 2563, จาก 

http://www.beartheschool.com/share-1/2018/10/31?fbclid=IwAR0q-

fStw5YH0XXnHv4P0n7MB48KSbic3VXsH6FVQMtHv_rmaEArWduaFyY 

           การรบัรู ้(Perception). สืบคน้เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563, จาก 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm 

http://www.beartheschool.com/share-1/2018/10/31?fbclid=IwAR0q-fStw5YH0XXnHv4P0n7MB48KSbic3VXsH6FVQMtHv_rmaEArWduaFyY
http://www.beartheschool.com/share-1/2018/10/31?fbclid=IwAR0q-fStw5YH0XXnHv4P0n7MB48KSbic3VXsH6FVQMtHv_rmaEArWduaFyY
https://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Perception.htm


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                 A186 

 

วัสดุในการท าบรรจุภัณฑ ์เพือ่ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ระหว่างการขนส่งภาพเขียนสี
น า้มัน 
Selection of Packaging Materials for Temperature and Humidity Control  During the 
Transportation of Oil Painting 

 
บรูณพ์ิภพ ระเวงจิตร ์1 ,ผูช้่วยศาตราจารย ์ดร.นวลลกัษณ ์วสัสนัตชาติ2 ,และอาจารยจิ์ราภรณ ์อรณัยะนาค3 
Boonpipob Rawengjit1 Asst.prof. Nuanlak Watsantachad, Ph.D. 2 and Chiraporn Aranyanark 
    
บทคัดย่อ 
 การเคลื่อนย้ายขนส่งภาพเขียนสีน า้มันมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น การกระทบ
กระแทก สั่นสะเทือน การขดัสคีรูดถ ูและการใชว้สัดทุี่ไมเ่หมาะสมในการท าบรรจภุณัฑ ์ปัญหาส าคญัที่สดุปัญหาหนึง่
ที่มกัถูกมองขา้มอยู่เสมอเกิดจากอณุหภมูิและความชืน้ ท่ีมีค่าสงูและผนัผวนตลอดเวลา  ผูว้ิจยัสนใจที่จะลดความ
รุนแรงของปัญหาเหลา่นี ้จึงวางแผนศกึษาวสัดชุนิดต่าง ๆ ที่มีคณุสมบตัิเป็นฉนวนช่วยลดการสง่ผ่านความรอ้นและ
ป้องกันความชื ้นในการท าบรรจุภัณฑ์ส  าหรบัใช้ในการเคลื่อนย้ายขนส่งภาพเขียนสีน ้ามัน และเปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพของวสัดเุหลา่นัน้ในการช่วยควบคมุ อณุหภมูิและความชืน้ภายในบรรจุภณัฑ์ วสัดทุี่มีคณุสมบตัิพิเศษ
เหลา่นีจ้ะมีบทบาทสงูในการควบคมุลกัษณะอากาศภายในพืน้ท่ีเลก็ ๆ (Microclimate) 

ค าส าคัญ  :  วสัดทุี่ใชท้  าบรรจภุณัฑ,์ ฉนวน, แผน่ฟิลม์ปอ้งกนัความชืน้  

 
Abstract 

Transportation of oil painting is at risk from several factors, for example, bumping, vibration, 
abrasion, and inappropriate packaging materials. One of the most important problem, which is always 
neglected, is the high levels and fluctuations of temperature and humidity. The author is interested in 
reducing the aggressiveness of the problem by planning to study the properties of thermal insulators and 
moisture barriers.  The selected materials were used as packaging materials for transportation of oil 
painting. The effectiveness of these materials in controlling temperature and humidity inside packaging 
were compared. 

These specific materials play much important role in microclimate control. They also help 
reducing the cost of operation. Moreover, the packaging can be especially designed and modified for 
each object which needs different climate conditions during transportation and storage. 
Keyword : packaging materials, insulators, moisture barrier film, microclimate 
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บทน า 
สาเหตหุลกัที่ท  าใหภ้าพเขียนสนี า้มนัเกิดความเสยีหายมากที่สดุ คือ การดแูลรกัษาที่ไม่ถกูตอ้ง โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเมื่อ อณุหภมูิและความชืน้แปรเปลีย่น ไมค่งที่ ขึน้และลงอยูต่ลอดเวลา รวมทัง้ เชือ้รา  แมลง ฝุ่ นละออง และ
สิ่งสกปรกในอากาศลว้นก่อใหเ้กิดปัญหาส าหรบัภาพเขียนสีน า้มนั  นอกจากนีภ้าพเขียนสีน า้มนัจ านวนมากช ารุด
เสียหายระหว่างการเคลื่อนยา้ยขนส่งดงันัน้ผูด้แูลควรมีความรู ้ความเขา้ใจ หาวิธีการดูแลป้องกนั และป้องกนัการ
เสือ่มสภาพของภาพเขียนสนี า้มนัอยา่งถกูตอ้ง 

ความชืน้เป็นสาเหตสุ  าคญัหลกัของการเสื่อมสภาพของภาพเขียนสีน า้มนั ก่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงหลาย
รูปแบบทัง้ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา ความชืน้อาจจะเขา้ท าปฏิกิริยาโดยตรงกับวัสดุที่ใช้ในการ
สรา้งสรรคภ์าพเขียนสีน า้มัน หรือท าใหป้ฏิกิริยาระหว่างวสัดุกับสิ่งแวดลอ้มเกิดขึน้ไดด้ี เมื่อความชืน้สมัพัทธ์ใน
บรรยากาศรอบ ๆ ภาพเขียนสีน า้มนัลดต ่าลง ไมแ้ละผา้ที่เป็นส่วนประกอบที่ส  าคญัของภาพเขียนสีน า้มนัจะคาย
ความชืน้ออกมา เพื่อปรบัตวัเองเขา้สูส่ภาวะสมดลุกบัสิง่แวดลอ้ม ท าใหภ้าพเขียนสนี า้มนัเกิดการเปลีย่นแปลง หดตวั 
หรือขยายตวั จากการดดูซบัความชืน้ในบรรยากาศรอบ ๆ หรืออาจจะสญูเสียความชืน้ไปตามสภาพแวดลอ้ม หากมี
การเปลี่ยนแปลงระดบัความชืน้อย่างรวดเร็ว   ไม ้ ผา้ใบ ชัน้รองพืน้ และชัน้สีอาจเกิดการแตก หลดุลอกเป็นแผ่น ๆ 
หรือเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ บางครัง้ผ้าใบฉีกขาด หย่อนยาน เนื่องจากกรอบไมข้ยายตัว และหดตัวสลบักันไปมา จน
สญูเสียความยืดหยุ่น เมื่อบรรยากาศรอบ ๆ มีความชืน้สงูมากขึน้ ภาพเขียนสีน า้มนัจะดดูความชืน้แลว้จะขยายตวั 
หากการขยายตวัเป็นไปอย่างอิสระ อาจไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย แตถ่า้การมีการยึดดว้ย ตะป ูหรอืกาว จะเกิดแรง
ตึง และแรงดนัภายในเนือ้วสัดุท าใหเ้กิดความเสียหายได ้ความรุนแรงจะมากขึน้เรื่อย ๆ เมื่ออุณหภูมิและความชืน้
แปรเปลีย่น ไมค่งที่ ขึน้และลงอยูต่ลอด (จิราภรณ ์อรณัยะนาคม, 2558, น. 143-150) 

ในระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่งภาพเขียนสีน า้มัน จึงควรค านึงถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชืน้
ตลอดเวลาดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนยา้ยในระยะไกลขา้มจงัหวดัหรอืข้ามประเทศ ซึง่มีความเสีย่งสงูยิ่งขึน้เป็น
หลายเทา่ 

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าประเทศไทยมีอากาศรอ้นและชืน้ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทอ้งถนนที่มี
การจราจรหนาแน่น จะท าใหอุ้ณหภูมิและความชืน้บนยานพาหนะที่ใชใ้นการขนส่งศิลปะวตัถมุีค่าสงูและผนัผวน
ตลอดเวลา สภาพแวดลอ้มเช่นนีส้ง่ผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของภาพเขียนสีน า้มนัเป็นอย่างมาก วิธีการควบคมุ
อณุหภูมิและความชืน้ระหว่างการเคลื่อนยา้ยขนส่งภาพเขียนสีน า้มนั ที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ คือ การใชร้ถบรรทุก
พิเศษที่มีอปุกรณค์วบคมุอณุหภมูิและความชืน้ตลอดจนคณุภาพอากาศ    แต่วิธีดงักลา่วตอ้งใชง้บประมาณสงูมาก 
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความผนัผวนของอณุหภมูิและความชืน้รอบ ๆ ภาพเขียนสีน า้มนัในระหว่างการขนยา้ย
และระหวา่งการจดัเก็บ โดยใชง้บประมาณไมส่งูมาก คือ การเลอืกใชว้สัดทุี่มีคณุภาพเป็นฉนวนช่วยลดความรอ้นและ
ความชืน้ (Thermal insulation and moisture barrier ) ในการออกแบบบรรจภุณัฑห์รอืหอ่หุม้ภาพเขียนสนี า้มนั (จิรา
ภรณ ์อรณัยะนาค สมัภาษณ,์ 10 มีนาคม 2562) 

ผูว้ิจัยจึงศึกษาคุณสมบตัิของวสัดุชนิดต่าง ๆ ที่ใชใ้นการห่อหุม้หรือท าบรรจุภณัฑ ์ส าหรบัการเคลื่อนยา้ย
ภาพเขียนสีน า้มนัและทดลองประสิทธิภาพในการลดความรอ้นและความชืน้ ภายในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านัน้ 
รวมทัง้การปอ้งกนัการกระทบกระแทกขดัส ีครูดถรูะหวา่งการเคลือ่นยา้ย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิในการเคลือ่นยา้ย
และจดัเก็บภาพเขียนสนี า้มนั  
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาคณุสมบตัิของวสัดุที่ใชใ้นการท าบรรจุภณัฑ ์เพื่อควบคมุอุณหภูมิและความชืน้ระหว่างการ

ขนสง่ภาพเขียนสนี า้มนั  
2. เลอืกใชว้สัดทุี่มีคณุสมบตัิเป็นฉนวนกนัความรอ้นและความชืน้ในการท าบรรจภุณัฑ  ์
3. เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความชืน้สมัพัทธ์ภายในแต่ละบรรจุภัณฑ์กับค่าอุณหภูมิและความชืน้

ภายนอกบรรจภุณัฑเ์พื่อคดัเลอืกวสัดทุี่สามารถควบคมุอณุหภมูิและความชืน้ไดด้ีที่สดุ 
4. ศกึษาลกัษณะภมูิอากาศภายในพืน้ท่ีเลก็ ๆ ภายในบรรจภุณัฑช์นิดตา่ง ๆ 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการศึกษา 

ผูว้ิจัยเลือกใชอุ้ปกรณ์จดบนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิและความชืน้แบบต่อเนื่อง (Data logger) ซึ่งเป็นอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์ยี่หอ้ UNI-T รุน่ UT330 USB โดยตัง้ความถ่ีในการบนัทกึขอ้มลูทกุ 5 นาที เพื่อบนัทกึค่าอณุหภมูิและ
ค่าความชืน้สัมพัทธ์ ในพืน้ที่เล็ก ๆ  สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่านคอมพิวเตอรด์้วย USB แสดงผลด้วยโปรแกรม 
“UT330B” โปรแกรมจะแสดงผลในรูปแบบกราฟ ซึง่แสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้อยา่งละเอียด  

บรรจภุณัฑท์ี่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
1. กลุม่บรรจภุณัฑป์ระเภทกระดาษ ไดแ้ก ่
 1.1 กระดาษไรก้รด (Acid-Free Paper) 
 1.2 กระดาษแกว้ (Glassine) 
 1.3 กระดาษสา (Mulberry Paper) 
 1.4 กระดาษลกูฟกู 
2. ประเภทพลาสติก ไดแ้ก่  

 2.1 โฟมพอลเิอทิลนี (Polyethylene) 
 2.2 แผน่พลาสติกกนักระแทก (Bubble Pack) 
 2.3ไทเวค (Tyvek) 
 2.4 โฟมพอลสีไตรนี 
 2.5 โฟมพอลยีเูรเทน 
 2.6 พลาสติกลกูฟกู 
 3. กลุม่ประเภทฟอยล ์อลมูิเนียมฟอยล ์เช่น (Aluminium Foil)  
 4. ฉนวนพีอีเคลอืบฟอยล ์ ฯลฯ 
 

ผลและวิจารณก์ารศึกษา 
ตามทฤษฏี ระดบัค่าความอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธท์ี่เหมาะสมส าหรบัการเคลือ่นยา้ยขนสง่ภาพเขียน

สีน ้ามันควรมีค่าที่ตลอดเวลา และควรมีค่าใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิและความชืน้  ในสภาพแวดล้อมเดิมและ
สภาพแวดลอ้มใหม่ที่จะน าภาพเขียนไปเก็บรกัษาหรือจดัแสดง โดยทั่วไปควรควบคมุใหอุ้ณหภูมิประมาณ 20°C – 
22°C และความชืน้สมัพทัธอ์ยู่ที่ 55%- 60% (จิราภรณ ์อรณัยะนาค สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2562) ค่าอณุหภูมิและ
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ความชืน้สัมพัทธ์ ในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิและความชืน้ มีค่าสูงและผันผวนอย่างมาก ไม่
เหมาะสมตอ่การเคลือ่นยา้ยขนสง่ภาพเขียนสนี า้มนั โดยไมม่ีหีบหอ่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยควบคมุอณุหภมูิ
และความชืน้  

ผูว้ิจยัไดท้ดลองวดัค่าอณุหภูมิและความชืน้สมัพทัธ ์บริเวณทา้ยรถกระบะที่ไม่มีหลงัคา  (ภายนอกหีบห่อ) 
วดัเมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2563 โดยวางเครื่องวดัอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธไ์วข้า้ง ๆ ภาพเขียนสีน า้มนัที่ห่อดว้ย
พลาสติกกันกระแทก พบว่า อณุหภูมิต  ่าสดุ 26.5°C อณุหภูมิสงูสดุ 47.5 °C และความชืน้ต ่าสดุ 28.4 % ความชืน้
สมัพัทธส์งูสดุ 58.5 % ส่วนดา้นในห่อ (เครื่องวดัอยู่ติดกับดา้นหลงัผา้ใบ) พบว่า อุณหภูมิต  ่าสดุ 26.7°C อุณหภูมิ
สูงสุด 46.4 °C และความชืน้ต ่าสุด 56.9 % ความชืน้สัมพัทธ์สูงสุด 63.2 % ลกัษณะของกราฟ แสดงใหเ้ห็นว่า
อณุหภูมิและความชืน้ มีค่าผนัผวนอย่างมาก ค่าความชืน้สมัพทัธภ์ายในห่อมีค่าสงูกว่าความชืน้สมัพทัธภ์ายนอก  
เนื่องจากความชืน้ภายในหอ่ไมส่ามารถระเหยออกไป  สว่นดา้นนอกความชืน้ระเหยไดอ้ยา่งอิสระ จึงมีความชืน้ไมส่งู 
เพราะฉะนัน้พลาสติกกนักระแทกไมส่ามารถลดความรอ้น ความชืน้และความผนัผวนของอณุหภมูิและความชืน้ จึงไม่
เหมาะสมตอ่การขนสง่ภาพเขียนสนี า้มนั 

 
ภาพท่ี 1 แสดงคา่อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธ ์(ภายนอกและภายในหีบหอ่) บรเิวณทา้ยรถกระบะที่ไมม่ีหลงัคา วดั

เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2563  
 
ผูว้ิจยัท าการทดลองขนยา้ยภาพเขียนสีน า้มนั  โดยใชว้สัดหุลายชนิด ในการหุ่อหุม้และประเมินคณุสมบตัิ

ของวสัดดุงักลา่ว  ไดผ้ลตามตารางตอ่ไปนี ้
 

ล าดบัท่ี วสัด ุ ลดอณุหภมูิ ลดความชืน้ ควบคมุ
อณุหภมูิ 

ควบคมุ
ความชืน้ 

ลดการกระทบ
กระแทก 

1. กระดาษไร้
กรด  

พอใช ้ ปานกลาง พอใช ้ ปานกลาง ดี 
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2. กระดาษแกว้ พอใช ้ ปานกลาง พอใช ้ ปานกลาง ดี 

3. กระดาษสา พอใช ้ ปานกลาง พอใช ้ ปานกลาง ดี 

4. โฟมพอลเิอ
ททธีลนี 

ปานกลาง พอใช ้ ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 

5. แผน่พลาสติก
กนักระแทก 

พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้ ดีมาก 

6. อลมูิเนียม
ฟอยล ์

พอใช ้ ปานกลาง พอใช ้ ปานกลาง ดี 

7. ไทเวค ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ดี 

8. ฉนวนพีอี
เคลอืบฟอยล ์

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ปานกลาง 

 
ตารางที่ 1 : ประสทิธิภาพในการลดอณุหภมูิและความชืน้ของวสัดทุี่ท  าการทดลอง 

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของวสัดุที่ใชใ้นการท าบรรจุภณัฑ ์เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชืน้
ระหว่างการขนส่งภาพเขียนสีน า้มัน  ได้แก่  กระดาษไรก้รด กระดาษแก้ว   กระดาษสา  โฟมพอลิเอทิลีน แผ่น
พลาสติกกนักระแทก  อลมูิเนียมฟอยล ์ ไทเวค พบวา่ ไมม่ีประสทิธิภาพในการลดอณุหภมูิและความชืน้ ในการขนสง่
ภาพเขียนสีน ้ามัน เนื่องจากไม่ช่วยลดความผันผวนของอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ ในระหว่างการขนส่ง
เคลื่อนยา้ย    ในขณะที่ฉนวนพีอีเคลือบฟอยลม์ีคณุสมบตัิป้องกนัความผนัผวนของอณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธท์ี่
เหมาะสมกวา่วสัดขุา้งตน้ 
             อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัยงัคงทดลองประสิทธิภาพของวสัดุอื่น ๆ ที่สามารถหาไดง้่ายอย่างต่อเนื่อง  เพื่อคน้หา
วสัดทุี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและราคาไมแ่พง   
 

ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคณุอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ และอาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม ที่ใหค้  าแนะน าในการวิจัย และช่วย
ปรบัแกไ้ขขอ้มลูตา่ง ๆ 
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การศึกษาหารูปแบบใหม่ส าหรับการอยู่อาศัยรวม 
Rethinking Share Dwelling Typology   
 
ฐานะวชัร ์เจียรพินิจนนัท์1 
Thanawat Jiarpinijnun  
    

บทคัดย่อ 
 ในปัจจบุนัประชากรในชมุชนเมืองมีอตัราเพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็เนื่องจากหลายปัจจยัที่สง่ผลท าใหช้มุชนเมือง
มีความหนาแนน่ของประชากรมากขึน้ โดยในปีค.ศ. 2030 ประชากรโลกจะเพิ่มขึน้ถึงประมาณ 1,300 ลา้นคน และใน
ปีค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึน้อีกเป็นจ านวนประมาณ 2,500 ลา้นคน โดยสว่นใหญ่รอ้ยละ 70 เลอืกที่อาศยัอยู่
ในชุมชนเมือง โดยในประเทศไทยเอง จากขอ้มลูที่ไดค้าดการณไ์วว้่า ในปี พ.ศ. 2578 ประเทศไทยจะมีประชากรใน
ชมุชนเมืองเพิ่มขึน้จากเดิมถึง 1.3 ลา้นคน (ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2556) 
โดยประชากรในปริมณฑลจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว สง่ผลท าใหพ้ืน้ที่อยู่อาศยัในเมือง นอ้ยลง  โดยการศึกษาทดลอง
เพื่อหารูปแบบบา้นพกัอาศยัรวม ระบบพืน้ที่ ขนาดที่เหมาะสม เพื่อสรา้งรูปแบบที่พกัอาศยัรวม (Share Dwelling) ที่
เหมาะสมกบับรบิทของเมืองไทย และวิถีชีวิตของคนไทยในอนาคต ในปีขา้งหนา้ โดยตอบปัญหาทางดา้น เศรษฐกิจ 
สงัคม วิถีชีวิต และการใชง้าน  

ดว้ยวิธีการศกึษาจากกรณีศกึษาอาคารพกัอาศยัรวมในอดีต เพื่อน ามาวิเคราะหใ์นเรือ่งของระบบพืน้ท่ี และ
การใชง้าน ประกอบกบัพฤติกรรมของผูอ้ยูอ่าศยั วิถีชีวิตของในชมุชนเมือง และจดักลุม่รูปแบบประเภทของอาคารพกั
อาศยัรวมแบบแบ่งปันพืน้ที่ขึน้มาเพื่อท าความเขา้ใจถึงจุดประสงคใ์นการตอบสนองแต่ละปัญหาในเวลานัน้และท า
การสรา้งแนวทางการออกแบบ (Design Guideline) และการแนะน าการออกแบบ (Design Suggestion) เพื่อให้
ผูส้นใจในการศกึษาอาคารประเภทนีไ้ดน้  าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไปได ้
 
ค าส าคัญ  :1.ที่พกัอาศยัรวม 2.วิถีชีวิตไทยในอนาคต 
 

Abstract 
 At present, population of urban communities is increasing rapidly. Because many factors are 
affecting population density of urban communities. According by predicted data the world urban 
communities population by 2030, the world population will increase to about 1,300 million people and by 
2050, the world population will increase by another 2,500 million people. Most 70 % choose to live in urban 
communities. In Thailand Urban population also increases. Thailand will have a population in urban 
communities increasing to 1.3 million. People in the metropolitan area will increase cause residential areas 
in the city have more density. 

                                         
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพฯ 10200, ประเทศไทย 
  Department of  Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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 By studying and experimenting to find a dwelling typology including a suitable size system. For 
create a shared dwelling typology that are suitable for the context of Thailand and Thai people Lifestyle in 
the future by answering the various problems best in terms of economy, society, Lifestyle and use. Work 
by categories a case study to be analyzed in terms of space systems and usage, as well as behavior of 
residents ,lifestyle in urban communities. Then grouping patterns, types of Shared dwelling to create a 
Design guideline and Design suggestion for further benefit.  
 

Keyword : 1.Share Dwelling 2.Lifestyle in future  
บทน า 

ปัจจบุนัชมุชนเมืองเป็นพืน้ท่ีส  าคญัทัง้ในทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่คอ่ยๆ เกิดการขยายตวัเนื่องจากรองรบั
ประชากรไมเ่พียงพอ ประชากรสว่นใหญ่รอ้ยละ 70 อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีชมุชนเมือง และ ในประเทศไทยเองก็เช่นกนั โดย
ในปัจจุบนั กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีประชากรรวมทัง้หมด 15.2 ลา้นคน โดยในอีก 10 ปีขา้งหนา้ตามขอ้มูลการ
คาดการณ ์จ านวนประชากรจะเพิ่มมากขึน้ถึง1.3 ลา้นคน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ, 2556) โดยประชากรบรเิวณปรมิณฑลจะเพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็กวา่โดยดจูากความชนัของแผนภมูิตามภาพที่ 
1 เนื่องจากการขยายตวัของขอบชมุชนเมือง และการพฒันาระบบขนสง่มวลชนที่กระจายตวัมากขึน้ สง่ผลให้พืน้ท่ีใน
การอยูอ่าศยัของชมุชนเมืองมีความหนาแนน่ขึน้อตัราสว่นผูอ้ยูอ่าศยัตอ่จ านวนพืน้ท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้  

 

  
ภาพที่ 1 แผนภมูิแสดงถงึ จ านวนประชากรไทยในปี 2553-2578  
 ในทั่วโลกเองก็ประสบกับปัญหาเหล่านีเ้ช่นกันโดยส่วนใหญ่จะพบในเมืองที่มีการขยายตวัของ

เมืองรวดเร็ว และมีจ านวนประชากรที่หนาแน่น เช่น เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ , เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น , 
เมืองเซี่ยงไฮ ้ประเทศจีน หรอืประเทศฮ่องกง  จากปัญหานีจ้ึงไดเ้กิดอาคารรูปแบบพกัอาศยัรวมโดยการแบ่งปันพืน้ที่
ใชส้อยรว่มกนั(Co-Living)เพื่อสรา้งรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ใหส้  าหรบักลุ่มคนที่ยอมรบัในการอยู่อาศยัรูปแบบนีไ้ด้  
หรือ กลุ่มคนที่ตอ้งการลดค่าใช้จ่ายเพื่อสามารถหาที่อยู่อาศัยที่คุณภาพชีวิตดีโดยราคาเช่าสามารถจ่ายได้  ใน
ตา่งประเทศ อาคารอยูอ่าศยัรวม มีรูปแบบการแบ่งปันพืน้ที่รว่มกนั (Co-living , Share dwelling) เป็นรูปแบบอาคาร
ที่ก าลงัเริม่เป็นท่ีนิยมในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยช์่วงนี ้ในตา่งประเทศดว้ยผลประกอบจาก กลุม่คนประเภทหนึง่ที่ไดเ้ริ่ม
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เขา้มามีบทบาทกบัชมุชนเมืองมากขึน้คือกลุม่คนช่วงวยัจบการศึกษาใหม่และก าลงัพึ่งเริ่มท างานโดยคนกลุม่นีแ้บ่ง
ออกเป็น  
2 ประเภทคือ 

1. มีความตอ้งการในการแบง่ปันพืน้ท่ีบางสว่นของพืน้ท่ีพกัอาศยัตวัเองเพื่อตอ้งการสรา้งวิถีชีวติแบบใหม่ 
2. มีความจ าเป็นในการลดคา่ใชจ้่ายเนื่องจากรายไดย้งัไมส่งู จึงตอ้งเลอืกที่อยูใ่นท่ีพกัอาศยัแบบรวมเพือ่ลด

คา่ใชจ้่ายแตส่ามารถมีคณุภาพของพืน้ท่ีที่ดีได ้
 ในความเป็นจรงิแลว้เมื่อศกึษาประวตัิของรูปแบบอาคารพกัอาศยัรวมอาคารพกัอาศยัรวมรูปแบบ

การแบ่งปันพืน้ที่อยู่อาศยั (Co-living , Share Dwelling) นีไ้ม่ใช่แนวความคิดที่เกิดขึน้ใหม่เลย แตเ่ป็นแค่ความนิยม
ในช่วงนีเ้ท่านัน้ ยอ้นกลบัไปเมื่อปี 1934 มีอาคารพกัอาศยัรวมที่หนึ่งไดส้รา้งขึน้มาใหม่เป็นการบุกเบิกอาคารพัก
อาศยัรวมรูปแบบแบง่ปันพืน้ท่ีอาศยัครัง้แรก(Stewart,2016)ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูกรณีศกึษา
อาคารประเภทนีต้ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อศึกษา หารูปแบบการใช้งานของพืน้ที่  และตัวแปรอื่น ๆ รวมถึง 
พฤติกรรมผูใ้ชง้านโดยน าหลกัทฤษฎี ล าดับขัน้ความตอ้งการของ มาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) มา
ประกอบในการพิจรณารวมทัง้การสุ่มกลุ่มตวัอย่างมาท าการสงัเกตการณแ์ละท าแบบสอบถามเพื่อสรา้งหลกัฐาน
ขอ้มลูในการรองรบัมากขึน้ในประเด็นของพฤติกรรมมนษุย ์
วัตถุประสงค ์

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบใหม่ของอาคารพักอาศัยรวมแบบแบ่งปันพืน้ที่อยู่อาศัย
เนื่องจากปัญหาตัง้ตน้ตอ้งการหาแนวทางในการออกแบบเพื่อแกไ้ขปัญหาการขยายตวัของตวัเมืองที่ไม่สามารถ
รองรบัจ านวนผูอ้ยูอ่าศยัไดเ้พียงพอรวมถึงราคาที่ผูใ้ชง้านสามารถซือ้ไดจ้ึงท าใหส้นใจในการศกึษาการออกแบบพืน้ท่ี 
อยู่อาศยัรวมรูปแบบแบ่งปันพืน้ท่ีอาศยั โดยการศกึษาจะมุ่งเนน้ไปที่การหาแนวทางการออกแบบ และการเสนอการ
ออกแบบโดยภาพรวมวตัถปุระสงคข์องงานวิทยานิพนธน์ีค้ือ 

1.การศกึษาหารูปแบบใหมข่องการออกแบบอาคารพกัอาศยัรวมแบบแบง่ปันพืน้ท่ีอยูอ่าศยั  
(Co-Living House, Share Dwelling) โดยศกึษาเพื่อสรุปออกมาเป็นแนวทางการออกแบบ  
(Design Guideline) และ ขอ้เสนอแนะการออกแบบ ( Design suggestion) 
2.เพื่อศกึษาสรุปขอ้มลูระบบการใชพ้ืน้ท่ี และพฤตกิรรมการใชอ้าคารพกัอาศยัรวมรูปแบบแบง่ปันพืน้ท่ีอยู่

อาศยั (Co-Living House , Share Dwelling) 
3.การรวบรวมขอ้มลูกรณีศกึษา (Case Study) อาคารพกัอาศยัรวมทีม่ีลกัษณะรูปแบบใกลเ้คยีงกนัเพื่อ

น ามาจดัหมวดหมูใ่หง้่ายตอ่การน าไปศกึษาต่อไป 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 อาคารพกัอาศยัรวมจากอดีตจนถึงปัจจบุนันัน้มีจ านวนมากมายหลายรูปแบบการเลอืกกรณีศกึษาเพือ่มา
เป็นกลุม่ตวัอย่างในการวิเคราะหจ์ึงไดม้ีการจดัล าดบัความคิดในการคดัแยกแต่ละประเภทของงานดว้ยการสรา้ง
กรอบของประเภทงานอยา่งครา่วๆ ขึน้มาก่อนโดยตัง้หมวดในการคดัเลอืกกรณีศกึษาเป็น 2 ประเภทดงันี ้



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                  A195 

 

 1.กรณีศึกษาที่มีแนวคิดในการออกแบบหรือเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัเนือ้หาในเรื่องของรูปแบบการอยู่อาศยั
รวมเพื่อรองรบัปัญหาประชากรในอนาคต (10-30 ปีขา้งหนา้), รองรบัวิถีชีวิตในการแบ่งปันพืน้ที่อยู่อาศยัหรือกลุ่ม
ผูค้นที่อยูอ่าศยั และพรอ้มที่จะแบง่ปันพืน้ท่ีในพืน้ท่ีสว่นตวัของตนเอง (Co-Living , Share Dwelling) 
 2.กรณีศกึษาทีม่ีตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนัท่ีมีความนา่สนใจในประเด็นของการสรา้งพืน้ท่ีอยูอ่าศยั
รว่มกนัหรอืการสรา้งรูปแบบการอยูอ่าศยัใหม้าแบง่ปันพืน้ท่ีสว่นตวักนั 
 

 
  
 ภาพที่ 2 แผนภมูิแสดงถึงกรอบทางความคิดที่ตัง้เพื่อคดัแยก กรณีศกึษาของกลุม่ตวัอยา่ง 
 (จดัท าเองจากการวิเคราะขอ้มลูกรณีศกึษา) 
 โดยวิธีการแรกในการวิเคราะหข์อ้มลูจะใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร กรณีศึกษาอาคารพกัอาศยั
รวมที่กลา่วมาโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 ภาพที่ 3 แผนภมูิแสดงถึงกรณีศกึษาที่คดัเลอืกมาโดยผา่นกรอบทางความคิดที่ตัง้เพื่อคดัแยกประเภท 
 (จดัท าเองจากการวิเคราะขอ้มลูกรณีศกึษา) 
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 1.กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 จากการคน้หา และ คดัเลือกกรณีศกึษาในการน ามาเป็น กลุม่ตวัอย่างไดเ้ลือกกรณีศึกษาทัง้ในประเทศ 
และตา่งประเทศโดยทกุกรณีศกึษาที่เลอืกมาในการทบทวน และจดัหมวดหมูเ่พื่อวิเคราะหข์อ้มลูน าไปใชห้ารูปแบบที่
เหมาะสมส าหรบัอาคารพกัอาศยัประเภทแบง่ปันพืน้ท่ีอยูอ่าศยั ไดท้ัง้หมด 16 งาน โดยมีดงันี ้

1.1. กรณีศึกษาที่มีแนวคดิในการออกแบบการอยูอ่าศัยรวมเพื่อรองรับปัญหาประชากรใน
อนาคต (10-30ปีขา้งหน้า) และ วิถชีีวิตในการแบ่งปันพืน้ทีอ่ยูอ่าศัย 

1.1.1 Naoshima Hall เกาะนาโอชิมา่ ญ่ีปุ่ น ออกแบบโดย Hiroshi Sambuichi  
1.1.2 Urban Nest เซี่ยงไฮ ้จีน ออกแบบโดย PENDA Architect 
1.1.3 Moriyama House โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ออกแบบโดย SANAA 
1.1.4 Urban Village ไมม่ีที่ตัง้ ออกแบบโดย EFFEKT 

1.2. กรณีศึกษาที่คาบเกี่ยวทั้ง 2 รูปแบบ 
1.2.1 TEN Bangkok , กรุงเทพฯ ประเทศไทย ออกแบบโดย  CASE Studio 
1.2.2 WeLive Apartment , ลอนดอน ประเทศองักฤษ  ออกแบบโดย WeLive Wework 
1.2.3 LT Josai โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ออกแบบโดย Naruse Inokuma 
1.2.4 The Co-Housing Ladprao กรุงเทพฯ ประเทศไทย ออกแบบโดย อาศรม-ศิลป์ 
1.2.5 Tenah Teduh จารก์าตาร ์ประเทศอินโดเนเซีย ออกแบบโดย Tenah Teduh 
1.2.6 The Collective Old Oak ลอนดอน ประเทศองักฤษ ออกแบบโดย PLP Architect 
1.2.7 Carmel Place Micro-Living ลอนดอน ประเทศองักฤษ ออกแบบโดย nArchitect 
1.2.8 Nemausus 1 นีมส ์ประเทศฝรั่งเศส ออกแบบโดย Jean Nouvel 

1.3. กรณีศึกษามีความน่าสนใจในประเด็นของการสร้างพืน้ที่อยูอ่าศัยร่วมกัน 
1.3.1 Isokon Building ลอนดอน ประเทศองักฤษ ออกแบบโดย Wells Coates 
1.3.2 Tokyo Apartment โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ออกแบบโดย Sou Fujimoto 
1.3.3 Double House อเูทรช็ช ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ออกแบบโดย MVRDV 
1.3.4 Nishinoyama House เกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น ออกแบบโดย SANAA 
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 ภาพที่ 4 ภาพตวัอยา่งของกรณีศกึษาทัง้ 16 กรณี 
 

 
 ภาพที่ 5 ภาพกลุม่ของกรณีศกึษาที่มีการจดัหมวดหมูต่ามประเภท 
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 จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างกรณีศึกษาโดยเลือกจากกรอบความคิดท าใหส้งัเกตเห็น  คือ ต าแหน่งที่ตัง้ที่
เกิดขึน้โดยสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ในประเทศที่เกิดปัญหา หรือก าลงัเกิดปัญหาการขยายตวัของชุมชนเมือง แลว้ความ
หนาแน่นของประชากรท่ีเพิ่มขึน้ และบางกรณีศึกษาไม่ไดเ้ป็นอาคารพกัอาศยั แต่เป็นสว่นตอ่ขยายที่รองรบัพืน้ที่ใน
ชมุชนพกัอาศยัเพื่อรองรบัวิถีชีวิตในรูปแบบการแบง่ปันพืน้ท่ีอยูอ่าศยั 
 
 2.ข้อมูลจากการสังเกตการณ ์และ ท าแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

ใชว้ิธีการสงัเกตการณพ์ฤติกรรมการใชง้าน ของผูใ้ชง้านในอาคารพกัอาศยัรวม และการท าแบบสอบถามโดย
การสุม่กลุม่ตวัอยา่งจากกลุม่ผูใ้ชง้านอาคารพกัอาศยัรวม โดยน ามาวิเคราะหร์ว่มกบัขอ้มลูและงานวิจยัที่มีการพดูถึง
ความพงึพอใจส าหรบัผูใ้ชง้านในอาคารพกัอาศยัรวม 

 
ภาพที่ 6 ภาพวิธีการด าเนินการวิจยั และ ประมวลผลขอ้มลูจากแบบสอบถาม และ การวเิคราะหข์อ้มลูของ

กรณีศกึษา 
 

 
ภาพที ่7 ภาพสรุปขอ้มลูจากการสงัเกตการณ ์และ ท าแบบสอบถามของกลุม่ผูใ้ชง้าน อาคารพกัอาศยัรวม

ในปัจจบุนั 
 จากขอ้มลูขา้งตน้ของแบบส ารวจท าใหไ้ดข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการวิเคราะหเ์พื่อสรา้ง แนวทางการออกแบบไว้
ส  าหรบั สมมตุิฐานในประเทศไทยในอนาคต 10-30 ปี ขา้งหนา้ขอ้มลูจากกรณีศึกษาไดส้งัเกตประเด็นในการเกิดของ
การแบง่ปันพืน้ท่ี 2 ขอ้โดยหลกัคือ 

PRESENT  USERS TYPE 

MAX MIN

OFFICE STUDENT OWNERDESIGNER NIGHT - SHIFT

FUTURE  USERS TYPE 

MAX MIN

ADULT TEENAGE ELDERY CHILD

FUTURE SIZE

1-4 PEOPLE 4-10 PEOPLE

FUTURE SHARE FUNCTION 

MAX MIN

DINING LIVING W/CGARDEN KITCHENSPACE
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2.1.ความตอ้งการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ เช่น สรา้งอาคารพกัอาศยัรวมแบบแบง่ปันพืน้ท่ีเนื่องจากตอ้งการ
ใหผู้ใ้ชง้านท่ีไมม่ีรายไดท้ี่เพียงพอในการอยูอ่าศยัในท่ีพกัอาศยัที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีจึงจ าเป็นตอ้งมีการสรา้งอาคารให้
มีการแบง่ปันพืน้ท่ีอยูอ่าศยักนัเพื่อท าใหร้าคานัน้ถกูลงแตก็่ยงัไดค้ณุภาพชีวิตที่ดีอยู ่
 

2.2.ความตอ้งทางสงัคม มนษุยเ์ป็นสตัวส์งัคมที่ตอ้งการเขา้สงัคมหรือการพดูคยุปฏิสมัพนัธก์บัผูค้น ดงันัน้
จึงมีอาคารพกัอาศยัรวมประเภทใหม่แบบนีข้ึน้มาเพื่อตอ้งการสรา้งวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการ
เหลา่นี ้

ผลและวิจารณ ์
แนวทางการออกแบบ ( Design Guideline ) 

ในแนวทางการออกแบบจะอธิบายถึงขอ้ดีที่ท  าใหอ้าคารพกัอาศยัรวมรูปแบบแบง่ปันพืน้ที่ช่วยเพิ่มคณุภาพ
ชีวิต และช่วยลดภาระคา่ใชจ้่ายของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งไร 

 

 
 

CENTRAL POCKET LINEAR

CO-LIVING LADPRAOWE LIVE/WE WORK

CARMEL PLACE

THE COLLECTIVE OLD OAK

NEMAUSUS 1

ISOKON BUILDING

TEN BANGKOK

LT JOSAI

NISHINOYAMA HOUSE

MORIYAMA HOUSE
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ภาพที่ 8 แผนภาพ แสดงถึงองคป์ระกอบในการวิเคราะห ์แนวทางการออกแบบ 

 
 ในขอ้สรุปของแนวทางการออกแบบ จึงไดส้รุปในการ สรา้งแนวทางออกมาทัง้หมด 2 ประเภทคือการตอบ
โจทยใ์นเรื่องของ ความตอ้งการทางสงัคม เลือกใชว้ิธีการสรา้งพืน้ที่อาศยัรว่มกนัแบบเขา้หาสูศ่นูยก์ลาง ส่วน การ
ตอบโจทยด์า้นความตอ้งการทางเศรษฐกิจ ไดเ้ลอืกใชร้ะบบการสรา้งพืน้ท่ีอาศยัรว่มกนัดว้ยแนวเสน้ตรง แตท่ัง้สองวิธี
นัน้เนน้การสรา้งพืน้ท่ีสเีหลอืง และสสีม้ใหต้อบสนองกบั หนว่ยพืน้ท่ีอยูอ่าศยั 4 หนว่ยใน 1 ระบบ  
 

 
ภาพที่ 9 ผงัพืน้ของขอ้เสนอแนะการออกแบบทัง้ 2 รูปแบบ 

 
 
 
 
 

GATHERING IN CENTER ON WAY AXIS CONNECTION

4 PRIVATE + 4 FORCE + 4WILLING 4 PRIVATE + 1 FORCE + 4WILLING

16 SQ.M. 12.25 SQ.M.
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สรุป 
ผลการวิจยัในครัง้นีผ้ลที่ไดค้ือสามารถตอบวตัถปุระสงคแ์ละสมมตุิฐาน ในเรือ่งของกลุม่ผูใ้ชง้านท่ีเหมาะสม

กบัการใชง้าน อาคารพกัอาศยัรวมในรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยการแกปั้ญหา ที่อยูอ่าศยัในอนาคต ของประเทศไทยดว้ย
วิธีการออกแบบ ตามแนวทางการออกแบบท่ีน าเสนอมานัน้ สามารถท าใหอ้าคารท่ีสรา้งตอบโจทย ์กบัผูใ้ชง้านท่ีเป็น
กลุม่เปา้หมายท าใหไ้มเ่กิดปัญหาที่อยูอ่าศยั ไมม่ีคนจบัจอง หรอื ทิง้รา้งในวงการอสงัหารมิทรพัยก็์จะท าใหเ้กิดความ
คลอ่งตวัของตลาดมากขึน้ 

ในเชิงของผูอ้อกแบบเป็นการสรา้งรูปแบบในการออกแบบอาคารพกัอาศยัรวมในไทยรูปแบบใหม่ถึงแมว้่า
บางพืน้ที่ในอาคารอาจจะยงัขดักบัขอ้กฎหมายไทยในส่วนของ กฎกระทรวงว่าดว้ยเรื่องการควบคมุอาคาร ในเรื่อง
ของขนาดหอ้ง อาจจะตอ้งน าสว่นนีเ้ป็นการพิจรณานิยามรูปแบบของอาคารพกัอาศยัรวมรูปแบบแบ่งปันพืน้ท่ีอาศยั 
เพื่อใหส้ะดวกตอ่การออกแบบและขอ้อนญุาตในการก่อสรา้งต่อไป 
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การใช้พืน้ที่สาธารณะของชุมชนบริเวณใต้ทางยกระดับ 
Utilization of Community Public Space under Expressway Overpass 
 
ภาคภมูิ ปานเจรญิ1 และ สนิีนาถ  ศกุลรตันเมธี2 
Pakpoom Pancharoen1 and Sineenart Sukolratanametee 2 
    

บทคัดย่อ 
 ในสภาพปัจจบุนัของกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะพืน้ที่รกรา้งเกิดขึน้มากมาย หนึ่งในพืน้ที่รกรา้งคือพืน้ท่ีใต้
ทางยกระดบั ซึ่งพืน้ที่เหลา่นีจ้ึงกลายเป็นพืน้ที่เศษเหลอืที่เสือ่มโทรมหรอืรกรา้ง เป็นจุดอบัของเมืองซึ่งอาจก่อใหเ้กิด
ปัญหาทัง้ทางดา้นกายภาพและสงัคม การพฒันาและฟ้ืนฟพูืน้ท่ีเหลา่นีเ้พื่อใหส้ามารถใชป้ระกอบกิจกรรมตา่งๆ จึงมี
สว่นช่วยในการลดปัญหาดงักลา่วได ้
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางพฒันาและฟ้ืนฟพูืน้ที่สาธารณะใตท้างยกระดบัใหเ้หมาะสมกบั
พฤติกรรมของผูใ้ช ้จึงคดัเลือกพืน้ที่ศึกษาที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งเป็นพืน้ที่สาธารณะใตท้างยกระดบัที่ มีการใชง้านของ
ชุมชน โดยท าการศึกษาสภาพทางกายภาพ กิจกรรม พฤติกรรมการใชง้านและปัญหาที่เกิดจากการใชง้านบริเวณ
พืน้ที่สาธารณะใตท้างยกระดบับริเวณที่พาดผ่านชุมชน รวมทัง้ศึกษาองคป์ระกอบและปัจจยัที่ท  าใหพ้ืน้ที่สาธารณะ
ใตท้างยกระดบัสง่ผลตอ่พฤติกรรมของผูใ้ชง้านพืน้ท่ีสาธารณะใตท้างยกระดบั  
 จากผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้งานในดา้นความปลอดภัย ไดแ้ก่
สภาพทางกายภาพที่ท าใหรู้ส้ึกปลอดภัย การเฝ้าระวงัตามธรรมชาติจากบริเวณรอบพืน้ที่และการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการดแูลรกัษาพืน้ท่ี ในขณะที่ต  าแหน่งของพืน้ที่ศึกษาที่ติดกบัถนนสายหลกัและการเขา้ถึงพืน้ท่ีไดง้่ายสง่ผล
ใหม้ีผูค้นที่หลากหลายเขา้มาใชง้านซึ่งอาจรวมไปถึงการใชง้านแบบไม่พึงประสงค ์นอกจากนีกิ้จกรรมที่เกิดขึน้ใน
พืน้ท่ีช่วยสรา้งความนา่สนใจใหก้บัพืน้ท่ีและผูค้นภายนอกชมุชน ซึง่ปัจจยัที่กลา่วมาทัง้หมดช่วยสง่เสรมิใหเ้กิดการใช้
งานและสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาและฟ้ืนฟพูืน้ท่ีสาธารณะใตท้างยกระดบัของชมุชนได้ 
ค าส าคัญ  :  พืน้ท่ีทิง้รา้งภายในเมือง, พืน้ท่ีสาธารณะใตท้างดว่นยกระดบั, ความปลอดภยัของพืน้ที่สาธารณะ 
 

Abstract 
 Like many modern cities around the world, Bangkok has seen an increasing of abandoned 
urban spaces resulting from decades of modern development. Wastespace under city expressway 
overpass is an example of abandoned urban space that causes physical and social problems to the city. 
Revitalising these left over spaces for urban activities should be another way for minimizing. 
 The purpose of this research was to study suitable approach for development and revitalisation 
of community public space under expressway overpass for proper use. The research include survey for 
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physical environment conditions, users’ activities and behaviours, and current problems. As a result, 
factors influencing activity and behaviour of public space users were identified. 
 The results indicate that influential factors on users’ feeling of safety include safety physical 
environment, natural surveillance of the area, and public participation on public space maintenance. 
While location and accessibility of public space led to variety of public space users, they could possibly 
cause negative usage as well. Subsequently, suitable approach for development and revitalisation of 
community public space under expressway overpass was proposed for future use. 
Keyword : abandoned urban space, public space under expressway overpass, safety of public space 
 

บทน า 
 พืน้ที่ใตท้างยกระดับปัจจุบันมีจ านวนมาก บางส่วนถูกใชง้านเป็นพืน้ที่สาธารณะหรือพืน้ที่นนัทนาการ 
ในขณะที่บางพืน้ที่กลายเป็นพืน้ที่รกรา้ง อย่างไรก็ตามมีการศึกษาจ านวนมากที่พูดถึงพืน้ที่ที่ถูกทิง้รา้งในเมือง
สมยัใหม่ รวมทัง้บญัญัติค  าศพัทไ์วห้ลากหลายตัง้แต่ ค.ศ. 1960 โดยพืน้ที่ทิง้รา้งเหลา่นัน้มีลกัษณะที่คลา้ยกนั คือ 
เป็นพืน้ที่ของเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ไม่มีประโยชนใ์ช้สอยหรือการใชง้าน มีลกัษณะทางกายภาพที่
แปลกแยกจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ปัจจบุนัส าหรบัพืน้ใตท้างด่วนยกระดบัในกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะพืน้ที่รก
รา้งดงักลา่วเชน่เดียวกนั  เมื่อเมืองมีการพฒันามากขึน้  การพฒันาทางดา้นวิศวกรรมโครงสรา้งตา่งๆ จึงเขา้มาพรอ้ม
กบัการคมนาคมที่เพิ่มมากขึน้ตามมา เกิดโครงข่ายการคมนาคมของเมืองต่างๆ ท่ีเขา้มาแต่ไม่ไดน้ึกถึงสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชนหรือเนือ้เมืองเดิม  พาดผ่านชุมชนเดิม  จึงเกิดพืน้ที่ที่เป็นเศษเหลือ งานวิจัยเรื่องนีจ้ึงศึกษา
พฤติกรรมการใชง้านพืน้ท่ีใตท้างยกระดบัที่เป็นพืน้ท่ีเศษเหลือที่ปรบัเปลี่ยนเป็นพืน้ที่สาธารณะ เพื่อหาปัจจยัที่สง่ผล
ให้พืน้ที่ใต้ทางยกระดับเกิดการใช้งานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและฟ้ืนฟูพืน้ที่
สาธารณะใตท้างยกระดบัอื่นๆ เพื่อไมใ่หพ้ืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็นเศษเหลอื และพืน้ท่ีรกรา้งของเมืองตอ่ไป 

วัตถุประสงค ์
 1. ศกึษาสภาพปัจจบุนั พฤติกรรมการใชพ้ืน้ท่ีของผูใ้ชพ้ืน้ท่ีสาธารณะใตท้างยกระดบั 
 2. ศกึษาทศันคติและความพงึพอใจที่มตีอ่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
 3. ศกึษาองคป์ระกอบและปัจจยัที่มีผลตอ่การใชง้านพืน้ท่ีสาธารณะใตท้างยกระดบั 

ทฤษฎีและวรรณกรรม 
 คุณลกัษณะที่ดีหรือปัจจัยที่ช่วยใหป้ระสบความส าเร็จของพืน้ที่สาธารณะ เก่ียวขอ้งอยู่ในยุคหลงัสมยัใหม ่
(Post Modern) ที่ให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนเพิ่มมากขึน้ โดยเน้นให้สภาพทางกายภาพของเมืองมีความ
หลากหลายของกิจกรรม สรา้งประสบการณท์ี่ดีใหก้ับผูท้ี่อยู่อาศยั (ตารางที่ 1) ซึ่งทฤษฎีที่ไดน้  ามาศึกษาในงานวิจัยนี ้
ประกอบดว้ย ทฤษฎีชีวิตและสงัคมเมือง เจน เจคอบส ์ทฤษฎีพืน้ท่ีป้องกันตนเอง ออสการ ์นิวแมนและทฤษฎีพืน้ท่ีสูญ
เปล่า โรเจอร ์ทรานชิก โดยสามารถสรุปตวัชีว้ดัหลกัที่น  าไปสู่ชุมชนที่ปลอดภัย มีชีวิตชีวาที่ส่งเสริมใหค้นในชุมชน
ออกมาใชพ้ืน้ท่ีสาธารณะมากขึน้ ไดแ้ก่ ความปลอดภยั ความหลากหลายของกิจกรรม การเช่ือมตอ่และความสมัพนัธ์
กบัพืน้ท่ีดา้นขา้ง ความเป็นถ่ินท่ี และสภาพทางกายภาพ 
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ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพืน้ที่ศึกษา 
แนวคิดและทฤษฎี ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน 

ทฤษฎีชีวติและสงัคม
เมือง 
เจน เจคอบส ์

- การท่ีคนภายนอกสามารถมองเห็น
กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ภายในพืน้ท่ีศกึษา 
- ลกัษณะพืน้ท่ีใชส้อยของพืน้ท่ีรอบดา้น
ของพืน้ท่ีศกึษา สง่ผลตอ่การใชง้านหรอืไม่ 
- ความหลากหลายของชว่งอาย ุและเวลา
ที่ใชง้าน 

-ลกัษณะการใชข้องกิจกรรมในพืน้ท่ีมีความ
หลากหลาย มกีารใชง้านทกุช่วงเวลา 
 

ทฤษฎีที่ปอ้งกนั
ตนเอง 
ออสการ ์นิวแมน 

- การแบง่แยกขอบเขตระหวา่งพืน้ท่ีศกึษา
กบับรบิทรอบขา้งที่สง่ผลกระทบตอ่การท า
กิจกรรม 
- การควบคมุการเขา้ใชง้านพืน้ท่ีศกึษา 
- ภาพลกัษณข์องพืน้ท่ีศกึษาทีเ่ชิญชวน
เขา้ใชง้าน 
- พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษามีความเป็นเจา้ของ
หรอืสามารถมองเห็นไดจ้ากผูค้นที่เดินผา่น
หรอือาศยัอยูบ่รเิวณนัน้ 

- การแบง่แยกกิจกรรมในพืน้ท่ีทีช่ดัเจน 
สง่ผลกระทบตอ่การใชพ้ืน้ท่ีอยา่งไร 
- อปุกรณต์า่งๆ ในพืน้ท่ีมีการดแูลรกัษา ไม่
ปลอ่ยใหท้รุดโทรม 
- การมีสว่นรว่มของชมุชนในการดแูลพืน้ท่ี 

ทฤษฎีพืน้ท่ีสญูเปลา่ 
โรเจอร ์ทรานชิก 
 
 

ทฤษฎีภาพกบัพืน้ 
- การเขา้ถงึพืน้ท่ีศกึษาไมว่า่จะเป็นจาก
ทางเทา้ จากรถประจ าทาง หรอืสถานี
รถไฟฟา้ 
- ความสมัพนัธก์ารใชง้านกบัพืน้ที่วา่งอื่นๆ 
 
ทฤษฎีการเช่ือมโยง 
- ความสมัพนัธก์บักลุม่อาคารท่ีเกิดขึน้กบั
พืน้ท่ีศกึษา 
- ความสมัพนัธก์บัการใชง้านพืน้ที่รอบขา้ง 
ทฤษฎีการสรา้งสถานท่ี 
- การใชง้านในพืน้ท่ีที่สรา้งความจดจ าใน
การใชพ้ืน้ท่ีศกึษากบับรบิทรอบขา้ง 
- ความคุน้เคยของคนในพืน้ท่ีกบัการใช้
งานพืน้ท่ีศกึษา  

ทฤษฎีภาพกบัพืน้ 
- การสรา้งทางเขา้ระหวา่งตวัอาคารกบั
พืน้ท่ีศกึษา (ในกรณีที่มีอาคาร) 
- ความสมัพนัธร์ะหวา่งทางเขา้พืน้ท่ีศกึษา
กบัถนนหรอืบรเิวณทางเทา้ 
ทฤษฎีการเช่ือมโยง 
- การกิจกรรมภายในท่ีเกิดขึน้สง่เสรมิซึง่กนั
และกนั 
 
 
ทฤษฎีการสรา้งสถานท่ี 
- กิจกรรมที่เกิดขึน้จนเป็นวฒันธรรมที่
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีศกึษา 
- กิจกรรมเฉพาะทีเ่กิดขึน้ภายในพืน้ท่ีศกึษา 
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วิธีการวิจัย 

ภาพที ่1 ผงัแสดงกรอบแนวความคิดงานวิจยั 
 

 การคัดเลือกพืน้ที่ศึกษา 2 พืน้ที่ในงานวิจัยนี ้ได้เลือกพืน้ที่ใต้ทางยกระดับที่ ได้รับการฟ้ืนฟูให้เป็นพืน้ที่
สาธารณะเพื่อประกอบกิจกรรมของชมุชนในเขตเมอืงที่มสีภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ และการใชง้านที่ใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ 
พืน้ที่สาธารณะใตท้างยกระดบัชมุชนตรอกสลกัหิน (หวัล าโพง) และพืน้ที่สาธารณะใตท้างยกระดบัชมุชนบา้นแบบ (สาทร) 
ซึ่งทัง้ 2 ชุมชนเป็นลกัษณะชุมชนแออัด (ภาพที่ 2) โดยพืน้ที่ศึกษาชุมชนบ้านแบบมีจ านวนครวัเรือน 690 ครวัเรือน 
จ านวนประชากร 1,380 คน และมีความหนาแนน่ของอาคารในชมุชน 1 หลงัตอ่พืน้ที่ 188 ตารางเมตร โดยชมุชนเป็นพืน้ที่
รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สภาพสงัคมในชุมชนสว่นใหญ่เป็นลกัษณะครอบครวัเดี่ยว รวมทัง้เป็นพืน้ที่รองรบัคน
ต่างถ่ินเพื่อเขา้มาท างานในย่านสาทร ส่วนพืน้ที่ศึกษาชุมชนตรอกสลกัหินมีจ านวนครวัเรือน 115 ครวัเรือน จ านวน
ประชากร 875 คนและมีความหนาแนน่ของอาคาร 1 หลงัตอ่พืน้ที่ 93 ตารางเมตร สภาพทางสงัคมภายในชมุชนตรอกสลกั
หินเป็นคนไทยเชือ้สายจีนเก่าแก่ที่อยูอ่าศยักนัลกัษณะครอบครวัใหญ่ ผูค้นในชมุชนสว่นใหญ่รูจ้กักนัเป็นอย่างดี บรเิวณ
รอบดา้นชมุชนนัน้ติดกบัถนนเจรญิเมืองและถนนจารุเมืองซึ่งเป็นถนนสายหลกั มีอาคารพาณิชอยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของถนนท าให้
ความหนาแนน่ของกิจกรรมจะอยูบ่รเิวณรมิถนนจารุเมือง และถนนเจรญิเมืองเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ต าแหน่งพืน้ที่ศกึษา 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลจากการส ารวจสภาพทางกายภาพของพืน้ที่ศึกษา 
 1.1 ความปลอดภยั 

ภาพที ่3 บรเิวณที่มองเห็นจากอาคารรอบพืน้ที่ศกึษา 
 

 ผลจากการส ารวจสภาพทางกายภาพที่เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัพบว่าพืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกั
หิน) มีองคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัมากกว่า โดยมีการลอ้มรัว้ที่แสดงถึงอาณาเขตของพืน้ที่เกือบทัง้หมด มีการ
ควบคมุการเขา้ – ออกของพืน้ที่ซึ่งสามารถควบคมุการใชง้านภายในพืน้ที่ไดด้ี สภาพอาคารโดยรอบพืน้ที่ศึกษาที่ 2 
(ชมุชนตรอกสลกัหิน) สามารถมองเห็นพืน้ท่ีศกึษาไดม้ากกวา่พืน้ท่ีศกึษาที่ 1 (ชมุชนบา้นแบบ) (ภาพท่ี 3) แตด่า้นแสง
สวา่งในการใชง้านชว่งเวลากลางคนืพืน้ท่ีศกึษาที่ 1 (ชมุชนบา้นแบบ) โดยรวมมีแสงสวา่งเพียงพอส าหรบัการมองเห็น
แตไ่มเ่หมาะกบัการท ากิจกรรม เฉพาะบรเิวณสนามกีฬาจะมีแสงสวา่งมากแตเ่ปิดเฉพาะช่วงที่มีการใชง้าน สว่นพืน้ที่
ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) มีแสงไฟที่ติดตัง้เพิ่มเติมจากชาวบา้นเขา้ไปยงัพืน้ที่ศึกษา รวมทัง้แสงไฟจากถนน
สาธารณะแตก็่ยงัไมเ่พียงพอตอ่การใชง้าน 
1.2 ความหลากหลายของกิจกรรม  
 การใชป้ระโยชนท์ี่ดินโดยรวมของพืน้ที่ศึกษาทัง้ 2 มีการใชป้ระโยชนท์ี่ดินที่มีความใกลเ้คียงกัน โดยพืน้ที่
ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบา้นแบบ) จะมีการใชป้ระโยชนท์ี่ดินแบบที่พกัอาศยัเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่พืน้ที่ศึกษาที่ 2 
(ชุมชนตรอกสลกัหิน) มีการใชง้านประเภทที่พกัอาศยักึ่งพาณิชยกรรม (ภาพที่ 4) ส่วนในดา้นกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
พืน้ที่ศึกษา ทัง้ 2 พืน้ที่ศึกษามีกิจกรรมที่เกิดขึน้ในวนัส าคญัต่างๆ แต่พืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) จะมี
กิจกรรมเฉพาะของชมุชนเกิดขึน้ดว้ย 
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ภาพที ่4 การใชป้ระโยชนท์ี่ดินพืน้ที่ศกึษาที่ 1 (ชมุชมบา้นแบบ) และพืน้ที่ศกึษาที่ 2 (ชมุชนตรอกสลกัหิน) 

 
 1.3 ความสัมพันธก์ับพืน้ที่รอบข้าง  
 การเขา้ถึงของพืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบา้นแบบ) สามารถเขา้ถึงได้หลายทาง ไม่มีอาคารบดบงั ส่วนพืน้ที่
ศกึษาที่ 2 (ชมุชนตรอกสลกัหิน) เขา้ถึงพืน้ท่ีไดค้อ่นขา้งยาก ถึงแมจ้ะอยูใ่กลก้บัถนนสายหลกัแตอ่ยูด่า้นในชุมชนท่ีถกู
บดบงัดว้ยอาคารบา้นพกัอาศยัท าใหม้องเห็นจากภายนอกไดย้าก  
 1.4 ความเป็นถิน่ที่ (Place)  
 ทัง้ 2 พืน้ที่ศึกษายงัไม่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะทางสภาพกายภาพ แต่ในดา้นเอกลกัษณเ์ฉพาะทางกิจกรรม ใน
พืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชมุชนตรอกสลกัหิน) มีกิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนไทยเชือ้สายจีน เช่น การประดิษฐ์
กระดมุจีน เทศกาลวนัตรุษจีน และการไหวศ้าลเจา้จา้ศกัดิส์ทิธ์ิประจ าชุมชนตรอกสลกัหินท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 100 ปี
รวมทัง้การมีสว่นรว่มของคนในชมุชนท่ีคอยสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 
2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
 ดา้นการใชง้านท่ีพืน้ท่ีศกึษาที่ 1 (ชมุชนบา้นแบบ) มีเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คยีงกนั ในขณะท่ีพืน้ท่ีศกึษา
ที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) มีเพศหญิงเขา้มาใชง้านมากกว่าเพศชาย อาชีพส่วนใหญ่ของผูใ้ช้งานพืน้ที่ศึกษาที่ 1 
(ชมุชนบา้นแบบ) พบวา่มีผูเ้ขา้ใชง้านจากหลากหลายอาชีพและหลากหลายช่วงอาย ุแต่พืน้ท่ีศึกษาที่ 2 (ชมุชนตรอก
สลกัหิน) เป็นนกัเรยีนที่เขา้ใชง้านมากที่สดุซึ่งสอดคลอ้งกบัอายขุองผูใ้ชว้ยัเด็กที่มีอาย ุ17 -25 ปีเขา้ใชง้านมากที่สดุ 
สว่นผูส้งูอายจุะใชง้านบรเิวณรอบพืน้ท่ีที่เป็นหนา้บา้นพกัอาศยัเป็นหลกั ในดา้นภมูิล  าเนาของผูใ้ชง้านนัน้ พืน้ท่ีศกึษา
ที่ 1 (ชมุชนบา้นแบบ) มีผูใ้ชง้านจากภายนอกชมุชนและภายในชุมชนใกลเ้คียงกนั สว่นพืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอก
สลกัหิน) สว่นใหญ่เป็นผูใ้ชง้านจากภายในชมุชน 
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 2.2 ข้อมูลการใช้งานพืน้ที ่
 ขอ้มลูดา้นการใชง้านพืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบา้นแบบ) มีการใชง้านมากที่สดุคือประเภท Active เช่น กีฬา
ฟุตบอล ตะกรอ้ เป็นตน้ ในขณะที่พืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) การใชง้านมากที่สดุคือประเภท Passive 
ไดแ้ก่ การนั่งพกัผอ่น   
 2.3 ช่วงเวลาในการใช้งานพืน้ที ่
 ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใชง้านทกุวนัและ 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาหม์ากที่สดุ ระยะเวลาที่เขา้ใชง้านสว่นใหญ่ของ
พืน้ท่ีศกึษาทัง้ 2 ใกลเ้คียงกนัคือ 1-2 ชั่วโมง การเดินทางเขา้มาใชง้านของพืน้ท่ีทัง้ 2 มีทัง้การเดินเทา้ รถจกัรยานยนต์
และรถยนต ์โดยพืน้ท่ีศึกษาที่ 1 (ชมุชนบา้นแบบ) มีการใชง้านแบบเดินเทา้และรถจักรยานยนตใ์นสดัสว่นท่ีใกลเ้คียง
กนั สว่นพืน้ท่ีศกึษาที่ 2 (ชมุชนตรอกสลกัหิน) เดินทางมายงัพืน้ท่ีดว้ยการเดินเทา้เป็นสว่นใหญ่  
3. ข้อมูลการสัมภาษณพ์ฤติกรรมการใช้งานและความคดิเห็นที่มีตอ่สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพืน้ที ่
 3.1 การดูแลรักษาพืน้ที่ศึกษา 
 ในดา้นการดแูลรกัษา พืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบา้นแบบ) ผูด้แูลรกัษาส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ที่ของเขตสาทร 
โดยเฉลี่ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ท าใหม้ีระยะเวลาระหว่างสปัดาหน์ัน้สง่ผลต่อในการรกัษาความสะอาดของสภาพทาง
กายภาพในพืน้ท่ี ในขณะที่ผูด้รูกัษาพืน้ที่ศกึษาที่ 2 (ชมุชนตรอกสลกัหิน) เป็นชาวบา้นท่ีอยู่บรเิวณชมุชนขา้งเคียง ซึ่ง
มีการรกัษาความสะอาดเป็นประจ าทกุวนั 
 3.2 ความคิดเหน็การใช้งานพืน้ที ่
  บรรยากาศโดยรวมพืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบา้นแบบ) มีการใชง้านอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงเวลา 15.00 น. 
เป็นตน้ไป โดยเฉพาะในพืน้ท่ีสนามกีฬาและบรเิวณสนามเด็กเลน่ สถานท่ีออกก าลงักายมีการใชง้านนอ้ยแต่มีการใช้
งานตลอดทั้งวัน ส่วนพื ้นที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลักหิน) มีการใช้งานอย่างหนาแน่นบริเวณสนามเด็กเล่น 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น รวมทัง้มีรา้นคา้หาบเรแ่ผงลอยเขา้มาคา้ขาย รอบดา้นพืน้ที่มีการนั่งพกัผ่อน พดูคยุของ
ผูค้นในชมุชนเป็นกลุม่ทกุช่วงเวลา  
 รม่เงาพืน้ท่ีศกึษาที่ ทัง้ 2 พืน้ท่ีศกึษา มีบรเิวณที่แสงแดดสอ่งถึงเลก็นอ้ย แตเ่นื่องจากช่วงเวลาที่มกีารใชง้าน
มากจะอยูใ่นช่วงเวลา 15.00 น. ขึน้ไป ซึง่เป็นช่วงที่แดดบรเิวณพืน้ท่ีศกึษาเริม่นอ้ยท าใหไ้มส่ง่ผลตอ่การใชง้าน 
 การจัดกิจกรรมในพืน้ที่ศึกษาทั้ง 2 พืน้ที่ได้รบัความสนใจมากจากผู้คนภายในและภายนอกชุมชน มี
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมตามวนัส าคญัต่างๆ ในขณะพืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) มีการใชพ้ืน้ที่เป็นกิจกรรมของ
ชมุชนท าใหพ้ืน้ท่ีสาธารณะใตท้างยกระดบัเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมหนึง่ของชมุชน 
 3.3 ข้อมูลความคิดเหน็ที่มีต่อสภาพทางกายภาพ 
 สภาพอปุกรณภ์ายในพืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชมุชนบา้นแบบ) บริเวณพืน้ท่ีมีเกา้อีส้  าหรบันั่งพกัผ่อนไม่เพียงพอ มี
การช ารุดและสญูหาย สว่นบริเวณสนามกีฬาอยู่ในสภาพดีเนื่องจากมีการควบคมุการใชง้านและมีเวลาเปิด – ปิดที่
ชดัเจน ในขณะที่พืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจบริเวณพืน้ที่สนามเด็กเลน่ มีสภาพ
ทางกายภาพที่ดี ท าใหม้ีเด็กเขา้มาใชง้านเป็นจ านวนมากจึงท าใหบ้รเิวณนัน้มีความคกึคกั 
 สวนไมด้อก ไมพุ้่มหรอืพืน้ที่ธรรมชาติ บรเิวณพืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบา้นแบบ) มีตน้ไมเ้บาบางปลกูบริเวณ
ทางเทา้และมีไมพุ้ม่เลก็นอ้ย จากการสมัภาษณพ์บวา่การเพิ่มพืน้ที่ธรรมชาติสามารถเพิ่มบรรยากาศในการใชง้านได ้
แต่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานพืน้ที่ในดา้นการรกัษาความสะอาด เศษใบไมท้ี่ร่วงก่อให้เกิดความสกปรกได ้
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รวมทัง้การมีตน้ไมจ้ านวนมากเกินไปอาจสง่ผลต่อดา้นการรกัษาความปลอดภยั ท าใหม้องไม่เห็นพืน้ที่ อีกทัง้การใช้
งานของพืน้ที่สาธารณะใตท้างยกระดับส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 15.00 น. ขึน้ไป ปัญหาในดา้นรม่เงาจึงไม่ส่งผล
กระทบมากนกั กลา่วไดว้่าการเพิ่มตน้ไมช้่วยเพิ่มบรรยากาศได ้แต่จะตอ้งไม่ท าใหพ้ืน้ที่มืดทึบจนเกินไป ส่วนพืน้ที่
ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) บริเวณพืน้ที่ธรรมชาติในพืน้ที่มีเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตามชาวบา้นในพืน้ที่ใกลเ้คียง
พยายามปลกูขึน้ แตเ่นื่องจากขอ้จ ากดัในดา้นขนาดพืน้ท่ีท าใหไ้มส่ามารถปลกูตน้ไมข้นาดใหญ่ไดม้ากนกั  
 

อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 ขอ้มลูความคิดเห็นทางสถิติที่แตกตา่งกนัของพืน้ท่ีศกึษาทัง้ 2 ชมุชนในดา้นความปลอดภยั 

ตวัช้ีวดัดา้นความปลอดภยั พ้ืนท่ีศึกษา n Mean S.D. t Sig 
พ้ืนท่ีปลอดจากอาชญากรรม ชุมชนบา้นแบบ 30 3.63 0.93 2.60 0.012* 

ชุมชนตรอกสลกัหิน 30 4.23 0.86 
 จากผลการศึกษา ในดา้นตวัชีว้ดัที่ท  าใหพ้ืน้ที่สาธารณะเกิดการใชง้าน พบว่าพืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอก
สลกัหิน) มีความพรอ้มดา้นตวัชีว้ดัดา้นความปลอดภยัมากกวา่พืน้ท่ีศกึษาที่ 1 (ชมุชนบา้นแบบ) รวมทัง้ผลขอ้มลูจาก
แบบสอบถามที่มีผลความแตกต่างในเรือ่งความปลอดภยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในดา้นพืน้ที่ปลอด
จากอาชญากรรม โดยสามารถสรุปได ้ดงันี ้
1. พืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบ้านแบบ)  
 ต าแหนง่ของพืน้ที่ศกึษาสามารถเขา้ถึงไดง้่าย ไม่มีอาคารบดบงัพืน้ท่ี สามารถมองเห็นจากถนนสายหลกัได้
ง่าย ท าใหม้ีผูค้นที่หลากหลายอาชีพและช่วงอายเุขา้มาใชง้าน อีกทัง้ยงัมีผูค้นที่มาจากภายนอกชุมชนเขา้มาใชง้าน
ด้วย ในขณะเดียวกันการที่มีผู้คนที่หลากหลายเขา้มาใช้งานหรือการเขา้ถึงพืน้ที่ได้ง่ายนั้นส่งผลในเรื่องความ
ปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการควบคุมพืน้ที่ที่ชัดเจน จากการเก็บข้อมูลพบว่าพืน้ที่ศึกษามีการลอ้มรัว้และมีการ
ควบคมุดแูลจากชาวบา้นเฉพาะบรเิวณสนามกีฬา แตใ่นบรเิวณนั่งพกัผอ่น สนามเด็กเลน่ และสว่นออกก าลงักายนัน้
ไม่มีการลอ้มรัว้หรอืสิ่งที่บอกอาณาเขตที่ชดัเจน รวมทัง้ไม่มีการควบคมุเวลาเปิดปิดหรือทางเขา้ออก ท าใหเ้กา้อีแ้ละ
อปุกรณภ์ายในพืน้ท่ีศกึษาช ารุดและสญูหาย อีกทัง้ยงัสง่ผลเสยีในดา้นสภาพทางกายภาพของพืน้ท่ีดว้ย  
 บริเวณรอบพืน้ที่มีการมองเห็นจากอาคารนอ้ย มี เพียงการเดินทางสญัจรไปมาในเวลากลางวัน ซึ่งการ
มองเห็นจากอาคารเป็นการตรวจตราตามธรรมชาติประเภทหนึ่งที่ช่วยสรา้งความปลอดภยัได้ อีกทัง้การมีส่วนรว่ม
ของชุมชนในการดแูลรกัษาพืน้ที่ยงัไมเ่พียงพอ ไม่มีการดแูลรกัษาอย่างสม ่าเสมอ การท าความสะอาดในพืน้ท่ีมีนอ้ย  
ท าใหส้ง่ผลตอ่การสรา้งความปลอดภยัใหก้บัพืน้ท่ีได ้ 
 ในดา้นแสงสว่างในเวลากลางวนันัน้มีเพียงพอต่อการใชง้าน ไม่มีจุดอบัแสงในพืน้ที่ แต่ในเวลากลางคืน
บรเิวณพืน้ท่ียงัคงมีแสงสวา่งที่ไมเ่พียงพอตอ่การใชง้าน มีเพียงแสงไฟจากรมิถนนสาธารณะเทา่นัน้ สว่นบรเิวณสนาม
กีฬามีแสงไฟเพียงพอแต่จะเปิดเฉพาะเวลาที่มีการใชง้าน ท าใหบ้ริเวณพืน้ที่ศึกษาในเวลากลางคืนไม่เหมาะสมกับ
การท ากิจกรรมในบางพืน้ที่ รวมทัง้เป็นแหลง่มั่วสมุของกลุม่วยัรุน่และคนไรบ้า้น สง่ผลใหพ้ืน้ท่ีเกิดความสกปรกและ
สรา้งความรูส้กึไมป่ลอดภยั ดา้นสภาพธรรมชาติของพืน้ท่ีศกึษานัน้ปัจจบุนัมีตน้ไมใ้นพืน้ท่ีนอ้ยแตก็่เพียงพอตอ่การใช้
งาน ซึ่งจากการสมัภาษณผ์ูเ้ขา้ใชง้านถึงแมว้่าธรรมชาติจะช่วยสรา้งบรรยากาศได ้แต่ถา้หากตน้ไมท้ี่มีนัน้ก่อใหเ้ กิด
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มุมอับทางสายตาหรือท าให้มองไม่เห็นย่อมท าให้เกิดอันตรายได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าชุมชนในพื ้นที่ศึกษาให้
ความส าคญักบัการดแูลพืน้ท่ีใหม้ีความปลอดภยัมากกวา่ประเด็นในดา้นความสวยงาม 
 อย่างไรก็ตามบริเวณพืน้ที่ศึกษามีจุดเด่นในเรื่องความหนาแน่นของกิจกรรมกีฬาฟุตบอลซึ่งเ ป็นกิจกรรม
ประเภท Active ถึงแมว้า่พืน้ท่ีศกึษาจะมอีงคป์ระกอบตา่งๆ ที่ท าใหม้ีความรูส้กึที่ไมป่ลอดภยั จึงอาจมีความเป็นไปได้
วา่ความปลอดภยันัน้สง่ผลต่อการท ากิจกรรมประเภท Active นอ้ยกว่า เนื่องจากลกัษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ท  า
เป็นกลุม่   
2. พืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลักหนิ)  
 ต าแหน่งของพืน้ที่ศึกษาอยู่ภายในชุมชนซึ่งสามารถเขา้ถึงไดย้าก ไม่สามารถมองเห็นพืน้ที่ไดจ้ากการ
เดินทางบนถนนสายหลกัหรอืรมิทางเทา้ อีกทัง้ถนนทางเขา้ไปยงัพืน้ท่ีมีขนาดเลก็ที่รองรบัไดเ้พียงรถจกัรยานยนตแ์ละ
การเดินเทา้เทา่นัน้ จึงสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านในพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นคนในชมุชน อยา่งไรก็ตามบรเิวณรอบขา้งของพืน้ท่ีศกึษา
ส่วนใหญ่เป็นอาคารบา้นพกัอาศยัของชุมชนท าใหก้ารพักอาศยั การใชชี้วิต หรือการมองเห็นจากอาคารในชุมชน
สามารถมองเห็นพืน้ที่ศึกษาไดเ้กือบทัง้หมด ซึ่งถือเป็นการเฝา้ระวงัตามธรรมชาติที่ช่วยสรา้งความปลอดภยัใหก้ับ
พืน้ที่ได ้ในพืน้ที่ศกึษายงัมีองคป์ระกอบที่ช่วยสรา้งความปลอดภยัใหก้บัพืน้ท่ี เช่น มีการลอ้มรัว้ของพืน้ที่ศึกษาเกือบ
ทัง้หมด อีกทัง้มีการควบคมุการเปิดปิดเวลาการใชง้านของพืน้ท่ีดว้ย 
 การมีสว่นรว่มของชุมชนในการดแูลรกัษาพืน้ที่เป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ช่วยสรา้งความปลอดภยัใหก้บัพืน้ที่ได ้
จากการสมัภาษณ์พบว่าการดูแลรกัษาพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลดา้นการรกัษาความ
สะอาดหรอืการตรวจตราความปลอดภยั อีกทัง้พืน้ท่ีศึกษายงัมีกิจกรรมที่จดัขึน้ในพืน้ที่โดยมีทัง้กิจกรรมที่จดัขึน้ตาม
วนัส าคญัตา่งๆ รวมทัง้กิจกรรมของชมุชน เช่น การประชมุของชมุชน หรอืกิจกรรมทางวฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สาย
จีน เป็นตน้ ซึง่กิจกรรมตา่งๆที่กลา่วมานัน้สามารถสรา้งความน่าสนใจจากภายนอกชุมชน รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างคนในชุมชนกบัพืน้ที่ศึกษาได ้จากขอ้มลูที่กลา่วมาขา้งตน้ช่วยเพิ่มการใชง้านใหก้บัพืน้ที่ซึ่งเป็นการเพิ่มการ
เฝา้ระวงัตามธรรมชาติอีกทางหนึง่ เป็นปัจจยัที่ท  าใหพ้ืน้ท่ีศกึษามีความปลอดภยัได้ 
 การใชง้านในพืน้ที่สว่นใหญ่เป็นการใชง้านประเภท Passive เช่น การพบปะ พดูคยุ การนั่งพกัผ่อน เป็นตน้ 
ในดา้นการใชง้านประเภท Active ที่เป็นสนามกีฬาเนื่องจากเป็นพืน้ที่ขนาดเล็กท าใหผู้ใ้ชง้านสว่นใหญ่เป็นแต่เพียง
เด็กเท่านัน้ พืน้ที่สว่นนีจ้ึงไม่เป็นที่นิยมมากนกั อย่างไรก็ตามอาจกลา่วไดว้่าความปลอดภยัเป็นสว่นช่วยในการท า
กิจกรรมประเภท Passive ของพืน้ท่ีได ้
 จากขอ้มลูที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ลว้นสง่ผลใหพ้ืน้ที่ศึกษาที่ 1 (ชุมชนบา้นแบบ) รูส้ึกถึงความไม่ปลอดภยัซึ่ง
เป็นสาเหตใุหเ้กิดอาชญากรรมรวมทัง้สง่ผลตอ่คา่ความคิดเห็นดา้นความปลอดภยัของพืน้ท่ีศกึษาได้ 
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ภาพที ่5 ลกัษณะทางกายภาพพืน้ที่ศกึษาที่ 1 (ชมุชมบา้นแบบ) และพืน้ที่ศกึษาที่ 2 (ชมุชนตรอกสลกัหิน) 
 

ข้อเสนอแนะจากการสรุปและวิเคราะหผ์ลการศึกษา 
 การสรา้งพืน้ที่สาธารณะใหเ้ป็นพืน้ที่ทางสงัคมของชมุชนนัน้ช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพืน้ที่ศกึษากบั
ชมุชนรวมทัง้เป็นการเพิ่มการเฝา้ระวงัตามธรรมชาตใิหก้บัพืน้ท่ี เมื่อการใชง้านพืน้ท่ีศกึษาสามารถสรา้งความรูส้กึเป็น
สว่นหนึ่งของชุมชน มีความหวงแหนพืน้ท่ี จึงท าใหเ้กิดความปลอดภยัตามธรรมชาติโดยไมจ่ าเป็นตอ้งพึ่งการจดัการ
จากทางหน่วยงานหรอืจากทางเจา้หนา้ที่สว่นกลางรวมทัง้ช่วยในการจดัการซึง่ช่วยประหยดังบประมาณในการดแูล
รกัษา จากปัจจัยดังกล่าวที่กล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นปัจจัยส าคญัที่ท  าใหพ้ืน้ที่ศึกษาเกิดความปลอดภยัส่งเสริมใหม้ี
สภาพทางกายภาพที่ดีได ้ 
 พืน้ที่ศึกษาที่ 2 (ชุมชนตรอกสลกัหิน) มีผลสรุปทางดา้นความปลอดภัยที่มากกว่า จึงท าให้สภาพทาง
กายภาพของพืน้ที่ยงัอยูใ่นสภาพดีและรูส้กึปลอดภยัมากกวา่ แต่เนื่องจากผูใ้ชง้านสว่นใหญ่เป็นคนภายในชุมชนซึ่ง
อาจสง่ผลตอ่ดา้นความรูส้กึปลอดภยัของคนภายนอกที่เขา้ไปใชง้านได ้ 
 การสรา้งกิจกรรมในพืน้ที่เพื่อใหม้ีผูค้นที่หลากหลายช่วงอายุและอาชีพ รวมทัง้คนภายนอกชุมชนไดรู้จ้ัก
พืน้ที่และเพิ่มโอกาสการใชง้านในพืน้ที่นัน้ๆมากยิ่งขึน้ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมการตรวจตราโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มเติมรัว้เพื่อควบคมุการใชง้านหรอืแสงไฟยงัเป็นสว่นช่วยเสรมิสภาพทางกายภาพใหด้ปูลอดภยัเพิ่มมากขึน้ 
 จากทฤษฎีฤษฎีพืน้ท่ีสญูเปลา่ของโรเจอร ์ทรานชิก จะเห็นไดว้า่การท่ีพืน้ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่ายนัน้สามารถ
ดึงดูดผูใ้ชง้านที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีชีวิตและสงัคมเมืองของเจน เจคอบส ์ที่ก่อใหเ้กิดการใชง้านที่
หลากหลายของชุมชนตามมา ช่วยสง่เสรมิใหผู้ค้นออกมาใชพ้ืน้ที่สาธารณะมากขึน้ แตใ่นขณะเดียวกนั บางทีพืน้ท่ีที่
ไมม่ีองคป์ระกอบที่ช่วยสรา้งความปลอดภยันัน้อาจน ามาซึง่การท ากิจกรรมที่ไมพ่งึประสงคจ์ากผูค้นบางกลุม่เช่นกนั 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะชุมชนบา้นแบบและชุมชนตรอกสลกัหิน เพื่อเป็นแนวทางเพื่อพฒันาและ
ฟ้ืนฟูพืน้ที่สาธารณะใตท้างยกระดับที่อยู่บริเวณชุมชนแออัด หรือรุกล า้การใช้งานพืน้ที่สาธารณะ ในกรณีพืน้ที่
สาธารณะใตท้างยกระดบัชมุชนอื่นอาจะตอ้งมีการศกึษาลกัษณะเฉพาะของชมุชนนัน้ๆ เพิ่มเติม 
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เคร่ืองประดับจากการหล่อดอกไม้สด : การสร้างองคค์วามรู้การหล่อต้นแบบเคร่ืองประดับจาก
วัสดุธรรมชาตเิพือ่ผู้ประกอบการขนาดย่อม 
 Jewelry from Fresh Flowers Casting: Expanding Knowledge on Casting through the Use of 
Natural Resources for Micro Entrepreneurs 
กรกช  สมัฤทธ์ิ , สภุาวี  ศิรนิคราภรณ ์
Korrakoch  Samrit , Supavee Sirinkraporn 
 

บทคัดย่อ 
การหลอ่เครือ่งประดบัโดยใชว้สัดจุากธรรมชาติแทนเทียนขีผ้ึง้(wax) เป็นการสรา้งนวตักรรมเชิงกระบวนการของ

อตุสาหกรรมเครือ่งประดบั โดยน าความงามจากธรรมชาติที่มนษุยไ์ม่สามารถลอกเลียนแบบได ้ก่อใหเ้กิดรูปลกัษณใ์หม่
ของเครื่องประดบั ลกัษณะทางกายภาพของตน้แบบวสัดธุรรมชาติแต่ละชนิดมีโครงสรา้งพืน้ผิวที่ซบัซอ้นและแตกต่างกนั 
จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการแกไ้ขเทคนิคในกระบวนการหล่อเพื่อใหส้อดรบักบัปัญหาที่เกิดขึน้ และเครื่องประดบัจากการหล่อ
วสัดธุรรมชาติสามารถสรา้งประโยชนต์อ่กลุม่ธุรกิจของผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม (micro enterprise)ไดห้ลายดา้น ไมว่า่จะ
เป็นการน าองคค์วามรูไ้ปต่อยอดทางธุรกิจ , การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้ , การพฒันาฝีมือแรงงานใหเ้ป็นที่ยอมรบัใน
ระดบัสากล  

เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ 1 : ศกึษาและวิเคราะหก์ารหลอ่เครือ่งประดบัจากดอกไมส้ดเพื่อสรา้งนวตักรรม
เชิงกระบวนการในการหลอ่เครือ่งประดบั  2 : ศึกษาอตัลกัษณเ์และรูปแบบของดอกไมเ้พื่อคน้หาแนวคิดในการถ่ายทอด
ความรูส้กึผา่นเครือ่งประดบัจากการหลอ่ดอกไมส้ด 

ผลการวิจยัพบวา่ 
                1. ดา้นเทคนิค : ดอกไมต้่าง ๆ จากธรรมชาติสามารถท าการหล่อเป็นเครื่องประดบัไดแ้ละแบ่งโครงสรา้งได ้3 
รูปแบบ คือ ดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งแข็งแรง, ดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งไม่แข็งแรง, ดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งซบัซอ้น ประกอบกบัการ
วิเคราะหล์กัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ รูปรา่ง รูปทรง ความหนา ความแข็งแรงของวสัดมุีผลต่อคณุภาพของโพรงแบบปูน 
(เบา้หลอ่) สง่ผลกระทบตอ่การผลติชิน้งานโลหะโดยตรง    
               2. ดา้นการสื่อสาร : การวิเคราะหแ์ละสรา้งเครื่องประดับดว้ยแนวคิดเรื่อง ทุกขัง กล่าวคือ เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกิดขึน้แลว้ก็ไม่อาจที่จะทนตัง้อยู่ในสภาพนัน้ๆไดต้ลอดไป เครื่องประดบัจากการหลอ่วสัดธุรรมชาติจึงสะทอ้นความงาม
ทางปรชัญาเพื่อใหผู้ค้นตระหนกัถึงความจริงในอดีต เพราะการเจรญิเติบโตของมนษุยน์ัน้ ไม่ตา่งกบัการเจรญิเติบโตและ
เสือ่มถอยของดอกไม ้

    3.ดา้นการสง่เสรมิ : การเพิ่มมลูคา่ในผลงานเครือ่งประดบั สามารถสรา้งประโยชนต์อ่กลุม่ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนาดยอ่ม (micro enterprise) ผลติภณัฑท์ี่สรา้งสรรคเ์กิดจากการน าวสัดธุรรมชาติทีเ่ป็นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม
รอบตวัก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

ค าส าคญั : เครือ่งประดบั, การหลอ่ , วสัดธุรรมชาต ิ  

Abstract 
Ornament molding from natural materials instead of wax is a process-based innovation in the 

ornament industry. Inimitable magnificence of nature is applied to form a new appearance. Each natural 
material is different in aspects of thickness, degeneration and complexity of object surfaces and that they are 
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molded with different techniques. The application of natural materials can provide benefits to the micro 
enterprises that know-how can be extended in the business, product’s values are added and skills and labors 
are developed to be universally accepted.    
 The research objectives are 1) to examine and analyze ornament molding from natural materials to 
construct process-based innovation for ornament molding and 2) to study the identities and patterns of the 
ornaments from natural materials to seek a concept of transmitting feelings through ornaments from natural 
material molding.  
 The findings reveal that          

1) Technicality: natural flowers could be molded as ornaments with 3 levels of structure 
including flowers with strong structure, flowers with fragile structure and flowers with complex structure. The 
analysis of physical characteristics including shapes, figures, thickness and material’s strength showed that 
these factors affected the quality of concrete hollows (mold) with direct impacts on the metallic works.  

2) Communication: the analysis and construction of ornaments under a concept of 
impermanence that when something happens, it cannot remain the same forever, were applied. It was 
reflected in people to realize the beauty in the past because human’s growth is not different from the flower’s 
growth.    

3) Promotion: Values were added in the ornaments to bring benefits and income to the micro 
enterprises. The created products were derived from natural materials as surrounding resources for highest 
benefits. 
Keyword : Jewelry, Casting , Building 
 

บทน า 
ผูว้ิจยัจึงสรา้งองคค์วามรูข้องการหล่อเครื่องประดบัโดยใชว้สัดจุากธรรมชาติแทนเทียนขีผ้ึง้  (wax) เพื่อพฒันา

รูปแบบของสินคา้และน าความงามจากธรรมชาติ สรา้งใหเ้กิดความงามใหม่ของเครื่องประดบัสรา้งเศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมโดยมีฐานความคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบ “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า “นวัตกรรมเชิง
กระบวนการ” การหล่อเครื่องประดับโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนเทียนขีผ้ึง้  (wax) เป็นการสรา้งนวัตกรรมเชิง
กระบวนการของอตุสาหกรรมเครื่องประดบั น าความงามจากธรรมชาติที่มนุษยไ์ม่สามารถลอกเลียนแบบได ้ก่อใหเ้กิด
รูปลกัษณ์ที่แปลกใหม่และเป็นการน าเอาสิ่งรอบตัวมาก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุ วสัดุทางธรรมชาติแต่ละชนิดมีความ
แตกตา่งกนั เนื่องจากความหนาบางไมเ่ทา่กนั การเสือ่มสภาพของวตัถแุละความซบัซอ้นของพืน้ผิววตัถ ุท าใหเ้ทคนิคที่ใช้
ในการหลอ่แตกต่างกนั การหลอ่วิธีดงักลา่วช่วยลดปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีในการท าแม่พิมพท์ี่มีตน้ทนุสงู ช่วยลดละยะ
เวลาและขัน้ตอนในการผลติ  

การประยุกต์งานหล่อเครื่องประดับและวสัดุทางธรรมชาติท าใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อม (micro 
enterprise) สามารถน าองคค์วามรูไ้ปต่อยอดทางธุรกิจ สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินคา้และพัฒนาฝีมือแรงงานใหเ้ป็นที่
ยอมรบัในระดับสากล  เพิ่มขีดความสามารถในดา้นการผลิตสินคา้ใหม้ีรูปแบบที่ หลากหลายตามความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค  
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         ภาพ 1 แผนผงัแสดงขัน้ตอนการหลอ่แบบเก่าและแบบที่ใชว้สัดธุรรมชาติ 
 
 
ที่มาจาก ชุดการเรียนการสอน (Module) หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูร 

“การแกะ Wax และการหลอ่ฉีดตวัเรือนเครื่องประดบั ระดบัพืน้ฐาน” (โดยความรว่มมือระหว่าง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
ช่างทองหลวง กบั กองกษาปณ ์กรมธนารกัษ์ 2554) 
 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศึกษา 
1. สรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคนิคการหล่อตน้แบบจากวสัดุธรรมชาติ โดยการน าสนุทรียภาพจากธรรมชาติมา

สรา้งสรรคเ์ป็นความงามใหมใ่นรูปแบบเครือ่งประดบัทีม่ีเอกลกัษณ ์
2. สามารถลดตน้ทนุในการผลติและพฒันารูปแบบสนิคา้เพื่อมุง่สรา้งประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม

(micro enterprise) 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศกึษาขอ้มลูดา้นการหลอ่เครือ่งประดบัจากวสัดธุรรมชาต ิ

2. ศกึษาและทดลองการลดตน้ทนุในการผลติเครือ่งประดบั 
3. ศกึษาปัญหาของกลุม่ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม(micro enterprise) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

การท าตน้แบบดว้ยโลหะ เทียน
ขีผ้ึง้และคอมพิวเตอร ์

 
 
 

การท าแมพ่ิมพย์าง  
การฉีดเทียน 
การติดตน้เทียน  
การท าเป้าปนูหลอ่  
การเทน า้โลหะ  

การตดัน า้ทางเดินโลหะ การขดัแตง่ การ
ประกอบ การท าพืน้ผิว ลงยาสี หรอื
ประดบัอญัมณี  
หมายเหตุ  ต้องแก้ไขจุดบกพร่องจ าพวกตา
มด รูพรุน ให้เรียบร้อย 

 

ขั้นตอนจัดท าต้นแบบ 
 
 
 

ขั้นตอนการหล่อ 
 
 
 

ขั้นตอนการแต่งประกอบ 
 
 
 

การตัดน ้าทางเดินโลหะ การขัดแต่ง การ
ประกอบ การทา้พื นผิว ลงยาสี หรือ
ประดับอัญมณี หมายเหตุ  สามารถข้าม
จุดบกพร่องบางประการได้ เช่น ตามด รูพรุน 
 

การติดต้นเทียน  
การท้าเบ้าปูนหล่อ  
การเทน ้าโลหะ  

ขั้นตอนการหล่อ 

 
 
 

ขั้นตอนการแต่งประกอบ 

 
 
 

ขั้นตอนจัดหาต้นแบบ 

 
 
 

การคัดเลือกวัสดุธรรมชาติใบไม้ 
ดอกไม้ ฯลฯ เป็นต้นแบบ 

 
 
 

แผนผังแสดงขัน้ตอนกระบวนการหล่อแบบเก่า 

 
 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนการหล่อแบบใหม่ 
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ข้ันตอนการวิจัย 

ในการศกึษาทดลองครัง้นีว้สัดหุลกัที่ใชใ้นการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
1.วสัดหุลอ่ชิน้งาน  คือ โลหะทองเหลอืง เป็นวสัดทุี่นิยมน ามาท าเป็นเครือ่งประดบั ทัง้กรรมวิธีแบบผลติดว้ย

มือและแบบหลอ่ มีคณุสมบตัิที่อณุหภมูิจดุหลอมเหลวการหดตวัหลงัน า้โลหะเย็นตวัที่คงที่ และมีความสมบรูณข์องรูปทรง
และพืน้ผิวงาน จึงตอ้งมีการท าความเขา้ใจ จดบนัทกึขณะปฏิบตัิการหลอ่ และสรุปผลลพัธท์ี่ไดร้บัจากโลหะได้ 

2. วสัดตุน้แบบจากธรรมชาติ  คือ วสัดทุี่ใชใ้นการทดลองเป็นวสัดกุลุม่ธรรมชาติซึ่งตวัอย่างทดลองที่ใชใ้น
ที่นี ้คือ ดอกไมแ้ละใบไม ้เนื่องจากดอกไมแ้ละใบไมม้ีรูปร่างรูปทรง รวมทัง้พืน้ผิวที่สวยงามตามแต่ละชนิด แต่เหตุผล
ส าคญั คือ ทัง้ดอกไมแ้ละใบไมเ้ป็นวสัดธุรรมชาติที่หาง่ายตามทอ้งตลาดหรอืพืน้ท่ีชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การคดัเลอืกวสัดธุรรมชาติ 

 

วิธีการทดสอบวัสดุธรรมชาต ิ

          เมื่อวสัดธุรรมชาติบางชนิดเกิดความเหี่ยวเฉาคอ่นขา้งรวดเรว็ ผูว้ิจยัจึงด าเนินการน าวสัดธุรรมชาติทกุชนิดแช่ใน

ปนูหลอ่เป็นเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อสงัเกตรูปลกัษณะ เนื่องจากพืน้ผิวของวสัดุจกัเกิดการหดตวัที่เกิดขึน้ก่อนที่จะท าการหล่อ

เครือ่งประดบัแบบเหวี่ยง  

ตารางที ่1 สรุปการคดัเลอืกดอกไม ้

ล าดับ ชื่อดอกไม้ สามารถหล่อได ้ แนวโน้มไม่สามารถหลอ่ได ้

1. ดอกกลว้ยไมห้วาย √  
2. ดอกอญัชนั  √ 
3. ดอกเขม็ √  
4. ดอกกา้มป ู √  
5. ดอกลลีาวด ี  √ 
6. ดอกกลว้ยไมเ้หลอืง √  
7. ดอกดาวเรอืง  √ 
8. ดอกกหุลาบ  √ 
9. ดอกทานตะวนั √  
10. ดอกเบญจมาศ  √ 

คดัเลือกตน้แบบ ดอกไมท้ี่หาง่ายตามทอ้งตลาดหรอืพืน้ท่ีชมุชน 

โครงสรา้งที่แขง็แรง 
-ใบหนา  
-โคนดอกไมแ้ข็งแรง 

โครงสรา้งที่ไมแ่ขง็แรง 
-ใบบาง 
-โคนดอกไมไ้มแ่ข็งแรง 
-เหี่ยวเฉาง่าย 

โครงสรา้งที่แขง็แรง 
-ใบบางและมคีวาม
ซบัซอ้น 
-โคนดอกไมแ้ข็งแรง 
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11. ดอกคตัเตอร ์  √ 
12. ดอกจ าปี √  

13. ดอกปีบ  √ 

 
         ขัน้ตอนต่อไปเป็นการหล่อเครื่องประดับแต่จะเนน้ในส่วนที่ผูว้ิจัยใช้เทคนิคการติดตน้เทียนดว้ยความความ
ช านาญ เพราะผูต้ิดทางเดินน า้โลหะจะตอ้งวางแผนในการเดินทางของน า้โลหะอยา่งรอบคอบ ,การผสมปนูควรปรบัใชก้าร
ผสมแบบตามโครงสรา้งของวสัดเุพื่อใหเ้ขา้ซอกเลก็ๆไดด้ีขึน้ ในสว่นของอณุหภมูิหลอ่ควรท าใหค้งที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              ภาพท่ี 3 ตน้เทียนวสัดธุรรมชาติ        ภาพท่ี 4 การเทปนูหลอ่            ภาพท่ี 5 ตูอ้บเบา้ปนู 

 

  ตารางที่ 2 การสรุปผลของงานหลอ่วสัดธุรรมชาติทัง้หมด 

ชื่อวัสดุธรรมชาต ิ
สามารถพัฒนาเป็น

เคร่ืองประดับ 
การเผาไหม ้

ความสมบูรณข์อง
โลหะ 

ความแข็งแรงของ
ชิน้งาน 

ดอกกลว้ยไมห้วาย 
 
 
 
 

 
√ 

เพราะ ดอกกลว้ยไม้
สรา้งเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัได ้

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

95% 

มีความแขง็แรง
ลวดลายหลอ่ขึน้

ชดัเจน 

ดอกอญัชนั 
 
 

 
 
X 

เพราะ ดอกอญัชนัมี
ความบางมากเกินไป 

การเผาไหม ้
สมบรูณ ์

 
เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา

ได ้ 
ไมส่มบรูณ ์
10% 

 
มีความแขง็แรง
ลวดลายหลอ่ขึน้

ชดัเจน 
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ดอกเขม็ 
 
 
 

√ 
เพราะ ดอกเข็มมีขนาด
เลก็แตเ่หีย่วเฉายาก การเผาไหม้

สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

90% 

มีความแขง็แรง
ถึงแมจ้ะถกูหลอ่ใน

รูปแบบช่อ 

ดอกกา้มป ู
 
 
 

X 
เพราะมีขนาดใหญ่
เกินไปและน า้หนกั

โลหะ 
มากเกินไป 

การเผาไหม ้
ไมส่มบรูณ ์
เพราะมีขนาด

ใหญ่ 

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

85% 

มีความแขง็แรง
ลวดลายชดัเจน 

ดอกลลีาวด ี
 
 
 

√ 
ดอกไมเ้หี่ยวเฉเฉาอยา่ง
รวดเรว็แตส่ามารถหลอ่

ได ้

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

80% 

มีความแขง็แรงแต่
ปลายดอกมีการหด

ตวั 

ดอกกลว้ยไมเ้หลอืง 
 
 
 

√ 
เพราะ ดอกกลว้ยไม้
สรา้งเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัได ้

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

95% 

มีความแขง็แรง
ลวดลายหลอ่ขึน้

ชดัเจน 

ดอกดาวเรอืง 
 
 
 

√ 
ใบของดอกดาวเรอืงมี
ความซบัซอ้นสรา้งเป็น

เครือ่งประดบัได ้

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

85% 

มีความแขง็แรง
ความซบัซอ้นของ
ใบเป็นเอกลกัษณ ์

ดอกกหุลาบ 
 
 
 

X 
กลบีดอกกหุลาบหอ่ตวั
มากไปและโลหะมี
น า้หนกัเยอะ 

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

80% 

มีความแขง็แรงแต่
น า้หนกัอาจะมาก

เกินไป 
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ดอกทานตะวนั 
 
 
 

X 
มีขนาดใหญ่ไปและ
น า้หนกัโลหะ 
มากเกินไป 

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

95% 

มีความแขง็แรงแต่
น า้หนกัอาจะมาก

เกินไป 

ดอกเบญจมาศ 
 

√ 
เป็นเครือ่งประดบัได้
ดอกไมม้ใีบท่ีเรยีวยาว 

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

80% 

มีความแขง็แรงแต่
สว่นใบจะหลอ่ไม่

สมบรูณ ์

ดอกคตัเตอร ์
 
 

√ 
การหลอ่เป็นลกัษณะ

ช่อ 
การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

90% 

ไมแ่ข็งแรงแตส่รา้ง
เป็นเอกลกัษณไ์ด ้

ดอกจ าปี 
 
 

√ 
เป็นเครือ่งประดบัได ้
ระวงัเรือ่งการจบัตวัของ
โลหะ 

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

90% 

ตวัดอกแข็งแรงแต่
ช่วงใบจะมีความ

บาง 

ดอกปีบ 
 
 

√ 
เป็นเครือ่งประดบัไดแ้ต่
ใบของดอกไมบ้างมาก 

การเผาไหม้
สมบรูณ ์

เป็นดอกไมท้ี่หลอ่ออกมา
ไดส้มบรูณแ์บบ 

90% 

มีความแขง็แรง
ลวดลายชดัเจน 

 

สรุปการปฏิบัตกิารหล่อวัสดุธรรมชาติ 

จากการทดลองปฏิบตัิการหลอ่วสัดธุรรมชาติผูว้ิจยัพบวา่ สามารถน าวสัดจุากธรรมชาติมาเป็นตน้แบบและ

เขา้สูก่ระบวนการหลอ่โลหะจนไดชิ้น้งานหลอ่ที่มีลกัษณะทางกายภาพสมบรูณใ์นระดบัดีตามแต่ละชนิดของดอกไมแ้ละ

ใบไม ้โดยมีเหตปัุจจยัอนั ไดแ้ก่ ความแข็ง ความหนา ขนาด และชนิดของโลหะที่ใชใ้นการหลอ่ รวมทัง้ปริมาณน า้ในวสัดุ

ธรรมชาติ นอกจากนีเ้หตปัุจจยัจากความสามารถของมนษุยไ์ดแ้ก่ การควบคมุอณุหภมูิ การปรบัระดบัแรงดดูฟองอากาศ 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในปฏิบตัิการแตล่ะขัน้ตอน และที่ส  าคญั คือ ต าแหน่งการติดทางเดินน า้โลหะ รูปแบบ และจ านวน

ทางเดินน า้โลหะ ซึ่งลว้นแลว้แต่ส่งผลโดยตรงกับชิน้งานหล่อทัง้สิน้ จากคุณภาพของชิน้งานที่ไดร้บัท าใหเ้ห็นว่าดอก

กลว้ยไมก้บัดอกเข็ม เป็นตน้แบบจากธรรมชาติที่ท  าการหลอ่ไดชิ้น้งานสมบรูณท์ี่สดุ เหตเุนื่องมาจากลกัษณะทางกายภาพ

ที่เหมาะสม คือ มีความหนา ความแข็งแรง รูปร่าง รูปทรง ขนาด ที่เอือ้ต่อการขึน้ตน้แบบดว้ยวิธีการหล่อ ทา้ยที่สุดได้

ขอ้สรุปดงันี ้  
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1. วัสดุธรรมชาติสามารถน ามาเป็นตน้แบบเพื่อท าการหล่อชิน้งานโลหะได้ และแบ่ งเป็น 3 ระดับ คือ 

ดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งแข็งแรง , ดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งไมแ่ข็งแรง , ดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งซบัซอ้น ลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ 

รูปรา่ง รูปทรง ความหนา ความแข็งแรงของวสัดมุีผลตอ่คณุภาพของโพรงแบบปนู 

2. เทคนิคหลกัในการวิจยั คือ 2.1การติดทางเดินน า้โลหะระหวา่งวสัดธุรรมชาติกบัตน้เทียน ผูต้ิดจะตอ้งมี

ความช านานและตอ้งปฏิบตัิการดว้ยความรวดเรว็ 2.2 การผสมปนูจะมีสตูรในการผสม3แบบ คือ 

การผสมปนูส าหรบัดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งแข็งแรง  = ปนู1,000กรมั ใชน้  า้ 380 มิลลลิติร 

การผสมปนูส าหรบัดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งไมแ่ข็งแรง = ปนู1,000กรมั ใชน้  า้ 400 มิลลลิติร 

การผสมปนูส าหรบัดอกไมท้ี่มีโครงสรา้งซบัซอ้น = ปนู1,000กรมั ใชน้  า้ 430 มิลลลิติร 

3. สามารถเสริมความหนาของวสัดธุรรมชาติดว้ยเทคนิคต่างๆเช่น สีสเปรย ์เพื่อใหก้ารหลอ่วสัดธุรรมชาติ

ออกมาอยา่งสมบรูณแ์บบ  วสัดธุรรมชาติบางชนิดหลอ่ออกไดไ้มส่มบรูณแ์บบแตอ่าจจะเกิดความงามในรูปแบบความงาม

ดา้นสนุทรยีภาพ  

4. มีการสงัเกตวสัดจุากธรรมชาติแลว้เลือกช่วงเวลาการเหี่ยวเฉาของดอกไม ้ใบไม้ จากนัน้น าไปหล่อเป็น

เครือ่งประดบัเพื่อสะทอ้นเก่ียวกบัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา ใหผู้ค้นตระหนกัถึงการเสือ่มสลายและไมย่ดึติด 

 

การวิเคราะหเ์พือ่เชื่อมโยงไปสู่แนวทางการออกกแบบ 
การน าปรชัญามาสรา้งความสอดคลอ้งกับเทคนิคดงักล่าว ถือเป็นการสรา้งสนุทรียภาพในลกัษณะหนึ่ง เมื่อ

ผู้วิจัยพิจารณาถึงเง่ือนไขอันเป็นตัวแปรหลักของการผลิต ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นสัจธรรมในเง่ือนไข ดังกล่าว การ
ออกแบบสรา้งผลงานเครื่องประดบัจึงหยิบยกพุทธปรชัญา ที่ว่าดว้ยเรื่องของสจัธรรมทกุขงั หมายถึง "สภาพที่ทนอยู่ใน
สภาพเดิมไมไ่ด"้ ทกุขงัในกรณีการสรา้งสรรคค์รัง้นีม้ิไดห้มายความแตเ่พียงวา่เป็นความทกุขก์ายทกุใจเทา่นัน้ แตก่ารทกุข์
กายทกุขใ์จก็เป็นลกัษณะสว่นหนึง่ของทกุขงั สรรพสิ่งทัง้หลายอนัเป็นสงัขารธรรม เมื่อเกิดขึน้แลว้ก็ไมอ่าจที่จะทนตัง้อยูใ่น
สภาพนัน้ๆไดต้ลอดไป ไม่อาจจะทรงตวัและตอ้งเปลี่ยนแปลงตลอดไปเพียงแต่จะชา้หรอืเร็วเทา่นัน้ เมื่อไดเ้กิดมาเป็นเด็ก
จะใหท้รงสภาพเป็นเด็กๆ เช่นนัน้ตลอดไปไดไ้ม ่จะตอ้งเปลีย่นแปลงไปเป็นคนหนุม่และสาวแลว้ก็แก่เฒา่ จนในที่สดุก็ตอ้ง
ตายไปแมแ้ตข่นัธท์ี่เป็นนามธรรมอนัไดแ้ก่เวทนา สญัญา สงัขาร และวิญญาณ ก็ไม่มีสภาพทรงตวัเช่นเดียวกนั เช่นขนัธท์ี่
เรยีกวา่เวทนา อนัไดแ้ก่ความทกุขก์ายทกุขใ์จ และความไมส่ขุไมท่กุข ์ซึ่งเมื่อมีเกิดเป็นอารมณด์ังกลา่วอยา่งใดขึน้แลว้ จะ
ใหค้งทรงอารมณเ์ช่นนัน้ใหต้ลอดไปย่อมไมไ่ด ้นานไปอารมณเ์ช่นนัน้หรอืเวทนาเช่นนัน้ก็ค่อยๆจางไปแลว้เกิดอารมณใ์หม่
ชนิดอื่นขึน้มาแทน 

 
 
 
 
 
 
                   รูปท่ี 6 ภาพเปรยีบเทียบดอกไมท้ี่สวยงามและดอกไมท่ี่เหี่ยวเฉา 
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สรุปกระบวนการออกแบบ 
ผูว้ิจัยไดร้บัการประจักษ์ว่า การเสื่อมสภาพของวสัดุธรรมชาติสามารถเกิดขึน้ไดทุ้กชนิด หากแตกต่างอ ยู่ที่

ระยะเวลาเท่านัน้ ดัง้นัน้การน าเอาความเหี่ยวเฉาของวสัดุธรรมชาติมาสะทอ้นบางสิ่ง เพื่อใหผู้ส้วมใส่หรือผูพ้บเห็นได้
ตระหนักถึงกฎแห่งธรรมชาติที่เรามิอาจจะหลีกหนีไปได ้จึงไดศ้ึกษาใหห้ลกัของ" ไตรลกัษณ์ " ที่แตกออกคือ " ทุกขัง " 
หมายถึง สภาพท่ีทนอยูใ่นสภาพเดิมไมไ่ด ้

ในล าดบัของขัน้ตอนการเลอืกวสัดธุรรมชาติเพื่อการสรา้งสรรคเ์ครื่องประดบัใหม้ีความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนา เรื่อง ทกุขงั ผูว้ิจัยจึงริเริ่มสงัเกตวสัดุธรรมชาติ ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อบนัทึก สภาพที่ประสบอยู่ใน
สภาพเดิมไม่ได ้กลา่วคือ วสัดธุรรมชาติที่เหี่ยวเฉาเป็นสิ่งที่มนษุยไ์ม่ตอ้งการ โดยผูว้ิจยัน ากลบัมาหลอ่เป็นเครื่องประดบั
และพฒันาใหเ้ครือ่งประดบัชิน้นีเ้ป็นสิง่ที่มีคา่ 

 
 
 
 
 
ภา 

                         ภาพท่ี 7 ดอกไมท้ี่เหี่ยวเฉาหลอ่เป็นเครือ่งประดบั 

ตารางที่ 3 ผลขอการสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบั 

 ผลการสร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดับ 
 

1.ความรูด้า้นการ
หลอ่วสัดธุรรมชาติ  

การน าวัสดุธรรมชาติมาหล่อเป็นเครื่องประดับแทนเทียนหรือขีผ้ึง้ ช่วยให้ประหยัด
คา่ใชจ้่ายและประหยดัเวลาในการผลติเป็นอยา่งมาก เพราะขัน้ตอนการผลติเครื่องประดบันัน้ถือ
วา่การท าแมพ่ิมพจ์ะมีตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายที่สงูมาก ในสว่นของเทคนิคส าคญัของการหลอ่ดอกไม้
ที่ไดจ้ากการทดลองคือ 
1.เทคนิคของการติดตน้เทียนกบัทางเดินน า้โลหะ 
2.การผสมปนูตามโครงสรา้งของดอกไม ้
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2.ความรูด้า้นการ
สรา้งเครือ่งประดบัท่ี
สะทอ้นถึงหลกัธรรม  

เครื่องประดบันอกจากท าหนา้ที่บ่งบอกถึงความงามและฐานะของผูส้วมใส่ แต่ยงัท า
หนา้ที่บ่งบอกถึงแนวคิดหรือนยัยะที่แอบแฝง โดยเครื่องประดบัตอ้งการแสดงถึงสจัธรรมของชีวิต
คือ ใช้แนวคิดของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เรื่อง ทุกขงั ดอกไมท้ี่ท  าการทดลองเมื่ออยู่ใน
ภาวะของการเหี่ยวเฉา เปรยีบมนษุยค์ือ วยัชรา สามารถสะทอ้นถึงหลกัธรรมไดด้ีที่สดุ สะทอ้นใน
ความคิดเพื่อใหผู้ค้นตระหนกัถึงความงามในอดีตเพราะในชีวิตของการเจรญิเติบโตของมนษุยน์ัน้ 
ไมต่า่งกบัการเจรญิเติบโตของดอกไม ้

 

อภปิรายผล 
 การวิจัยในหวัขอ้ เครื่องประดบัจากการหล่อวสัดสุด : การสรา้งองคค์วามรูก้ารหลอ่ตน้แบบเครื่องประดบัจาก
วสัดุธรรมชาติ ซึ่งผลลพัธ์ไดจ้ากการศึกษาและทดลองในกระบวนการหล่อเครื่องประดับสามารถแบ่งขอ้มูลได ้2 ส่วน
ส าคญั คือ เทคนิคในกระบวนการผลติและแนวคิดดา้นการออกแบบ 
1.เทคนิคในกระบวนการผลิต 

ผู้วิจัยได้ท าการหล่อเครื่องประดับโดยใช้วัสดุธรรมชาติ  เกิดจากการใช้องค์ความรูเ้ดิมในเรื่องงานหล่อ
เครื่องประดบัท่ีมกัจะใชต้น้แบบจากเทียนหรอืแว็กซเ์ป็นหลกัเปลี่ยนเป็นดอกไมส้ด ใบไมส้ดจากธรรมชาติเพื่อท าแม่พิมพ์
ปนู กระบวนการเหลา่นีเ้ป็นไปตามหลกัการใชค้วามคิดสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม คือ การน าองคค์วามรูเ้ดิมสรา้งเป็นองค์
ความรูใ้หมด่ว้ยการคิดนอกกรอบ จึงมีการวิเคราะหผ์ลลพัธข์องการหลอ่วสัดธุรรมชาติ ดงันี ้

1.1 ลดตน้ทนุ การที่ใชว้สัดธุรรมชาติสามารถตดัขัน้ตอนในการออกแบบหรอืท าแม่พิมพไ์ด ้ยิ่ง เป็นการลงทนุซือ้
เครือ่งท าแมพ่ิมพแ์ลว้ถือวา่เป็นการลดตน้ทนุไดส้งูมาก 

1.2 ประหยดัเวลา ขา้งตน้ลดขัน้ตอนการผลติได3้ขัน้ตอน คือการท าแมพ่ิมพ์ , อดับล็อกยาง , ฉีดเทียน สามารถ
ประหยดัเวลาได ้2-4 วนั(หรอือาจจะมากกวา่นีใ้นกรณีใชเ้วลาเขียนแบบ3D) 

1.3 ความสมบรูณข์องชิน้งานโลหะ ถือวา่ท าไดด้ี 85%-90% แตกตา่งที่ขนาดของชนิดดอกไมแ้ละความหนา,บาง 
ที่ไมเ่ทา่กนั การเผาไหมข้องวสัดธุรรมชาติสง่ผลตอ่คณุภาพของชิน้งาน 

1.4 เทคนิคตา่งๆชว่ยใหผ้ลลพัธก์ารหลอ่วสัดธุรรมชาติไดส้มบรูณย์ิ่งขึน้ เช่น การตดิตน้เทยีน,การผสมปนู,การ
อบเบา้,การใชส้สีเปรยเ์สรมิความหนาของวสัด ุ
2.แนวคดิด้านการออกแบบ 

ดา้นการออกแบบใช้วิธีการทดลองโดยการสังเกตการเหี่ยวเฉาของวัสดุธรรมชาติเพื่อสอดรบัหลักธรรมใน
พระพทุธศาสนา เรื่อง ทกุขงั คือ เมื่อเกิดขึน้แลว้ก็ไม่อาจที่จะทนตัง้อยู่ในสภาพนัน้ๆไดต้ลอดไป  ใชว้สัดธุรรมชาติที่เหี่ยว
เฉาหลอ่เป็นเครือ่งประดบั โดยรูปแบบของผลงานสามารถสะทอ้นถึงความหมายตามสจัธรรมโดยไดผ้ลลพัธท์างดา้นการ
ออกแบบดงันี ้

2.1 การออกแบบเครื่องประดบัใชก้ารสงัเกตความเหี่ยวเฉาของวสัดุธรรมชาติ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อสื่อ
ความหมายเรือ่ง ทกุขงั 

2.2 หลกัธรรมไตรลกัษณ ์เรือ่ง ทกุขงั มีเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัวสัดธุรรมชาติและผูว้ิจยัสามารถน าความหมายของ
หลกัธรรมออกมาในรูปแบบเครือ่งประดบัได ้

2.3 ลกัษณะองคป์ระกอบศิลป์ของเครื่องประดบัคือการประดบัตกแต่งสีของเครื่องประดบัเช่น การชุบ การท าส ี
การประดบัอญัมณี การท าสเีครือ่งประดบัใหเ้กิดความขดัแยง้จะช่วยใหเ้ครือ่งประดบัสะทอ้นความหมายไดจ้ดัเจนมากขึน้  
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ข้อเสนอแนะ 
การพฒันาเครื่องประดบัในกลุม่ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม (micro enterprise) มีโครงสรา้งที่ไมซ่บัซอ้น

อาจจะมีปัญหาเยอะในหลายๆดา้น แต่การแกไ้ขปัญหาและพัฒนาไดง้่าย เขา้ถึงการคา้ไดทุ้กระดับ เช่น การคา้ระดับ
ชมุชน  การคา้ปลีก-คา้สง่ และพฒันาไปเป็นการคา้ระดบัอตุสาหกรรม  ผูป้ระกอบการควรหนัมาเนน้ย า้ในเรือ่งการเขา้ถึง
ผูบ้รโิภค และน าเอาแนวคิดการสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มมลูค่า (Value Creation) มาเป็นแกนหลกัในการเช่ือมโยงนโยบายและ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และสามารถเพิ่มสินคา้วัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆมากขึน้  รูปแบบทางเลือกเครื่องประดับที่
มากกวา่เข็มกลดั เช่น จีส้รอ้ยคอ แหวน ตา่งห ูเป็นตน้ ความหลากหลายของเครือ่งประดบัใหเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ 

รายการอ้างอิง 
ชุดการเรียนการสอน (Module) หลกัสตูรวิชาชีพระยะสัน้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูร “การแกะ 

Wax และการหล่อฉีดตวัเรือนเครื่องประดบั ระดบัพืน้ฐาน” (โดยความรว่มมือระหว่าง กาญจนาภิเษกวิทยาลยั ช่างทอง

หลวง กบั กองกษาปณ ์กรมธนารกัษ์ 2554) 

ปรศินา บญุศกัดิ,์ “การวิจยัปัญหาในงานหลอ่และการพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหาในงานเครือ่งประดบัสมยัใหม่” 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556)  

เอกสิทธ์ิ นิสารตันพรวนั, “เทคโนโลยีโลหะและวสัดทุี่เหมาะสมส าหรบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั”  

(ณ โรงแรม เฟลกิซ ์รเิวอรแ์คว จ.กาญจนบรุ,ี 19 กรกฎาคม 2553 ). 

           เพ็ญศรี ทองนพคุณ, “การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการหล่อในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ” ส านัก
พฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม, 2554), 2-18 

ไพศาล สมประกิจ, 2556  : การหล่อแบบโฟมหาย เป็นการใช้กระสวนซึ่งท ามาจากโฟมแบบโพลีสไตรีน 

(Polystyrene) สามารถระเหยเมื่อสมัผสักบัน า้โลหะ  เมื่อน ามาใชใ้นการหลอ่โลหะ 

รา้น Sync Innovation : ขัน้ตอนการขึน้ตน้แบบโดยใชก้ารเขียนแบบ3Dและปริน้แมพ่ิมพ ์
https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology/making-jewelry-3d/   เขา้ถึงเมื่อ 23  มกราคม  

2560 

ขอ้มลูหลกัไตรลกัษณ ์https://www.baanjomyut.com/pratripidok/04.html  เขา้ถึงเมื่อ 15  พฤษภาคม  2560 

กรมสรรพากรขนาดของธุรกิจขนาดยอ่ม https://www.rd.go.th/publish/38056.0.html เขา้ถงึเมื่อ 10 มีนาคม  

2561 

โดยศศิมา สุขสว่างคุณค่า(Value Creation) ของนวตักรรม www.sasimasuk.com/16934399/คุณค่าvalue-

creation-ของนวตักรรม เขา้ถึงเมื่อ 20 มีนาคม  2561 

 

 

https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology/making-jewelry-3d/%20(เข้า
https://www.baanjomyut.com/pratripidok/04.html
https://www.rd.go.th/publish/38056.0.html
https://www.sasimasuk.com/16934399/คุณค่าvalue-creation-ของนวัตกรรม
https://www.sasimasuk.com/16934399/คุณค่าvalue-creation-ของนวัตกรรม
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เคร่ืองประดับส่งเสริมการท่องเทีย่วภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี 
The Jewelry Tourist Promotion in a Northeastern Ubon Ratchathani province. 
 

รชต พรหมคปุต,์ ยอดขวญั สวสัดี   
Rachata Prommakup, Yodkwan Sawatdee 
สาขาวชิาออกแบบเครือ่งประดบั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือว่าเป็นรายไดห้ลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้ง

ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีเมืองท่องเที่ยวติดอันดับจากผลการส ารวจทั่วโลกถึง 3 เมือง คือ 
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพทัยา1 แต่ในขณะเดียวกนัภาคอีสานทัง้ภาคกลบัมีนกัท่องเที่ยว นอ้ยกว่าจงัหวดั
พงังาที่มีเพียงจงัหวดัเดียว เนื่องจากจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มีการกระจกุตวัในแหลง่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพียงไม่ก่ี
จงัหวดั  

การวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานจังหวัด
อุบลราชธานี โดยกระบวนการในการวิจัยนัน้ มีขัน้ตอนของการเก็บขอ้มูลจากการคน้ควา้ขอ้มูลทุติยภูมิเพื่อ
ศึกษาข้อมูลเชิงเนื ้อหา และลงพื ้นที่ เก็บข้อมูลปฐมภูมิในสถานที่ท่องเที่ย ว ทั้งหมด 10 แห่ง ในจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในส่วนของการวิเคราะหอ์ัตลกัษณ์ และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน ามาซึ่ง แนว
ทางการออกแบบและกรอบแนวคิด  ซึ่งสรุปออกเป็นชิ ้นงานทั้งหมด 3 ส่วน คือ เครื่องประดับ หนังสือ
ประกอบการน าเสนอ และ เว็บไซต ์แลว้จึงท าการออกแบบโดยใชอ้ตัลกัษณท์ี่น่าสนใจของแหลง่ท่องเที่ยว การ
เช่ือมโยงสถานท่ีกบัการออกแบบเครือ่งประดบั รวมถึงการผสมผสานวสัดทุี่ไดจ้ากการวิเคราะหอ์ตัลกัษณข์องแต่
ละสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้รูปทรงโค้งและการทับซอ้น เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มมิติให้กับชิน้งาน และใช้สีของ
ภาพรวมสถานท่ีทอ่งเที่ยวในการเช่ือมโยงชิน้งานเครือ่งประดบั หนงัสอืและเว็ปไซต ์ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั และ
น าออกเผยแพรผ่า่นช่องทางของสือ่ออนไลน ์เพื่อใหชิ้น้งานเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายมากยิ่งขึน้ 

จากกระบวนการดงักลา่ว จึงน ามาสูก่ารสรา้งสรรคผ์ลงานเครือ่งประดบัสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวภาค
อีสาน จังหวดัอุบลราชธานี ที่ก่อใหเ้กิดการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับสถานที่และ
เครื่องประดบั สง่เสริมใหก้ารท่องเที่ยวเกิดกิจกรรม เพิ่มเติมความสนุกในการท่องเที่ยว และสว่นของเว็บไซนท์ี่
ช่วยเผยแพร่เพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นการกระจาย
นกัทอ่งเที่ยวจากเมืองหลกัสูเ่มืองรอง 
ค าส าคัญ : เครือ่งประดบั, อบุลราชธาน,ี สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว   
 

 

 

 

 

                                                           
1 การจดัอนัดบั100เมือง  สุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวของโลก (Global Destination Cities 

Index) ของมาสเตอร์การ์ด ปี2562 
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Abstract 

Tourism  is one of the major sources of income for Thailand. Bangkok, Phuket and Pattaya 
City, are the three cities in Thailand that were announced as one of the best global destinations from 
the world tourism rank.2  However, all of the three cities listed in the world rank cannot fully bring out 
the whole identity of Thailand. Through mass media, tourists are limited to only see famous spots in 
Thailand rather than seeing the diversity of the nation. It is revealed that the number of tourists from 
the whole region of northeastern provinces in Thailand are lower than the number of tourists from only 
one province, Phang-nga, due to the famous scene from a Hollywood film, James Bond. 

The objective of this research is to analyze the tourism promotion in Ubon Ratchathani, as 
my mother’s family is originated there. Because of that, I have often got opportunities to visit Ubon 
Ratchathani and found my happiness every time in between the trips.Therefore, I would like to 
introduce Ubon Ratchathani as an inside city guide. For the research procedure, Secondary data 
was collected from researching on content analysis. For primary data, they were collected from self- 
administered surveys, interviews, and field observation from 10 attractions in Ubon Ratchathani. The 
primary data were used for analyzing the identities of the selected attractions of  and the target 
groups which will guide tofor the design and conceptual framework. 
The research’s results can be created into 3 areas of work which are a book, a collection of jewelry 
and a webpage. These 3 workpieces were designed by applying the interesting identities from the 
selected attractions.The concepts of the book, the jewelry collection and the webpage will be 
accorded to the uniqueness of the selected attractions. All of the pieces will share the same themes 
and colors depending on their origins. 

From the above process which leading to the creation of jewelry in promoting northeastern 
tourism Ubon Ratchathani causing tourism in a new way. Tourists are involved with places and 
jewelry. Encourage tourism to create activities More fun in traveling And the website that helps to 
disseminate to invite more tourists to Ubon Ratchathani province As well as distributing tourists from 
primary cities to secondary cities.               
Key Words: Jewelry, Ubon Ratchathani, Tourism Promoting 
 

 

 
 
                                                           
2 Ranked 100 cities in top tourist destinations of the world. (Global Destination Cities Index) 

MasterCard 2019 
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บทน า 
ประเทศไทยถกูจดัใหเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอนัดบัหนึง่ของนกัทอ่งเที่ยวทั่วโลกจากผลส ารวจสดุยอด

จุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอรก์ารด์ (Global Destination Cities Index : GDCI) ประจ าปี 2562 การ
ทอ่งเที่ยวสามารถสรา้งรายไดม้หาศาล แตจ่ านวนนกัทอ่งเที่ยวและจ านวนเงินของการทอ่งเที่ยวนัน้กระจุกตวัอยู่
เพียงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมไม่ก่ีจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีการปรบัแผนการตลาด โดย
ผลกัดนัการกระจายรายไดสู้จ่ังหวดัท่องเที่ยวเมืองรองใหก้ารท่องเที่ยวไทยสามารถเดินทางไดท้กุฤดูกาล เพื่อ
เพิ่มเปา้หมายรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวใหเ้ติบโตยิ่งขึน้ 

ภาคอีสานถือวา่เป็นภมูิภาคที่มีเนือ้ที่มากที่สดุในประเทศไทย มีสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่มีความนา่สนใจ
ทัง้ในสว่นของธรรมชาติ ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรมและอารยธรรมโบราณเก่าแก่นบัพนัปี  

จงัหวดัอุบลราชธานีซึ่ง เป็นเมืองใหญ่ริมฝ่ังแม่น า้ที่มีประวตัิความเป็นมามากกว่า 200 ปี  มีงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาที่เป็นที่ขึน้ช่ือ จดัเป็นประจ าทกุปีในช่วงวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา  อีกทัง้ยงัมี
สถานท่ีทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจ ไดแ้ก่ ศาลหลกัเมือง/ทุ่งศรเีมือง  วดัพระธาตหุนองบวั  ยา่นเมืองเก่า  ขวันอ้ยบา้นชี
ทวน  ค าปุนมิวเซียม  สามพนัโบก  วดัสิรินธรวรารามภูพรา้ว  อทุยานแห่งชาติผาแตม้  น า้ตกแสงจันทร ์ และ
เขมราฐ  

 

พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
ช่วงอายขุองกลุ่มเป้าหมายคือ กลุม่ Generation Y ที่เกิดระหว่างปี2523-2540 (อายรุะหว่าง 23-

35 ปี)  มีการสือ่สงัคมออนไลนม์ากที่สดุ สามารถกระจายขา่วสารไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นกลุม่ที่ตามกระแสสงัคมและ
มีพฤติกรรมในการออกไปท่องเที่ยวบ่อยครัง้  โดยคนกลุ่มนีม้ีลักษณะการเลือกซือ้เครื่องประดับที่มีความ
หลากหลาย สะทอ้นเรือ่งราวและมีเอกลกัษณ ์ดสูะดดุตา มีการใชว้สัดผุสมเพื่อความน่าสนใจ รูปทรงเรียบง่าย
และใชว้สัดโุลหะ เช่น เงินหรอืทองเหลอืงเป็นวสัดหุลกั 

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศกึษาและวิเคราะหแ์หลง่ทอ่งเที่ยวที่ส  าคญัของจงัหวดัอบุลราชธานี 
2. เพื่อสรา้งสรรคชิ์น้งานเครือ่งประดบัสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวภาคอสีานจงัหวดัอบุลราชธานี รวมถึง

หนงัสอืและเว็บไซตป์ระกอบ 
 

วิธีการวิจัย 
1. คน้ควา้ วิเคราะหข์อ้มลู  ลงพืน้ท่ีและสรุปอตัลกัษณ1์0 สถานท่ีทอ่งเที่ยวในจงัหวดัอบุลราชธานี 

ตารางที่1 วิเคราะหอ์ตัลกัษณ ์สหีลกั และทศันศิลป์ของสถานท่ีทอ่งเที่ยวจงัหวดัอบุลราชธานี 
สถานท่ี อตัลกัษณ ์ สหีลกั ทศันศิลป์ 

1.ศาลหลักเมือง / 
ทุง่ศรเีมือง 
  

เสายอดบวัตมู  
 

รูปรา่งอิสระ เสน้โคง้ 
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2.วดัพระธาต ุ
หนองบวั 
  

การแกะสลกัเทียน  
 

รูปรา่งอิสระ เสน้โคง้ 
3.ยา่นเมืองเก่า 
 

  
Ubon Street Art   

 
รูปรา่งอิสระ เสน้โคง้ 

4.ขวันอ้ย 
บา้นชีทวน 
  

ขวันอ้ย  
 

เรขาคณิต เสน้ตรง 
5.ค าปนุมวิเซียม 
 

สถาปัตยกรรมอีสาน  

 
เรขาคณิต เสน้ตรง 

6.สามพนัโบก 
 

 
หลมุหินขนาดตา่งๆ  

 
รูปรา่งธรรมชาต ิ

7.วดัสรินิธรวราราม
ภพูรา้ว 
  

กลัปพฤกษเ์รอืงแสง  
 

รูปรา่งอิสระ เสน้โคง้ 
8.อทุยานแหง่ชาติ
ผาแตม้ 
 

ภาพเขียนสโีบราณ  
 

รูปรา่งอิสระ เสน้โคง้ 
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ตารางที่1(ตอ่) วิเคราะหอ์ตัลกัษณ ์สหีลกั และทศันศิลป์ของสถานท่ีทอ่งเที่ยวจงัหวดัอบุลราชธานี 
สถานท่ี อตัลกัษณ ์ สหีลกั ทศันศิลป์ 

9.น า้ตก 
แสงจนัทร ์

 
น า้ตกไหลผา่นรูหิน  

 
รูปรา่งธรรมชาติ  

10.เขมราฐ 
 

 
ผา้ทอมือมดัหมี ่  

 
เรขาคณิต เสน้ตรง 

 

2. สรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูและผลการทดลอง เพื่อเช่ือมโยงสูก่ารออกแบบ 
กรอบแนวความคิด ผูว้ิจัยจึงเกิดไดส้รา้งกรอบแนวความคิดขึน้ใน 3 ส่วนคือ 1.เชิญชวน โดย

จดัท าหนงัสอื เพื่อเชิญชวนนกัทอ่งเที่ยวใหม้าทอ่งเที่ยวในจงัหวดัอบุลราชธานีผา่นทางรูปภาพและเรือ่งราวตา่งๆ
ของแต่ละสถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้เกิดความน่าสนใจด้วยมุมมองของการถ่ายภาพ 2.ส่งเสริม ด้วย
เครื่องประดับที่ท  าหนา้ที่ใหส้ถานที่ต่างๆที่ไปสนุกสนาน ดว้ยกิจกรรม สรา้งความเพลิดเพลินและมีส่วนร่วม 
สง่เสริมใหส้ถานที่นัน้ดนู่าสนใจมากยิ่งขึน้  และ 3.เผยแพร ่เมื่อไดไ้ปท่องเที่ยวในและไดท้ ากิจกรรมในสถานที่
ตา่งๆ นกัทอ่งเที่ยวจะไดรู้ปภาพ ที่เป็นสือ่ในการเผยแพรผ่า่นช่องทางเวบ็ไซต ์ที่เช่ือมโยงกบัสือ่สงัคมออนไลน ์ท า
ใหน้กัทอ่งเที่ยวหนา้ใหม่และบคุคลอื่นสนใจในสถานท่ีเหลา่นัน้มากขึน้ 

 

ผลการวิจัย 
ขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงาน  
1.การออกแบบหนงัสอืและเว็บไซตท์อ่งเที่ยวจงัหวดัอบุลราชธาน ี 

1.1 ออกแบบขอ้ความตามรูปแบบการทอ่งเที่ยวภายในตวัเมืองและนอกตวัเมือง ตามหวัขอ้  
อิ่มอบุล – อิ่มทอ้ง อิ่มบญุ อิ่มใจ และ เลาะอบุล – อนัซีนอีสาน ขบัรถเที่ยว เลีย้วชมธรรมชาติ 

 

 
ภาพท่ี1 หวัขอ้รูปแบบการทอ่งเที่ยว 

 
1.2 สทีี่ใชใ้นงานออกแบบ ใชส้ภีาพรวมของสถานท่ีแตล่ะแหง่แลว้จึงน ามาใชร้ว่มในการจดั

วางรูปแบบ โดยใชส้ใีนการแบง่หมวดหมูข่องสถานท่ี 
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ภาพท่ี2 ภาพแสดงการแบง่หมวดหมูข่องสถานท่ีดว้ยแทบสขีองหนงัสอืและกรอบสขีองเว็บไซต ์

 

       
ภาพท่ี3 ภาพหนงัสอืคูม่ือและเวบ็ไซตเ์ผยแพรก่ารทอ่งเที่ยวอบุลราชธาน ี

 
2.ออกแบบชิน้งานเครือ่งประดบัที่สะทอ้นอตัลกัษณข์องสถานท่ีทอ่งเที่ยว  

ตารางที่2 การออกแบบชิน้งานเครือ่งประดบั 
แนวคิดการออกแบบ ผลงานเครือ่งประดบั 

2.1 ศาลหลกัเมือง/ทุง่ศรเีมือง 
 เข็มกลดัส าหรบัติดแผ่นทอง เข็มกลดัท าจากทองเหลือง 
พรอ้มชิน้สว่นอะครลิกิฉลลุายดอกบวัที่เป็นลายยอดของตน้
เทียนทุง่ศรเีมือง ซึง่เป็นสญัลกัษณเ์มืองอบุล 

 
2.2 วดัหนองบวั  
แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของดอกเทียนประดับงาน
เขา้พรรษา ต่างหูที่ใชเ้ทียนเป็นส่วนประกอบสามารถถอด
ออกมาหลอมรว่มกบัการหลอมเทียนท่ีวดัได ้  
2.3 ยา่นเมืองเก่า 
 แว่นตาทองเหลืองที่ เลนส์สามารถถอดเปลี่ยนได้และ
สามารถฉายใหเ้ห็นลวดลายบางสว่นของงานศิลปะ Street 
Art หรอืใชใ้สถ่่ายรูปคูก่บัภาพ Street Art 

 
2.4 ขวันอ้ย บา้นชีทวน  
สรอ้ยทองเหลอืงที่จ าลองทุง่นาสเีขียว  โดยเวน้ช่องตรง
กลางที่ท ามาเพื่อถา่ยภาพกบัศาลากลางนาที่ขวันอ้ย 
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ตารางที่2 (ตอ่) การออกแบบชิน้งานเครือ่งประดบั 

แนวคิดการออกแบบ ผลงานเครือ่งประดบั 
2.5ค าปนุมิวเซียม  
คลิปหนีบผา้ที่ใช้รูปร่างของสถาปัตยกรรมบ้านทรงอีสาน
ผสม และใชรู้ปรา่งของรงัไหมและตวัวสัดุรงัไหม เพื่อสื่อถึง
เรือ่งราวการทอผา้ไหมโบราณ 

 
2.6 สามพนัโบก   
ก าไลกระจกที่มีแนวคิดจากการถ่ายภาพที่สามพนัโบกโดย
ใชก้ระจกจะสะทอ้นกบัทอ้งฟ้า น า้ หรือหาดทราย สายเป็น
ผา้ที่สามารถผกูกบัคอมือ หรอืตามรา่งกาย 

 
2.7 วดัสรินิธรวรารามภพูรา้ว  
แหวนเรอืงแสงใชว้สัดทุองเหลอืงรว่มกบังานเรซิ่นใช้
ลวดลายของวดั ผสมสารเรอืงแสงซึง่สามารถท าใหม้องเห็น
ในท่ีมืด 

 
2.8 อทุยานแหง่ชาติผาแตม้  
เป็นชดุเข็มกลดัแมเ่หลก็ขนาดเลก็ที่รวมลวดลายของจิต
กรรมฝาผนงัของผาเเตม้ โดยใชว้สัดเุซรามิคทีใ่หส้คีลา้ย
สถานท่ีจรงิ  

 
2.9น า้ตกแสงจนัทร ์ 
เข็มกลดัทองเหลอืงทีใ่ชรู้ปรา่งธรรมชาติของรอ่งรอยคราบ
น า้ของน า้ตก และเพิม่ควม่นา่สนใจดว้ยแผน่หนงัเสน้ยาวสือ่
ถึงน า้ทีต่กลงมาสูพ่ืน้ 

 
2.10 เขมราฐ   
ตา่งหลูายผา้ซิ่นมดัหมี่ที่มีลวดลายเป็นเอกลกัษณท์อ้งถ่ิน
ของเขมราฐ โดยชิน้งานเหมาะใชใ้สร่ว่มกบัผา้ซิ่น 

 
 

อภปิรายผล 
องคค์วามรูจ้ากการศึกษาวิเคราะหแ์ละทดลองอย่างเป็นขัน้ตอน เริม่จากการคน้ควา้ขอ้มลูและลง

พืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี เพื่อคดัสรรสถานท่ีจนไดแ้หลง่ทอ่งเที่ยวทีน่า่สนใจทัง้หมด 10 แหง่  
โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหอ์ตัลกัษณท์ี่ส  าคญัในการออกแบบ โดยค านงึถึงกลุม่เปา้หมายจากพฤติกรรม

การใชง้านอินเทอรเ์น็ตและสื่อสงัคมออนไลน ์พฤติกรรมการทอ่งเที่ยว และพฤติกรรมการเลือกซือ้เครื่องประดบั
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จึงเกิดเป็นแนวทางการออกแบบ โดยการแบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเป็น ท่องเที่ยวในเมือง และท่องเที่ยวต่าง
อ าเภอ โดยมีกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการเชิญชวน ส่งเสริม และ เผยแพร่ แบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ หนังสือ 
เว็บไซต ์และเครื่องประดบั โดยออกแบบเครื่องประดบั 1แบบ ต่อ 1 สถานที่ รวมทัง้หมด 10 แบบ และท าการ
ทดลองวสัดทุี่ใชร้วมกบัวสัดทุองเหลอืง แลว้จึงสรา้งสรรคผ์ลงาน  

 

 
ภาพท่ี4 ภาพหนงัสอืคูม่ือพรอ้มเครือ่งประดบัสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอบุลราชธานี 

 
โดยการวิจัยเครื่องประดับส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานจังหวดัอุบลราชธานีนีก้่อใหเ้กิดการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวไดม้ีกิจกรรมและส่วนรว่มกับสถานที่ต่างๆดว้ยตวัเอง เพิ่มความ
สนกุและความน่าสนใจใหก้บัสถานท่ีท่องเที่ยว โดยใชเ้ครือ่งประดบัผสมผสานกบัการถ่ายภาพ รว่มกบัหนงัสอืที่
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและขอ้มูลต่างๆ ผนวกกับการใชเ้ทคโนโลยีคิวอารโ์คด้ ที่ เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต ์
และสือ่ออนไลน ์เพื่อเผยแพรม่มุมองในการทอ่งเที่ยวของนกัท่องเที่ยวที่ไดไ้ปสมัผสัสถานท่ีท่องเที่ยวจริงมาก่อน 
และเลา่ถึงความประทบัใจในสถานที่นัน้ๆ ก่อใหเ้กิดแรงกระตุน้ใหน้กัท่องเที่ยวคนอื่นๆอยากมาสมัผสัสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึน้  อีกทั้งการใช้อัตลักษณ์ของแต่ละสถานที่ในการออกแบบ
เครื่องประดบันัน้ ช่วยเพิ่มใหส้ถานท่ีทอ่งเที่ยวเป็นท่ีจดจ ามากยิ่งขึน้ ผลงานทัง้หมดนี ้สามารถใชศ้ึกษาเพื่อเป็น
แนวทางต่อยอดและพฒันาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ รวมถึงการน าไปสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน และสามารถ
เป็นแนวทางในการสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัอื่นๆทางภาคอีสานหรอืภาคอื่นๆในประเทศไทยไดอ้ีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
สามารถใชศ้กึษาเพื่อเป็นแนวทางพฒันาสือ่ในเพื่อสง่เสรมิการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 

 

รายการอ้างอิง 
ป่ินอนงค ์วชัรปาน. (2554). ชิม กิน เที่ยว อบุล ยลงานเทียน. กรุงเทพฯ: สปรงิ แพลนเนต. 
พรมิา อว่มเจรญิ. (2560). "เที่ยวไทยเท ่สมัผสัหลากเสนห่เ์มืองอบุล." อ.ส.ท. 57, 11 (มิถนุายน). 
สรุปพฤติกรรมการใชง้านอินเทอรเ์น็ตคนไทยในปี 2561. (2562). สบืคน้เมื่อ 11 กมุภาพนัธ ์2563. จาก 

https://www.thumbsup.in.th/thailand-internet-user-profile-2018 
ส านกัสถิติเศรษฐกิจและสงัคม. (2560). อบุลราชธานี. ทรพัยากรการทอ่งเที่ยวไทย ชดุภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: 

เท็กซแ์อนดเ์จอรน์ลัพบัลเิคชั่น. 
สทุธิชยั ปทมุลอ่งทอง. (2549). ที่น่ีประเทศไทย:เที่ยวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส.์ 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                   A232 

 

อาณานิคมภายในสยามกับการจัดการทีน่า : แรกเร่ิมสถาปัตยกรรมทีเ่มืองกรุงเก่า 
Inner-Colonial of Siam and the issuance of title deeds: the origin of architecture in  
The Ayutthaya city. 
 
ชินดนยั ไมเ้กตุ1 
Chindanai Maiket 
 

บทคัดย่อ 

การเขียนประวตัิศาสตรน์ิพนธ์ในแนวคิดการสรา้งอาณานิคมภายในของสยาม ที่ปัจจุบนัสามารถท าใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการตอบสนองของสยามกบัประเทศตะวนัตกภายใตก้ารด าเนินการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาล โดยเฉพาะบริเวณ
ชายขอบไดเ้ป็นอย่างดี แต่พืน้ท่ีที่ใกลศู้นยก์ลางสยาม โดยเฉพาะที่มณฑลกรุงเก่าอนัมีสถานที่ตัง้และพฒันาการทาง
ประวัติศาสตร์ที่ใกล้ชิดสยามกลับไม่ถูกอธิบายมากนักในแนวคิดนี ้ ทั้งนีใ้นช่วงต้นของการด าเนินงานปรับปรุง 
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล สยามไดเ้ผชิญปัญหาหลายประการ ปัญหาหนึง่ที่ส  าคญัคือปัญหาดา้นการเงินที่จะ
ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารและสถานที่ราชการแบบใหม่ ท าใหต้อ้งมีการการปรบัปรุงอาคารเดิมของพระราชวงัจนัทรเ์กษม
ใหเ้ป็นที่ท  าการชั่วคราว ซึ่งเกิดปัญหาเรื่องความคบัแคบและความไม่เหมาะสมในการใชง้านของอาคาร อย่างไรก็ดีการ
เขา้มาเก็บผลประโยชนด์า้นการเงินที่เมืองกรุงเก่าของสยามผ่านการออกโฉนดและจัดเก็บค่านาไดท้ าใหปั้ญหาดา้น
การเงินเริม่ผอ่นคลายและพบว่าสอดคลอ้งกบัช่วงเวลาที่เริม่มีอาคารตา่ง ๆ ก่อสรา้งขึน้ใหม่โดยไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้าคารใน
พระราชวงัจนัทรเ์กษมเช่นเดิม   

ส าคัญ อาณานิคมภายใน, มณฑลกรุงเกา่,การออกโฉนดที่ดิน  

  

Abstract 
On the idea of  internal colony of Siam, That is currently able to understand Siam's response to the 

Western countries under the reform of the provincial capital, especially the border area, but the area near the 
center of Siam, especially in The Old capital city, which has a location and historical development that is close 
to Siam, is not concerned much in this way. In the beginning of the process of improving the governing system 
to the provincial capital, Siam has faced many problems. One important problem is the financial problem that 
will be used in the construction of new governmental buildings. The renovation of the former building of the 
Chankasem Palace to be a temporary office, was the best alternative for solving this problem but its causes the 
problem of confined space and inappropriate use of the building, However, coming to collect financial benefits 
in The Old capital city of Siam through the issuance of title deeds and collection of rice. Causing financial 
problems to begin to stay in the proper condition and found that it was in line with the time when various buildings 
began to be reconstructed without the need for renovate buildings in Chan Kasem Palace. 
Keyword Internal Colonies, The Ayutthaya (Old capital), title deeds 
 

                                                           
1 บา้นเลขท่ี 16 ม.4 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 13260 
สาขาวิชาประวติัศาสตรส์ถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 10200 
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บทน า 
การศึกษาประวตัิศาสตรเ์กาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยเฉพาะที่ “มณฑลกรุงเก่า” หรอื “มณฑลอยธุยา” 

เป็นช่ือที่ไม่คุน้หนูกัเมื่อน ามาอธิบายถึงเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในปัจจบุนั  ในขณะที่อาคารสถาปัตยกรรมที่ถกู
สรา้งขึน้เพื่อรองรบัยุคสมยันัน้ยังคงตัง้อยู่ อาคารเหล่านีค้ือหลกัฐานทางประวัติศาสตรท์ี่รอใหน้กัประวตัิศาสตร ์
“เลอืก” น าไปใชใ้นการรอ้ยเรื่องราวและอธิบายถึงอดีตของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา อย่างไรก็ดีกลบักลายเป็นว่า
อาคารสถาปัตยกรรมเหลา่นีก้ลบัถกูเลอืกน าไปอธิบายนอ้ยมาก คลา้ยกบัวา่อาคารสถาปัตยกรรมที่ถกูสรา้งขึน้ในช่วง
สมยัมณฑลกรุงเก่าเหลา่นี ้ไมม่ีความส าคญัในฐานะหลกัฐานทางประวตัิศาสตรข์องเกาะเมืองพระนครศรอียธุยา 

แมว้่าการศกึษาประวตัิศาสตรภ์ายในแนวคิดการสรา้งอาณานิคมภายในของสยาม จะสามารถท าใหเ้ขา้ใจ
กระบวนการตอบสนองของสยามกบัประเทศตะวนัตก ภายใตก้ารด าเนินการปฏิรูปทีบ่รเิวณชายขอบของสยามไดเ้ป็น 
อย่างดี2 อย่างไรก็ตามแนวคิดนีล้ะเลยการพิจารณาพืน้ท่ีที่ใกลศ้นูยก์ลางสยาม โดยเฉพาะที่เมืองกรุงเก่าอนัมีสถาน
ที่ตัง้และพฒันาการทางประวตัิศาสตรท์ี่ใกลชิ้ดกบักรุงเทพ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าเราจะอธิบายมณฑกรุงเก่าในฐานะที่
เป็นมณฑลภายในอยา่งไร ภายใตแ้นวคิดการสรา้งอาณานิคมภายในของสยาม และการด าเนินงานเหลา่นัน้ไดส้ง่ผล
ตอ่สถาปัตยกรรมที่มณฑลกรุงเก่าอยา่งไร  
 

วัตถุประสงค ์ 
เพื่ออธิบายกระบวนการสรา้งอาณานิคมภายในของสยามที่มณฑลกรุงเกา่ในเกาะเมืองพระนครศรอียธุยา

และคน้หาผลที่เกิดขึน้ตอ่สถาปัตยกรรมสมยัมณฑลกรุงเกา่ในเกาะเมืองพระนครศรอียธุยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
บทความฉบบันีใ้ชก้ารศึกษาประวตัิศาสตรข์องมณฑลกรุงเก่าในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาผ่านทฤษฏี

การสรา้งอาณานิคมภายในของสยามเพื่อท าความเขา้ใจในประวตัิศาสตร์และประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรมช่วงสมยั 
มณฑลกรุงเก่า 
 

ผลการวิจัย 
การปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที่ 5) ไมไ่ด้

เกิดขึน้อย่างฉบัพลนั แตม่ีลกัษณะของความคอ่ยเป็นค่อยไปท่ีมีมาจากอิทธิพลการเปลีย่นแปลง เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ประกอบกนัจากหลายสาเหต ุโดยไดเ้ริม่ตน้มาตัง้แตช่่วงปี พ.ศ. 2417 แลว้ ปัญหาหนึง่ที่สง่ผลมากตอ่ 
  
 1) ปัญหาด้านการเงนิ 

ปัญหาการเงินในการปฏิรูปการเมืองการปกครอง ค่อนขา้งเก่ียวพนัอย่างชัดเจนกับการก่อสรา้งสถานที่
ราชการแบบใหมใ่นช่วงมณฑลเทศาภิบาล ซึง่เป็นผลมาจากเงินคงคลงัที่มีปัญหามาตัง้แต่ตน้รชักาลที่ 5 เนื่องจากยงั
ไม่มีองค์กรที่ท  าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเงินภาษีซึ่งกระจายอยู่ตามกรมต่างๆ 3 

                                                           
 2 ธงชยั วินิจจะกลุ, ก าเนิดสยามจากแผนท่ี : ประวัติศาสตรภ์ูมิกายาของชาติ (กรุงเทพฯ : คบไฟ, อ่าน, 2556), 169. 

3 สมุาลี บ ารุงสขุ, การรวบรวมรายได้แผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2416-2453) (วิทยานิพนธอ์ักษรศาสต
รมหาบณัฑิต: จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2525),52-53. 
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นอกจากนีร้ะบบเจา้ภาษีนายอากรที่มกัประสบปัญหาอนัเนื่องมาจากการยกัยอกเก็บเงินภาษีไม่สง่ทางการ หรอืเจา้
ภาษีบางคนเป็นหนีห้ลวง แตย่งัคงประมลูต าแหนง่อยู่เนื่องๆ เป็นตน้4 

สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดแ้สดงถึงปัญหาส าคญัที่ส่งผลต่อการปฏิรูปเรื่องหนึ่งที่ท  าใหก้าร
ปฏิรูปล่าชา้ คือ เรื่องการเงิน ทัง้เงินส าหรบัการสรา้งสถานที่ต่าง ๆ และเงินส าหรบัการจ้างขา้ราชการ ดังที่ท่าน
กลา่วถึงปัญหาดงักลา่ววา่ 

 
 “ยงัมีอีกขอ้หนึ่ง ซึ่งขา้พเจา้คิดเห็นแตแ่รกแลว้วา่จะเป็นความล าบากอยา่งใหญ่หลวง คือเงินไมพ่อที่จะใชใ้น

การจดัการหวัเมือง […] รฐับาลจ าเป็นจะตอ้งใหเ้งินเดือนขา้ราชการหวัเมืองใหพ้อเลีย้งชีพ มิฉะนัน้ก็ไมมี่ใครเป็นเจา้
เมืองกรมการ ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ ยงัสถานทีว่า่ราชการก็ดี บา้นเรอืนที่อยูข่องเจา้เมืองก็ดี […]”5 

  […] 
 “ความจ าเป็นที่จะตอ้งจา่ยเงินหลวงเพิ่มขึน้ มีตอ่ออกไปจนถึงคา่สรา้งศาลารฐับาล และสถานที่ราชการ

อยา่งอ่ืนขึน้ใหมท่ัง้สรา้งเรอืนใหข้า้ราชการผูไ้ปจากตา่งถ่ินอยูอ่าศยัใหพ้อกนั ถา้จะวา่ตอ้งสรา้งเมืองใหมห่มดทกุเมืองก็
ไมผิ่ดกบัความจรงิ”6 

 

ปัญหาเรือ่งการเงินนีท้า่นทรงกงัวลมากและไดท้รงปรกึษากบักรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ ์ซึง่ด  ารงต าแหนง่
เป็นรองเสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิในขณะนัน้อยูบ่่อยครัง้ ว่าดว้ยการจดัตัง้หวัเมืองนัน้ใชเ้งินมาก โดยครัง้
หนึ่งระบวุ่าหากจัดการปกครองที่หวัเมืองใดแลว้ก็ไดค้ิดถึงเรื่องรายไดท้ี่จะตามมาเพื่อน ามาบ ารุงผลประโยชนข์อง
แผน่ดิน และการใชจ้่ายในกระทรวงมหาดไทยดว้ย  จึงขอคดัแสดงดงันี ้
 

เรื่องเงินซึ่งโปรดใหข้้าพเจา้ปรึกษากับกรมพระนราฯ นั้น ข้าพเจา้เคยทูลท่านตั้งแต่แรกเป็นเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย วา่จดัหวัเมืองจะตอ้งใชเ้งินมาก ถา้กระทรวงพระคลงัฯไมใ่หเ้งินพอแก่การก็จดัไม่ส  าเรจ็ ท่านตรสัว่า
ได้ทรงคาดคิดอยู่แล้ว แต่เงินรายได้แผ่นดินยังน้อยนัก ถ้ารายได้ไม่มีเพิ่มมากขึน้ก็ยากที่จะจ่ายให้พอแก่การ
กระทรวงมหาดไทยได ้เพราะฉะนัน้เม่ือขา้พเจา้จดัการปกรองหวัเมืองขอใหค้ิดบ ารุงผลประโยชนแ์ผ่นดินไปดว้ยกนั ถา้
สามารถท าใหเ้งินรายไดเ้พ่ิมขึน้เทา่ใด จะจ่ายใหก้ระทรวงมหาดไทยใชม้ากกกวา่กระทรวงอ่ืน ๆ ขา้พเจา้ก็รบัชว่ยคิดหา
ผลประโยชนแ์ผ่นดินดว้ยตามประสงค์7 

 
จากขอ้ความนีท้  าใหเ้ห็นว่า นอกจากเป้าหมายในการรวมหวัเมืองเพื่ออยู่ในการปกครองแลว้ การรวมหวั

เมืองเขา้มาในระบบเทศาภิบาลยงัเป็นช่องทางส าหรบัจัดการรายไดส้  าหรบัเงินแผ่นดินในกระทรวงพระคลงัมหา
สมบตัิในอีกทางหนึง่ ซึง่เงินเหลา่นัน้ก็น ากลบัไปใชใ้นการจดัการหวัเมืองเอง  

การแกปั้ญหาในเบือ้งตน้ที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพกล่าวถึงซึ่งเป็นค าแนะน าของกรมพระ
นราธิปประพนัธพ์งศ ์มีสองวิธี วิธีที่หนึ่งคือการเรียกเก็บสว่ยที่ยงัคั่งคา้งอยู่ในหวัเมืองต่าง ๆ ใหไ้ดโ้ดยเร็ว สว่นวิธีที่
สอง คือการใชเ้งินอยา่งประหยดัใหม้ากที่สดุในช่วงแรกเริม่ตัง้มณฑล ความวา่  

                                                           
4 "เอกกระสารกระทรวงการคลัง "รายงานการประชุมเสนาบดีสภา 22 ธันวาคม ร.ศ.129,"  ใน ร.6 ค.12.3/2 (,22 ธันวาคม พ.ศ.2454) ส  านักหอ

จดหมายเหตแุห่งชาติ. 
5 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และ พระยาราชเสนา, เทศาภิบาล (กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพม์ติชน, 2545),70. 
6 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และ พระยาราชเสนา, เทศาภิบาล (กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพม์ติชน, 2545),70. 
7 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และ พระยาราชเสนา, เทศาภิบาล (กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพม์ติชน, 2545),73. 
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ครัน้เม่ือขา้พเจา้จะขึน้ไปตรวจหวัเมืองเหนือ กรมพระนราฯตรสัแก่ขา้พเจา้ วา่ ตามหวัเมืองเหลา่นัน้เงินสว่ย

คา้งอยูม่าก ถา้ขา้พเจา้ชว่ยเรง่เงินสว่ยลงมาไดบ้า้งก็จะดี8 
 […] 

ทา่น (กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ)์ ตรสัวา่ ใหข้า้พเจา้ประหยดัเงินชว่ยกระทรวงพระคลงั ฯ บา้ง เป็นตน้วา่
ต  าแหน่งขา้ราชการที่รบัเงินเดือนขอใหต้ัง้ขึน้แตน่อ้ยก่อน อตัราเงินเดือนก็พอใหก้ าหนดเป็นอยา่งต ่าแตพ่อหาคนสมคัร
ท าการได ้อีกประการหนึ่งอยา่เพิ่งคิดก่อสรา้งอะไรใหส้ิน้เปลืองมากนกั สถานที่ท  าการหรอืที่พกัอนัจ าเป็นจะตอ้งมี ถา้ไม่
มีของเดิมขอใหท้  าอยา่งถกู ๆ หรอืเชา่เขาแตพ่อใชช้ั่วคราวก่อน เม่ือจ านวนเงินแผ่นดินรายไดมี้มากขึน้จงึคอ่ยขยาย
รายการเหลา่นัน้ใหก้วา้งขวางออกไป9 

 
ทัง้นี ้แมเ้ตช บนุนาค10 และนวลเพ็ญ ภาณรุตัน์11 ไดใ้หค้  าอภิบายไปเชิงเดียวกนัวา่ เมืองกรุงเก่าเป็นสถานที่

ทดลองการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นแห่งแรกเป็นสถานที่ที่มีระบบการบริหารต่าง ๆ ตัง้ขึน้เป็นแห่งแรก 
อยา่งไรก็ตามสิง่ที่ทัง้สองทา่นยงัไมไ่ดอ้ธิบายคือ เพราะเหตใุดเมืองกรุงเก่าจึงถกูสยามเลอืกใชเ้ป็นสถานท่ีทดลอง 

 หากพิจารณากลบัไปสูเ่รื่องที่ว่าสยามในช่วงเวลานัน้ไดด้  าเนินการเพื่อที่จะผนวกเอาดินแดนต่าง ๆ ที่อยู่
ชายขอบของพืน้ที่ใหอ้ยู่ในขอบเขตการปกครองของตน รวมถึงปัญหาเรื่องการเงินที่เป็นปัญหาส าคญัในการปฏิรูป
แลว้นัน้ จึงท าใหส้ยามตอ้งหาเมืองที่สงบส าหรบัเป็นสถานที่ทดลองการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล
ขึน้มา ในบรรดาเมืองที่มีความใกลชิ้ดกบัสยาม สะดวกต่อการเดินทาง มีทรพัยากรที่ดินอนัเป็นแหลง่การเก็บภาษีที่
นาที่ส  าคญัเพื่อแกปั้ญหาเรือ่งรายไดไ้ปพรอ้มกนั ไมม่ีเมืองใดจะเหมาะสมไปกวา่ “เมืองกรุงเก่า”    
 

2) การปรับปรุงพระราชวังจนัทรเกษม 
รายงานของกรมขนุมรุพงศศ์ิรพิิพฒันใ์นปี พ.ศ. 2441 ท่ีวา่ดว้ยการปรบัปรุงอาคารเดิมของวงัจนัทรเ์กษมให้

เป็นที่ท  าการของมณฑล12 พิจารณาไดไ้ม่ยากว่าเป็นการด าเนินงานตามนโยบายการประหยดัเงินของสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพและกรมพระนราธิปประพนัธพ์งศ์ โดยเมื่อมีการก่อตัง้มณฑลกรุงเก่าอย่างเป็นทางการ จึงมี
การสรา้งศาลาว่าการมณฑลโดยการปรบัปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่แลว้ของพระราชวงัจนัทรเ์กษม  ซึ่งปรากฏในหนงัสือ
ราชการมณฑลกรุงเก่า เลขท่ี 104 3057 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน รศ.117 (พ.ศ. 2441) ความวา่ 

 
จัดพระที่นั่ งพิมานรตัยา ใหเ้ป็นศาลาว่าการขา้หลวงเทศาภิบาลกรุงเก่า พลับพลาจตุรมขุ เป็นศาลาว่า

การเมือง ตึกใหญ่มมุก าแพงขา้งในดา้นเหนือ เป็นศาลาว่าการอ าเภอรอบกรุง โรงละครดา้นหนา้พลบัพลา เป็นศาลา
มณฑล ตึกหน้าพระที่นั่ งพิมานรัตยา เป็นศาลเมือง 1 หลัง เป็นที่เก็บราชพัสดุ 1 หลัง กับซ่อมศาลาผนังปูนหน้า
พระราชวงัขา้งใต ้แลโรงชา้งพระที่นั่งขา้งหลงัพระราชวงัอาไศรยท าเป็นที่คมุขงันกัโทษไปพลาง13 

                                                           
8 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และ พระยาราชเสนา, เทศาภิบาล (กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพม์ติชน, 2545),73. 
9 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และ พระยาราชเสนา, เทศาภิบาล(กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพม์ติชน, 2545), 76. 
10 เตช บนุนาค, การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ.2435-2458 : กระทรวงมหาดไทย สมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ 

กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (กรุงเทพฯ: สถาบนัด ารงราชานภุาพ, 2556),315. 
11 นวลเพ็ญ ภาณรุตัน,์ "การจดัการปกครองมณฑลกรุงเก่าในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้ อยูห่วั (พ.ศ. 2438-2453) " ใน มณฑล

เทศาภิบาล : วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ,(กรุงเทพฯ: สมาคมสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย, 2524),93. 
12 "เอกสารกระทรวงมหาดไทย "มณฑลกรุงเก่า ", ใน ม.40/2 (5 มี.ค. 117 – 7 เม.ศ. 124), ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
13 "เอกสารกระทรวงมหาดไทย "มณฑลกรุงเก่า ", ใน ม.40/2 (5 มี.ค. 117 – 7 เม.ศ. 124), ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
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เรื่องการปรบัปรุงอาคารเดิมของพระราชวงัจนัทรเ์กษมใหเ้ป็นที่ท  าการของหนว่ยงานในเทศาภิบาลมณฑล

กรุงเก่านีม้ีผูศ้ึกษาและอธิบายไวค้่อนขา้งมากแลว้ แตป่ระเด็นท่ีการศกึษานีต้อ้งการชีใ้หเ้ห็นคือ การปรบัปรุงอาคาร
เดิมของพระราชวงัจนัทรเ์กษมเพื่อใชเ้ป็นท่ีท าการของหน่วยงานในเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่านีไ้มใ่ช่การเปลีย่นแปลง
แบบปกติธรรมดาเพียงเพื่อปรบัปรุงอาคารเก่าน ามาใชง้านใหมเ่ทา่นัน้ แต่การด าเนินงานดงักล่าวยงัสามารถอธิบาย
ไดว้่าเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอ อนัเป็นปัญหาที่เกิดมาตัง้แต่ช่วงก่อนการปฏิรูปมณฑล
เทศาภิบาลแลว้  
 

3) การเก็บภาษีทีน่าการออกโฉนดทีด่ิน สูก่ารสร้างสถาปัตยกรรม 
การปรบัปรุงอาคารเดิมของพระราชวงัจนัทรเ์กษมใหเ้ป็นที่ท  าการของหน่วยงานในเทศาภิบาลมณฑลกรุง

เก่าไดก้่อใหเ้กิดปัญหาขึน้ปัญหาหนึง่คือ เรือ่งความคบัแคบ และความไมเ่หมาะสมในการใชง้านของอาคาร ตวัอยา่ง
ที่คอ่นขา้งส าคญัคือ อาคารศาลเมืองกรุงเก่า ท่ีใชต้กึหนา้พระที่นั่งพิมานรตัยาเป็นท่ีตัง้ ซึง่อาคารดงักลา่วไดถ้กูใชใ้น
ราชการศาลหลายแผนก ทัง้ศาลแขวง ศาลเมืองที่แบง่ยอ่ยออกเป็นศาลแพง่ และศาลอาญา และศาลมณฑล ทัง้หมด
ตัง้อยูใ่นอาคารเดียวกนั ซึง่ในช่วงเวลาตอ่มาไม่นานกลุม่ขา้ราชการในศาลไดม้ีเอกสารไปยงักระทรวงมหาดไทยเพื่อ
ขอใหม้ีการก่อสรา้งอาคารใหม ่เนื่องมาจากความคบัแคบของอาคาร14  

หากพิจารณาตามทฤษฏีการสรา้งอาณานิคมภายใน สเุทพ สนุทรเภสชักล่าวว่า การขยายอ านาจการ
ปกครองของสยามเขา้ไปในอีสานช่วงปี พ.ศ.2310 – 2475 สยามใชว้ิธีการแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปในการแผอ่ านาจเขา้ไป
ปกครองสว่นภูมิภาค ทัง้การเขา้ไปเป็นผูค้รอบครองทรพัยากรภาษีและที่ดิน รวมถึงระบบการศึกษา ผ่านกฏหมาย
และอ านาจควบคมุตา่ง ๆ  หรอื การคอ่ย ๆ เพิ่มขา้ราชการจากสว่นกลางเขา้ไปในหวัเมืองจนกระทั่งก่อตัง้เป็นมณฑล
เทศาภิบาลไดใ้นที่สดุ15 

ทฤษฏีที่สเุทพใชใ้นการอธิบายถึงการเขา้ไปปกครองอีสานของสยามในช่วงมณฑลเทศาภิบาล คือ แนวคิด
เก่ียวกบัการพยายามสรา้งอาณานิคมภายใน โดยสเุทพอธิบายค าจ ากดัความของค าวา่อาณานิคมภายในโดยอา้งอิง
จากการศึกษาของ Michael Hechter ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับการขยายอ านาจของชนเผ่าพืน้เมืองของอเมริกัน ว่า 
ภมูิภาคสว่นกลางจะไดร้บัการพิจารณาว่าเป็นกลุม่ที่มีอ  านาจทางการเมืองเหนือกว่า และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์
ทางดา้นวตัถุจากดินแดนที่อยู่ในภมูิภาครอบนอก การศึกษาในแนวทางนีม้ีนกัวิชาการน าเอาไปประยุกตใ์ชใ้นการ
วิเคราะหป์ระวตัิศาสตรโ์ดยเฉพาะที่เก่ียวกบัลา้นนา และอีสานศกึษาอีกหลายทา่น 

ธงชัย วินิจจะกุล ไดเ้สนอว่าในขณะเดียวกันกับการเผชิญหนา้กับชาติตะวันตก สยามก็ก าลงัพยายาม
รวบรวมและสถาปนาเขตอ านาจของตนเหนือดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองอิสระที่ยงัไม่ขึน้ต่อชาติอาณานิคม 
โดยเฉพาะเมืองต่าง ๆ ที่อยู่หา่งไกลจากศนูยก์ลางอ านาจทัง้จากสยามและชาติตะวนัตก ซึง่ในอดีต ณ ยคุสมยัหนึ่ง 
เมืองตา่ง ๆ  เหลา่นีอ้าจเคยมีลกัษณะเป็นเมืองประเทศราชของสยามมาก่อน โดยมีลกัษณะตา่งจากการคุม้ครองเมือง
แบบประเทศราชและระบบบรรณาการแบบเดิม16 ซึ่งธงชยัอธิบายถึงกระบวนการนีใ้นทศันะของการสรา้งอาณานิคม

                                                           
14 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ "ประวติัศาลจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ",  ใน (4) ศธ 2.4.1/53 (15 พ.ค. 2521) ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
15 สเุทพ สนุทรเภสชั, มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร ์: รวมความเรียงว่าด้วยการประยุกตใ์ช้แนวความคิด และทฤษฎีทางมานุษยวิทยาใน

การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร ์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548),238. 
16 ธงชยั วินิจจะกลุ, ก าเนิดสยามจากแผนท่ี : ประวัติศาสตรภ์ูมิกายาของชาติ (กรุงเทพฯ : คบไฟ, อ่าน, 2556), 169 
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ภายในของสยามว่าเป็น กระบวนการท าให้เป็นอาณานิคมผ่านการแผ่อ านาจจากศูนย์กลาง (colonization + 
centralization)17 ซึง่เป็นบทบาทของสยามที่แทจ้รงิในเวลานัน้ 

ทัง้นีท้ี่มณฑลกรุงเก่า ปรากฏว่าหลงัจากนีปั้ญหาเรื่องความคับแคบของอาคารที่มีตน้เหตุมาจากการ
ปรบัปรุงอาคารเก่าในพระราชวงัจนัทรเ์กษมเพื่อใชเ้ป็นอาคารชั่วคราวนัน้ไดค้ลี่คลายลง ซึง่ชดัตัง้แต่ช่วงหลงัปี พ.ศ.
2446 ที่มีอาคารต่าง ๆ ก่อสรา้งขึน้ภายนอกพระราชวังจันทรเ์กษม ซึ่งเมื่อพิจารณาบริบททางประวตัิศาสตรใ์น
ช่วงเวลานัน้เหตกุารณท์ี่นา่จะเก่ียวขอ้งและเป็นเหตเุป็นผลกนัอยา่งมากคือ การเขา้มาจดัการที่นาโดยการออกโฉนด
ที่ดินของรฐับาลสยาม ซึ่งทรพัยาการที่นานีเ้องน่าจะเป็นเป็นเหตุผลหลกัเหตุผลหนึ่งที่สยามเขา้มาควบคุมและ
ปรบัปรุงการปกครองในมณฑลกรุงก่า อนัเป็นผลใหร้ฐับาลสามารถจดัเก็บคา่นาอยา่งในเมืองกรุงเก่าเบ็ดเสรจ็ได ้ 

รายไดท้ี่เพิ่มขึน้นีเ้องที่สนันิษฐานไดว้่า รฐับาลไดใ้ชส้นบัสนนุเป็นงบประมาณปลกูสรา้งอาคารราชการขึน้
ใหม่ เพื่อแกปั้ญหาความคบัแคบของสถานที่ตามนโยบายของกรมพระนราธิปประพนัธพ์งศแ์ละสมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพท่ีไดป้รกึษากนัวา่ “เมือ่จ ำนวนเงนิแผน่ดนิรำยไดม้ีมำกขึน้จึงค่อยขยำยรำยกำรเหล่ำนัน้ใหก้วำ้งขวำง
ออกไป” ที่กลา่วถึงในขา้งตน้  

สถิติการจดัเก็บค่านาในปีช่วงปีพ.ศ. 2445-2450  แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่ามณฑลกรุงเก่าเป็นพืน้ที่ที่รฐั
สามารถเก็บค่านาไดม้ากที่สุดเมื่อเทียบกับมณฑลอื่น ๆ  สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะที่นาของมณฑลกรุงเก่านัน้มี
ลกัษณะเป็นนาแบบคูโ่คซึง่มีความอดุมสมบรูณท์ี่สามารถจดัเก็บคา่นาไดอ้ยา่งเต็มเม็ดเต็มหนว่ยทกุปี และมณฑลกรุง
เก่านัน้ยงัเป็นมณฑลที่มีที่นามากที่สดุเมื่อเทียบกบัเมืองอื่น ๆ ดว้ย (ภาพที ่1) 

 
ภาพที ่1 แสดงการจดัเก็บคา่นาใน ปีพ.ศ. 2445 และ ปีพ.ศ.2446 

ท่ีมา ชยัยา โพธ์ิแดง (2528),การออกโฉนดที่ดนิเมืองกรุงเก่าระหว่าง พ.ศ. 2444-2453 (วิทยานิพนธอ์กัษร
ศาสตรม์หาบณัทิต มหาวิทยาลยัศิลปากร),71. 

 

การปฏิรูปที่ดินในมณฑลกรุงเก่าไดน้ าไปสูก่ารก่อตัง้หอทะเบียนท่ีดินขึน้เป็นครัง้แรกที่  สภาคารราชประยรู 
พระราชวงับางปะอินเมืองกรุงเก่า เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 244418 ซึง่ใกลเ้คียงกบัพืน้ท่ีที่มีการทดลองออกโฉนด
ที่ดินครัง้แรก  อย่างไรก็ตามหอทะเบียนที่ดินหอสภาคารราชประยูรพระราชวงับางปะอิน ไดปิ้ดตวัลงเมื่อวนัที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2446 เนื่องจากอาคารหอทะเบียนที่ดินในเมืองกรุงเก่าไดส้รา้งเสร็จแลว้จึงไดเ้ปิดหอทะเบียนที่ดิน
ถาวรขึน้ใน วนัท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2446 เป็นตน้ไป19 (ภาพที ่2) 

                                                           
17 ธงชยั วินิจจะกลุ, โฉมหน้าราชาชาตินิยม (นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2559),11. 

 18 “แจง้ความกระทรวงเกษตราธิการ” ใน พระราชกิจจานุเบกษา เลม่ท่ี 20 (วนัท่ี 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2446) หนา้ 275 
19 "แจง้ความกระทรวงเกษตราธิการ,"  ใน พระราชกิจจานุเบกษา. 
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ภาพท่ี 2  การประกาศยา้ยหอทะเบียนท่ีดินจากในพระราชวงับางประอินมายงัอาคารท่ีก่อสรา้งใหม่ 

ที่มาภาพ แจง้ความกระทรวงเกษตราธิการ” ใน พระราชกิจจานุเบกษา เลม่ที่ 20  
(วนัท่ี 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2446) หนา้ 275 
ภาพท่ี 3 หอทะเบียนท่ีดินมณฑลกรุงเกา่ 

ที่มาภาพ ชินดนยั ไมเ้กต ุ
 

หากพิจารณาถึงชว่งเวลาในการเปิดอาคารท่ีท าการตา่ง ๆ ในมณฑลกรุงเก่า ภายหลงัพ.ศ.2446 เมื่อมีการ
จดัเก็บคา่นาไดม้ากขึน้ปรมิาณการก่อสรา้งอาคารสถานท่ีตา่ง ๆ นอกพระราชวงัจนัทรเ์กษมจงึเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
ดงัตารางนี ้

ปี พ.ศ. สถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. สถาปัตยกรรม 
2438 ตัง้มณฑลกรุงเก่า 2449 โบราณพิพิธภณัฑสถาน 

 

ศาลาวา่การเทศาภิบาลกรุงเก่า 2453 ศาลมณฑลกรุงเกา่แหง่ใหม ่
ศาลาวา่การเมือง 2455 โรงพยาบาลปัญจมราชอทุิศ 

ศาลาวา่การอ าเภอรอบกรุง ประมาณ 2456 อาคารสโมสรเสอืป่า 
ศาลามณฑล 2457 อาคารไปรษณียก์รุงเกา่ 
ศาลเมือง 2458 หอปะปา 

ที่คมุขงันกัโทษ ประมาณ 2458  อาคารมณฑลภาค 
2446 หอทะเบียนที่ดนิ 2460 โรงเรยีนจอมสรุางคอ์ปุภมัภ ์

2448 
สถานีต ารวจภธูรกรุงเกา่ 

2460 
อาคารอาคารพระราชทานและ

อาคารขา้งเคยีง 
โรงเรยีนประจ ามณฑล 2468 อาคารอ าเภอกรุงเกา่แหง่ใหม่ 

2449 จวนสมหุเทศาภิบาล   
ตารางที่ 1 แสดงการก่อสรา้งอาคารในมณฑลกรุงเก่า 

ที่มา แผนท่ีเมืองกรุงเกา่ฉบบัพระยาโบราณราชธานินทร ์(2550). อธิบายแผนทีพ่ระนครศรีอยุธยา กับค าวนิิจฉัย
ของพระยาโบราณราชธานินทร ์ฉบับช าระคร้ังที่ 2 และ ภมิูสถานกรุงศรีอยุธยา. นนทบรุ:ี ตน้ฉบบั. 

 
บทสรุป 

หากเราพิจารณา “เงิน” ในแง่ทรพัยากรท่ีจบัตอ้งได ้ซึ่งเป็นจุดเด่นส าคญัของเมืองกรุงเก่า อนัไดม้าจากการ
จดัเก็บภาษีที่นา ซึ่งสยามตอ้งการอย่างมากในการใชส้  าหรบัการพฒันาและปรบัปรุงการปกครองในระบบมณฑล
เทศาภิบาลแลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่สยามพยายามอยา่งมากในการเขา้มาควบคมุการจดัเก็บเงินภาษีในพืน้ท่ีเมอืงกรุงเกา่ 
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โดยเฉพาะการจัดเก็บค่านา ซึ่งค่านาที่สยามได้มาจากการพฒันาการออกโฉนดที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ.2444 ไดท้ าให้
สยามสามารถแกปั้ญหาทางการเงินในการจดัการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลได ้จากการใชอ้าคารต่าง ๆ แบบชั่วคราว
ในพระราชวงัจนัทรเกษม ใหม้ีรายไดม้ากขึน้และน าไปสูก่ารปรากฏอาคารตา่ง ๆ ดา้นนอกพระราชวงัจนัทรเ์กษมเพิ่ม
มากขึน้ตามล าดบั  
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ชุดการทดลองปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสียงผ่านการเคล่ือนทีแ่บบคาบที่ถูกหน่วง 
Experimental Set for Doppler Effect of Sound through Damped Harmonic Motion 
 
สรารตัน ์คนซื่อ11 และ เขมฤทยั ถามะพฒัน์1 
Sararat Konsue1 and Kheamrutai Thamaphat1 
 

บทคัดย่อ 
ปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสยีงเป็นปรากฏการณท์ี่ผูส้งัเกตไดร้บัความถ่ีเสยีงเปลีย่นไปจากความถ่ีเสยีงที่

แหล่งก าเนิดเสียงสรา้งขึน้เมื่อมีการเคลื่อนที่สมัพทัธ์กันของแหล่งก าเนิดเสียงและผูส้งัเกต ซึ่งปรากฏการณน์ีเ้ป็น
บทเรียนหนึ่งในรายวิชาฟิสิกสส์  าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม 
การจัดการเรียนรูเ้รื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง  ครูผู้สอนมักใช้สมการทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณเ์นื่องจากขาดสื่อการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ึงไดอ้อกแบบและสรา้งชดุการทดลองราคา
ถกูและมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อศกึษาปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสยีงผา่นการเคลือ่นท่ีแบบคาบที่
ถกูหน่วง โดยใชไ้มโครโฟนติดกบัมวลแกว่งที่เคลื่อนที่แบบคาบที่ถกูหน่วงท าหนา้ที่เปรียบเสมือนผูส้งัเกตที่เคลื่อนที่ 
และใช้ล  าโพงไรส้ายท าหนา้ที่เปรียบเสมือนแหล่งก าเนิดเสียงที่อยู่นิ่ง แลว้ใช้แอปพลิเคชันใหก้ าเนิดสญัญาณใน
สมารท์โฟนเพื่อสรา้งความถ่ีเสียง 8,000 Hz ซึ่งแอปพลิเคชันนีส้ามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store ส าหรับ
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยดห์รือ App Store ส าหรบัระบบปฏิบตัิการไอโอเอส และวดัความถ่ีเสียงที่ผูส้งัเกตไดร้บั  
โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีง ซึ่งจะแสดงผลเป็นกราฟความสมัพนัธร์ะหว่างความถ่ีกบัเวลา ผลการทดลอง
พบวา่คา่ความถ่ีเสยีงที่ผูส้งัเกตไดร้บัท่ีวดัไดจ้ากโปรแกรมเปรยีบเทียบกบัคา่ความถ่ีเสยีงที่ค  านวณโดยใชส้มการดอป
เพลอร ์มีความ คลาดเคลือ่นเทา่กบั 0.007% หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดน้ าชดุการทดลองทีส่รา้งขึน้ไปใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนใหแ้ก่นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั เพชรบุรี  ผ่านการ
จดัการเรียนรูแ้บบเชิงรุกเพื่อพฒันาความเขา้ใจเรื่องปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสียงและการแกว่งกวดัแบบหน่วง 
พบวา่นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p < 0.01) 
ค าส าคัญ: การเคลือ่นท่ีแบบถกูหนว่ง / ความถ่ีเสยีง / ชดุการทดลอง / ปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสยีง /  

   ฟิสกิสศ์กึษา  
 

Abstract 
The Doppler effect of sound is a phenomenon that describes the change in the observed sound frequency 
whenever a source is moving relative to an observer. It is a physics topic in high school and undergraduate 
level. However, teachers can only emphasize on the mathematical equations due to the lack of learning 
tool.  In this work, a cost effective and technology-based experimental set on the Doppler effect of sound 

                                                      
1   หน่วยวิจยัวิทยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละวิศวกรรมศาสตรเ์พื่อค าตอบของสงัคม ภาควชิาฟิสิกส ์คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 
กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย 
Applied Science and Engineering for Social Solution Research Unit, Department of Physics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi, Bangkok 10140, Thailand 
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through damped harmonic motion for using as an instructional media was therefore designed and 
constructed.  A microphone attached to a hanging mass moving with damped harmonic motion was used 
as the observer, whereas a fixed wireless speaker was used as the source.  The sound frequency of 8,000 
Hz was generated from the Function Generator mobile application, which could be downloaded from Play 
Store for Android system or App Store for iOS system. The observed sound frequency was measured using 
a frequency analyzer. Then, it was presented as a graph of real-time frequency versus time.  The  
 
. 

results showed that the percentage error of observed sound frequency measured from program compared 
with the sound frequency calculated using the Doppler equation was 0.007%. The experimental set 
developed herein was used to teach high school students of the Princess Chulabhorn Science High School, 
Phetchaburi, via active learning strategy to improve students’ knowledge on the Doppler effect of sound 
and the damping oscillation. It was found that their cognitive achievement before and after learning was 
significantly different at the 0.01 level (p < 0.01). 
Keywords: Damped Harmonic Motion / Doppler Effect of Sound / Experimental Set / Physics Educatixon /  

    Sound Frequency  
 

บทน า 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 เรื่องคลื่นเสียงเป็นบทเรียนหนึ่งในรายวิชาฟิสิกส์

เพิ่มเติมส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อมุ่งเนน้ใหน้กัเรยีนสงัเกตและอธิบาย
เก่ียวกบัการเกิดคลื่นเสยีง ผูเ้รยีนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัคลื่นเสยีงจนสามารถน าไปแกปั้ญหาหรอืประยกุต ์
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) สือ่การจดัการเรียนการสอนหรือชุดการทดลองจึงเป็นสิง่จ าเป็น
อย่างยิ่งในการสรา้งองคค์วามรูแ้ก่นกัเรียน อย่างไรก็ตามชุดการทดลองที่มีอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการ
ทดลองเพื่อศกึษาการเกิดเสยีงและสมบตัิพืน้ฐานของเสยีงไมส่ามารถน ามาใชท้ าการทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
บางประการของคลื่นเสียงได้ เช่น ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของเสียง  (Doppler effect for sound) ซึ่ง เป็น
ปรากฏการณท์ี่ผูส้งัเกต (observer) ไดร้บัความถ่ีเสยีงเปลีย่นไปจากความถ่ีเสยีงที่แหลง่ก าเนิดเสยีง (sound source) 
สรา้งขึน้ เนื่องจากการเคลื่อนที่สมัพทัธ์กนัของผูส้งัเกตและแหลง่ก าเนิดเสียง  (Serway & Jewett, 2014) ดงันัน้การ
จดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนัจึงเนน้การบรรยาย การทอ่งจ าสตูรเพื่อท าแบบฝึกหดั หรอืการใชส้ือ่วิดีโอในการสงัเกต
ปรากฏการณ ์ ซึ่งการสอนในรูปแบบนีม้กัไดผ้ลดีเฉพาะช่วงที่มีการจดัการเรยีนการสอนเทา่นัน้แตน่กัเรยีนไม่สามารถ
จดจ าบทเรยีนไดใ้นระยะยาว ท าใหเ้กิดความคงทนของความรูน้อ้ยกวา่การท่ีผูเ้รยีนไดล้งมือปฏิบตัิเพื่อสบืคน้ความรู้
ดว้ยตนเอง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดที่จะสรา้งชุดการทดลองที่มีราคาถกูเพื่อศึกษาปรากฏการณด์อปเพลอร ์โดยชุด
การทดลองดงักลา่วประกอบขึน้จากวสัดอุปุกรณท์ี่สามารถหาไดใ้นหอ้งปฏิบตัิการหรอืหาซือ้ไดง้่ายในทอ้งตลาด ง่าย
ตอ่การติดตัง้ มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อความสะดวก แม่นย า และสามารถบนัทกึคา่ความถ่ีของเสียง
และความเรว็ในการเคลือ่นท่ีของผูส้งัเกตตลอดการทดลองได ้โดยอาศยัการบรูณาการเรื่องปรากฏการณด์อปเพลอร์
และการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหน่วง (damped harmonic motion) เขา้ดว้ยกัน ซึ่งชุดการทดลองที่พัฒนาขึน้นี ้
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สามารถน าไปใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนส าหรบันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัอดุม 
ศึกษาได้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู ้แบบเชิงรุก (active learning) บูรณาการความรู้เรื่องปรากฏการณ์            
ดอปเพลอรแ์ละการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหน่วง เป็นการกระตุน้การเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถ
เรยีนรูเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการทดลอง  
 

วัตถุประสงค ์

1) เพื่อออกแบบและสรา้งชดุการทดลองปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสยีง 
2) เพื่อศกึษาปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสยีงผา่นการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง 
3) เพื่อศกึษาผลของความยาวแกนแกวง่และมวลถว่งตอ่เวลาในการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการ 

การออกแบบและสรา้งชุดการทดลองปรากฏการณด์อปเพลอร์ โดยบรูณาการเช่ือมโยงกบัความรูใ้นหวัขอ้
การเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหน่วง เพื่อใชใ้นการศึกษาปรากฏการณด์อปเพลอรใ์นกรณีผูส้งัเกตเคลื่อนที่สมัพทัธ์กับ
แหล่งก าเนิดเสียงที่อยู่นิ่ง ชุดการทดลองประกอบดว้ยล าโพงบลทููธท าหนา้ที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงที่อยู่นิ่ง โดยจะ
ขยายสญัญาณเสยีงที่ถกูสง่มาจากเครือ่งก าเนิดสญัญาณในแอปพลเิคชนัของสมารท์โฟน ไมโครโฟนที่ติดอยู่กบัมวล
แกว่งท าหนา้ที่เป็นผูส้งัเกตที่เคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหน่วงในแนวเดียวกบัแหล่งก าเนิดเสียง คลื่นเสียงที่ไมโครโฟน
ไดร้บัจะถกูสง่ไปยงัโปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสียงในคอมพิวเตอรร์ะบบปฏิบตัิการวินโดวส ์(Harrison Investment 
Inc, 2007) ความถ่ีเสยีงที่วดัไดจ้ากการทดลองสามารถน าไปค านวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของไมโครโฟนโดย
ใชส้มการดอปเพลอร ์นอกจากนัน้ยงัสามารถเพิ่มมวลและปรบัความยาวของแกนแกว่ง เพื่อศึกษาผลของมวลและ
ความยาวของแกนแกวง่ต่อการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง ใชโ้ปรแกรมวิเคราะหว์ีดิโอ (Tracker) ท าหนา้ที่วิเคราะห์
ความเร็วในการเคลือ่นท่ีของไมโครโฟนจากการบนัทกึวิดีโอขณะท าการทดลอง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัความเร็วที่
ค  านวณไดจ้ากสมการดอปเพลอร ์ซึง่สามารถแบง่การทดลองออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้

1. การสร้างชุดการทดลองส าหรับศึกษาปรากฏการณด์อปเพลอรผ่์านการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถกู
หน่วง 

ชดุการทดลองส าหรบัศึกษาปรากฏการณด์อปเพลอรใ์นกรณีผูส้งัเกตเคลือ่นท่ีสมัพทัธก์บัแหลง่ก าเนิดเสยีง
ที่อยู่นิ่ง ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัๆ ไดแ้ก่ ชุดมวลแกว่ง ชดุวดัความถ่ีเสียง และชุดแหลง่ก าเนิดเสยีง ดงัแสดงในรูปท่ี 
1 สว่นของแกนแกวง่จะสามารถปรบัความยาวได ้5 ระดบั คือ 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 และ 0.50 m ถ่วงน า้หนกัตรง
ปลายแกนแกวง่ดว้ยกลอ่งใสม่วลถ่วง ซึง่สามารถปรบัน า้หนกัของมวลถ่วงไดโ้ดยใชตุ้ม้ถ่วงน า้หนกัซึง่ถ่วงน า้หนกัได ้5 
ขนาด คือ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5  และ 3.0 N ใตก้ลอ่งใสม่วลถ่วงจะมีไมโครโฟนติดอยูเ่พื่อวดัความถ่ีเสยีงขณะมวลมีการ
เคลือ่นท่ี โดยเช่ือมตอ่ไมโครโฟนเขา้กบัโปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีง (Real Time Analyzer) ในการทดลองจะใชช้ดุ
แหลง่ก าเนิดเสียงสรา้งสญัญาณเสียงดว้ยแอปพลิเคชนัใหก้ าเนิดสญัญาณ (Function Generator Application) ใน
สมารท์โฟนเช่ือมตอ่กบัล าโพงบลทูธูเพื่อขยายสญัญาณเสยีง  
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รูปที่ 1 การติดตัง้ชดุการทดลองปรากฏการณด์อปเพลอรผ์า่นการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง 
 
ในการศึกษาปรากฏการณด์อปเพลอรข์องเสียงผ่านการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถกูหน่วงดว้ยชุดการทดลองที่

สรา้งขึน้ ท าการทดลองโดยใชม้วลถ่วงขนาด 1 N ความยาวแกนแกว่ง 0.50 m แกว่งมวลถ่วงดว้ยมมุเริ่มตน้เท่ากับ 

20 (ท ามมุกบัแนวดิ่ง) ใชค้วามถ่ีเสยีง 8,000 Hz เป็นความถ่ีเสยีงของแหลง่ก าเนิดเสยีง เนื่องจากไมโครโฟนสามารถ
รบัเสียงไดช้ัดเจนในช่วงความถ่ี 7,500 – 8,500 Hz จากนัน้ใชโ้ปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสียงวดัความถ่ีเสียงตลอด
การเคลือ่นที่ของไมโครโฟน เพื่อน าไปค านวณหาความเรว็ในการเคลือ่นที่ของไมโครโฟนโดยอาศยัสมการดอปเพลอร์
ดงัสมการท่ี (1) 
 

 
 
เมื่อ 𝑣0 คือ ความเรว็ของไมโครโฟน (m/s) 

𝑣      คือ ความเรว็เสยีงในอากาศที่อณุหภมูิ 29 C (m/s) 
𝑓      คือ ความถ่ีที่โปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีงวดัได ้(Hz) 

และ 𝑓0    คือ ความถ่ีจากแหลง่ก าเนิดเสยีงมีคา่เทา่กบั 8,000 Hz 
 
ขณะที่ท าการทดลองจะบนัทกึวิดีโอการเคลื่อนที่ของไมโครโฟนไปพรอ้มกนั เพื่อน าวิดีโอไปวิเคราะหค์วาม 

เร็วในการเคลื่อนที่ของไมโครโฟนโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะหว์ิดีโอ  ดงัแสดงในรูปที่ 2 หลงัจากท าการทดลองเสร็จ         
น าค่าความถ่ีเสียงที่ไดไ้ปค านวณหาความเร็วในการเคลื่อนท่ีของไมโครโฟนโดยอาศยัสมการที่ (1) และเปรียบเทียบ
ความเรว็ที่ค  านวณไดก้บัความเรว็ที่วิเคราะหไ์ดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหว์ิดีโอ 

 

𝑣0 = 𝑣 (
𝑓

𝑓0
− 1) (1) 
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รูปที่ 2 การวิเคราะหก์ารเคลือ่นท่ีของไมโครโฟนโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะหว์ดิีโอ 
 

ในทางกลบักนัสามารถน าความเรว็ที่ไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหว์ิดีโอไปค านวณหาคา่ความถ่ีเสยีง ในขณะที่
ไมโครโฟนเคลื่อนที่สมัพทัธ์กับแหล่งก าเนิดเสียง (ไมโครโฟนเคลื่อนที่เขา้หาแหล่งก าเนิดเสียง) โดยอาศยัสมการ   
ดอปเพลอรด์ังสมการที่ (2) และเปรียบเทียบความถ่ีเสียงที่ค  านวณได้กับความถ่ีเสียงจากโปรแกรมวิเคราะห ์
ความถ่ีเสยีง  
 

𝑓 = 𝑓0 (
𝑣 + 𝑣0
𝑣

) (2) 

 
เมื่อ 𝑣0   คือ ความเรว็ของมวลแกวง่ทีว่ดัไดจ้ากโปรแกรมวเิคราะหว์ิดีโอ (m/s) 

𝑣      คือ ความเรว็เสยีงในอากาศที่อณุหภมูิ 29 C (m/s) 
𝑓     คือ ความถ่ีทีค่  านวณได ้(Hz)  

และ 𝑓0    คือ ความถ่ีจากแหลง่ก าเนิดเสยีงมีคา่เทา่กบั 8,000 Hz 
 

2. การศึกษาผลของความยาวแกนแกว่งและมวลถว่งต่อเวลาที่ใช้ในการเคลือ่นที่แบบคาบที่ถกู
หน่วง 

เนื่องจากชุดการทดลองนีส้ามารถบรูณาการความรูเ้รือ่งปรากฏการณด์อปเพลอรก์บัการเคลือ่นท่ีแบบคาบ
ที่ถกูหนว่งได ้จึงท าการศกึษาผลของความยาวแกนแกวง่และมวลถ่วงตอ่เวลาในการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง โดย
การศกึษาผลของความยาวแกนแกวง่ตอ่เวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่งจะใชม้วลถ่วงขนาด 1 N แลว้ท า
การทดลองโดยปรบัความยาวแกนแกวง่ 5 ระดบั คือ 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 และ 0.50 m ที่แต่ละระดบัใหแ้กว่งมวล

ดว้ยมมุเริม่ตน้คงที่เทา่กบั 20 (ท ามมุกบัแนวดิ่ง) แลว้เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความยาวแกนแกวง่กบั
เวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ี ส  าหรบัการศึกษาผลของมวลต่อเวลาที่ใชใ้นการเคลื่อนท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง จะก าหนดให้
ความยาวแกนแกวง่เทา่กบั 0.30 m แลว้ท าการทดลองโดยปรบัมวลถ่วง 5 ระดบั คือ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 N ที่

แต่ละระดับใหแ้กว่งมวลดว้ยมุมเริ่มตน้คงที่เท่ากับ 20 (ท ามุมกับแนวดิ่ง) แลว้เขียนกราฟแสดงความสมัพันธ์
ระหวา่งมวลถ่วงกบัเวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ี 
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ผลและวิจารณ ์

จากการใชช้ดุการทดลองทีส่รา้งขึน้เพื่อศกึษาปรากฏการณด์อปเพลอรผ์า่นการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง
และการศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง ไดผ้ลการทดลองดงันี ้

1. ผลการศึกษาปรากฏการณด์อปเพลอรผ่์านการเคลือ่นที่แบบคาบที่ถกูหน่วง 
จากการทดลองพบวา่เมื่อไมโครโฟนเคลื่อนท่ีแบบคาบท่ีถกูหน่วงเขา้หาและออกจากแหลง่ก าเนิดเสยีงที่อยู่

นิ่ง ความถ่ีเสียงที่ไมโครโฟนไดร้บัจะเปลี่ยนแปลงไปจากความถ่ีเสียงของแหลง่ก าเนิดเสียง โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คือ        
1) กรณีไมโครโฟนอยู่นิ่ง ณ จุดเริ่มตน้หรือ ณ ต าแหน่งจุดวกกลบั พบว่าความถ่ีเสียงที่วดัไดจ้ะเท่ากบัความถ่ีเสียง
จากแหลง่ก าเนิดเสียง ดงัแสดงในรูปที่ 3 2) กรณีที่ผูส้งัเกตเคลื่อนท่ีเขา้หาแหลง่ก าเนิดเสยีงที่อยูน่ิ่ง ซึ่งความเร็วของ
ไมโครโฟนจะเพิ่มขึน้และมีค่ามากที่สดุ ณ จุดสมดลุ พบว่าความถ่ีเสียงที่วดัไดม้ีค่ามากกว่าความถ่ีเสียงจากแหล่ง 
ก าเนิดเสยีง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 และ 3) กรณีผูส้งัเกตเคลือ่นที่ออกจากแหลง่ก าเนิดเสยีงซึง่ความเรว็ของไมโครโฟนจะ
เพิ่มขึน้และมีค่ามากที่สดุ ณ จุดสมดุล พบว่าความถ่ีเสียงที่วดัได้มีค่านอ้ยกว่าความถ่ีเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียง      
ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 

     
รูปที่ 3 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องความถ่ีเสยีงกบัเวลาจากโปรแกรมวเิคราะหค์วามถ่ีเสยีง  

                           เมื่อไมโครโฟนอยูน่ิ่ง ณ จดุเริม่ตน้หรอืจดุวกกลบั 
 

    
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องความถ่ีเสยีงกบัเวลาจากโปรแกรมวเิคราะหค์วามถ่ีเสยีง  

                                เมื่อเคลือ่นท่ีเขา้หาแหลง่ก าเนิดเสยีง ณ จดุสมดลุ 
 

    
รูปที่ 5 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องความถ่ีเสยีงกบัเวลาจากโปรแกรมวเิคราะหค์วามถ่ีเสยีง  

                               เมื่อเคลือ่นที่ออกจากแหลง่ก าเนดิเสยีง ณ จดุสมดลุ 
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จากผลการทดลองที่กลา่วมาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัปรากฏการณด์อปเพลอรโ์ดยในกรณีผูส้งัเกตเคลื่อนท่ีเขา้
หาแหลง่ก าเนิดเสียงที่อยู่นิ่ง ผูส้งัเกตจะไดย้ินเสียงที่มีความถ่ีเพิ่มขึน้จากความถ่ีของแหลง่ก าเนิดเสียง และในกรณี     
ผูส้งัเกตเคลื่อนที่ออกจากแหล่งก าเนิดเสียงที่อยู่นิ่ง  ผูส้งัเกตจะไดย้ินเสียงที่มีความถ่ีลดลงจากความถ่ีของแหล่ง 
ก าเนิดเสียง ดงันัน้ชุดการทดลองนีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นสื่อการสอนเรื่องปรากฏการณด์อปเพลอรเ์พื่อใหน้กัเรียนได้
เห็นการเปลีย่นแปลงความถ่ีเสยีงที่เกิดจากปรากฏการณน์ีไ้ดช้ดัเจน 

จากการทดลองปรากฏการณด์อปเพลอรเ์พื่อศกึษาความถ่ีเสยีงขณะไมโครโฟนเคลือ่นท่ีแบบคาบทีถ่กูหนว่ง 
ผลการทดลองพบวา่คา่ความถ่ีเสยีงตลอดการเคลือ่นท่ีของไมโครโฟนจากโปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีงมกีารเปลีย่น 
แปลง ดงัแสดงในรูปท่ี 6  
 

 
รูปที่ 6 ตวัอยา่งกราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความถ่ีเสยีงที่ไมโครโฟนไดร้บักบัเวลาทีใ่ชใ้นการ 

                     เคลือ่นท่ีของไมโครโฟน วิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหค์วามถ่ีเสยีง 
 

จากนัน้น าคา่ความถ่ีเสยีงที่ไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีงไปค านวณหาความเรว็ในการเคลือ่นทีข่อง
ไมโครโฟนโดยอาศยัสมการที่ (1) แลว้น าไปเปรียบเทียบกับค่าความเร็วที่ไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหว์ิดีโอ ผลการ
ทดลองพบวา่ความเรว็มีคา่ใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 7 โดยมีคา่ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธเ์ฉลีย่ 5.04% 
 

 
รูปที่ 7 กราฟเปรยีบเทยีบความเรว็ในการเคลือ่นท่ีของไมโครโฟนจากโปรแกรมวิเคราะหว์ิดีโอ 

                         และความเรว็ทีไ่ดจ้ากการค านวณโดยใชส้มการดอปเพลอร ์
 

จากนัน้น าความเร็วในการเคลื่อนที่ของไมโครโฟนที่ไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหว์ิดีโอไปค านวณหาความถ่ี
เสียงโดยอาศยัสมการที่ (2) แลว้เปรียบเทียบกบัความถ่ีเสยีงที่ไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีง ผลการทดลอง
พบวา่ความถ่ีมีคา่ใกลเ้คียงกนั ดงัแสดงในรูปท่ี 8 โดยมีคา่ความคลาดเคลือ่นสมัพทัธเ์ฉลีย่ 0.007% 
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รูปที่ 8 กราฟเปรยีบเทยีบความถ่ีเสยีงจากโปรแกรมวเิคราะหค์วามถ่ีเสยีงและความถ่ีเสยีงที่ไดจ้าก 

                     การค านวณโดยใชส้มการดอปเพลอร ์
 

2. ผลของความยาวแกนแกว่งและมวลถว่งตอ่เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถกูหน่วง 
จากการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างความยาวแกนแกว่งกบัเวลาที่ใชใ้นการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหน่วง 

พบ ว่าเวลาที่ไมโครโฟนใชใ้นการเคลือ่นที่จนหยดุนิ่งเพิ่มขึน้เมื่อมีความยาวแกนแกว่งเพิ่มขึน้  เมื่อน าขอ้มลูมาเขียน
กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งความยาวแกนแกวง่กบัเวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ี มีความสมัพนัธก์นัดงัแสดงในรูปท่ี 9 จาก
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งมวลถ่วงกบัเวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง พบวา่เวลาที่ไมโครโฟนใชใ้น
การเคลื่อนที่จนหยดุนิ่งเพิ่มขึน้เมื่อขนาดของมวลถ่วงเพิ่มขึน้ เมื่อน าขอ้มลูมาเขียนกราฟความสมัพนัธ์ระหว่างมวล
ถ่วงกบัเวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ี พบวา่มีความสมัพนัธก์นัดงัแสดงในรูปท่ี 10 

 

 
รูปที่ 9 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งความยาวแกน (L) แกวง่กบัเวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ี 

 

 
รูปที่ 10 กราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งน า้หนกัของมวลถ่วง (W) กบัเวลาทีใ่ชใ้นการเคลือ่นท่ี 
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จากการทดลองเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งความยาวแกนแกวง่กบัเวลาและความสมัพนัธร์ะหวา่งมวลถว่ง
กบัเวลา สามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดว้่า เมื่อใหม้วลถ่วงมีค่าคงที่โดยความยาวแกนแกว่งเพิ่มขึน้ สง่ผลใหร้ะยะ
จากจุดหมุนจนถึงจุดศนูยถ์่วงเพิ่มขึน้ดว้ย ดงันัน้เวลาที่ใชใ้นการแกว่งจึงเพิ่มขึน้  และเมื่อใหค้วามยาวแกนแกว่งมี
ค่าคงที่โดยขนาดมวลถ่วงเพิ่มขึน้ สง่ผลใหร้ะยะจากจุดหมนุจนถึงจุดศนูยถ์่วงเพิ่มขึน้ดว้ย ซึ่งทัง้สองตวัแปรมีผลให้
เวลาที่ใชใ้นการแกว่งจึงเพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกบัการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถกูหน่วงของเพนดลูมัที่ยึดติดกบัแกนที่มีมวล 
(Brown University, 2013) 

 
สรุป 

ชดุทดลองปรากฏการณด์อปเพลอรแ์ละการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่งที่สรา้งขึน้ในงานวิจยันี ้ สามารถวดั
ความถ่ีเสยีงไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีงและวดัคา่ความเรว็ในการเคลือ่นท่ีของไมโครโฟนได ้เมื่อน าความถ่ี
เสยีงที่ไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหค์วามถ่ีเสยีงมาเปรยีบเทียบกบัความถ่ีเสยีงที่ค  านวณโดยใชส้มการดอปเพลอร ์พบวา่
มีค่าความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.007% และเมื่อน าความเร็วของไมโครโฟนที่ค  านวณโดยใช้สมการ   
ดอปเพลอรเ์ปรียบเทียบกับความเร็วที่ไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะหว์ิดีโอ พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์เฉลี่ย
เท่ากบั 5.04% นอกจากนัน้ยงัสามารถใชใ้นการศึกษาการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถกูหน่วงเพื่อสรา้งสมการท านายผล
ของความยาวแกนแกวง่และมวลถ่วงที่สง่ผลตอ่เวลาที่ใชใ้นการเคลือ่นท่ีแบบคาบท่ีถกูหนว่ง ซึง่ผูว้ิจยัไดท้ดลองน าชุด
การทดลองเรื่องปรากฏการณด์อปเพลอรท์ี่สรา้งขึน้นีไ้ปใชป้ระกอบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสอนแบบเชิงรุก
แก่นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างจ านวน 19 คน ที่ก าลงัศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5/1 โรงเรยีนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณ
ราชวิทยาลยั เพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test dependent samples) พบวา่นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และมีผลการประเมินความพงึพอใจของ
นกัเรยีนที่มีตอ่การเรยีนโดยใชช้ดุการทดลองเรือ่งปรากฏการณด์อปเพลอรโ์ดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่ 4.47 มีคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.18 ซึง่แปลความหมายขอ้มลูไดว้า่มีระดบัความพงึพอใจระดบัมาก (ระพินทร ์ โพธ์ิศร,ี 2547) 
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การวิเคราะหเ์สียงเอฟเฟกตเ์พือ่ส่ือสารอารมณก์ลัวในภาพยนตรส้ั์น 
The Analysis of Sound Effect for Emotional Communication of Fear in Short Films 
 
รุง่ภพ ปรชีาวิทย์1 
Rungphop Preechawit1 
 

บทคัดย่อ 
ปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญท าให้ภาพยนตรส์ัน้ประสบความส าเร็จ คือ การสรา้งเสียงเอฟเฟกต์ที่มี

ประสิทธิภาพ   หนา้ที่หลกัของเสียงเอฟเฟกต ์คือ การสื่อสารอารมณค์วามรูส้กึของตวัละครและบรรยากาศ โดยไม่
ตอ้งอาศัยบทสนทนาและเสียงดนตรี บทความวิชาการนีม้ีวัตถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์เสียงเอฟเฟกตเ์พื่อสื่อสาร
อารมณ ์“กลวั” ในภาพยนตรส์ัน้กรณีศึกษา ที่ประสบความส าเรจ็และไดร้บัรางวลั จ านวนสามเรือ่ง ไดแ้ก่ 1) Vicious 
(2015) 2) Lights Out (2013)  3) The Maiden (2016)  ผลของการวิเคราะหพ์บวา่ ผูก้  ากบัภาพยนตรท์ัง้สามเรือ่งได้
สรา้งเสียงเอฟเฟกตโ์ดยใชเ้ทคนิค 1) การใชเ้สียงบรรยากาศความถ่ีต ่า (Low Pitch Ambient) 2) การใชค้วามเงียบ 
(Silence) 3) การใชเ้สยีงนอกหนา้จอ (Off-Screen Sound) และ 4) การใช ้Jump Scare อยา่งไรก็ดี เทคนิคทีผู่ก้  ากบั
ใชม้ีลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัภาพยนตรแ์ตล่ะเรือ่ง 
ค าส าคัญ : ภาพยนตรส์ัน้, เสยีงเอฟเฟกต,์ การออกแบบเสยีง, อารมณ,์ กลวั 
 

Abstract 
 One factor that plays an important role in making short films successful is creating effective 
sound effects. Main role of sound effects is to communicate both character's emotions and atmosphere 
without usage of dialogue or music. This academic article creating with a purpose, To analyze how sound 
effects can deliver emotion of "fear" in these three case study short films that are award-winning and 
successful, include 1) Vicious (2015) 2) Lights Out (2013)  3) The Maiden (2016). Analysis revealed that 
the directors of all three films are using these technique to create their sound effects, consisting 1) Usage 
of Low Pitch Ambient sound 2) Usage of Silence 3) Usage of Off-Screen Sound 4) Usage of Jump Scare. 
However, directors may use difference techniques depends on the characteristics of each films. 
Keyword : Short Film, Sound Effect, Sound Design, Emotion, Fear 
 

บทน า 
ภาพยนตรส์ัน้ เป็นทางเลือกส าหรบัผูก้  ากับรุน่ใหม่ที่ยงัไม่มีทุนสรา้งจ านวนมาก และตอ้งการเล่าเรื่องใน

ลกัษณะที่แตกตา่งไปจากภาพยนตรต์น้ทนุสงู การเลา่เรื่องที่แปลกและแตกต่างนีเ้อง ท าใหภ้าพยนตรส์ัน้กลายเป็นที่
นิยมอยา่งกวา้งขวาง จนเกิดเวทีประกวดภาพยนตรส์ัน้ทัง้ในและตา่งประเทศมากมาย ผูก้  ากบัภาพยนตรส์ัน้ท่ีมีทนุต ่า
สามารถสรา้งช่ือใหก้บัตวัเอง และประสบความส าเร็จทางดา้นการตลาดในเวลาต่อมา อย่างเช่น David Sandberg 

                                         
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย 
  Faculty of Information Technology, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok 10250, Thailand. 
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ประสบความส าเร็จจากภาพยนตรส์ัน้เรื่อง Light Out ผ่านงานประกวด Fright Meter Awards (2014) โดยต่อมา 
ไดร้บัการพัฒนาบทใหก้ลายเป็นภาพยนตรเ์รื่องยาวที่ช่ือ Lights Out (2016) และ นวพล ธ ารงรตันฤทธ์ิ ประสบ
ความส าเร็จจากภาพยนตรส์ัน้เรื่อง See ผา่นงานประกวด Fat Film Festival (2006) และไดเ้ริม่ท าภาพยนตรส์ัน้และ
ภาพยนตรเ์รือ่งยาวเป็นของตวัเองในเวลาตอ่มา 

ปัจจัยหนึ่งที่ท  าให้ภาพยนตรส์ัน้สามารถเล่าเรื่องไดป้ระสบความส าเร็จ คือ การสรา้งเสียงเอฟเฟกตท์ี่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสรา้งอารมณ์ต่าง ๆ ใหก้ับผูช้ม  ทีมงานหรือกองถ่ายภาพยนตรม์ืออาชีพ ที่สนบัสนุนโดยบริษัท
ขนาดใหญ่  มกัไม่มีปัญหาในการเลือกใช้เสียงเอฟเฟกต ์เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอส าหรบัจา้งทีมงานและนกั
ออกแบบเสียงมืออาชีพ   แต่ส  าหรบัภาพยนตรส์ัน้ หรือ ภาพยนตรท์นุต ่า  ผูก้  ากบัสว่นใหญ่มีงบประมาณไม่มากพอ
ส าหรบัการจา้งนกัออกแบบเสยีงมืออาชีพ  ทีมงานที่รบัผิดชอบเรือ่งเสียงก็ขาดความรูแ้ละจิตวิทยาเรือ่งเสยีง ซึ่งเป็น
พืน้ฐานท่ีส าคญัในการเลอืกใชเ้สยีงเอฟเฟกต ์ ดงันัน้ เมื่อจะตอ้งเลอืกใชเ้สยีงเอฟเฟกตส์  าเรจ็รูป  จึงเลอืกใชช้ดุเสยีงที่
ไมเ่หมาะสม2  จึงท าใหผ้ลงานภาพยนตรท์ี่ออกมาสือ่สารและสง่อารมณไ์ปสูผู่ช้มอยา่งไมม่ีประสทิธิภาพ  

“ความกลวั” เป็นหนึง่ในอารมณท์ี่มกัเป็นเปา้หมายในการใชเ้สยีงเอฟเฟกตเ์พื่อสือ่สารแก่ผูช้ม โดยเฉพาะใน
ภาพยนตรป์ระเภทสยองขวญั จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาภาพยนตรส์ัน้ เพื่อหาหลกัการในการใช้เสยีงเอฟเฟกตเ์พื่อ
สรา้งความกลวัแก่ผูช้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ โดยวิเคราะหภ์าพยนตรส์ัน้กรณีศกึษา จ านวนสามเรือ่ง ไดแ้ก ่

1) Vicious (Oliver Park, 2015)  
2) Lights Out (David Sandberg, Lotta Losten, 2013) 
3) The Maiden (Michael Chaves, Tristan Nyby, 2016) 

เนื่องจากเป็นเป็นภาพยนตรส์ัน้ที่ประสบความส าเรจ็และไดร้บัรางวลั 3  และใชเ้สยีงเอฟเฟกตใ์นการสือ่สารความกลวั
ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยไมต่อ้งอาศยับทสนทนาและเสยีงดนตร ีเรือ่งยอ่ของภาพยนตรส์ัน้ทัง้สามเรือ่ง มีดงันี ้
 Vicious หญิงสาวคนหนึ่งกลบับา้นมาตอนดึก แต่พบว่าประตบูา้นตวัเองเปิดอยู่ และสงสยัวา่เธออาจไม่ได้
อยูค่นเดียวในบา้น แตเ่มื่อส ารวจดรูอบบา้นแลว้ไมพ่บอะไร เธอจึงเขา้นอน แลว้เธอก็สะดุง้ตื่นขึน้มาจากฝันรา้ย และ
เจอกบัผีที่มาตามหลอกหลอนเธอ เธอจึงพยายามหนีออกจากบา้นแต่ไม่ส  าเรจ็ เพราะผีไดน้ ากญุแจบา้นไปซอ่น และ
หลอกใหเ้ธอตกใจกลวัหลายครัง้ 
 Lights Out ผูห้ญิงคนหนึง่ อยูบ่า้นคนเดียวในคืนที่ฝนตก ก าลงัจะเขา้นอน ในขณะที่เธอปิดไฟ เธอพบเงา
ประหลาดของใครบางคนยืนอยูใ่นบา้น และเมื่อเปิดไฟเงานัน้จะหายไป เธอเปิดปิดไฟเรือ่ย ๆ จนเงานัน้ไดย้า้ยเขา้มา
อยูใ่กลเ้ธอ ท าใหเ้ธอตกใจ เธอจงึเปิดไฟทิง้ไวท้ัง้บา้นแลว้เขา้นอน แตเ่งานัน้ก็ไดต้ามมาหลอกหลอนเธอถึงเตียงนอน 

The Maiden พนกังานขายอสงัหารมิทรพัยห์ญิงคนหนึ่ง มายงับา้นผีสงิ และตอ้งการจะขายบา้นหลงันี ้เธอ
จึงพยายามท าความสะอาดบา้น และไปพบกบัสรอ้ยคอประหลาดในตู ้เธอจึงหยิบมาใส ่ระหวา่งที่ก าลงัท างานอยูน่ัน้ 
ผีที่สิงอยู่ในบา้นหลงันีก็้ไดพ้ยายามหลอกหลอนเธอหลายครัง้ และแย่งสรอ้ยคอจากเธอคืนไป แต่ในที่สดุเธอก็ท า
ความสะอาดจนเสรจ็ จนลกูคา้ไดเ้ขา้มาดบูา้น และผีตนนัน้ก็ไดล้กัพาตวัลกูสาวของลกูคา้คนนัน้ไป 

 

                                         
2 จากการสมัภาษณ์ สริภพ ระยามาศ (เจา้ของแฟนเพจ Chong Nom) และ ณัฐพล ผา่นพนิิจ (ผูก้ ากบัอสิระ) ผา่นทางโทรศพัท์ เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2562 
3 Vicious ไดร้บัรางวลั Best Horror Short Film - American Short Film Awards (2016) และ Best Sound Design - Tabloid Witch Award (2016) 
  Light Out ไดร้บัรางวลั Best Short Horror Film - Fright Meter Awards (2014) 
  The Maiden ไดร้บัรางวลั Best Super Short Film - Shriekfest Award (2016) 
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วัตถุประสงค ์
1) เพื่อศกึษาทฤษฎีและเทคนคิการใชเ้สยีงเอฟเฟกตเ์พื่อสือ่สารอารมณก์ลวัสูผู่ช้ม  
2) เพือ่วิเคราะหก์ารใชเ้สยีงเอฟเฟกตใ์นภาพยนตรส์ัน้ หรอืภาพยนตรท์นุต ่าจ านวนสามเรือ่ง เพื่อสือ่สาร

อารมณก์ลวัสูผู่ช้ม 
 

วิธีด าเนินการ 
1) ศกึษาทฤษฎีและเทคนิคการใชเ้สยีงเอฟเฟกตเ์พื่อสือ่สารอารมณก์ลวัสูผู่ช้ม 
2) ศกึษาการใชเ้สยีงเอฟเฟกตท์ี่อยูใ่นภาพยนตรส์ัน้กรณีศกึษา 
3) วิเคราะหแ์ละสรุปผล 

 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

ภาพยนตรส์ั้น (Short Film) 
Pat Cooper และ Ken Dancyger (2005) ไดก้ลา่ววา่ ภาพยนตรส์ัน้ คือภาพยนตรท์ีม่ีความยาวไมเ่กิน 30 

นาท ี เนื่องจากภาพยนตรท์ีม่ีความยาวมากกวา่นัน้ มกัตอ้งใชโ้ครงเรือ่งรองที่ซบัซอ้น เพื่อรกัษาความสนใจของผูช้ม 
และยงัมีโอกาสนอ้ยกวา่มากทีจ่ะไดจ้ดัแสดงตามงานเทศกาล หรอืเหมาะสมที่จะแสดงเป็น Portfolio [5] 

เสียงในภาพยนตร ์(Sound in Film) 
Des Lyver (1995) ไดน้ าแนวคิดเรือ่งการออกแบบเสยีงในภาพยนตร ์มาเรยีบเรยีงแยกประเภทไวไ้ดท้ัง้หมด 

3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เสียงบทสนทนา (Dialogue), เสียงเอฟเฟกต ์(Sound Effect) และ เสียงดนตรี (Music) 
[3] ในบางกรณี เสียงเหลา่นีก็้มีคณุลกัษณะรว่มกนัและใชอ้งคป์ระกอบรว่มกนัอยู่ เช่น เสยีงกรีดรอ้ง สามารถเป็นได้
ทัง้เสียงเอฟเฟกต ์และ เสียงบทสนทนา [4] ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้ผูศ้ึกษาท าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของเสียงใน
ภาพยนตรเ์พียงแค ่1 องคป์ระกอบหลกัเทา่นัน้ คือ เสยีงเอฟเฟกต ์(Sound Effect) 

เสียงเอฟเฟกต ์(Sound Effect) 
จดัเป็นเสียงใด ๆ ท่ีไม่ใช่ บทสนทนา หรือ ดนตร ีพวกมนัมีความส าคญัตอ่การเลา่เรือ่ง , สรา้งความสมจริง, 

สรา้งมิติใหก้บังานภาพยนตร ์และสรา้งองคป์ระกอบในการเลา่เรือ่งใหก้บัช่วงเวลา สถานท่ี หรอืตวัละคร [7] 
คุณลักษณะพืน้ฐานของเสียง (Sound Qualities) 
เสยีงทัง้หมดลว้นสรา้งขึน้จากพืน้ฐานองคป์ระกอบที่เหมือนกนั ระหวา่งขัน้ตอนการผลติเสยีง ทีมงานทกุคน

ที่เก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัการกับองคป์ระกอบเหล่านี ้และประเมินถึงผลกระทบที่มีต่อการรบัรูข้องผูช้ม เพราะว่าแต่ละ
องคป์ระกอบ มีลกัษณะเฉพาะตัวที่มีผลต่อการตอบสนองของเสียง การเขา้ใจผลกระทบของเสียงเหล่านี ้จึงเป็น
พืน้ฐานท่ีส าคญัในการออกแบบเสยีง [8] โดย David Sonnenschein (2001) กลา่ววา่ คณุลกัษณะของเสยีงที่ส  าคญั
มีทัง้หมด 7 ประการ ดงันี ้[2] 

1) จังหวะ (Rhythm) แบง่ไดอ้อกเป็น 2 ประเภทคือ 
เป็นจังหวะ (Rhythmic) เช่น เสียงหายใจ เสียงหัวใจเต้น เสียงนาฬิกาเดิน เป็นต้น 

เสียงลกัษณะนี ้มีแนวโนม้ที่จะถูกคาดการณ์ไดโ้ดยง่าย สามารถใหค้วามรูส้ึกสงบ ความมั่นใจ 
หรืออาจสื่อถึงการกดขี่ ก็เป็นได ้[1] และหากมีความกระแทกกระทัน้ ก็อาจสรา้งความตึงเครียด
ใหก้บัผูฟั้งได ้[2] 
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ไม่เป็นจังหวะ (Irregular) เช่น เสียงสนทนา เสียงปลาวาฬ เป็นตน้ เสียงลกัษณะนี ้
สามารถท าใหผู้ฟั้งรูส้กึตื่นตวั, หวาดกลวั, สบัสน หรอื หวัเราะได ้[2] 

2) ความดงั (Loudness) มีผลมาจาก ความเขม้ (Intensity) ของเสยีง ซึง่วดัเป็นคา่พลงังานโดยใช้
หนว่ย เดซิเบล (Decibel : dB) [2] 

เสียงดัง (Loud) มักจะก่อใหเ้กิดความรูส้ึกคุกคาม ตึงเครียด และบีบเคน้ โดย Gae-
Lynn Woods (2015) ไดใ้หแ้นวคิด ถึงเรือ่งของระดบัความดงัเสียงไวว้า่ หาก เสยีงที่ไดย้ิน ดงัเกิน
กวา่ปกติจากความเคยชิน จะท าใหรู้ส้กึไมป่ลอดภยั อนัตราย [1] หรอืบางครัง้อาจใชแ้สดงใหเ้ห็น
ถึง ความใกล ้ความแข็งแรง ความส าคญั [8] 

เสียงเบา (Soft) มักจะบ่งบอกถึงความอ่อนโยน เปราะบาง ลังเล [1] หรือบ่อยครัง้
หมายถึงความไกล ความความออ่นแอ หรอืความเงียบสงบ [8] 

ความเงียบ (Silence) สามารถแสดงถึงทศันคติเชิงลบ เช่น ความรุนแรงหรือการกดขี่ 
ความเงียบสามารถเตือนใจผูค้นไดว้่าพวกเขาอยู่ตามล าพงั พวกเขาถกูปฏิเสธ ต่อตา้น หรือไม่มี
ความหวังส าหรบัพวกเขาอีกต่อไป การสูญเสียเสียงโดยรอบไปสามารถท าใหต้ื่นกลัวถึงการ
สญูเสยีหรอืเสยีชีวิตไดเ้ช่นกนั [1] 

3) ระดับเสียง (Pitch) คือ การรบัรูร้ะดบัความถ่ีของเสียง จากความถ่ีต ่า (เสยีงทุม้) ไปจนถึงความถ่ี
สงู (เสียงแหลม) โดยปกติแลว้ มนุษยจ์ะไดย้ินเสียงที่อยู่ในช่วงความถ่ี 20–20,000 Hz (เฮิรตซ ์
หรอื รอบตอ่วินาที) [2] 

ความถี่สูง (High Pitch) หรือ เสียงแหลม ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกกระสบักระส่าย, อึดอดั 
และสรา้งความตงึเครยีด โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ถา้เสยีงนัน้ดงัตอ่เนื่องยาวนาน ดว้ยเหตนุีเ้อง เสยีงที่
มีความแหลม จึงมกัจะถกูใชใ้นฉากที่เนน้ความตื่นเตน้ 

ความถี่ต ่า (Low Pitch) หรือ เสียงทุม้ ก่อใหเ้กิดความรูส้กึตรงกนัขา้ม หนกัแน่น และ
ก่อใหเ้กิดความตึงเครียดนอ้ยกว่าเสยีงสงู มนัมกัจะถกูใชเ้พื่อเนน้ความสง่าผา่เผยหรอืความขงึขงั
จรงิจงัของเหตกุารณ ์รวมทัง้ยงัอาจใชเ้พื่อสรา้งความรูส้กึกงัวล หวาดกลวั และลกึลบั [1] 

4) เนื้อเสียง (Timbre) ท าใหเ้สียงต่าง ๆ มีลกัษณะเฉพาะ เกิดจากการผสมกันระหว่างความถ่ีมูล
ฐาน (Fundamental Frequency) ความกลมกลืน (Harmonics) และโอเวอรโ์ทน (Overtone) ซึ่ง
ท าให้เสียงพูด (Voice) เสียงเครื่องดนตรี (Music Instrumental) และเสียงประกอบ (Sound 
Effect) แต่ละชนิดมีสีสนัของน า้เสียงและลกัษณะที่แตกต่างกัน เมื่อคลื่นเสียงเต้นขึน้ลงเป็น
จงัหวะปกติ (หรอืเรยีกอีกอยา่งวา่คาบ) จะท าใหเ้กิดเสยีงบรสิทุธ ์(Pure Tone) หรอื Tonal Sound 
ซึง่มีลกัษณะอยูใ่นช่วงความถ่ีแคบ ๆ  (Narrow) ซึง่แตกตา่งจากเสยีงที่เกิดจากการทบัซอ้นผสมกนั
จากหลายความถ่ี ซึ่งก่อใหเ้กิดรูปแบบของคลื่นที่มีความซบัซอ้น โดยอาจทบัซอ้นกนัเป็นบริเวณ
กวา้งจากหลากหลายความถ่ี (Broadband) [2] โดยปกติมนุษยเ์ราจะรบัรูค้วามดงัของเสียงว่า 
เสยีงที่มีลกัษณะเป็น Broadband จะดงักวา่แบบ Pure Tone หรอื Narrow [6] 

5) ความเร็ว (Speed) เมื่อเสยีงเกิดขึน้ซ า้ ๆ เราสามารถรูส้กึไดถ้ึงความชา้และเรว็ 
จังหวะช้า อาจใชแ้สดงใหเ้ห็นถึง ความน่าเบื่อ ความสง่างาม หรือ การอยู่ในความ

ควบคมุ [8] แตเ่มื่อเสยีงชา้ลงเกินความสามารถของเราในการรบัรูถ้ึงความต่อเนื่อง ดว้ยการหยดุ
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นานเกินกว่าวินาที ความรูส้กึของเราจะเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่าน วอกแวก การเวน้จงัหวะของชีพ
จรและการเดินชา้ ๆ ของขบวนแหศ่พ เป็นตวัอยา่งของการสรา้งรูปแบบของเสยีงชา้ [2] 

จังหวะเร็ว อาจใชแ้สดงใหเ้ห็นถึง ความตื่นเตน้ หรือ การเรง่ [8] ที่อตัราเรว็สดุ จ านวน 
20 ครัง้ตอ่วินาที เสยีงแตล่ะเสยีงจะเริม่เบลอกลายเป็นเสยีงในระดบัคงที่ (หรอืความถ่ีต ่า) [2] 

6) รูปร่าง (Shape) หรอือีกค าศพัทค์ือ Envelope  ซึง่อธิบายถงึแตล่ะช่วงเวลาของเสยีง ประกอบไป
ดว้ย Attack (ช่วงตน้ท่ีเสยีงเกิดขึน้เปลีย่นแปลงจากความเงียบไปเป็นเสยีงดงัสดุ), Body (ช่วง
สถานะคา้งอยูข่องเสยีง), Decay (ช่วงปลายทีเ่สยีงเริม่เบาลงจนกลายเป็นความเงียบ) [2] 
ลกัษณะของรูปรา่งเสยีง แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

Impulsive เป็นลกัษณะของเสียงที่เกิดขึน้และสลายไปอย่างรวดเร็ว เช่น เสียงยิงปืน 
เสยีงกลอง เสยีงชกตี [2] สามารถแสดงใหเ้ห็นถึง ความคมชดั ความตื่นเตน้หรอื อนัตราย [8] 

Reverberant เป็นลกัษณะของเสยีงที่เกิดขึน้อยา่งชา้ ๆ มีความกอ้ง และสลายไปอยา่ง
ชา้ ๆ เช่น เสยีงไวโอลนิ เสยีงฉาบทองเหลอืง เสยีงถอนหายใจ [2] สามารถบง่บอกถงึ ความ
ออ่นโยน ความนิง่เงียบ หรอื ความเบื่อหนา่ย [8] 

7) ความเป็นระบบ (Organization) มีความเก่ียวเนื่องกบัลกัษณะทางสงัคม การศกึษา เรือ่งราวใน
ความทรงจ า ความรูท้ี่ผ่านมาในชีวิต เช่น การฟังภาษาต่างประเทศที่ไม่สามารถเขา้ใจได ้การฟัง
เสยีงดนตรีแบบที่ผูฟั้งไมเ่คยไดย้ินมาก่อน เสยีงนัน้ก็จะก่อใหเ้กิดความสบัสน เกิดความไมคุ่น้เคย 
เพราะผูฟั้งไม่เขา้ใจความหมาย ลกัษณะนีเ้รียกว่า ไม่เป็นระบบ (Chaotic) ในทางตรงกันขา้ม 
หากผูฟั้งเขา้ใจในภาษาที่ไดย้ิน หรอื คุน้เคยกบัเพลงที่เคยฟังมาก่อน  ผูฟั้งก็จะสามารถเขา้ใจสิง่ที่
ก าลงัฟังอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี เสยีงนัน้ก็จะมีความ เป็นระบบ (Organized) ส าหรบัผูฟั้งคนนัน้ [2] 

เสียงบนหน้าจอและนอกหน้าจอ (On-Screen and Off-Screen Sound) 

 On-Screen Sound คือ เสียงที่มาจากแหลง่ก าเนิดเสียงที่เราสามารถมองเห็นไดบ้นหนา้จอ เช่น 
เสียงบทสนทนาที่ซิงคเ์สียงตรงกบัปากพดู เสียงประต ูเสียงฝีเทา้ เป็นตน้ ซึ่งอาจเกิดขึน้ไดโ้ดยไม่
ตอ้งแสดงภาพประกอบ แตภ่าพและเสยีงจะตอ้งมีการเช่ือมโยงกนัจึงจะถกูจดัอยูใ่นหมวดหมูน่ีไ้ด ้

 Off-Screen Sound คือ เสียงที่ไดย้ินโดยที่ไม่เห็นแหล่งก าเนิดเสียง แมว้่าผูช้มจะเห็น หรือรูจ้  า
แหล่งก าเนิดเสียงมาจากฉากอื่น ๆ ของภาพยนตรแ์ลว้ก็ตาม [2] ตวัอย่างเช่น เสียงบรรยากาศ
โดยรอบ (เสยีงการจราจร, เสียงนก, เสยีงลม), เสียงฟ้ารอ้ง, เสียงตวัละครนอกจอเรียกตวัละครที่
อยู่ในจอ, เสียงเพลงจากวิทยุที่มองไม่เห็น [7] เสียง Off-Screen มกัใชเ้พื่อสรา้งภาพในหัวของ
ผูช้ม โดยที่ไม่ตอ้งปรากฎภาพบนหนา้จอ ซึ่งยงัช่วยใหผู้ช้มตระหนกัถึงการด ารงอยู่ของพืน้ที่ที่อยู่
นอกเหนือจากจอภาพยนตร ์อนัที่จริงแลว้ ไม่ว่าเราจะอยู่ในโรงหนงัหรือในชีวิตจริง เสียงที่เราได้
ยินแตบ่อกไมไ่ดช้ดัวา่มาจากไหน ก็สามารถสรา้งความหวาดผวาใหก้บัเราไดเ้หมือนกนั เนื่องจาก
ในทางจิตวิทยา มนุษยเ์รามักจะหวาดกลวักับสิ่งที่เรามองไม่เห็น ดงันัน้ ผูก้  ากับภาพยนตรจ์ึง
มกัจะใชเ้สียงประกอบที่ผูช้มไม่เห็นแหล่งก าเนิด หรือแหล่งก าเนิดนัน้อยู่นอกจอภาพ เพื่อสรา้ง
ความระทึกขวญัใหก้บัผูช้ม เช่น เสยีงเอียดอาดของประตใูนหอ้งที่มืดมิด อาจจะใหค้วามรูส้กึที่น่า
หวาดผวามากกวา่ภาพของใครบางคนโผลเ่ขา้มาในหอ้ง [1]  
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ผลการด าเนินการ 
จากการศกึษา ภาพยนตรส์ัน้กรณีศกึษา จ านวนสามเรือ่ง ไดแ้ก ่Vicious, Lights Out และ The Maiden 

ดว้ยการวเิคราะหท์ฤษฎีและเทคนิคการใชเ้สยีงเอฟเฟกตเ์พื่อสือ่สารอารมณก์ลวัสูผู่ช้ม ไดผ้ลการศกึษาดงันี ้
จากการวิเคราะหภ์าพยนตรส์ัน้เรือ่ง Vicious พบวา่ภาพยนตรส์ัน้เรื่องนี ้มีการใชเ้ทคนิคการสรา้งความกลวั 

โดยใช้เสียงบรรยากาศย่านความถ่ีต ่า (Low Pitch Ambient) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเสียงที่สรา้งความรูส้ึกกังวล 
หวาดกลัว และลึกลับ เช่น ฉากแรกที่เขา้มาในบ้านและเริ่มส ารวจห้องต่าง ๆ มีการใช้เสียงความถ่ีต ่าเพื่อเพิ่ม
บรรยากาศความลกึลบัของบา้น และเสยีงความถ่ีต ่าเหลา่นี ้บางครัง้มีลกัษณะเป็นจงัหวะ (Rhythmic) โดยสว่นใหญ่
เป็นจงัหวะที่ชา้ เพื่อเพิ่มความฟุง้ซ่าน วอกแวก และบางช่วงจะเป็นจงัหวะที่กระแทกกระทัน้ขึน้เรื่อย ๆ เพื่อเพิ่มความ
กดดนั เช่น ฉากที่มีผีอยูบ่นเตียง และคอ่ย ๆ คลานเขา้มาหา พรอ้มกบัเสยีงความถ่ีต ่าที่เป็นจงัหวะชา้ และดงักระแทก
ขึน้เรือ่ย ๆ เป็นตน้ 

มีการใชค้วามเงียบ (Silence) สลบักนัเป็นครัง้คราวเพื่อย า้ใหผู้ช้มรูส้กึถึงการอยู่ตามล าพงั โดยท่ามกลาง
ความเงียบ ยงัมีการใชเ้สียงนอกหนา้จอ (Off-Screen Sound) เพื่อสรา้งความหวาดผวาใหผู้ช้มกลวักับสิ่งที่มองไม่
เห็นอีกดว้ย เช่น เสยีงน า้หยดในอา่งลา้งหนา้ที่ท าใหต้วัเอกหนัไปด ูซึง่มกัมีลกัษณะที่ไมเ่ป็นจงัหวะ (Irregular) และไม่
คุ้นเคย (Chaotic) เพื่อเพิ่มความหวาดกลัว และถัดจากความเงียบ มักตามด้วยเสียงที่ดังขึน้อย่างฉับพลัน 
(Impulsive) และดงั (Loud)  เพื่อสรา้งความตกใจแก่ผูช้ม เช่น หลงัจากไดย้ินเสยีงหยดน า้ เสยีงบรรยากาศจะหายไป
จนเหลือแต่ความเงียบ ก่อนการวางมีดจะท าใหเ้สียงดงัขึน้อย่างฉบัพลนั เช่นเดียวกบัช็อตที่เป็น Jump Scare ไดแ้ก่ 
ช็อตที่นอนอยูบ่นเตียง และช็อตที่คล าหากญุแจ ซึง่จะลดเสยีงบรรยากาศใหเ้งียบลง ก่อนที่จะมีผีโผลอ่อกมาพรอ้มกบั
เสยีงดงั และมีลกัษณะทบัซอ้นกนัหลายความถ่ี (Broadband) เพื่อเพื่มความรูส้กึถกูคกุคาม ตงึเครยีด  

 

  
ภาพที่ 1 Vicious : ฉากแรกที่เขา้มาในบา้น ซึง่ใชเ้สยีงบรรยากาศยา่นความถ่ีต ่า 

 

  
ภาพที่ 2 Vicious : ฉากเสยีงหยดน า้ ใชเ้สยีงนอกหนา้จอ ตามดว้ยความเงียบ และ เสยีงวางมีดทีด่งัขึน้อยา่งฉบัพลนั 
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ภาพที่ 3 Vicious : ฉากผีคลานเขา้มาหาบนเตียง ซึง่ใชเ้สยีงความถ่ีต ่า เป็นจงัหวะชา้ และดงัขึน้เรือ่ย ๆ 

 

  
ภาพที่ 4 Vicious : ช็อต Jump Scare ครัง้แรก ขณะอยูบ่นเตียง ใชค้วามเงียบ ตามดว้ยเสยีงที่ดงัขึน้อยา่งฉบัพลนั 

 

  
ภาพที่ 5 Vicious : ช็อต Jump Scare ครัง้ที่ 2 ขณะคล าหากญุแจ ใชค้วามเงียบ ตามดว้ยเสยีงทีด่งัขึน้อยา่งฉบัพลนั 

 
จากการวิเคราะห ์ภาพยนตรส์ัน้เรือ่ง Light Out พบว่าภาพยนตรส์ัน้เรือ่งนี ้มีเทคนิคการใชเ้สียงที่เรยีบง่าย 

โดยเนน้ใชค้วามเงียบ (Silence) เป็นสว่นใหญ่ เพื่อใหผู้ช้มรูส้กึถึงการอยูต่ามล าพงัของตวัละคร เช่น ช็อตที่เปิดปิดไฟ 
โดยมีการใชเ้สียงบรรยากาศย่านความถ่ีต ่า (Low Pitch Ambient) เพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ ท่ามกลางความเงียบมีการ
ใชเ้สียงนอกหนา้จอ (Off-Screen Sound) เพื่อสรา้งความหวาดผวาใหผู้ช้มกลวักับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกดว้ย  เห็นได้
อย่างชัดเจนคือ ฉากที่ตัวเอกนอนอยู่บนเตียงแลว้มีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด ไม่เป็นจังหวะ (Irregular) และไม่คุ้นเคย 
(Chaotic) เพื่อสรา้งความหวาดกลวั แลว้ตามดว้ยเสยีงเหมือนคนวิ่งขึน้บนัได และฉากสดุทา้ย ที่ไดย้ินเสยีงรอ้งครวญ
ครางอยูน่อกหนา้จอ ก่อนท่ีตวัเอกจะหนัไปเผชิญหนา้กบัผีที่ปิดโคมไฟ 

ช็อต Jump Scare มีอยู ่2 ช็อต ช็อตแรกคอืช็อตทีเ่ปิดปิดไฟแลว้เงาปรศินาเขา้มาอยูใ่กล ้ๆ ซึง่มาพรอ้มกบั
เสยีงที่ดงัขึน้อยา่งฉบัพลนั (Impulsive) และดงั (Loud) เพื่อสรา้งความตกใจ แตท่ี่นา่สนใจคือ ช็อตสดุทา้ยที่หนัไปเจอ
ผีปิดโคมไฟ กลบัใชเ้สยีงทีม่ีลกัษณะดงัขึน้อยา่งชา้ ๆ (Reverberant) แตก็่สามารถท าใหผู้ช้มตกใจกลวัไดเ้ป็นอยา่งด ี
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ภาพที่ 6 Light Out : ฉากเปิดปิดไฟ ซึง่ใชค้วามเงียบ และ เสยีงที่ดงัขึน้อยา่งฉบัพลนั 

 

  
ภาพที่ 7 Light Out : ฉากบนเตยีงที่ไดย้ินเสยีงเอีย๊ดอา๊ดวิ่งขึน้บนัได ซึง่ใชค้วามเงียบ และ เสยีงนอกหนา้จอ 

 

  
ภาพที่ 8 Light Out : ช็อตผีปิดโคมไฟ ซึง่ใชค้วามเงียบ ตามดว้ยเสยีงนอกหนา้จอ และ เสยีงทีด่งัขึน้อยา่งชา้ ๆ 

 
จากการวิเคราะห์ ภาพยนตรส์ัน้เรื่อง The Maiden พบว่าภาพยนตรส์ัน้เรื่องนี ้ มีเทคนิคการใช้เสียงที่

หลากหลาย ผสมผสานกนัอย่างซบัซอ้น ทัง้การใชค้วามเงียบ (Silence) เพื่อใหผู้ช้มรูส้กึถึงการอยู่ตามล าพงัของตัว
ละคร ผสมกบัการใชเ้สยีงนอกหนา้จอ (Off-Screen Sound) เพื่อสรา้งความหวาดผวาใหผู้ช้มกลวักบัสิ่งที่มองไมเ่ห็น 
เช่น เสียงน า้หยดลงในถังน า้ที่ท  าใหต้วัเอกตอ้งกม้ลงไปมอง บ่อยครัง้ที่ ความเงียบเหล่านี ้น าพาเขา้สู่ช็อต Jump 
Scare เช่น หลงัจากไดย้ินเสียงหยดน า้แลว้ตัวเอกก้มลงไปมองถังน า้ ก่อนจะมีมือผีโผล่ออกมาดึงหัวตัวเอก หรือ 
ความเงียบตอนที่ตัวเอกก าลงัใช้คอมพิวเตอรแ์ต่งภาพอยู่ ก่อนที่ผีจะโผล่ออกมา ซึ่งเช่นเคย ช็อต Jump Scare 
เหล่านี ้มักใช้เสียงที่ดังขึน้อย่างฉับพลัน (Impulsive) และดัง (Loud) และมีลักษณะทับซ้อนกันหลายความถ่ี 
(Broadband) เพื่อเพื่มความรูส้กึตกใจ ถกูคกุคาม ตงึเครยีด 
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มีการใชเ้สียงบรรยากาศย่านความถ่ีต ่า (Low Pitch Ambient) เพื่อสรา้งความรูส้ึกกังวล หวาดกลวั และ
ลกึลบั เช่น ฉากที่ตวัเอกเปิดตูเ้จอสรอ้ยคอ และบางครัง้เป็นเสียงที่มีลกัษณะเป็นจงัหวะ (Rhythmic) เพื่อเพิ่มความ
กดดนั สบัสน เช่น เสียงหวัใจเตน้ในฉากที่ตวัเอกเจอแท่นพิธีกรรม เป็นตน้ แต่ที่น่าสนใจในภาพยนตรส์ัน้เรื่องนี ้คือ 
การใชเ้สยีง Pure Tone ที่ไลค่วามถ่ีสงูขึน้ เพื่อสรา้งความตงึเครยีด ผสมไปกบัความกลวั เช่น เสยีง Pure Tone ซึง่ใช้
พรอ้มกนักบัเสยีงหวัใจเตน้ในฉากเจอแทน่พิธีกรรม และ ช็อตทีต่วัเอกเห็นเงาสะทอ้นของผีบนหนา้จอคอมพิวเตอร ์ซึ่ง
ใชส้ลบักบัความเงียบ ก่อนเขา้สูช็่อต Jump Scare ที่ไดก้ลา่วไปแลว้ขา้งตน้ 
 

  
ภาพที่ 9 The Maiden : ฉากเปิดตูเ้จอสรอ้ยคอ ซึง่ใชเ้สยีงบรรยากาศยา่นความถ่ีต ่า 

 

  
ภาพที่ 10 The Maiden : ฉากคอมพิวเตอร ์ซึง่ใชท้ัง้เสยีง Pure Tone ความเงียบ ตามดว้ยเสยีงทีด่งัขึน้อยา่งฉบัพลนั 

 

  
ภาพที่ 11 The Maiden : ฉากแทน่พิธีกรรม ซึง่ใชท้ัง้เสยีง Pure Tone พรอ้มกบัเสยีงหวัใจทีเ่ป็นจงัหวะ 

 

  
ภาพที่ 12 The Maiden : ฉากถงัน า้ ซึง่ใชท้ัง้เสยีงนอกหนา้จอ ความเงียบ ตามดว้ยเสยีงที่ดงัขึน้อยา่งฉบัพลนั 
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สรุป 
จากการวิเคราะห ์ภาพยนตรส์ัน้กรณีศึกษาที่ไดร้บัรางวลั พบว่าทัง้สามเรือ่ง มีเทคนิคการใชเ้สยีงเอฟเฟกต์

เพื่อสรา้งความกลวัที่เหมือนกนัดงันี ้
1) การใชเ้สยีงบรรยากาศความถ่ีต ่า (Low Pitch Ambient) เพื่อสรา้งความรูส้กึกงัวล หวาดกลวั และลกึลบั 
2) การใชค้วามเงียบ (Silence) ใหผู้ช้มรูส้กึถงึการอยูต่ามล าพงัของตวัละคร หรอืท าใหต้ื่นกลวัถงึการสญูเสยี 
3) การใชเ้สียงนอกหนา้จอ (Off-Screen Sound) เพื่อสรา้งความหวาดผวาใหผู้ช้มกลวักบัสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่ง

หากมีลกัษณะที่ไมเ่ป็นจงัหวะ (Irregular) และไมคุ่น้เคย (Chaotic) ก็จะเพิ่มความหวาดกลวัไดอ้ีกดว้ย 
4) การใช ้Jump Scare ซึ่งเห็นกนับ่อยในภาพยนตรส์ยองขวญั โดยหลงัจากความเงียบ จะมีการใชเ้สียงที่ดงั

ขึน้อย่างฉับพลนั (Impulsive) และดงั (Loud) เพื่อใหเ้กิดความตกใจ และอาจมีลกัษณะทบัซอ้นกนัหลาย
ความถ่ี (Broadband) เพื่อเพื่มความรูส้กึถกูคกุคาม ตงึเครยีด 

 
ตารางที่ 1 ความแตกตา่งของแตล่ะเทคนิค 

ชื่อเทคนิค Vicious Light Out The Maiden 
Low Pitch Ambient ใชเ้ป็นสว่นใหญ่  และ

บางครัง้มีลกัษณะเป็น
จงัหวะ (Rhythmic) 

ใชเ้พยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ ใชส้ลบัและผสมผสานเขา้
กบัเทคนิคอื่น ๆ 

Silence ใชบ้างชว่ง ใชต้ลอดทัง้เรือ่ง ใชส้ลบักบัเทคนคิอื่น ๆ 
Off-Screen Sound ใชใ้นลกัษณะที่ไมเ่ป็น

จงัหวะ (Irregular) และไม่
คุน้เคย (Chaotic) 

ใชใ้นลกัษณะที่ไมเ่ป็น
จงัหวะ (Irregular) และไม่
คุน้เคย (Chaotic) 

ใชใ้นลกัษณะที่ไมเ่ป็น
จงัหวะ (Irregular) และไม่
คุน้เคย (Chaotic) 

Jump Scare มีลกัษณะที่ดงัขึน้อยา่ง
ฉบัพลนั (Impulsive) ดงั 
(Loud) และทบัซอ้นกนั
หลายความถ่ี (Broadband) 

มีทัง้แบบทีด่งัขึน้อยา่ง
ฉบัพลนั (Impulsive) และ
แบบทีด่งัขึน้อยา่งชา้ ๆ 
(Reverberant) 

มีลกัษณะที่ดงัขึน้อยา่ง
ฉบัพลนั (Impulsive) ดงั 
(Loud) และทบัซอ้นกนั
หลายความถ่ี (Broadband) 

 
จากการศกึษาพบว่า เทคนิคการใชเ้สยีงเอฟเฟกตเ์พื่อสรา้งความกลวัของผูก้  ากบัแต่ละคนอาจแตกต่างกนั

ไป ภาพยนตรส์ัน้บางเรื่อง อาจเนน้การใชเ้สียงบรรยากาศความถ่ีต ่า (Low Pitch Ambient) เป็นสว่นใหญ่ แบบเรื่อง 
Vicious บางเรื่องอาจเนน้ใชค้วามเงียบ (Silence) และความเรยีบง่ายในการใชเ้สียง แบบเรื่อง Lights Out และบาง
เรื่อง อาจใชห้ลากหลายเทคนิคผสมผสานกันอย่างซบัซอ้น แบบเรื่อง The Maiden ดงันัน้ ผูผ้ลิตภาพยนตรส์ัน้หรือ
ภาพยนตรท์นุต ่า ควรรูแ้ละเขา้ใจเทคนิคเหลา่นีใ้นการใชเ้สยีงเอฟเฟกตเ์พื่อสรา้งความกลวักบัผูช้ม จึงจะสือ่สารความ
กลวัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อความนิยมและความส าเรจ็ของภาพยนตรส์ัน้ตอ่ไป 
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การประเมินการจัดการภูมิทัศนแ์หล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยความคาดหวังต่อประสบการณก์าร
ท่องเที่ยวมอหนิขาว จังหวัดชัยภูมิ 
Assessment of Landscape Management by Studying Tourist Expected Experiences at Mo-
Hin-Kao, Chaiyaphum Province 

 
แผว้ หิรญัเกิด1  
Paew Hirunkerd1 
    

บทคัดย่อ 
ในการท ากิจกรรมหนึ่งของคนคนหนึ่งนัน้แฝงไปดว้ยความคาดหวังที่จะพบประสบการณ์ที่หลากหลาย

เช่นเดียวกบัการท่องเที่ยว เราพบวา่นกัทอ่งเที่ยวมากมายต่างคาดหวงัที่จะไดร้บัประสบการณท์ี่แตกตา่งกนัไปแมจ้ะ
ก าลงัท ากิจกรรมเดียวกนัอยู ่ท าใหบ้างครัง้เกิดความขดัแยง้กนัของความคาดหวงัต่อประสบการณใ์นระหวา่งการท า
กิจกรรมเดียวกนับนพืน้ท่ีเดียวกนั และท าใหน้กัทอ่งเที่ยวบางสว่นนัน้ไมไ่ดร้บัความพงึพอใจ 

งานวิจยันีเ้ป็นการประเมินการจดัการภมูิทศันแ์หลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติบนพืน้ท่ีมอหินขาว จ.ชยัภมูิ โดย
อาศยัการศึกษาขอ้มูลจ าเพาะของนกัท่องเที่ยวไดแ้ก่ ความคาดหวงัของนกัท่องเที่ยวต่อประสบการณน์นัทนาการ 
กิจกรรมที่ท  า และความพึงพอใจ ใช้การส ารวจกิจกรรมเบือ้งต้นและเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแลว้จึงน ามา
วิเคราะหจ์ าแนกกลุม่นกัทอ่งเที่ยว ความคาดหวงัตอ่ประสบการณท์ี่แฝงอยูใ่นแตล่ะกิจกรรม ปัญหาและความขดัแยง้
บนพืน้ท่ีกิจกรรมเพื่อน าไปสูข่อ้เสนอแนะการจดัสรรพืน้ท่ีกายภาพภายในแหลง่ทอ่งเที่ยวที่เหมาะสมกบัความแตกตา่ง
ของประสบการณท์ี่นกัทอ่งเที่ยวแตล่ะกลุม่มองหา และช่วยลดความขดัแยง้ของความคาดหวงั 

ผลการวิจยัพบวา่ความคาดหวงัต่อประสบการณ์ในภาพรวมคือ “การไดอ้ยูใ่นที่ท่ีเป็นธรรมชาติ” กิจกรรมที่
เกิดความขดัแยง้กนัภายในพืน้ท่ีนัน้มีปัจจยัจากความคาดหวงัของผูใ้ชท้ี่ตรงขา้มกนั เช่น “มาเพื่อสนกุสนานกบัเพื่อน” 
กบั “อยากอยู่ล  าพงัคนเดียว” ขนาดและความสมัพนัธภ์ายในกลุม่ผูใ้ช้นัน้จะเป็นสิ่งก าหนดขนาดความตอ้งการพืน้ที่
และความตอ้งการสิง่อ านวยความสะดวกซึง่สามารถลดความขดัแยง้ลงโดยใชก้ารวางผงั ไดแ้ก่ การแยกกลุม่ผูใ้ชท้ี่มี
ความคาดหวงัตรงกนัขา้มออกจากกนั ใหพ้ืน้ท่ีกิจกรรมสามารถรองรบัตัง้แตก่ารหลกีหนีแยกตวัไปจนถึงการเขา้สงัคม 
ปัญหาดา้นความสะอาดแก้ไขโดยการกระจายพืน้ที่กิจกรรมเพื่อลดความหนาแน่นของกลุม่คนและขยะ ปัญหาดา้น
ความสะดวกและปลอดภยัแกไ้ขโดยการค านงึถึงความใกลไ้กลของจดุอ านวยความสะดวกและการดูแล ปัญหาดา้น
ความเป็นระเบียบแกไ้ขโดยการรวบรวมและควบคุมพืน้ที่ส  าหรบักิจกรรมบางอย่างใหม้ีขอบเขตชัดเจนไวใ้นจุดที่
เหมาะสม เช่น การจอดรถ และการวางผงัทัง้หมดจะอยูภ่ายใตก้รอบประสบการณก์ารไดอ้ยูใ่นท่ีที่เป็นธรรมชาติ 
ค าส าคัญ  :    การจดัการภมูิทศัน ์/ แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ/ ความคาดหวงัตอ่ประสบการณ ์
 
 
 
 

                                         
1 สาขาวิชาภมูิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพ 10200 ประเทศไทย 
  Division of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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Abstract 
 One person may expect a variety of experiences while engaging in one activity. In tourism as 
well, we have found that many tourists expect different experiences while doing the same activities. This 
can cause conflicts of expected experience while using the same area for the same or different activities. 
As a result, this can may to dissatisfaction among tourists. 
 This research is an assessment of landscape management of natural attraction on the Mo-Hin- 
Kao area, Chaiyaphum province. Based on the study of tourists' specifications include tourists expected 
experiences, activities and satisfaction. Using a preliminary activity survey to collect data by 
questionnaires. The data is analyzed to classify tourists, expected experiences under lying in each 
activity, identifying problems and conflicts in the activity area to create zoning of physical areas can be 
created that are appropriate for the different tourist experiences. This type of strategy can helps reduce 
user disappointment. 
 The research findings revealed that the overall expectation of experience was "Being in nature". 
Having conflicting activities in one area are influenced by the opposite expectations of users (e.g. " Being 
with my friends " and " Being alone "). The size and relationships within the user group determine the size, 
space requirements of the needs for facilities .To reduce conflicts by planning is to separate the opposite 
expectation users and provide the activity area to support a spectrum of experience ranging from 
solitude to social experiences. The cleanliness issue is resolved by distributing the activity area to reduce 
the density of people and garbage. Convenience and safety issues are resolved by considering the 
nearness of facilities and maintenance points. The neatness issue is resolved by gathering and 
controlling areas for certain activities that are confined to appropriate points, such as parking. And all 
planning is under "Being in nature" experience framework, as the primary experiences most users have 
stated. 

Keyword : Landscape Management / Natural Attraction / Expected Experience 
 
บทน า 

ในการออกไปทอ่งเที่ยวครัง้หนึง่ เราพบวา่คนคนหนึง่มีความคาดหวงัที่จะพบกบัประสบการณน์นัทนาการที่
หลากหลาย ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีผูค้นมากมายความคาดหวงัต่อประสบการณย์่อมตอ้งมีหลากหลายมากขึน้ดว้ย 
ความคาดหวงัเหลา่นีจ้ะแฝงอยูใ่นแตล่ะกิจกรรมหนึง่ๆซึง่ท าใหผู้ค้นที่ท ากิจกรรมเดียวกนั บนพืน้ท่ีเดียวกนั แตม่ีความ
คาดหวงัต่างกนันัน้อาจรูส้ึกไดถ้ึงความขดัแยง้ ยกตวัอย่างเช่น กิจกรรมการตัง้แคมป์กางเต็นทข์องบุคคลที่มุ่งหวัง
ความสุขสงบ ถูกท าลายด้วยกลุ่มเพื่อนที่มุ่งหวังความสนุกสนานรื่นเริง กิจกรรมการดูดาวของคู่ รกัที่คาดหวัง
บรรยากาศโรแมนติค ถกูรบกวนดว้ยเสยีงจากกลุม่คนท่ีมาเพื่อศกึษาดาราศาสตร ์ในขณะเดียวกนัแสงจากไฟฉายนัน้
ก็ก าลงัรบกวนกลุม่ช่างภาพนกัลา่ทางชา้งเผือก งานวิจยันีจ้ึงมุ่งหวงัที่จะศึกษากระบวนการวิเคราะหเ์พื่อน าไปสูก่าร
ออกแบบจดัสรรพืน้ท่ีกายภาพของแหลง่ทอ่งเที่ยวโดยอาศยัการศกึษามิติดา้นจิตใจของนกัทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะอยา่ง
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ยิ่งเรือ่งความคาดหวงัของนกัทอ่งเที่ยวที่มีตอ่ประสบการณน์นัทนาการ เพื่อใหพ้ืน้ที่ตอบสนองความตอ้งการ อ านวย
ความสขุ และความพึงพอใจแก่นกัท่องเที่ยว จากกรณีศึกษาแหล่งเที่ยวธรรมชาติมอหินขาว จ.ชยัภูมิ พบว่าในการ
วางผงัไดม้ีการศึกษาขอ้มลูดา้นธรรมชาติวิทยา ภมูิศาสตร ์ความพิเศษทางธรณีวิทยาและชีววิทยาแลว้ แต่การขาด
ขอ้มลูจ าเพาะเก่ียวกบันกัทอ่งเที่ยวและความเขา้ใจที่มีตอ่เรือ่งกิจกรรมนนัทนาการ ท าใหก้ารวางผงัและการออกแบบ
ไมส่ามารถตอบสนองกบัความคาดหวงัและรองรบักิจกรรมนนัทนาการที่ผูค้นตอ้งการไดท้ัง้หมด เกิดการใชง้านพืน้ที่
ผิดวตัถปุระสงค ์บางพืน้ที่ถกูทิง้รา้งกลายเป็นพืน้ที่ที่ไม่ปลอดภยั และหลายครัง้มีการตกแต่งประดบัประดาที่ก าลงั
เป็นที่นิยมในแหลง่ท่องเที่ยว ท าใหแ้หล่งท่องเที่ยวขาดเอกลกัษณส์ญูเสียความงามตามธรรมชาติ  มีบรรยากาศไม่
แตกตา่งกนักบัแหลง่ทอ่งเที่ยวอื่น 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศกึษาประเภทและจ าแนกของกลุม่นกัทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อศกึษาความคาดหวงัตอ่ประสบการณข์องนกัทอ่งเทีย่วแตล่ะกลุม่ 
3.เพื่อศกึษาการจดัการภมูิทศันท์างกายภาพของแหลง่ทอ่งเทีย่วมอหินขาวที่ตอบรบัในแงจิ่ตวิทยาและ
กายภาพของภมูิทศัน ์

 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการภมูิทศันท์างกายภาพของแหลง่ทอ่งเที่ยวมอหินขาวทีเ่หมาะสม 

ทฤษฎีและวรรณกรรม 
 มีการศกึษางานวิจยัที่มีความใกลเ้คียงกบัการศกึษาการหาแรงจงูใจในการนนัทนาการประสบการณ ์พบว่า
กิจกรรมนนัทนาการมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัทางสงัคม ความสมัพนัธ ์อาย ุเพศ เกณฑก์ารศกึษาลกัษณะนีถ้กูน ามาใชซ้  า้ๆ
ในการศึกษาพฤติกรรมการนนัทนาการ การออกแบบเครื่องมือนัน้ไดใ้ชก้ารศึกษามาตรวดัประสบการณข์อง Driver 
(Driver, 1977) และวิธีการด าเนินการของ Rujiroj (Anambutr, 1990) น ามาดดัแปลงใหเ้ขา้กับบริบทของงาน โดย
ประสบการณส์ าหรบัแหลง่ทอ่งเที่ยวมอหินขาวมีดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภมูิแสดงประเภทความคาดหวงัตอ่ประสบการณข์องนกัทอ่งเที่ยว 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                 A264 

 

แนวความคิดและสมมตฐิาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภมูิแสดงแนวความคิดงานวิจยั 

 
แผนภูมิซ้ายอธิบายถึงการเกิดกายภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวในปัจจุบันว่า เกิดจาก

การศึกษาตน้ทุนทางธรรมชาติ ขอ้ก าหนดมาตรฐานการออกแบบของอุทยานแห่งชาติ และแนวโนม้การท่องเที่ยว
สมยัใหมท่ี่ก าลงัเป็นที่นิยม ซึ่งจะมอบประสบการณแ์ก่ผูใ้ชท้ัง้ที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจ แผนภมูิขวาบอกว่า เมื่อเรา
เพิ่มการศึกษาความเขา้ใจธรรมชาติของผูใ้ชง้านเขา้ไปในการเกิดกายภาพภมูิทศัน ์ผูใ้ชก็้จะพงึพอใจ ซึง่ความเขา้ใจ
ผูใ้ชน้ัน้ประกอบไปดว้ย ความคาดหวงัตอ่ประสบการณ ์กิจกรรมที่ท  า พืน้ท่ีที่ใชง้านและความพงึพอใจ 

 

วิธีการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แผนภมูิแสดงวิธีการวิจยั 
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เคร่ืองมือการวิจัยและการด าเนินการ 
 ประชาการที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาไดแ้ก่นกัท่องเที่ยว  เลือกกลุ่มประชากรตวัอย่างโดยใชว้ิธีสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จากนกัท่องเที่ยวผูเ้ขา้มาใชง้านพืน้ที่จรงิ แต่หากมาดว้ยกนัหลายคน
ใน 1 กลุม่จะเลือกตวัแทนตอบเพียงคนเดียวตวัแปรในการวิจยั ไดแ้ก่ 1. ผูใ้ชง้าน 2. ระยะเวลาในการใช ้3. กายภาพ
ของแหลง่ทอ่งเที่ยว 4.ความคาดหวงัต่อ 5.กิจกรรมที่ 6.ความพงึพอใจดา้นต่างๆ การสรา้งเครือ่งมือเพื่อใชใ้นการเก็บ
ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างโดยตรงแบ่ง 2 สว่นคือ แบบสงัเกตการณ์(observation) และแบบสอบถาม(questionnaire) 
โดยสอบถามถึงประเด็นขอ้มลูสว่นตวัผูใ้ชง้าน ความคาดหวงัต่อประสบการณ ์ความพงึพอใจสถานท่ี และกิจกรรมที่
ไดท้  า การเก็บแบบสอบถามจะกระจายเก็บทั่วพืน้ที่เฉพาะบรเิวณที่เปิดใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวมอหินขาว หลงัเทศกาล 
ฤดูกาลท่องเที่ยวหนา้หนาวเพื่อใหไ้ดกิ้จกรรมที่หลากหลาย โดยแบ่งเก็บ 16 วนั การเก็บแบบสอบถามวนัหยุดสุด
สปัดาห ์(เสาร-์อาทิตย)์ ไดจ้ านวนทัง้สิน้ 200 ชดุและวนัธรรมดา ไดท้ัง้สิน้ 74 ชดุ รวมเป็น 274 ชดุ (ไมน่บัจ านวนที่คดั
ออกเนื่องจากแบบสอบถามไม่สมบรูณ์) บรรยากาศในช่วงที่ส  ารวจและเก็บแบบสอบถามเป็นฤดแูลง้ อากาศหนาว
แหง้ อณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 8 – 33 องศาเซลเซียส 
 

ผลการวิจัย 
1.กลุ่มผู้ใช้งาน ไดม้ีการจดักลุม่ความสมัพนัธย์อ่ยและจ าแนกกลุม่ผูใ้ชง้านออกเป็น 9 ประเภทดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 รูปภาพแสดงการจดักลุม่ผูใ้ชง้าน 

2.กลุ่มผู้ใช้งาน กจิกรรม และความคาดหวังต่อประสบการณ ์ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านและความ
คาดหวงัที่แฝงอยูใ่นแตล่ะกิจกรรมดงันี ้
ตารางที่ 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านและความคาดหวงัตอ่ประสบการณใ์นกิจกรรม (ตวัอยา่ง) 

กิจกรรม คาดหวังประสบการณ ์ กลุ่มผู้ใช้งาน ปัญหาและความขัดแยง้ 
1.ชมวิวทิมทศัน ์ - มีความสขุกบัววิทิวทศัน ์

- สขุที่ไดอ้ยูใ่นธรรมชาต ิ
- ไดอ้ยูใ่นท่ีเปิดโลง่ 

ทกุกลุม่ โดนรบกวนมมุมองจาก
การใชร้ถและถนน 

2.เดินชมกอ้นหิน - ใกลชิ้ดธรรมชาต ิ
- ศกึษาธรรมชาต ิ

ทกุกลุม่ 
 

ความขดัแยง้ของกลุม่ที่
เดินชมเพื่อศกึษาธรรมชาติ
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ตารางที่ 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านและความคาดหวงัตอ่ประสบการณใ์นกิจกรรม (ตวัอยา่ง) 
กิจกรรม คาดหวังประสบการณ ์ กลุ่มผู้ใช้งาน ปัญหาและความขัดแยง้ 

-แสดงความสามารถให้
ผูอ้ื่นเห็น 
- แชรป์ระสบการณ ์

กลุม่เพื่อนขนาดเลก็ 
กลุม่เพื่อนขนาดเลก็ 
ทกุกลุม่ 

และกลุม่ที่ปีนป่ายกอ้นหิน
เพื่อแสดงความสามารถ
และถ่ายภาพ 

3.ดดูาว - ใชเ้วลากบัคนรกัใน
บรรยากาศโรแมนติค 
- อยูใ่นท่ีเงียบสงบ 
- สขุที่ไดอ้ยูใ่นธรรมชาต ิ
- ศกึษาธรรมชาต ิ
- พฒันาทกัษะถา่ยภาพ 

คูร่กั 
 
ล าพงั คูร่กั ครอบครวัเลก็ 
ทกุกลุม่ 
กลุม่เพื่อนขนาดเลก็ 
กลุม่เพื่อนขนาดเลก็ 

ความขดัแยง้ของกลุม่ที่
ตอ้งการความสงบ กบักลุม่
เพื่อนทีต่อ้งการพฒันา
ทกัษะการถา่ยภาพ 

4.ดหูมอก - อยูใ่นท่ีอากาศหนาวเย็น 
- เรยีนรูส้ิง่ใหม ่
- แชรป์ระสบการณล์ง
โซเชียลมเีดยี 

ทกุกลุม่ - 

5.ดพูระอาทิตยต์กดิน - แชรป์ระสบการณล์ง
โซเชียลมเีดยี 
- มาสนกุกบัเพื่อน 
- สขุที่ไดอ้ยูใ่นธรรมชาต ิ

ทกุกลุม่ 
 
กลุม่เพื่อน/ครอบครวัใหญ่ 
ทกุกลุม่ 

- 

6.เดินป่า - เรยีนรูส้ิง่ใหม ่
- ศกึษาธรรมชาต ิ
- ทา้ทายรา่งกาย 
- อยากอยูล่  าพงั 

กลุม่เพื่อนขนาดเลก็ 
 
 
ผูท้ี่มาล าพงั 

- 

7.กางเต็นท ์ตัง้แคมป์ไฟ
และประกอบอาหาร 

- ท าในสิง่ทีต่า่งจาก
ชีวิตประจ าวนั 
- ใชเ้วลากบัครอบครวั 
- มาสนกุสนานกบัเพื่อน 
-ใชเ้วลากบัคนรกั 
- หลกีหนีผูค้น เป็นสว่นตวั 
- อยูใ่นบรรยากาศทอ่งเที่ยว 
- อยูใ่นท่ีเงียบสงบ 
- อยูใ่นท่ีทีเ่ป็นตวัเอง 
- แสดงความสามารถ 

ครอบครวั/ เพื่อน 
 
ครอบครวั 
เพื่อน/ครอบครวัใหญ่ 
คูร่กั/ครอบครวั 
ผูท้ี่มาล าพงั 
ผูท้ี่มาล าพงั/เพื่อน 
ล าพงั/คูร่กั/เพื่อนเลก็ 
ที่มาล าพงั 
เพื่อนขนาดใหญ่ 

- ความขดัแยง้ของกลุม่ที่
ตอ้งการความสงบเงียบกบั
กลุม่ทีต่อ้งความ
สนกุสนานรืน่เรงิ แสดง
ความสามารถรอ้งร  าท า
เพลง ท ากิจกรรมสงัสรรค ์
 
- กลุม่ขนาดใหญ่ทีต่อ้งการ
พืน้ท่ีมาก 

8.ถ่ายภาพ - ใชเ้วลากบัคนรกั เพื่อน ทกุกลุม่ โดยรบกวนมมุมองการ
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ตารางที่ 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูใ้ชง้านและความคาดหวงัตอ่ประสบการณใ์นกิจกรรม (ตวัอยา่ง) 
กิจกรรม คาดหวังประสบการณ ์ กลุ่มผู้ใช้งาน ปัญหาและความขัดแยง้ 

ครอบครวั 
- แชรป์ระสบการณ ์
- พฒันาทกัษะ 
- แสดงความสามารถ 
- เรยีนรูส้ิง่ใหม ่
- ฉลองเทศกาล 

 
 
 
เพื่อนขนาดเลก็ 
เพื่อนขนาดกลาง 
เพื่อนขนาดเลก็ 
ครอบครวัและเพื่อน 

ถ่ายภาพทีจ่ากความ
หนาแนน่ของคน 

9.ป่ันจกัรยาน /วิ่ง - พฒันาทกัษะ 
-ทา้ทายความสามารถ 

เพื่อน  - 

10.รว่มกิจกรรมตาม
เทศกาล 

- ฉลองเทศกาล 
- อยูใ่นบรรยากาศทอ่งเที่ยว 
- พบปะคนใหม่ๆ  
- ใชเ้วลากบัคนรกั เพื่อน 
ครอบครวั 

ทกุกลุม่ - 

3.ความพงึพอใจบนพืน้ที่กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 แผนผงัความพงึพอใจตอ่การใชง้านพืน้ท่ีและบรเิวณทีพ่บปัญหา 
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พืน้ท่ีท่องเที่ยวทัง้หมดมีสคีอ่นไปทางเขียวเหลอืงบอกความพงึพอใจในภาพรวมวา่พงึพอใจมาก โดยเฉพาะ
จดุทอ่งเที่ยวหลกัและจดุชมวิวที่เป็นลกัษณะภมูิทศันธ์รรมชาติ สว่นจดุที่มีสคีอ่นไปทางเหลอืงถึงสม้แสดงถึงความพึง
พอใจปานกลางและพึงพอใจนอ้ยคือสว่นที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก สามารถจ าแนกบริเวณที่พบปัญหาออกมา 5 
ดา้นดงันี ้1.ปัญหาความขดัแยง้ของความคาดหวงัต่อประสบการณ ์2.ปัญหาดา้นความสะอาด 3.ปัญหาดา้นความ
สะดวก 4.ปัญหาดา้นความปลอดภยั 5.ปัญหาดา้นความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

 

สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 
การวางผงัจดัภมูิทศันก์ายภาพในแหลง่ทอ่งเที่ยวจะช่วยลดปัญหาและความขดัแยง้ลงได ้ โดยการจดัสรรจะ

อยูภ่ายใตก้รอบความตอ้งการประสบการณท์ี่เป็นธรรมชาติ สามารถสรุปปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาไดด้งันี ้
1.ปัญหาความขัดแย้งของความคาดหวังต่อประสบการณ ์(จากตารางที่1) พบไดใ้นพืน้ท่ีชมวิวกอ้นหิน 

พืน้ที่ส  าหรบัดูดาว และพืน้ที่กางเต็นท์ โดยความขัดแย้งเป็นเรื่องการใช้เสียง ความพลุกพล่านของคน ความ
เบียดเสยีดจากขนาดพืน้ท่ีที่รองรบั และแสงรบกวนจากการท ากิจกรรมขา้งเคียง การแกปั้ญหาเป็นการจดัสรรพืน้ท่ีท า
กิจกรรมที่จะแยกกลุม่ที่ใชเ้สียงออกจากกลุม่ที่ตอ้งการความสงบและใหม้ีการจ ากดัเวลาการใชเ้สยีง แยกผูท้ี่ตอ้งการ
เห็นธรรมชาติมากกว่าเห็นผูค้นออกไปไวไ้กลจากจุดอ านวยความสะดวกเพื่อความไม่พลกุพล่าน จัดใหม้ีทัง้พืน้ที่
ขนาดย่อย ขนาดใหญ่ ปิดลอ้มหรือเปิดโล่งและใหม้ีป้ายแนะน าการเลือกใชพ้ืน้ที่ตามจ านวนคนในกลุม่และความ
ตอ้งการ จดัสรรพืน้ท่ีดดูาวที่งดใชแ้สงและเสยีง 

2. ปัญหาด้านความสะอาด พบในพืน้ท่ีที่เป็นสิง่อ านวยความสะดวกและพืน้ท่ีที่มีกิจกรรมสรา้งขยะ ไดแ้ก่ 
หอ้งน า้ รา้นคา้ พืน้ที่กางเต็นทป์ระกอบอาหาร แกปั้ญหาโดยการกระจายสิ่งอ านวยความสะดวกออกใหเ้พียงพอทั่ว
โครงการ ลดความหนาแนน่ของการท ากิจกรรมของกลุม่คนท่ีจะท าใหเ้กิดความสกปรกและขยะ 

3. ปัญหาด้านความสะดวก พบในพืน้ที่ท่องเที่ยวหลกั (จุดชมวิวหินและหน้าผา) แก้ปัญหาโดยการ
ออกแบบให้ผูใ้ช้ทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงพืน้ที่กิจกรรมได ้อย่างนอ้ยที่สุดคือบริเวณที่ เป็นจุดหมายหลกัของแหล่ง
ทอ่งเที่ยวควรตอ้งเขา้ถึงไดท้กุคน 

4. ปัญหาด้านความปลอดภัย พบในพืน้ที่เปลี่ยวตอนกลางคืน และจุดที่มีความเสี่ยงจากพงัทลายของ
กลุม่หินจากกิจกรรมปีนป่าย แกปั้ญหาโดยกระจายเจา้หนา้ที่ดแูล ก าหนดการเขา้ถึงในช่วงกลางคืนและการเขา้ถึงจดุ
เสีย่งที่เป็นอนัตรายพรอ้มทัง้ใหค้วามรูเ้พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 

5. ปัญหาด้านความเป็นระเบียบ พบบนพืน้ที่ที่เป็นจุดรวมผูค้น แกไ้ขโดยการรวบรวมและควบคมุพืน้ที่
ส  าหรบักิจกรรมบางอย่างให้มีขอบเขตชัดเจนไว้ในจุดที่ เหมาะสม ได้แก่ การจอดรถ ถนน ลานกางเต็นท์ ลาน
อเนกประสงคส์  าหรบัท ากิจกรรมและตลาดนดั 
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บทประพันธ์เพลง “เสียง ภาษา กลอนผญา” 
Music composition “Sound Language Phaya” 
คุณูปการ ธรรมศริิ Kunupakarn thammasiri  

                                                                                                        

 
บทคัดย่อ 

“เสียง ภาษา กลอนผญา” เป็นบทประพันธ์ที่น าบทกลอนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เรียกว่ากลอนผญามาน าเสนอในรูปแบบของบทประพันธ์ที่
ต้องการถ่ายทอดข้อความ ความหมายของบทกลอน และการตีความเนื้อหาของบทกลอน เพ่ือเป็น
แนวทางการประพันธ์ โดยบทประพันธ์ประกอบด้วยชุดเสียงจ านวน 3 ชุด ได้แก่ 1) เสียง 2) ภาษา 
3) ความหมาย เป็นการใช้สัมผัสของบทกลอน เรื่องราว และความหมายของบทกลอนผ่านสัญญาณ
ดิจิทัล โดยใช้รหัสมอร์สเป็นตัวก ากับจังหวะและใช้การอ่านบทกลอนที่บันทึกไว้ และดัดแปลงด้วย
การบรรเลงกลับหลังและการบรรเลงด้วยความเร็วช้าที่แตกต่างกัน ท าให้เกดิเป็นผลงานที่มีรูปแบบ
ของเสียงที่สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดข้อความออกมาได้จากการผสมผสานแนวคิดการฟังและ
แนวคิดการประพันธ์จากนักประพันธ์ในศตวรรษที่ 20  
ค าส าคัญ  กลอนผญา สัญญาณดิจิทัล รหัสมอร์ส 
 
Abstract 
 “Sound Language and Phaya” is a composition representing Thailand’s 
Northeastern local form of poetry, Phaya. That explain about message and meaning 
The composition uses three set of sounds: 1) sound, 2) language, and 3) meaning. The 
composition utilises rhymes, stories and meaning as source data for digital signals and 
using Morse code to identify rhythms. Readings of the poem were pre-recorded and 
played backward or played at various speeds. 
Keywords: Phaya, Digital signal, Morse code 
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บทน า 
ภาษา เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกจากบุคคลหนึ่งไปถึงบุคคล

หนึ่ง ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจ ในเรื่องต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต ความเป็นมา สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ประเพณีและรวมไปถึงงานวรรณกรรม ซึ่งในพ้ืนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาค
อีสานนั้นถือว่ามีพ้ืนที่กว้างใหญ่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  และภาษาอีสาน เป็นภาษาถิ่นหลัก 
และภาษาแม่ของคนอีสานในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผู้พูดประมาณร้อยละ  95 
ของประชากรทั้งภูมิภาค (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2517: 1 อ้างอิงในสราภรณ์ สุวรรณแสง และ รัตนา จันทร์
เทาว์, 2559  74) แต่ปัจจุบันการพูดภาษาไทยถิ่นลดบทบาทอย่างต่อเนื่องทั้งจ านวนผู้พูดและ
สถานการณ์การพูด จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทางภาษาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พบว่าคนรุ่นใหม่ในหลายถิ่น ทั้งภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง พูดภาษาถิ่นของตนโดย
ใช้ส าเนียงท้องถิ่นแต่ใช้ค าภาษากรุงเทพฯ นอกจากนี้คนรุ่นใหม่อีกเป็นจ านวนมากท่ีถูกสอนให้พูดแต่
ภาษากรุงเทพฯตั้งแต่เด็กจึงพูดแต่ภาษากรุงเทพฯทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน  จนไม่กล้าพูดภาษาถิ่น 
(ประคอง นิมมานเหมินท์, 2543: 16 อ้างอิงใน รัตนา จันทร์เทาว์, 2550  14) ซึ่งตรงกับผลการศึกษา
ของรัตนา จันทร์เทาว์ ที่ศึกษาเรื่อง การพูดปนภาษาระหว่างภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทยกลาง
ของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น พบว่านักที่เรียนในตัวจังหวัดพูดภาษาไทยถิ่นอีสานปนกับค าศัพท์
ภาษาไทยกลางมากกว่านักเรียนที่เรียนในโรงเรียนระดับอ าเภอ โดยเหตุผลส่วนหนึ่งของการปน
ค าศัพท์ดังกล่าวเกิดจากการสูญเสียค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตแบบคนในอีสานในอดีต 
(รัตนา จันทร์เทาว์, 2550  14 – 15) นอกจากนี้ค าที่เป็นส านวนไทยถิ่นอีสานนั้นมีแนวโน้มว่าจะสูญ
หายไป จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงส านวนภาษาไทยถิ่นอีสานของวชิรา  บุญเกื้อ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกอยู่ในช่วงวัย 55 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่สองอยู่ในช่วงวัย 15 
- 20 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ทราบความหมายหรือไม่สามารถบอกความหมายส านวนไทยถิ่นอีสาน
ได้จ านวน 13 ส านวน จาก 35 ส านวน ส่งผลให้ในอนาคตส านวนภาษาไทยถิ่นอีสานอาจสูญหายไป 
(วชิรา บุญเกื้อ, 2553  61) ธวัช ปุณโณ ได้กล่าวว่า ค าผญา คือส านวนภาษิตที่ชาวอีสานพูดจากัน
ส่วนใหญ่หนุ่มสาวเกี่ยวพาราสีกัน มักใช้ค าพูดที่มีความหมายโดยนัย เพราะเห็นว่าเป็นค าพูดที่
ความหมายดีคารมคมคาย และยังมีความหมายหลายแง่มุม 

ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากบทกลอนภาคอีสานเนื่องจากเติบโตในภาคอีสาน จึงได้หยิบยก
รูปแบบกลอนผญาในด้านของภาษาและสัมผัสมาใช้ในงานประพันธ์เพ่ือท าให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและ
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เข้าใจในเรื่องกลอนผญามากขึ้นเนื่องด้วยบทกลอนเหล่านี้เป็นบทกลอนที่ยากที่คนรุ่นใหม่จะหา
ความหมายและความเข้าใจในด้านสัมผัสเพราะเป็นค าพูดที่ต่อเนื่องมา หรือจ ากันต่อ ๆ มา ไม่มีการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างจริงจัง (สุระ อุณวงศ์, 2551  1) 

ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เรื่องเสียงภาษากลอนผญาผู้ประพันธ์ได้ท าการศึกษา
กลอนผญาในด้านภาษาและสัมผัสของอาจารย์ประมวลพิมพ์เสนจากในหนังสือของท่านซึ่งรวบรวมไว้
โดยคัดเลือกมาจ านวนหนึ่งบทแล้วน ามาบันทึกเสียงค าอ่านบทกลอนและน าเสียงเหล่านั้นมาเข้าสู่
กระบวนการทางการประพันธ์ทั้งในด้านเทคนิคแนวทางของมูสิคคอนแคร็ตท าให้เกิดการผสมผสาน
ด้านความหมายของภาษาและการประพันธ์ของดนตรีในยุคศตวรรษที่ 20 

บทประพันธ์จะน าเสนอให้เห็นถึงรูปแบบแนวคิดการฟังและแนวคิดดนตรีในศตวรรษที่  20 
และน าองค์ประกอบจากกลอนผญาในเรื่อง ค าสัมผัสและความหมายในภาษาไทยถิ่นอีสานมา
ผสมผสานเพื่อสร้างบทประพันธ์ 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. สร้างบทประพันธ์ จากการสังเคราะห์เสียง ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ตามหลักทฤษฎี และจัด
วางเสียง เพ่ือบอกเล่าถึงความหมายของค ากลอนภาษาอีสาน  

2. เพ่ือเรียนรู้รูปแบบของการใช้ค ากลอนผญา การใช้ค าสัมผัสต่าง ๆ 
3. ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความหมายกลอนผญาเพ่ือให้ผู้ที่สนใจน าแนวทางการ

ประพันธ์ไปศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
การสร้างสรรค์บทประพันธ์ เสียง ภาษา กลอนผญา ผู้ประพันธ์ไดศ้ึกษาวิธีการวิจัยดังนี้ 
1. ศึกษาบทกลอนผญาในรูปแบบการใช้ค าสัมผัสและศึกษาภาษาไทยถิ่นอีสาน 
2. บันทึกเสียงค าอ่านกลอนผญา 
3. ศึกษาเสียงสัญญาณดิจิทัล 
4. ทดลองสร้างบทประพันธ์เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวคิดต่าง ๆ 
5. สร้างสรรค์ผลงานประพันธ์ดนตรี 
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ผลการวิจัย 
 บทประพันธ์เสียงภาษากลอนผญาผู้ประพันธ์ได้น ากลอนผญาจากหนังสือของอาจารย์
ประมวลพิมพ์เสนเป็นศิลปินดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาวรรณศิลป์ปี 2549 และใช้สัมผัสวรรคตอนรวม
ไปถึงการตีความหมายของค าในบทกลอนเพ่ือน าไปประพันธ์ในทั้งสามชุดเสียง โดยผู้ประพันธ์ได้
ศึกษาและคัดเลือกมาจ านวน 1 บทโดยมีองค์ประกอบความรู้ที่ศึกษาดังนี้ 

1. สัมผัสของกลอน  
สัมผัสของกลอนที่เลือกมานั้นมี 2 สัมผัส ได้แก่ ค าว่าสร้าง กับ ทาง และ ป้า กับ ท่า โดยค า

ที่สัมผัสกันนั้นดูจากการออกเสียงและใช้สระซึ่งไม่ได้ยึดตามวรรณยุกต์แต่อย่างใด  
เฮามาพากันสร้าง     ทางอีสานให้เฮืองฮุ่ง 
ซุมหมู่ลุงและป้า     เพ่ินคอยท่าหมู่เฮา  

 
2. ความหมายของกลอนผญา 

แปลได้ว่า เราจงมาช่วยกันสร้างบ้านเมืองทางอีสานของเราให้รุ่งเรืองญาติพ่ีน้องเราพวกเขา
รอคอยเราอยู่ ค าว่าเฮาแปลว่าเราหรอตัวเรา (ดร.ปรีชา พิณทอง,2532  1034) ส่วนค าว่าเฮืองฮุ่ง
แปลมาจากค าในภาษาถิ่นอีสานแปลว่ารุ่งเรือง ค าว่าซุมหมู่หมายถึง กลุ่มหรือพวก เพ่ินแปลได้ว่า 
ท่าน ค าว่าท่าแปลได้ว่า รอ (ประมวล พิมพ์เสน,2553  53)  ซึ่งเมื่อรวมทั้งประโยคแล้วนั้นก็แปลได้
ว่า เราจงมาช่วยกันสร้างบ้านเมืองทางอีสานของเราให้รุ่งเรืองญาติพ่ีน้องเราพวกเขารอคอยเราอยู่ 
 

ในการสร้างบทประพันธ์เสียงภาษากลอนผญานั้นผู้ประพันธ์ได้ศึกษาเรื่องสัมผัสและ
ความหมาย เพ่ือน ามาใช้ในงานประพันธ์ ซึ่งมีท้ังหมด 3 ชุดเสียงดังนี้ 

 
ชุดเสียงที่ 1: เสียง 

ผู้ประพันธ์ได้สร้างเงื่อนไขของการประพันธ์โดยใช้วิธีถอดพยัญชนะและวรรณยุกต์ 
จากสัมผัสในกลอนผญาโดยเทียบค่าของตัวอักษรได้แก่ค าว่า สร้าง ทาง ป้า ท่า จากภาพตารางที่ 1 
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ภาพที่ 1 ภาพตารางแสดงล าดับต่างๆของพยัญชนะ รูปสระและรูปวรรณยุกต์ 
 

จากภาพตารางที่ 1 เป็นภาพการแสดงล าดับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์แทนตัวเลข โดย
พยัญชนะมีจ านวน 44 ตัว วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง และในเสียงสระ 32 นี้ มีเสียงซ้ ากันอยู่ 8 เสียง 
ซึ่งเป็นสระเกิน คือ ฤ ฤา ฦ ฦา อ า ไอ มอ เอา เพราะฉะนั้นจึงมีเสียงสระไทยต่างกันเพียง 24 เสียง
เท่านั้น (อุปกิตศิลปะสาร, 2511  5 อ้างอิงใน กระทรวงศึกษาธิการ,2552  80) 

ผู้ประพันธ์ได้ใช้หลักการอ่านแบบสะกดค าหรือแจกลูกค าซึ่งเป็นวิธีการใช้ในการอ่านค าใน
หลักภาษาไทย เพ่ือที่จะทราบค าสัมผัสว่ามีความสอดคล้องกันในเรื่องสระกับรูปเสียงของค าอย่างไร 
จากคู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดค าระบุว่า การอ่านแบบสะกดค า เป็นการอ่านโดย
สะกดค า หรือออกเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ การันต์ ที่ประกอบเป็นค า ดังนั้นจาก
นิยามดังกล่าว ผู้ประพันธ์ได้ใช้นิยามหลักการอ่านแจกลูกหรือการอ่านแบบสะกดค าหาย่านความถี่
เพ่ือใช้ในการประพันธ์โดยการแทนค่าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ จากภาพตารางที่ 1 ยกตัวอย่าง
เช่น ค าว่าสร้าง มีจ านวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์จ านวน 5 ตัวได้แก่ 1) ส =40 2) ร =35  
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3) สระอา =2 4) ง =7 5) ไม้โท =2 ดังนั้นเมื่อน าผลลัพธ์มารวมกันเท่ากับ 40+35+2+7+2 จึงได้
ผลลัพธ์ค าว่าสร้างเท่ากับ 86 เฮิรตซ์ ค าว่าทาง มีจ านวนพยัญชนะและสระจ านวน 3 จ านวนได้แก่ 1) 
ท =23 2) า =2 3) ง =7 ดังนั้นเมื่อน าผลลัพธ์มารวมกันเท่ากับ 23+2+7 จึงได้ผลลัพธ์ค าว่าทาง
เท่ากับ 32 เฮิรตซ์ ค าว่า ป้า มีจ านวนพยัญชนะและสระจ านวน 3 จ านวนได้แก่ 1) ป =27 2) สระอา 
=2 3) ไม้โท =2 ดังนั้นเมื่อน าผลลัพธ์มารวมกันเท่ากับ 27+2+2 จึงได้ผลลัพธ์ค าว่าป้าเท่ากับ 31 
เฮิรตซ์ ค าว่า ท่า มีจ านวนพยัญชนะและสระจ านวน 3 จ านวน ได้แก่ 1) ท =23 2) สระอา =2  
3) ไม้เอก =1 ดังนั้นเมื่อน าผลลัพธ์มารวมกันเท่ากับ 23+2+1 จึงได้ผลลัพธ์ค าว่าท่าเท่ากับ 26 เฮิรตซ์ 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงโครงสร้างสัมผัสและการเกิดข้ึนของช่วงเสียง 
 
นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ได้ก าหนดต าแหน่งการเกิดขึ้นของเสียงต่าง ๆ ด้วยวิธีการนับพยางค์ 

โดยค าว่าสร้างอยู่ในพยางค์ท่ี 5 จึงก าหนดให้ Sine wave ที่ 86 เฮิรตซ์เกิดข้ึนในวินาทีที่ 5 ค าว่าทาง
อยู่ในพยางค์ที่ 6 จึงก าหนดให้ Sine wave ที่ 32 เฮิรตซ์เกิดขึ้นในวินาทีที่ 6 ค าว่าป้าอยู่ในพยางค์ท
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16 จึงก าหนดให้ Square wave ที่ 31 เฮิรตซ์เกิดขึ้นในวินาทีที่ 16 ค าว่าท่าอยู่ในพยางค์ที่ 19 จึง
ก าหนดให้ Square wave ที่ 26 เฮิรตซ์เกิดข้ึนในวินาทีที่ 19 
 นอกจากนี้ผู้ประพันธ์ได้ตีความหมายของกลอนผญาในวรรคที่ 1  คือค าว่า “เฮามาพากัน
สร้างทางอีสานให้เฮืองฮุ่ง” มีความหมายว่า เราจงมาพากันสร้างพ้ืนที่ทางบ้านในภาคอีสานของเรา
ให้เจริญรุ่งเรือง ค าว่าพ้ืนที่ทางบ้านในภาคอีสานของเราก็คือพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 20 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดมีพ้ืนที่ตารางกิโลเมตรที่แตกต่างกัน 
ผู้ประพันธ์จึงน าตัวเลขตารางกิโลเมตรมาใช้ในการประพันธ์  โดยใช้ค่าตารางกิโลเมตรของแต่ละ
จังหวัดแทนค่าเป็นย่านความถี่ เพ่ือน าย่านความถี่เหล่านั้นไปท าการสุ่มย่านความถี่จ านวน 1000 
ตัวอย่างจากผลลัพธ์ของพ้ืนที่ตารางกิโลเมตร ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ 6946 ตาราง
กิโลเมตร ผู้ประพันธ์จึงได้ก าหนดค่าตั้งแต่ 6000 – 7000 ตารางกิโลเมตร เพ่ือสุ่มย่านความถี่และ
ระดับความดังเบาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะจบลงเมื่อโปรแกรมพบย่านความถ่ีที่ 6946 เฮิรตซ์เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความไม่สม่ าเสมอของพ้ืนที่ว่าจะต้องมีพ้ืนที่ขรุขระไม่ราบเรียบและมีความไม่สม่ าเสมอ 
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ภาพที่ 3 ภาพตารางแสดงข้อมูลของจังหวัดในภาคอีสาน 

แนวคิดที่ใช้ในการประพันธ์ 
ผู้ประพันธ์ได้แนวคิดดังกล่าวจากบทประพันธ์ของ  Iannis Xenakis ในบทประพันธ์ที่ชื่อ 

Matastaseis ที่ใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็น กระบวนการค านวนทางคณิตศาสตร์และการก าหนด
สัดส่วนของสถาปัตยกรรมมาใช้ในการก าหนดย่านความถ่ีเสียง และองค์รวมของเสียง 
และเรียกแนวทางนี้ว่า Stochastic music ที่ไม่เพียงใช้หลักความน่าจะเป็นและการค านวนทาง
คณิตศาสตร์เพียงเท่านั้นแต่ยังมีกระบวนการจัดระบบการสุ่มเลือก จากค่าความแตกต่างที่มีการเก็บ
ข้อมูลเอาไว้ ซึ่งการสุ่มเลือกนี้ไม่ได้ไร้กฎเกณฑ์หรือเป็นแค่การสุ่มแต่ยังมีแบบแผน และมีปัจจัย
บางอย่างคอยก าหนดควบคุมความน่าจะเป็นของการสุ่ม นอกจากนี้ยังเซนาคิสยังใช้ทฤษฎีความ
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น่าจะเป็นนี้ในการก าหนด เสียงสูงต่ า ความสั้นยาว แล้วก็ความดังเบา (ณัฐพล ดีค า, 2561  223-
224) 
ชุดเสียงที่ 2: ภาษา 
 ผู้ประพันธ์ได้ถ่ายทอดบทกลอนผญาโดยใช้สัญญาณดิจิทัลและใช้รหัสมอร์สถอดค าในบท
กลอนผญา เพ่ือใช้ในการก ากับจังหวะดังนี้ 
 

ภาพที่ 4 ภาพตารางแสดงค่ารหัสมอร์สเมื่อถูกถอดความจากค ากลอน 
 

จุดและขีดในรหัสมอร์สนั้น ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสัดส่วนของจังหวะที่เป็นหน่วยเวลาคือ จุดจะ
เท่ากับ 250 millisecond  หรือเท่ากับตัวเขบ็ต 2 ชั้น  ส่วนขีดจะเท่ากับ 500 millisecond หรือมี
ค่าเท่ากับเขบ็ต 1 ชั้น ในระดับความเร็ว 60 จังหวะต่อนาทีในอัตราจังหวะ 3/4 ซึ่งสามารถเขียนโน้ต
ได้ดังนี ้
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ภาพที่ 5 โน้ตจังหวะเมื่อแปลงจากรหัสมอร์สในชุดเสียงที่ 2 
 

เมื่อได้สัดส่วนของจังหวะแล้วผู้ประพันธ์ได้แทนค่าค าจากกลอนผญาโดยใช้หลักการเดียวกับ
ชุดเสียงที่ 1 ด้วยการใช้ตารางจากภาพที่ 1 สามารถถอดค าได้ทั้งหมด 21 ค า และมีค าที่ซ้ ากัน 2 ค า 
คือค าว่า เฮา และค าว่า หมู่ จึงเหลือค าจ านวน 19 ค า เมื่อได้ผลลัพธ์จากการถอดค าเป็นย่านความถี่
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แล้ว จึงน าย่านความถี่เหล่านั้นไปเข้าสู่กระบวนการสุ่ม โดยใช้สัญญาณดิจิทัลบรรเลงร่วมกับเสียงค า
อ่านกลอนท่ีบันทึกไว้ตามสัดส่วนจังหวะที่ก าหนดโดยรหัสมอร์สจากภาพที่ 5 
 
แนวคิดที่ใช้ในการประพันธ์ 
 ผู้ประพันธ์ใช้รหัสมอร์สจากแนวคิดการฟังจากหนังสือ Audio-Vision ของมิเชล ซิออง 
(Michel Chion) นักประพันธ์ นักทฤษฎีเกี่ยวกับเสียง ที่ได้น าเสนอแนวคิดการฟังแบบ ซีแมนติค ลิ
สเสนนิ่ง (Semantic listening) เป็นการฟังที่ใช้รหัสหรือภาษาและข้อความในการตีความ ทั้งใน
รูปแบบการพูดภาษาเพ่ือสื่อสาร และ การใช้รหัสมอร์ส หรือรหัสอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน การฟังแบบ
ซีแมนติค ลิสเสนนิ่งจึงเป็นการฟังที่รับรู้ได้ทั้งเสียงและรับรู้การสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความ
ได้พร้อมกัน (Chion, 1994: 28) 

ผู้ประพันธ์ได้แนวคิดการใช้เสียงที่บันทึกไว้มาบรรเลงจากลักษณะดนตรีแบบ Musique 
Concrète เป็นลักษณะงานประพันธ์ที่น าเอาเสียงที่เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งไม่ใช่เสียงดนตรีหรือเป็น
เสียงดนตรี โดยเสียงต่างๆที่ได้มาจะถูกน ามาท าการทดลอง (Experimental Sounds) โดยเทคนิค
ต่างๆที่มีในสมัยนั้นเช่น ตัด (cut), เฉือน (splice), Loop, ท าซ้ า (duplicate) ทฤษฎีต่าง ๆ ได้ถูก
พัฒนาโดย Pierre Schaeffer ในช่วงศตวรรษท่ี 1940 (ชาญ ชัยพงศ์พันธุ์, 2550  178) 
ชุดเสียงที่ 3: ความหมาย 

ผู้ประพันธ์แปลความหมายบทกลอนผญาจากภาษาไทยอีสานเป็นภาษาไทยกลาง จากนั้นจึง
ใช้รหัสมอร์สแทนพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ เพ่ือใช้ในการก ากับจังหวะดังนี้ 
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ภาพที่ 6 ภาพตารางแสดงค่ารหัสมอร์สเมื่อถูกถอดความจากความหมายของค ากลอน 

 
จุดและขีดในรหัสมอร์สนั้น ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสัดส่วนของจังหวะที่เป็นหน่วยเวลาคือ จุดจะ

เท่ากับ 250 millisecond  หรือเท่ากับตัวเขบ็ต 2 ชั้น ส่วนขีดจะเท่ากับ 500 millisecond หรือมี
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ค่าเท่ากับเขบ็ต 1 ชั้น ในระดับความเร็ว 60 จังหวะต่อนาทีในอัตราจังหวะ 3/4 ซึ่งสามารถเขียนโน้ต
ได้ดังนี ้

ภาพที่ 7 โน้ตจังหวะเมื่อแปลงจากรหัสมอร์สในชุดเสียงที่ 3 
 

เมื่อได้สัดส่วนของจังหวะแล้ว ผู้ประพันธ์ได้แทนค่าความหมายกลอนผญาแต่ละค าโดยใช้
หลักการเดียวกับชุดเสียงที่ 1 ด้วยการใช้ตารางจากภาพที่ 1 สามารถถอดค าได้ทั้งหมด 26 พยางค์ 
และมี 1 ค า ที่ปรากฏ 4 ครั้ง คือค าว่า เรา จึงเหลือค าจ านวน 23 พยางค์ เมื่อได้ผลลัพธ์จากการถอด
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ค าเป็นย่านความถี่แล้ว จึงน าย่านความถี่เหล่านั้นไปเข้าสู่กระบวนการสุ่มโดยใช้สัญญาณดิจิทัล
บรรเลงตามสัดส่วนจังหวะที่ก าหนดโดยรหัสมอร์สจากภาพที่ 4 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาบทกลอนผญาเพื่อสร้างเป็นแนวทางการประพันธ์จ านวน 3 ชุดเสียง  
ชุดเสียงที่ 1 เป็นการพิจารณาค าสัมผัสจากบทกลอนและการตีความโดยการก าหนด

ต าแหน่งพยางค์ของค าสัมผัสเป็นหลักวินาทีเพ่ือใช้ในการวางเสียงในการประพันธ์ ท าให้พบว่าเมื่อน า
แนวทางนี้ไปใช้ในการประพันธ์อาจจะท าให้หลักการในชุดเสียงดังกล่าวไม่สามารถน าไปใช้ได้กับทุก
บทกลอนเนื่องจากบทกลอนผญาบางบทอาจจะไม่มีค าสัมผัส จึงสอดคล้องกับค าพูดของอาจารย์
ประมวล พิมพ์เสนที่กล่าวว่า บทกลอนผญาเป็นค าคม ค าสุภาษิต ค าเปรียบเทียบ เปรียบเปรย อุปมา 
อุปไมย บางครั้งอาจจะไม่มีสัมผัส บางครั้งอาจจะมีหลายสัมผัสได้ เหมือนกับค าสุภาษิตของทางภาค
กลาง (ประมวล พิมพ์เสน,2553) ส่วนการตีความของบทกลอนนั้นก็ไม่สามารถท าได้ในทุกบทกลอน
เนื่องด้วยบทกลอนผญาไม่ได้มีบริบทหรือการเปรียบเปรยและการใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกันทุก
บทกลอน 

ชุดเสียงที่ 2 และชุดเสียงที่ 3 เป็นการน าข้อความบทกลอน และ ความหมายของบทกลอน
มาใช้ในการประพันธ์โดยถอดข้อความและความหมายออกมาเป็นรหัสมอร์สในการประกอบจังหวะ
เพ่ือต้องการให้ชุดเสียงดังกล่าวมีรูปแบบการฟังตัวเสียงที่ไม่ทราบที่มาแต่สามารถถ่ายทอดเป็นการ
สื่อสารหรือข้อความออกมาได้ ซึ่งแนวคิดของนักประพันธ์สอดคล้องกับหลักแนวคิดการฟังแบบซี
แมนติคของมีเชลซีอองที่กล่าวว่า แนวคิดการฟังแบบซีแมนติค เป็นการฟังที่ใช้รหัสหรือภาษาและ
ข้อความในการตีความ ทั้งในรูปแบบการพูดภาษาเพ่ือสื่อสาร และ การใช้รหัสมอร์ส หรือรหัสอ่ืน ๆ 
ที่มีความซับซ้อน การฟังแบบซีแมนติค จึงเป็นการฟังที่รับรู้ได้ทั้งเสียงและรับรู้การสื่อสารที่ถ่ายทอด
ออกมาเป็นข้อความได้พร้อมกัน (Chion, 1994: 28) และแนวคิดของการฟังแบบอคูสเมติกที่ปิแอร์
แซฟเฟอร์ได้อธิบายไว้ว่า การฟังชนิดนี้ก็คือการฟังเสียงที่ได้ยินโดยที่ไม่รู้แหล่งที่มาของเสียงว่าเป็น
เสียงของอะไร จึงท าให้เราตั้งใจและจดจ่ออยู่กับเสียงนั้น ๆ การฟังเสียงแบบอะคูสเมติกไม่จ ากัดว่า
จะเป็นเสียงจากธรรมชาติหรือเสียงที่ผ่านการสังเคราะห์ เพียงแต่เสียงทีไ่ด้ยินไม่ทราบที่มาหรือวัตถุก็
ถือว่าเป็นการฟังแบบอะคูสเมติก (วุฒิชา เครือเนียม, 2560: 20)  



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                       A284 

 

ผู้ประพันธ์ได้ก าหนดเสียงในชุดเสียงที่ 1 และชุดเสียงที่ 3 ให้เป็นเสียงสัญญาณดิจิทัลหรือ
สัญญาณซายเวฟ ส่วนชุดเสียงที่ 2 ก าหนดให้เป็นเสียงค าอ่านกลอนที่บันทึกไว้ ที่เล่นเดินหน้าและ
ถอยหลังด้วยการสุ่มเพ่ือให้ชุดเสียงทั้งสามชุดเกิดเป็นการผสมผสานระหว่างเสียงไฟฟ้าและเสียงค า
อ่านบทกลอน ท าให้สอดคล้องกับค าพูดของสต๊อกเฮาเซนที่กล่าวว่า เมื่อวัตถุดิบที่เราจ าเป็นต้องใช้
จริง ๆ ในขณะนี้ มีแค่ซายเวฟเท่านั้น(หมายถึงปี ค.ศ. 1955) สิ่งที่ต้องท าต่อไปก็คือการเชื่อมเสียง
ร้องที่มีภาษาเข้ากับเสียงไฟฟ้าและได้กล่าวอีกว่า การเชื่อมเสียงที่มีอยู่ให้เข้ากับเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมา
ควรจะต้องเป็นธรรมชาติที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเสียงร้องนั้นได้รับการปรุงแต่งและหลอม
รวมเข้าไปในโลกแห่งเสียงไฟฟ้าแล้ว (บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ, 2552: 33) 

จากการที่น าหลักการแนวคิดทั้งสามชุดเสียงมาประพันธ์กับบทกลอนผญาจึงได้ผลออกมาว่า 
ชุดเสียงที่ 1 ไม่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการประพันธ์ได้เนื่องจากบทกลอนผญานั้น  มีรูปแบบ
ของสัมผัสที่หลากหลายและบางบทกลอนก็ไม่มีสัมผัส  ซึ่งท าให้แนวทางการใช้ชุดเสียงที่ 1 ไม่
สามารถใช้ได้กับทุกบทกลอน ส่วนชุดเสียงที่ 2 และชุดเสียงที่ 3 สามารถน าแนวทางไปใช้กับบท
กลอนผญาได้ เพราะทั้งสองแนวทางนี้เป็นการน าข้อความและความหมายของข้อความในบทกลอน
มาเป็นแนวทางในการประพันธ์ 

ผลที่ได้จากการประพันธ์ท าให้ผู้ฟังเกิดประสบการณ์ในการฟังที่หลากหลาย  เกิดความรู้
ความเข้าใจในการในหลักการแนวคิดของการประพันธ์ที่น าบทกลอนที่มีอยู่แล้วมาต่อยอด  ถ่ายทอด
เพ่ือเกิดเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ พัฒนา และจุดประกายให้มีผู้สนใจในบทกลอนเหล่านี้มากขึ้น 

 
สรุปผล 
 ผู้ประพันธ์ต้องการสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์โดยได้รับแรงบันดาลใจด้านบทกลอนที่
เป็นภาษาไทยถิ่นอีสาน โดยใช้ดนตรีดิจิทัล ท าให้เกิดผลงานประพันธ์ “เสียง ภาษา กลอนผญา” ที่
สะท้อนค าสัมผัสและความหมายของบทกลอน ที่มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหารูปแบบวิธีการและ
แนวคิดต่าง ๆ พัฒนาแนวทางการประพันธ์จากการผสมผสานแนวคิดการฟังอคูสเมติกและเซแมนติค
ของมิเชล รีอองและแนวคิดการประพันธ์จากนักประพันธ์ในศตวรรษที่ 20 ท าให้เกิดเป็นแนวทางการ
ประพันธ์ที่สามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดข้อความและความหมายที่น ามาประพันธ์พร้อม ๆ กับการ
ฟังผลงานการประพันธ์ในเวลาเดียวกัน และเป็นการประพันธ์ที่พิจารณาองค์ประกอบของบทกลอน
ในเรื่องของค าสัมผัสด้วยการก าหนดเสียงของค าสัมผัสแล้วจัดวางเป็นหน่วยเวลา ท าให้ทราบถึงช่วง
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ระยะของเสียงที่สัมผัสกันของค าและการใช้นิยามจากหลักการแจกลูกค าที่ไม่เพียงแต่หาผลลัพธ์ของ
ย่านความถี่ด้วยหลักทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการประพันธ์แต่ยังทราบถึงหลักค าของค าสัมผัสว่า
สอดคล้องกันในเรื่องของรูปเสียงอันเป็นการผสมองค์ความรู้ หลักการและความเข้าใจเข้าด้วยกัน 
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การศึกษาอัตลักษณท์างสถานทีข่องเยาวราชและผลกระทบจากรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน า้เงิน 
A study of Identity of Place of Yaowarat and impact of Blue line Underground train. 
 
ไพลนิ ส าเภา1  
Pailin Sampao1  
    

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความเป็นสถานที่  (Place) อัตลักษณ์ทางสถานที่ 

(Identity of Place)  และศึกษาองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มที่ท  าใหเ้กิดอตัลกัษณท์างสถานที่ของเยาวราช  เพื่อ
น ามาวิเคราะหแ์ละท าขอ้เสนอแนะท่ีจะรองรบัผลระทบจากรถไฟฟา้ใตด้ินสายสนี า้เงิน  

วิธีวิจัยท าโดยเก็บขอ้มูลภาพถ่ายที่ระบุถึงเยาวราชจากโซเชียลมีเดีย น ามาจัดกลุ่มภาพถ่ายออกเป็น
สภาพแวดลอ้มแบบต่าง ๆ  วิเคราะหเ์นือ้หาของภาพและน าภาพเหลา่นัน้มาใชต้่อเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ต่ออตัลกัษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช โดยใชภ้าพที่มีสภาพแวดลอ้มครบทุกแบบในเยาวราช น าไปถามกับกลุ่ม
ตวัอยา่งตา่งกนั 2 กลุม่ คือนกัทอ่งเที่ยว และคนในชมุชนเยาวราช  

ผลจากการเก็บขอ้มูลพบว่า อตัลกัษณ์ทางสถานที่ของคนในเยาวราช และนกัท่องเที่ยวมีความคลา้ยกัน
ตรงที่มองวา่ลกัษณะรว่มแบบจีนนัน้เป็นสว่นท่ีส าคญัที่สดุที่ท  าใหเ้กิดอตัลกัษณ ์แต่จะต่างกนัตรงที่คนในเยาวราชจะ
ใหน้ า้หนกักบักิจกรรมคา้ขายมากกวา่ทางกายภาพ ในขณะที่นกัทอ่งเที่ยวจะใหน้ า้หนกัไปที่กายภาพท่ีมีลกัษณะรว่ม
แบบจีนที่ชัดเจน และรองลงมาคือกายภาพที่ดูเก่าแก่มากกว่ากิจกรรมการคา้ขาย ผลของขอ้มูลน าไปสู่ขอ้สรุปที่
อา้งอิงจากแนวคดิเรือ่งความเป็นสถานท่ี คือ อตัลกัษณท์างสถานท่ีของเยาวราชควรจะยดึโยงกบัวิถีชีวิตและรากเหงา้
ของคนในเยาวราช มีองค์ประกอบที่ท าให้เกิดอัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราช 3 แบบซ้อนทับกันอยู่ คือ 
ลกัษณะรว่มแบบจีน กิจกรรมคา้ขาย และชมุชนเก่าแก่ ซึง่องคป์ระกอบเหลา่นีป้รากฏเป็น อตัลกัษณท์ี่ส  าคญัตา่งกนั
ไปในแต่ละพืน้ที่ยอ่ยในเยาวราช ท าใหต้อ้งแบ่งพืน้ที่ย่อยเพื่อวิเคราะหข์อ้เสนอแนะส าหรบัเป็นแนวทางการรกัษาอตั
ลกัษณท์างสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาที่มาจากผลกระทบจากรถไฟฟา้ใตด้ินสายสนี า้เงิน 

ค าส าคัญ  :  เยาวราช, ความเป็นสถานท่ี, อตัลกัษณท์างสถานท่ี 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the concept of place and identity of place. It studies 

the components of the environment relating to the identity of  place of Chinatown Yaowarat in order to 
predict the impact of the operation of the Blue Line underground train in the area.Identity of place in this 
research is a number of distinctive features of the place which indicate the fact of being what the place 
is.  

                                         
1 สาขาภมูิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10202 ประเทศไทย 

  Division of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, Faculty of Science, Silpakorn University, Bangkok 10202, Thailand. 
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Data collection was done by photograph posted by public on social media with labeled the 
word “Yaowarat” These photos were grouped into category of image of environments and then used in a 
questionnaire asking about the identity of place of Yaowarat. The questionnaires respondents were 2 
main different sample groups; the tourist and the local people who live in Yaowarat. 

Data analysis revealed that while there were similarities between local people in Yaowarat 
and tourist. The opinions of residents and tourist indicate that physical Chinese characteristics of building 
were an important part of the identity of Yaowarat. Differences were found, While Yaowarat residents paid 
more attention to the image of trading activities and daily life than physical features, the tourists paid 
more attention to physical features of Chinese characteristics and its history related stories features over 
trading activities appeared the photos. 

Research findings lead to conclusion that based on the concept of place,The identity of 
place of Yaowarat is linked to the way of life and the roots of the local people in Yaowarat. There are 3 
elements that create the identity of the place of Yaowarat; Chinese characteristics, the trading activities, 
and the old community. It is apparent that the identity is different in each sub-area of Yaowarat. Based on 
such findings, Yaowarat area may be divided into sub-areas and guidelines for each were their 
formulated as recommendations in order to maintain the identity of place of Yaowarat against the 
changes that way be brought about by impacts of the blue line underground train. 
 Keyword : Yaowarat, Place, Identity of Place 
 

1.บทน า 
 เยาวราชเป็นสถานท่ีที่มีอตัลกัษณ ์และมีความโดดเดน่ แตเ่ยาวราชมีสภาพแวดลอ้มหลายแบบ และมีความ
ซบัซอ้น จึงตอ้งท าความเขา้ใจว่าอัตลกัษณ์ทางสถานที่คืออะไรเพื่อจะตอบค าถามว่าอัตลกัษณ์ทางสถานที่ของ
เยาวราชคืออะไร การมาถึงของรถไฟฟ้าใตด้ินสายสีน า้เงินที่ท  าใหก้ารเขา้ถึงสะดวกขึน้ คาดการณว์่าจะมีผลท าให้ 
อัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเสนอแนวทางเพื่อใช้ยึดเป็นหลักการในการพัฒนา
สภาพแวดลอ้ม และกิจกรรม ของเยาวราช ตามความเหมาะสมกบัค าตอบเรือ่งอตัลกัษณท์างสถานท่ี  

2.วัตถุประสงค ์
 2.1 ศกึษาแนวคดิเรือ่งความเป็นสถานท่ี และอตัลกัษณท์างสถานที่  
 2.2 ศกึษาองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มที่ท าใหเ้กิดอตัลกัษณท์างสถานท่ีของเยาวราช 
 2.3 คาดการณผ์ลกระทบจากรถไฟฟา้ใตด้ินสายสนี า้เงิน ที่อาจมตีอ่อตัลกัษณท์างสถานท่ีของเยาวราช   
 2.4 เสนอแนะแนวทางเบือ้งตน้ท่ีจะรองรบัผลระทบจากรถไฟฟา้ใตด้ินสายสนี า้เงิน 

3.ทฤษฎีและวรรณกรรม 
งานวิจัยนีไ้ดศ้ึกษาแนวคิดเรื่องความเป็นสถานที่ และอตัลกัษณท์างสถานที่ เพื่อน าไปเป็นหลกัในการท า

ความเขา้ใจอตัลกัษณท์างสถานท่ีของเยาวราช Relph (1975: 1-55) ความเป็นสถานที่เป็นปรากฏการณอ์ยา่งหนึง่ที่
เกิดจากมนษุยผ์สานชีวิตตวัเองลงไปกบัโลก ท าใหเ้กิดความเป็นสถานท่ีที่ต่างกนั การรบัรูค้วามเป็นสถานท่ี โดยการ



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10                                                                                                                                  A289 

 

เช่ือมโยงขอ้มูลหลายอย่างเขา้ดว้ยกัน เรียกว่า ความรูส้ึกถึงความเป็นสถานที่  (Sense of Place) อัตลกัษณ์ทาง
สถานที่เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของคนที่มีต่อสถานที่ ในการรบัรูต้ัวแทนที่มีความโดดเด่น ตัวแทนนั้นคือ
คณุลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งของสถานท่ีนัน้ ๆ อตัลกัษณท์างสถานท่ีนัน้ควรจะสมัพนัธก์บัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 
แสดงออกมาในองคป์ระกอบที่ท าใหเ้กิดความเป็นสถานที่ คือ กายภาพ กิจกรรม และความหมาย 3 องคป์ระกอบนี ้
สมัพนัธก์นัอยา่งแยกไมอ่อก การท่ีคนเราเกิดความรูส้กึถึงความเป็นสถานที่ และรบัรูอ้ตัลกัษณท์างสถานท่ี มีการแบ่ง
คนออกเป็น 2 กลุ่ม คือคนใน และคนนอก ทัง้สองมีความตระหนกัถึงความเป็นสถานที่และอตัลกัษณ์ทางสถานที่
ตา่งกนัจากวตัถปุระสงคท์ี่มีต่อสถานที่ และความรูส้กึรว่มที่ต่างกนั จึงเป็นสมมติฐานของงานวิจยันีว้า่ความคิดของ
คน 2 กลุม่จะตา่งกนั  

การท าความเขา้ใจอตัลกัษณท์างสถานที่เป็นการท าความเขา้ใจต่อประสบการณ์ของคนต่อสถานที่ ในที่นี ้
คือเราตอ้งเขา้ใจคณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ในสถานท่ีทีท่  าใหเ้กิดอตัลกัษณ ์วิธีที่สะดวกที่สดุในการท าความเขา้ใจ
ประสบการณข์องคนตอ่สถานท่ีคือการใชภ้าพถ่าย วิจยันีจ้ึงศึกษาวิธีวิจยัแบบ Auto-Photography เป็นการท าความ
เขา้ใจประสบการณผ์ูอ้ื่นผา่นภาพถ่าย วิธีนีน้  าไปใชเ้ก็บขอ้มลูภาพถ่ายที่นกัท่องเที่ยวโพสตล์งโซเชียลมีเดีย    M. E. 
Thomas (2009: 1-2) ใหน้ิยามของ Auto-Photography วา่เป็นการพยายามมองโลกโดยผ่านดวงตาของใครบางคน 
ซึ่งการมองโลกผ่านคนอื่นนัน้เต็มไปดว้ยความซับซอ้น ท าใหก้ารไดร้บัมุมมองที่แทจ้ริงจากคนที่เราเขา้ไปมองนัน้
เป็นไปไมไ่ด ้แตว่ิธีนีเ้ป็นเครือ่งมือที่มีคณุภาพในการท าความเขา้ใจคณุสมบตัิของสภาพแวดลอ้ม และสถานท่ี ขอ้มลู
ที่มองเห็นในภาพถ่ายจะบอกกบัเราว่าผูถ้่ายภาพเขา้ไปมีสว่นรว่มกบับริบทอย่างไร ขอ้มลูจากภาพถ่ายเป็นขอ้มลูที่
เต็มไปดว้ยสญัลกัษณ์ตอ้งเอามาตีความต่อเพื่อวิเคราะหผ์ลของขอ้มูลต่อไป แต่การใช้วิธีนีต้อ้งระวงัการใส่อคติ
สว่นตวัตอนถ่ายภาพ การสมัภาษณ์ร่วมดว้ยจะท าใหไ้ดข้อ้มูลที่ตรงเป้าหมาย การใชภ้าพถ่ายเพื่อท าความเขา้ใจ
ความคิดคนเช่ือมโยงไปไดถ้ึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่มกัจะมองหาคุณลกัษณะบางอย่างที่เด่นออกมาและ
ถ่ายภาพเก็บไว ้Eyedropper Fill (2019) ปัจจุบนัพฤติกรรมการถ่ายภาพเพื่อโพสตล์งโซเชียลมีเดียเริม่มีอิทธิพลกบั
สถานที่ที่นกัท่องเที่ยวไปถึง โดยมีการออกแบบสถานท่ีเพื่อตอบรบัการถ่ายภาพโพสตล์งอินเตอรเ์น็ตโดยเฉพาะมาก
ขึน้ ภาพถ่ายที่แชรไ์ปในอินเตอรเ์น็ทมีอิทธิพลตอ่การรบัรูอ้ตัลกัษณท์างสถานท่ี ท าใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนไป
จากอตัลกัษณท์างสถานที่ท่ีแทจ้ริงที่ควรอา้งอิงจากวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน มมุมองและฉากที่สะดดุตามกัจะไดร้บั
ความสนใจท าใหม้ลูคา่ทางธุรกิจเพิ่ม เลยเป็นไปไดว้า่จะมีการท าตาม ๆ กนั ท าใหค้ณุลกัษณะบางอยา่งที่เป็นของแท้
ของทอ้งถ่ินหายไป  
4.วิธีการวิจัย 

ใช้การผสมกันระหว่างวิธีแบบ Auto-photography และวิธีสัมภาษณ์ โดยใช้หลักการการตีความผ่าน
ปรากฎการณค์วามรูส้กึของมนษุยต์อ่สถานท่ี การออกแบบวิธีวิจยัตลอดกระบวนการสรุปเป็นแผนภาพไดด้งันี ้
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ภาพที่ 1 แผนผงัแสดงวิธีวจิยั 

5.การเก็บข้อมูล 

 5.1 การเก็บขอ้มลูจากภาพถ่ายที่โพสตล์งโซเชียลมีเดีย เก็บจากแอปพลเิคชนั Instagram และ Facebook โดย
ผ่านการใช้ Hashtag ระบบที่ระบุถึงภาพที่โพสต์ ค าที่ใช้คือ #Yaowarat #Chinatownbangkok #Yaowaratchinatown 
เก็บขอ้มลูน ามาใชต้ีความ 457 ภาพ เวลาที่เก็บขอ้มลูคือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 ภาพที่โพสตม์ี
ความหมายที่คละกนัทกุช่วงเวลา น าภาพถ่ายมาแยกหมวดภาพตามความหมายที่สือ่เพื่อตีความขอ้มลู 

 5.2 การเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณค์นในชมุชนเยาวราช 3 คน โดยสมัภาษณแ์บบพดูคยุเจาะลกึ เลอืกคนที่
เป็นหวัหนา้ชมุชน หรอืมคีวามเขา้ใจในเยาวราชเป็นอยา่งดี  

 5.3 การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม กับ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือคนในชุมชนเยาวราช 24 ชุด คนนอก 55 ชุด ใช้
ภาพถ่ายตวัแทนจากหมวดถ่ายที่โพสตล์งโซเชียลมีเดยี เลอืกภาพที่มีสภาพแวดลอ้มแบบตา่ง ๆ  ของเยาวราชใหค้รอบคลมุ 
ใชท้ัง้หมด 38 ภาพ การใชแ้บบสอบถามดว้ยภาพเป็นวิธีที่ท  าความเขา้ใจความเป็นสถานที่ท่ีสะดวก โดยมีค าถามใหเ้ลอืก
คะแนนความชอบ และคะแนนความมีอตัลกัษณ ์การเก็บแบบสอบถามกบั 2 กลุม่ ช่วยใหเ้กิดการเปรยีบเทียบความเห็นได ้

 

 

 

เสนอแนะแนวทางการรักษาอัตลักษณ์ทาง
สถานที่ของเยาวราชที่เหมาะสม 
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6.ผลของข้อมูลและการตคีวามหมายข้อมูล 

6.1ขอ้มูลจากภาพถา่ยที่โพสตล์งโซเชียลมีเดีย และการแบ่งหมวดภาพตามความหมายที่สือ่  

 
ภาพที่ 2 การจ าแนกหมวดภาพตามความหมายที่สือ่ จากขอ้มลูภาพที่โพสตล์ง Instragram และ Facebook 

 จากหมวดภาพทัง้หมด ภาพที่ถกูโพสตม์ากที่สดุคือหมวดภาพถนนเยาวราชตอนกลาง จึงตีความไดว้่าถนน
เยาวราชตอนกลาง คือบริเวณที่เกิดความรูส้กึถึงความเป็นสถานที่ (Sense of Place) ส าหรบันกัทอ่งเที่ยว และมีอตั
ลกัษณ์ทางสถานที่ (Identity of Place) มาก โดยมาจากองคป์ระกอบที่มีลกัษณะร่วมแบบจีนเป็นหลกั ภาพที่มี
จ านวนโพสตร์องลงมาคือ หมวดอาหาร และ หมวดอาคารและวตัถทุางศาสนา หมวดอาหารนัน้แสดงถึงกิจกรรมที่
โดดเด่นของเยาวราชในความคิดของนกัท่องเที่ยว แต่ก็มีความคลาดเคลื่อนจากประเด็นอตัลกัษณท์างสถานที่ตรง
ที่ว่า การถ่ายภาพอาหารแลว้โพสตเ์ป็นวฒันธรรมสมยัใหม่อย่างหนึ่ง มากกว่าการตระหนกัถึงเรือ่งความเป็นสถานที่ 
หมวดอาคารและวตัถุทางศาสนา ที่มีคนสนใจโพสตม์ากนัน้มากจากความมีเอกลกัษณ์ในตัวเอง  จากหมวดภาพ
ทัง้หมดที่ถกูแบง่จะเห็นไดว้า่ นกัท่องเที่ยวมีประสบการณต์่อสถานที่ โดยมีการตระหนกัถึง ลกัษณะรว่มแบบจีนไชน่า
ทาวน ์กิจกรรมคา้ขาย ความเก่าแก่ดมูีประวตัิศาสตร ์และความเป็นชุมชน ความหมายเหลา่นีอ้าจตีความต่อไดว้่า
เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดอัตลักษณ์สถานที่ของเยาวราช แต่ ในภาพถ่ายก็มีความหมายของความงามของ
องคป์ระกอบภาพถ่าย และความแปลกตา ความสะดดุตา รวมอยู่ดว้ย ซึง่ท าใหผ้ลของขอ้มลูดา้นอตัลกัษณ์จากภาพ
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ที่โพสตล์งโซเชียลมีเดียนีม้ีความผิวเผิน ยงัไมใ่ช่แก่นแทข้องอตัลกัษณ ์ขอ้มลูนีจ้ึงตอ้งน าไปแยกสภาพแวดลอ้ม และ
เป็นค าถามใหต้อบส าหรบัทัง้นักท่องเที่ยว และคนในชุมชนต่อไปอีกขัน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกับอตัลกัษณ์ทาง
สถานท่ีของเยาวราชที่คลาดเคลือ่นนอ้ยสดุ  
6.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  น าขอ้มลูมาหาความสมัพนัธข์องแตล่ะภาพ วา่มีขนาดความสมัพนัธม์ากนอ้ยเพียงใด เกิดเป็นกลุม่ภาพที่มี
ความสมัพนัธค์ลา้ยกนั น าไปตีความรว่มกบัคะแนนความมีอตัลกัษณแ์ละความชอบ ของทัง้คนใน และคนนอก  
 6.2.1 คนในชุมชนเยาวราชจะพิจารณาอตัลกัษณจ์ากกิจกรรมมากกว่าสว่นที่เป็นกายภาพในภาพทุก ๆ กลุ่ม 
ตวัอยา่งคือ กลุม่ภาพที่แสดงถนนเยาวราชตอนกลางเป็นภาพที่มีคะแนนความมีอตัลกัษณม์าก และเกาะกลุม่รวมกบัภาพ
ตรอกตึกแถวที่มีรา้นขายอาหาร รา้นแผงลอยขา้งทาง รา้นคา้ตึกแถวแบบดัง้เดิม และตลาดสดเลง่บว้ยเอีย้ ภาพเหลา่นีม้ี
ความสมัพันธ์เป็นอัตลกัษณ์แบบเดียวกันในความคิดของคนในชุมชน มีเนือ้หาสาระที่สื่อรว่มกันคือพืน้ท่ีที่ท  าใหเ้กิด
กิจกรรมการคา้ขาย ภาพกลุม่นีม้ีรูปแบบที่วา่งและหนา้ตาอาคารไมเ่หมือนกนัเลย ท าใหต้ีความไดว้า่คนในชมุชนเยาวราช
พิจารณาที่กิจกรรมมากกว่ากายภาพ การคา้ขายในพืน้ที่ศนูยก์ลางกิจกรรมจะมีความเป็นอตัลกัษณม์ากกว่าพืน้ที่ที่ไกล
ศนูยก์ลางออกไป ดภูาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ตวัอยา่งกลุม่ภาพที่ไดค้ะแนนความมีอตัลกัษณม์าก ในความคิดคนในชมุชน 

 รองจากกิจกรรมคา้ขาย คนในชมุชนจะพิจารณาความมีอตัลกัษณจ์ากลกัษณะรว่มแบบจีนไชน่าทาวนร์ว่ม
ดว้ย ยิ่งมีความเป็นจีนมากจะรูส้กึว่ามีอตัลกัษณม์าก กลุม่ภาพที่คนในชุมชนมองว่ามีอตัลกัษณน์อ้ยลงมา คือภาพ
ตรอกชุมชนที่ไม่มีบรรยากาศการคา้ขาย และกายภาพหรือกิจกรรมที่สื่ อถึงความไม่จีน ความเห็นด้านความมี 
อตัลกัษณข์องคนในชมุชนมีความซบัซอ้นกวา่ความเห็นดา้นความชอบท่ี คนในชมุชนรูส้กึชอบภาพสถานท่ีส าคญั ที่มี
ช่ือเสยีง รว่มกบัลกัษณะรว่มแบบจีน มากกวา่ภาพท่ีแสดงถึงตรอกชมุชน หรอืพืน้ท่ีที่ไมไ่ดอ้ยูใ่นศนูยก์ลางกิจกรรม 
 6.2.2 นกัท่องเที่ยว หรือ คนนอกพิจาจารณาอตัลกัษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชจากลกัษณะรว่มแบบจีน
เป็นหลกั หากมีลกัษณะดงักลา่วมากจะคิดวา่มีอตัลกัษณม์าก หากมีลกัษณะรว่มแบบจีนนอ้ย หรอืไมม่ี จะพิจารณา
จากความมีเอกลกัษณใ์นตวัเอง ความสะดดุตา และความเก่าแก่ดมูีประวตัิศาสตร ์จากการมองที่กายภาพเป็นหลกั 
มากกว่ากิจกรรมหรือความหมายอื่น หากเป็นภาพที่ไกลออกไปจากศูนยก์ลางการท่องเที่ยว เช่นภาพตรอกชุมชน   
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คนนอกจะชอบมากกว่าหากดูมีกิจกรรมส าหรบัการท่องเที่ยว ในค าถามดา้นความชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ค าตอบดา้นอตัลกัษณ ์ 

 
ภาพที่ 4 ตวัอยา่งกลุม่ภาพที่ไดค้ะแนนความมีอตัลกัษณม์าก ในความคิดของนกัทอ่งเที่ยว 

 
ภาพที่ 5 ตวัอยา่งกลุม่ภาพที่ไดค้ะแนนความมีอตัลกัษณบ์า้งถึงมาก ในความคิดของนกัทอ่งเที่ยว 

 จากการตีความขอ้ขอ้มลูภาพถ่ายตามความสมัพนัธข์า้งตน้ จะเห็นวา่คนในชมุชนมีมมุมองตา่งจากคนนอก 
อตัลกัษณท์างสถานที่ของเยาวราชของคนในชมุชน คือกิจกรรมการคา้ขายประกอบกบักายภาพที่มีลกัษณะรว่มแบบ
จีน ซึ่งต่างจากคนนอกที่จะรบัรูส้่วนที่เป็นกายภาพมากกว่ากิจกรรม เพราะมีจุดประสงคใ์นการมองหามุมมองที่
ประทบัใจในสถานท่ี และลกัษณะรว่มแบบจีนมีความชดัเจนสะดดุตาที่สดุ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีกิจกรรมที่ดงึดดู 
ทัง้คนในและคนนอกมีความเขา้ใจอตัลกัษณข์องเยาวราชว่าตอ้งมีความเป็นจีน ซึ่งมนัเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง
เท่านัน้ อีกประเด็นที่ต่างกันคือ คนในชุมชนมีความรูส้ึกถึงความเป็นเจา้ของ( Sense of Belonging ) แต่อาจไม่ได้
ตระหนกัวา่เป็นอตัลกัษณ ์ตีความไดจ้ากกลุม่ภาพที่แสดงลกัษณะตรอกชมุชน จากค าตอบดา้นความมีอตัลกัษณข์อง
คนในชุมชน กลุ่มนีไ้ดค้ะแนนความมีอัตลกัษณ์นอ้ย กลุ่มภาพความหมายความเป็นชุมชนไม่พบในค าตอบของ
นกัทอ่งเที่ยว เพราะไมไ่ดต้ระหนกัถึงมากนกั 
 ในดา้นความชอบ ทัง้ 2 กลุม่ชอบมมุมองที่ดสูวยงามเหมือนกนั ซึ่งมีลกัษณะรว่มแบบจีนเป็นปัจจยัหลกัที่
ท  าใหท้ัง้คนใน และคนนอกรูส้กึชอบ ทัง้ 2 กลุม่มีการตระหนกัถึงลกัษณะรว่มแบบจีนไชน่าทาวนร์ว่มกนั แต่มีมมุมอง
ที่ตา่งกนัไปจากจุดประสงคใ์นสถานท่ีที่ตา่งกนั ความรูส้กึถึงความเป็นสถานท่ีของทัง้ 2 กลุม่จึงอยูบ่รเิวณเดียวกนัคือ
ถนนเยาวราชตอนกลาง ผูว้ิจยัไดส้รุปอตัลกัษณท์างสถานท่ีของเยาวราชจากการตีความขอ้มลูและที่ควรจะเป็นตาม
แนวคิดเรื่องความเป็นสถานที่ได้ว่า อัตลักษณ์ทางสถานที่ของเยาวราชเกิดจาก 3 องค์ประกอบร่วมกัน  คือ 
ลกัษณะรว่มแบบจีน กิจกรรมการคา้ขาย และความเป็นชมุชนเยาวราช ลกัษณะทัง้ 3 แบบซอ้นทบักนัอยู ่และปรากฎ
มากนอ้ยตา่งกนัไปในแตล่ะบรเิวณ เยาวราชจึงไมไ่ดม้ีเพียงความเป็นจีนประดบัตามแบบไชนา่ทาวนเ์ทา่นัน้  

7.การเปล่ียนแปลงจากรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสีน า้เงิน และผลกระทบต่ออัตลักษณท์างสถานที่ 
 การเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์คือเยาวราชก าลงัจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึน้ ท าใหบ้ริเวณที่ไม่ใช่
ศูนยก์ลางการท่องเที่ยวก าลงัปรบัเป็นการคา้ขายและบริการส าหรบันักท่องเที่ยว ที่ดินในเยาวราชเป็นที่เช่าของ
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เจา้ของรายเดียวอยูม่าก จึงมีโอกาสที่จะพฒันาที่ดินเป็นกิจการท่ีใหญ่ขึน้ ท าใหก้ระทบกบัอตัลกัษณท์างสถานที่ที่ได้
สรุปไวใ้นผลวิจยั คือลกัษณะรว่มแบบจีนไชน่าทาวน ์กิจกรรมการคา้ขาย และความเป็นชุมชนเยาวราช ดา้นกิจกรรม
การคา้ขายอาจไดร้บัผลกระทบมากที่สดุ โดยกิจการแบบดัง้เดิม ทัง้แบบอาคารพาณิชยกรรม ตลาด และแผงลอย  
อาจถกูกิจการใหม่จากคนนอกเขา้มาแทนที่ สารคดีเมื่อชาวจีนใหม่บุกไทย Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS (2562) 
กลา่วถึงงานวิจยัการตัง้ถ่ินฐานของชาวจีนรุน่ใหม่ว่าเขา้มาลงทนุในเยาวราชมากขึน้ท าใหก้ระทบวิถีชีวิตการคา้ขาย
ในเยาวราชที่มีระบบพึง่พาอาศยักนัอยู ่เช่นรา้นแผงลอยในส าเพ็งที่ไดเ้ช่าพืน้ท่ีหนา้รา้นอาคารคา้ขาย เมื่อกิจการเดิม
เปลีย่นไประบบพึง่พาก็จะหายไปดว้ย สง่ผลตอ่เนื่องไปถึงอตัลกัษณท์างสถานท่ีดา้นความเป็นชมุชน ท าใหค้นในยา้ย
ออก และเมื่อไมม่ีชมุชน อาจเหลอืแคเ่ยาวราชที่มีลกัษณะรว่มแบบจีนที่เป็นกายภาพ แตไ่มม่ีวิถีชีวิตที่เป็นแก่นทีท่  าให้
เกิดกายภาพแบบนี ้ลกัษณะรว่มแบบจีนอาจไดร้บัผลกระทบเช่นกนัหากไม่มีการวางแผนควบคมุ เพราะสว่นนีท้  าให้
เกิดอตัลกัษณท์างสถานท่ีของเยาวราช โดยเฉพาะตรงถนนเยาวราชตอนกลาง 

8.ข้อเสนอแนะ   

 ขอ้เสนอแนะวิเคราะหม์าจากผลวจิยั มีหลกัการคือท าใหค้นในชมุชนเกิดความรูส้กึถึงความเป็นสถานท่ี และ
ความเป็นเจา้ของ เพื่อรกัษาความเป็นชมุชนที่อาจเกิดผลกระทบจากรถไฟฟา้ใตด้ินสายสนี า้เงิน สรุปไดด้งันี ้

8.1 อตัลกัษณท์างสถานที่ดา้นกิจกรรมคา้ขาย ใหค้นในชุมชนมีสิทธ์ิในพืน้ท่ีขาย และที่อยู่อาศยัก่อน และจ ากดัสิทธ์ิ
ส  าหรบัคนนอก ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มพืน้ที่คา้ขาย ทัง้ในชุมชน ตลาด แผงลอย รวมไปถึงบริเวณถนน Street food 
เพราะมีการพึง่พาอาศยักนัระหวา่งคนนอกที่มาขาย กบัคนในชมุชนบางสว่น  

8.2 อตัลกัษณท์างสถานท่ีดา้นความเป็นชมุชน ใหป้รบัปรุงพืน้ท่ีชมุชนใหน้า่อยูท่ัง้บรเิวณที่อยูอ่าศยั สถานท่ีส าคญั 
พืน้ท่ีสว่นกลาง และพืน้ท่ีคา้ขาย ออกแบบเสน้ทางทอ่งเทีย่วใหเ้ช่ือมถึงพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีการคา้ขายอยูเ่ดิม และตลาด 
ใหเ้ช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีศนูยก์ลางการทอ่งเที่ยวตรงถนนเยาวราชตอนกลางและสถานีรถไฟฟา้ ออกแบบวิธีทอ่งเที่ยวใหม้ี
การพึง่พาอาศยัชมุชน และใชเ้ทคโนโลยีเขา้ชว่ยในการน าทาง  

8.3  อตัลกัษณท์างสถานที่ดา้นลกัษณะรว่มแบบจีน ใหจ้ดัท าผงัแม่บทส าหรบัควบคมุการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน รูปแบบ 
ขนาด ความสงู ของอาคารและป้าย ใหส้อดคลอ้งกับลกัษณะอาคารเก่าแก่ดัง้เดิมของเยาวราช โดยท าการส ารวจ
อาคารที่มีคณุคา่ กายภาพเหลา่นีม้ีมากที่ถนนเยาวราชตอนกลาง เจรญิกรุง และทรงวาด ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว  
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งานสร้างสรรคเ์พลงไทยเดมิส าหรับกีตารค์ลาสสิกชุด Oriental Expression 
ของ เอกราช เจริญนิตย ์
A Creative Thai Traditional Music for Classical Guitar Album “Oriental Expression” 
by Ek-karach Charoennit 
 
เอกราช เจรญินิตย์1 
Ek-karach Charoennit 1  
    

บทคัดย่อ 
งานสรา้งสรรคเ์พลงไทยเดิมชุด Oriental Expression มีจุดประสงคเ์พื่อการพฒันาศกัยภาพทางการ

บรรเลงกีตารค์ลาสสิก เป็นงานสรา้งสรรคท์ี่จะท าใหเ้กิดการพัฒนากีตารค์ลาสสิก เนื่องจากเป็นงานในเชิง
อนรุกัษ์ศิลปะวฒันธรรมของไทยที่เป็นงานสรา้งสรรคใ์นแบบต าราที่เป็นโนต้เพลงไทยเดิมที่นานาชาติสามารถ
หยิบจับไปบรรเลงในคอนเสิรต์ต่อสาธารณะชนในระดบัสากลได ้งานสรา้งสรรคช์ุดนีไ้ดใ้ชห้ลกัวิชาการเรียบ
เรยีง และการประพนัธ์ส  าหรบักีตารค์ลาสสิก การเปลี่ยนแปลงโนต้เพลงไทยเดิมเป็นโนต้เพลงสากล ที่จะแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูส้รา้งสรรคต์อ้งมีความเขา้ใจทางดนตรไีทย และดนตรสีากล เนื่องจากดนตรทีี่มีความเฉพาะตวัอีกทัง้
ยังมีความยากในการออกแบบวิธีการบรรเลงกีตารค์ลาสสิกใหม้ีท่วงท านอง ลีลาดนตรีแบบเพลงไทยเดิม 
สรา้งสรรค์ใช้กีตารค์ลาสสิกเป็นการน าเสนอบทเพลงทัง้ชุด Oriental Expression เพื่อแสดงอัตลกัษณ์และ
คณุคา่ของงานชิน้นี ้
ค าส าคัญ  :   (ภาษาไทย) กีตารค์ลาสสกิ/ เพลงไทยเดมิ / โนต้เพลงส าหรบักีตาร ์ 

 
Abstract 

The Oriental Expression as Thai traditional creative music has the purpose to develop the 
potential of classical guitar performance. This creative music will lead to classical guitar music 
development. Since this creative work is regarded as Thai artistic and cultural conservation in the 
form of books containing Thai traditional music notes that can be used to perform in international 
public concerts, this creative work uses the academic of classical guitar arrangement and 
composition. Changing Original Thai music score to be the standard music score shows that the 
creator has to be skillful of both styles. Since this instrument is unique and it is difficult to design the 
method of classical guitar playing to have Thai traditional musical style, by using classical guitar is 
to present Oriental Expression musical album to show identity and artistic value. 
Keyword: Classical Guitar/Traditional Thai Music/ Notation for Guitar 
 

                                         
1 คณะดรุิยางคศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพ 10700 ประเทศไทย 
   Faculty of Music, Silpakorn University, Bangkok 10700, Thailand. 
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บทน า 
ดนตรีไทยนบัว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศซึ่งเกิดขึน้มาเป็นเวลานาน อยู่คู่กับการด าเนิน

ชีวิตของคนในสงัคม  ในประเทศไทยมีวิวฒันาการของดนตรีไทยกา้วไกลอย่างต่อเนื่อง มีการก าเนิดของดนตรี
ไทยในแนวทางใหม่ ๆ มากมายหลายแนวพรอ้มกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้
วฒันธรรมใหม่ทางดนตรีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยไดอ้ย่างรวดเร็ว เพลงไทยเดิมที่เป็นเพลงคุน้หูไดถู้ก
ดดัแปลงประยุกตก์ารบรรเลงดว้ยเครื่องดนตรีหลายชนิด ในความหลากหลายของเครื่องดนตรีสากลที่น  ามา
บรรเลงเพลงไทยเดิมนัน้ สามารถกลา่วไดว้า่กีตารเ์ป็นเครือ่งดนตรสีากลชนิดหนึง่ที่ท  าไดเ้ป็นอยา่งดี เดิมทีเดียว
นัน้กีตารเ์ป็นเครือ่งดนตรทีี่มาจากประเทศสเปน นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1400 และไดร้บัความนิยมสงูสดุในช่วงปี ค.ศ. 
1600 โดยเผยแพรไ่ปทั่วยโุรปเนื่องจากมีระบบการบนัทกึโนต้ที่ใชต้วัเลข หรอืรูปสญัญลกัษณซ์ึง่ดแูลว้เขา้ใจง่าย 
เลน่ง่าย สนกุสนานไดร้บัความนิยทนิยมท าใหกี้ตารต์ื่นตวัอย่างมาก การน าเพลงไทยเดิมมารอ้ยเรยีงใหม้ีความ
สนุทรียข์องบทเพลงเกิดความสมดุลยข์องเสียง และเทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงที่จะถ่ายทอดเพลงไทยสูค่วาม
เป็นสากล งานสรา้งสรรค์ทัง้หมดในชุดนีจ้ะเป็นรูปแบบหนังสือโนต้เพลงพรอ้มแผ่นซีดีออดิโอไฟล  ์ที่นิสิต 
นกัศึกษา  นกักีตารค์ลาสสกิใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการบรรเลงกีตารค์ลาสสกิ และสรา้งคณุคา่แก่เพลงไทยเดิม
ไดต้อ่ไป 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อน าเพลงไทยเดมิมาบรรเลงดว้ยกีตารค์ลาสสกิ 
2. เพือ่อธิบายแนวคดิ เทคนิคการบรรเลงกีตารใ์นรูปแบบดนตรไีทย 
 

วิธีการศึกษา 
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับแนวคิด  การตีความดนตรีจากบทเพลงไทยเดิมสู่ทฤษฎี

ดนตรสีากลส าหรบักีตารค์ลาสสกิ 

2. รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารโนต้เพลงไทยเดิมเพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบดนตรทีี่จ  าเป็น เช่น ระดบั

เสียง (Pitch), จังหวะ (Rhythm), ท่วงท านอง (Melody), เสียงประสาน (Harmony), คีตลกัษณ์ (Form) เพื่อ

น ามาใชใ้นการสรา้งสรรค ์

3. อธิบายแนวคิด  เทคนิควิธีการสรา้งสรรค ์จากบทเพลงที่เลือกสรรไว ้ส  าหรบัการบรรเลงกีตาร์

คลาสสกิ  

4. จดัการแสดงเผยแพรบ่ทเพลงในรูปแบบหนงัสอืโนต้เพลงชดุ Oriental Expression รวม12 เพลง 

ประกอบดว้ย เพลงที่ 1 คลื่นกระทบฝ่ัง  เพลงที่ 2 กลองยาว เพลงที่ 3  นางครวญ เพลงที่ 4 เตย้โขง เพลงที่ 5 

ลาวครวญ เพลงที่ 6 เซิง้บัง้ไฟ เพลงที่ 7 ถึงเพลงที่ 11 เป็นเพลงระบ าชุดโบราณคดี 5 เพลง ไดแ้ก่ เพลงที่ 7 

ทวารวดี เพลงที่ 8 ศรีวิชยั เพลงที่ 9 ลพบรุี เพลงที่ 10 เชียงแสน เพลงที่ 11 สโุขทยั และในตอนทา้ยเป็นเพลงที่ 

12 มโนราหบ์ชูายญั 
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ผลการศึกษา 
ผู้สรา้งสรรค์ได้เลือกบทเพลงแรกในอัลบั้ม ได้แก่ เพลงคลื่นกระทบฝ่ังเพื่ออธิบายวิธีการการ

สรา้งสรรคบ์ทเพลง ขอ้มลูโนต้เพลง แนวคิดในการน ามาบรรเลงดว้ยกีตารค์ลาสสกิ  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของดนตรดีา้นสงัคีตลกัษณ ์ 

จากการศึกษาพบว่าเพลงคลื่นกระทบฝ่ังมีสองท่อน เพลงเดิมมาจากเพลงประเภทหนา้ทบัสองไม้
ท านองเพลงบรรเลงในอตัราจงัหวะสองชัน้อยูใ่นเรือ่งเพลงฉ่ิงโบราณประกอบดว้ยเพลง ฟองน า้ เพลงฝ่ังน า้ และ
เพลงคลื่นกระทบฝ่ัง เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัไดม้ีการน าไปขบัรอ้ง 
และบรรเลงประกอบการแสดงโขนละครกันอย่างแพร่หลาย “ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดน้ าเพลงคลื่นกระทบฝ่ังท านองเก่ามาพระราชนิพนธเ์ป็นเพลงโหมโรงเพื่อใชเ้ป็นเพลง
โหมโรงเสภา และนบัเป็นเพลงล าดบัท่ี 3 ที่ทรงนิพนธ ์ลีลาของท านองเพลงนีส้อดแทรกลกูลอ้ ลกูขดั ลกูเหลือ่ม 
ตลอดทัง้เพลงเพื่อใหเ้กิดความคกึคกั รุกเรา้อารมณบ์รรยายธรรมชาติของคลืน่ลงในทะเลอยา่งกลมกลนื”1 และ
ยงัไดบ้รรจุไวใ้นเพลงตบัวิวาหพ์ระสมุทรใชบ้รรเลงติดต่อกันดว้ยท่วงท านองที่บ่งบอกบรรยากาศของคลื่นน า้
โดยเริ่มจาก คลื่นกระทบฝ่ัง บงัใบ และแขกสาหรา่ย ผูส้รา้งสรรคม์ีแนวคิดที่บรรเลงดว้ยกีตารค์ลาสสิกโดยการ
เริม่จากน าโนต้เพลงเดิมมาศกึษา   

 
ตวัอยา่งที่ 1 โนต้เพลงที่เขยีนไวส้  าหรบัดนตรไีทย เพลงคลืน่กระทบฝ่ัง ทอ่น 1 และทอ่น 2 

 
- - - ด - ด ด ด - ซ - ล - ซ - ด - ซ - ล - ด - ร - ม - ร -  ม ม ม 

- - - - - ม ม ม - -  ร ด - ร - ม - ร -  ร - - - ม - - - ซ - -  - ล 

- - ซ ล -  ม ร ด - ล - ด - - - -  ซ ล ด ร ด ท ล ซ - - - ด ร ม ฟ ซ 

- - - - - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ – ซ     

        

- ม - ม - - - ร - - - ด - - - ล - - - - ซ ล ด ร - ม -  ร - -  ด ล 

- ด - ด - - - ฟ - - - ซ - - - ล - - - - ซ ล ด ร -  - ม ร - -  ด ล 

- - ซ ล ด ม ร ด - ล - ด - - - -  ซ ล ด ร ด  ล ด ซ - - - ด ร ม ฟ ซ 

- - - - - - -  ซ - ซ ซ ซ - ซ - ซ     

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1ณรงคช์ยั ปิฎกรชัต,์ สารานุกรมเพลงไทย. (กรุงเทพฯ: โรงพมิพเ์รอืนแกว้การพิมพ,์ 2542),  หนา้ 45.  
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จากการศกึษาโนต้เพลงไทยเดิมจึงน ามาเขียนเป็นโนต้สากลดงันี ้

ตวัอย่างที่ 2 โนต้ดนตรไีทยน ามาเขียนเป็นโนต้สากลแลว้เพิ่มแนวเบสใหบ้รรเลงเสียงยาว 4 จงัหวะ 

เสมือนการเลน่ฆอ้งวงใหญ่ใหเ้สยีงหา่งกนัคู ่5 

 
 

จากแนวคดิในการน ามาบรรเลงดว้ยกีตารค์ลาสสกินัน้ ผูส้รา้งสรรคไ์ดเ้ปลีย่นบนัไดเสยีงจาก C 
เมเจอร ์ มาเป็นบนัไดเสยีง G เมเจอร ์ และใชว้ธีิการออกแบบการเรยีบเรยีง  คือ การตัง้สาย 6 ใหเ้ป็นเสยีง D  
การตัง้สาย 5 ใหเ้ป็นเสยีง G เพือ่ความสะดวกในการบรรเลงสายเปลา่ในคีย ์G  และเพื่อจะขยายช่วงกวา้งของ
เสยีงแนวต ่าใหเ้กิดความสะดวกในการบรรเลงขัน้คู ่5 ที่สายเปลา่สาย 5 และสายเปลา่สาย 6  ใหเ้สยีงที่ไดย้ินมี
ลกัษณะคลา้ยคลืน่น า้ ดว้ยวิธีสลบัท านอง 2 เสยีงใหเ้ลน่พรอ้มกบัเสยีงเบสสายเปลา่  

 
ตวัอยา่งที่ 3 

 
 

ในบทเพลงทกุประโยคผูส้รา้งสรรคจ์ะเพิม่แนวคิดดา้นกระสวนจงัหวะของเพลง มีลกัษณะทีเ่ดน่ท่ี
เขียนไวใ้นตอนทา้ยของทกุประโยคเพลงดงันี ้

ตวัอยา่งที่ 4 
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ทอ่นท่ี 2 ของเพลงมคีวามแตกตา่งท านองเพลงมกีารพฒันาใหซ้บัซอ้นมากขึน้ แตย่งัคงลกัษณะที่
เลือ่นพริว้ไหว บทเพลงมีรสชาตมิากขึน้ในแนวประสานแบบโฮโมโฟนี ดว้ยเสยีงคอรด์ที่สอดรบักบัท านองในการ
ด าเนินท านองแบบดนตรไีทย  

ตวัอยา่งที่ 5 แสดงทอ่นท่ี 2 ของเพลง 

 
แนวคิดดา้นสงัคีตลกัษณข์องบทเพลงผูส้รา้งสรรคไ์ดป้ระพนัธท์อ่น C เพิ่มเติมใหม้ีการเลน่ท่ีเรยีกวา่

ลกูลอ้ ลกูขดั ระหวา่งท านองเสยีงสงูและเสยีงต ่า เสมือนคลืน่ทะเลที่ซดัขึน้ ซดัลง (ดโูนต้เพลงประกอบที่หอ้ง 
34 ถงึหอ้ง 48) 

ตวัอยา่งที่ 6 แสดงสงัคีตลกัษณข์องบทเพลงคือ  A1 A2 B1 B2 C A1 A2 B1 B2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่อน หอ้งท่ี ประทนุ หมายเหต ุ

A1 1 - 13 ประทนุ 1 หอ้ง 14-15 หอ้ง 14-15 เป็นท านองท่ีเพิ่ม
จากแนวคิดดา้นกระสวนจงัหวะ

ของเพลง 

A2  ประทนุ 2 หอ้ง 16-17 หอ้ง 16-17 เป็นท านองท่ีเพิ่ม
จากแนวคิดดา้นกระสวนจงัหวะ

ของเพลง 

B1 18 - 29 ประทนุ 1 หอ้ง 30-31 หอ้ง 30-31เป็นท านองท่ีเพิ่มจาก
แนวคิดดา้นกระสวนจงัหวะของ

เพลง 
B2  ประทนุ 2 หอ้ง 32- 33 หอ้ง 32- 33 เป็นท านองท่ีเพิ่ม

จากแนวคิดดา้นกระสวนจงัหวะ
ของเพลง 

C 34 - 48  เป็นท านองท่ีเพิ่มจากแนวคิด
ดา้นการลกูลอ้  ลกูขดัของเพลง

ไทยเดิม แทนเสียงคลื่น  

   หอ้ง 49 - 50 หอ้ง 49 – 50 เป็นท านองท่ีเพิ่ม
จากแนวคิดดา้นกระสวนจงัหวะ

ของเพลง 
A1 51-63  บรรเลงเหมือนท่อน A1 ตอนตน้ 

A2 64-78  บรรเลงเหมือนท่อน A2 ตอนตน้ 

B1 79-90 ประทนุ 1 หอ้ง 91-92 หอ้ง 90-92 เป็นการพฒันา
ท านองดว้ยเทคนิค สเลอร ์

(Slur)จากแนวคิดดา้นกระสวน
จงัหวะ 

B2  ประทนุ 2 หอ้ง 93-94 หอ้ง 93  เป็นการพฒันาท านอง
ดว้ยเทคนิค สเลอร ์(Slur) 
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อภปิรายผล 
การน าเพลงไทยเดิมมาบรรเลงดว้ยเครื่องดนตรีสากล มีความจ าเป็นตอ้งค านงึถึงความ

เป็นดนตรีไทยโดยใชเ้ครื่องดนตรีสากลท าหน้าท่ีถ่ายทอด อีกทั้งยังมีข้อก าหนดหลายอย่างท่ี
ต่างกันตอ้งอาศยัการปรบัเปล่ียนเทคนิคการบรรเลงใหเ้หมาะสม มีความสะดวกสบายในการ
บรรเลงดว้ยกีตาร ์รวมถึงการบันทึกเป็นโนต้สากลเพ่ือการถ่ายทอดบทเพลงไปสู่สากล เพ่ือให้
คณุคา่ของบทเพลงยงัคงอยู่ เป็นการรกัษาสมดลุระหวา่งวฒันธรรมของไทย และดนตรีสากล เป็น
การขยายโอกาสการบรรเลงในวงกวา้งตอ่ไปโดยมีขอ้สรุปเปรียบเทียบบางประเดน็ดงันี ้
 

ผลสรุปเปรียบเทียบ ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
การบนัทกึโนต้ บนัทกึเป็นโนต้ 8 ช่องดว้ยอกัษร    

ด ร ม ซ ล ท ด 
บนัทกึลงในบนัทดั 5 เสน้ 

คียท์ี่เหมาะสม คียท์ี่ไมม่ีเครือ่งหมายแปลงเสยีง 
เช่น คีย ์C 

คียท์ี่สะดวกในการเลน่สายเปลา่
เช่น คีย ์Em หรอื G 

รูปแบบดนตร ี(Music 
style) 

ใชก้ารซ า้โนต้แบบซเีควนเสมอ และ
ใชบ้นัไดเสยีงเพนตาโทนิกเทา่นัน้ 

ใชก้ารซ า้โนต้หลายรูปแบบ และใช้
บนัไดเสยีงไดอะโทนิก 

การเนน้จงัหวะ 
(Accent) 

เนน้จงัหวะสดุทา้ยทกุหอ้งเพลง เนน้จงัหวะแรกทกุหอ้งเพลง 

เสยีงประสาน 
(Harmony) 

เฮเทอโรโฟนี คือ ใชเ้สยีงประสาน
จากหลายแนว 

โฮโมโฟน ีคือใชค้อรด์ประสาน
ท านอง 
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